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 الملخص
احلمد هلل ويل الصاحلني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أهل      

 التقى واليقني، ومن سار على درهبم إىل يوم احلشر والدين. وبعد:
فإن كتب التفسري كثرية جداً، وبعضها يهتم باجلانب القصصي، وآخر باجلانب اإلعرايب، وثالث      

ي، وهكذا ...، وقد يعرج بع  املفسرين إىل احلكمة أو الااية من تكرار أو تعدد ما باجلانب التارخي
يظهر للبع  أنه متشابه متاماً، وهو يف الواقع غري ذلك، سواء كان ذلك التوضيح بطريق مباشر أو 

 غري مباشر.
ختلفة باللف،، وعليه فقد قمت بالبحث عن بع  هذه األلفاظ القرآنية املتشاهبة يف املعىن، وامل     

ألغوص بعدها يف مكنونات وأسرار هذا التشابه، ووضع كل لفظة يف موضعها، وكيف أنه ال ميكن 
استبدال هذه اللفظة بتلك، ملا يف ذلك من ضعف للمعىن، واختالل يف الرتكيب، ألصل بعدها إىل 

 بع  مواطن اإلعجاز البياين يف القرآن.
إىل بع  هذه احلكم والاايات، عن طريق كتب التفسري ومن خالل البحث والتحري، وصلت      

املختلفة، وكنت أضطر أحيانًا للقياس أو االجتهاد برأيي حني ال أعثر على ما يشفي الاليل، بناء 
 على حبثي وجهدي القاصر.

وبعد كل ذلك، ظهر يل جوانب مشرقة، والقرآن كله مشرق، وتعرفت على أسرار استخدام أكثر   
من لفظة قرآنية يف قصص متشاهبة، ومواضع متقاربة، والااية املنشودة من وجود تلك اللفظة يف هذه 
يار القصة أو هذا املوضع، وكذا اللفظة األخرى يف املوضع اآلخر، وكيف أن لكل لفظة مدلول ومع
ومازى خيتلف عن اآلخر، وال ميكن لألخرى أن تقوم مقامها، وأهنا وضعت حلكم بالاة، وأسرار  

 كامنة، عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها.
 

 

 



 - ح  -

 

Extract 

    All praise is due to Allah and may peace and blessings be upon 

Muhammed,his household ,his companions, his followers and those who 

disseminate his call untill the Day of Judgement. The books of Tafsir are 

abundant. Some concern about the narrative point of view while others are 

interested in syntax and the grammatical arrangement of words in a verse. Third 

,however,care about the historical side of Tafsir. 

    Some scholars tend to see the wisdom or try to clarify implicitly or explicitly 

the purpose of repetition of what they claim to be alike. So I've researched some 

of these Quranic words and expressions that have the same meaning. to go deep 

into the componants and secrets of that figure of speech, and to put each figure 

in its unique place that can not be replaced as it weaken the meaning and 

japrotise the structure. Thus, I reached some of the mysterious in Qura'an. 

Through research, I reached some of the aims and distinations that were tackled 

in different rephrasing books, and Sometimes I even had to think on my own 

and measure upon other matters when I don't find what convinces me based on 

research. After all that, many enlightening issues appeared. Actually the Holly 

Book Quraan is all enlightening. I got to know the secrets of using more than 

one word of quraan In similar stories, or places. Why to use them in these stories 

in these specific spots. Also, i got to know what other words fits in different 

places. How every word has its own meaning and referal that is different from 

each othet. Thus, no word can replace another as they were put for certain 

reasons and secrets known for those who know and hidden for those who don't 

know. 
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 المقدمة
،  ه من أي نقصان أو خللـوحفظاحلمد هلل الذي علم بالقلم ، وأنزل كتابه يف أروع اجلمل ،      

ويّسر حفظه على كل امللل ، والصالة والسالم على خري رسول بعث يف خري األمم ، أوصل إلينا 
القرآن بأحلى احللل ، وتلّقاه غضًا طريًا ليبقى على ذلك إىل األزل ، وعلى آله وصحبـه الذين نقلوه 

 من أهل التقى والكرم ، ومن سار على هنجهم فأحسن وأمت . وبعد :

اهلل عز وجل مليء بالدرر واألسرار ، وعامر بالبالغة واإلعجاز ، وجامع لكثري من فإن كتاب      
العرب واألحكام ، ختم اهلل به الكتب السماوية ، وحتدى به أفصح الناطقني بالعربية ، وحفظه من كل 

ينري له سوء وأذيّة ، ال ميل قارئه من التكرار ، بل يشتاق إىل ترداده ما تعاقب الليل والنهار ، حىت 
 دربه ، ويضيء له مسلكه ، ويسعد له حياته ، ويؤنسه يف حاله ومآله ، ويفتح له أبواب اخلري كله .

ومن خالل ما سبق يظهر لنا أن القرآن يفوق سائر الكتب األخرى ، ويفرتق عنها ، وبالتايل      
خر من الشرح فإنه حاز على عناية فائقة من أصحاب العلم والبحث والتأليف ، وحظي بكم زا

 والتفسري والتوضيح .

وحىت أحبر يف خضـم هذا املعلم الوافر ، والكم اهلائل ، من األسرار واإلعجاز ، تطرقت إىل     
جانب من جوانبه ، وهو إجراء مقارنات بني األلفاظ اليت وردت يف القرآن الكرمي ، وكيف أن لوضع  

 كل لفظة يف موضعها سر وحكمة ، وإعجاز يصل إليه أهل الفطنة .

 مشكلة البحث :
ف اهلل كتابه العزيز ، وجعل فضله على سائر الكتب كفضل اهلل على سائر اخللق ، ألنه كالمه شر     

ومقصدنا ، املبني ، وحري بنا أن نعرف عظمة هذا القرآن ، وجاللة قدره ، لنصل بذلك إىل مبتاانا 
 .أال وهو اتباع هذا الشرع اجلليل ، والذي سوف يقودنا إىل مرضاة اهلل والفوز باجلنان 
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ومن اجلوانب املشرقة يف هذا القرآن العظيم وكله مشرق ، كونه يستخدم أكثر من لفظة قرآنية يف     
قصص متشاهبة ، ومواضع متقاربة ، فيختار ما يتناسب مع سياق اآليات ، وما ينسجم مع أحداث 

بعادها ، القصة املذكورة ، أو األلفاظ املوجودة . فال بد إذن من دراسة معاين تلك األلفاظ وأ
 والكشف عن أسرارها ، لنخلص إىل مرادنا ونزداد علماً بإعجاز القرآن وبالغته وفصاحته .

ومـن هنا جاءت دراسة هذا املوضوع ، سائاًل املوىل عز وجل العون والسداد ، إنه ويل ذلك     
 والقادر عليه .

 أهداف البحث :
كيم ، وتوضيح جزء من إبداع اهلل يف كتابه الوصول إىل بع  أسرار اهلل عز وجل يف كالمه احل    

املبني ، حيث يظن بع  القراء وجود التكرار يف القرآن الكرمي ، وجيهل البع  اآلخر اهلدف من هذا 
 . الواقع هلا دالالت ومعان  أخرىالتقارب يف األلفاظ ، مما جيعله يفسرها مجيعاً بنفس املعىن ، وهي يف

 أسئلة البحث :
 الداللية للكلمة من خالل السياق القرآين ؟ما هي الفروق 

 هل اللف، ميكن أن يتعدى ألكثر من معىن يف القرآن الكرمي ؟

 ما مدى تأثري تنوع الكلمة على املفسرين ؟

 هل معىن اللف، ممكن أن ياين يف موضع عن باقي املواضع يف القرآن الكرمي ؟

 

 الدراسات السابقة :
 والتطبيق ، حممد نور الدين املنجد . الرتادف يف القرآن بني النظرية

 دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب ، حممد األمني الشنقيطي .



- 3 - 

 

 كشف املعاين يف املتشابه من املثاين ، ابن مجاعة .

 املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي ، د. صاحل عبد اهلل الشثري .

 منهج البحث :
ائي ، مع التحليلي واالستداليل واالستنباطي آلخذ نظرة سوف أتبع يف هذا البحث املنهج االستقر     

ثاقبة من األلفاظ احملددة ، مث أبدأ يف حتليل التشابه ، وتصنيف ذلك من خالل اجلمل واألمساء 
واألفعال واحلروف ، فأذكر ما ورد فيها من اختالف ، مث أوضح معىن كل لفظة على حدة ، مث 

ل الدراسة يف وجود كل لفظة يف مكاهنا ، وال ياين عنها أستخلص السر الذي توصلت إليه من خال
 غريها .

 وقد راعيت األمور التالية:      
 ـ عزوت اآليات القرآنية إىل السور مع ذكر رقم اآلية.  1    
ـ َخرَّْجــُت األحاديــث الــواردة بــذكر اســم الكتــاب واســم البــاب ورقــم احلــديث وموضــعه بــاجلزء  2    

والصفحة يف الشرح، مبتـدئاً بالكتـب السـتة ) البخـاري مث مسـلم مث أيب داود مث الرتمـذي مث النسـائي مث 
 ابن ماجه ( مث على حسب وفيات أصحاب الكتب. 

 ـ إذا كان احلديث يف غري الصحيحني ذكرت من َصحَّحه أو َحسَّنه من العلماء. 3   
، داً على اآلية األوىل من كل مثالـ قمت برتتيب األمثلة القرآنية يف كل فصل على حدة ، معتم 2   

 حبسب ترتيب السور يف املصحف الشريف .
إىل التفسري الذي يذكر احلكمة من تعدد  ـ بدأت باختيار تفسري عام لكل مثال ، مث الرجوع 1   

 األلفاظ املتشاهبة ، وسر كل لف، يف موقعه .
ـ حرصت على الرجوع إىل كتب التفسري اليت تذكر احلكمة والااية من تعدد األلفاظ وتقارب  1   

 املعاين ، فإن مل أجد قمت باالجتهاد أو القياس على أمثلة أخرى وباهلل التوفيق ومنه السداد .
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ـ ترمجت لألعالم الواردين يف الدراسة ترمجة موجزة ولو كانوا من املشتهرين، وضبطت أمساء  2   
 الرتاجم باحلركات إذا كانت ملتبسة.

 ـ حرصت على الرجوع إىل املصادر األصلية مباشرة ما استطعت إىل ذلك سبيالً. 8    
 هيكل البحث :

 اللفظة القرآنية المتشابهة

 ة تفسيرية أوسعدراسة مقارنة لرؤي
 المقدمة ، وتشمل :

 ـ أمهية البحث اليت دفعتين الختياره .ــــ 

 املراد باللفظة القرآنية . ـــــ 

 املقارنة بني هذه األلفاظ وبع  مظاهر اإلعجاز يف تنوع صياها . ـــــ 

 الباب األول : المقارنة في اختيار الصيغ توسعة للمعاني التفسيرية .

 املقارنة بني االمسية والفعلية .الفصل األول :  

 الفصل الثاين : املقارنة بني صيغ األفعال . 

 الفصل الثالث : املقارنة بني صيغ االشتقاق . 

 الباب الثاني : المقارنة في اختيار الحروف والتوسع في المعاني التفسيرية .

 الفصل األول : املقارنة يف اختيار حروف اجلر . 

 املقارنة يف اختيار حروف العطف .الفصل الثاين :  

 الفصل الثالث : املقارنة يف اختيار حروف أخرى . 

 الباب الثالث : المقارنة في صور أخرى هامة إلضافة معان تفسيرية دقيقة .
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 الفصل األول : املقارنة بني الذكر واحلذف للكلمات واحلروف . 

 الفصل الثاين : املقارنة بني التقدمي والتأخري . 

 .اإلفراد واجلمع الفصل الثالث : املقارنة بني  

 . بع : املقارنة بني مرتادفات متفرقةالفصل الرا 

 الخاتمة وتشمل :

 أهم نتائج البحث . ـــــ 

 . أهم املقرتحات ـــــ 

 املصادر واملراجع .

 الفهارس العامة .

 فهرس املوضوعات .

 تقسيمات الرسالة :
باألبواب مث الفصول ، وبعد ذلك عرض األمثلة ابتداء باملثال األول ، سيكون التقسيم ابتداء  

 وانتهاء باملثال األخري .

 : النتائج والمقترحات
بفضل اهلل تعاىل وكرمه ، مت الوصول إىل بع  مواضع أسرار وإعجاز القرآن الكرمي ، واليت   

األلفاظ املتشاهبة يف املعىن دون ل ، ودراسة ـكانت عن طريق التأمل والتمعن يف كتاب اهلل عز وج
اللف، ، والفرق بني ذكرها مرة بلفظة ، وتارة بلفظة أخرى ، وما وراء ذلك من حكم وغايات ، 
وبذلك يكون قد قطع دابر كل من يزعم أن القرآن فيه تكرار ، أو فيه خلط بني املعاين والكلمات ، 

 .هذا التشابه له دالالته ومعايريهكس متاماً ، فوأن هذا كله خطأ أو عبث أو ال قيمة له ، بل على الع
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كل من يقرأ كتاب اهلل سبحانه ، أن يتمعن ويتفكر يف مدلوالته   وعليه ، فإين أقرتح على 
وأسراره ، كٌل حسب قدرته وإمكاناته ، وأن يستفيد من كتب التفسري املهتمة مبثل هذا الشأن ، حىت 

 عاىل .يزداد يقينه وإميانه بكمال كالم اهلل ت
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 الباب األول
 المقارنة في اختيار الصيغ
 توسعة للمعاني التفسيرية

 
 

 المقارنة بين االسمية والفعلية . الفصل األول :
 المقارنة بين صيغ األفعال . الفصل الثاني :
 المقارنة بين صيغ االشتقاق . الفصل الثالث :
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 األول : الفصل
 بين االسمية والفعليةالمقارنة 

 
 ( ] يلعنهم ــ لعنة [ول)المثال األ

 (2)چ      چ

 (1)چ        چ

 أن فكمـــا ذلـــك، صــنيعهم علـــى شـــيء كــلّ  يلعـــنهم جــاء يف تفســـري القـــرآن العظــيم ل)يـــة األوىل: )

  چ العلمـاء خبـالف فهـؤالء اهلـواء، يف والطـري املـاء يف احلـوت حـىت شـيء، كـلّ  لـه يستافر العامل

 ... الالعنون ويلعنهم اهلل فيلعنهم چ 

 اهلل، مالئكــة تلعــنهم يعــين چ   چ ادةـوقتــ أنــس، بــن والربيــع العاليــة، أبــو الــــوق

 (3)( .واملؤمنون
 مماته إىل احلالُ  به واستمرّ  به كفر عمن تعاىل أخرب مثاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) وج

 التابعة اللعنة يف: أي چ          چ     بأن

 (2)... ( القيامة ومـي إىل هلم

                                                           

 . ( 119اآلية /  من سورة البقرة : ) (1)
 .(  111اآلية /من : )  السورة السابقة (2)
/  1سالمة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، بدون تاريخ : )  حممد بن سامي حتقيق :، تفسري القرآن العظيم ،  ابن كثري الدمشقي (3)

222  ،223 ) . 

 . ( 223/  1: ) املرجع السابق  (2)
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أصل إىل توضيح يشفي الاليل يف سر جميء صياة اللعنة  ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل
مشلت أناساً  اآلية األولىن اللعنة يف إ فأقول واهلل أعلم:مرة باجلملة االمسية ومرة باجلملة الفعلية، 

 أحياء، وهي 
لذلك استحقوا اللعنة على الدوام ما داموا يكتمون ما أنزل اهلل عليهم من اهلدى والرشاد، مستمرة 

  اء بالصياة الفعلية ، وهلذا جحىت يتوبوا ويرجعوا إىل رشدهم وصواهبم، وحينها يتوب اهلل على من شاء

، فكان استخدام اجلملة الفعلية هنا يف مكانه املتالزم مع املعىن العام ل)يات، چ   چ
، فاحلديث عن أناس كفروا وماتوا على ذلك، وانقضت فرصة التوبة اآلية الثانيةواهلل أعلم. وأما يف 

ايري فجاءت بصياة اجلملة االمسية، ألهنا ثابتة وال حتتمل التعندهم، فاستحقوا اللعنة مثل سابقهم، 
 أو التبديل، فكل موضع جاءت فيه اللفظة املناسبة متاماً مع سياق اآليات الكرمية واهلل أعلم.

  ( ] ال جناح عليكم ــ ليس عليكم جناح [)المثال الثاني 

 (2)چڻ  ڻ  ڻچ 
 (1)چڄ ڄ ڄچ 

َها الَعْقد   بـَْعدَ  املْرأَة   َطالقَ  َوتـََعاىَل  تـََباَركَ  أَبَاحَ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  َوقـَْبـلَ  َعَليـْ
َا الدُُّخول    (3)( .هب 

ْحرَام   والبيع الشراء يف َعَلْيُكمْ  َحرَجَ  ال وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  (2)( .َوبـَْعَدهُ  قبل اإل 
ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني اجلملة االمسية والفعلية، وسر 

 فأقول واهلل أعلم:جميئها مرة باالمسية وأخرى بالفعلية يف املثال املذكور، 

                                                           

  ( . 231( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)
  ( . 198: ) من اآلية /  السورة السابقة( 2)
 مرجع سابق .(  121/  1: )  ( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم3)

  ( . 111،  129/  1( املرجع السابق : ) 2)
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ــة األولــى: وردت فيهــا اجلملــة االمسيــة بــدل اجلملــة الفعليــة، وهــي يف مكاهنــا املتوافــق مــع ســياق  فاآلي
يــات، حيــث إن اجلملــة االمسيــة آكــد، وأقــوى يف املعــىن مــن اجلملــة الفعليــة، واآليــات الــيت وردت فيهــا اآل

حتـــدثت عـــن تنظـــيم األســـرة واحلقـــوق والواجبـــات الزوجيـــة، وغـــري ذلـــك مـــن األمـــور هبـــذه الصـــياغة 
  انـد كـاملهمة، وعليه فق

 االستخدام يف مكانه متاماً واهلل أعلم.
وردت فيها اجلملة الفعلية بدل اجلملة االمسية، وهي يف مكاهنا املتناسب مع اآليات،  واآلية الثانية:

حيث وردت مواضع اجلملة الفعلية يف القرآن الكرمي يف األماكن اليت ال حتتاج إىل تأكيد، مثل التجارة 
رب أقل رتبة يف احلج وكذا احلديث عن األطعمة، وغري ذلك من القضايا االجتماعية، واليت مبجملها تعت

من املواضيع اليت وردت مع سياق اجلملة االمسية، فكان استخدام اجلملة الفعلية يف موضعها املتناسب 
 مع سياق اآليات واهلل أعلم.

 ( ] يهدي ــ هادياً / أضل ــ مضل [ثالث)المثال ال

 (2)چ...       چ
 (1)چ     چ
 (3)چ..    چ
 (4)چ     چ

 (1). (االستقامة ومناهج والسالمة النجاة طرق: أيجاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 

                                                           

 . ( 11اآلية / من سورة املائدة : )  (1)
 . ( 31اآلية / من سورة الفرقان : )  (2)
 . ( 119اآلية / من سورة النساء : )  (3)
 . ( 11اآلية / من سورة القصص : )  (2)
 مرجع سابق . ( ، 18/  3: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)
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 اهلل فـإن واتبعـه، وصـدقه بكتابـه وآمـن رسـوله، اتبـع ملـن: أي وجاء يف التفسري نفسه ل)يـة الثانيـة: )

 دونـيصـــ كـــانوا املشــركني ألن چ   چ: الـقـــ وإمنـــا. واآلخــرة الـــدنيا يف وناصـــره هاديــه

 (1). (القرآن طريقة طريقتهم ولتالب به، أحد يهتدي لئال القرآن، اتباع عن الناس

 چ  چ احلق عن: أي چ  چ اء يف التفسري نفسه ل)ية الثالثة: )ــوج

 : أي

 (2)( أنفسهم نـم وأغرهم والتأخري، بالتسويف وآمرهم األماين، وأعدهم التوبة، ترك هلم أزين

 وقيـل لعـدو ثانية. صفة مبني أن على العداوة ظاهر أيوجاء يف تفسري روح املعاين ل)ية الرابعة: ) 

 فيــه متنــازع بأنــه أو ضــاللاإل وصــف معــه املالحــ، لعــدو صــفة بأنــه ووجــه ضــاللواإل العــداوة رـظاهــ

 (3)( الالزم أبان من فمبني كان ما ياً أو  له صفة يطلبه كل ومضل لعدو
ومن خالل حبثي يف كتب التفسري، فإين مل أعثر على إجابة لسبب جميء لف، اهلداية ولف، 
الضاللة مرة باجلملة الفعلية ومرة باجلملة االمسية، وسر عدم جميء الضاللة منسوبة إىل اهلل تعاىل بلف، 

حتدثت عن هداية اهلل  اآلية األولى:إن فأقول واهلل أعلم ومنه التوفيق: اجلملة االمسية إطالقاً، 
 لعباده، وجاءت بصياة الفعل مرة، لتوضح تكرار الفعل وجتدده، وهذا يتناسب مع هداية اهلل خللقه.

حتدثت أيضًا عن هداية اهلل لعباده، ولكنها وردت هنا بصياة اجلملة االمسية، لتوضح  واآلية الثانية:
تلف عليها اثنان يف أن هداية اهلل لعباده أن هداية اهلل ثابتة ومستمرة، وهو توضيح حلقيقة ال خي

متواصلة ومستمرة، فطاملا مسعنا أن رجاًل تاب من املعاصي، وأن امرأة تركت الكفر وعادت إىل 
اإلسالم، وهكذا يتضح لقارئ القرآن أن اهلل يهدي من يشاء من عباده، وذلك يف أي وقت وحني، 

 واهلل أعلم. فكان االستخدام متوافقاً مع املعىن يف احلالتني
                                                           

 . ( 119/  1: ) املرجع السابق  (1)
 . مرجع سابق ( 211/  2: ) ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم ( 2)

 . ( 12/  21، بدون تاريخ : )  بريوت ــــ العريب الرتاث إحياء دارروح املعاين ،  ، األلوسي ( حممود3)
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أما يف لف، الضالل، فالصيغ الواردة يف إضالل اهلل لعباده ال تأت إال بصياة اجلملة الفعلية، ألهنا 
ليست مستمرة، ولكنها متجددة لتكون ردعًا وجمازاة وعقوبة للظاملني املعتدين، بعكس احلال مع 

االمسية والفعلية، ليثبت أن  امللعون إبليس، فسعيه يف إضالل الناس وإغوائهم ورد بصيايت اجلملة
إضالله متجدد ومتكرر وهو يف نفس الوقت مستمر ومتواصل، وبالتايل استخدم املوىل جل وعال يف 

ا اجلملتني الفعلية واالمسية، ألن هذا يتناسب مع واقع عمله تاحلديث عن غواية إبليس للبشر كل
يف لف، الضاللة بالعموم، فلم يرد إال وحرصه على غواية اخللق بشىت الوسائل، وخمتلف الطرق، أما 

 مع اجلملة الفعلية، ليكون يف مكاهنا املتالئم مع سياق اآليات ومعناها واهلل أعلم.
  ] أنصح لكم ــ لكم ناصح [ (رابعالمثال ال)

  (2)چ            چ

چ
 

  (1)چ    

 ناصــحاً  فصــيحاً  بلياــاً  يكـون أن الرســول، شــأن وهــذا جـاء يف تفســري القــرآن العظــيم ل)يـة األوىل: )
 (3)( .الصفات هذه يف اهلل خلق من أحد يدركهم ال باهلل،
 والنصـــح البالغـــة الرســـل هبـــا يتصـــف الـــيت الصـــفات وهـــذهل)يـــة الثانيـــة: )  نفســـهتفســـري الاء يف ـوجـــ
 (2)(.واألمانة
 النية حسن عن هبا يعرب جامعة، كلمة والنصيحة والنصحجاء يف كتاب ) التحرير والتنوير (: ) و 
 معىن على دالة زائدة بالم املفعول إىل يعدى أن ويكثر...  عمل، أو قول من اخلري وإرادة

 الناصح، لنفس خري جلب ال املنصوح، ذات نصحه من أراد الناصح أن على للداللة االختصاص
 ال جانبه هبا اً مقصود للمنصوح، خالصة وقعت وأهنا ، النصيحة إحماض على وداللة مبالاة ذلك ففي

                                                           

 .(  12سورة األعراف : ) اآلية / (1)
 .(  18اآلية / من : )  السابقةسورة ال (2)
 .(  232/  3: ) تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري ، 3)
 . ( 232/  3( املرجع السابق : ) 2)
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 أو كراهيتهم أجل من تاركه غري وإنه هلم، حالنص جتديد على داللة باملضارع اإلتيان ويف...  غري،
 (1)( .بذاءهتم
 قّصة يف قال أنّه إالّ  ، نوح قّصة يف آنفاً  نظريها يف تقّدم اآلية وتفسري: ) الكتاب نفسهاء يف ـجو 
 على يدلّ  ما قال فنوحٌ ، چ     چ هذه يف وقال (2)چ   چ   نوح
 فيه ثابت وصف هلم نصحه أنّ  على يدلّ  ما قال وهود تقّدم، الذي للوجه الّنصح عن ُمقلع غري أنّه

 (3)( .نصح هو سفاهةً  زعموه ما وأن منه، متمّكن
 عن سعيد حدثنا زريع بن يزيد حدثناوجاء يف احلديث الشريف عن أيب عبيد اهلل السلمي البصري 

 ثالث، ) الرؤيا : اهلل رسول قال:  رضي اهلل عنه قال هريرة أيب عن سريين بن حممد عن قتادة
 فليصل، فليقم يكره ما رأى فمن الشيطان، من حتزين ورؤيا نفسه، الرجل هبا حيدث ورؤيا احلق، فرؤيا
 هو أنا فإين رآين ) من يقول: [، وكان الدين يف ثبات ] القيد الال وأكره القيد يعجبين يقول: وكان
 .(2)( .ناصح أو عامل على إال الرؤيا تقص ال يقول: وكان يب، يتمثل أن للشيطان ليس فإنه

ثـََنا َعْون   ْبن ويف احلديث أيضًا عن عمرو  َأيب   َعنْ  َسع يد   ْبن   َعْمر و َعنْ  يُوُنسَ  َعنْ  َخال دٌ  َحدَّ
 أَْنَصحَ  َوَأنْ  َوالطَّاَعة   السَّْمع   َعَلى  اهلل َرُسولَ  بَايـَْعتُ  َقاَل: َجر ير   َعنْ  َجر ير   ْبن   َعْمر و اْبن   ُزْرَعةَ 
، َقاَل: ل ُكل   َراهُ  َأو   الشَّيءَ  بَاعَ  إ َذا وََكانَ  ُمْسل م  ْنكَ  َأَخْذنَا الَّذ ي إ نَّ  أََما ) َقاَل: اْشتـَ َنا َأَحبُّ  م   إ َليـْ
َناكَ  مم َّا  .(1)(.َفاْختـَرْ  َأْعطَيـْ

                                                           

 .(  111/  8م : ) 2111 / هـ1221 ،1:  لبنان ، ط ــــ بريوت العريب، التاريخ مؤسسةالتحرير والتنوير ، ( ابن عاشور ، 1)
 . ( 12اآلية /من سورة األعراف : )  (2)

 . ( 221/  1: ) ، التحرير والتنوير  ابن عاشور( 3)
 132/  2( )  2281( ، والرتمذي )  2112أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التعبري ــــ باب القيد يف املنام ، برقم )  (2)

 ( . 232/  2( )  8122( ، واحلاكم )  221/  1( )  11221( ، والنسائي يف السنن الكربى ) 
وقال األلباين يف تعليقه : صحيح اإلسناد، سنن أيب داود ــــ سليمان بن ( ،  212/  2( )  2921أخرجه أبو داود )  (1)

  2( )  2112األشعث السجستاين األزدي ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ، دار الفكر ، بدون تاريخ . والنسائي ) 
مكتب املطبوعات اإلسالمية .  سنن النسائي . أمحد بن شعيب النسائي .( ، وقال األلباين يف تعليقه: صحيـح .  121/ 

 هـ . 1211،  2حلب . سوريا . ط
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 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
عــن ســيدنا نــوح عليــه الســالم حــني اهتمــه قومــه بالضــالل، وهــو فعــل يفعلــه  حتــدثت فاآليــة األولــى:

ــــة متالئم ـــــالضــــال، والضــــالل مــــن صــــفات األفعــــال، واألفعــــال متجــــددة ومتعــــددة، فجــــاءت اإلجاب ة ـ

، ألن صــياة الفعــل تــدل علــى التجــدد ســاعة فســاعة، حيــث   چ  چفكــان الفعــل  باألفعــال.
 اليـوم يفيعـود إلـيهم  مثفكان يأتيهم ويدعوهم،  – السَّالم عليه - نوح على السََّفاَهة   يف مبالاني كانوا

        چ: قولـــه يف عنـــه تعـــاىل اللَّـــهُ  ذكـــر كمـــا اهلل إىل ويـــدعوهم الثَّـــاين،

 .(1)چ 
 بـدون انقطـاع سـاعة، كـل ويف يـوم كـل يف الـدعوة جتديـد إىل العـود السالم عليه عادته كانت فلما

چ: فقال الفعل صياةملل، جاءت  أو
 

، وبالتايل كان اسـتخدام اجلملـة الفعليـة هنـا چ  
 يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم.

وهي صفة من  ،بالسفاهةعن سيدنا هود عليه السالم حني اهتمه قومه حتدثت  واآلية الثانية:
صفات النفس، وهي ضد احللم، وأوصاف النفس ثابتة، فجاءت اإلجابة متالئمة بأنه ثابت على 

، ، فصياة اسم الفاعل دالة على الثباتچ  چفقال  النصح مستمر فيه، والنصح ضد السفاهة.
سيعـود مرة بعد مرة، ويوماً وهنا لكونه مثبتًا مستقرًا يف تلك النصيحة، وليس فيها ما يدل على أنه 

، وبناء عليه فقد كان استخدام اجلملة االمسية هنا بعد يوم، بل كان يدعوهم وقتًا دون وقت وهكذا
 .يف مكانه املتوائم مع املعىن واهلل أعلم

  ( ] يعذبهم ــ معذبهم [خامس)المثال ال

چ
 

            

 (1)چ 

                                                           

 .(  1سورة نوح : ) اآلية /  (1)
 .(  33سورة األنفال : ) اآلية / (2)
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چ: رضــي اهلل عنهمــا عبــاس ابــن عــن طلحــة، أيب بــن علــي الـوقــ )جــاء يف تفســري القــرآن العظــيم: 
 

 بـــــني اؤهمـوأنبيـــــ قومـــــاً  ليعـــــذب اهلل كـــــان مـــــا: ولـيقـــــ چ       
چ: الـق مث خيرجهم، حىت أظهرهم

 
 وفـيهم: يقول چ       

 أهـل هبذا يعينـ  يصلون: يعين يستافرون،ـ  االستافار وهو اإلميان، يف الدخولُ  اهلل من له سبق قد من
 (1)( .مكة

: ومجاعـــة الضـــحاُك، فقــال .تأويلهـــا يف واختلفــوا وجــاء يف كتـــاب ) اللبــاب يف علـــوم الكتـــاب ( : )
  النــ َّ  علــى اآليــة هــذه نزلــت: قــالوا أظهــرهم، بــني ُمقــيم فــيهم وأنــت ليعــذهبم اهلل كــان ومــا: تأويلهــا
 چ اللَّـهُ  فـأنزل اهلل؛ يسـتافرون املسـلمني مـن بقيَّـة بـه وبقيـت أظهـرهم بـني نـمـ خـرج مثَّ  مبكَّةَ  مـمقي وهو
 مث چ             
بوا بينهم من أولئك خرج  (2)(.اللَّهُ  وعدهم الذي األليم العذاب وهو مكَّة، فتح يف اللَّهُ  وأذن فُعذ 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جــاء الفعــل مضــارعاً ألنــه مقيــد بــزمن معــني، وهــو حــال حيــاة النــ  صــلى اهلل عليــه  فالقســم األول:

وســلم فــيهم. فكينونتــه عليــه الصــالة والســالم بــني أظهــرهم كانــت ســبباً يف انتفــاء تعــذيبهم، وأكــد خــرب  
كــان بــالالم لتكــون أبلــغ يف انتفــاء العــذاب عــنهم، فكــان اســتخدام الفعــل املضــارع يف مكانــه املناســب 

 يفيد التجدد مع ارتباطه بالزمن واهلل أعلم مبراده.حيث 
جاء اسم الفاعل ألنه غري حمدد بزمن، والقيد وارد عليه وهو االستافار. وشتان  والقسم الثاني:

بني استافارهم وبني وجوده عليه الصالة والسالم فيهم، وهكذا تناسب ذكر االسم بدل الفعل يف 

                                                           

 ، مرجع سابق . ( 29/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)

ــ بريوت ، العلمية الكتب ، اللباب يف علوم الكتاب ، دار الدمشقي علي بن عمر حفص ( أبو2)  هـ / 1219 ، 1، ط لبنان ــ
 .  ( 112/  9: ) م  1998
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معني أو ثابت، بل هو مستمر، فما دام االستافار موجوداً هذا املوضع، ألنه غري مرتبط بوقت 
فسوف يقيهم اهلل من العذاب، فكان االستخدام للجملة االمسية هنا متوافقًا متامًا مع املعىن العام 

 ل)يات واهلل أعلم مبراده.
 ] يخرج ــ مخرج [ (المثال السادس)

چ
 

  (2)چ        
چ

 
 (1)چ        
 .املتقابلة األشياء خلق على قدرته من فيه حنن ما هو : )ل)ية األوىل يف تفسري القرآن العظيمجاء 
 ليدل وأضدادها، األشياء خلقه فيها يذكر فإنه النمط، هذا من كلها الكرمية املتتابعة اآليات وهذه
 (3)(.النبات من واحلب احلب، من النبات إخراج ذلك فمن قدرته، كمال على خلقه

 هـــو الـــذي والنـــوى، احلـــب مـــن احلـــي النبـــات خيـــرج: أي وجـــاء يف التفســـري نفســـه ل)يـــة الثانيـــة: )
 ... امليت، كاجلماد

چ: وقوله
 

 فسره مث چ    چ على معطوف چ    

چ: قوله عليه عطف مث
 

 ....  چ    

 مـن الدجاجـة خيـرج: قائـل فمـن للمعـىن، مؤديـة متقاربـة كلهـا بعبـارات[  وهذا ] هذا عن عربوا وقد

 وغــري الصــاحل، مـن والكــافر الكـافر، مــن الصـاحل الولــد خيـرج: قائــل مـن الدجاجــة، مـن والبيضــة البيضـة،

 (2)( .وتشملها اآلية تنتظمها اليت العبارات من ذلك

                                                           

 . ( 19اآلية /من ( ، وسورة الروم : )  31اآلية / من سورة يونس : )  (1)
 . ( 91اآلية /من سورة األنعام : )  (2)
 ( ، مرجع سابق . 318/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

 .مرجع سابق (  312/  3: ) ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم ( 2)
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ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني اجلملة االمسية والفعلية، وسر 

االسم يدل على الثبوت  فأقول واهلل أعلم:، يف املثال املذكور باالمسية وأخرى بالفعلية جميئها مرة

ومن صفات املّيت السكون  ،أبرز صفات احلّي احلركة والتجديدفوالفعل يدل على احلدوث والتجدد. 

 . اآلية الثانية، وهذا ما ورد يف ن السكونملذا جاء بالصياة االمسية مع ما تقتضيه 

                             ( ال تأيت دائماً مع احلركة وإمنـا تـأيت حسـب سـياق اآليـات كمـا يف سـورة آل عمـران  خُيرج ) ةـكلمف

                چ

ـــــــــــريات ، (1)چ        ـــــــــــات كلهـــــــــــا يف التاي ألن ســـــــــــياق اآلي

العطـــف علـــى فـــالق، فهـــي ليســـت مجلـــة تناســـقت مـــع األمســـاء يف ، ويف اآليـــة الثانيـــة والتبـــديالت أصـــالً 

تفيـد م أهنا ـون واهلل أعلـد يك، وقچ    چللجملة األوىل وإمنا هي بيان  ،أساسية

شرف احلي على امليت، فجاء التعبري يف القسم األول بصياة الفعل، وعن الثاين بصـياة االسـم، تنبيهـاً 

اســتخدام كـل مجلـة يف مكاهنـا املتناســب ، فكـان بإجيـاد احلـي مــن امليـت أكثـر وأكمـلعلـى أن االعتنـاء 

 .مع املعىن يف سياق اآليات واهلل أعلم مبراده
 ] يهلك ــ مهلك [ (ال السابعالمث)

 (1)چ         چ

 (3)چ           چ
 ] ظاملـــة وهـــي إال قريـــة يهلـــك مل أنـــه تعـــاىل أخـــرب مث جـــاء يف تفســـري القـــرآن العظـــيم ل)يـــة األوىل: )

 (1)( الظاملني هم يكونوا حىت قط وعذابه بأسه مصلحة قرية يأت ومل لنفسها [
                                                           

 ( . 22( سورة آل عمران : ) اآلية / 1)
 .(  112سورة هود : ) اآلية /  (2)
  . ( 19اآلية / من سورة القصص : )  (3)
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ــا أحــًدا يهلــك ال وأنــه عدلــه، عــن خمــربًا اهلل قــال مث وجــاء يف التفســري نفســه ل)يــة الثانيــة: )
ً
 لــه، ظامل

 (2)( .عليهم احلجة قيام بعد أهلك من يهلك وإمنا
القرآن (: ) ألن اهلل تعاىل نفى الظلم عن نفسه بـأبلغ جاء يف كتاب ) الربهان يف توجيه متشابه و 

لف، يستعمل يف النفي، ألن هـذه الـالم الم اجلحـود، وال يظهـر بعـدها أن، وال يقـع بعـدها املصـدر، 
وختتص بكان، معناه: ما فعلت فيما مضى، وال أفعل يف احلال، وال أفعل يف املستقبل، فكـان الاايـة 

كـن صـريح ظلـم، فـاكتفي بـذكر اسـم الفاعـل، وهـو أحـد األزمنـة غـري يف النفي. وما يف القصـص مل ي
 (3)( معني، مث نفاه.

َرنَا َقاَل: َمْرميََ  َأيب   ْبن َسع يد  وجاء يف احلديث الشريف عن  َثين   َقاَل: ُعَمرَ  ْبنُ  نَاف عُ  َأْخبـَ  اْبنُ  َحدَّ
 تـَْعر َفُه، َحىتَّ  ف يه   َراَجَعتْ  إ ال تـَْعر ُفهُ  ال َشْيًئا َتْسَمعُ  ال َكاَنتْ    َزْوَج النَّ     َعائ َشةَ  َأنَّ  ُمَلْيَكةَ  َأيب  
َّ  َوَأنَّ  بَ  َمنْ  َقاَل: َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اهلل َصلَّى النَّ    اهلل يـَُقولُ  َأَولَْيسَ  فـَُقْلُت: َعائ َشُة: َقاَلتْ  ُعذ َب، ُحوس 
َا فـََقاَل: ، َقاَلْت:(2)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ       تـََعاىَل:  َمنْ  َوَلك نْ  الَعْرضُ  َذل ك   ) إ منَّ

 .(1)( .يـَْهل كْ  احل َسابَ  ُنوق شَ 
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جــاء الفعــل مضــارعاً ودخلــت عليــه الم اجلحــود الــيت تقــع بعــد كــون منفــي، وهــذا  اآليــة األولــى:ف
ة  ـد النفــي يف األزمنـــألنــه يفيــاية يف النفــي عنــد خماطبــة العــرب، ـوأقــوى يف النفــي، حيــث يعتــرب النهــآكــد 
فقولــك لصــاحبك: مــا كنــت ألظلمــك، ال يســتوي مــع قولــك  ،ـــــ املاضــي واملضــارع واملســتقبلـ ــــكلهــا 

له: ما كنت ظاملاً لك، فالعبارة األوىل تفيد بعـدك عـن الظلـم لـه بتاتـاً، والثانيـة تفيـد نفـي الظلـم عنـه 

                                                                                                                                                                                     

 ، مرجع سابق . ( 311/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)

 .(  228/  1املرجع السابق : ) ( 2)

حممود بن محزة الكرماين ، الربهان يف توجيه متشابه القرآن ، اعتىن به : عصـام فارس احلرستايف ، دار عمار للنشر والتوزيع  (3)
 . 82م /  2111ـ ـــهـ  1232،  1: ، ط 

  ( . 8( سورة االنشقاق : ) اآلية / 2)

، وأمحد ) (  113أخرجـه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ـ باب من مسع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه حىت يعرفه ، برقم )  (1)
 ( . 319/  11( )  2319( ، وابن حبان )  229/  21)  ( 22918
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اهلل عــز وجــل عـن نفســه الظلــم باملكـان الــذي ال يقــع منـه ذلــك أبــداً، ومل  ، فنفـييف وقـت دون وقــت
فاحلـديث عـن البقيـة الصـاحلة  يقع منه قط، حيث تنزه جل وعال عن إهالك قريـة مـع صـالح أهلهـا،

وقيــل: لفــ، الفعــل يفيــد التكــرر حبســب مــا يكــون مــنهم مــن  الــيت تــأمر بــاملعروف وتنهــى عــن املنكــر.
 .استخدام اجلملة الفعلية يف مكانه املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم، فكان فساد

صــريح جــاءت صــياة االســم الــيت تــدل علــى الثبــات والــدوام، ولــيس فيهــا لفــ، ظلــم  واآليــة الثانيــة:
، حـأو لفـ، أبلــغ يف النفــي والتوضيــ فلــم حيــتج إىل تأكيــدومل يكــن ملفوظــاً بـه، ينسـب إىل اهلل ســبحانه، 

جلملـــة االمسيـــة الـــيت توضـــح املعـــىن متامـــاً دون تأكيـــد أو مبالاـــة بعكـــس مـــا جـــاء يف املثـــال اب اكتفـــىبـــل 
 ، فكان االستخدام هنا يف حمله واهلل أعلم.األول

 
 
 
 

 ( ] سالماً ــ سالٌم [ الثامن)المثال 

چ
  

 (2)چ..      
 التســليم؛ نمــ أفضــل فــرده النصــب، مــن وأثبــت أقــوى الرفــعجــاء يف تفســري القــرآن العظــيم ل)يــة: ) 

 وهلذا

 اختــــــــــــار فاخلليــــــــــــل ،.(2)چ         چ: تعــــــــــــاىل القــــــــــــ

 (3)(لضاألف

                                                           

 . ( 21اآلية / من سورة الذاريات : )  (1)
 .(  81اآلية / من سورة النساء : )  (2)
 ، مرجع سابق . ( 221/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
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 السـالم محلنـا فـإن والرفـع، النصـب بـني الفـرق وأما وجاء يف كتاب ) اللباب يف علوم الكتاب ( : )
"  و ســالماً  أَســل مُ  املعــىن ألن النصــب، ألنــه أصــله، علــى تنبيهــاً  نكــرة أنــه مــع ُمبتــدأ فإنــه الّتحيــة، علــى
 .اإلعراب يف له ح،َّ  ال عليه، املسلَّم لبيان"  َعَلْيُكمْ 
 ( إبــراهيم)  فــردّ  وأيضــاً  فــرع، هــو الــذي الرفــع علــى فقــدم أصــل، فالنصــب ســالماً، أســلم الكــالم وأصــل
 واحلُــُدوث، التَّجــّدد علـى تــدل فإهنــا الفعليـة، خبــالف الثبــات علـى الدالــة االمسيــة باجلملـة أتــى ألنــه غأبلـ
 (1)( .اآلن وجدَ  اللَّهُ : قولنا يستقيم وال اآلن، موجود اهلل: قولنا يستقيم وهلذا

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
ورد فيه لف، السالم باجلملة الفعلية، ألنـه ورد منصـوباً، فهـو جـزء مـن مجلـة فعليـة،  فالقسم األول:

وهكــذا يكــون ابتــداء الســالم، وبالتــايل كــان اســتخدام اجلملــة الفعليــة هنــا يف مكانــه املناســب، فاجلملــة 
د يتجــدد الفعليــة تفيــد التجــدد، واجلملــة االمسيــة تفيــد االســتمرار، فكلمــا مت اللقــاء بأخيــك املســلم وجتــد

معه إلقاء التحية والسالم عليه، وبالتايل ورد هنا ابتـداًء باجلملـة الفعليـة، ليكـون يف موضـعه املتوافـق مـع 
 املعىن واهلل أعلم.

ورد فيـه لفـ، السـالم باجلملـة االمسيـة، وهـو رّد سـيدنا إبـراهيم عليـه السـالم للتحيـة  والقسم الثـاني:
يكون حـال املـؤمنني يـوم القيامـة فـإهنم حييّـون فيهـا باجلملـة خبري منها وهو أوسع وأمشل وأكمل، كمـا سـ

  چوحنـــــن مـــــأمورون بـــــذلك عنـــــد رد الســــــالم:  ،(2)چ     چ                االمسيـــــة 
، وكــــل هــــذا يوضــــح أن اجلملــــة االمسيــــة يف هــــذا  چ       

 املوضع جاءت متناسبة مع املعىن املراد يف اآلية واهلل أعلم.
 ع( ] ليس له دافع ــ ما له من دافع [ ساتال)المثال 

  (3)چ      چ

                                                           

 ( ، مرجع سابق . 83/  18: ) ، اللباب يف علوم الكتاب ( أبو حفص عمر الدمشقي 1)

  ( . 22( سورة الرعد : ) من اآلية / 2)
 . ( 2 سورة املعارج : ) اآلية / (3)
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  (1)چ      چ

 (2)( .كونه اهلل أراد إذا له دافع ال: أيجاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 
 (3). (ذلك هبم اهلل أراد إذا عنهم يدفعه دافع له ليسوجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

 عــن زيــد بـن أســامة عــن املبـارك بــن اهلل عبـد حــدثنا رافــع، بـن عمــرووجـاء يف احلــديث الشـريف عــن 
 صـيامه مـن لـه لـيس صـائم رب)  : اهلل رسـول قـال: رضـي اهلل عنـه قـال هريـرة أيب عن املقربي سعيد
 (2)( السهر. إال قيامه من له ليس قائم ورب اجلوع، إال

ثـََنا ُعَمـرَ  بْـن   ويف احلديث أيضاً عن َحْفـص    َمْوَهـب   بْـن   اهلل َعْبـد   بْـن   ُعْثَمـانَ  بْـن   حُمَمَّـد   َعـنْ  ُشـْعَبةُ  َحـدَّ
ــيَ  أَيُّــوبَ  َأيب   َعــنْ  طَْلَحــةَ  ْبــن   ُموَســى َعــنْ  ــُه، اهلل َرض  ــالَ  َرُجــالً  َأنَّ  َعْن ْين   : ل لنَّــ     َق ُلين   ب َعَمــل   َأْخــرب   يُــْدخ 
ـــاجلَنَّــَة قَ  ـــمَ  اَل:ـــ ــهُ  اـــ ــا َل ــُه، َم ــالَ  َل ُّ  َوَق ـــا ) أََربٌ  : النَّــ   ــهُ  َم ــدُ  َل ــيمُ  َشــْيًئا ب ــه   ُتْشــر كُ  َوال اهلل تـَْعُب ــالةَ  َوتُق   الصَّ
َم. ( الزََّكاةَ  َوتـُْؤيت   ُل الرَّح   .(1)َوَتص 

 أقـف علـى مـا يبـني سـبب جمـيء اجلملـة مـرة امسيـة ومــرة فـإين ملومـن خـالل حبثـي يف بقيـة التفاسـري، 
أن اجلملة االمسية آكد وأقوى من اجلملة الفعلية كما هو معلوم  فأقول واهلل أعلم وبه التوفيق:فعلية، 

                                                           

 . ( 8سورة الطور : ) اآلية /  (1)

 . ( مرجع سابق 221/  8: ) ، تفسري القرآن العظيم  ابن كثري( 2)

 . مرجع سابق ( 231/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم  ابن كثري (3)

 1( )  1191( ، وابن ماجه )  211/  2( )  3333( ، و )  239/  2( )  3229سنن الكربى ) أخرجه النسائي يف ال (2)
د ) ــــ( ، وأمح 22/  1( )  21ارك يف مسنده ) ــح ، ]مرجع سابق[ . وابن املبــحسن صحيه : ــال األلباين يف تعليقــــ، وق ( 139/ 

( ، واحلاكم )  222/  3( )  1992( ، وابن خزمية )  229/  11( )  1111( ، وأبو يعلى )  221/  12( )  8811
حممد بن  ،على الصحيحني تدرك ( وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه ، املس 191/  1( )  1121

ــالنيسابوري . حتقيق مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية . بريوت عبد اهلل احلاكم  ــ  هـ . 1211،  1. ط لبنان ـ
 ( . 311/  3( )  3122( ، والبيهقي يف شعب اإلميان )  319/  2( )  1221)  والقضاعي

ويف كتاب األدب ــــ باب فضل صلة ( ،  1391أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة ـــــ باب وجوب الزكاة ، برقم )  (1)
 ( . 131/  38( )  23111( ، وأمحد )  1983الرحم ، برقم ) 
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 فاآليــة األولــىعنــد أهــل النحــو واللاــة وغــريهم، و ] لــيس [ فعــل، فتتبعــه اجلملــة بعــده وتصــبح فعليــة، 
 چفسـار اعتيـادي استعمل فيها اجلملة الفعلية، ألن سياق اآليات قبلها ليس فيه توكيد، وإمنا هـو است

، ويتضــــح مــــن خــــالل ســــياق اآليــــة عــــدم وجــــود تأكيــــدات أو زيــــادات  (1)چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
لتكـــون اجلملــة امسيـــة، بــل الســياق يتناســب واجلملــة الفعليــة، وبالتــايل جــاءت بعــده اجلملــة الفعليــة يف 

فاستعمل فيهـا اجلملـة االمسيـة ألهنـا آكـد مـن  اآلية الثانيةمكاهنا املتوافق مع اآليات واهلل أعلم. أما يف 
حتـوي توكيـدات كثـرية، ابتــداء بالقســم، والتوكيـد بعـده، وانتهــاء األوىل، فاآليـات قبلهــا اجلملـة يف اآليـة 
ـــددة والــالم ) لواقــع ( ، (2)چ      چ بتأكيــد العــذاب يف فـــ )إّن( تأكيــد مشـ

االمسيــة بعــد ذلــك منســجمة مــع اجلــو العــام للســورة، مؤكــدة، فــنالح، كثــرة املؤكــدات، فجــاءت اجلملــة 
 وهو وجود هذه التوكيدات املتعددة، فكانت يف موقعها املالئم متاماً واهلل أعلم.

  ] يكذبون ــ تكذيب [ (المثال العاشر) 

  (3)چ      چ
  (4)چ       چ

 واملخالفــــة والعنــــاد التكــــذيب ســــجيتهم مــــن: أي جــــاء يف تفســــري القــــرآن العظــــيم ل)يــــة األوىل: )
 (1)(.للحق

 (1)( .وعناد وكفر وريب شك يف هم: أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

                                                           

 . ( 1 سورة املعارج : ) اآلية / (1)
 . ( 2 سورة املعارج : ) اآلية / (2)
 . (22اآلية /  سورة االنشقاق : ) (3)
 . ( 19سورة الربوج : ) اآلية /  (2)
 ، مرجع سابق . ( 311/  8: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)

 ( . 323/  8( املرجع السابق : ) 1)
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 كتابــه يف القــراء تــاج نصــر بــن محــزة بــن حممــود الكرمــاين فقــالجــاء يف كتــاب ) أضــواء البيــان (: ) و 
 ألن اآلي لــــفواص ال اقـــــــالسي مراعاة املوضعني يف السياق من رـالظاه ولكن :القرآن يف التكرار أسرار
         چ: شــــــــركنيامل مــــــــع احلـــــــديث " االنشــــــــقاق " ورةــــــــــــــــــس يف

              
 يف واملشــركني األخــدود وأصــحاب ومثــود فرعــون مــن األمــم ذكــر هنــا"  الــربوج " ســورة ويف، (2)چ
       چ :الـق مث مكة

 (2)( .أعلم تعاىل واهلل هناك ذاك وناسب هنا هذا فناسب ،چ 
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

وهـو احلـديث  ن مـا سـيقع يف املسـتقبل وهـو ال يعلمـه إال اهلل،ـاإلخبـار عـفيهـا اء ـجـ اآلية األولـى:ف
فناســب التعبــري بالفعــل الــذي يفيــد  مجيعــاً، وهــم مكــذبون بــهواملصــري النهــائي، عــن الوعيــد األخــروي، 

بعكــس احلــديث يف اآليــة األخــرى، وبالتــايل كــان اســـتخدام  ألنــه عمــا يــأيت ومل يقــع بعــد، االســتقبال،
 .واهلل أعلم مبراده الفعل يف موقعه املناسب حيث احلديث عما سيكون ال عما كان فيما مضى

ـــة الثانيـــة: علـــيهم الصـــالة  تكـــذيب الرســـل اإلخبـــار عـــن أمـــم مضـــت ومتـــادت يففيهـــا جـــاء  واآلي
اآليـــات،  ، واســـتمروا يف عنـــادهم وتكـــذيبهم، فجـــاء اللفـــ، باملصـــدر ليحقـــق املعـــىن املـــراد مـــنوالســـالم

وهكـــذا يكـــون االســـم يف مكانـــه املـــتالئم مـــع معـــىن اآليـــات متامـــاً، ألن الكـــالم عـــن أحـــداث حصـــلت 
 .واهلل أعلم مبراده وانقضت

   ] أعبد ــ عابد [ (حادي عشرالمثال ال)

   (3)چ      چ

                                                           

 . ( 22ــــ  19/  سورة االنشقاق : ) اآليات (1)
لبنان ،  ــــ ، بريوت والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دارأضواء البيـان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، ،  الشنقيطي األمني ( حممد2)

 . ( 289/  8م : )  1991 هـ / 1211

 . ( 2سورة الكافرون : ) اآلية /  (3)
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  (2)چ       چ

 أعبد ال: غريه وقال، ... واألنداد األصنام من: يعين جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
 (2)( .عمري من بقي فيما أجيبكم وال اآلن، دونبتع مـا

 هبا، أقتدي وال أسلكها ال: أي عبادتكم، أعبد وال: أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 االمسية باجلملة النفي ألن بالكلية؛ لذلك قبوله نفى...  ويرضاه؛ حيبه الذي الوجه على اهلل أعبد وإمنا
 وـوه. أيضاً  الشرعي اإلمكان ونفي الوقوع نفي ومعناه لذلك قابالً  وكونه الفعل، نفى هـــفكأن آكد
 (3)( .أعلم واهلل ،أيضاً  حسن ولــق

  الرسـول جهـة فمـن الطرفني بني اللف، يف تساو مل ولكنهاوجاء يف كتاب ) أضواء البيان ( : ) 

 علـى الـدال املضـارع بالفعـل منهمـا كل عن عرب چ     چ األوىل اجلملة يف اءـج

 فعـــرب چ      چ: الـقـــ مث بالفعــل اآلن تعبـــدون مــا اآلن أعبـــد ال أي احلــال
 .اآلن أعبد ما بعبادة متصفون أنتم وال أي بالفعلية هو وعنه باالمسية عنهم

              چ: الـقـــــــ الثانيـــــــة اجلملـــــــة ويف

 يف  هــو وصــفه فكــان يعبــد مــا عابــدون هــم وال يعبــدون مــا بعبــادة متصــفاً  لــيس بأنــه هـعنــ فعــرب چ
 لنفـــي إحـــدامها فكانـــت أخـــرى تـــارة االمسيـــة وباجلملـــة تـــارة الفعليـــة باجلملـــة خمتلفـــني بوصـــفني اجلملتـــني
 .بعد فيما حدوثه لنفي واألخرى الثابت الوصف
 إىل املاضـي يف أي الثابـت الوصـف علـى الدالـة االمسيـة باجلملة إال اجلملتني يف يوصفوا فلم هم أما
 مــا فيهــا يكــن فلــم واحلــدوث التجــدد خصائصــها مــن فعليــة مجلــة بــه وصــفوا فيمــا يكــن ومل احلاضــر
 (2)( .أعلم تعاىل واهلل إشكال يكن فلم للمستقبل يتعرض

                                                           

 . ( 2: ) اآلية /  السابقةسورة ال (1)
 ، مرجع سابق .(  118،  112/  8: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)

 . مرجع سابق ( 118،  112/  8: ) ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  (3)
 ( ، مرجع سابق . 132/  9: )  ، أضواء البيان ( حممد األمني الشنقيطي2)
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 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
أقـل تأكيـداً  ملا يعبدونه يف احلاضـر واملسـتقبل، وهـذا النفـي نفي عبادته وضحت  فاآلية األولى:

الـيت جـاءت بعــد كمــل يف اآليـة األ ، وقـد جـاء النفـيمـن النفـي يف اآليـة الثانيــة، فهـو يشـمل زمنـاً معينــاً 
، وقـد كـان بصـياة املضـارع ليفيـد زمـن ، فهنا الفعل يفيد االسـتمراروكانت بصياة اجلملة االمسية ،ذلك

، فكــان االســتخدام للجملــة يف لــن يعبــد مــا يعبــدون كمــا طلبــوا ، وبالتــايل فــالن  احلاضــر واملســتقبل
 .مكانه املناسب واهلل أعلم

املؤكد الذي ال النفي هو ملا يعبدونه مجلة واحدة، وهذا  نفي عبادته  وضحت واآلية الثانية:
وهو مؤكد ملا سبق من النفي يف اجلملة الفعلية يف اآلية ، ألنه وصف يف مجلة امسية، يعرتيه شك

بعكس حال الكافرين، حيث جاء نفي عبادهتم لاري ما يعبدون باجلملة السابقة، وهذا النفي كله 
كان مؤكد، لكنه أضعف من النفي باجلملتني االمسية والفعلية، وبالتايل   االمسية يف كال املوضعني، وهذا

على عقيدته أقوى وأثبت وأدوم   ، فبقاؤها يعبدونه أضعف من التزام الن  ـمالتزامهم بعبادة 
. وهذا معلوم عندنا من الدين بالضرورة، ولكن الارض من التوضيح هو عقيدهتم من بقائهم على

، وبناء على ما سبق، يتضح أن استخدام اجلملة االمسية هنا كان القرآن الكرمي ازمن إعجبع  بيان 
 .يف مكانه املتوافق مع السياق واهلل أعلم
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 : ثانيال الفصل
 بين صيغ األفعالالمقارنة 

 
  ( ] تِبع ــ اتّبع [ول)المثال األ

  (1)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ڀڀ   چ

  (2)چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئائ   چ
 بتصديق وذلك هبم، واهتدى وكت ، برسلي آمن بأن جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )

 (3). (للنهي واالجتناب لألمر واالمتثال والكتب، الرسل مجيـع أخبار
                                                           

 . ( 38اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 . ( 123اآلية / من سورة طه : )  (2)
 اللوحيق ، معال بن الرمحن عبد:  السعدي ، حتقيق بن ناصـر بن الرمحن املنان لعبد كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري (3)

 بن ناصر بن الرمحن عبد اهلل عبد أبو( ، والشيخ السعدي هو  11/  1: )  م 2111ـ  هـ1221 ، 1الرسالة ، ط :  مؤسسة
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 ال فإنه عنه، هني ما واجتنب به، أمر ما اتبع اتبعه من فإن وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 واآلخرة، الدنيا يف مستقيم، صراط إىل هدي قد بل فيهما، يشقى وال اآلخرة، يف وال الدنيا يف يضل
 (1). (اآلخرة يف واألمن السعادة وله

.هو البيان ال  وملا كان اهلدى الذي تناسب اآليات والسـور ( : )وجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف 
 (2)يستلزم االهتداء قال: } فمن تبع { أي أدىن اتباع يعتد به. (

ُّ  َعل ي   ْبن   اهلل َعْبد   ْبن َأمْحَدوجاء يف احلديث الشريف عن  ثـََنا قَاَل: املْنُجويف  ثـََنا قَاَل: َرْوحٌ  َحدَّ  َحدَّ
 َواْحت َسابًا إ ميَانًا ُمْسل م   َجَناَزةَ  ) َمن اتَـَّبعَ  قَاَل:  اهلل َرُسولَ  َأنَّ  ُهَريـَْرةَ  َأيب   َعنْ  َوحُمَمَّد   احَلَسن   َعنْ  َعْوفٌ 
َها ُيَصلَّى َحىتَّ  َمَعهُ  وََكانَ  عُ  فَإ نَّه َدْفن َها م نْ  َويـَْفرُغَ  َعَليـْ ْثلُ  ق ريَاط   ُكلُّ  ب ق ريَاَطنْي   اأَلْجر   م نْ  يـَْرج   َوَمنْ  ُأُحد   م 
َها َصلَّى عُ  فَإ نَّهُ  ُتْدَفنَ  َأنْ  قـَْبلَ  عَ َرجَ  مُثَّ  َعَليـْ . ( يـَْرج   (3)ب ق ريَاط 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
: جاء الفعل على أصله بدون زيادات، ألن السياق قبله مل يتم فيه التفصيل عن فاآلية األولى

املراد هنا هو أقل إبليس وكيده وتوعده، فكان من السهل اخلالص من كيده ومكره، وبالتايل كان 
اتباع إلبليس، فناسب لف، الفعل بدون زيادات، وبقي على أصله متوافقًا مع سياق اآليات، بعكس 

 احلال يف اآلية الثانية واهلل أعلم.

                                                                                                                                                                                     

 خــالشي نشأ ، ( هـ1312) حمرم سنة  12 ، السعودية العربية اململكة يف ولد،  احلنبلي السعدي آل محد بن ناصر بنا اهلل عبد
 يف متعددة كتب إىل تطلع إذ ، فقط احلنبلي بالفقه االهتمام من بلده علماء عليه اعتاد عّما خرج، و  مـعل كله وبيت ةـبيئ يف
 معرفة إىل اإلرشاد،  السعديّة الفتاوى،  الدين يف الفقه وتوضيح السالكني منهجاته : ـومن مؤلف ه ،ـوالفق واحلديث ريـالتفس
 1هـ . ال)لئ احلسان بذكر حماسن الدعاة واألعالم : )  1321من مجادى اآلخرة سنة  22، تويف رمحه اهلل يف يوم  األحكام
 . ( 29ـ ـــ 32/ 
 . ( 111/  1( املرجع السابق : ) 1)
 .(  111/  1: )  م 1991 ـــــ هـ1211 ، بريوت ــــ العلمية الكتب دار ( إبراهيم البقاعي ،2)
/  8( )  1132( ، والنسائي )  22( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإلميان ــ باب اتباع اجلنائز من اإلميان ، برقم ) 3)

 ( . 311/  2( )  3181( ، وابن حبان )  321/  11( )  9111، وأمحد ) (  121
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جاء الفعل مناسبًا ملا قبله ألنه يفيد جتديد قصد االتباع، واآليات قبله حتدثت عن  واآلية الثانية:
وكيد إبليس ومكره، وسيطرته على كثري من ذرية آدم عليه السالم، ومحلهم  سيدنا آدم عليه السالم،

على عبادة الطواغيت، وهنا احتاج متييز احلق إىل معاجلة وحتمل، فناسب الفعل ) اتبع (، ألن من 
معاين هذه الصياة التصرف والطلب واالجتهاد، ليكون استخدام اللف، هبذه الطريقة يف مكانه 

 ق اآليات واهلل أعلم.املتوائم مع سيا
 ( ] نّزل ــ أنزل [ )المثال الثاني 

  (1)چٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀ  چ
 أن هبم ورمحته بعباده تعاىل قيامه ومن جاء يف تفسري السعدي للموضع األول، وفيه الصياتان: )

 إخباره يف احلق على املشتمل وأعظمها الكتب أجل هو الذي الكتاب،  حممد رسوله على نزل
 رهبم بعبادة اخللق ليقوم باحلق وأنزله العدل، فهو به حكم وما صدق، به أخرب فما ه،ـونواهي وأوامره
 (2)( كتابه. ويتعلموا

 واإلجنيـل التوراة ألن ،واإلجنيل التوراة وأنزل: قال وإمناوجـاء يف تفسري الباوي للموضع األول: ) 
 (3). (للتكثري: والتنزيل مفصاًل، نزل ألنه لنزّ : القرآن يف وقال واحدة، مجلة أنزال

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

 . ( 3سورة آل عمران : ) اآلية /  (1)
 . مرجع سابق ( 121/  1الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : )  تيسري (2)

/  1هـ : )  1221ـ ـــ 1ـ بريوت ، ط ـــالعريب  الرتاث إحياء دار املهدي ، الرزاق عبد القرآن ، حتقيق تفسري يف التنزيل معامل (3)
َماُم ، الشَّْيخُ ( ، والباوي هو  212 ْساَلم  ، َشْيخُ  احلَاف ُ، ، الُقْدَوةُ  الَعالََّمةُ  اإل   بن   َمْسُعْود   بن احُلَسنْي  حُمَمَّد   أَبُو السُّنَّة ، حُمْي ي اإل 
َُفس ُر ، الشَّاف ع ّي ، البَـَاو ّي ، الَفرَّاء بن   حُمَمَّد  

بُ  امل ا ، وغريه ،"املَصابيح" وَ " التـَّْنز يل َمَعامل  " وَ " السُّنَّة   شرح" َكـ التََّصان ْيف  ، َصاح 
َْرَورُّْوذ ّي ، وََكانَ  حُمَمَّد   بن ُحَسنْي  الَقاض ي الشَّافعَية َشْيخ   َعَلى تفقه

ُْحي ي يـَُلقَّبُ  البَـَاو يُّ  امل ين ، َوب رُْكن   السُّنَّة   مب   َسي داً  وََكانَ  الد 
رْي  ، قَان عاً  زَاه داً  عالََّمة ، َعال ماً  إ َماماً ، َْرو تـُُويف َ  ب الَيس  تَّ  َسَنةَ  َشوَّال  ، يف   ــــُخرَاَساَن  َمَدائ ن م نْ  ـ مديَنة  ـــ الرُّوذ مب   َوََخْس   َعْشرَةَ  س 
نب َوُدف نَ  مائَة ، َهُ  َسَنًة ، َوَسْبع نْيَ  ب ْضعاً  َوَعاشَ  ُحَسنْي ، الَقاض ي َشْيخه جب  /  12سري أعالم النبالء للذه  : )  .اهلُل  َرمح 
328 ) . 
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نّزل يعين التنـزيل املنجم املتفرق، الذي يقتضي تفصيل املنزل، وتنوع وتفرق  فالموضع األول:
مراحل نزوله، وبالتايل كان استخدام اللف، يف مكانه املناسب، ألنه يفيد املعىن املطلوب، وهو نزول 

 ، وهذا ما كان واهلل أعلم.القرآن متفرقاً على الن  
أنزل من اإلنزال، ويكون مجلة واحدة بدون تفريق، وهذا ما كان من نزول  والموضع الثاني:

القرآن دفعة واحدة من السماء العليا ) اللوح احملفوظ ( إىل السماء الدنيا أو إىل جربيل عليه السـالم، 
 وبالتايل كان استخدام اللف، يف موقعه املالئم، والذي يوضح املعىن املطلوب واهلل أعلم.

ڌ  ڌ     ڍچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چعاىل : وقـوله ت

  (1)چ ڈ  ژ  ڈڎ  ڎ  
} نّزل { هنا يعين التكرار والزيادة، لبيان أن القرآن الكرمي مل ينزل دفعة واحدة،  فاللفظ األول

وإمنا نزل منّجمًا متفرقاً، ليكون متناسبًا مع مراحل التشريع واألحداث اليت حصلت، وهذا ما كان يف 
مع املعىن متاماً  ، وعليه فقد كان استخدام اللف، هبذه الطريقة متوافقاً نزوله للمرة الثانية على الن  

 واهلل أعلم.
} أنزل { هنا يعين النـزول مجلة واحدة، وهذا ما كان يف التوراة، كما مت ذكره يف  واللفظ الثاني

نزول القرآن دفعة واحدة من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا واهلل أعلم، وعليه فقد كان استخدام 
  أعلم.اللف، يف مكانه املتناسب مع سياق اآليات واهلل

وهذا التفصيل يف املعنيني يكون حني اجلمع بني اللفظني، وقيل: حني اجلمع وغريه، وعلى القول 
 األول، فاللفظان إذا مل جيتمعا وذكر كل واحد مبفرده جاز أن يكون معنامها واحد.

ٺ  ٿ    ٺٺ  ٺ   چه تعاىل : ــان غري جمتمعني، قولـــا اللفظــــاليت ورد فيهـ ـن المواضعـــوم

  (3)چ ہ   ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ۀ   چ، وقوله تعاىل :  (2)چ ٿ  ٿ
                                                           

 . ( 131اآلية / من سورة النساء : )  (1)
 . ( 32اآلية / من سورة األنعام : )  (2)
 . ( 11اآلية / من سورة العنكبوت : )  (3)
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سبقتها آيات حتدثت عن دالئل خالق السماوات واألرض، والظلمات والنور،  فاآلية األولى:
 والتنبيه

حبال من كذب وعاند، إىل غري ذلك من اآليات اليت حتتاج إىل بصرية وإعمال عقل وفكر، فكان 
من قبل من جحد، واستخدموا صياة التضعيف يف قوهلم } نّزل {، فكان بعدها اإلنكار اجلاحد 

اللف، هبذه الطريقة متناسباً مع سياق اآليات، ولو قيل: سبب تضعيف الصياة هو عظمة اآلية املنزلة 
 اليت طلبوها وكوهنا باهرة، الحتمل ذلك واهلل أعلم.

بل  مل يسبقها شيء من التهديد والوعيد فكان الفعل غري مضعف } أنزل {، واآلية الثانية:
السياق قبلها يشري إىل القرآن الكرمي، وكفرهم وإنكارهم له، وأنه أساطري األولني، وبالتايل جاء اللف، 
 على وضعه بدون تضعيف أو تكثري، فكان استخدامه يف موقعه املتالئم مع سياق املعىن واهلل أعلم.

گ  گ  گ  ڳ   چاليت ورد فيها اللفظان: قولـه تعاىل:  المواضع ومن

چ  ڇ  ڇ      چ، وقولـه تعـــاىل:  (1)چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱڳ  ڳ   ڳ  

  (2)چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڍڇ  ڇ  
جاء اللف، بصياة املبالاة للتعدي والتكثري، وذلك ألن سياق اآليات حتدث عن  فاآلية األولى:

 تفاصيل مل تذكر يف باقي املواضع، فاحتاج األمر إىل صيفة املبالاة والزيادة واهلل أعلم.
كان اللف، فيها للتعدي فقط، ليتناسب مع سياق اآليات يف كال املوضعني، فكان   واآلية الثانية:
 ، يدون مبالاة مناسباً واهلل أعلم.استخدام اللف

 ( ] يقتل ــ قتل [)المثـال الثالث

 (3)چگ   ڳ     گگ  چ 
 (2)چڀ  ڀ   ڀڀ  چ 

                                                           

 . ( 21اآلية / من سورة األعراف : )  (1)

 . ( 23اآلية / من ( ، وسورة النجم : )  21اآلية /من سورة يوسف : )  (2)

  ( . 93( سورة النساء : ) من اآلية / 3)
  ( . 92: ) من اآلية /  سابقةسورة الال( 2)
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 وأن املؤمن، من املؤمن قتل يصدر ال أنه أخرب اهلل أن تقدم جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 األفئدة، له وتنصدع القلوب له ترجف وعيداً  عمداً، القاتل وعيد هنا وذكر العملي، الكفر من القتل
 (1)( .العقول أولو منه وتنزعج

 أو صاريًا عبًدا، أو حرًّا أنثى، أو ذكًرا القاتل كان وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) سواء
 من وهذا العموم، على الدالة" َمْن  " لف، يفيده كما كافًرا، أو مسلًما جمنونًا، أو عاقال كبريًا،
 ولكن قتله، فإن: يقول أن يقتضي الكالم سياق فإن املوضع، هذا يف "َمْن   " بـ اإلتيان أسرار
 كما كبريًا، أو صاريًا أنثى، أو ذكًرا املقتول كان ، وسواء"َمْن  " ملهتش ما يشمل ال لف، هذا
 (2)الشرط. ( سياق يف التنكري يفيده

 إىل املضارع بصياة أشار والسور (: ) ولعلهوجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب اآليات 
 من تنفري زيادة حمتمالً  الكالم وترك كفراً، إال يكون ال وهو اإلميان، ألجل ذلك على العزم دوم
 (3)(املسلم.  قتل

وقد أوضح البقاعي من خالل ما سبق أن اإلشارة بصياة املضارع تفيد الدوام واالستمرار، مع 
 العزم واإلصرار، وكل هذا الفعل وهو القتل سببه اإلميان، فهو يقتله ألجل إميانه. 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فعل القتل فيها بصياة املضارع، وهو يف موقعه املناسب متاماً، حيث إن الفعل  فاآلية األولى:

املضارع يفيد التجدد واالستمرار، وهنا القاتل عمدًا ال يرعوي، بل هو مستمرئ للقتل وأشكاله 
لة املتعددة، وأصنافه املختلفة، وبالتايل جاء الفعل هنا باملضارع ليوضح ذلك، ويكون الفعل هبذه احلا

 يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم.
جاء فعل القتل فيها بصياة املاضي، وهو هنا أيضًا يف موقعه املتوافق مع سياق  واآلية الثانية:

ومعىن اآليات، فاآليات تتحدث عن القتل اخلطأ، أي غري املقصود واملتعمد، وال خيلو مسلم من 
                                                           

  مرجع سابق . ( 193/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 1)

  ( . 192/  1( املرجع السابق : ) 2)
  ( مرجع سابق . 312/  1( إبراهيم البقاعي ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور : ) 3)
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والتكرار، وإمنا يفيد وقوعه يف زمن سابق، وهذا هو األصل يف  ارر خطأ، والفعل هنا ال يفيد االستم
املسلم، حيث إنه ال يعتاد على هذه اجلرمية النكراء، والتصرف البشع، وهو قتل أخيه املسلم، وعليه 

 فقد كان الفعل يف هذه اآلية يف موضعه املتناسب مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 
 
 
 

 دد [ ( ] يرتّد ــ يرت)المثال الرابع

  (1)چڻ  ڻ  ڻ    ڻں  چ 

 (2)چڱ  ڱ  ڱ     ڳڳ  چ 
 دينـه عن يرتد من وأنه العاملني، عن الاين أنه تعاىل خيرب جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )

 (3)( .نفسه يضر وإمنا شيئا، اهلل يضر فلن
 عليه اختار بأن اإلسالم، عن ارتد من أن تعاىل أخرب مثوجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

ودلت اآلية مبفهومها، أن من ارتد مث عاد إىل اإلسالم، ...  واستمر على ذلك حىت مات كافراً  الكفر
 (2)(. أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني اللفظني يرتد و يرتدد يف هاتني 
وسر جميئها مرة بالتخفيف وأخرى بالتشديد، وخاصة وأن املثال األول وردت فيه قراءة متواترة اآليتني، 

ن االرتداد بني مدلول كال اللفظني، فقالوا إ بالتخفيف، غري أهنم ذكروا باإلمجال فيما خيص الفرق

                                                           

 . ( 12اآلية / من سورة املائدة : )  (1)
 . ( 212اآلية / من سورة البقرة : )  (2)
 مرجع سابق . ( 231/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
 . ( 92/  1املرجع السابق : )  (2)
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فظني ما جاء يف ، ومما ذكروه يف التمييز بني الل(1)خيتص بالكفر، والردة تستعمل يف الردة ويف غريها
 على وآية احلجاز لاة على بآية جاء احلق تفسري الشيخ الشعراوي رمحه اهلل تعاىل حيث قال: ) وكأن

 كافة؛ للناس هو إمنا لقريش، سيادة ليحقق يأت مل القرآن أن على جديد برهان وذلك متيم، لاة
 . (2)مجيعهم. ( الناس لعموم القرآن أن ليتضح كلمة، هلجة كل من جند لذلك

 :أقول وباهلل التوفيقوبناء على ما سبق، 
كان فيها استخدام اللف، بالتشديد، ليشمل بذلك الردة املعروفة، وهي ترك   فاآلية األولى:

غري ذلك من أنواع الردة  الم أو االنتقال من دين اإلسالم إىل الكفر، ويشمل يف نفس الوقت ـاإلس
ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ چ اىل: ـه تعـقولكما جاء يف 

، فكـان استخدام اللف، هنا يف موضعه املناسب، ألن اللف، حيتمل الردة من اإلسالم، (3)چ
، اري ذلك، وهنا مت استخدام اللف، يف معىن الردة، كما ورد يف مواضع أخرى مرتبطاً بغريهوحيتمل 

 واهلل أعلم.وبالتايل كان استخدام اللف، هنا يف مكانه املتوافق مع اآليات 
ورد فيها اللف، بصياة التخفيف، ليخص الردة املعروفة فقط، وهي االنتقال من  واآلية الثانية:

اإلسالم إىل الكفر، ويف هذه احلالة يكون استخدام اللف، هنا يف موقعه املتالئم مع سياق اآليات 
 الكرمية واهلل أعلم.

                                                           

ـ دمشق ، ـــ، دار القلم  1الداودي ، ط  عدنان صفوان ر : املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ، حتقيق د.ـ( ينظ1)
 . ( 329/  1) : هـ  1212

 العامل الشعراوي ، متويل حممد، والشعراوي هو (  3211/  1) الشعراوي ، مطابع أخبار اليوم ـ بدون تاريخ :  متويل حممد (2)
 امللك جبامعة الشريعة بكلية مدرًسا السعودية العربية للمملكة هـ ، وأعري 1329سنة  ولد عصره ، علماء أبرز من املفس ر ، الفقيه
 مث،  األوقاف بوزارة للدعوة مديرًا انتقل مث الديين طنطا ملعهد وكيالً  فيها عني مصر إىل فرتة عاد مث ، املكرمة مبكة العزيز عبد
 الواقع ومعاصرة القدمية التفاسري أصالة بني جيمع التفسري يف فريد أسلوب ، وللشيخ األزهر شيخ ملكتب مديرًا ذلك بعد عني
 العاملية العربية عن املوسوعة هـ . نقالً  1219دولية، تويف سنة  ونياشني وأومسة عديدة جوائز على وقد حصل املبتكر، العلمي

http://www.mawsoah.net . 
 . ( 23سورة إبراهيم : ) اآلية /  (3)
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 ( ] يتقون ــ اتقوا [ال الخامس)المثــ

ۇئ  ۆئ ۆئ  چ بلف،  ، وفي سـورة األعراف  (1)چ ھہ  ہ  ھ  ھ چ

 (2)چ ۈئۈئ  

 (3)چ ۓھ  ھ  ے  ے   چ

 اـذاهت يف چ ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ فإهنا اآلخرة، وأما جــاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 وكثرة واألرواح، القلوب نعيم من األعني، وتلذ األنفس، تشتهيه ما وفيها ودوامها، وبقائها وصفاهتا،
 نواهيه ويرتكون اهلل، أوامر يفعلون الذين للمتقني هي اـوإمن أحد، لكل ليست ولكنها واألفراح، السرور
 (2). (وزواجره

 واجتناب أوامره، امتثال يف چ ے  ے  ۓ چ وجـاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 على هو بل ،أبداً  يفىن ال ل،ـكام تام اآلخرة ونعيم منقطع، منكد، مناص الدنيا مـنعي فإن نواهيه،
 (1)(. وتواصل تزايد يف الدوام

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني الفعل املضارع واملاضي، وسر 
 فأقول واهلل أعلم:استخدام املضارع مرة واملاضي مرة أخرى يف املثال املذكور، 

                                                           

 . ( 32اآلية / من سورة األنعام : )  (1)

 . ( 119اآلية / من سورة األعراف : )  (2)

 . ( 119اآلية / من سورة يوسف : )  (3)
  ( مرجع سابق . 212/  1املنان : )  كالم تفسري يف الرمحن الكرمي ( تيسري2)

 . ( 393/  1: )  املرجع السابق( 1)
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جاء لف، املضارع على بابه، وهو إفادة التجدد، وذلك ألنه سبق بآيات فيها  فاآلية األولى:
 ترغيب وترهيب لليهود، وعليه فقد جاء اللف، يف موقعه املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم.

جاء لف، املاضي مناسباً متامًا ملا حصل قبله، وذلك حني ظلموا أنفسهم، فأهلكوا  واآلية الثانية:
لسري يف األرض، ولو اتقوا لنجوا، فناسب هذا املعىن ورود الفعل املاضي هبذه الصورة. بعد آية ا

وهكذا لو نظرنا أيضاً إىل اآليات األخرى اليت سبقتها فإننا جند احلديث عن حال مضت يف قول اهلل 
، وعليه فقد كان (1)چ گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں چتعاىل: 

  مكانه املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم.استخدام الفعل املاضي يف
 ( ] يتضرعون ــ يضرعون [ )المثال السادس

 (2)چى         ېۉ  ې  ې  ې  چ 

 (3)چىئ    ىئۆئ        ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ 

 (2). (إلينا الشدة عند ويلجؤون جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 (1). (للحق واستكانوا اهلل إىل فتضرعوا نفوسهم أخضعت وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح يشفي الاليل فيما مييز بني اللفظني يف 
 فأقول واهلل أعلم:اآليتني الكرميتني، حيث جاء مرة مدغماً وتارة مظهراً، 

جاء اللف، مناسباً ملا قبله من الناحتني اللفظية واملعنوية، فاللفظية واضحة من خالل  فاآلية األولى:
أما املعنوية فإهنا تتجلى من خالل املعىن، ، (1)چى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ موافقته ملا بعده 

حيث جاء قبل الفعل وصف األمم، وهم أصحاب عدد كبري، وبالتايل بقي اللف، كاماًل بدون إدغام 
                                                           

 . ( 119اآلية /من سورة يوسف : )  (1)
 . ( 22اآلية / من سورة األنعام : )  (2)
 . (  92اآلية / من سورة األعراف : )  (3)

 . ( 211/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 2)

 . ( 292/  1( املرجع السابق : ) 1)

  ( . 23( سورة األنعام : ) من اآلية / 1)
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يف، ألن احلديث عن أعداد كبرية من البشر، فكان استخدام اللف، يف موقعه املتوائم مع اآليات أو ختف
 واهلل أعلم.

كان الفعل مدغمًا ألن سياق اآليات قبله يتحدث عن وصف قرية واحدة، وهم   واآلية الثانية:
أقل، وبالتايل كان اإلدغام أو التقليل، حيث الزيادة يف املبىن تعين الزيادة يف املعىن، فاللف، هنا خص 
 فئة أو جمموعة من البشر، وعليه فقد جاء اللف، هبذه الطريقة ليتوافق مع سياق اهلل اآليات واهلل

 أعلم.
  ( ] يضل ــ ضل [)المثال السابع

 (1)چ ۆئ  ۈئ  ۆئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   چ

 (2)چڌ   ڎ    ڌڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ
 أيهـــــا- علـــــيكم ويهـــــدي فيجـــــب. يهتـــــدي مبـــــن وأعلـــــم جـــــاء يف تفســـــري الســـــعدي ل)يـــــة األوىل: )

 (3). (أنفسكم من بكم وأرحم مبصاحلكم، أعلم ألنه ونواهيه وأوامره نصائحه تتبعوا أن -املؤمنون
 املرتتبــة أعمالــه وعلــم الضــالل، إىل أداه الــذي الســبب علــموجــاء يف التفســري نفســه ل)يــة الثانيــة: ) 

 (2). (عليها وسيجازيه ضاللته على
: ) ها هنا حصل الضالل يف املاضي وتأكد حيث حصل يأس كتاب ) مفاتيح الايب (وجاء يف  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ: وأُمر باإلعراض ، وأما هناك فقال تعاىل مـن قبل الرسول 

 . (1)چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

                                                           

 . ( 112اآلية / من سورة األنعام : )  (1)

 . ( 2اآلية / من ( ، وسورة القلم : )  31اآلية / من سورة النجم : )  (2)
 ( مرجع سابق . 221/  1املنان : )  كالم تفسري يف الرمحن الكرمي ( تيسري3)

 . ( 212/  1( املرجع السابق : ) 2)
 (  112اآلية / من سورة األنعام : )  (1)
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مبعـــــىن إن ضـــــللت يعلمـــــك اهلل فكـــــان  چڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   چ مث قـــــال تعـــــاىل:

 (1)( .الضالل غري حاصل فيه فلم يستعمل صياة املاضي
من إميان من كتب اهلل عليهم الشقاء إىل يوم القيامة،  فاليأس احلاصل هنا هو يأس الرسول 
 وليس اليأس من دعوة قومه وإرشادهم.

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
: جـاء اللفـ، املضـارع متوائمـاً مـع مـا سـبقه مـن اآليـات الكرميـة ، فجـاء قبلـه قـول اهلل فاآلية األولى

ــــة أداة شــــرط  چ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چتعــــاىل:  ، فــــأول اآلي
وهــي للمســتقبل، وفعلهــا وجواهبــا يفيــدان التحــذير مــن طاعــة أكثــر مــن يف األرض، ألهنــم يضــلون وال 

ا يف ــــا متناسـقة معهـــــل، كمـا جــاءت اآليـات بعدهــــاق ناسبه لف، املستقبـــيتبعون إال الظن، وهذا السيـ

ـــــلف ، فهنــــا جــــاء الفعــــل علــــى أصــــله يف املضــــارع، ليكــــون  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ، املســــتقبل ــ
 متالئماً مع سياق اآليات الكرمية واهلل أعلم.

: كان لف، املاضي متناسقًا مع سياق اآليات ، حيث عرضت اآليات يف سورة واآلية الثانية
من النجم لعقائد فاسدة، وأفكار باطلة، مثل تسمية املالئكة باألنثى وغريها، فجاء األمر بعدها 

رب العزة واجلالل باإلعراض عنهم وعن حاهلم، وتبعه بعدها التعبري القرآين بلف، املاضي ملا قاموا 
به سابقًا، حني مل يعودوا إىل رشدهم أو يرجعوا عن غيهم. وكذا احلال يف آيات سورة القلم، 
 فاآليات قبلها عرضت وهددت مبن كذب وأعرض عن هنجه وهديه جل يف عاله، فجاءت اآلية
بعدها تؤكد هذا املعىن، وعليه فإن استخدام الفعل بصياة املاضي جاء يف مكانه املتوافق مع سياق 

 اآليات بالعموم، واهلل أعلم.
 ] يرسل ــ أرسل [ ()المثال الثامن

  (2)چ ې  ى  ى  ائ  ائ   ېې  ې   چ

                                                           

 .(  212/  29ـ بريوت : ) ـــ العريب الرتاث إحياء هـ ، دار1221،  3، ط :  الايب مفاتيحالرازي ، ( 1)
 . ( 12اآلية / من سورة األعراف : )  (2)
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   (1)چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڎ  ڎ   چ
 مـــن اللّـــه بـــإذن تثـــريه الـــيت بالايـــث، املبشـــرات الريـــاح: أيجـــاء يف تفســـري الســـعدي ل)يـــة األوىل: ) 

 (2)( .نزوله قبل قلوهبم هلا وترتاح الّله، برمحة اخللق فيستبشر األرض،
 بــأن رزقــه علــيهم وأدر عبــاده رحــم الــذي وحــده هــو: أيوجــاء يف التفســري نفســه ل)يــة الثانيــة: ) 

 وألقحتـــه اً كســف وصــار وتــألف الســحاب هبـــا فثــار املطــر وهــو رمحتــه يـــدي بــني مبشــرات الريــاح أرســل
 يفـاجئهم أن قبل له وليستعدوا نزوله قبل باملطر العباد استبشار ليقع فيها واملتصرف اـآمره بإذن وأدرته
 (3)( .واحدة دفعة

 الفعلـــني خـــتالف... ا (2)چھ  ھ  ھ   ھ  چ  وجـــاء يف تفســـري روح املعـــاين ل)يتـــني: )

 يف يبقــى فــال كــن وجــل عــز بقولــه يكــون ســبحانه يفعــل ومــا تعــاىل اهلل إىل اإلرســال فعــل أســند ملــا ألنــه

 كـان كأنـه كونـه وسـرعة وقوعـه لوجـوب املسـتقبل دون املاضـي بلفـ، جـيء زمـان جـزء وال زماناً  العدم

 عليه وأورد املستقبل بلف، تثري:  سبحانه قال زمان يف تؤلف وهي الرياح إىل اإلثارة فعل أسند وملا ...

ــــه ــــروم ســــورة يف تعــــاىل قول  چ رافـاألعــــ ســــورة ويف ،(1)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   چ ال

 باملضـــارع فيهـــا اإلرســـال يف جـــيء حيـــث چ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ

 (1)( .فتأمل

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

 . ( 28اآلية / من سورة الفرقان : )  (1)
 مرجع سابق . ( 292/  1: )  املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي ( تيسري2)
 . ( 182/  1: )  املرجع السابق (3)

  ( . 9( سورة فاطر : ) من اآلية / 2)
  ( . 28( سورة الروم : ) من اآلية / 1)

 ( مرجع سابق . 121/  22: ) ، روح املعاين األلوسي  ( حممود1)
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جاء لف، املضارع متناسبًا مع ما قبله من اآليات، حيث الدعاء والتضرع واخلوف  فاآلية األولى:

ٍ   والطمع، فكل اآليات السابقة فيها أفعال طلب يف احلاضر أو املستقبل أو الكف عن فعل   يف  فعل 

عاء، وأدعى هلم إىل الد ،احلال أو املستقبل، فكان لف، املستقبل أشبه مبوضع اخلوف والطمع للداعني

ح أن اهلل سبحانه هو الذي يرسل الرياح، فهو يفيد التجدد يوضت ومعظم صيغ املضارع جاءت يف

والتكرار، بعكس حال الرياح عندما يأمرها ربنا جل وعز بأن تثري، فحينها يكون األمر قد حصل 

 ، فاستخدام الفعل املضارع هنا جاء متناسبًا مع سياق اآلياتومضى، فيستخدم معه الفعل املاضي

 .واملعىن واهلل أعلم

من النعم، ومنها  جاء لف، املاضي متناسبًا مع اآليات قبله، حيث مت تعداد أنواع   واآلية الثانية:

ومضى وانتهى، نعمة الرياح يف اجلملة، وذلك ألن اآليات تتحدث عن أمر قد انقضى وحصل، 

خدام الفعل املاضي متوافقًا مع ، فكان استوبالتايل جاء الفعل بعد أرسل باملاضي أيضًا } وأنزلنا {

 .املعىن متاماً واهلل أعلم
َلْغتكم [ ()المثال التاسع   ] أبلُِّغكم ــ أبـْ

  (1)چک  ک   ک چ
  (2)چ  ھ ہ   چ
 على ونواهيه، وأوامره توحيده ببيان تبلياكم، وظيفيت: أياء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: ) ـج
 (3)( .عليكم والشفقة لكم النصيحة وجه

                                                           

 .  ( 18،  12 / من اآليتنيسورة األعراف : )  (1)
 . ( 93،  29 / من اآليتني: )  سابقةسورة الال (2)
 . سابقمرجع  ( 292/  1: )  املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري (3)
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 به أبلاتكم قد إليكم، به الّله أرسلين ما مجيع: وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) أي
 (1)( .القومي والدين املستقيم الصراط سلوككم يف واجتهدت هدايتكم، على وحرصت

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني اجلملة االمسية والفعلية، وسر 
 فأقول واهلل أعلم:جميئها مرة باالمسية وأخرى بالفعلية يف املثال املذكور، 

جاء لف، املضارع متناسبًا مع القصة املسرودة يف اآليات حيث إنه وقع يف ابتداء  فاآلية األولى:
الرسالة، وذلك عندما كان البالغ يف بدايته، فكان التعبري بلف، املستقبل، فهناك فرصة وفسحة يف 

 ، وعليه فقد كان موضع الفعل يف مكانه املتوائم مع اآليات واهللالبالغ والنصح والدعوة واإلرشاد
 .أعلم

جاء لف، املاضي مناسباً للقصـة ألنـه وقـع يف آخـر الرسـالة ودنـو العـذاب، حيـث إن  واآلية الثانية:
اآلية وردت بعد أن بذل كل منهما جهده ومها سـيدنا صـاحل وسـيدنا شـعيب عليهمـا السـالم يف دعـوة 

ه، حىت انتهيا وفرغـا هما، وبّلاا املطلوب من الرسالة، وأديا األمانة على أفضل وأكمل وجه وأحسنيقوم
 .، وبالتايل كان االستخدام يف مكانه املتوافق مع اآليات واهلل أعلممن البالغ، جاء الفعل املاضي

 شر( ] يشاقق ــ يشاق [ ا)المثال الع 

 (1)چھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ    ہہ  چ 

 (3) چپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پپ  چ 
يفسر النص املذكور يف املثال األول، بل اكتفى  ومن خالل اطالعي على تفسري السعدي فإنه مل

 (2)بتوضيح املعىن من بداية اآلية فذكر معىن املشاقة وهي أهنم حاربوه وبارزوه بالعداوة.
                                                           

 . ( 291/  1( املرجع السابق : ) 1)
 . ( 13سورة األنفال : ) اآلية /  (2)
 . ( 2: ) اآلية /  سورة احلشر (3)
  ( مرجع سابق . 311/  1( ينظر تفسري السعدي : ) 2)
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وكذلك احلال يف املثال الثاين من خالل تفسري السعدي فإنه مل يعرج على املثال املذكور وإمنا 
 (1)ح اآلية وهي املعاداة واحملاربة والسعي يف املعصية.اكتفى بتوضيح معىن املشاقة من خالل افتتا 
ڦ   چ : تعاىل قوله يف اإلدغام فك يف احلكمة ما: قيل وجاء يف تفسري السراج املنري: ) فإن

 چ پ  پ  پ چ: قوله يف احلشر سورة يف واإلدغام (2)چڦ  ڦ 
 باإلدغام فخفف الثقل، يقتضي واللزوم الرسول  يف خبالفه الزم اجلاللة لف، أجيب: بأن أل يف

 . الرسول  لف، صحبه ما خبالف اجلاللة صحبته فيما

 چ ہ  ہ  ھ  ھ چفإن قيل: يرد هذا قوله تعاىل يف سورة األنفال: 

ڻ  چ  الواحد كالشيء عليه واملعطوف املعطوف صار اهلل إىل  الرسول انضم ملا أنه: أجيب

 } كان شيء وبأي كان شخص أيّ  من به الشرك وقوع: أي (3)چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    
 ألنّ { اء ـيش ملن } لكن املعاصي سائر نـم: أي{ ذلك  دون } هو شيء كل: أي{ ما  ويافر
 (2)مبشيئته ( األمور مجيع

پ  } : قوله يف اإلدغام عن يسأل أن للسائلاء يف كتاب ) درة التنزيل وغرة التأويل (: ) ـــوج

 يصح العرب لاة يف   مثله أن مع والنساء األنفال سـورة يف تركه وعن احلشر، سـورة { يفپ  پ 
چ : تعاىل وقوله (1)چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ : تعاىل كقوله وإظهاره إدغامه

 يف احلركة قويت إذا: ذلك يف األصل إن: يقال أن واجلواب (1)چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

                                                           

  ( . 811/  1( ينظر املرجع السابق : ) 1)
  ( . 111( سورة النساء : ) من اآلية / 2)
  ( . 111: ) من اآلية /  سابقةسورة الال( 3)
/  1ه : )  1281، القاهرة ـــــ  (األمريية  ) بوالق الشافعي ، طبعة الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين ، ( مشس2)

211  ،212  ). 
 . ( 12اآلية / من سورة املائدة : )  (1)
 . ( 212اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
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 الدال حرك مىت اإلظهار لاته وكانت( رّد  ) مكان ،(اردد  ) جّوز من أن ترى أال تدغم. أن القاف
 ) اْرُددا (، جيوز ومل اإلدغام، إالّ  ير مل( ردوا  : )للجمع وقولك ،(ردا  : )لالثنني قولك يف األخرية
 .اْرُدد ي ( ) وال ،(اْرُدُدوا  ) وال

 قد كلمة القت ألهنا األخرية القاف يف منه احلركة قويت فقد { پ  پ  پ} : تعاىل فقولـه
 اعبد ) مثل يف بعدها الساكن ملالقاة حتّرك وكانت( الَله  ) من األوىل الالم وهو السكون، أوهلا لزم
} : فقوله واحدة، دفعة احلرفني عن اللسان برفع ختفيف إىل ثقله من يهرب تضعيف ال حيث( اهلل 

 القاف يف احلركة فقويت الكلمة لزم قد ساكناً  إال به يتعلق مما هنا القاف تالقي ال { پ  پ  پ
 .به الفعل عّلق فيما سواه تالقي ال ألهنا الساكن هذا تالقي اليت

 اً،ــمتحرك اــهب يتعلق اــم تالقى قـد القـاف ألن چ ہ  ہ  ھ  ھ چ: كذلك وليس
 كما للحركة، هبا يتعلق فيما القاف ختلص فلم رسوله، يشاقق ومن: التقدير ألن ،( ورسوله  ) وـــــوه

 .األول يف هلا خلصت
 من الساكن فليس (1)چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : قوله وأمـا
 متحرّكاً  القاف ملالقاة فيصح حيذف قد ألنه"  اهلل"  لفظة من كالساكن القاف تالقيه الذي الرسول
 { پ  پ  پ} : قوله يف احلشر سورة يف أوجب فالذي اهلل، رسول يشاقق وَمن: حنو منه،
 ال منه ساكناً  إال بعدها الذي. االسم تالقي أن يصح ال أنه وقوهتا القاف، يف احلركة قوة هو اإلدغـام
 واهلل فاعرفه الفرقان فبان الوصف، هذا على ليس املواضع من سواه وما حال، يف متحّرك مقامه يقوم
 (2)( .أعلم

                                                           

 . (18اآلية / من سورة النساء : )  (1)
 الرسائل سلسلة ـــالعايل ـ التعليم وزارة القرى ، أم ، جامعة 1آيدين ، ط  مصطفى وتعليق الدكتور حممد ( اإلسكايف ، حتقيق2)

 . ( 1213ـ ــــ 1211/  1هـ : )  1222ـ ـــهبا  املوصى العلمية
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 َوُجْنَدبًا َصْفَوانَ  َشه ْدتُ  قَاَل: متَ يَمةَ  َأيب   طَر يف   َعنْ  اجلَرْير ي  وجاء يف احلديث الشريف عن 
يه مْ  َوُهوَ  َوَأْصَحابَهُ  ْعُتهُ  قَاَل: َشْيًئا؟  اهلل َرُسول   م نْ  مسَ ْعتَ  َهلْ  فـََقاُلوا: يُوص   مَسَّعَ  مَسَّعَ  َمنْ  يـَُقوُل: مسَ 
َنا فـََقاُلوا: الق َياَمة   يـَْومَ  َعَلْيه   اهلل َيْشُققْ  ُيَشاق قْ  َوَمنْ  قَاَل: الق َياَمة   يـَْومَ  ب ه   اهلل ُ  َما َأوَّلَ  إ نَّ  فـََقاَل: َأْوص   يـُْنت 
ْنَسان   م نْ  َنهُ  حُيَالَ  ال َأنْ  اْسَتطَاعَ  َوَمنْ  فـَْليَـْفَعلْ  طَي ًبا إ الّ  يَْأُكلَ  ال َأنْ  اْسَتطَاعَ  َفَمنْ  َبْطُنهُ  اإل   اجلَنَّة   َوبـَنْيَ  بـَيـْ
 قَاَل: ُجْنَدٌب؟  اهلل َرُسولَ  مسَ ْعتُ  يـَُقولُ  َمنْ  اهلل: َعْبد   أَليب   قـُْلتُ  فـَْليَـْفَعلْ  أَْهَراَقهُ  َدم   م نْ  َكف ه   مب  ْلء  
 (1)ُجْنَدٌب. نـََعمْ 

ومن خالل ما سبق، يرى القارئ جمموعة من األقوال اليت ذكرها املفسرون بشأن سر جميء اللفظة 
مرة بالتخفيف } يشاقق { وتارة بالتشديد } يشاّق {، فالقول األول ربط التشديد باحلديث عن 

، والقول الثاين ربط ، وعكسه التخفيف فيكون مع غري الرسول خمالفة ومعاندة الرسول 
ن بالتشديد، فعندما يكون السكون بعد اللفظة ثابتًا ال حيتمل التحريك يلزم التشديد، وعندما السكو 

 تأيت احلركة بعد اللفظة أو السكون الذي حيتمل التايري، يكون حينها التخفيف.
وبعد اطالعي على كل ما سبق، بدا يل أن هناك أسراراً أخرى غري اليت ذكرت، واليت بسببها كان 

  فأقول واهلل أعلم:ني التخفيف والتشديد، التمييز ب
جاء اللف، فيها خمففًا بدون تشديد مناسبًا للمعىن يف اآليات، حيث إن احلديث  فاآلية األولى:

يف اآليات عن عداوة أهل مكة للمؤمنني، وكيف أمد اهلل املؤمنني جبند من عنده كرمًا منه وفضالً، 
نا العداوة موجودة يف األصل، لكنها أخف وأقل سوءًا من وأمر املالئكة بضرب أعناق املشركني، فه

عداوة اليهود، واليت ورد ذكرها يف اآلية الثانية، وبالتايل تناسب اللف، املخفف هنا مع السياق العام 
 ل)يات واهلل أعلم.
جاء اللف، فيها مشدداً ليتناسب مع شدة عداوة اليهـود بـالعموم، واملعنيـون هنـا هـم  واآلية الثانية:

يهـود بــين النضــري، وهـم الــذين خيربــون بيــوهتم بأيـديهم وأيــدي املــؤمنني، ومعــروف لـدى كــل عاقــل شــدة 
عــداوة اليهــود ومكــرهم وخــداعهم للمــؤمنني ســابقاً والحقــاً، وبالتــايل كــان اســتخدام اللفــ، مشــدداً يف 

 كانه املناسب متاماً مع سياق اآليات واهلل أعلم.م
                                                           

( ، والطرباين يف الكبري )  2112اهلل عليه ، برقـم )  ( أخرجـه البخاري يف صحيحه يف كتـاب األحكـام ــــ باب من شاق شق1)
 ( . 12/  1( )  1213( ، والبيهقي يف شعب اإلميان )  111/  2( )  1182
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 عشر( ] يْهدي ــ يِهّدي [  حادي)المثـال ال

 (2)چ چ   ڇ  ڇ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ    ڄڄ  چ 
 (2). (وتوفيقه بإهلامه أو وإرشاده، ببيانهجاء يف تفسري السعدي للموضع األول: ) 
 علمه، لعدم{ يـُْهَدى  َأنْ  إ ال } يهتدي ال: أي وجاء يف التفسري نفسه للموضع الثاين: )

 (3)هتدى. ( أن إال هتتدي وال هتدي ال اليت شركاؤهم، وهي ولضالله،
ال  أهنم حيث من عبادهتم صحة إبطال متضمنة اآلية أن مع وجـاء يف كتاب ) روح املعاين (: )

 حال تفظيع يف مبالاة أمرهم، صالح فيه ما إىل لعبادته املعبود هداية العبودية مراتب وأدىن يهدون،
 فحال ذاك، حال قبح وإذا األوىل، بالطريق العبادة حتسن لك، االتباع حيسن مل إذا ألنه عبادهتم،
 (2)(أعلم.  تعاىل واهلل أقبح، هذه

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيه لف، اهلداية بالتخفيف، وهو متناسب مع املعىن املراد من اآلية الكرمية  فالموضع األول:

يف هذا املوضع، فاهلداية هنا يراد هبا هداية اهلل خللقه وعباده، وهي سهلة هينة، وقد ورد لف، اهلداية 
لقه، بالتخفيف يف كثري من املواضع يف القرآن الكرمي، وكلها ختص الباري عز وجل أو أحدًا من خ

وذلك ألن اهلداية نوعان: هداية توجيه وإرشاد، وهذه بقدرة البشر، وهداية توفيق وإهلام، وهذه 
خاصة باملوىل جل وعال، وكل هذه األنواع أهون من اهلداية املقصودة يف املوضع الثاين، واليت تتحدث 

                                                           

 . ( 31اآلية / من سورة يونس : )  (1)

  مرجع سابق . ( 312/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 2)

  ( . 312/  1( املرجع السابق : ) 3)
 ( مرجع سابق . 111/  11: ) ، روح املعاين األلوسي  ( حممود2)
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كانه املتوافق مع سياق عن األصنام واألوثان وغريها، فكان استخدام لف، اهلداية هنا بالتخفيف يف م
 اآليات واهلل أعلم.

جـــاء فيـــه لفـــ، اهلدايـــة بالتشـــديد واملبالاـــة، ألن املوضـــع حيتـــاج إىل ذلـــك، فهـــو  والموضـــع الثـــاني:
مسـتحيل يف علـم اهلل تعـاىل، ولكنـه ممكـن عنـد بعـ  البشـر، لـذلك ورد ذكـره هنـا هبـذه الصـياة، وهـي 

د يف القـرآن يف غـري هـذا املوضـع، وبالتـايل تناسـب تشـديد نفي اهلداية عـن األصنام وما شـاكلها، ومل يـر 
 اللف، مع سياق اآلية الكرمية واهلل أعلم.

 عشر( ] يذّكر ــ يتذّكر [  )المثال الثاني

 (1)چۆئ  ۈئ   ۆئچ 

 (2)چڃ   چ   ڃچ 
 يضرهم وما فيفعلونه، ينفعهم ما الكاملة العقول: أي جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )

 .والبصائر األلباب أويل صاروا وبذلك فيرتكونه،
 إىل إال يدعو ال فإنه طريًّا غضًّا أخذوه ملا أفكارهم وتنورت وآراؤهم، معارفهم ازدادت بالقرآن إذ
 (3)( .وأبينها األدلة بأقوى إال ذلك على يستدل وال وأفضلها، واألعمال األخالق أعلى

 علم كل هلا بتدبرهم يتذكرون الصحيحة، العقول أولو: أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 .الكتاب هبذا واالنتفاع التذكر له حيصل وعقله اإلنسان لب حبسب أنه على هذا فدل ومطلوب،

)(2) 
ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني اللفظة خمففة أو مشددة من 

 فأقول واهلل أعلم:خالل املثالني، وسر جميئها مرة بالتشديد ومرة بالتخفيف، 

                                                           

 . ( 12اآلية / من سورة إبراهيم : )  (1)
 . ( 29اآلية / من سورة ص : )  (2)
 مرجع سابق . ( 228/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
 . ( 212/  1( املرجع السابق : ) 2)
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جاء اللف، فيه حرف شديد واحد، وهو حرف الكاف، وهو متناسب مع سياق  فاآلية األولى:
حقة لفظيًا ومعنوياً، فأما اللفظي، ففي السورة، } ولينذروا {، } وليعلموا {، اآليات السابقة والال

وأما املعنوي فهو يف كون احلديث يف اآليات السابقة له، كان عن التحذير من مصري العصاة والظلمة 
يوم القيامة، ويتحدث عن وعد اهلل لرسله عليهم الصالة والسالم، وهو حتذير ليس بالسهل، لكنه 

من أصل اإلعراض عن دين اهلل وعن كتاب اهلل جل وعال، وبالتايل مت استخدام حرف شديد  أخف
 واحد، بعكس اآلية الثانية، فكان متوافقاً مع املعىن العام ل)يات واهلل أعلم.

جاء فيها حرفان شديدان ومها التاء والكاف، وهذا متناسب أيضـاً مـع مـا قبلهـا مـن  واآلية الثانية:
الناحيـــة اللفظيـــة } ليـــّدبروا {، أمـــا مـــن الناحيـــة املعنويـــة، فاحلـــديث هنـــا أعظـــم وأشـــد خطـــورة، وهـــو 
التحذير من عدم تدبر كتاب اهلل عز وجل وفهم آياته، واإلعراض عـن هنجـه القـومي وصـراطه املسـتقيم، 

ا الفهــم والتــدبر إن حصــل ســيكون املنجــي بــإذن اهلل تعــاىل مــن عــذاب اهلل، والــذي ســبق ذكــره يف وهــذ
ســياق اآليــة األوىل، وعليــه فقــد مت اســتخدام اللفــ، حبــرفني شــديدين، ألن األمــر هنــا أكثــر حاجــة إىل 

 ذلك، فكان استخدامه يف موقعه املتوائم مع معىن اآليات واهلل أعلم.
 ] نسلكه ــ سلكناه [ ()المثال الثالث عشر

  (1)چڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۓۓ   چ

  (2)چې  ې  ى  ى     ېې   چ

ڭ    چ التكذيب ندخل: أي چۓ  ۓ  چاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )ـج

 بالكفر مـقلوهب اشتبهت ملا اهمـعاقبن والبهت، لظلمبا مـوصفه الذين: أي چ ڭ  ڭ

 (3)( .اإلميان وعدم والسخرية باالستهزاء ورسلهم معاملتهم ألنبيائهم تشاهبت والتكذيب،

                                                           

 .(  12: ) اآلية /  سورة احلجر (1)
 . ( 211سورة الشعراء : ) اآلية /  (2)
 مرجع سابق . ( 229/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
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 اإلجــرام، أهــل قلــوب يف وأنظمنــاه التكــذيب، أدخلنــا: أي وجــاء يف التفســري نفســه ل)يــة الثانيــة: )
 (1)( .وجرمهم ظلمهم بسبب وذلك هلا، وصفاً  وصار فتشربته، اإلبرة، يف السلك يدخل كما

هذه ويف . چ ۓ  ۓ چ احلجر قيل فيها:وجاء يف تفسري التحرير والتنوير: ) آية 
، واملعىن يف اآليتني واحد، واملقصود منهما واحد، فوجه اختيار  چې  چل: اآلية قي

احلجر أنه دال على التجدد لئال يتوهم أن املقصود إبالٌغ مضى وهو الذي املضارع يف آية 
أن املراد كفار قريش. وأما أبلغ لشيع األولني لتقدم ذكرهم فيتوهم أهنم املراد باجملرمني مع 

هذه اآلية فلم يتقدم فيها ذكر لاري كفار قريش فناسبها حكاية وقوع هذا اإلبالغ منذ زمن 
 (2)( .مضى. وهم مستمرون على عدم اإلميان

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

  ومــا حيملونــه مــن عــداوة للرســول  ،: ســبقها ذكــر أخبــار املكــذبني مــن كفــار قــريشفاآليــة األولــى

ورســالته، ومل يكــن هنــاك إخبــار حبــال غــريهم مــن مكــذيب الرســل علــيهم الصــالة والســالم، ألن اإلخبــار 

اخــتص بكفــار قــريش وممــن اســتمر علــى كفــره، وكــان هــذا هــو حــاهلم وقــت نــزول القــرآن وبعــده، فجــاء 

 ،هم، فـدل ذلـك علـى أن فعلهـم مسـتمرالتعبري بلفـ، املضـارع، والـذي يوضـح اسـتمرار عـداوهتم وباضـ

 ومل ينتــه بعــد، لــذلك كــان اســتخدام الفعــل املضــارع ليتوافــق متامــاً مــع وضــعهم يف تكــذيب الرســول 

 .واهلل أعلم وإصرارهم على ذلك

مثــل ســيدنا نــوح  ،: تقــدمها ذكــر أحــوال األنبيــاء علــيهم الصــالة والســالم مــع أقــوامهمواآليــة الثانيــة

وجــاء بعــد ذلــك احلــديث عــن القــرآن الكــرمي، وأنــه مــن عنــد رب العــاملني، مث تبعــه عليــه الســالم وغــريه، 

                                                           

 . ( 192/  1( املرجع السابق : ) 1)
  ( مرجع سابق . 192/  19: )  ، التحرير والتنوير ( ابن عاشور2)
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الكتــب الســابقة، حيــث ذكــر فيهــا امســه ووصــفه، فجــاءت اآليــة بعــدها بلفــ،  ممــا ورد يفتصــديق ذلــك 

املاضي متناسبة مع ذلك السـياق، حيـث احلـديث عـن قـوم قضـوا وانتهـوا، وذهبـت عـنهم فرصـة العـودة 

، بعكـس احلـال يف اآليـة األوىلأو يعـودوا إىل رشـدهم، ه الدنيا حىت ياريوا أو يبدلوا، أو الرجوع إىل هذ

 .فكان االستخدام يف موضعه املتوافق مع السياق واهلل أعلم
 عشر( ] تفُجر ــ تفجِّر [  )المثال الرابع

 (2)چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڌڍ    چ
     (1)چگ  گ  گ  گ    کچ 

 (3). (جارية أهناراً : أيجاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: ) 
 ومل يقف املفسر نفسه عند تفسري اآلية الثانية.

 حىت: معىن إىل األوىل بتخفيفهم ذهبوا فكأهنم وجاء يف كتاب ) جامع البيان يف تأويل القرآن (: )
 بعد مرّة شىت، أماكن يف تفجر أهنا إىل الثانية وبتشديدهم .واحدة مّرة ماء األرض من لنا تفجر

 (2). (واحد هنر ال أهنار تفجر ذلك كان أخرى، إذا
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاء فيها لف، التفجري خمففاً لكونه متناسباً مع معىن اآلية الكرمية، فاملعىن املراد هنا  فاآلية األولى:
هو تفجري املاء من األرض مرة واحدة، وبالتايل كان اللف، يف موضعه املناسب، حيث يتوافق مع 

 غرض اإلخبار بالتفجري مرة واحدة، فكان استخدامه متوافقاً مع املعىن واهلل أعلم.
                                                           

 . ( 91اآلية / من سورة اإلسراء : )  (1)

 . ( 91اآلية / من : )  سابقةسورة الال (2)
 مرجع سابق . ( 211/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)

هـ : )  1221ـ ـــ 1ـ بريوت ، طـــالرسالة  شاكر ، مؤسسة حممد أمحد: امع البيان يف تأويل القرآن ، حتقيق ـ( الطربي ، ج2)
12  /129 ) . 
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جـاء فيهـا اللفـ، مشـدداً، وهـو متناسـق أيضـاً مـع اآليـات، ألن املـراد هنـا هـو تفجـري  الثانية:واآلية 
األهنـــار يف أمـــاكن متعـــددة متنوعـــة، بعكـــس احلـــال يف اآليـــة األوىل، فكـــان اســـتخدام اللفـــ، يف موقعـــه 

فكـان  املناسب، ليوحي للسامع أن التفجري هنا ليس يف مكان واحد فقط، وإمنا هو يف أماكن خمتلفة،
 اللف، يف مكانه املتوائم مع املعىن واهلل أعلم.

 عشر( ] تستطع ــ تسطع [  )المثال الخامس

 (2)چک  ک  گ    کژ  ڑ     ڑ  ک       چ 

 (2)چی  ی  جئ    یىئ  ىئ  ىئ  ی     چ 
، أنكرت مبا سأخربك: أي جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )  من ذلك يف يل مبا وأنبئك عليَّ

 (3). (األمر إليه يئول وما املآرب،
 واآلية الثانية مل يرد يف تفسريها شيء عند السعدي رمحه اهلل تعاىل.

 احُلَسنْيُ  َحدََّثين   قَاَل: َطْهَمانَ  ْبن   إ بـْرَاه يمَ  َعنْ  اهلل َعْبد   َعنْ  َعْبَدانُ وجاء يف احلديث الشريف عن 
ْكت بُ 
ُ
يَ  ُحَصنْي   ْبن   ع ْمرَانَ  َعنْ  بـَُرْيَدةَ  ْبن   َعنْ  امل ريُ  يب   َكاَنتْ  قَاَل: َعْنهُ  اهلل َرض  َّ  َفَسأَْلتُ  بـََواس    النَّ  
. ( فـََعَلى َتْسَتط عْ  ملَْ  فَإ نْ  فـََقاع ًدا َتْسَتط عْ  ملَْ  فَإ نْ  قَائ ًما ) َصل   فـََقاَل: الصَّالة   َعنْ   (2)َجْنب 

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني اللفظتني يف اآليتني الكرميتني، 
 فأقول واهلل أعلم:وسر جميئها مرة بالتخفيف وأخرى كاملة بدون ختفيف يف املثال املذكور، 

                                                           

 . ( 28اآلية / من سورة الكهف : )  (1)
 . ( 82اآلية / من : )  سابقةسورة الال (2)
 . ( 282/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
( ، وأبو داود )  1112( أخرجه البخـاري يف صحيحه يف كتـاب التقصري ــــ باب إذا مل يطق قـاعداً صلى على جنب ، برقم ) 2)

(  19819وأمحد )  ( ، 381/  1( )  1223( ، وابن ماجـه )  218/  2( )  322، والرتمذي ) (  312/  1( )  912
 222/  2( )  1211، و )  ( 89/  2( )  929( ، وابن خزمية )  12/  1( )  231وابن اجلارود ) ( ،  12/  33) 

( )  181، والبيهقي يف السنن الصارى )  ( 211/  1( )  1181( ، واحلاكـم )  381/  1) (  3و1( ، والدارقطين ) 
 ( . 111/  3( )  1221( ، و )  312/  2( )  3223( ، ويف السنن الكربى )  198/  1
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جاء فيها الفعل على أصله بدون ختفيف، وذلك ألن اخلرب كان صعبًا وشاقًا على  فاآلية األولى:
سيدنا موسى عليه السالم، فهو يف كل مرة مل يستطع الصرب على ما يراه من أفعال سيدنا اخلضر، 
وكان يسأله عن سر فعلته اليت يفعلها، وبالتايل جاء الفعل على أصله، ألن األمر كان جمهواًل يف بداية 
األمر بالنسبة لسيدنا موسى عليه السالم، واإلنسان كما يقولون: عدو ما جيهل، فكان األمر عليه 
أشد صعوبة، ألنه مل يعلم السبب بعد، مث اتضح له بعد ذلك، وبالتايل فقد كان استخدام اللفظة 

 هبذه الطريقة متوافق مع سياق املعىن واهلل أعلم.

ففاً بدون تشديد، وذلك عنـدما خـّف اسـتقبال اخلـرب علـى سـيدنا كان فيها الفعل خم  واآلية الثانية:
موسى عليه السالم، فأصبح سهاًل عليه وهّيناً؛ ألنه عـرف العلّـة والسـبب يف كـل فعـل حصـل، وأصـبح 
على دراية بسـر كـل فعـل فعلـه سـيدنا اخلضـر، بعـد أن كـان جيهلـه، ويعاتبـه علـى كـل تصـرف يف حينـه، 

 جاء متناسباً مع سياق ومعىن اآليات واهلل أعلم.فاستخدام اللف، خمففاً هنا 
 عشر( ] اسطاعوا ــ استطاعوا [سادس )المثال ال

  (1)چ حس  خس  جسمخ   چ
  (2)چمص  جض   حص مس   چ
 عليه الصعود على قدرة وال استطاعة، هلم فمـا: أيـاء يف تفسري السعدي للموضع األول: ) ـــج
 (3). (الرتفاعه

 (2). (وقوته إلحكامه نقبه على وال للموضع الثاين: )وجاء يف التفسري نفسه 
 حس  خس } وغريهم ومأجوج يأجوج:  أي{ اسطاعوا  } ما وجاء يف تفسري السراج املنري: )

مس  حص  مص   چ بالتخفيف والباقون الظاء بتشديد محزة وقرأ ومالسته، لعلّوه ظهره يعلوا: أي{ 

                                                           

 . ( 92اآلية / من : ) سورة الكهف  (1)
 . ( 92اآلية / من : )  سابقةسورة الال (2)
 ( مرجع سابق . 281/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
 . ( 281/  1( املرجع السابق : ) 2)
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 الرتفاعه نقبه من أصعب عليه العلوّ  أنّ  على تدل هنا التاء وزيادة ومسكه لصالبته خرقاً : أي چ جض
 ولو فإهنم اجلبل علوّ  يف وحناس حديد من واحدة سبيكة صار حىت ببع  بعضه والتحام وصالبته
 على هلم حيلـة ال ألهنم ذلك ينفعهم مل عليه ظهـروا حىت تراب وضع أو جانبهم من درج ببناء احتالوا
 (1)عليه. ( بظهورهم ال بنقبه الزمان آخر يف خيرجون إمنا ويؤيده أهنم اآلخر، اجلانب من النزول

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء الفعل فيها خمففًا لنفي قدرهتم على الظهور على السد والصعود فوقه، وهنا  فاآلية األولى:

ل والقدرة على فعله، ففي الظهور أيسر وأخف من النقب، وبالتايل تناسب الفعل حبسب طبيعة العم
هذه اآلية احلديث عن عدم االستطاعة أقل صعوبة من اآلية الثانية، لذلك جاء الفعل خمففًا بدون 

 تاء، فكان يف موضعه املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم.
جاء الفعـل فيـه زيـادة وإطالـة ألن النقـب أشـد وأثقـل، وفيـه تأكيـد علـى نفـي قـدرهتم  واآلية الثانية:

يف االستيالء على السد ومتكنهم منه، فالفعل هنا حيتاج إىل مزيد من اجلهد واملشـقة، ومضـاعفة البـذل 
والعمـــل، وهـــو خـــرق أو نقـــب الســـد ليتمكنـــوا بعـــدها مـــن اخلـــروج، وبالتـــايل كـــان اســـتخدام اللفظـــة يف 

هنــا املالئــم مــع ســياق اآليــات، ألن العمــل هنــا ســيكون أشــق مــن العمــل األول وهــو الظهــور علــى مكا
 السد، واهلل أعلم.

 ( ] أنجينا ــ نّجينا [ سابع عشر)المثال ال

  (2)چۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ    ۇ چ

  (3)چەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئ چ
 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل املؤمنني أجنينا أيجاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: ) 

 (2). (رسله وطاعة بطاعته ويعملون واملعاصي باهلل الشرك يتقون وكانوا وشره خريه والقدر
                                                           

 ( مرجع سابق . 321/  2، السراج املنري : )  الدين الشربيين ( مشس1)
 . ( 13ة /سورة النمل : ) اآلي (2)
  . ( 18سورة فصلت : ) اآلية /  (3)

 . مرجع سابق ( 111/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 2)
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 املؤمنني من اتبعه ومن السالم عليه صاحلًا اهلل جنى أيوجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 
 (1). (واملعاصي للشرك، املتقني

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني اللفظني أجنينا وجنينا يف هاتني 
 فأقول واهلل أعلم:اآليتني، وسر جميئها مرة بالتخفيف وأخرى بالتشديد يف املثال املذكور، 

يات، التشديد يف أصله يدل على التضعيف والتكثري، ومل يظهر هنا له أثر من خالل سياق اآل
مت فيها استخدام لف، } أجنينا { وهو  فاآلية األولى:فيبدوا أنه جاء متناسبًا مع بقية اآليات، 

متناسب مع ما بعده من آيات مثل } وأمطرنا {، } وأنزل {، } فأنبتنا {، وكلها من لف، 
أفعل، فسياق اآليات يف جممله يتحدث عن أمور ال حتتاج إىل تضعيف أو تكثري، وبالتايل 

لف، } جنينا { جـاء متناسقًا مع ما قبله  واآلية الثانية:األلفـاظ بالعموم، بقية ناسبت اللفظة مع ت
وقّيضنا {، فاآليات يف موضوعها العام حتتاج إىل تضعيف وتكثري،  وما بعده مثل } زيّنا {، }

 وقد ظهر هذا جلياً يف سياق معظم األلفاظ اليت أتت قبله أو بعده واهلل أعلم.
،  (2)چٻ  ٻ  ٻ    ٻٱ   چومن املواضع اليت ورد فيها اللفظان، قوله تعاىل: 

 .(3)چڍ  ڍ  ڌ     ڇڇ   چوقوله تعاىل: 
 (2). (وجنوده وملئه فرعون من: أي جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 (1). (وآله فرعون من: أيوجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

                                                           

 . ( 221/  1( املرجع السابق : ) 1)

 . ( 29اآلية / من سورة البقرة : )  (2)

 . ( 121اآلية / من سورة األعراف : )  (3)

 مرجع سابق . ( 12/  1تفسري كالم املنان : ) ( تيسري الكرمي الرمحن يف 2)

 . ( 312/  1( املرجع السابق : ) 1)
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 جَنَّى كلمة  .كبري فرق بينهما أجنى وكلمة جنَّى كلمة  الشعراوي ل)ية األوىل: )وجاء يف تفسري 
 يبعد والثانية العذاب من للتخليص األوىل. العذاب عنهم مينع أجنى وكلمة. العذاب نزول وقت تكون
 واقع عذاب من خلصهم أنه مرحلة. مرحلتني على كان عليهم اهلل ففضل. هنائياً  فرعون عذاب عنهم
 (1). (العذاب عنهم فمنع فرعون آل عن أبعدهم أنه الثانية واملرحلة. عليهم

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
كان فيها تعداد للنعم اليت توالت على بين إسرائيل، واآلالء الكثرية الـيت غمـرهتم مـن   فاآلية األولى:

كــل مكــان وجهــة، ليظهــر هلــم بــذلك عظــيم وشــنيع صــنعهم حــني جحــدوا وكفــروا بتلــك الــنعم اجلّمــة، 
فناسب الفعل حينهـا أن يكـون مضـعفاً للتكثـري، واللفظـة بعدهــا أيضـاً تناسـبت معهــا يف السـياق حـني 

 ءت } يذحّبون {، وبالتايل كان موقع الفعل متوافقاً مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده.جا
مل يكن فيها حاجة إىل التكثري والتضعيف فكانت بالتخفيف، حيث مت ذكـر بعـ   واآلية الثانية:

ذكورة واهلل هذه النعم عليهم، وليس بالكثرة املـذكورة يف اآليـة األوىل، فكـان اللفـ، متوافقـاً مـع الـنعم املـ
 أعلم مبراده.

يقول سيبويه يف ذلك: ) ... وقالوا: أغلقـت البـاب، وغّلقـت األبـواب حـني كثّـروا العمـل ... وكـان 
رهتا وقَطعتهــا، فـإذا أردت كثـرة العمــل  بـني نّزلـت وأنزلــت عمـرو أيضــًا يفـرقأبـو  ... وتقــول: كَسـ
 (2)كّسرته وقطّعته ومزّقته ... (  قلت:

                                                           

 مرجع سابق . ( 321/  1)  الشعراوي : ( تفسري1)
:  بريوت ، بدون تاريخ ــــ اجليل هـارون ، دار حممد السالم عبد سيبويه ، حتقيق قنرب بن عثمان بن عمرو البشر ( الكتاب ، أبو2)

 وأول ، النحاة إمام ، سيبويه امللقب ، بشر أبو ، بالوالء احلارثي قنرب بن عثمان بن عمرو، وسيبويه هو :  ( 12،  13/  2) 
"  املسمى كتابه وصنف.  ففاقه أمحد بن اخلليل فلزم ، البصرة وقدم ، شرياز قرى إحدى يف ولد.  النحو علم بسط من
 مكان ويف.  بشرياز وقربه وفاته:  وقيل ، هبا فتويف األهواز إىل وعاد.  مثله بعده وال قبله يصنع مل ، النحو يف"  سيبويه كتاب
 ( . 81/  1األعالم للزركلي : )  . خالف هبا مات اليت والسنة وفاته
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 عشر( ] يسعوا ــ سعوا [  )المثال الثامن 

  (1)چى   ى  ائ  ائ  ېې  چ 

  (2)چہ  ھ  ھ  ھ  ہہ  چ 
 لنا التعجيز وجه على آياتنا يف سعوا الذين اـوأم اء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )ـج
 (3). (والتكذيب اـولرسلن

 وتعجيزاً  هبا، جاء ملن وتعجيزاً  هبا، كفراً  فيها سعوا: أيوجاء يف تفسري السعدي ل)ية الثانية: )
 (2). (املوت بعد اإلعادة يف عجزوه كما أنزهلا، ملن

: سـورة سبأوجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسـور ( لتفسري اآلية الثانية والواردة يف 
 السياق وكان العناد، إال هلا التصديق من مانع يبق مل حىت اتضحت قد الساعة أدلة كانت وملا )

 أي { آياتنا يف } الساعي فعل فعلوا أي { سعوا والذين }: باملاضي معرباً  قال جحدها، من لتهديد
 (1). (العظمة من هلا ما على

 اإلنذار، سياق يف كان وملا: ) سورة احلجوجاء يف الكتاب نفسه لتفسري اآلية الثانية والواردة يف 
 من بشبهة واحدة مرة ولو السعي أوقعوا أي { سعوا والذين }: التخويف يف زيادة باملاضي معرباً  قال
 (1)(.مسموعة أو مرئية علينا للداللة اليت نصبناها أي { آياتنا يف } وحنوها الشبه

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
كان استخدام لف، املضارع فيها متناسبًا مع سياق اآليات، فاحلديث بعمومه عن   فاآلية األولى:
هذه الدنيا، واهتمامهم باملال والولد، وغرقهم يف ملذاهتا وشهواهتا، وأهنا ستنجيهم من حال الناس يف 

                                                           

 . ( 38اآلية / من سورة سبأ : )  (1)
 . ( 11اآلية / من ( ، وسورة احلج : )  1اآلية / من : )  السابقةسورة ال (2)
 مرجع سابق . ( 181/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)

 . ( 122/  1: )  املرجع السابق (2)
  ( مرجع سابق . 112،  113/  1: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 1)
  ( . 113،  112/  1( املرجع السابق : ) 1)
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 عذاب اهلل تعاىل وعقابه األليم، كما يعتقدون هم ويظنون، ومع كل ذلك جاء أيضًا ذكر حال من
عى كفراً بآيات اهلل تعاىل وتعجيزاً ملن جاء هبا من األنبياء وغريهم ممن يبذلون جهدهم يف دعوة الناس يس

 إىل احلق، فكان استخدام اللف، يف مكانه املتالئم مع اآليات واهلل أعلم.
يـه كان فيها اسـتخدام لفـ، املاضـي متناسـقاً مـع اآليـات، ففـي سـورة سـبأ، كـان السـياق ف  واآلية الثانية:

هتديد ملن جحد ما كان متضحاً من أدلة القيامة، واليت ظهرت لكـل عاقـل، فكـان اسـتخدام اللفـ، بصـياة 
املاضي يف مكانه املتوافق متاماً واهلل أعلم، حيث إن األمور قد ذكـرت سـابقاً ولـيس هنـاك مـربر جلحـدها أو 

رة احلـج، ذكـرت فيـه أحـوال النـاس إنكارها من أي أحد، فهي واضـحة للجميـع. واملثـال الثـاين الـوارد يف سـو 
والقـــرى الظاملـــة يف عهـــد ســـابق، وكيـــف كـــان مـــآهلم ومصـــريهم، وبعـــد ذلـــك مت ذكـــر إرســـال الرســـل علـــيهم 
الصـــالة والســـالم إىل هـــؤالء األقـــوام الســـابقني، فالســـياق بعمومـــه عـــن املاضـــي، وعـــن أقـــوام قضـــوا وانتهـــوا، 

 متاماً واهلل أعلم. فاللف، باملاضي جاء متناسباً ومتوافقاً مع السياق
 ع عشر( ] ينَزفون ــ ينزِفون [ )المثال التاس

 (1)چی    یېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  چ 
 (2)چٺ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 مال ونزف ونزفه، وذهابه، العقل غول من ساملة وأهنا جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 (3). (كدر وال صداع فيها وليس صاحبها،

 كما منها، أحالمهم تذهب وال عقوهلم، تنـزف ال: أي التفسري نفسه ل)ية الثانية: )وجاء يف 
 (2). (الدنيا خلمر يكون
 دــبع ادةــع أي { عنها مـــه } وال م الدرر يف تناسب اآليات والسور (: )ــاء يف كتاب ) نظـــوج
 ينفذ وال نعيمهم ينقص لئال وكثر شرهبم طال وإن عقوهلم من شيء يذهب أي { ينـزفون } شرهبا
 أنزف ـ من الزاي بكسر والكسائي محزة قراءة على به ـ يسر ما لكل اجلدة من عندهم ما أو شراهبم

                                                           

 .(  22) اآلية /  سورة الصافات : (1)
 . ( 19سورة الواقعة : ) اآلية /  (2)
  مرجع سابق . ( 212/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)

 ( . 833/  1( املرجع السابق : ) 2)
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 للمفعول بالبناء اجلماعة وقراءة ، عقله ذهب أو ، املال قليل صار إذا وأعسر ـ أقل مثل للفاعل مبيناً 
 أي ، الركية نزفت:  قوهلم من الشراب نفاذ من تكون أن حيتمل وحينئذ ، نزف من تكون أن حيتمل
 ، بالسكر عقله ذهب إذا الرجل ـ أنزف من العقل ذهاب من ونـــتك أن حيتمل وحينئذ ، ماؤها ذهب
 املفعول ـ إذا أو للفاعل مبيناً  كان سواء اخلمرة ـ الرجل نزف:  مـــقوهل نــــم الشراب عدم من تكون وأن
 (1). (أفناها

حلمزة  يفون: بكسر الزانز يوجاء يف كتاب ) فريدة الدهر يف تأصيل ومجع القراءات (: ) 
 (2). (وخلف. وللباقني الفتح يوالكسائ

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاء اللف، فيها حيتمل معىًن واحداً وهو مأخوذ من نزف أي سكر وذهب عقله،  فاآلية األولى:
وذلك ألن سياق اآليات يف ذكر نعيم أهل اجلنان أقل رتبة من األوصاف يف اآلية الثانية، حيث 
احلديث عن الفواكه بدون زيادة التخيري وحلم الطري، واحلديث عن التنعم بالتقابل فقط دون االتكاء، 

ذلك من الفوارق اليت تبني أن أوصاف النعيم هنا أقل منـزلة من األوصاف يف اآلية الثانية،  إىل غري
وبالتايل كان االختيار هلذا اللف، متناسقًا مع مستوى النعيم املذكور يف اآليات اليت سبقته، فكان يف 

 مكانه املتوائم مع اآليات واهلل أعلم.
أكثــر مــن معـــىن، فهــو مــأخوذ مـــن أنــزف مبعــىن ســـكر جـــاء اللفــ، فيهــا حيتمـــل  واآليــة الثانيــة:

وذهب عقلـه ومبعـىن نفـذ شـرابه وانقطـع، فهـو متعـدد املعـاين، وبالتـايل مت اسـتخدامه يف سـياق ذكـر 
النعـــيم يف هـــذه اآليـــة، ألن األوصـــاف هنـــا أكثـــر ممـــا ذكـــر يف اآليـــة الســـابقة، حيـــث احلـــديث عـــن 

ت يف اآليــة الكرميــة، در مــن أوصــاف النعــيم الــيت و غــري ذلــك  الفواكـه ومعهــا الطــري زيــادة عليهــا، إىل

                                                           

  ( مرجع سابق . 311/  1: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 1)
/  2هـ : )  1222،  1حممد إبراهيم حممد سامل ، فريدة الدهر يف تأصيل ومجع القراءات ، دار البيان العرىب ــ القاهرة ، ط  (2)

222  . ) 
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وعليه كان االختيار هلذا اللف، متناسباً مع مستوى النعيم املوصوف يف اآليات اليت سبقته، فكـان 
 يف موقعه املتناسق مع اآليات واهلل أعلم.

  ] يسّبح ــ سّبح [ (ال العشرونـــ)المث

 افتتاح سورتي التغابن والجمعة  (1) چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ چ

 حديداح سورة الـافتت (2) چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ    ۈ چ
 يف ما مجيع ويعبده، ويتأهله، ألمره، وينقاد هلل، يسبح: أي جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )

 ه،ـمماليك فاجلميع والسفلي، العلوي العامل ملك له الذي امللك، الكامل ألنه واألرض، السماوات
 (3)( تدبريه وحتت

 مـا مجيع أن سلطانه، وسعة وجالله عظمته عن تعاىل خيرب وجـاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 وتنـزهه رهبا، حبمد تسبح[ واجلوامد  ] وغريها، والصامتة الناطقة احليوانات من واألرض السماوات يف
 (2)(.حكمته آثار فيها ظهرت قد لعزته، منقادة لرهبا، قانتة وأهنا جبالله، يليق ال عما

 حيىي وأبو فضيل بن وحممد علية بن إمساعيل حدثناوجاء يف احلديث الشريف عن أيب كريب قال 
 اهلل رسول الـق -: الـق عمرو بن اهلل عبد عن أبيه عن السائب بن عطاء عن األجلح وأبو التيمي
:  (اهلل يسبح. قليل هبما يعمل ومن. يسري ومها. اجلنة دخل إال مسلم رجل حيصيهما ال خصلتان 
 فذلك)  بيده يعقدها  اهلل رسول فرأيت(  عشراً  وحيمد. عشراً  ويكرب. عشراً  صالة كل دبر يف

 فتلك. مائة وكرب ومحد سبح فراشه إىل أوى وإذا. امليزان يف وَخسمائة وألف. باللسان ومائة َخسون
 حيصيهما؟ ال وكيف قالوا(  سيئة وَخسمائة ألفني اليوم يف يعمل فأيكم. امليزان يف وألف باللسان مائة

                                                           

 . ( 1اآلية / من ( ، وسورة اجلمعة : )  1اآلية / من سورة التاابن : )  (1)
 . ( 1اآلية / من سورة احلديد : )  (2)
 . مرجع سابق ( 812/  1يف تفسري كالم املنان : )  ( تيسري الكرمي الرمحن3)

 .مرجع سابق  ( 832/  1: )  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (2)
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. يعقل ال العبد ينفك حىت. وكذا كذا اذكر فيقول الصالة يف وهو الشيطان أحدكم يأيت)  :قال
 (1)( ينام حىت ينومه يزال فال مضجعه يف وهو ويأتيه

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني اجلملة االمسية والفعلية يف لف، 
 فأقول واهلل أعلم:التسبيح، وسر جميئها مرة باالمسية وأخرى بالفعلية يف املثال املذكور، 

يف املسـتقبل،  عـن أوامـر جتـريقبلهـا سياق السـورة وآياهتـا ورد احلديث واإلخبار يف  فاآلية األولى: 
وتستمر إىل قيام الساعة، مثل احلث على أداء صالة اجلمعة وعدم االنشاال بلهو أو جتـارة أو غريمهـا، 
وكــذا احلــث علــى االســتعداد ليــوم املعــاد يــوم التاــابن، وهــذه كلهــا يتناســب معهــا لفــ، املضــارع، ألهنــا 

لتـايل كـان اسـتخدام اللفـ، بصـياة ، وباالـذي يفيـد التجـدد كمـا هـو احلـال يف الفعـل املضـارع  ،متجـددة
 .املضارع يف حمله املتوافق مع املعىن واهلل أعلم

عـن أمـور مضـت وانتهـى عهـدها، مثـل  احلـديثآيـات السـورة جـاء قبلهـا ويف معظـم  واآلية الثانية:
احلديث عن إرسال الرسل عليهم الصالة والسالم يف األمم السابقة، وإخراج أهل الكتاب مـن ديـارهم 

صــنوا وظنــوا أهنــم غــالبون ومنتصــرون علــى املســلمني، وغــري ذلــك مــن األحــداث واألخبــار الــيت حــني حت
ذكرت، واليت ختص أموراً كانـت يف املاضـي وانقضـت ، وبالتـايل تناسـب ذكـر فعـل التسـبيح فيـه بصـياة 

 .واهلل أعلم املاضي؛ ألنه خيتص بأمور قد انتهت وانقضت
 

 : الفصل الثالث
                                                           

/  1( )  3211( ، وقال األلباين يف تعليقه : صحيح ]مرجع سابق[ ، والرتمذي )  231/  2( )  1111( أخرجه أبو داود ) 1)
نن الرتمذي ، حتقيق وشرح أمحد حممد سحيح ، وقال األلباين يف تعليقه : صحيح ، ( وقال: هذا حديث حسن ص 228
( ، وقال األلباين يف تعليقه: صحيح  22/  3( )  1328. والنسائي )  ، بدون تاريخلبنان  ،بريوت  ـاملكتبة الثقافية  شاكر ،

حممد بن يزيد  ،نن ابن ماجه س( ، وقال األلباين يف تعليقه : صحيح ،  299/  1( )  921]مرجع سابق[ ، وابن ماجه ) 
(  3189عبد الرزاق يف مصنفه ) . و  ـ بريوت . لبنان ، بدون تاريخـــالباقي ، دار الفكر حتقيق حممد فؤاد عبد  ،القزويين 
(  119/  11( )  1911( ، و )  21/  11( )  1298( ، وأمحد )  211/  1) (  183( ، واحلميدي )  223/  2) 

/  1( )  811( ، والسراج )  382/  1( )  2213( ، والبزار )  212/  1( )  1211، والبخاري يف األدب املفرد ) 
( ، والطرباين يف  312/  1( )  2112)  ( ، وابن حبان 22/  11)  ( 2189آلثار ) مشكل ا( ، والطحاوي يف  281
(  229/  1( )  113( ، والبيهقي يف شعب اإلميان )  112/  21( )  1128و )  ( ، 112/  21( )  1229الكبري ) 

. 
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 االشتقاقبين صيغ المقارنة 
 ( : ] عبيد ــ عباد [ول)المثال األ

 (1)چڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 (2)چڤ  ٹٹ  چ 

 (3)( .وتصاريًا وحتقريًا تقريًعا ذلك هلم يـَُقالُ : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
 َعال َيـــة   َمَنـــاز لَ  يف   ع ْنـــَدُه، ُمْكَرُمـــونَ  اللَّـــه   ع َبـــادُ  املالئ َكـــةُ : َأي   وجـــاء يف التفســـري نفســـه ل)يـــة الثانيـــة: )

َية ، َوَمَقاَمات    (2)( .َوف ْعالً  قـَْوالً  الطَّاَعة   َغايَة   يف   َلهُ  َوُهمْ  َسام 
 مَجْع أنه ،«العباد  » لف، يف استقرأت والذي اء يف كتاب ) اللباب يف علوم الكتاب (: )ـــوج
 التحقري معىن هبا يقرتن أن دون الطاعة، على والداللة الرتفُّع مضمار يف اللفظة سيقت مىت َعْبد

ٹ  ٹ  چ ، (1)چہ   ھ  ھ چ : هـــقول رـــــوانظ الشأن، وتصاري

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ : ، وقوله(1)چڤ

 عليه السـالم يف عيسى ، وقـول(2)چےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ          ۆ   ۈ 

 .حتقريه يف فتستعمل العبيد، ، وأما(8)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   چ  والتعري  الشفـاعة معىن
 :القيس امرئ قول ومنه

                                                           

  ( . 182( سورة آل عمران : ) من اآلية / 1)
  ( . 21( سورة األنبياء : ) من اآلية / 2)
 ( مرجع سابق . 121/  2ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) ( 3)

 ( . 338/  1املرجع السابق : ) ( 2)

  ( . 212( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)

  ( . 21( سورة األنبياء : ) من اآلية / 1)
  ( . 13( سورة الزمر : ) من اآلية / 2)

  . ( 118( سورة املائدة : ) من اآلية / 8)
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ل   ب األَسد   َغرَُّكمْ  َما...  الَعَصا َعب يد   ل ُدوَدانَ  ُقوالَ   (1)الَباس 
جح  مح   چ: قوله ومنه ؟«أليب   َعب يدٌ  إالَّ  أنـُْتمْ  َوَهلْ  »: املطلب رضي اهلل عنه عبد بن محزة الـــوق

 ـ ليس ـ تعاىل وأنه ومقدرهتم، أنصارهم بقلة وإعالم تشفيق مكان ألنه ،(2)چجخ  حخ 
 (3)( .ذلك مع هلم بظالم  

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيها لف، العبيـد، وهـو مشـتق مـن لفـ، العبـد، وقـد جـاء يف مكانـه املتوافـق مـع  فاآلية األولى:

هذا املوضع وسائر املواضـع األخـرى، حيـث إنـه مل يـرد هـذا الوصـف إال عنـد سياق اآليات، وذلك يف 
 ذكر سوء تصرف العباد، أو وقوعهم يف األفعال املشـينة، والعبيـد مـأخوذ مـن العبوديـة ذالً وقهـراً، وبنـاء

 عليه فقد كان استخدام اللف، يف مكانه املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
جاء فيها لف، العباد، وهو أيضاً يف مكانه املتناسب مـع سـياق اآليـات، ألنـه مل يـرد  واآلية الثانية:

  إال مــع ثنــاء اهلل علــى عبــاده، أو وصــفهم باألوصــاف اجلميلــة، فالعبــاد مجــع عابــد، ويف هــذا إشــارة إىل
كــون هــذا العابــد متــذلل هلل حبــاً وشــوقاً، ال قهــراً وإجبــاراً، وبالتــايل فقــد كــان اســتخدام هــذا اللفــ، يف 

 مكانه املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 
 

 
 ( ] عالم ــ عالم [ ثاني)المثال ال 

   (1)چڌڌ  ڎ   ڎ    ڍچ   (2)چ ىئ  ی  ىئچ 

                                                           

  .(  11/  1هـ : )  1223الشعر والشعراء ، البن قتيبة الدنيوري ، دار احلديث ـ القاهرة ، ( 1)

  ( . 21( سورة فصلت : ) من اآلية / 2)
  ( مرجع سابق . 321/  1( أبو حفص عمر الدمشقي ، اللباب يف علوم الكتاب : ) 3)

 . ( 23اآلية / من سورة األنعام : )  (2)
 . ( 3اآلية /من سورة سبأ : )  (1)
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 (2)چٿ    ٺچ 
 ومــا ظهــر ومــا خفــي مــا يعلــم أي ل)يــة األوىل يف املوضــع األول: )جــاء يف تفســري صــفوة التفاســري 

  يايب
 (2). (والنهار بالليل تشاهدونه وما واألبصار احلواس عن

 عــــن وغــــاب األبصــــار، عــــن خفــــي مبــــاوجــــاء يف التفســــري نفســــه ل)يــــة الثانيــــة يف املوضــــع األول: ) العــــامل 
 (3). (األنظار

  (2)(.وبطن ظهر ممّا نعلم ال ما تعلم أي يف املوضع الثاين: )الثانية وجاء يف التفسري نفسه ل)ية 
 : وجهني حيتمل) {  اْلاُُيوب   َعالَّمُ  أَنتَ  إ نَّكَ وجاء يف كتاب ) النكت والعيون (: ) } 

 والعـــالم العـــامل بـــني الفـــرق ويف .يكـــون ومـــا كـــان مـــا عـــامل: والثـــاين .والعالنيـــة الســـر عـــامل أحـــدمها:
 الــذي العــالم أن: والثــاين .علمــه حــدث الــذي والعــامل علمــه، تقــدم الــذي العــالم أن: أحــدمها :وجهــان
 (1)( .يكون ما يعلم وال كان ما يعلم الذي والعامل يكون، وما كان ما يعلم

والفرق املذكور هنا متعارض متاماً مع علم اهلل سبحانه، فعلم اهلل قدمي أزيل، ويعلم كل ما كان وكل 
 ما سيكون جل يف عاله.

 الرقاشي معن وأبو محيد بن وعبد حامت بن وحممد املثىن بن حممدوجاء يف احلديث الشريف عن 
 بن سلمة أبو حدثين كثري أيب بن حيىي حدثنا عمار بن عكرمة حدثنا يونس بن عمر حدثنا قالوا:

 قام إذا صالته يفتتح  اهلل ن  كان شيء بأي املؤمنني أم عائشة سألت:  قال عوف بن عبدالرمحن
 فاطر وإسرافيل وميكائيل جربائيل رب اللهم صالته افتتح الليل من قام إذا ) كان قالت: ؟ الليل من

                                                           

  ( . 119اآلية / من ( سورة املائدة : ) 1)
 ( 321/  1: )  هـ 1212 القاهرة ، ــــ والتوزيع والنشر للطباعة الصابوين دار ، 1، ط، صفوة التفاسري حممد علي الصابوين  (2)

.  

 . ( 111/  2( املرجع السابق : ) 3)

 . ( 322 / 1( املرجع السابق : ) 2)

 ( 88/  2لبنان ، بدون تاريخ : ) /  بريوت ــــ العلمية الكتب الرحيم ، دار عبد بن املقصود عبد ابن ( املاوردي ، حتقيق السيد1)
. 
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 ملا اهدين خيتلفون فيه كانوا فيما عبادك بني حتكم أنت والشهادة الايب عامل واألرض السماوات
 (1)مستقيم. ( صراط إىل تشاء من هتدي إنك بإذنك احلق من فيه اختلف

 اهلل َعْبد   ْبن   َجاب ر   َعنْ  املْنَكد ر   ْبن   حُمَمَّد   َعنْ  املَوايل   َأيب   ْبن الرَّمْحَن   احلديث أيضًا عن َعْبدوجاء يف 
يَ  ُهَما اهلل َرض   م نْ  السُّوَرةَ  يـَُعل ُمَنا َكَما ُكل َها األُُمور   يف   االْست َخاَرةَ  يـَُعل ُمَنا  اللَّه   َرُسولُ  ) َكانَ  قَاَل: َعنـْ
ريُكَ  إ ين   اللَُّهمَّ  ل يَـُقْل: مُثَّ  الَفر يَضة   َغرْي   م نْ  رَْكَعتَـنْي   فـَْليَـرَْكعْ  ب اأَلْمر   َأَحدُُكمْ  َهمَّ  إ َذا يـَُقوُل: الُقْرآن    َأْسَتخ 
 َوأَْنتَ  أَْعَلمُ  َوال َوتـَْعَلمُ  ْقد رُ أَ  َوال تـَْقد رُ  فَإ نَّكَ  اْلَعظ يم   َفْضل كَ  م نْ  َوَأْسأَُلكَ  ب ُقْدَرت كَ  َوَأْستَـْقد ُركَ  ب ع ْلم كَ 
ي د يين   يف   يل   َخيـْرٌ  اأَلْمرَ  َهَذا َأنَّ  تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  إ نْ  اللَُّهمَّ  الاُُيوب   َعالّمُ   قَالَ  َأوْ  أَْمر ي َوَعاق َبة   َوَمَعاش 
ل   ل ه   أَْمر ي َعاج   د يين   يف   يل   َشر   اأَلْمرَ  َهَذا َأنَّ  تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  َوإ نْ  ف يه   يل   بَار كْ  مُثَّ  يل   َوَيس ْرهُ  يل   فَاْقُدْرهُ  َوآج 
ي ل   يف   قَالَ  َأوْ  أَْمر ي َوَعاق َبة   َوَمَعاش  ل ه   َأْمر ي َعاج  رَ  يل   َواْقُدرْ  َعْنهُ  َواْصر ْفين   َعين   َفاْصر ْفهُ  َوآج   اخْلَيـْ
ين   مُثَّ  َكانَ  َحْيثُ   (2)(َحاَجَتُه.  َوُيَسم ي َقالَ  َأْرض 

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز الفرق بني ورود اللفظني مرة ) عامل 
 فأقول واهلل أعلم( وتارة ) عالم (، وسر جميئها يف كل موضع بالشكل املناسب مع سياق اآليات، 

 :ومنه السداد
مل تكن مواضعها املتكـررة، والـيت فاقـت العشـرة يف القـرآن الكـرمي، حباجـة إىل املبالاـة   فاآلية األولى:

كما هو احلال يف اآلية الثانية، وعليه فإنه مت االقتصار على لف، ) عامل (، دون احلاجة إىل املبالاـة أو 
ن أعمـال سـواء  التأكيد، فأكثر املواضع تتحدث عن حماسـبة النـاس يـوم القيامـة، ومـا سـيطلعون عليـه مـ

كانــت جهــراً أو ســراً، فــاهلل جــل وعــال عــامل هبــا، ألنــه عــامل الايــب والشــهادة، وهنــاك موضــع ذكــر فيــه 
                                                           

( ، وابن حبان 221أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب صالة املسافرين وقصرها ـ باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه ، برقم ) (1)
(2111 ( )1  /331 . ) 

( ، ويف كتاب  1112ـ بَاب َما َجاَء يف  التََّطوُّع  َمثْـىَن َمثـْىَن ، برقم ) ــــأخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التهجد  (2)
( ، والرتمذي  221/  1( )  213( ، ويف األدب املفرد ) 1382وات ـ باب الدعاء عند االستخارة برقم )ـالدع
( ، و  212/  2( )  2229( ، و )  332/  3( )  1181ئي يف السنن الكربى ) اـ( ، والنس 321/  2) ( 281)
 2211والبيهقي يف السنن الكربى )  ( ، 111/  2( )  3223والطرباين يف األوسط ) ( ،  128/  1( )  11332) 
 ( . 229/  1( )  11182) ( ، و  12/  3( ) 
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حال اجلنني يف بطن أمه، فاهلل عامل حباله ووصفه ومآلـه ومـا إىل ذلـك، وهنـاك موضـع أخـري أوضـح فيـه 
قاً مـع املواضـع السـابقة واهلل الباري عز وجل أنه عامل مبن أخلص يف عملـه، لـذا. كـان لفـ، عـامل متناسـ

 أعلم.
ورد فيها تكرار مواضع اللف، أقل من اآلية األوىل، واملواضع كانت جديرة باملبالاة،   واآلية الثانية:

كل لف، حسب موقعه، فاملوضع األول كان عن إميان الناس باهلل تعاىل وتصديقهم لرسله عليهم 
صدق رسله عليهم الصالة والسالم، وصدق دعوهتم  الصالة والسالم، مث جاء املوضع الثاين ليوضح

إىل دينه، وآخر املواضع ذُكر فيه أن املوىل اخلبري عالم حبال املنافقني وما يضمرونه من خداع وعداء 
للمؤمنني، فهذه األحداث واألخبار حتتاج إىل تأكيد ومبالاة، لذا. كان اختيار اللف، ) عالم (، 

 أعلم. ليكون يف مكانه املناسب واهلل
 
 
 
 
 
 

 ( ] مشتبهاً ــ متشابهاً [ )المثال الثالث

 (1)چ  ڭۓ  ڭ  چ 

 (2)چ ھہ  ھ  چ 

 (3)( املنظر. يف مشتبهاً جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: ) 
                                                           

 . ( 99اآلية / من سورة األنعام : )  (1)

 . ( 121اآلية /من : )  سابقةسورة الال (2)
 مرجع سابق . ( 329/  1: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 3)



- 12 - 

 

 (1)( والشكل. اللون يف متشاهباً  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 ، التشابه من أبلغ االشتباه أن اآليات والسور (: ) وألجلوجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب 

 يف كان ألنه ، ذلك ظاهر هو إمنا املراد أن على وداللة ، احلواس أثبت هو الذي بالنظر األمر علق
 الثاين احلرف خبالف وهذا { مثره إىل انظروا }:  فقال سياقه هذا الذي والتوحيد البعث على الداللة
 ، أصالً  شيء على هلا قدرة ال اليت ألصنامهم خلقه من جيعلون فيما العرب على الرد سياق يف فإنه ،

 وباألمر ، أنفسهم على منه حيرمونه كانوا عما لالنتهاء منه األكل يف هلم باإلذن اآلية ختم ولذلك
 تعميم على نبه مث ؛ فسيأيت األكل هو الذي الباطن وأما ، عليه بالصدقة أمر من على بالتصدق
عدميه.  أو النفع قليل ضعيفاً  كمامه من يبدو حني أي(  أمثر إذا)  : بقوله حاالته مجيع يف النظر
)(2) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
كانت اللفظة متناسبة مع سياق اآليات، فوضحت أن هناك اشتباه يؤدي إىل   فاآلية األولى:

اللبس، وذلك لشدة التشابه، فكأن الناظر إىل هذه الثمرات وتلك األطعمة، يظن ألول وهلة أهنا 
متشاهبة، وهذا يكون أثناء عملية منو وتكوين النبات، ففي هذه املرحلة حيتاج إىل مزيد من العناية 

تمييز بني أنواعه وأصنافه، لذا كان احلث بعدها على لفت النظر، واالنتباه الشديد إىل  والدقة، لل
كمال قدرة اهلل تعاىل، ليؤكد هذه املعلومة لدى القارئ، فكان استخدام اللف، هبذه الطريقة يف مكانه 

 املتوافق مع اآليات واهلل أعلم.
م ل)يات، فتشابه الزروع والثمار هنا يف جاءت اللفظة متماشية مع السياق العا واآلية الثانية:

جزئية حمددة، وذلك عند متام النضج، وهو دليل على التنوع والتعدد، ففي هذه احلالة تكون الثمار 
والزروع متشاهبة وليست مشتبهة، خبالف احلالة يف اآلية األوىل، وقد تأكد هذا املعىن يف قوله تعاىل 

                                                           

 . ( 393/  1( املرجع السابق : ) 1)

  ( مرجع سابق . 182/  2: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 2)
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، لذا مل يكن استخدام لف، مشتبهًا وإمنا مت استخدام لف، متشاهباً يف اآلية الثانية } خمتلفًا أكله {
 لتوافقه مع السياق واملعىن واهلل أعلم.

 ( ] ساحر ــ سّحار [ )المثال الرابع

 (1)چڱ  ں    ڱڱ   ڱ  چ 

  (2)چی  جئ    یی  ی  چ 

 (3). (السحر يف ماهر مثله ساحر جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )
  (2). (ماهر ساحر وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 يف قال وملاذا: قالوا القرآن يف يشككونا أن يريدون املستشرقني وجاء يف تفسري الشعراوي: ) وألن

 أن دونـــيري املستشرقني ـؤالءــــه وكأن. چی  ی  ی  ی  جئ  چ : راءــــالشعـ سـورة

 يلتفتوا مل اللاة يعرفون ال وألهنـم ؛ چی  ی  جئ    چ و چڱ  ڱ  ں    چ بني واـــيفرقـ
"  سّحار"  و بالسحر، يعمل أنه تعين"  ساحر"  فكلمة. جهتني من املبالاة تفيد " سّحار"  أن إىل
"  فـ. احلدث لتكرر تأيت أو احلدث، لضخامـة تأيت دائماً  واملبالاـات السحر، إتقـان يف يبالغ أنه تعين
 على قادر هو التكرار ناحية فمن حالة، كل يف يسحر أو جدًّا، قوي سحره أن تعين"  سّحار
 وآخر ساحر،: يقول فواحد.. متعددين القائلون ومادام. أيضاً  قادر هو الضخامة ناحية ومن السحر،
 (1)( .اللقطات كل ياطي والقرآن. وهكذا سحَّار: يقول

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

 . ( 112سورة األعراف : ) اآلية /  (1)
 . ( 32سورة الشعراء : ) اآلية /  (2)
 ( مرجع سابق . 229/  1: ) ، صفوة التفاسري حممد علي الصابوين  (3)

 . ( 322/  2( املرجع السابق : ) 2)

 مرجع سابق . ( 2288/  2( حممد متويل الشعراوي : ) 1)
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ورد فيها اللف، بدون مبالاة متناسقًا مع ما قبله من اآليات، بعكس اآلية الثانية، فاآلية األولى: 
واليت سبقت حبوار طويل مليء بالتحديات فاحتاج فيها اللف، إىل مبالاة، وكأن اللف، هنا يف اآلية 

السالم، إضافة األوىل يوحي باالستخفاف من قبل سحرة فرعون، فهم ال يأهبون لسحرة موسى عليه 
إىل اعتقادهم بأن سحرة موسى عليه السالم قد ال يستطيعون منازلتهم، مع أن هناك قراءة متواترة يف 
هذا املوضع بالتكثري واملبالاة، ولعلها تتالءم مع لف، } عليم { من باب املبالاة، وعلى القراءة األوىل 

 أعلم. يكون استخدام اللف، يف مكانه املتوائم مع اآليات واهلل
جاء فيها اللف، مناسبًا ملا سبقه من مناقشات وحتديات، إضافة إىل ضرورة واآلية الثانية: 

استخدام املبالاة هنا يف اآلية الثانية، ليقوم سحرة فرعون بدور إجيايب جتاه فرعون حني أخربهم بأن 
ذلك السحر مهما موسى عليه السالم ماهر يف السحر، فأرادوا أن يبينوا له قدرهتم على مواجهة 

، فهم (1)قلقه بع  وليسكنوا قلبه ليطيبوا املبالاة وبصياة اإلحاطة بكلمة ارتفع وعال شأنه، فجاءوا
على أمت االستعداد لالبته، ويف ذلك ختفيف لروعة فرعون، وتقليل لفزعه من موسى عليه السالم، 

 فكان استخدام اللف، يف مكانه املتوائم مع اآليات واهلل أعلم.
 
 

 
  ] األخسرون ــ الخاسرون [ (خامس)المثال ال

 (2)چچ    چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ 

 (3)چۆ    ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ 

                                                           

 . ( 3221/  1الرازي : )  الدين ( ينظر تفسري الرازي ، لفخر1)
 . ( 22اآلية /  سورة هود : ) (2)
 . ( 119سورة النحل : ) اآلية /  (3)
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 منهم، ُخسراناً  أبنيَ  أحداً  ترى وال الناس، أخسر م ن جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )
 (1)( .النريان بلظى اجل نان عن واستعاضوا الباقية، على الفانية آثروا ألهنم

 غري يف أعمارهم ضيَّعوا ألهنم اآلخرة يف اخلاسرون أهنم وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (2)( .عليهم تعود منفعة

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  قـَْوله ان يف توجيه متشابه القرآن (: )ـاء يف كتاب ) الربهــوج

 َسب يل َعن صدوا هؤالء أَلن چۇ  ۇ  ۆ   چ لـالنَّحْ  َويف  چچ  چ  
 .اخلاسرون فهم صدوا النَّْحل َويف   اْلَعَذاب هَلُم ُيَضاعف األخسرون فهم فضلوا َغريهم وصدوا اهلل
)(3) 

ثـََنا َحْفص   ْبن ُعَمروجاء يف احلديث الشريف عن  ثـََنا َأيب   قال َحدَّ  َأيب   َعنْ  املْعُرور   َعنْ  اأَلْعَمشُ  َحدَّ
 َوَرب   اأَلْخَسُرونَ  ُهمْ  الَكْعَبة   َوَرب   اأَلْخَسُرونَ  ُهمْ  ) يـَُقوُل: الَكْعَبة   ظ ل   يف   َوُهوَ  إ لَْيه   انـْتَـَهْيتُ  اَل:ـقَ  َذر  
؟ َما قـُْلُت: ( َكْعَبة  ال َّ  أَيـَُرى َشْأين  ؟ َما َشْيءٌ  يف   َأنْ  اْسَتطَْعتُ  َفَما يـَُقوُل: َوُهوَ  إ لَْيه   َفَجَلْستُ  َشْأين 

 أَْمَواالً  اأَلْكثـَُرونَ  ) قَاَل: اهلل؟ َرُسولَ  يَا َوأُم ي أَْنتَ  ب َأيب   ُهمْ  َمنْ  فـَُقْلُت: اهلل َشاءَ  َما َوتـََاشَّاين   َأْسُكتَ 
 (2)( .َوَهَكَذا َوَهَكَذا َهَكَذا قَالَ  َمنْ  إ ال

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

 مرجع سابق . ( 8/  2: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 1)

 . مرجع سابق ( 133/  2: ) ، صفوة التفاسري حممد علي الصابوين  (2)
 سابق .( مرجع  123/  1: ) ، الربهان يف توجيه متشابه القرآن حممود بن محزة الكرماين  (3)
( ، ومسلم يف  1138، برقم )  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األميان والنذور ـــــ باب كيف كانت ميني رسول اهلل  (2)

والنسائي ) ( ،  12/  3( )  112( ، والرتمذي )  991كتاب الزكـاة ــــ باب تالي، عقوبـة من ال يؤدي الزكـاة ، برقـم ) 
 ( ، 281/  31( )  21311د ) ـ( ، وأمح 81/  2( )  32381)  هـبن أيب شيبة يف مصنف، وا ( 11/  1( )  2221
) ( ، والطـرباين يف األوسـط  91/  2( )  3993( ، و )  93/  2( )  3981( ، والبـزار )  321/  31( )  21212و ) 
و  ( ، 22/  11( )  19192) ( ، و  92/  2( )  2121( ، والبيهـقي يف السنـن الكـربى )  211/  2( )  1211
 (19198  ( )11  /22 . ) 
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جاءت متناسقة مع اآلية قبلها، ألهنا تتحدث عن قوم صدوا عن سبيل اهلل، فضلوا  فاآلية األولى:
بل صدوا الناس  ،وأضلوا، فاستحقوا مضاعفة العذاب، فهم كفرو باهلل تعاىل، ومل يتوقفوا عند كفرهم

 كما ورد يف سياق اآلية،  ،فتحملوا وزرهم ووزر غريهم، فكان خسراهنم عظيماً ومضاعفاً  ،عن دين اهلل
 .واهلل أعلم وبالتايل كان استخدام صياة التفضيل واملضاعفة يف مكاهنا املناسب

، وهو أقل رتبة من اسم التفضيل الوارد يف اآلية السابقة، جاء اللف، باسم الفاعل واآلية الثانية:
مل خيرب فيها عن الكفار حال ضالهلم أو إضالهلم لاريهم، فلم يكن هناك ما  هنا ألن اآليات وذلك

يوجب مضاعفة العذاب، بل اقتصرت اآلية على إعراضهم عن هنج اهلل القومي، فكانت عاقبتهم 
 .واهلل أعلم اخلسران، وعليه فاللف، كان متوائماً مع سياق اآليات الكرمية

  ] عجيب ــ عجاب [ ()المثال السادس

  (1)چٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  چ 

  (2)چڇ    چچ      چ  چ  چ 
 (3)( .العادة به جتر مل غريبجاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: ) 

 (2)( .العجب يف بليغٌ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 البعث يف اختالفهم وشدة إنكارهم كثرة أيضاً  ذلك وجاء يف كتاب ) أضواء البيان (: ) ويؤكد

 أقروا كما شعراً  وال سحراً  ليس وأنه القرآن ببالغة أكثرهم أقر فقد القرآن ويف البعثة يف منهم أكثر
 ،"ق" و "ص" سورة أول يف كما البعث يف اختالفهم شدة ولكن وأمانته السالم عليه بصدقه مجيعاً 

                                                           

 . ( 22اآلية / من  سورة هود : ) (1)
 . ( 1اآلية / من سورة ص : )  (2)

 . ( مرجع سابق 21/  2: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 3)
 . ( 21/  3( املرجع السابق : ) 2)
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ڄ   ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ ڦچ  : تعاىل قال "ص" ففي

 .(1)چڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ     ڃ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ : تعاىل قال" ق" ويف

 تعاىل واهلل قبله مما للبعث استبعاداً  أشد فهم ،(2)چٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  

 (3)(.أعلم
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاء استخدام لف، املبالاة ) عجاب (، وهو يف موقعه املتوافق مع اآليات، ألن  فاآلية األولى:
، وبالتايل كان التعجب أقل من اآلية الثانية، واليت حتدثت عن البعث احلديث عن نبوة وبعثة الن  

عثة، ولكن تعجبهم يف البعث أشد وأقوى، وبالتايل  م يتعجبون ويستبعدون البعث والب  والنشور، فه
ن استخدام لف، عجاب، ألنه أقل يف املبالاة بالنسبة للتعجب، فكان يف مكانه املتناسب مع كا

 سياق اآليات ليصل املعىن املراد بشكل أوضح واهلل أعلم.
كان استخدام لف، املبالاة ) عجيب (، وهو يف مكانه املتالئم مع سياق اآليات،   واآلية الثانية:

وهم يتعجبون من ذلك أكثر من تعجبهم بالبعثة، ومثله يف  حيث إن احلديث عن البعث والنشور،
قصة السيدة مرمي عليها السالم حني جاءها خرب اإلجناب، وكانت عقيم ومتقدمة يف السن، فاحتاج 
التعجب إىل زيادة التأكيد، وبالتايل جاء اللف، يف مكانه املتوائم مع املعىن ليوضحه بشكل أقوى من 

 و وضعت مكاهنا واهلل أعلم.استخدام اللفظة األخرى ل
 

 ( ] حسناً ــ إحساناً [ بعا)المثال الس

 (2)چ ٺٺ  ٺ     ٺ   چ 
                                                           

 . ( 1ـ  2سورة ص : ) اآليتان /   (1)
 . ( 3ـ  2سورة ق : ) اآليتان /  (2)
 ( مرجع سابق . 218/  8: ) ، أضواء البيان ( حممد األمني الشنقيطي 3)
 . ( 8اآلية / من سورة العنكبوت : )  (2)
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 (1)چ  ٻٱ  ٻ  ٻ  چ 

 (2). (اإل حسان غاية والديه إ ىل باإل حسان جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )
 (3). (الوالدين إىل باإل حسانوجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز الفرق بني ورود اللفظني مرة ) 
فأقول سياق اآليات،   حسنًا ( وأخرى ) إحسانًا (، وسر جميئها يف كل موضع بالشكل املناسب مع

 واهلل أعلم:
ــة األولــى: ورد فيهــا اللفــ، علــى أصــله وهــو احلســن، فهــو ضــد القــبح، بعكــس اللفــ، اآلخــر  فاآلي

الــذي يــدل علــى بــذل املزيــد يف املعاملــة احلســنة، فالســياق هنــا ال حيتــاج إىل مزيــد مــن العنايــة بإحســان 
املعاملــة، ألن اآليــة ذكــرت تعامــل املســلم مــع أبويــه الكــافرين، ومل تعــرّج علــى معانــاة الوالــدة يف احلمــل 

لوضع وما إىل ذلك من األتعاب املصاحبة، واليت حتتاج إىل مبالاة يف اللفـ، لـو ذكـرت، فبقـي اللفـ، وا
 على أصله بدون مبالاة أو تأكيد، فكان يف مكانه املتوافق مع اآليات واهلل أعلم.

جاءت صياغة اللف، فيها خمتلفة عن اآلية األوىل، فكان فيها حث على املبالاة يف  واآلية الثانية:
اإلحسان وتقدمي املعروف للوالدين، وذلك ألن اآليات تتحدث عن معاناة الوالدة وما تتكبده من 
املشاق والصعوبات من حني بداية احلمل إىل الوالدة، وما يتبع ذلك من إرهاق وجهد مذكور يف 

موضع يف القرآن والسنة، ومهما بذل االبن يف بّرها، فلن يصل إال إىل جزء يسري من حقها، أكثر من 
 وبالتايل كان اللف، هبذه الطريقة متناسباً مع سياق اآليات واهلل أعلم.

 
 )المثال الثامن( : ] شاهد ــ شهيد [

 (2)چھ  ے  ےۓ  ۓ   ھھ  چ

                                                           

 . ( 11اآلية /من سورة األحقاف : )  (1)
 مرجع سابق . ( 211/  2: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 2)

 . ( 181/  3: ) ( املرجع السابق 3)

 ( .  11( سورة األحقاف : ) من اآلية / 2)
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 (1)چى  ى  ائ  ې ې  چ 

َمُة  العظيم ل)ية األوىل: )جاء يف تفسري القرآن  ْدق ه  َوص حَّت ه  الُكُتُب املتَـَقد  َأْي: َوَقْد َشه َدْت ب ص 
 (2)( َعَلى األَْنب َياء  قـَْبل ي، َبشََّرْت ب ه  َوَأْخبَـَرْت مب  ْثل  َما َأْخبَـَر َهَذا الُقْرآُن ب ه . املنَـزََّلةُ 

يٌد َعَلى َصن يعهم  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) َوَقْد تـََوعََّدُهُم اللَُّه تـََعاىَل َعَلى َذل َك ب أَنَُّه َشه 
ُبشر ب التَّْكذ يب  َواجلُحود  َوالع َناد .

َا َخاَلُفوا ما بأيديهم عن األنبياء، ومقاتلتهم الرَُّسوَل امل  (3)( َذل َك مب 
 احلدوث. والشهيد مبعىن الثبوت. فإنه إذا قيل: الشاهد مبعىن وجاء يف كتاب ) الفروق اللاوية (: )

 حتمل الشهادة فهو شاهد باعتبار حدوث حتمله. فإذا ثبت حتمله هلا زمانني أو أكثر فهو شهيد.

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ چ ا يف قوله تعاىل: ـمث يطلق الشاهد عليه جمازاً، كم

 (1)( . فإن الطلب إمنا يكون قبل حصول املطلوب.(2)چ
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاء فيها لف، الشاهد، وهو يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات، فاحلديث عن  فاآلية األولى:
الشخص الذي يشهد على حدث ما، أو خرب معني، أو ما إىل ذلك، وبالتايل يكون متحماًل ملا 
يقول، ولكن منزلته ورتبته أقل من رتبة من ُوصف بـ ) شهيد (، لذلك ورد لف، ) شاهد ( للبشر 

 دام اللف، يف مكانه املتوائم مع اآليات واهلل أعلم.غالباً، فكان استخ
جاء فيها لف، شهيد، بداًل من شاهد، وهو أيضًا يف موضعه املتناسب مع سياق  واآلية الثانية:

اآليـات، ألنه يوحي باحلدوث مع الثبوت والتحمل، فليس كل شاهد شهيد، وعليه فلم يطلق 
ئه ورسله عليهم الصالة والسالم، ومن ثبت أنه يستحق شهيد ( إال على اهلل جل وعال وأنبيالف، ) 

                                                           

 ( .  98( سورة آل عمران : ) من اآلية / 1)
 ( مرجع سابق .  228/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)
 ( .  81/  2( املرجع السابق : ) 3)

 ( .  282: ) من اآلية /  البقرة( سورة 2)
: )  هـ 1211لبنان ،  ام الدين القدسي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ــحتقيق : حسالفروق اللاوية ، أبو هالل العسكري ،  (1)

1  /292 )  . 
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هذا الوصف، أما لف، شاهد فقد كان إطالقه يف املواضع األخرى على كل من شهد باخلرب أو 
 املعلومة، وعليه فإن استخدام اللف، جاء هنا يف مكانه املتالئم مع اآليات واهلل أعلم.

  ] همزة ــ هّماز [ ع()المثال التاس

  (1)چٿ  ٹ   ٿٿ  ٿ  چ 

 (2)چۉ  ې   ې    ۉچ 
 .أعراضهم يف ويطعن وياتاهبم الناس يعيب من لكلجاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: ) 

)(3) 
  (2)( .والعيب بالطعن الناس حلوم يأكل ماتاب أيوجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

: قال وهب، ابن أخربنا: قال يونس، حدثينوجاء يف كتاب ) جامع البيان يف تأويل القرآن (: ) 
  قال

چ  وقرأ باللسان وليس ويضرهبم، بيده الناس يهمز الذي: اهلماز: قال( مَهَّاز   : )قوله يف د،ـزي ابن

 مهاز،: للماتاب فقيل الامز أصله واهلمز بلسانه، الناس يلمز الذي چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 (1)( .عليهم غمز وذلك يكرهون، مبا الناس أعراض يف يطعن ألنه

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيها لف، املبالاة ليدل على الزيادة يف املبالاة إىل أعلى املستويات، حىت وكأنه  فاآلية األولى:

بلغ النهاية يف الوصف، وذلك ألن سياق اآليات يتطلب تلك الزيادة يف املبالاة، فقد ورد يف سورة 
وهو اهلمزة مآل وعاقبة الكفار، والوعيد الشديد الذي ينتظر كل من يتصف هبذه الصفات القبيحة، 

                                                           

 . ( 1سورة اهلمزة : ) اآلية /  (1)
 . ( 11ة القلم : ) اآلية / ( سور 2)

  ( مرجع سابق . 121/  3: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 3)

 . ( 212/  3السابق : ) ( املرجع 2)
 ( . 132/  23، جامع البيان يف تأويل القرآن : ) ( الطربي 1)
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مصري حيتاج إىل وقفة من كل متأمل يف كتاب اهلل عز وجل، ألنه مصري مرعب ومهول، فاجلزاء من 
 .واهلل أعلم جنس العمل، وبالتايل كان استخدام اللف، يف مكانه املناسب

جاء فيها لف، املبالاة على أصله، دون زيادة أو هتويل، ألن احلديث مرتبط  واآلية الثانية:
التعامل مع اآلخرين، واألخالق اإلسالمية اليت جيب أن يتحلى هبا املرء يف سلوكياته بأسلوب وطريقة 

مع الناس، حىت يكون مسلمًا حقاً، دون إشارة إىل العاقبة أو املآل األليم إال بشكل خاطف، فلم 
 تذكر اآليات هنايتهم الوخيمة واملؤملة، واليت هي مصري كل من اتصف بالصفات املذكورة يف اآلية
األوىل، بل اقتصرت على التحذير من طاعتهم؛ لذا كانت صياة املبالاة على أصلها دون توكيد أو 

 .، فكان اللف، يف مكانه املتوائم مع اآليات واهلل أعلممبالاة
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 المقارنة في اختيار حروف الجر . الفصل األول :
 المقارنة في اختيار حروف العطف . الفصل الثاني :
 المقارنة في اختيار حروف أخرى . الفصل الثالث :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفصل األول
 الجرالمقارنة في اختيار حروف 

 
 ( ] أنزلنا إليك ــ أنزلنا عليك [ول)المثال األ
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 (2)چ  ھ  ے  ھ   ھھ  چ 
 (2)چ ۈ   ۈ  ٴۇ  ۆ  ۆڭ  ۇ  ۇ  چ 

َحات   َعالَمات   حُمَمَّدُ  يَا إ لَْيكَ  أَنـْزَْلَنا: َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  (3)(.َواض 
 (2). (الَعظ يمَ  الك َتابَ  َهَذا َعَلْيكَ  أَنـْزَْلَنا أَنَّا وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 ألن ،" َعَلى"  - هنا - قال إمنا:  الراغب قالوجاء يف كتاب ) اللباب يف علوم الكتاب (: ) 
"  َعَلى"  لف، كان بشرية ، واسطة   بال األعلى املأل من إليه واصالً  وكان  للن ّ  خطاباً  كان ملا ذلك
"  لف، كان الن   بواسطة إليهم وصل وقد لألمة، خطاباً  كان ملا وهناك به، أْوىَل  بالُعُلو   املختص
 .أْوىَل  باالتصال املختص"  إىَل 

 إليه، وأنزل. غريَه يـُبـَل َاه أن عليه املنزَّل أُم ر مـا على حُيَْمل إمنا ،" عليه أنزل: " يقـال أن وجيوز
ڭ  ۇ  ۇ  چ : تعاىل قال ذلك وعلى اإلنزال، هناية وإليه نفسه، يف به ُخصَّ  ما على حُيَْمل

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : وقال( 1)چ ۈ  ٴۇۆ  ۆ  ۈ   

 يف كالم وهذا ، املنزل بيان هو الذي بالذكر خمصوصاً  ملا كان"  إىل"  بـ  هنا خص (1)چڤ  ڤ
 (2)( .الوجوب يف ال األوىل

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

 ( . 99اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 ( . 11اآلية / من ( سورة العنكبوت : ) 2)
 مرجع سابق . ( 322/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
  . ( 282/  1: )  املرجع السابق (2)

 ( . 11اآلية / من سورة العنكبوت : )  (1)
 ( . 22اآلية / من سورة النحل : )  (1)
  ( مرجع سابق . 319/  1: )  ، اللباب يف علوم الكتاب ( أبو حفص عمر الدمشقي2)
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ل، واملقصود هنا ـــواملخاَطب يف اآلية العاقا الفعل أنزلنا متبوعًا بـ إليك، ـــاء فيهـج فاآلية األولى:
عن طريقه عليه الصالة والسالم، فهو الواسطة بينهم وبني ربه جل وعال، عن طريق  أمة حممد 

جربيل عليه السالم، وبالتايل كان استخدام ) إليك ( متناسقًا مع اآليات، فاخلطاب من بشر إىل 
بة، وهذا خيتلف عن احلال يف اآلية الثانية حيث مل تكن بشر مثلهم، وبينهم تقارب يف املنزلة والرت

هناك واسطة، ومن هنا يظهر أن استخدام حرف اجلر كان يف موقعه املتالئم مع سياق اآليات واهلل 
 أعلم.

جاء فيها الفعل أنزلنا متبوعًا بـ عليك، واخلطاب يف هذا املوضع أيضًا عن العاقل،  واآلية الثانية:
، ووصول القرآن إليه من املأل األعلى يف القرآن الكرمي، واملقصود هنا الن   خبالف مواضع أخرى

وبدون أي واسطة من البشر، وبالتايل تناسب استخدام حرف اجلر يف هذا املوضع مع السياق الوارد 
ه واملقصود يف اآلية الكرمية، وتناسب يف بقية املواضع أيضاً، ألنه يشمل العاقل وغري العاقل، ففي هذ

، فكان استخدام حرف اجلر يف مكانه اآلية كان اخلطاب من رب العزة جل وعال إىل الن  
 املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم.

 
 
 

 ( ] بالمعروف ــ من معروف [ثاني)المثال ال 

 (1)چ ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 (2)چ ڍ   ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

                                                           

 ( . 232اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 ( . 221اآلية / من بقة : ) ساسورة الال (2)
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ُّ  الَ ـــــــــــقَ  األوىل: )اء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية ــــجـ  إ َذا: َعبَّاس  رضي اهلل عنهما اْبن   َعن   الَعْويف 
 طُل َقت  
َها َماتَ  َأوْ  املْرأَةُ  تـَُها انـَْقضَّتْ  فَإ َذا َزْوُجَها، َعنـْ َها ُجَناحَ  َفال ع دَّ ، َوتـَتَـَعرَّضَ  وتتصنَّع تـَتَـَزيَّنَ  َأنْ  َعَليـْ  ل لتـَّْزو يج 
 (1)( .اْلَمْعُروفُ  َفَذل كَ 

 يف   َوَسَكَنتْ  أَْهل َها ع ْندَ  اْعَتدَّتْ  َشاَءت   إ نْ : َعطَاءٌ  قَالَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
يَّت َها،  (2). (َخَرَجتْ  َشاَءتْ  َوإ نْ  َوص 

يَ  َعائ َشةَ  َأنَّ  ُعْرَوةُ وجاء يف احلديث الشريف عن الزهري قال: حدثين  َها اهلل َرض   َجاَءتْ  قَاَلْت: َعنـْ
ْندٌ  َباء   أَْهلُ  اأَلْرض   َظْهر   َعَلى َكانَ  َما َواهلل اهلل َرُسولَ  يَا فـََقاَلْت: َرب يَعةَ  ْبن   ُعْتَبةَ  ب ْنتُ  ه   َأنْ  إ يَلَّ  َأَحبَّ  خ 
َبائ كَ  َأْهل   م نْ  َيذ لُّوا َبا أَْهلُ  اأَلْرض   َظْهر   َعَلى اليَـْومَ  َأْصَبحَ  َوَما خ   أَْهل   م نْ  يَع زُّوا َأنْ  إ يَلَّ  َأَحبَّ  ء  خ 
َبائ كَ   قَالَ  ع َيالََنا َلهُ  الَّذ ي م نْ  أُْطع مَ  َأنْ  َحرَج   م نْ  َعَليَّ  فـََهلْ  م س يكٌ  َرُجلٌ  ُسْفَيانَ  أَبَا إ نَّ  قَاَلْت: مُثَّ  خ 
. ( م نْ  ُتْطع م يه مْ  َأنْ  َعَلْيك   َحرَجَ  ال هَلَا:  (3)َمْعُروف 

يَ  َعائ َشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ه َشام   َعنْ وجاء يف احلديث أيضًا عن سفيان  َها اهلل َرض  ْندٌ  قَاَلتْ  َعنـْ  أُمُّ  ه 
يحٌ  َرُجلٌ  ُسْفَيانَ  أَبَا إ نَّ  : اهلل ل َرُسول   ُمَعاو يَةَ  رًّا َمال ه   م نْ  آُخذَ  َأنْ  ُجَناحٌ  َعَليَّ  فـََهلْ  َشح  )  قَاَل: س 
. ( َيْكف يك   َما َوبـَُنوك   أَْنت   ُخذ ي  (2)ب املْعُروف 

                                                           

  ( مرجع سابق . 138/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)
  ( . 119/  1( املرجع السابق : ) 2)

( ، ويف كتاب األحكام  3821( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب مناقب األنصار ـــــ باب ذكر هند بنت عتبة ، برقم ) 3)
برقم ـم يف صحيحه يف كتـاب األقضية ـ بـاب قضية هند ، ( ، ومسل 2111ـــــ باب من رأى للقاضي أن حيكم بعلمـه ، برقم ) 

(  221/  2( )  232وإسحاق بن راهويه )  ( ، 121/  9( )  11112وعبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه ) ( ،  1212) 
/  18( )  21182( ، والطرباين يف الكبري )  21/  11( )  2212( ، وابن حبان )  12/  23( )  21888وأمحد ) ، 
  ( .  221/  11( )  21188( ، و )  11/  2( )  13183، والبيهقي يف السنن الكربى ) (  228

 ( . 2211على ما يتعارفون بينهم ، برقم )  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ـــــ باب من أجرى أمر األمصار (2)
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ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على إجابة تشفي الاليل بشأن التمييز بني 
فأقول واهلل احلرفني، ] الباء [ و ] من [، وسر جميئها تارة هبذا احلرف، ومرة أخرى باحلرف اآلخر، 

 :أعلم
ملعروف ( حرف اجلر ] الباء [، حيث يدل على املصاحبة، وهو سبق كلمة ) ا فاآلية األولى:

يتناسب مع املراد أصالً باملعروف يف هذه اآلية، فاملقصود به هنا هو الزواج، كما هو واضح من سياق 
اآلية اليت تليها، وحرف املصاحبة يتناسب مع الزواج، لذا كان حرف الباء هنا متناسقاً مع املعىن املراد 

 اهلل أعلم.يف اآلية و 
سبق كلمة ) معروف ( حرف اجلر ] من [، حيث يدل على التبعي  واجلزء، وهو  واآلية الثانية:

يتناسب مع املراد بكلمة معروف يف هذه اآلية، فاملقصود هبا هنا هو كل ما يباح هلا من زواج أو 
كلمة ) معروف ( يف تعري  أو زينة أو غري ذلك، وبالتايل جاء حرف اجلر ] من [ متناسقاً مع معىن  

 اآلية الكرمية واهلل أعلم.
 ( ] عن مواضعه ــ من بعد مواضعه [المثال الثالث) 

 (2)چ  ٺ  ٿٺ  ٺ  چ 

 (1)چ  ڭ  ڭ  ڭۓ  ڭ  چ 
 ُمرَاد   ب َارْي   َويـَُفس ُرونَهُ  تَْأو يل ه ، َغرْي   َعَلى يـََتَأوَُّلونَ : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )

ُهمْ  َقْصًدا َوَجلَّ، َعزَّ  اللَّه ، نـْ َاءً  م   (3). (َواْفرت 
ُلونَهُ  تَْأو يل ه ، َغرْي   َعَلى يـََتَأوَُّلونَهُ : َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  َعَقُلوهُ  َما بـَْعد   م نْ  َويـَُبد 

 (2). (يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ 

                                                           

 ( . 21اآلية / من سورة النساء : )  (1)
 ( . 21اآلية / من سورة املائدة : )  (2)
  ( مرجع سابق . 323/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

 . ( 113/  3( املرجع السابق : ) 2)
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 ف يَمن ةَوالثَّان يَ  اليَـُهود َأَوائ ل يف   األوىل أَلن القرآن (: )وجاء يف كتاب ) الربهان يف توجيه متشابه 
 (1)(.َزَماناً  هبَا َوعم ُلوا وعرفوها مَواضعَها اهلل َوضعَها َأن بعد حرفوها َأي  النَّ    زمن يف   َكانُوا

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
كان استخدام حرف اجلر ) عن (، وذلك حلديث اآليات عن اليهود الذين حرّفوا   فاآلية األولى:

ما أنزل اهلل، وكان ذلك يف حينه وليس بعد زمن، فكان استخدام حرف ) عن ( مناسبًا لسياق 
اآليات، ألن ذلك كان قبل املرحلة املتقدمة اليت حصلت بعد ذلك من العلم والفهم، فهم مل يزالوا يف 

ألوىل من تلقي هذه اآليات، وبالتايل جاء حرف اجلر ) عن ( يف موضعه املناسب مع سياق املراحل ا
 اآليات واهلل أعلم.
كان استخدام ) من ( ومعها بعد، لتوضح أن احلديث عن اليهود، ولكن حتريفهم   واآلية الثانية:

وضعه اهلل تعاىل، حيث كان  املذكور هنا مل يكن مالصقاً أو مالزماً حلال نزول كالم اهلل، وإمنا بعد أن
هذا التحريف بعد أن عرفوه وعملوا به زمناً، فكان حتريفهم يف هذه املرحلة أعظم وأشد، ولذلك كان 
استخدام حرف اجلر ) من (، ليوضح أن األمر قد كان بعد حصول شيء، أال وهو معرفتهـم لكالم 

 املناسب متاماً واهلل أعلم. اهلل سبحانه، مث العمل به زمناً، فكان احلرف هنا يف مكانه
 
 
 

 ( ] لبلد ــ إلى بلد [رابع)المثال ال

 (2)چۈئ         ۆئۆئ  چ 

 (3)چڭ    ۓ     ڭۓ  چ 

 (1). (ف يَها نـََباتَ  ال جُمْد بَة   َمي َتة ، أَْرض   إ ىَل : َأيْ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 
                                                           

 ( مرجع سابق . 111/  1: ) به القرآن ، الربهان يف توجيه متشا( حممود الكرماين 1)

 ( . 12اآلية / من سورة األعراف : )  (2)
 ( . 9اآلية /  من سورة فاطر : ) (3)
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 أَْرَسلَ  فَإ َذا ف يَها، نـََباتَ  ال َهام َدةً  َمي َتةً  َتُكونُ  األْرضَ  فَإ نَّ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
َها َها َوأَنـْزََلهُ  املاءَ  حَتْم لُ  السََّحابَ  إ لَيـْ  (2). (َعَليـْ

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أجد ما جيلي سر كون اللفظة مسبوقة تارة حبرف 
 فأقول واهلل أعلم:، وملاذا مل تنب إحدامها عن األخرى، والعلة يف ذلك، الالم وتارة أخرى بـ إىل

ُسبقت كلمة البلد حبرف اجلر الالم، والالم تفيد العلة والسببية، وأحيانًا تفيد  فاآلية األولى:
امللكية، وسياق اآليات هنا يوضح علة وسبب سوق الرياح إىل البلد امليت، وهو إنزال الايث، مث يتبع 

إخراج خريات األرض، فبدأ باملراحل خطوة وخطوة، ومل ينتقل فوراً إىل هناية املطاف من هدف ذلك 
سوق الرياح، كما هو احلال يف اآلية الثانية، وبالتايل جاء حرف الالم يف موقعه املناسب لسياق اآلية 

 واهلل أعلم.
جاء حرف اجلر " إىل " قبل كلمة البلد، وهو يفيد االنتهاء، وسياق اآليات يفيد  واآلية الثانية:

ذلك، حيث مل تعدد يف اآلية املراحل السابقة يف اآلية األوىل، وإمنا ذكر على الفور ما سيكون يف 
نه هناية املطاف، وهو إحياء األرض امليتة، فتناسب حرف اجلر " إىل " هنا مع سياق اآلية الكرمية، أل
انتقل باملعىن إىل هناية ما سيؤول إليه األمر، فاستخدم ما يفيد ذلك ويؤكده، فكان حرف اجلر يف 

 مكانه املتوافق مع سياق اآلية الكرمية واهلل أعلم.
 ( ] آمنتم به ــ آمنتم له [خامس)المثال ال 

 (3)چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    ڀ  ڀڀ   ڀ  چ 

 (2)چڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ       گ  ڳگ  چ 

ُ تـََعاىَل َعمَّا تـََوعََّد ب ه  ف ْرَعْوُن، َلَعَنُه اللَُّه، السََّحَرَة خيْ  يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )جاء  رب 
ُوَسى، َعَلْيه  السَّاَلُم، َوَما َأْظَهرُُه ل لنَّاس  م ْن َكْيد ه  َوَمْكر ه    (1)( .َلمَّا آَمُنوا مب 

                                                                                                                                                                                     

 مرجع سابق . ( 231/  3: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)
  ( . 131/  1( املرجع السابق : ) 2)

  . ( 123 / اآلية من ) : األعراف سورة (3)
  . ( 21 / اآلية من ) : طه سورة (2)
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قـُْتُموهُ : َأيْ التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  وجاء يف  (2). (َصدَّ
 وكل له (، آمنتم ) يف اهلاء غري( به  آمنتم )وجاء يف كتاب ) درة التنزيل وغرة التأويل (: ) 

 تعاىل ألنه العاملني، رب إىل تعود( به  آمنتم ) يف فاليت .األخرى إليه تعود ما غري إىل تعود واحدة
عليه  موسى إليه دعا الذي ، وهو(3)چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  :أهنم عنهم حكى
 يف جاء أنه ذلك على والدليل السالم، عليه موسى إىل تعود (له  آمنتم : )قوله يف اهلاء وأما السالم،
 آمنتم ) يف اليت هي( إنه  ) يف فاهلاء ،(2)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  چ  :بعدها السورتني
ٿ  ٿ  چ  :قوله( به  مـآمنت : )هـقول بعد اءـج والذي .المـالس عليه ملوسى هذه أن خالف فال( له 

 على وقع العاملني برب اإلميان من أظهرمت ما إظهاركم أي ،(1)چ...ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
 ضمري( به  آمنتم ) يف اهلاء يكون أن وجيوز والبالد، العباد على لتستولوا أخفيتموه منكم، تواطؤ
 آذن أن قبل خاليف على وأقدمتم تصديقه، أظهرمت أي بالرسول، آمن: يقال ألنه السالم، عليه موسى
 السورتني يف جاء أنه ذلك على والدليل السالم، عليه موسى إىل عود مكرمتوه، املكر وهذا فيه، لكم
 فال ،(له  آمنتم ) يف اليت هي( إنه  ) يف فاهلاء ،(1)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  چ : بعدها
ٿ  ٿ  ٿ  چ : قوله( به  آمنتم : )قوله بعد جاء والذي .السالم عليه ملوسى هذه أن خالف

 تواطؤ على وقع العاملني برب اإلميان من أظهرمت ما إظهاركم ، أي(2)چ...ٹ   ٹ  ٹ  
 املوضع هذا فاقتضى علي، الناس لتقلبوا أسررمتوه وسر والبالد، العباد على لتستولوا أخفيتموه منكم،
 .به اإلميان إنكار املكر فيه ذكر الذي

                                                                                                                                                                                     

  مرجع سابق . ( 218/  3: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)
  . ( 312/  1: )  املرجع السابق( 2)

 . ( 121 / اآلية ) : األعراف سورة (3)

  . ( 29 / اآلية من ) : الشعراء وسورة ، ( 21 / اآلية من ) : طه سورة (2)
   . ( 123 / اآلية من ) : األعراف سورة (1)
  . ( 29 / اآلية من ) : الشعراء وسورة ، ( 21 / اآلية من ) : طه سورة (1)
   . ( 123 / اآلية من ) : األعراف سورة (2)
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 من به أتى ما أجل ومن أجله، من اإلميان معىن تفيد فالالم آخرين موضعني له اإلميان فأما
 من السالم عليه موسى يدي على لكم ظهر ما ألجل العاملني برب آمنتم: قال فكأنه اآليات،
 إىل فيه قصد الذي املوضع هو بالالم عنه وعرب أجله، من أي( له  ) فيه ذكر الذي واملوضع آياته،
 وقد. بالباء خص واألول بالالم، خص فلذلك چڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  چ  بـ اإلخبار
 (1)( .السحر عمل يف كبريكم ألنه اتبعتموه: املعىن فيكون االتباع على الالم تدل

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء حرف الباء قبل اهلاء بعد الفعل ) آمنتم (، ليعود الضمري فيه على اهلل عز  فاآلية األولى:

وجل، فيكون اجلار واجملرور يف موقعهما املتوافق مع سياق اآليات، والذي يؤكد هذا املعىن، وهو كون 
ة الضمري عائدًا على اهلل سبحانه وتعاىل، ما جاء يف سياق اآليات بعدها، حيث جاءت اآلية الكرمي

، فأوضحت اآلية هنا أن املراد من الضمري السابق رب چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ 
العزة واجلالل، ألن اخلطاب املوجه إليهم ينكر عليهم إظهارهم اإلميان باهلل سبحانه ورفضهم كل ما 
 جاء عنه بأي واسطة، سواء من البشر أو من غريهم، وأن فعلهم هذا من قبيل املكر واخلديعة، فكان

 استخدام الضمري يف مكانه املناسب متاماً واهلل أعلم.
جاء حرف الالم قبل اهلاء بعد الفعل ) آمنتم (، ليعود الضمري فيه إىل سيدنا  واآلية الثانية:

موسى عليه السالم، فيكون استخدام اجلار واجملرور يف حمله املتناسب مع معىن اآليات، وتأكيد ذلك 

 ،چڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  چ من خالل اآليات اليت تليها، حيث جاءت اآلية الكرمية 

ملراد بالضمري هو سيدنا موسى عليه السالم، حيث إن اخلطاب موجه إليه، فأظهرت هذه اآلية أن ا
ورمي التهمة عليه، والتحذير من سحره ومكره كما يزعمون، كما أن الالم حتتمل هنا معىن االتباع، 
وهي أيضًا ستعود إىل سيدنا موسى عليه السالم، فكان استخدام اجلار واجملرور يف هذه احلالة يف 

 سب متاماً ليتضح املراد باجلار واجملرور من خالل سياق اآليات واهلل أعلم.مكانه املنا

                                                           

  . سابق مرجع ( 122 ـ 121 / 2 ) : التأويل وغرة التنزيل درة ، اإلسكايف (1)
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 ] إلى الحق ــ للحق [ (المثــال السادس) 

  (1)چ ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ 
 تـَْقد رُ  ال ُشرََكاءَُكمْ  َأنَّ  تـَْعَلُمونَ  أَنـُْتمْ : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم للموضع األول من اآلية: )

َدايَة   َعَلى  (2)( .َضال   ه 
َا وجاء يف التفسري نفسه للموضع الثاين من اآلية: )  اْلُقُلوبَ  َويـَُقل بُ  َوالضُّالل، احْلََياَرى يـَْهد ي َوإ منَّ

 (3)( .ُهوَ  إ ال إ َلهَ  ال الَّذ ي اللَُّه، الرُّْشد   إ ىَل  اْلَاي   م نَ 
 الالم أو إىل وهي بواسطة ثانيهما اثنني إىل يتعدى اهلداية وفعلوجاء يف كتاب ) روح املعاين (: ) 

 حيث هذا أنكر واملربد اهتدى، مبعىن قاصراً  كاستعماله قيل ما على لاة وهو بنفسه هلما يتعدى وقد
 هنا مجع وقد وغريه، كالفراء احلفاظ ذلك على يتابعه مل لكن يعرف، ال اهتدى مبعىن هدى إن: قال
 غاية املنتهى أن على للداللة وبالالم االنتهاء، معىن إىل بإىل، وإشارة تفنناً  الالم إىل صلتيه بني

 عدى ولذلك له، مثرة وجعله الفعل من قصد على بل االتفاق سبيل على إليه تتوجه مل وأهنا للهداية،
 (2)( .ترى كما سبحانه إليه أسند ما هبا

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت كلمة احلق وسبقها حرف اجلر ) إىل (، وذلك ألنه يفيد  فالموضع األول من اآلية:

 الطلب أو
الوصول إىل الشيء البعيد، فسؤال اهلل جل وعال يف اآلية الكرمية يفيد ذلك، حيث إنه ال يوجد من 

احلق وال اهلداية أصالً، وفاقد الشيء ال يعطيه، فتناسب  شركائهم من يوصل إىل احلق، فهم ال يعرفون
 .واهلل أعلم حرف إىل مع سياق اآلية الكرمية

                                                           

 ( . 31اآلية / من سورة يونس : )  (1)
  ( مرجع سابق . 212/  2: ) فسري القرآن العظيم ، ت( ابن كثري 2)
  ( . 212/  2( املرجع السابق : ) 3)
  ( مرجع سابق . 112/  11: ) ، روح املعاين ( حممود األلوسي 2)
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جاءت فيه كلمة احلق مسبوقة حبرف الالم، فهو يفيد التعليل تارة  والموضع الثاني من اآلية:
لياً، حيث املوىل ويفيد الوصول إىل غاية الشيء ومنتهاه تارة أخرى، ويف هذا املوضع يتضح املعىن ج
وهو الوصول إىل  ،عز وجل هو الذي يوصلهم إىل طريق اهلدى والرشاد، وإىل منتهى ذلك احلق أيضاً 

جنات النعيم، وبالتايل كان حرف الالم يف موضعه املناسب، والذي يُظهر الصورة واضحة متاماً 
 .واهلل أعلم للقارئ

 ( ] ألجل ــ إلى أجل [المثال السابع) 

 (1)چ ڃ  ڃڄ           ڄ     چ

 (2)چٿ    ٿ     ٿٺ    ٺ    چ
 ب ق َيام   اْنق طَاع ه َما إ ىَل  جَيْر يَان   أَنَـُّهَما اْلُمرَادُ : ق يلَ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )

ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ    چ : تـََعاىَل  قـَْول ه   يف   َكَما السَّاَعة ،

 .(3)چائ  

َا، إ ىَل  املرَادُ : َوق يلَ   (2). (اآلَخر   اجلان ب   م نَ  األْرض   َبْطنَ  يَل ي مم َّا الَعْرش   حَتْتَ  َوُهوَ  ُمْستَـَقر مه 

 املْعنيني وَك ال. الق َياَمة   يـَْوم   إ ىَل : َوق يلَ . حَمُْدوَدة   َغايَة   إ ىَل : ق يلَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
يحٌ   (1). (َصح 

 لقمان سورة يف ما اختصاص عن يسأل أن لسائلوجاء يف كتاب ) درة التنزيل وغرة التأويل (: ) 
 چ ڄ  ڃ  ڃ     چ: هو إمنا سواه وما چٺ  ٿ     ٿ  ٿ        چ: بقوله

                                                           

 ( . 2اآلية / من سورة الرعد : )  (1)
 ( . 29اآلية / من سورة لقمان : )  (2)
 ( . 38سورة يس : ) اآلية /  (3)
 مرجع سابق . ( 231/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)
 ( . 311/  1( املرجع السابق : ) 1)
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 ومعىن أجـل، لبلوغ چ ڄ  ڃ  ڃ     چ: عز وجل ولهــــق معىن إن: الــــيق واجلواب أن
 وقت آخر إىل ينتهي حىت جارياً  والقمر الشمس مـن كلّ  يزال ال: معنـاه چٿ   ٺ  ٿ  چ :قوله
 تدل ألهنا معناها، تؤدي والالم لالنتهاء، اليت" إىل" بـ لقمان سورة يف ما خص وإمنا له، املسّمى جريه
 واحلشر النهاية على منبهة آيات تكتنفها اليت اآليات ألن املسمى، األجل لبلوغ جريها أن على

ہ  چ : وبعدهـا (1)چيب  جت   حت  خت  مت  ىت  يتچ : فقبلها واإلعادة،

چ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 فيه وتنكدر الشمسُ  فيه تكّور الذي الوقت وهو الوقت، ذلك إىل جيري كلّ : املعىن ، فكـان(2)
 .تعاىل اهلل أخرب كما النجوم
  (3)( اخللق ... ابتداء عن اإلخبار يف هي إمنا الالم فيها ذكرت اليت املواضع وسائر

 َأيب   َعنْ  َكث ري   ْبن   اهلل َعْبد   َعنْ  جنَ يح   َأيب   اْبنُ  َأْخبَـَرنَاوجاء يف احلديث الشريف عن ابن عيينة قال: 
َهال   يَ  َعبَّاس   اْبن   نْ ـــعَ  املنـْ ُهَما اهلل َرض  ُّ  َقد مَ  َقاَل: َعنـْ َنتَـنْي   ب التَّْمر   ُيْسل ُفونَ  َوُهمْ  املد يَنةَ   النَّ    السَّ
. َأَجل   إ ىَل  َمْعُلوم   َوَوْزن   َمْعُلوم   َكْيل   َفف ي َشْيء   يف   َأْسَلفَ  ) َمنْ  فـََقاَل: َوالثَّالثَ   (2)(َمْعُلوم 

 التوفيق:أقول وباهلل وبناء على ما سبق، 
ُسبقت كلمة أجل حبرف الالم، والالم تفيد التعليل أو اهلدف من الوصول وتوضيح  فاآلية األولى:

الااية، وهذا املوضع وغريه مما يشبهه مل يكن فيه ذكر لنهاية اإلنسان أو البعث والنشور، وإمنا كان 
 اختياره يف مثل هذه املواضع، احلديث عن ابتداء اخللق وتكوينهم، وبالتايل كان حرف الالم مناسباً يف

 بعكس احلال يف موضع اآلية الثانية واهلل أعلم.

                                                           

 ( . 28اآلية / من سورة لقمان : )  (1)
 ( . 33اآلية / من : )  ةقالسابسورة ال (2)
 مرجع سابق . ( 1112،  1111/  1) : ، درة التنزيل وغرة التأويل ( اإلسكايف 3)
 ( . 2221البخاري يف صحيحه يف كتاب السلم ـــــ باب السلم يف وزن معلوم ، برقم ) ( أخرجه 2)
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ا يف ـــاء، وعليه كان اختيارهـــل حبرف اجلر إىل، وهي تفيد االنتهــُسبقت كلمة أج واآلية الثانية:
 حملـه 

وهي هناية كل املالئم متاماً، حيث احلديث يف اآليات قبلها وبعدها عن احلشر والبعث يوم القيامة، 
الناس يف هذا الكون، ومآهلم النهائي يف آخر مطافهم يف هذه احلياة، فاستخدامها هنا جاء متناسقاً 

 مع سياق اآليات الكرمية واهلل أعلم.
 )المثال الثامن( ] في كل ــ من كل [

 (2)چ ٿ  ٿ      ٺ  ٿ   ٺ  ٺ  چ 

 (1)چڱ   ڱ        ڳ   ڳڳ  ڳ  چ 

چ :  َعْبَدُه َوَرُسوَلُه حُمَمَّداً  اً ــــوُل تـََعاىَل خُمَاط بــــــيـَقُ  م ل)ية األوىل: )ــــــتفسري القرآن العظياء يف ــــــــــج

 ف يه   اللَّهُ  َمَنَحكَ  اــــَومَ  َوَهْوَلهُ  اليَـْومَ  َذل كَ  اذُْكرْ : َأي   يـَْعين  أُمََّتُه. ... چٿ  ٿ      ٺ  ٿ   ٺ  ٺ  

 (3)( .الرَّف يع   َقام  َوامل َعظ يم  ال الشََّرف   نَ ـــــم  

 الدَّار   يف   َمَعاد ه مْ  يـَْومَ  اْلُمْشر ك نيَ  َشْأن   َعنْ  تـََعاىَل  خُيْرب ُ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

َرة ، يًدا، أُمَّة   ُكل   م نْ  يـَبـَْعثُ  َوأَنَّهُ  اآلخ  َها َيْشَهدُ  نَب يُـَّها، َوُهوَ  َشه  َا َعَليـْ  اللَّه   َعن   بـَلََّاَها ف يَما َأَجابـَْتهُ  مب 

 (2). (تـََعاىَل 

 هبا املراد الثانية اآلية هذه إن: ) وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (

 وعظيم العزيز الكتاب من منح مبا - األوىل فيه شاركت ما - فيها باإلفصاح  حممد نبينا ختصيص

 ليبىن وكرر. چٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ چ : تعاىل وقوله فاستؤنف أمته، وعلى عليه النعمة

                                                           

 . ( 89اآلية / من سورة النحل : )  (1)
 ( . 82اآلية / من : )  السابقةسورة ال (2)
 ( مرجع سابق . 192/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
 . ( 192/  2( املرجع السابق : ) 2)
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ: قوله نـم دـبع اـم عليه

 (2). ((1)چڄ 
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

كان فيها حرف اجلر ) يف ( بعد كلمة ) نبعث (، وهو يوضح ما سيكون من   فاآلية األولى:
على أمته، لذلك كان  شهادة ستحصل يف كل أمة يوم القيامة، وباألخص شهادة نبينا حممد 

استخدام حرف اجلر ) يف (، ليؤكد لنا هذه املعلومة، وحصوهلا ال حمالة، وأتبع ذلك التأكيد بقوله 
، لتكون الصورة أوضح، فكان استخدام حرف چڤ   ڤڦ  ٹ  ڤ  ڤ چ جل وعال 

 اجلر يف مكانه املتوافق مع املعىن واهلل أعلم.
كان فيها حرف اجلر ) من ( بعد كلمة ) نبعث (، ليوضح نفس معلومة اآلية   واآلية الثانية:

السابقة ولكن بدون تأكيد مثلها، لذا اكتفى حبرف اجلر التبعيضي، ألنه يتناسب وسياق اآلية واهلل 
 أعلم.

 ع( ] على األرض ــ في األرض [سات)المثال ال 

 (3)چۇ       ڭ   ۇڭ   چ
 (2)چجب  ىئ  يئحئ    مئ  چ 

 (1)(.اْست ْكَبار   َوال َجرَبية َغرْي   م نْ  َوَوقَار   ب َسك يَنة  : َأيْ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 
ًا: َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  (1)( .اجلَبَّارين َمْشيَ  ُمَتَماي الً  ُمَتَبْخرت 

                                                           

 ( . 89اآلية / من سورة النحل : )  (1)
نان ، بدون لب ـــــ بريوت العلمية ، الكتب دار الفاسي ، علي حممد الاين عبد :حواشيه  الارناطي ، وضع إبراهيم بن ( أمحد2)

 .(  311/  2تاريخ : ) 
 ( . 13اآلية / من سورة الفرقان : )  (3)
 ( . 32اآلية / من سورة اإلسراء : )  (2)
 ( مرجع سابق . 121/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)
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 َيُكونُ  ال املْشيَ  َأنَّ  َمعَ  مَتْش   ال بـَْعدَ  اأَلْرض   يف   قـَْول ه   َوَمْوق عُ  وجاء يف كتاب ) التحرير والتنوير (: )
ميَاءُ  ُهوَ  اأَلْرض   يف   إ ال ي َمَكان   يف   املْشيَ  َأنَّ  إ ىَل  اإل   َذل كَ  َفف ي َوَضع يُفُهْم، َقو يُـُّهمْ  ُكلُُّهمْ  النَّاسُ  ف يه   مَيْش 

ي َمْوع ظَةٌ   (2)( .النَّاس   ل َسائ ر   ُمَساو   أَنَّهُ  َمَرًحا ل ْلَماش 
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاء حرف اجلر ) على ( قبل كلمة ) األرض (، ليوضح لنا التواضع، وهو ما  فاآلية األولى:
يكون من صفات املؤمنني والعابدين، وليس من صفات غريهم من املشركني أو العاصني، فهو يوضح 
لنا ارتفاع أولئك عن األرض، مع علو دينهم وأخالقهم وتفكريهم، وذلك من خالل طاعاهتم 

ىل هذه املكانة الرفيعة، وبالتايل كان حرف اجلر ) على ( يف موقعه املتالئم مع وقرباهتم اليت أوصلتهم إ
 سياق اآليات واهلل أعلم.

جاء استخدام حرف اجلر ) يف ( قبل كلمة ) األرض (، وهو يوضح معىن الكرب  واآلية الثانية:
صنف والتاطرس، وخاصة عندما نكمل اآلية } إنك لن خترق األرض ... {، فهي تتحدث عن 

مااير للصنف األول، وهو صنف املشركني أو العاصني البعيدين عن منهج اهلل تعاىل، وبالتايل كان 
استخدام احلرف ) يف ( مالئمًا لسياق اآليات ومعناها، ألنه يوضح الصورة ألمثال هؤالء متاماً، 

 موضعه املناسب والذين اتصفوا بالصفات السيئة ومنها التكرب على اآلخرين، فجاء احلرف ) يف ( يف
 ملعىن اآلية واهلل أعلم.

 ] لميقات ــ إلى ميقات [ (المثال العاشر)

 (3)چيئ   جب  حب    ىئحئ  مئ       چ 
 (1)چجت  حت  خت     ىب  يبمب  چ 

                                                                                                                                                                                     

 ( . 21/  1( املرجع السابق : ) 1)
 ( مرجع سابق . 112/  21: ) ، التحرير والتنوير ( ابن عاشور 2)
 ( . 38سورة الشعراء : ) اآلية /  (3)
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 اللَّه   آيَاتُ  َول َتْظَهرَ  د ،ـَواح   َصع يد   يف   النَّاسُ  ل َيْجَتم عَ  م ل)ية األوىل: )ـاء يف تفسري القرآن العظيـج
يُنهُ  َوُحَجُجهُ   (2)( .َجْهرَةً  النـََّهار   يف   النَّاس   َعَلى َوبـَرَاه 

 يَز يدُ  َوال يـََتَأخَُّر، َوال يـَتَـَقدَّمُ  ال حُمَدَّد، ب َوْقت   ُمَوّقتٌ  ُهوَ : َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (3)( .يـَنـُْقصُ  َوال

َْعىَن  ل م يقات   يف   َوالالمُ وجاء يف كتاب ) التحرير والتنوير ( لتفسري اآلية األوىل: )   (2) .(ع ْنَد  ) مب 
، الَوْقت   ل َمْعىَن  ُهَنا وجاء يف الكتاب نفسه لتفسري اآلية الثانية: )  ل ْلَوْقت   آَلة   اْسمُ  َوَأْصُلهُ  َواأَلَجل 

ه   الَوْقت   َعَلى َفَأْطَلُقوهُ  ف يه   َوتـََوسَُّعوا َْيثُ  نـَْفس   ف يه   َوتـََوسَُّعوا َمْعىًن، َعَلى َدالَّتَـنْي   َغيـْرَ  َواألَْلفُ  امل يمُ  تـُْعَتبَـرُ  حب 
 التَّْحد يد   م نَ  التـَّْوق يف يف   َما اْعت َبار   َعَلى ُمتَـَفر عٌ  َذل كَ  َوَلَعلَّ . َما ل َعَمل   َمَكان   َعَلى َفَأْطَلُقوهُ  آَخرَ  تـََوسًُّعا
، ْنهُ  َوالضَّْبط  ْنُه قـَْولُ . َحالالً  يـََتَجاَوزَُها ال ع ْنَدَها ب احلَْج   احلَاجُّ  حُيْر مُ  أََماك نٌ  َوه يَ  احلَْج ، َمَواق يتُ  َوم   اْبن   َوم 
 معىن على اآليَة   َهذ ه   يف   مَحُْلهُ  َوَيص حُّ  ،(1)« .ُمَعيـًَّنا َحدًّا اخلَْمر   يف    اللَّه   ولُ ـَرسُ  يـَُوق تُ  ملَْ  »: َعبَّاس  
 (1)( .املَكان

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء حرف الالم قبل كلمة ) ميقات (، متناسقاً مع اآليات، فالسحرة اجتمعوا يف  فاآلية األولى:

هذا الوقت لارض  ما يف نفوسهم، فليس القصد االجتماع فقط، وإمنا هناك غاية وهدف وراء هذا 

                                                                                                                                                                                     

 ( . 11سورة الواقعة : ) اآلية /  (1)
 مرجع سابق . ( 121/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)
 . ( 138/  2( املرجع السابق : ) 3)
  ( مرجع سابق . 121/  19: ) ، التحرير والتنوير ( ابن عاشور 2)
، والبيهقي يف ]مرجع سابق[  ، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ( 211 / 2 ) ( 8122 ) ه احلاكمـأخرج (1)

 ( . 312/  8( )  12281الكربى ) السنن 
 ( مرجع سابق . 312/  22: ) ، التحرير والتنوير ( ابن عاشور 1)
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االجتماع، ومن ذلك ظهورهم على سيدنا موسى عليه السالم انتصارًا لفرعون، كما يظهر ذلك من 
التزامهم وحرصهم مبعىن يات، وباعتبار كون الالم تفيد معىن ) عند (، فتكون هنا خالل سياق اآل

، فكان حرف اجلر يف هذه احلالة يف مكانه املتوافق مع اآليات واهلل على هذا اللقاء لظهور احلقيقة
 .أعلم

ملقصود جاء فيها حرف إىل قبل كلمة ) ميقات (، متناسبًا مع اآليات، فاملوعد ا واآلية الثانية:
(، إىل ) هنا هو يوم القيامة، واالنتهاء إليه ال حمالة، فليس بعده شيء، وبالتايل مت اختيار احلرف 
، فتم ليتناسب مع املعىن املراد، فيكون هذا اليوم منتهى الااية، وجيتمع فيه الناس مجيعًا للحساب

 .اختيار حرف اجلر يف مكانه املتوائم مع املعىن متاماً واهلل أعلم
 
 
 

 )المثال الحادي عشر( ] لتشرك ــ أن تشرك [

 (2) چ ٿ   ٹ ٿ  ٿ  چ 

 (1)چ  ژ  ڑ  ڑڈ  ڈ  ژ  چ 
 َكانَا إ َذا د ين ه َما َعَلى تـَُتاب َعُهَما َأنْ  َعَلْيكَ  َحَرصا َوإ نْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )

 (3). (ُمْشر َكنْي  
 َعَلى تـَُتاب َعُهَما َأنْ  َعَلى احلْرص   ُكلَّ  َعَلْيكَ  َحَرَصا إ نْ : َأيْ  الثانية: )ـاء يف التفسري نفسه ل)ية ـــوج
 (1). (د ين ه َما

                                                           

 ( . 8اآلية / من سورة العنكبوت : )  (1)
 ( . 11اآلية / من سورة لقمان : )  (2)
 مرجع سابق . ( 211/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
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  سورة العنكبوت: يف قوله أن وجـاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )

 يف اآليتني بني ما لفرق ذلك فإمنا بعلى، لقمان آية يف وتعديته بالالم الفعل بتعدية { ٿ   ٹ} 
 لقمـان آية وبناء بالالم، االكتفاء ذلك فناسب اإلجياز على العنكبوت آية بناء حيث من السورتني،
. يناسب ما على فجاء ناسب، ملا الوارد عكس قدرنا ولو بعلى، للتعدية ذلك فناسب اإلطالة على
)(2) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
(، وهو يفيد التعليل، فاجملاهدة يف هذا املوضع  ڑسبق حرف الالم كلمة )  األولى:فاآلية 

أقل من املوضع الثاين، وأخف شدة، ويتضح ذلك من خالل سياق اآلية فيما بعد، حيث قال جل 
{ واكتفى بتحديد عدم الطاعة فقط، ومل يعقب على ذلك بأمر آخر غري  گ  گگوعال } 

 م حرف الالم هنا يف مكانه املناسب واهلل أعلم.عدم الطاعة، فكان استخدا
(، وهي تفيد االشرتاط، وبالتايل كانت اجملاهدة يف  ڑسبق حرف على كلمة )  واآلية الثانية:

گ  گگ  ڳ  ڳ  چ هذا املوضع أشد وأقوى، ودليل ذلك متابعة اآلية بقوله سبحانه 

، وكثرة األوامر ، فاتضـح مـن خالل السياق بعدهاچ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
والتوجيهات اليت وردت، أن األمر أثقل من املثال املذكور يف اآلية السابقة، فكان احلرف مناسبًا يف 

 هذا املوضع لسياق اآلية واهلل أعلم.
 ] ففروا إلى ــ يفر من [ (ثاني عشر)المثال ال

 (3)چ يئ    جبىئ  چ 

 (1)چی     ی  یىئ  ىئ       ی  چ 

                                                                                                                                                                                     

  ( . 332/  1( املرجع السابق : ) 1)
  ( مرجع سابق . 388/  2: ) ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( أمحد الارناطي 2)

 ( . 11اآلية / من سورة الذاريات : )  (3)
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 (2)( .َعَلْيه   أُُمور ُكمْ  يف   َواْعَتم ُدوا إ لَْيه ، اجلُئوا: َأي   العظيم ل)ية األوىل: ) جاء يف تفسري القرآن
ُهْم، َويَف رُّ  يـَرَاُهْم،: َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) نـْ ُهْم؛ َويـَْبَتع دُ  م   َعظ يٌم، اهلْولَ  أَلنَّ  َعنـْ

 (3)( .َجل يلٌ  َواخلْطبَ 
ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على إجابة تشفي الاليل بشأن التمييز بني 

فأقول واهلل احلرفني، ] إىل [ و ] من [، وسر جميئها تارة هبذا احلرف، ومرة أخرى باحلرف اآلخر، 
 :أعلم
الذ غري خالقه ـله مان حرف اجلر ) إىل ( بعد الفرار، ليوضح أن اإلنسان ليس ـك  اآلية األولى:ـف

فهو يفر إليه يف كل  جل وعال، فهو مفتقر إليه مهما أويت من العلم واملال واجلاه وما إىل ذلك، لذلك
إليه يف مجيع حاجاته، حىت يسعد يف دنياه وآخرته، فكان استخدام هذا احلرف يف  شؤونه، ويلجأ

د االستعانة باهلل دائماً وأبداً، وأنه ال مفر هذه اآلية يف مكانه املناسب، لينقل للقارئ أن األمر هنا يفي
 . أعلم مبراده، واهللمن اهلل إال إليه

كان استخدام حرف اجلر ) من ( بعد الفرار، ليبني عجز اإلنسان وهروبه من أخيه   واآلية الثانية:
يف ذلك املوقف الرهيب، فهو يهرب من إعطائه ولو حسنة واحدة، ويف نفس الوقت يهرب لئال 

به على تقصريه يف حقه يف الدنيا، ويف كال املعنيني اتضح للقارئ أن الفرار هنا يفيد الضعف، حياس
فكان استخدام احلرف ) من ( يف مكانه املناسب بداًل من استخدام ) إىل (، ألن ) من ( هنا هي 

 .واهلل أعلم املؤدية للمعىن املطلوب
 )المثال الثالث عشر( : ] يشرب بها ــ يشربون من [

 (2)چٻ  ٻ    ٻ  ٻٱ  چ 

 (1)چحب  يئ  جبمئ   ىئ     چ 
                                                                                                                                                                                     

 ( . 32سورة عبس : ) اآلية /  (1)
  ( مرجع سابق . 222/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)
 . ( 321/  8( املرجع السابق : ) 3)

 . ( 1( سورة اإلنسان : ) من اآلية / 2)
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َُؤالء   ُمزج الَّذ ي َهَذا: َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  ُهوَ  الَكاُفور   م نَ  األَبـْرَار   هل 
َا َيْشَربُ  َعنْيٌ  َا. ويـَْرَوْونَ  َمزْج   ب ال َصْرفًا اللَّه   ع َباد   م نْ  املَقرَّبُونَ  هب   (2)( هب 

 َما َمعَ  الطَّي َبة ، َوالرَّائ َحة   التَّرْب يد   م نَ  الَكاُفور   يف   َما ُعل مَ  َوَقدْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (3)( .اجلَنَّة   يف   اللََّذاَذة   م نَ  َذل كَ  إ ىَل  ُيَضافُ 

 :أوجه الباء يف. «هبا يشرب»: قوله وجاء يف كتاب ) اللباب يف علوم الكتاب (: )
 .بنفسه الضمري إىل معدى يشرهبا: عبلة أيب ابن قراءة له ويدل يشرهبا،: أي مزيدة، أهنا: أحدها
 يشرب » بـ متعلقة أهنا: الرابع .هبا ممزوجة يشرب: أي حالية، أهنا: الثالث .« من » مبعىن أهنا: الثاين
 قول يف تقدم كما لإللصاق والباء الكأس، بذلك العني يشربون: أي الكأس، على يعود والضمري «

 تضمينه على: السادس .شاربني هبا يلتّذون معىن «يشربون» تضمني على أنه: اخلامس .الزخمشري
 (2). (اهلل عباد هبا يروى: أي يروى، معىن

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
كان فيها استخدام حرف الباء بعد فعل الشرب، ليعطي املعىن املطلوب يف أروع   فاآلية األولى:

صورة، وأمجل تشبيه، حيث تتحدث اآليات يف جمملها عن أصحاب مراتب عالية جداً، سواء يف 
ائ ەئ ەئ  چ  ، كما يف اآلية الكرمية:سورة املطففني يف أو وهي املذكورة يف املثال،، سورة اإلنسان

املقربون ذكر املوىل عز وجل وصفهم يف أواخر سورة الواقعة،   وهؤالء، (1)چ وئ وئ

چ وامتدحهم وذكر منزلتهم يف اجلنة، وقدمهم على أصحاب اليمني يف الذكر، فقال عز من قائل: 

، فدل كل هذا على عظيم (1)چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  
                                                                                                                                                                                     

  ( . 1: ) من اآلية /  بقةسورة الساال( 1)
  ( مرجع سابق . 282/  8( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)

  ( . 282/  8( املرجع السابق : ) 3)

  سابق .( مرجع  18/  21( أبو حفص عمر الدمشقي ، اللباب يف علوم الكتاب : ) 2)

 ( . 28( سورة املطففني : ) اآلية / 1)

  ( . 89،  88( سورة الواقعة : ) اآليتان / 1)
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الباء هنا ليوضح للقارئ معىًن أدق وأوسع من حرف منزلتهم، وجليل قدرهم، وبالتايل تناسب حرف 
) من (، فاملعىن واهلل أعلم يوحي مبعىن عند، فكأنه يالمس الكأس الذي يشرب به، أو حىت بداخله، 
فهو يستمتع بالشرب والنظر معاً، وهذه مرحلة متقدمة جداً، فكأنه يشرب الكأس بالذي فيه، فكان 

 املعىن املراد من اآلية واهلل أعلم مبراده.استخدام حرف الباء يف حمله ليعطي 
جاء حرف ) من ( على أصله بعد فعل الشرب، وهو املعىن الطبيعي الذي يتبادر  واآلية الثانية:

إىل األذهان، فالشرب يكون ملا بداخل الكأس، وهو استخدام يف حمله كما يظهر واهلل أعلم، ألن 
ما يقال ) حسنات األبرار سيئات املقربني (، وبالتايل  اخلطاب موجه هنا لألبرار وليس للمقربني، وك

 كان استخدام احلرف يف مكانه املتوافق مع اآليات واهلل أعلم مبراده.
 
 
 

 الثاني : الفصل
 العطفالمقارنة في اختيار حروف 

 
 ( ] وكال منها ــ فكال من [ول)المثال األ

 (1)چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۈچ 
 (2)چھ  ھ   ھ    ہچ 

 (3). (هنيئاً  واسعاً : أيجاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: ) 
 (2). (أرادا مبا فيها ويتمتعا شاءا حيث اجلنة من يأكال أن وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

                                                           

 ( . 31اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 ( . 19اآلية / من سورة األعراف : )  (2)
  ( مرجع سابق . 29/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
  ( . 281/  1)  ( املرجع السابق :2)



- 91 - 

 

 ما عليه عطف فعل كل أن ذلك يف واألصل وجاء يف كتاب ) درة التنـزيل وغرة التأويل (: )
 الثاين عطف فيه فاألصل واجلزاء، الشرط مبعىن الثاين مع األول وكان باالبتداء، اجلواب تعلق به يتعلق
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  :تعاىل كقوله الواو دون بالفاء األول على

 يبني. ... بدخوهلا، متعلقاً  منها األكل وجود كان ملا بالفاء ادخلوا على كلوا فعطف( 1)چڀ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : األعراف سـورة من هذه مثل يف تعاىل قوله ذلك

 بالواو( اسكنوا  ) قوله على( كلوا   ) فعطف (2)چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک
 بوجوده، وجوده خيتص ال واألكل. لبث طول مع املقام وهي السكىن، من اسكنوا ألن الفاء، دون
..... 

 ) قوله على عطفه عـم (3)چہ  ھ  ھ   ھ  چ : تعاىل قوله يف اءـبالف املراد أن نبني وبقي

 منه، تنتقل وال الذي دخلته املكان الزم: به فرياد مكاناً، دخل ملن يقال اسكن أن وهو( اسكن 

 قوله هــــالوج ذاـــه .... فعلى واسكنه، ادخله عين ان،ـــاملك هذا اسكن يدخله ملن مل أيضاً  ويقال

. بالفـاء (2)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ  :رافــــاألع ـورةــــس يف اىلــــتع

 (1). (أوىل اآلية هذه يف املعىن هـذا على فاحلمل

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

 ( . 18اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 ( . 111اآلية / من سورة األعراف : )  (2)

 ( . 19اآلية / من سورة األعراف : )  (3)

 ( . 19اآلية / من : )  سورة السابقةال (2)

  ( مرجع سابق . 222ـ  222/  1: ) ، درة التنزيل وغرة التأويل ( اإلسكايف 1)
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مت فيها عطف األكل على السكن حبرف الواو، وذلك متناسقاً مع املفهوم العام  فاآلية األولى:

ملعىن اآلية، ألن املراد هنا املقام واالستقرار، وطول املكث يف هذا املكان، وبالتايل ليس هناك من 

شرط يف ارتباط األكل بالسكن على الفور، فقد يسكن اليوم ويأكل بعد ساعة أو ساعتني، أو 

هناك طلب املكث مع قد ورد فيها أقل من ذلك، بعكس احلال يف اآلية الثانية، فأكثر أو 

لعطف متامًا مع سياق ومعىن اآليات، وذلك بااالرتباط الوثيق باملكان، فكان هذا املوضع مناسبًا 

 بالواو دون الفاء واهلل أعلم.

مًا للمراد من اآلية يف مت عطف األكل فيها على السكن حبرف الفاء، وذلك مالئ واآلية الثانية:

هذا املوضع، فهنا املقصود التزام املكان وشدة االرتباط والتعلق به، وال ميكن ألحد أن يالزم املكان 

فرتة طويلة، أو يبقى يف أي موضع ويستقر فيه وقتًا كبرياً بدون أن يأكل، فكأنه يقول له: امكث يف 

مهما حصل لك، فكان استخدام حرف الفاء يف املكان الذي دخلته والزمه، وال تنتقل منه أبدًا 

 مكانه املناسب متاماً واهلل أعلم.
 ] فكلوا ــ وكلوا [ ()المثال الثاني 

 (1)چپ  پ  پ   پ چ 

 (2)چژ  ژ   ڑ    ڈچ 
 فأمرهم إياه، معصيتهم بعد عليهم نعمته من أيضاً  وهذا جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )

 (3)( .الرغد الرزق فيها هلم وحيصل ومسكناً، ووطناً  عزاً  هلم تكون قرية بدخول

                                                           

 ( . 18اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 ( . 111اآلية / من سورة األعراف : )  (2)
 مرجع سابق . ( 13/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
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 رغيدة الثمار، غزيرة األشجار، كثرية كانت قرية: أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (1)( .شاءوا حيث منها يأكلوا أن اهلل أمرهم فلذلك العيش،
ڈ  ژ  ژ   چ : األعراف ورةــــس يف اــــهنـ احلق ولــــويقـ ـاء يف تفسري الشعراوي: )ــــوج

 .چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ : يقول البقرة سورة آية ويف. چڑ  
 لذلك بتوسع، والتوّ  الفور على يأكلوا، أن احلق أمرهم جوعى وكانوا بالدخول اهلل أمرهم وحني
 أوضح بالسكن أمرهم أن بعد لكنه وملحة، شديدة الطعام إىل حاجتهم ألن"  رغداً "  بكلمة أتى
 (2)( .وتأن براحة يأكل أن لإل نسان ويتيح االستقرار حيقق السكن ألن يأكلوا؛ أن هلم

َهاب   اْبن   َعنْ  َمال ك   َعنْ  َمْسَلَمةَ  ْبن   اهلل َعْبد  وجاء يف احلديث الشريف عن   َعْبد   ْبن   َسامل    َعنْ  ش 
 مُثَّ  َمْكُتوم   أُم   اْبنُ  يـَُناد يَ  َحىتَّ  َواْشَربُوا َفُكُلوا ب َلْيل   يـَُؤذ نُ  ب الالً  ) إ نَّ  قَاَل:  اهلل َرُسولَ  َأنَّ  أَب يه   َعنْ  اهلل
 (3)( .َأْصَبْحتَ  َأْصَبْحتَ  لَهُ  يـَُقالَ  َحىتَّ  يـَُناد ي ال أَْعَمى َرُجالً  وََكانَ  قَاَل:

َهاب   اْبن   َعنْ  َمال ك  وجاء يف احلديث أيضًا عن   َعنْ  َعبَّاس   اْبن   َعنْ  اهلل َعْبد   ْبن   اهلل ُعبَـْيد   َعنْ  ش 

 وَُكُلوا فَاْطَرُحوهُ  َحْوهَلَا َوَمـا ) أَْلُقوَها فـََقـاَل: مَسْن   يف   َسَقَطتْ  َفْأَرة   َعنْ  ُسئ لَ   اهلل َرُسولَ  َأنَّ  َمْيُمونَةَ 

 (2)( .مَسَْنُكمْ 

                                                           

 . ( 311/  1( املرجع السابق : ) 1)

  ( مرجع سابق .  2211/  2( حممد متويل الشعراوي : ) 2)

( ، ويف   112ه يف كتاب مواقيت الصالة ــــ باب أذان األعمى إذا كان له من خيربه ، برقم ) أخرجه البخاري يف صحيح (3)
( ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصيام ـــــ باب بيان أن الدخول  2111كتاب الشهادات ــــ باب شهادة األعمى ، برقم ) 

 1112)  ائي يف السنن الكربىـ، والنس(  392/  1( )  213( ، والرتمذي )  1192يف الصوم حيصل بطلوع الفجر برقم ) 
( ، وعبد  221/  2( )  8923( ، وابن أيب شيبة يف مصنفـه )  211/  1( )  1819( ، والطيالسي )  111/  1( ) 

( ،  221/  1( )  232( ، وعبد بن محـيد )  112/  8( )  2111( ، وأمحـد )  291/  1) (  1881الرزاق يف مصنفه ) 
(  211/  1( )  211يف األوسط ) ( ، والطرباين  321/  9( )  1292وأبو يعلى ) ( ،  288/  1( )  1191والدارمي ) 

 ( . 321/  22( )  13329، و ) (  222/  12( )  13111، ويف الكبري ) 
( ، ويف كتاب  231رجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء ــــ باب ما يقع من النجاسات يف السمن واملاء ، برقم ) ( أخ2)

ــ باب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد أو الذائب ، برقم ) الذبائـح  ــ (  1298( ، والرتمذي )  1121( و )  1138والصيد ــ
( ، وابن أيب  129/  1( )  312( ، واحلميدي )  82/  3( )  2182كربى ) ( ، والنسائي يف السنن ال 211/  2) 
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 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
استخدمت فيها فاء العطف، وذلك لتناسبها مع حال الدخول الوارد يف اآليات،  فاآلية األولى:

وسياق القصة يف اآلية يوحي بأهنم كانوا جوعى، وبالتايل كانت حاجتهم ملحة وشديدة للطعام، 

فاستخدم حرف الفاء الذي يفيد التعقيب على الفور، وهكذا يكون حال املرء حني الدخول، بعكس 

، أو يصل بعيد تقرار والسكن يف املوطن أو املكان اآلمن، فاملرء عندما يعود من مكاناحلالة بعد االس

على الفور ما يسد به جوعه، يف هذه احلالة ، فإنه حيتاج زمن أو مسافة يف الطريقإىل مكان بعد طول 

وهكذا كانت حالتهم فاحتاجوا الطعام، فجاء حرف الفاء مناسبًا حلاهلم على التعقيب ال على 

 .واهلل أعلم لرتاخيا

استخدمت فيها واو العطف بدل الفاء، وذلك لتالؤمها مع سياق اآليات، فبعد  واآلية الثانية:

حاجة ملحة وسريعة للطعام، فسيأيت هناك مل تعد  ،واالطمئنان أن حصل هلم االستقرار والسكن

عام ال حمالة، ولكن ذلك تباعاً، وهكذا حني يستقر املرء يف أي مكان، فإنه سيحتاج األكل والط

 وإمنا ميكن الصرب عليها بعد وقت ولو كان يسرياً، االختالف هنا يف عدم احلاجة امللحة السريعة إليه،

 .واهلل أعلم وبالتايل كان استخدام حرف العطف يف حمله
 ( ] ثم مأواهم ــ ومأواهم [)المثال الثالث 

 (1)چڑڑ  ک  ک  ژ  ژچ 

                                                                                                                                                                                     

( ، وأمحد )  212/  2( )  2112 وإسحاق ابن راهويه )( ،  128/  1( )  22393( و )  22392شيبة يف مصنفـه ) 
ـرباين ـوالط ( ، 111/  12( )  2128( ، وأبو يعلى )  221/  1) (  822( ، وابن اجلـارود )  382/  22( )  21813
( و  19213( ، والبيهقـي يف السـنن الكربى )  212/  12( )  19122( ، و )  222/  12( )  19222)  يف الكبري

 ( . 119/  11( )  1911( ، ويف معرفة السنن واآلثار )  313/  9( )  19212) 

  ( . 192( سورة آل عمران : ) من اآلية / 1)



- 99 - 

 

 (1)چڀڀ  ڀ  ڀ  پچ 
 حالة أعلى هذه طويالً  عليه ويعذبون قليالً  به يتمتعون تفسري السعدي ل)ية األوىل: ) بلجاء يف 
 (2)للكافر. ( تكون

 (3)منها. ( خيرجون ال الذي مقرهم: وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) أي
 َويف   َهُهَنا چژ  ژ  ڑڑ چ  وجاء يف كتاب ) الربهان يف توجيه متشابه القرآن (: ) قـَْوله

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  وَرةــــالسُّ  ذ هــــهَ  يف   اــــقبلهَ  اـــــــمَ  أَلن ، چپ  ڀڀچ  َغريَها

نـَْيا يف   َمَتاع َذل ك َأي ،چڈ  ڈ چ  ،(2)چڎ    ڌ  ڌ  ڎ  على يدل والقليل قَل يل، الدُّ

 (1)(أعلم.  تـََعاىَل  َواهلل َلُه، طبًقا َفَكانَ  للرتاخي، َومثّ  َوقل، صار َوإ ن تراخ
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

سبقتها آية تتحدث عن نعيم الدنيا الزائل، وهو قليل طبعًا مقارنة بنعيم اآلخرة،  فاآلية األولى:
والقليل يدل على تراخ  وإن صار وقل، فجاء حرف العطف متوافقًا مع السياق ألنه يفيد الرتاخي، 
بعكس احلال يف اآلية الثانية، وعلى هذا فقد كان موضع حرف العطف هنا متوائمًا مع معىن اآليات 

 هلل أعلم.وا
مل يسبقها ذكر حلال الدنيا أو متاعها ونعيمها، سواًء يف هذا املوضع أو املوضع  واآلية الثانية:

الثاين من نفس السورة، أو املوضع الثالث املشابه ل)ية متامًا يف سورة التحرمي، فكان استخدام حرف 
ألن احلديث بالعموم، وليس فيه العطف وهو الواو متناسبًا مع سياق اآليات يف مجيع هذه املواضع، 

 ذكر لنعيم الدنيا واهلل أعلم.
 ( ] وجعل منها ــ ثم جعل منها [رابع)المثال ال

                                                           

  ( . 23اآلية / ( سورة التوبة : ) من 1)
 ( مرجع سابق . 112/  1: )  ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان2)

  ( . 322/  1( املرجع السابق : ) 3)

  ( . 191( سورة آل عمران : ) اآلية / 2)

  ( مرجع سابق . 92/  1( حممود بن محزة الكرماين ، الربهان يف توجيه متشابه القرآن : ) 1)
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 (2)چڃ  ڃ    ڃچ 

 (1)چپ  پ    ٻ  پچ 

 (3)( حواء. زوجته آدم من خلق: أي جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 (2). (النعمة بذلك وتتم إليه، وتسكن إليها ليسكن وذلك وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 هذه يف أن األعراف، إال سورة يف اجلملة هذه نظري وجاء يف كتاب ) التحرير والتنوير (: ) وتقدم
 مساقها ألن الرت  الرتاخي على الدال ) مث ( حبذف چپ  پ  پ  چ : قوله عطف اجلملة

 تعاىل قدرته عظيم على دليالً  آدم خلق فكانمبراتبه،  الشريك وإبطال الوحدانية على االستدالل
 على الدال ) مث ( حبرف فعطف .قدرته عظيم على الداللة مستقل آخر دليالً  نفسه من زوجه وخلق
 املعطوفة اجلملة مثل بالداللة هبا املعطوفة اجلملة استقالل إىل إشارة الرت  الرتاخي على اجلمل عطف
 الواحدة النفس تلك من الناس خلق من القدرة عظيم على أدل منه آدم زوج خلق عليها، فكان هي
 فجيء الناس خلق من السامع لعجب أجلب اخللق ذلك فكان عادة به جتر مل خلق ألنه زوجها ومن
 على سابق آدم زوج خلق زمن ألن الزمن تراخي يف ال املنزلة تراخي يف املستعمل الرتاخي حبرف له
 األصالن اإلجياد، فذكر بنعمة الناس على االمتنان مساق فمساقها األعراف آية فأما .الناس خلق
 .الناس خللق أصالً  الكون هو الذي احلكم يف التشريك حبرف اآلخر على أحدمها معطوفاً  للناس
)(1) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

 ( . 189اآلية / من سورة األعراف : )  (1)
 ( . 1اآلية / من سورة الزمر : )  (2)
 . ( مرجع سابق 311/  1: )  ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان3)
  ( . 219/  1( املرجع السابق : ) 2)

  ( مرجع سابق . 331/  23: ) ، التحرير والتنوير ( ابن عاشور 1)
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استخدم املوىل جل وعال يف عطف خلقه لزوج آدم حبرف الواو، وهو عطف  فاآلية األولى:
طبيعي يوحي بوجود خلق آخر يف هذا الكون، أصله من آدم، إضافة إىل اخللق الذين سبقوا ذلك 
اخللق يف الوجود يف هذا الكون الفسيح، فوضحت اآليات أن هناك خملوق أوجده اهلل، وجاء من 

ألول وحلق به، فكان احلرف يف مقره املناسب، ومتالئمًا مع السياق يف بعده خلق آخر تبع اخللق ا
 اآلية الكرمية واهلل أعلم.

استخدم املوىل جل وعز يف عطف خلقه لزوج آدم حبرف مث، وهو عطف يفيد  واآلية الثانية:
الرتتيب والرتاخي، وهذا العطف يتالءم مع سياق اآليات، حيث احلديث عن وحدانيته سبحانه 

طال الشريك له، وابتدأ ذلك بذكر خلقه آلدم عليه السالم، وجاء بعده بدليل آخر أقوى وأعظم وإب
من األول، ألنه على غري العادة، فكان أدعى للتعجب من السابق، وهو خلق زوج آدم عليه السالم، 
م فكأن اخللق اآلخر مستقل عن األول يف التحدي واإلعجاز، فكان حرف العطف يف مكانه املتوائ

 مع املعىن العام ل)يات واهلل أعلم.
 س( ] فلما جاء ــ ولما جاء [ماخ)المثال ال

 (1)چڈ    ژ  ڈ چ

 (2)چڱ  ڱ    ڳچ 

 (3)العذاب. ( جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: ) بوقوع
 (2)( .العقيم الريح بإرسال عذابنا وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) أي

 ساقيت بال التأويل (: ) ما وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشافوجاء يف كتاب ) 
 ذكر بعد الوسطيان وقعت قد قلت بالفاء الوسطيان والساقتان ، بالواو جاءتا مدين وقصة عاد قصة

                                                           

  . ( 11 / اآلية من ) : هود سورة (1)
  . ( 18 / اآلية من ) : السابقة سورةال (2)
  ( مرجع سابق . 311/  1: )  ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان3)

 . ( 382/  1( املرجع السابق : ) 2)
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 (2)چڍ  ڌ  ڌ  ڎچ ،(1)چيث  حج  مججح     چ : قوله وذلك ، الوعد
 وأما.  وكيت كيت كان امليعاد جاء فلما وعدته:  تقول كما ، للتسبيب هو الذي بالفاء فجيء
 على اجلمع حبرف اـــتعطف أن حقهما انـــفك ، مبتدأتني اــوقعت وإمنا.  املثابة بتلك تقعا فلم األخريان

 (3)( .قصة على ةـــقص تعطف اـــكم اـــقبلهم اـــم
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

فيها حرف الفاء يف عطف اجلملة على ما سبقها من خرب القوم، وذلك  استخدم فاآلية األولى:
بعد أن جاءهتم الرسل والنذر، وهو يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات، ألن اآليات فيها وعيد 
وهتديد يفوق الوعيد املذكور يف اآلية الثانية، وخاصة وأن زمنه قد حدد، وبالتايل كانت هذه العقوبة 

فور، فكان استخدام حرف الفاء يف مكانه املتناسب مع اآليات ليوضح االستعجال يف سببًا وعلى ال
 العقوبة واهلل أعلم مبراده.

استخدم فيها حرف الواو يف عطف اجلملة، بعد ذكر حال هؤالء القوم مع رسلهم  واآلية الثانية:
عليهم الصالة والسالم، وهو يف مكانه املتالئم مع معىن اآليات، ألن املواضع اليت تكرر فيها مل يكن 
فيها شيء من ذلك الوعيد املذكور يف أمثلة ومواضع اآلية األوىل، فجاءت على طبيعتها كعطف قصة 

قصة، أو حدث على حدث، وهكذا، وألن العقوبة مل تكن على الفور، بل كانت بعد وقت  على
يعلمه اهلل تعاىل، وعليه فقد فكان استخدام حرف الواو يف هذه املواضع متوافقاً مع اآليات واهلل أعلم 

 مبراده.
 
 

                                                           

  ( . 81( سورة هود : ) من اآلية / 1)

  ( . 11: ) من اآلية /  السابقةسورة ال( 2)

  . سابق مرجع ( 211 ، 211 / 2 ) : التنزيل حقائق عن الكشاف ، الزخمشري (3)
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 ( ] فأتبع ــ ثم أتبع [)المثال السادس

 (1)چڀ   ٺ    ڀچ 
 (2)چڳ  ڳ    ڳ ڳچ 

: أي إياها، اهلل أعطاه اليت األسباب بتلك وعمل جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 (3). (وجهها على استعملها

 قاصداً  راجعاً، كر الشمس مارب إىل وصل ملا أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (2). (اهلل أعطاه اليت لألسباب، متبعاً  مطلعها،

 حكم إنه إذ ،الرتاخي على تدل ألهنا موضعها؛ يف مث هناوجاء يف كتاب ) زهرة التفاسري (: ) 
 زمن إىل حيتاج ،النفوس يف العدل دعائم تثبيت فإن مقاماً، منه أدىن وإنه املارب، يف بقصري ليس أمداً 
 اهلل مكنه اليت األسباب إىل أردف أي أتبع (، )و  األقوام، يف طيبة عادة ويصبح ويبقى، ليستقر
 ،الارب يف متكينه إىل سبحانه أضاف وهكذا األرض، مشرق إىل الذهاب وهو آخر، سبباً  هبا تعاىل
مراساً.  وأقوى عالجاً، أصعب املارب يف يستقبله ما كان ولقد إليه، متجهاً  فسار الشرق، يف متكينه
)(1) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
                                                           

 ( . 81اآلية / من سورة الكهف : )  (1)
 ( . 89اآلية / من : )  سابقةسورة الال (2)
 ( مرجع سابق . 281/  1: )  ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان3)
  مرجع سابق . ( 281/  1: )  املنان تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم (2)

 ( . 2181/  9: )  ، بدون تاريخ العريب الفكر ، دار، زهرة التفاسري ( حممد أبو زهرة 1)
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جاء حرف العطف ) الفاء ( قبل الفعل ) أتبع (، وذلك ألن اختاذه لألسباب  فاآلية األولى:
ونشر الدعوة إىل اهلل تعاىل يف مشرق األرض كان على الفور، وكان سهاًل ويسرياً، حيث مل يأخذ من 
وقته الشيء الكثري، أو اجلهد الكبري، وإمنا كان على سبيل السرعة، وهذا ال مينع من وجود اجلهد 

لطاقة يف هذه املرحلة، ولكن اجلهد هنا مقارنة باجلهد يف مارب األرض كانت نسبته أقل، وبذل ا
وعليه فقد كانت الفرتة أقل، واملدة أسرع، وبالتايل كان حرف العطف هنا يف مكانه املناسب متاماً 

 ليعكس لنا تصور الزمن مقارنة بالفرتة اليت قضاها يف مارب األرض واهلل أعلم.
جاء حرف العطف ) مث ( قبل الفعل ) أتبع (، ليوضح للقارئ طول الزمن، وزيادة  نية:واآلية الثا

املشقة، ومضاعفة اجلهد، فُثم تفيد الرتاخي، وذلك متوافق مع سياق القصة املذكورة، حيث كان يف 
مشرق األرض، ومل جيلس طويالً، مث انتقل بعدها إىل املارب، وحكم هناك زمنًا طويالً، واستمر يف 
دعوهتم وترغيبهم وجلبهم إىل اخلري وقتًا كثرياً، وبذل معهم جهدًا كبرياً، وتعبًا مضاعفاً، فكانوا أشق 
على النفس، وأقوى على املراس، لذا كان استخدام حرف العطف هنا يف مكانه املتالئم مع اخلرب 

 املذكور يف اآلية الكرمية واهلل أعلم.
 ] أولم يسيروا ــ أفلم يسيروا [ ()المثال السابع

 (1)چڍ  ڌ  ڌ    ڍچ 

  (2)چڻ  ڻ    ڻ    ڻچ 
 .َأْي: ب أَفـَْهام ه ْم َوُعُقوهل  ْم َوَنظَر ه ْم َومَسَاع ه ْم َأْخَباَر املاض نيَ  ل)ية األوىل: ) القرآن العظيمجاء يف تفسري 

)(3) 
:  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) ب نَي َلَك يَا حُمَمَُّد يف  اأَلْرض  يـَْعين   (2)( .َهُؤاَلء  املَكذ 

                                                           

 ( . 9اآلية / من سورة الروم : )  (1)
 ( . 119اآلية / من سورة يوسف : )  (2)
 ( مرجع سابق . 311/  1: )  ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم( 3)
 . ( 222/  2: ) املرجع السابق  (2)
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: األول الضرب عن واجلوابوجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: ) 

 تقدم ما على ومبين قبله مبا مربوط چڻ  ڻ  ڻ    ڻ  چ : تعاىل فقوله يوسف آية أما

چ : تعـاىل كقوله وترهيب، ختويف آيات اآلية قبـل أن ترى أال قبله، ما على مبين جواب يف كحال

 ،....(1)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 الواو .... موضع وليس بالفاء، فورد واجلزاء الشرط قوة يف معناه حيث من فالكالم
 معىن وال فيه سببية ال تشريكاً  قبله ما( على  ) ذلك فلعطف بالواو ورد مما الثاين الضرب وأما
 سورة ففي خاصة، التشريك سوى قبله مبا املعاين من مقصودها ربط وال تعقيب مقصود وال جوابية

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ : تعاىل قوله يف اآلية قبل متقدماً  ورد الروم

 قـوله فيه سببية ال تشريك عطف ذهـــه على فعطف ،(2)چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ومقصودمها االعتبـار على احل  يف انــاآليت فتشاركت ،(3)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : تعاىل
  على إحدامها فعطفت واحد،
 .أعلم واهلل هنا، منهما لواحدة مدخل فال ومث الفاء اـوأم الواو، إال وليس ذلك يقتضي مبا األخرى
)(2) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء حرف العطف ) الواو ( قبل مجلة السري يف األرض، وذلك لتناسبه مع املواضع  فاآلية األولى:

، كان عطفًا على ما سبقه من مبجملها املتعددة يف القرآن الكرمي، ألن سياق اآليات يف تلك املواضع
أحداث وأخبار ومعلومات، وليس سببًا له كما هو احلال يف اآليات اليت ورد فيها العطف حبرف 

                                                           

 ( . 111سورة يوسف : ) اآلية /  (1)
 ( . 8اآلية / من سورة الروم : )  (2)
 ( . 9اآلية / من : )  سابقةسورة الال (3)
  ( مرجع سابق . 221ـ  219/  2: )  ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( أمحد الارناطي2)
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مت استخدامه يف عطف مجل على مجل سبقته يف سياق اآليات، وبالتايل  ، وعليه فإن حرف الواو الفاء
 .واهلل أعلم  موضعه املناسبكان يف

مع جاء حرف العطف ) الفاء ( قبل مجلة السري يف األرض، وذلك أيضًا لتالؤمه  واآلية الثانية:
رف الفاء إال يف اجلمل اليت تكون سبباً القرآن الكرمي، حيث مل يأت ح منيف مواضعه كلها السياق 
أو مبنية على ما قبلها، وخاصة آيات التخويف والرتهيب، وبالتايل فهي تقوم مقام الشرط ملا قبلها، 

 .واهلل أعلم واجلزاء، وعليه فإن جميء حرف العطف هنا كان يف موقعه املتناسب مع سياق اآليات
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 : الفصل الثالث
 أخرىالمقارنة في اختيار حروف 

 
 ( ] رسلنا ــ رسلهم [ ول)المثال األ

 (2)چڦ    ڦڦ  چ 

 (1)چڻ    ڻڻ  چ 
 التشديد هذا إ سرائيل بين على كتبنا بعدما أي جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )

 (3). (الواضحات واآليات الساطعات باملعجزات رسلنا وجاءهتم العظيم
 (2). (القاطعات واحلجج باملعجزات جاءهتم أي التفسري نفسه ل)ية الثانية: )وجاء يف 

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أصل إىل معلومة توضح سبب جميء الضمري أو 
احلرف تارة بـ ) لنا ( وتارة أخرى بـ ) هلم (، والفرق بني املوضعني، وارتباط ذلك بسياق اآليات، 

 : أعلمفأقول واهلل

كان استخدام ) نا ( بعد كلمة الرسل، وذلك متناسب مع كل موضع تتحدث   فاآلية األولى:
فيه اآليات عن األحكام اإلهلية والتشريعات، واألوامر الربانية وسائر التوجيهات، وما يأيت أو ما 
يكون من اهلل تعاىل رب الربيات، وبالتايل كان هذا الضمري يف موقعـه املناسب، ففي املواضع اليت 

يهـا ) نا (، يوضح للقارئ أهنا تعود على اهلل تعاىل، والقرائن توحي إما بأحكام أو يستخدم ف
تشريعات ربانية، أو بأي أمر يأيت من اهلل تعاىل، وعليه فإن جميء الضمري ) نا ( يكون يف مكانه 

 املناسب حسب املواضع اليت ورد فيها واهلل أعلم.

                                                           

 ( . 32اآلية / من سورة املائدة : )  (1)
 ( . 111اآلية /من سورة األعراف : )  (2)
  ( مرجع سابق . 313/  1: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 3)
 ( . 228/  1السابق : )  ( املرجع2)
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مة الرسل، وذلك أيضًا متوافق مع املواضع اليت ذكر كان استخدام ) هم ( بعد كل  واآلية الثانية:
فيها موقف أهل القرى من الرسل عليهم الصالة والسالم، وما أصاب هؤالء الرسل عليهم الصالة 
والسالم من ضرر أو شر من قومهم، فكان استعمال هذا الضمري يف مكانه املتناسق مع اآليات، 

الربانية كما هو احلال يف اآلية السابقة، وإمنا ورد يف حيث مل يرد يف أماكن التشريعات واألوامر 
املواضع اليت تتحدث عن مواقف األقوام الذين أرسلت إليهم الرسل، وعليه فإن ورود الضمري ) هم (  

 كان يف موضعه املتالئم متاماً مع اآليات الكرمية واهلل أعلم.
  ] نرزقكم وإياهم ــ نرزقهم وإياكم [ ()المثال الثاني

 (2)چ ى  ائى  چ 
 (1)چ ڇ  ڍڇ  چ 
 الرازق هو اهلل فإ ن علينا ورزقهم رزقكم أي اء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )ـج
 (3)( .للعباد

 ختافوا فال ونرزقكم نرزقهم فنحن عليكم ال علينا رزُقهم أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
م السورة هذه ففي العجيبة القرآين التعبري دقائق من مثل   أمام هنا نقف: لطيَفة....  بسببهم الفقر  قدَّ
  ىچ  اآلباء رزق قدَّم ألنعاما سورة ويف چ ڇ  ڇڍچ  اآلباء رزق على األبناء رزق تعاىل

 فقدَّم بسببهـم الفقر وقوع خشية كان هنا األوالد قتل أن ذلك يف والسرُّ ، چ ى  ائ
 ما التنـزيل در فلله اآلباء، رزق فقدم فعالً  اآلباء فقر بسبب قتلهم كان األنعام ويف األوالد، رزق تعاىل
 (2)( .أسراره أروع

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
                                                           

 ( . 111اآلية / من سورة األنعام : )  (1)
 ( . 31اآلية / من سورة اإلسراء : )  (2)
  ( مرجع سابق . 392/  1: ) ، صفوة التفاسري حممد علي الصابوين ( 3)
 . ( 121/  2( املرجع السابق : ) 2)
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ة ــــالضمري يف اجلملكان الضمري يف البداية عائدًا على اآلباء أنفسهم، مث جاء   فاآلية األولى:
 ة، ـــــالثاني

، وهذا هو الذكر املتناسب مع حال هؤالء القوم، ألهنم ، فعاد عليهمبعدهمرزق األبناء من ليوضح 
يف األصل فقراء وحمتاجون، وازداد خوفهم وقلقهم حينما رزقهم اهلل بالولد، خشية أن يظلموهم أو ال 

الرتتيب لذلك كان هذا فيناهلم غضب أو عقوبة من اهلل، جيدوا ما ياطي حاجاهتم ومتطلباهتم، 
 (1)چې    ېچ ، فهنا اخلطاب موجه ل)باء الفقراء حقيقة وأصاًل، سياق اآليات متالئمًا مع

وبالتايل وعدهم بالرزق وتكفل هلم به جل وعال وهو خري الرازقني، فكان استخدام الضمري يف مكانه 
 .واهلل أعلم املناسب متاماً 

من جاء يف اجلملة الثانية مث  ،عائدًا على األبناء اجلملة األوىلكان الضمري يف   واآلية الثانية:
اق اآليات، فاخلطاب موجه ل)باء الذين اآلباء، وهنا أيضًا تالءم ترتيب الضمائر مع سيبعدهم 
چ  چ  واآليات توضح ذلك، كما قال تعاىل: راء،وخيافون الفقر، وهم يف األصل ليسوا فقخيشون 

يف حال عدم وجود األبناء  أنفسهمعلى اء الذين ال خيشون الفقر ، وهذا حال بع  اآلب(2)چڇ
وإمنا خيشون أن يأتيهم الفقر من بعد  ألهنم جيدون ما يسد حاجتهم يف األصل، ،أو عدد معني منهم

تكفل  يؤدون حق اهلل تعاىل، ونسوا أو تناسوا أن اهللملتزمون و قدوم األبناء، ويظنون أهنم بذلك 
ہ  چ  :د أو عمر معني، فقال جل يف عالهد لعددون حتدي ،واتبالرزق لعباده من فوق سبع مسا

ة باألبناء، حىت يزداد يقني ، لذلك جاءت هذه اآلية مبتدئ(3)چہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
اآلباء، ويتذكروا ما وعدهم به سابقًا بالتكفل بالرزق، ومع كل ذلك، فهنا يؤكد لنا سبحانه هذه 

                                                           

 ( . 111اآلية / من سورة األنعام : )  (1)
 ( . 31اآلية / من سورة اإلسراء : )  (2)
 ( . 22سورة الذاريات : ) اآلية /  (3)
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 ؤالءه ب، حىت ال خيشى أحد مناحلقيقة وجيليها لكل ذي لب، وهو أنه يرزق من يشاء باري حسا
كان وبناء على ما سبق،  ، األبناء، فكل مولود يأيت معه رزقه مبشيئة اهلل تعاىلجميء الفقر بسبب 

 .استخدام الضمري ابتداء يف مكانه املتوافق مع املعىن العام ل)يات واهلل أعلم
  ] أن يطفئوا ــ ليطفئوا [ ()المثال الثالث

 (2)چ  ٻ  ٻٱ  چ 
 (2)چ  ڌڌ  چ 

 الكتاب وأهل املشركني من الكفار هؤالء يريد أي جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )
 (3)( .احلقرية بأفواههم حممد  وشرع اإل سالم نور يطفئوا أن

 املنري وشرعه اهلل دين يطفئوا املشركون بأن يريد أي ـاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )وج
 (2)( .بأفواههم
 هبا ابلـــمق براءة آية زيادة أن اء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )ـــوج
 حاكياً  تعاىل قال والنصارى اليهود من الطائفتني قول من السورة هذه يف يف احملكي الطول من ورد اــــم

 (1)چ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ ڻ  ۀچ : عنهم
 .ليتناسب عليه جواباً  بين ما اقتضى طول هنا احملكي يف فوقع

                                                           

 ( . 32اآلية / من سورة التوبة : )  (1)
 ( . 8اآلية / من سورة الصف : )  (2)
 . ( مرجع سابق 292/  1: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 3)
 . ( 311/  3: )  سابقالرجع امل (2)
 ( . 31اآلية /من سورة التوبة : )  (1)
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پ  پ  پ  پ  ڀ  چ : هلم قال ملا السالم عليه عيسى قول هبا فمقابل الصف آية وأمـا

ڤ   چ : تعاىل قال مث، (1)چڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

: قوهلم وهو خاصة قوهلم من احملكي على اجلواب وإمنا (2)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  
 يف الواقع أن ترى أال براءة سورة يف احملكي الكلم وعدة الطول يف هذا وليس چڦ  ڦ    ڦ چ
 منهم طائفتني مقال براءة سورة يف الواقع إن مث كلمات ثالث الصف ويف كلمات ست براءة سورة
 كل ورود وضح فقد مراعى وهذا واحدة طائفة مقالة الصف يف والواقع به مفصحاً  والنصارى اليهود
 (3)( أراد مبا أعلم واهلل السورتني يف جيب ما وعلى به اتصل ملا مناسباً  اآليتني من

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت الزيادة فيها باستخدام ) أن ( بداًل من ) حرف الالم ( فحسب، وذلك  فاآلية األولى:

حىت تتناسب مع الوصف املطول املذكور يف اآلية، فلم تقتصر اآلية على صنف واحد، وإمنا تعدت 
ما بطاقتهم، كل إىل صنفني وهم اليهود والنصارى، وكيف أهنم يبذلون ما يف وسعهم، ويقدمون  

لكون من جهد يف سبيل إطفاء نور اهلل والصد عن طريق اهلل وصراطه، فتناسب ويقومون بكل ما مي
 .واهلل أعلم حرف أن مع هذا الطول

، وهو يفيد التعليل، وهو متناسق بدون زيادة عليه حرف الالم قبل الفعلفيها جاء  واآلية الثانية:
كما هو احلال يف   ،ملماحكةأيضًا مع اآليات الكرمية، حيث ال يوجد كثري من التحدي واجملازفة وا
، فكان استخدام احلرف يف أوصاف اآلية األوىل، وإمنا البحث عن أمر يتوصل به إلطفاء نور اهلل

 .مكانه املتناسب مع سياق اآليات واهلل أعلم
 

                                                           

 ( . 1اآلية / من سورة الصف : )  (1)
 ( . 1اآلية / من : )  السورة السابقة (2)
 . ( مرجع سابق 229،  228/  1: )  الارناطي( أمحد 3)
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 )المثال الرابع( ] ليعذبهم ــ أن يعذبهم [ 

 (1)چ    ڀپ  پ  چ 
 (2)چ   ەئ  ەئائ  ائ  چ 

 يف هبا ليعذهبم استدراجهم بذلك اهلل يريد التفاسري ل)ية األوىل: )جاء يف تفسري صفوة 
 (3)(.الدنيا

 (2). (والنكبات باملصائب الدنيا يف هبا يعذهبم أن يريد وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أصل إىل القول الفصل الذي يوضح سر جميء 

 :فأقول واهلل أعلمفعل التعذيب مسبوقاً تارة بالالم وتارة أخرى بأن، واحلكمة من ذلك، 
كان فيها حرف ) الالم ( قبل فعل ) يعذهبم (، ليوضح العلة والسبب يف هذا   فاآلية األولى:

االبتالء، والااية واحلكمة من وراء هذا العطاء، سواء لألموال واألوالد، وهو العذاب والعقاب هلم، 
وقد يكون عذاهبم وعقاهبم يف احلال وعلى الفور، لذلك مت استخدام حرف الالم يف هذا املوضع، 

لعلة واهلدف، ويوضح سرعة حصول العقوبة عليهم، أعاذنا اهلل مجيعاً، فكان استخدام احلرف ليبني ا
 يف مكانه املناسب واهلل أعلم.

كان فيها حرف ) أن ( قبل الفعل ) يعذهبم (، ليبني أن مصب اإلرادة من االبتالء   واآلية الثانية:
ضون فيه، سيكون مآله إىل التعذيب، باألموال واألوالد هو التعذيب، والطريق الذين يسريون ومي

وبالتايل كان استخدام حرف ) أن ( يف موضعه املناسب متاماً، ليوضح للقارئ املآل احملتوم هلؤالء بعد 
 حصول النعم، وليبني هلم وقت وقوع هذا العذاب، وأنه قد يكون يف احلال أو بعد حني، واهلل أعلم.

                                                           

 ( . 11اآلية / من سورة التوبة : )  (1)
 ( . 81اآلية / من : )  السورة السابقة (2)
  ( مرجع سابق . 112/  1: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 3)
 مرجع سابق. ( 111/  1: )  ، صفوة التفاسريحممد علي الصابوين  (2)
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  ] من في ــ ما في [ (سم)المثال الخا 

 (1)چڄ    ڦ  ڄچ 
 (2)چہ    ہ  ہچ 

 (3)( السماوات أهلجاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: ) 
 (2)( املخلوقات مجيع وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 سورة يف( من  ) ورود أن وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )

 إمنا سبحانه اهلل مبشيئة واالختيار بالقصد الطاعات وامتثال األوامر قبول فإن فيه، سؤال ال الرعد

مبن  ) فوردت اآلية، يف املقصودون مـوه واجلن، واإلنس املالئكة مـوه العقول أصحاب من ونـيك

 من ويستوضح( يكون  ) إمنا ذلك ألن چڄ   ڃ  چ : قيل هلذا العقالء، على الواقعة( 

 إذ فيهـا الوارد چھچ  لف، فيها فمراعى النحل آية وأما. ينباي ما على واردة فاآلية العاقل،

 من تقدم ملا مناسبة واألجناس األنواع على الواقعة( مبا  ) اآلية فوردت وغريه، للعاقل عام هو

 (1)( والعموم اإلطالق

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
كان استخدام ) من (، ألن احلديث املراد يف اآليات يقصد به العقالء، ويتضح   فاآلية األولى:

اهلل طوعًا أو كرهاً،  ذلك من خالل سياق اآلية الكرمية، حيث ورد بعدها ما يوضح االستجابة ألوامر

ل وهذا ال يكون لاري العقالء، فاتباع دعوة احلق، والسري على النهج الصحيح، وامتثال أوامر املوىل ج
                                                           

 ( . 11اآلية / من الرعد : )  سورة (1)
 ( . 29اآلية /من سورة النحل : )  (2)
  ( مرجع سابق . 21/  2( حممد علي الصابوين : ) 3)
 . ( 119/  2( املرجع السابق : ) 2)
 مرجع سابق . ( 229،  228/  2: ) ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( أمحد الارناطي 1)
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تكون وال تتوجه إال ألويل األلباب وأصحاب النهى من املالئكة واإلنس واجلن، وعال، هذه كلها ال 

( هنا يف هذا املكان، وهي تكون للعاقل، كان استخدامًا يف موضعه وبالتايل كان استخدام ) من 

 .واهلل أعلم املناسب حسب سياق اآليات الكرمية

كان استخدام ) ما (، ألن األمر يف هذا املوضع يشمل العاقل وغري العاقل، وذلك   واآلية الثانية:

عاقالً  ،، فهي تشمل كل ما دّب على األرض چھ  ھ چ متضح من سياق اآلية الكرمية بعدها 

كان أو غري عاقل، وال ختص العقالء فحسب، كما هو احلال يف اآلية السابقة، فكان استخدام ) ما 

 .واهلل أعلم طالق والعموم يف اآلية الكرمية( مناسباً لإل
 )المثال السادس( ] فيها ــ فيه [

 (2)چپ  پ   ٻٻ  چ 
 (2)چوئ  وئ   ەئەئ  چ 
درعها ـ  فتحة يف عليه السالم فنفخ جربيل أمرنا أي وة التفاسري ل)ية األوىل: )ـاء يف تفسري صفـج
 على تعاىل إ ليه الروح وأضاف السالم،بعيسى عليه  فحملت جوفها إ ىل النفخة ـ فدخلت قميصها
 (3)( التشريف. جهة

 جيبها، فتحة عليه السالم يف جربيل رسولنا فنفخ أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
عليه  جربيل بعث اهلل إن: كثري ابن قال .عليه السالم بعيسى فحملت فرجها، إ ىل ذلك أثر فوصل
 يف فوجلت النفخة فنزلت درعها، جيب يف بفيه ينفخ أن وأمره بشر، صورة يف هلا فتمثلالسالم 
 (2)( السالم. عليه بعيسى احلمل منه فكان فرجها،

                                                           

  ( . 91األنبياء : ) من اآلية / ( سورة 1)
  ( . 12( سورة التحرمي : ) من اآلية / 2)

  ( مرجع سابق . 211/  2( حممد علي الصابوين ، صفوة التفاسري : ) 3)
  ( . 388/  3( املرجع السابق : ) 2)
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 إىل عائد األوىل يف الضمري إن وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )
 أعيد التحرمي، آية يف بامسها املفتتح عمران ابنة مرمي وهي اليت، هو الذي باملوصول إليه أشري ما

 تشريفها ههنا قصد وقد باهرة، وآية جليل وتكرمي ختصيص ذلك إن حيث من ،إليها هنا الضمري
 آية يف يقع ومل ،(2)چپ  پ ڀچ : قوله يف بالذكر السالم، عليه ابنها، وتشريف
 أكثر، هو ما التشريف من وقصد هناك، يذكر مل من بذكر هنا املقصود اتسع فلما ابنها، ذكر التحرمي
 ف يَها فـَنَـَفْخَنا فـَْرَجَها (: ) فقيل جبملتها، ) املطهرة الذات إىل فأعيد الضمري، عودة يف التوسعة ناسبه
َنا م نْ  : التحرمي آية يف وقيل إشكال، غري من النفخ مبحل اخلاص الضمري أفهمه ما ذلك وأفهم ،( ُروح 
 األوىل، يف قصد ما املدح توسع من هنا يقصد مل جيب، ما على املخصوص املوضع إىل لعوده(  فيه )
 حاهلا وتشبيه القانتني، يف وإثباهتا وتصديقها، إمياهنا، بعظيم ذاهتا يف ختصيصها التحرمي بآية قصد وإمنا
 هنا ذكرها على فاحلامل للمؤمنني، هبما املثل ضرب يف واجتماعهما قبلها، باملذكورة سعادهتا سابق يف
 ،( وتشاكلها ) األلفاظ تناظر مع التمدح، به الواقع الوصف احتاد مع األنبياء سورة يف احلامل غري
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ : تعاىل قوله وهي

 مضارعة مع السالم، عليه ابنها، ومدح مدحها من قصد ما املوضع هذا يف فاجتمع ،(1)چ
 اليت باحلال ذكرها غري التحرمي يف يقصد ومل فيه، ثبت ما على كل فجاء وتشاكلها، األلفاظ
.  األخرى... يف ذكر كما السالم، عليه ابنها، بذكر الكالم يوسع ومل فرعون، امرأة فيها ناسبتها
)(3) 

 
 
 

 الباب الثالث

                                                           

  ( . 91( سورة األنبياء : ) من اآلية / 1)
  ( . 91( سورة األنبياء : ) من اآلية / 2)
  ( مرجع سابق . 312،  311/  2( أمحد الارناطي ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل : ) 3)
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 المقارنة في صور أخرى هامة
 إلضافة معان تفسيرية دقيقة

 
 

 المقارنة بين الذكر والحذف للكلمات والحروف . الفصل األول :
 المقارنة بين التقديم والتأخير . الفصل الثاني :
 المقارنة بين اإلفراد والجمع . الفصل الثالث :
 المقارنة بين مترادفات متفرقة . الفصل الرابع :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفصل األول
 بين الذكر والحذف للكلمات والحروفالمقارنة 
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 ( ] من مثله ــ مثله [ ول)المثال األ
 (1)چ ەئ  ەئ ائ   چ 

 (1)چ  ۆۇ      چ 
اللَّه ،  َغرْي   ع ْند   م نْ  أَنَّهُ  َزَعْمُتمْ  إ نْ  ب ه   َجاءَ  َما م ْثل   م نْ  جـاء يف تفسري القرآن العظيـم ل)ية األوىل: )

َنْ  َذل كَ  َعَلى َواْسَتع يُنوا ب ه ، َجاءَ  َما مب  ْثل   فـََعار ُضوهُ  ْئُتمْ  مب   .ذلك تستطيعون ال فإنكم اللَّه ، ُدون   م نْ  ش 
)(3) 

ريًَة؛ َأوْ  َكاَنتْ  َطو يَلةً  اْلُقْرآن   يف   ُسورَة   ُكلَّ  يـَُعمُّ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  ألَنَـَّها َقص 
َياق   يف   َنك َرةٌ  َياق   يف   ه يَ  َكَما فـَتَـُعمُّ  الشَّْرط   س   يف   ُمَقرَّرٌ  ُهوَ  َكَما اأُلُصول ي نيَ  م نَ  اْلُمَحق ق نيَ  ع ْندَ  النـَّْفي   س 

ع ه ،   َمْوض 
ْعَجازُ  لٌ  فَاإل   (2). (َوق َصار َها السَُّور   ط َوال   يف   َحاص 

 يكتب ومل يقرأ مل أمياً   حممد كان ملا قلت وجاء يف كتاب ) لباب التأويل يف معاين التنزيل (: )
 أمي إنسان مع:  يعين مثله من بسورة فأتوا هلم فقيل نفسه يف معجزاً  كان العظيم القرآن هبذا وأتى
 .والقراءة الكتابة عدم يف  حممد مثل

 الفصاحة يف القرآن سورة تساوي بسورة فأتوا أي چۇ      ۆ  چ :  وتعاىل سبحانه وأما قوله

 اجتمعوا لو اخللق فإن معجزة نفسها يف السورة أن يعين چۇ      ۆ  چ  بقوله املراد وهو والبالغة

 (1). (چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چ :  قوله من املراد وهو عليه يقدروا مل ذلك على
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

 ( 23اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 ( 38اآلية /من سورة يونس : )  (2)
  ( مرجع سابق . 198/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
 . ( 213/  1: ) املرجع السابق  (2)
 / هـ 1399 لبنان ، ، بريوت ــــ الفكر دارلباب التأويل يف معاين التنزيل ،  ازن ،ـباخل الشهري البادادي علي الدين ( عالء1)

 ( . 222/  2م : )  1929
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كانت ) من ( قبل كلمة ) مثله (، وذلك ألن سياق اآليات يف احلديث عن الن    فاآلية األولى:
  وكيف أنه أمّي ال يقرأ وال يكتب، ويستطيع اإلتيان مبثل هذا الكالم، والتحدي واقع على كل ،

ون ــــه باالستعانة جبن أو غريهم، وهكذا يكـــن اهتمـــن كالم البشر السابقني، أو مــــمن زعم أنه م
، اء به الن  ، والبحث عن رجل أمّي مثله يستطيع أن يأيت مبثل ما جالتحدي يف شخص الن  

فمن هنا للتبعي ، لتوضح هذه اجلزئية من التحدي يف التوصل إىل اإلتيان مبثل هذا القرآن من رجل 
 هذه أوصافه، وبالتايل كان وضع من يف مكاهنا املناسب لسياق اآليات واهلل أعلم.

ذلك، مل تأت ) من ( قبل كلمة ) مثله (، وذلك ألن سياق اآليات يقتضي  واآلية الثانية:
فاحلديث هنا عن كالم اهلل تعاىل، وكيف أنه معجز، وأنه من عند اهلل تعاىل، وليس من كالم البشر، 
فالتحدي هنا أوسع وأمشل، وهو قائم على من يستطيع أن يأيت بسورة تكون يف قوة وإعجاز هذه 

فق مع سياق اآليات السور اليت يروهنا يف القرآن الكرمي، وبالتايل كان وضع ) من ( يف موقعها املتوا
 الكرمية واهلل أعلم.

 
 
 
 

  ( ] كانوا أنفسهم ــ أنفسهم [الثاني)المثال 

 (1)چۈئ ۆئ ۈئ ۆئ  چ 
 (2)چچ چچ  چ 

 (1). (أَنـُْفَسُهمْ  َفظََلُموا وََكَفُروا َفَخاَلُفوا جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
                                                           

  ( . 12اآلية / من ( سورة البقرة : ) 1)
  ( . 112اآلية / من ( سورة آل عمران : ) 2)
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 اآلية الثانية.ومل يقف املفسر ابن كثري رمحه اهلل تعاىل عند 

 ألن{  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ} (: )  غرائب القرآن ورغائب الفرقانوجاء يف كتاب ) 
 والروم والتوبة األعراف ويف ههنا قال وإمنا. تعاىل اهلل إىل وال مــغريه إىل ال عليهم عائد مـــالظل وبال
  ةـلفظ بزيادة
چ چ }  عمران آل يف قوله خبالف وانقرضوا ماتوا قوم عن إخبار ألهنا«  كانوا» 

 (2)( .أعلم واهلل مثل، ألنه{  چ

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت اجلملة وفيها الفعل ) كانوا (، لتتوافق مع سياق اآليات، فاحلديث عن  فاآلية األولى:

أقوام انقضوا وماتوا وانتهى ومضى عهدهم، لذلك كان استخدام الفعل ) كانوا (، إشارة إىل أن اخلرب 
هذا الفعل يف مكانه  جميء ن يف الوقت احلايل، وبالتايل كانخيص أقوامًا سابقني، وليسوا موجودي

 املتناسق مع اآليات واهلل أعلم.
جاءت اجلملة بدون زيادة الفعل ) كانوا (، وذلك لتكون متوافقة مع اآليات،  واآلية الثانية:

يح، وبيان أن هذا فاآلية قبلها تتحدث عن حال إنفاق الكفار ألمواهلم، وتشبيههم يف تلك احلالة بالر 
 ينفعهم، وبالتايل كانت اجلملة يف وضعها املتناسب مع اآلية واهلل أعلم.ـن اإلنفــــــــــــاق مل ولـ

  ( ] لهم ــ فلهم [لث)المثال الثا

 (3)چې  ې   ې   ۉ چ 

 (4)چہ  ہ  ھ    ہ چ 

                                                                                                                                                                                     

  ( مرجع سابق . 223/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)

ــ العلمية الكتب عمريات ، دار زكريا حتقيق الشيخ : النيسابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، احلسن الدين نظام (2) بريوت ،  ـــ
  . ( 222/  1: ) هـ  1211 ، 1ط 

 ( 222اآلية / من سورة البقرة : )  (3)
 ( 212اآلية /من : )  السابقةالسورة  (2)
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نـَْفاق   م نَ  فـََعُلوا َما َعَلى اْلق َياَمة   يـَْومَ : ـاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) َأيْ ـــج  يف   اإل 
 (1). (الطَّاَعات  

َواهُ  َأَحد   َعَلى ال اللَّه ، َعَلى ثـََوابـُُهمْ : َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  (2). (س 
 چۉ  ېچ : سبق فيما وقال چہ   ہچ : هنا قالوجاء يف تفسري ابن عرفة: ) 

 :لوجهني

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  چ : لقوله وأبلغ(  أكمل)  الّسابق أن: األول

 .كذلك يؤكده مل وهنا والعالنية بالسرّ  فأّكده، (3)چۅ  ۉ  
 وتلك النفقة مطلق تستلزم:  فقال ؟ وغريها النفقة على تشتمل الصاحلة األعمال:  عرفة قيل البن

 .خاصة نفقة
 معىن مضمن موصول األول ألن: قلت بالفاء؟ تأكيده عن فأغىن(  بإن)  مؤكد هذا إن: الثاين
 هو ما على يدخل فال الصريح، الّشرط على تدخل ال وأن خربه يف الفاء دخول حّ ـفص الّشرط
 لـــيدخ فال الّشرط معىن نـــيضم مل وإذا اه،ـــمعن املوصول تضمني نـــم مينع فدخوهلا معناه مضّمن
 (2)( .خربه يف اءـــالف

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
وردت فيها الفاء قبل مجلة اجلزاء والثواب للمؤمنني، وهذا متناسق مع سياق فاآلية األولى: 

اآليات قبلها، ففي اآليات توضيح وتأكيد، وتذكري متكرر يف احلث على اإلنفاق يف سبيل اهلل، 
فابتدأت باحلث على اإلنفاق عموماً، مث اختتمت باملضاعفة وطرح الربكة يف الصدقات، بعكس 

                                                           

  ( مرجع سابق . 218/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)

  ( . 193/  1( املرجع السابق : ) 2)

  ( . 222( سورة البقرة : ) من اآلية / 3)
م : )  2118ـ ـــ 1لبنان ، ط  ـــــ بريوت العلمية ، الكتب األسيوطي ، دار جالل: املالكي ، حتقيق  التونسي حممد بن ( حممد2)

1  /321  ،322 ) .  
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فاحتاجت كل هذه األخبار، وكل تلك املعلومات إىل زيادة حرف الفاء، ليتم احلال مع الربا،  
التناسب مع التأكيد والزيادة يف سياق اآلية يف احلديث عن اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل، فكانت 

 الزيادة يف مكاهنا املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
مل تكن الزيادة حلرف الفاء قبل مجلة اجلزاء والثواب للمؤمنني، وهذا أيضًا متناسق  واآلية الثانية:

مع سياق اآلية، فالسياق عموماً مل يكن فيه مبالاة أو تأكيد، أو شيء من التكرار، كما هو احلال يف 
فقًا مع املعىن اآلية السابقة، وبالتايل مل تأت الزيادة على اجلملة حبرف الفاء، ليكون سياق اجلملة متوا

 العام ل)ية واهلل أعلم.
  ( ] ربي ــ هو ربي [رابع)المثال ال

 (1)چې  ېې    ۉ ۅ  ۉ  چ 
 (2)چچ   ڇڇ   چ چ ڃ  چ  چ 

إ لَْيه . ْست َكانَة َواال َواخلُضوع   لَهُ  العُبُود يَّة   يف   َسوَاءٌ  َوأَنـْتُمْ  أَنَا: جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) َأيْ 
)(3) 

 ع َباَدت ه   يف   ُمْشرَت ُكونَ  إ لَْيه ، فـَُقرَاءُ  َلُه، َعب يدٌ  َوأَنـُْتمْ  أَنَا: َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (2)( َلهُ  َشر يكَ  ال َوْحَدهُ 

 فيحرز الزخرف سورة يف الفصلي الضمري زيادة وأما وجاء يف كتاب ) جامع لطائف التفسري (: )
  چ:  وتعاىل سبحانه قوله إليه أشار ما وذلك قبله، اآلية يف تقدم ما إليه دعا ضرورياً، معىن مبفهومه

 ففي هذه، يتلو مـا إىل ،(1)چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
 ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ :  تعاىل قوله نزل ملا أنه التفسري

                                                           

  ( . 11اآلية / من ( سورة آل عمران : ) 1)
  ( . 12اآلية / من ( سورة الزخرف : ) 2)

  ( مرجع سابق . 21/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
  ( . 232/  2( املرجع السابق : ) 2)

  ( . 12اآلية / من ( سورة الزخرف : ) 1)
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 عيسى أن تزعم حممد يا وأنت املسيح، وعبد املالئكة عبدت قد وقالوا: الكفار هبا ، تعلق(1)چ اآلية
 هبذا، وجادلوا رضينا، فقد النار، يف آهلتنا مع هؤالء كان فإذا مقربون، عباد املالئكة وأن مقرب، ن 
 ،(2)چۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   چ :  تعاىل اهلل فأنزل
چ :  وقوهلم آهلتهم ذكر الزخرف سورة يف تقدم قد كان ... فلما التفسري كتب يف مبسوط وهذا

 املسيح عن حاكياً  تعاىل قوله من به أعقبه ما ناسبه املسيح، يعنون ،(3)چۅ   ۉ  ۉ   ېې  
 املعىن هذا فأحرز ) هو ( غريه هؤالء:  قيل قد فكأن {،ۅ  ۉ  ۉ  ې  } :  السالم عليه
. ذكرناه ملا احملرز الضمري إىل حيتج فلم هنا ورد ما آهلتهم ذكر من مرمي وآية عمران آل آية يف يرد ومل
)(2) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت اجلملة فيها بدون الضمري املنفصل ) هو (، وهذا متوافق مع سياق اآليات  فاآلية األولى:

يف املوضعني، سواء يف سورة مرمي، أو يف سورة آل عمران، وذلك ألنه مل يرد فيهما من ذكر آهلة 
الكفار وما كانوا يعبدونه من دون اهلل، مثل ما ذكر يف سورة الزخرف، فلم تكن هناك حاجة إىل 

، ا الضمري، والذي يؤكد فصل هؤالء اآلهلة كما يزعم الكفار عن إله سيدنا حممد إضافة هذ
 وبالتايل كان احلذف أو عدم احلاجة إىل الفصل يف مكانه املناسب متاماً واهلل أعلم.

جاءت اجلملة مضافاً إليها ضمري الفصل ) هو (، وهذا متناسب مع ما ورد من  واآلية الثانية:
ن ـــــار وما يعبدون مــــآليات، فعندما مسع كفار قريش ما ورد يف اآليات، وأن الكفأحداث وأخبار يف ا

دون اهلل هم حطب ووقوٌد جلهنم، استالوا هذه الفرصة، وأخذوا جيادلون وخياصمون، ويقولون: ما دام 
ون مقربون، ــــمكرم بأن املالئكة عبــــاد ا حممد ــــاألمر كذلك فال ضري أن نكون معهم، وأنت تزعم ي

ما يظنون ويتوقعون، مر هنا خمتلف عل ضرورياً لينقل إىل أذهاهنم ويؤكد هلم أن األــــلذلك كان الفص
 فاحتاج إىل زيادة الضمري ليتمم املعىن املراد من اآلية واهلل أعلم.

                                                           

  ( . 98اآلية / من : )  نبياء( سورة األ1)

  ( . 111اآلية / من : )  سابقةسورة الال( 2)

  ( . 18اآلية / من ( سورة الزخرف : ) 3)

 . ( 291/  13بدون تاريخ : ) جامع لطائف التفسري ، القماش ،  حممد بن الرمحن عبد (2)
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  ( ] بأنا ــ بأننا [خامس)المثال ال

 (1)چجئ ی ی   چ 

 (2)چڭ ڭ ڭ  چ 

 (3)(.َلُكمْ  اللَّهُ  َشَرَعهُ  الَّذ ي اإل ْسالم   َعَلى اْست ْمرَار ُكمْ  العظيم ل)ية األوىل: )جاء يف تفسري القرآن 
 (2)( .أهُْلُموا َما فَاْمَتثـَُلوا َذل كَ  أهُْلُموا: َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 فيها ورد ملا املائدة آية وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )

 يف عبارة أمت على فجاء چھ  ے  ے   ۓ چ :  قوله وذلك به، اإلميان جيب فيما التفصيل
 عـــيق مل وملا ، األصل على الورود وهو احلالني، أوىف على ورود ) أننا ( ذلك ناسب وأوفاها، املطلوب
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  چ :  تعاىل الـــق حني ران،ـــعم آل آية يف لـــالتفصي هبذا احـإفص

 كما اإلجياز، هذا ناسب السياق وشهادة به، للعلم إجيازاً  ا ) وبرسوله (ــــهن عـــيق مـــفل ،چی  ی  

 على كل وجاء ،چی  ی  جئچ :  هنا فقيل اإلمتام، املائدة آية يف اإلمتام ناسب

 (1)( .أراد مبا أعلم سبحانه واهلل ناسب، ملا العكس ورود قدر ولو جيب، ما
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاءت فيها الكلمة بدون زيادة حرف النون، وذلك لتوافقها مع معىن اآلية  فاآلية األولى:
وسياقها، فاحلديث عن حواري سيدنا عيسى عليه السالم، وكيف أهنم آمنوا باهلل وصدقوه، وقد مت 
ذكرهم وذكر أوصافهم يف هذا املوضع على سبيل اإلجياز ال الزيادة واإلطناب، كما هو واضح من 

                                                           

  ( . 12اآلية / من ( سورة آل عمران : ) 1)
  ( . 111اآلية / من ( سورة املائدة : ) 2)
  ( مرجع سابق . 11/  2: )  ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري3)
  ( . 222/  3( املرجع السابق : ) 2)
  ( مرجع سابق . 82/  1: ) ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( أمحد الارناطي 1)
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م تأت النون للزيادة، لذا، كان هناك تواؤم بني اإلجياز وبني حذف النون على أمت سياق اآليات، فل
 وجه يف اآلية الكرمية واهلل أعلم مبراده.

ورد فيها حرف النون زيادة على الكلمة، وما ذاك إال لتكون متناسبة مع معىن  واآلية الثانية:
ن حواري سيدنا عيسى عليه السالم، وسياق اآلية الكرمية، فاحلديث يف هذا املوضع هو أيضًا ع

وكيف أهنم آمنوا باهلل عز وجل، وصدقوا نبيهم على الوجه املطلوب، إال أن اإلخبار هنا عن أحواهلم 
وأوصافهم كان فيه شيء من الزيادة مقارنة باآلية السابقة، وبالتايل جاء حرف النون متوافقًا مع هذه 

 الزيادة متاماً واهلل أعلم مبراده.
  ( ] والزبر ــ وبالزبر [السادسثال )الم

 (1)چ ڱ ڳ      چ 

 (2)چ  کک  چ 
 } الَقاط َعةُ  َوالبَـرَاه نيُ  احلَججُ  { َوه يَ  } البَـيـ َنات   اء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )ــــــج
  {َوالزُّبُر  
 (3). (املْرَسل نيَ  َعَلى املنَـزََّلة   َكالصُُّحف   السََّماء ، م نَ  املتَـَلقَّاةُ  الُكُتبُ  َوه يَ 
زَاتُ : َوه يَ { ب البَـيـ َنات  ه ل)ية الثانية: ) } ـــــاء يف التفسري نفســــــوجـ  َواأَلد لَّةُ  الَباه رَاُت، املْعج 

 (2). (الُكُتبُ  َوه يَ { َوب الزُّبُر   } الَقاط َعاُت،
ڑ ک  ک  ک  چ ) الربهان يف علوم القرآن (: )  اء يف كتابـــــوج

 وخرجت قبلها، باليت استاناء لالختصار فيها الباء حذفت األوىل أن والفرق ،چک   گ 
 (1). (اختصرت إذا وبأبيك وبأخيك، بك مررت تقول: كما املعىن، يروتقر  للتوكيد األصل عن

                                                           

  ( . 182اآلية / من ( سورة آل عمران : ) 1)
  ( . 21اآلية / من ( سورة فاطر : ) 2)
  ( مرجع سابق . 122/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

  ( . 123/  1( املرجع السابق : ) 2)

هـ ، دار إحيـاء الكتب العربية : )  1321ـــــ  1( الزركشي ، الربهـان يف علوم القرآن ، حتقيق حممـد أبو الفضل إبراهيم ، ط 1)
3  /218 ) . 
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 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت فيها الكلمة بدون زيادة حرف الباء، وهذا متوافق مع سياق اآليات قبلها،  األولى:فاآلية 

فاحلديث يف عمومه فيه اختصار، وبالتايل جاءت الكلمة بدون زيادة، لتكون متناسبة مع املعىن 
 بالعموم واهلل أعلم.
مع سياق اآليات، جاءت فيها الكلمة بزيادة حرف الباء، وهذا متناسب أيضاً  واآلية الثانية:

حيث احلديث عن أحوال األمم السابقة ورسلهم عليهم الصالة والسالم، وما آلوا إليه يف هناية األمر، 
وبالتايل ورد يف هذا املوضع خرب القوم مع رسلهم، وأحواهلم يف هناية األمر، فكان فيه شيء من 

 اإلطالة، وكانت الزيادة يف موقعها واهلل أعلم.
 
 
 
 
 

  ( ] فسوف ـ سوف [سابعل)المثال ا

 (2)چڍ      ڇچ 
 (1)چڻ    ڻچ 

 مل يقف املفسر ابن كثري عند تفسري اآليتني، وإمنا اكتفى باملعىن إمجاالً.
َسْوَف  } حرف يقرن ومل. مستأنفة{ َعام ٌل  إ ين   } لةـومج اء يف كتاب ) التحرير والتنوير (: )ـوج
 جعلت هنا چڻ  ڻ چ  فجملة بالفاء؛ األنعام سورة آية يف وقرن بالفاء اآلية هذه يف{ 

 هذا على ينشأ عما نفوسهم يف سؤاالً  ينشئ ذلك كان بالتهديد فاحتهم ملا إذ بيانياً  استئنافاً  مستأنفة
 بالفاء للتفريع مساوياً  كان كذلك ولكونه. چڻ  ڻ چ  بـ بالتهديد فيجاب التهديد

                                                           

 ( 131اآلية / من سورة األنعام : )  (1)
 ( 93اآلية / من سورة هود : )  (2)
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 مضمون عن املستأنفة اجلملة مضمون نشأة على الداللة يف أبلغ ولكنه املآل، يف األنعام آية يف الواقع
  الن  به املأمور اخلطاب يف ليس ما الشدة من قومه السالم عليه شعيب خطاب ففي قبلها؛ اليت
پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  هلم اللني من  حممداً  رسوله به اهلل أرسل ما على جرياً  األنعام سورة يف

ڻ  ۀ  چ  شديد غلي، هنا فهو{ تـَْعَلُموَن  } ويلــــمعم بني اوتــــالتفـ وكذلك. (1)چ ڀ  ٺ

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  لني هنالك وهو (2)چ ہ   ہ ۀ  ہ  ہ

 (2)( .(3)چ

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت بزيادة حرف الفاء قبل اجلملة، وهذه متناسبة مع سياق اآليات، فاآليات فاآلية األولى: 
وهنا التهديد مصدره من اهلل تعاىل جل يف عاله وليس من البشر، وبالتايل كان  فيها هتديد ووعيد،

التهديد أعظم وأقوى، والوعيد أشد وأفظع، بعكس سائر املواضع األخرى، فاحتاج إىل زيادة حرف 
الفاء، ليظهر املعىن بوضوح، فكان وجود حرف الفاء يف هذا املوضع موضحًا لشدة التهديد، ليكون 

 املتوافق مع اآليات واهلل أعلم.يف موضعه 
جاءت اجلملة بدون هذه الزيادة، وذلك لتوافقها مع سياق اآليات، فهنا التهديد  واآلية الثانية:

موجود أيضاً، ولكنه أقل رتبة من التهديد يف اآلية األوىل، وذلك الختالف مصدره عن السابق، فهو 
يف عاله، ومع ذلك فليس فيه أمر تبليغ من من سيدنا شعيب عليه السالم وليس من رب العزة جل 

اهلل تعاىل كما هو احلال يف اآلية السابقة، وبالتايل كان التهديد أخف وأقل، فحذف حرف الفاء، 
وبقيت اجلملة بدونه، فكان حذف حرف الفاء موضحًا بأن التهديد يف هذا املوضع أخف من اآلية 

 آليات واهلل أعلم.األوىل، ليكون وضع اجلملة متوائماً مع سياق ا
                                                           

 ( 119اآلية /من سورة آل عمران : )  (1)
 ( 93اآلية / من سورة هود : )  (2)
 ( 131اآلية /من سورة األنعام : )  (3)
  ( مرجع سابق . 113،  112/  12: ) ، التحرير والتنوير ( ابن عاشور 2)
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 ( ] خالئف األرض ــ خالئف في األرض [ثامن)المثال ال

 (1)چ جت  حتمب  ىب  يب   چ 

 (2)چپٻ  ٻ  پٱ  ٻ    ٻ  چ 

يالً  اأَلْرضَ  تـَُعم ُرونَ  َجَعَلُكمْ : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) ، بـَْعدَ  ج  يل   وقـَْرنا ج 
، بـَْعدَ   (3)( .َسَلف بـَْعدَ  وَخَلفا قـَْرن 

َلُهْم، آلَخر ينَ  قـَْومٌ  خَيُْلفُ : َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) يلٌ  قـَبـْ َلُهمْ  جل  يل   َوج   (2). (قـَبـْ
 ، اإلسالمّية واألّمة  للّرسول اخلطاب يكون أن وجيوز وجاء يف كتاب ) التحرير والتنوير (: )

 خالئفُ  فأنتم األرض ملكتْ  اليت األمم خالئف جعلكم أي ، الالم معىن على اإلضافة وتكون
ا لألّمة بشارة فتكون ، لألرض  ذوات األمم:  واملراد.  األرض لتعمري اهلل من اجملعولة األمم آخر بأهنَّ
 . الكفر من والّتحذير الّشكر الستدعاء ومّنته اهلل صنع بعظيم تذكري فهو كان ما وأياً  اإلهلّية الّشرائع

 ، عوَضه أي ، عنه خلفاً  جيعل أي ، شيء به خُيلف ملا اسم:  واخلليفة ، خليفة مجـع:  واخلالئف
ْلفة خليفة:  يقال م التّاء فيه وظهرت ، مفعول مبعىن َفعيل فهو ، وخ   عن قطعوه امساً  صرّيوه ملا ألهنَّ
 . موصوفه
 أي ، للمشركني اخلطاب كون وهو ، األّول الوجه على(  يف)  معىن على األرض إىل وإضافته
 يف لــــالّرس نــــع ايةـــحك تعاىل قال اـــكم قبلكم مضت أمماً  مــــبك خلف أي ، اــــفيه خالئف
ى  ى     چ، (1)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿچ :  أقوامهم خماطبة

                                                           

  . ( 111 / اآلية من ) : األنعام سورة (1)

  . ( 39 / اآلية من ) : فاطر سورة (2)
  . سابق مرجع ( 382 / 3 ) : العظيم القرآن تفسري ، كثري ابن (3)

  . ( 112 / 1 ) : السابق املرجع (2)

  . ( 19 / اآلية من ) : األعراف سورة (1)
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. (1)چۇئۆئ ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ
 . للمسلمني اخلطاب كون وهو الثّاين الوجه على الالم معىن على واإلضافة
 فقد غريهم خالئف جعلهم ملّا أنَّه وذلك:  وموعظة عربة تتضّمن بنعمة تذكري أيضاً  هذا ويف
 ملا قبلها اليت األمم بقاء قّدر لو ألنَّه ، نعمة فهذه ، غريهم أعدم حني على وأوجدهم أنشأهم
 (2)( . هؤالء ُوجد

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت فيها اجلملة بدون إضافة حرف اجلر ) يف (، وهي متناسقة مع معىن  فاآلية األولى:

، ويشمل معه األمة اآليات، حيث إن اخلطاب يف هذه اآلية يف الاالب كان موجهًا للن  

اإلسالمية بالعموم، فاملعىن يكون أن اهلل جعلهم خالئف األمم السابقة اليت ملكت األرض قبلهم، 

مة اإلسالمية، وأهنم آخر األمم اليت خلقها اهلل تعاىل لتعمري األرض، وهبذا وهبذا تتضح البشرى لأل

 يكون السياق متوافقاً مع املعىن يف اآلية الكرمية واهلل أعلم مبراده.
جاءت اجلملة فيها بإضافة حرف اجلر ) يف (، واإلضافة هنا يف مكاهنا املتناسب  واآلية الثانية:

هنا موجه للمشركني، فهم خالئف يف هذه األرض، خيلفون أمماً مع سياق اآليات، ألن اخلطاب 
سابقة خلت من قبلهم، ففيها التحذير من السري وراء من مل يؤمن أو يتبع النهج القومي، فيصيبهم من 

ت، وعطاء اهلالك ما أصاب من قبلهم، وفيها أيضًا تذكري مبا أكرم اهلل به عباده من نعم وخريا
حرف اجلر يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات ليتضح املعىن وتوجيهه ألي وبركات، فكان استخدام 
 فئة واهلل أعلم مبراده.

  ( ] سريع ــ لسريع [تاسع)المثال ال
                                                           

  . ( 129 / اآلية من ) : سابقةال سورةال (1)
  . سابق مرجع ( 292 / 1 ) : والتنوير التحرير ، عاشور ابن (2)
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 (1)چحخ   جخ جح  مح  چ 

 (2)چڳڳ    گگ  گ  چ 
َسابَهُ  َأنَّ  َوتـَْرغ يٌب، تـَْره يبٌ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  َعَصاهُ  مم َّنْ  َسر يعٌ  َوع َقابَهُ  ح 

 (3). (ُرُسَلهُ  َوَخاَلفَ 

 (2). (َوَشْرَعهُ  أَْمَرهُ  َوَخاَلفَ  َعَصاهُ  ل َمنْ : َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 رحيم غفور ألعدائه، العقاب سريع: عطاء قال وجاء يف كتاب ) اللباب يف علوم الكتاب (: )

 العقاب سرعة يؤكد ومل رمحته، سعة على داللة[  بالالم" ]  لافور: " قوله وأكد هبم، رحيم ألوليائه
 وبعد وهتديد، ختويف مقام املقام هناك ألن األعراف؛ سورة يف ذلك أكد قد كان وإن هنا، بذلك
 ال والرمحة، الافران بصيايت وأتى هناك، العقاب تأكيد فناسب وغريه، السبت يف املعتدين قصة ذكر
 (1). (ورمحته مافرته، وسعة حلمه، على داللة واحدة؛ بصياة

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت اجلملة بدون تأكيدها حبرف الالم، وذلك ألن األمر هنا ال حيتاج إىل  فاآلية األولى:

تأكيد، فسياق اآليات بالعموم فيه ذكر حلال الناس يف هذه الدنيا، وما سيؤولون إليه يف اآلخرة، 
وبالتايل مل تكن هناك حاجة إىل زيادة يف التأكيد حبرف الالم، فبقيت اجلملة بدون زيادة لتتوافق مع 

 عىن إمجاالً واهلل أعلم.امل

                                                           

  ( . 111اآلية / من ( سورة األنعام : ) 1)
  ( . 112اآلية / من ( سورة األعراف : ) 2)
  ( مرجع سابق . 381/  3: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

  ( . 292/  3سابق : ) الرجع امل (2)
  ( مرجع سابق . 121/  8: ) ، اللباب يف علوم الكتاب ( أبو حفص عمر الدمشقي 1)
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جاءت اجلملة بزيادة حرف الالم املؤكدة، وذلك لتناسبها مع سياق اآليات، ألن  واآلية الثانية:
هناك ضرورة إىل التخويف والتهديد، وخاصة بعد ذكر قصة أصحاب يوم السبت، واعتدائهم بالصيد 

فجاء حرف الالم ليؤكد هذه العقوبة يف ذلك اليوم، فكانت احلاجة هنا إىل التهديد وزيادة الوعيد، 
 والعذاب، فكان يف مكانه املتناسق مع اآليات واهلل أعلم.

  شر( ] لمن ــ إذاً لمن [اعلمثال ال)ا

 (2)چے  ۓ    ےھ  ھ  ھ   چ 

 (1)چڤ  ڤ    ٹ  ڤٹ  ٹ    ٹ  چ 
ـْن  َوجَيَْعَلنـَُّهمْ  أَرَاُدوا، َما يـُْعط يَـُهمْ  َأنْ  َوَمنَّاُهمْ  فـََوَعَدُهمْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) م 

 (3). (ع ْنَدهُ  َواملَقر ب نيَ  ُجَلَسائ ه  
ع ْند ي  املَقرَّب نيَ  م نَ  َأْجَعُلُكمْ  َتْطُلُبونَ  مم َّا َوَأَخصُّ : وجـاء يف التفسري نفسـه ل)ية الثانية: ) َأيْ 

 (2)( .وجلسائي

 چپ  ڀ چ  بقوله األعراف سورة يف نظريها تقـدم (: ) وجـاء يف كتاب ) التحرير والتنوير

 عند مقالتهم حكاية يف تفنن وهو ، چڻ      ۀ  ۀچ  هناك قال إذ االستفهام مهزة وبطرح
 على داللة نــــم فرعون كالم يف اـــم هنا فحكى ،{إ ذاً  } كلمة وبدون هي، اــكم تعاد لئال إعادهتا
 اقتضاه ما على زيادة (1)چڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ  مـــــقوهل ونــــمضم جزاء
. املقربني ملن إنكم إذاً  غالبني كنتم إن: الكالم فتقدير. األجر عن استفهامهم تقرير من" نعم" حرف
 يف القرآن شأن وكذلك. هنا القصة حكاية يف زيادة فهو األعراف سورة يف عنه االستاناء وقع وهذا

                                                           

 ( 112سورة األعراف : ) اآلية / (1)
 ( 22شعراء : ) اآلية / سورة ال (2)
  ( مرجع سابق . 211/  3: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
  ( . 121/  1سابق : ) الرجع امل (2)

 ( 113اآلية / من سورة األعراف : )  (1)
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 كما السامع لنشاط جتديداً  منه آخر موضع يف مذكورة غري فائدة عن منها املعاد خيلو ال أن قصصه
 (1)( .التفسري هذا مقدمات من السابعة املقدمة يف تقدم

 أقول وباهلل التوفيق: وبناء على ما سبق، 
جاءت اجلملة بدون زيادة ) إذاً (، ألن سياق اآليات يتناسب مع عدم الزيادة يف فاآلية األولى: 

التأكيد، وذلك ألن أحداث اخلرب، وتفاصيل القصة يف هذا املوضع أقل وأهون من األحداث وجمريات 
القصة يف سورة الشعراء، فهنا ذكرت األحداث بالعموم دون تعمق أو تفصيل، وبناًء عليه فقد كان 

 آلية متالئماً مع املعىن بشكل جيد واهلل أعلم. سياق ا
جاءت اجلملة بزيادة ) إذًا (، وذلك ألن السياق يتطلب ذلك، فاآليات ذكرت  واآلية الثانية:

بع  التفاصيل القوية، وخاصة يف احلوار الساخن الذي دار بني سيدنا موسى عليه السالم مع 
الطاغية فرعون، فتناسب التأكيد مع التهديد والتحدي، وكانت الزيادة هنا يف موضعها املالئم متاماً 

 يات واهلل أعلم.مع سياق اآل
 ( ] وبرسوله ــ ورسوله [حادي عشر)المثال ال

 (2)چ ىې   ې   ې  ې   چ
 (3)چٹٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ

َا َكَفُروا َواأَلْعَمالُ  َقدْ : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) حُّ  إ منَّ . َتص  ميَان   (2)( ب اإل 
 اآلية الثانية.ومل يقف املفسر يف تفسريه رمحه اهلل عند 

                                                           

  ( مرجع سابق . 121/  19: ) ، التحرير والتنوير ( ابن عاشور 1)

  ( . 12( سورة التوبة : ) من اآلية / 2)
  ( . 81: ) من اآلية /  السورة السابقة( 3)
 ( مرجع سابق . 112/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)
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 اخلرب صار نفي بعد إجياب فيه األول كان ملا وجاء يف كتاب ) درة التنزيل وغرة التأويل (: )
 فاضل، زيد: قولك من أوكد فاضل إال زيد ما قولك أن ترى أال أحوج، التوكيد أمارة وإىل أوكد،
باهلل  ) قوله على املعطوف احتاج كذلك كان فلما قائم، زيد قولك من أوكد قائم إال زيد ما وكذلك
 متضمناً  اآلخرين املوضعني من أحد ليس إذ ،(ورسوله  باهلل كفروا  : )قوله يف إليه حيتج مل توكيد إىل( 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  چ : قوله تضمنه اـكم نفي بعد إجياباً 

  (1)( .اآلية چې  ى 
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاءت فيها الكلمة بزيادة حرف الباء قبلها، وهذه الزيادة هلا مدلوهلا املتوافق مع  األولى:فاآلية 
سياق اآليات، فالكالم قبلها فيه إجياب بعد نفي، وهو الااية يف باب التأكيد، لذا. جاء التأكيد 

فقة، حبرف الباء، ليكون الكل يف التأكيد على منهاج واحد، ووترية مت للمعطوف وهو الرسول 
 فكانت زيادة حرف الباء يف مكاهنا املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده.

وردت اجلملة أو الكلمة فيها بدون إضافة أو زيادة عليها، لتبقى كما هي، وذلك  واآلية الثانية:
اء متناسب أيضاً مع سياق اآليات، فاآليات ليس فيها تأكيد، فال حتتاج إىل تأكيد بزيادة حرف الب

أو غريه، وعليه فقد كان املعطوف بدون زيادة يف مكانه املتالئم مع سياق اآليات ومعناها العام واهلل 
 أعلم مبراده.

  ( ] وأوالدهم ــ وال أوالدهم [الثاني عشر)المثال  

 (2)چ ېې  ې  ې  چ 

 (3)چ ٻ  ٻٻ  ٻ    ٱ چ

                                                           

  . سابق مرجع ( 211 ، 211 / 2 ) : التأويل وغرة التنزيل درة ، اإلسكايف (1)

 . ( 81اآلية /من سورة التوبة : )  (2)
 . ( 11اآلية / من : )  السورة السابقة (3)
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اليت سبقتها حسب ترتيب آيات السورة مل يقف املفسر ابن كثري عند تفسريها، وإمنا اكتفى باآلية 
 وهي اآلية الثانية.

ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  چ : تـََعاىَل  قَالَ  َكَماوجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  

 (2). ((1)چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ٱ  ٻ  ٻ  }  األوىل اآلية يف قال تعاىل وهو أنهوجاء يف كتاب ) مفاتيح الايب (: ) 

 ال فيقال األشرف، إىل يرتقى مث باألدون يبتدأ الرتتيب هذا مثل أن فيه { فالسبب ٻ  ٻ
 فوق بأوالدهم األقوام أولئك إعجاب كان أنه على يدل وهذا الوزير، أمر وال األمري أمر يعجبين
 (3)(. عندهم األمرين بني التفاوت عدم على يدل اآلية هذه بأمواهلم، ويف إعجاهبم

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
حذفت ) ال ( قبل كلمة ) أوالدهم (، وذلك لتساوي اإلعجاب باالثنني ومها فاآلية األولى: 

األموال واألوالد، فليس هناك فرق أو متييز بينهم، وذلك يتضح متامًا من خالل سياق اآليات قبلها، 
ومع ذلك فلم يكن فيه ذكر أو ارتباط باإلنفاق واألموال حىت  فاحلديث مرتبط باجلهاد يف سبيل اهلل،

يف هذا املوضع مع  اً يفصل بينهما كما هو احلال يف اآلية الثانية، وبالتايل كان حذف ) ال ( متوافق
 سياق اآليات واهلل أعلم.

بقيت ) ال ( قبل كلمة ) أوالدهم (، ليدل ذلك على كثرة إعجاهبم بأوالدهم،  واآلية الثانية:
فإعجاهبم باالثنني، والتحذير من االثنني مبستوًى واحد، لذلك احتاج إىل زيادة ) ال ( لبيان ذلك، 
وتوضيح مدى ضرورة الفصل بني الكلمتني، فسياق اآليات قبلها له عالقة باإلنفاق يف سبيل اهلل، 

كان الفصل بني األموال واألوالد لزيادة تقرير هذه املعلومة يف نفس القارئ، فكانت ) ال ( يف لذلك  
 موقعها املناسب لسياق اآليات واهلل أعلم.

 ( ] ورسوله ــ ورسوله والمؤمنون [الثالث عشر)المثال 
                                                           

 . ( 131سورة طه : ) اآلية / (1)
 ( مرجع سابق . 112/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)

  ( مرجع سابق . 112/  11: ) ، مفاتيح الايب ( الرازي 3)
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 (1)چٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ 

 (2)چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ېچ 

نـَْيا. يف   ل لنَّاس   أَْعَماَلُكمْ  َسُيْظه رُ : َأيْ  ل)ية األوىل: )جاء يف تفسري القرآن العظيم   (3)( الدُّ
 ل ْلُمَخال ف نيَ  تـََعاىَل  اللَّه   م نَ  يـَْعين   َوعيد، َهَذا: جُمَاه دٌ  الَ ـــقَ  ة الثانية: )ـــاء يف التفسري نفسه ل)يـــوج
َرهُ   ال َكائ نٌ  َوَهَذا. املْؤم ن نيَ  َوَعَلى ،الرَُّسول   َوَعَلى َوتـََعاىَل، تـََباَركَ  َعَلْيه   ستعَرضُ  أَْعَماهَلُمْ  ب َأنَّ  َأَوام 
 (2)( الق َياَمة . يـَْومَ  حَمَاَلةَ 

 على يطلع َوال املَناف قني يف   األوىل أَلنوجاء يف كتاب ) الربهان يف توجيه متشابه القرآن (: ) 
َها، إ يَّاه اهلل بإطالع َرُسوله مثَّ  تـََعاىَل، اهلل إ الّ  ضمائرهم ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ َكَقْول ه: َعَليـْ

 َواملؤمن نَي. َوَرُسوله  هلل ظَاه َرة وعباداهتم املؤمن نَي، وطاعات املؤمن نيَ  يف   ةَوالثَّان يَ  ،چٺٿ
)(1) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
مل يذكر فيها املؤمنون مع رب العزة واجلالل ومع أفضل اخللق حممد عليه الصالة  فاآلية األولى:

والسالم، وإمنا مت االكتفاء بدون عطفهم، وذلك متوافق مع سياق اآليات متاماً، فاحلديث يف اآليات 
ما  عن أوصاف املنافقني وأعماهلم، وهؤالء ال ميكن أن يعرفهم أو يراهم املؤمنون، ألهنم يبطنون غري

يظهرون، ويسرون خالف ما يعلنون، وبالتايل قد ال يشعر هبم املؤمنون، وال يكتشفون تزييفهم 
وخداعهم ومكرهم لإلسالم واملسلمني، وعليه فلم يتم ذكرهم هنا يف اآلية الكرمية، وهذا احلال 

                                                           

  ( . 92( سورة التوبة : ) من اآلية / 1)

  ( . 111ة : ) من اآلية / سابقسورة الال( 2)
 ( مرجع سابق . 211/  2العظيم : ) ( ابن كثري ، تفسري القرآن 3)

  . ( مرجع سابق 219/  2: )  ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم (2)
  ( مرجع سابق . 138/  1( حممود بن محزة الكرماين ، الربهان يف توجيه متشابه القرآن : ) 1)
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أل، لذا كان سيكون يف الدنيا، أما يف اآلخرة فستنجلي األمور جلميع اخللق، وتكون الفضيحة أمام امل
 احلذف هنا يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم.

، وهذا الذكر مت ذكر املؤمنني فيها مع ذكر املوىل سبحانه وسيد اخللق حممد  واآلية الثانية:
متناسق أيضًا مع سياق اآليات، فاحلديث فيها عن عمل املؤمنني وطاعاهتم وقرباهتم، وهذه األعمال 

، ويراها أيضًا بقية املؤمنني، وهذا راها رب العزة واجلالل، ويراها سيد ولد آدم حممد واألفعال ي
يف الدنيا، وقد يقصد به يوم البعث والنشور، حيث تعرض  احلال قد يراد به يف حياة الن  

األعمال أمام مجيع اخللق، وبناء عليه فقد كان ذكر املؤمنني مع اخلالق جل يف عاله، ومع إمام 
 ، يف مكانه املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.ملرسلني حممد ا

  عشر( ] المطهرين ــ المتطهرين [ بعار )المثال ال

 (1)چ ڌڍ  ڌ  چ 

 (2)چ    ۋۋ   چ 
ـاء   الطَُّهورَ  إ نَّ  جـاء يف تفسري القرآن العظيـم ل)ية األوىل: )

َ
ُطَّه ُرونَ  َوَلك نـَُّهمُ  حلَََسٌن، ب امل

ـَن  امل  م 
 (3). (الذُّنُوب  

 م نْ  َعْنهُ  نـُُهوا َما َوُهوَ  َواأَلَذى، األَْقَذار   َعن   املتَـنَـز ه نيَ : َأي   وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
، إ تْـَيان    (2)( .املْأَتى َغرْي   يف   َأوْ  احلَائ   

 الذي الوجه على املخالطة كانت وملا وجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (: )
 الشبق وشدة النكاح شهوة كانت وملا (ۋ   : )بقوله ذلك إىل أشار جداً، قذرة عنه اهلل هنى

                                                           

  ( . 118اآلية / من ( سورة التوبة : ) 1)
  ( . 222اآلية / من ( سورة البقرة : ) 2)
  ( مرجع سابق . 211/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
  ( . 188/  1( املرجع السابق : ) 2)
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 أي(  ۋ : )فقال التفعل تاء أظهر منه جماهدة مبزيد إال اإلنسان تالب بأن جديرة
 عن البعد يف ورعاً  يبالاون الذين وهم وغريه، هذا من الطهارة أمر من يشق ما على أنفسهم احلاملني
 وكذا احملب فعل اإلكرام من معهم يفعل أي التطهر؛ كمال بعد إال حائضاً  يواقعون فال مشتبه كل
 (1)( .معنوية أو حسية طهارة إىل حيتاج ما كل

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت فيها الكلمة بدون زيادة حرف التاء، وهي متوافقة مع معىن اآليات متاماً،  فاآلية األولى:

فاحلديث هنا عن حرص هؤالء الرجال املقصودين يف اآلية، وشدة اهتمامهم بالطهارة، وإضافة 

، فهم بالاوا يف احلرص چڇ  ڇ  ڇڍ   چ االستجمار إىل االستنجاء، كما قال تعاىل : 
اؤه أخربهم بأنه جتاوز عن هذه الزيادة، وتكفيهم الطهارة بدون مبالاة أو تكرار، والنظافة، واهلل جل ثن

فجاء اللف، بدون زياد حرف التاء ليبني هذا التخفيف يف الطهارة، فالزيادة يف املبىن زيادة يف املعىن، 
 وبالتايل كان اللف، يف مكانه املتالئم مع اآلية واهلل أعلم.

مة بزيادة حرف التاء، وهي متناسقة مع اآلية الكرمية، ألن اآلية تصف جاءت الكل واآلية الثانية:
حال هؤالء الرجال الذين متكنوا من كبح مجاح شهوهتم، وتالبوا على ما تصبوا إليه نفوسهم، من 
االقرتاب من نسائهم خالل فرتة احلي  وعدم الطهر، فجاهدوا أنفسهم، ومحلوها على عدم التجاوز 

يف شأن إتيان الزوجة وهي يف هذه احلالة، واليت حّرم الشرع االقرتاب منها، فكانت هلذا احلد الشرعي 
زيادة التاء موضحة لشدة وصعوبة حالتهم يف حرصهم على الطهارة، ومؤكدة لزيادة اهتمامهم هبذا 

 الشأن، فكانت يف مكاهنا املناسب متاماً واهلل أعلم.
  ( ] إذا ــ فإذا [عشر )المثال الخامس

 (2)چۇ  ۇ   ڭ  چ 

                                                           

  ( مرجع سابق . 222/  1: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 1)

 ( 29اآلية /من سورة يونس : )  (2)
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 (1)چڻ  ۀ    ڻچ 
 (2). (َأَجُلُهمْ  انـَْقَضى فَإ َذا جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
يَقاتـُُهمُ : َأيْ وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )   (3). (هَلُمْ  اْلُمَقدَّرُ  م 

 من العظيم القرآن يف موضع ُكلُّ : بعضهم قال وجاء يف كتاب ) اللباب يف علوم الكتاب (: )
 سائر وأما حكمها، فيأيت"  يونس"  يف إال"  إَذا"  على داخلة"  الفاء"  فإن الرتَّكيب، هذا شبه
ا: " فقال املواضع  ". الفاء موضع املوضع فكان وتعقيب، اتصال بينهما أخرى على مجلة عطفت ألهنَّ
)(2) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
خلت من حرف الفاء قبل إذا، وذلك لعدم االرتباط الوثيق بينها وبني اجلملة فاآلية األولى: 

اليت سبقتها، فلم يكن احلديث قبلها عن عقاب الناس أو حماسبتهم، أو حتذيرهم من بع  الذنوب 
وعلى واآلثام، كما هو احلال يف اآلية الثانية، وإمنا هو حديث عن الرسل عليهم الصالة والسالم، 

، وهو ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً، وبالتايل مل تكن احلاجة إىل وجود حرف رأسهم نبينا حممد 
الفاء حىت يكون االرتباط بني اجلملتني وثيقاً، وعليه فقد جاءت اللفظة يف مكاهنا املناسب بدون 

 إضافة حرف الفاء عليها واهلل أعلم.
هو وجود يتوافق مع سياق اآليات، حيث مت عطف اجلمل جاء فيها حرف الفاء، و  واآلية الثانية:

على بعضها البع ، وهي مجل متتابعة مرتابطة، حىت يبقى الرتابط واالتصال على سبيل العطف 
والتعقيب، فاملواضع الثالثة اليت وردت يف القرآن الكرمي، نالح، أن ما قبلها فيه حتذير واضح من 

ثام، وأن كل من يقع يف مثل هذه املصائب واألخطاء، السوء والعصيان، وارتكاب الذنوب واآل
                                                           

 ( 32اآلية / من سورة األعراف : )  (1)
  ( مرجع سابق . 223/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)
  ( . 219/  3( املرجع السابق : ) 3)
  ( مرجع سابق . 99/  9: ) ، اللباب يف علوم الكتاب ( أبو حفص عمر الدمشقي 2)
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فسوف ينال عقابه ومآله الذي خيشى منه كل عاقل، وسيحاسب على كل صارية وكبرية يف يوم ال 
ينفع فيه مال وال بنون، إال من أتى اهلل بقلب سليم، فتناسب فيها وجود حرف الفاء الذي يفيد 

إلجيايب على سلوك املسلم، وليكون يف نفس الوقت االرتباط التعقيب على الفور، ليكون له التأثري ا
 الوثيق بني اآليات الكرمية واهلل أعلم.

 
 

  ( ] وأخذ ــ وأخذت [سادس عشر)المثال ال

 (1)چڱ  ں  ں   ڱ  چ 

 (2)چۈ  ٴۇ  ۋ     ۈچ 
 َأْسَفلَ  م نْ  َشد يَدةٌ  وَرْجفة السََّماء   م نَ  َصْيَحةٌ  َجاَءتْـُهمْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )

ُهمْ  نـْ  (3). (م 

 (2). (اللَّه   ب َن     استهزؤوا ألهنم وذلكوجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 
أن  يصح وال سبحانه، العباد رب هو هنا يتكلم الذي إن: ونقول وجاء يف تفسري الشعراوي: )

 واحدة، ملرة الصيحة عن تعرب التأنيث فتاء واحدة، صيحة عن لتعرب جاءت أهنا على الصيحة نفهم
 .الصياح من صيحة كل تأخذهم كثرياً  صياحاً  وصارت تكررت إذا أما

 احلق فأراد الرجولة، وقوة عزمية ففيه الصياح أما األنوثة، ضعف فيها الصيحة أن نلمح وهنا
 (1)( ". أخذت: " يقل ومل"  أخذ: " فقال األمرين، جيمع أن سبحانه

                                                           

 ( 12اآلية /من سورة هود : )  (1)
 ( 92اآلية /من : )  السورة السابقة (2)
 مرجع سابق . ( 222/  3: ) فسري القرآن العظيم ، ت( ابن كثري 3)

  . ( مرجع سابق 111/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  (2)
  ( مرجع سابق . 1122/  11( حممد متويل الشعراوي : ) 1)
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 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
وهو يف مكانه املناسب مع  رف التاء،حلالفعل ) أخذ ( بدون زيادة فيها جاء  فاآلية األولى:
والتذكري أقوى من التأنيث يف العقوبات، فدل ذلك على قوة العذاب الذي أنزله اهلل  سياق اآليات،

على قوم سيدنا صاحل عليه السالم، إضافة إىل كون التذكري يفيد تكرار العقوبة، فأوضح هذا أن 
العقاب أنزل عليهم أكثر من مرة واحدة، لذلك جاء اللف، هنا بصياته املناسبة، ويف موقعه 

لينقل للقارئ الصورة احلية احلقيقية اليت حصلت، ويوضح مدى قوة وشدة العقوبة اليت الصحيح، 
 نزلت على هؤالء القوم واهلل أعلم.

والزيادة هنا أيضًا يف الفعل ) أخذ (، مع زيادة حرف التاء يف آخره، فيها جاء  واآلية الثانية:
وأقل من التذكري، وهنا تشري هذه  التأنيث هنا أضعفمكاهنا املتوافق مع سياق اآليات، حيث إن 

اللفظة وهبذه الطريقة، إىل أن العذاب الذي وقع على قوم شعيب عليه السالم، كان مرة واحدة 
وبدون تكرار، إضافة إىل كونه أدىن وأخف من العذاب املذكور يف اآلية السابقة، وبالتايل فكانت 

العذاب على هؤالء القوم كان أخف من اللفظة بشكلها املناسب يف موقعها املالئم، لتوضح أن 
 العذاب املذكور يف اآلية السابقة واهلل أعلم.

  ( ] ما كسبت ــ بما كسبت [)المثال السابع عشر

 (2)چ  ۅ  ۅۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  چ 

 (2)چىئ  یېئ  ىئ          ىئ  چ 

 (3). (الق َياَمة   يـَْومَ : َأيْ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 

                                                           

 ( 11اآلية /من سورة إبراهيم : )  (1)
 ( 22اآلية /من سورة اجلاثية : )  (2)
 ( مرجع سابق . 123/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
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 ومل يقف عندها املفسر يف نفس التفسري يف اآلية الثانية.

  چېئ  ىئ ىئ  ىئ  ی  چ  فـــوعطاء يف كتاب ) التحرير والتنوير (: ) ــــوجـ
 فإن إمجال بعد تفصيل وهذا التعليل، معىن فيه بالياء اجملرور عليه املعطوف ألن{  باحلق } على
 وآثار احلق معىن تفصيل من اجلزاء بعلة اخللق تعليل وألن احلق، من هو يناسبه مبا الفعل على اجلزاء
 يف الباء بني املناسبة فظهرت خلقهما، ألحوال مالبساً  أو واألرض السماوات خللق سبباً  احلق كون

 .املعطوف يف والالم عليه املعطوف
 وما مبثله جتازى بل به جتزى ال النفس كسبته وما. للتعوي  چىئ  ی   چ والباء يف
 تقدير وأما النوع، يف مماثلة املماثلة وهذه. كسبته ما مبثل أي مضاف، حذف على فالكالم يناسبه،
 مترد ومقدار والشر اخلري يف اجلزاء عامل عظمة فيه ومراعى تعاىل اهلل إىل موكول فذلك املماثلة تلك
 .الضعف من الدنيا عامل يناسب مبا مقدرة فإهنا والزواجر احلدود خبالف احملسن، وامتثال املسيء
)(1) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
خلت من حرف الباء، وذلك ألن احلديث يف اآليات فيه ردع وزجر لكل من فاآلية األولى: 

تسول له نفسه الوقوع يف املعاصي، وأن كل ما سيعمله سيحاسب وجيازى عليه، مث توضيح مآل 
وبالتايل جاء التهديد على الفور، ومشل كل ما يعمله اإلنسان، اجملرمني املارقني املفسدين يف األرض، 

فكان التهديد أكرب وأقوى؛ ألن نسبة اجملازاة مل تذكر هنا من خالل سياق الكلمة بدون حرف الباء، 
ولكن هذا ال مينع كما هو معلوم من الدين بالضرورة من وجود العدل واحلكمة اإلهلية يف مقدار 

مًا لعمل العاصي، ولكن املراد هنا الزيادة يف التخويف والتحذير من الوقوع يف العقوبة وتناسبها متا
املعاصي واملنكرات، حىت يبتعد عنها وحيذر منها، وبالتايل كان استخدام احلرف هنا بدون الباء يف 

 مكانه املناسب متاماً واهلل أعلم.
السماوات واألرض، وعلة وجد فيها حرف الباء قبل ما، فاحلديث عن خلق واآلية الثانية: 

اخللق وما ترتبط به من علة اجلزاء، فتناسب حرف الباء مع حرف الالم يف املعطوف واملعطوف 
                                                           

  ( مرجع سابق . 312/  21: )  ، التحرير والتنوير ( ابن عاشور1)
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عليه، والباء أيضًا هنا توضح املماثلة يف اجلزاء وهي يف النوع ال يف التقدير، وبالتايل كان هنا وقع 
، فإن الظامل لنفسه، واملقصر يف الطاعة، اجملازاة والعقوبة على النفس أهون وأخف من اآلية السابقة

واملنتهك لبع  ما حرم اهلل، يعلم من خالل سياق اآلية أنه سيجازى باملماثلة على ما قّدم من 
أعمال خمالفة ألوامر اهلل جل وعال، وعليه فقد كان استخدام حرف الباء هنا قبل ) ما ( املرتبط 

 ت واهلل أعلم.باجملازاة يف موقعه املتالئم مع سياق اآليا
 

  عشر( ] تك ــ تكن [ ثامن)المثال ال

 (1)چىئ  ىئ  ی  ی   ی    ىئېئ  چ 

 (2)چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ھھ      چ 

 جُيْه ُدونَ  مم َّا: َأيْ {  ۓ  ۓ } َغم  : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
ُرَك، َكاف يكَ  اللَّهَ  فَإ نَّ  إ لَْيَك، الشَّر   َوإ يَصال   َعَداَوت كَ  يف   أَنـُْفَسُهمْ  . هب  مْ  َوُمْظف ُركَ  َوُمْظه ُركَ  َوُمَؤي ُدَك، َونَاص 

)(3) 
ْئتَ  َما وَردّ  َكْيد كَ  يف  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) أي:  ُرَك، ُمَؤي ُدكَ  اللَّهَ  فَإ نَّ  ب ه ، ج   َونَاص 

 (2). (َواملَاار ب   املَشار ق   يف   َوَعاَنَدهُ  َخاَلَفهُ  َمنْ  َعَلى د يَنكَ  ومظهرٌ 
 كان وملاوجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( يف تفسري اآلية األوىل: ) 

 وعلى عليه اهلل صلى نبينا قبل حازه ما الذي اخلطري، واملوطن الكبري باحملل التبشري، مقام يف سبحانه
 السماوات من األمسى واملقام األعلى، امللكوت إىل اإلسراء هو وذلك نذير، وال بشري وسلم آله

 قارب أن إىل الكرم مبقامات النعم سورة يف لذلك ووطأ األنس، وحمال القدس، حضرات يف العلى،
 النون حبذف ( تك وال: ) الـــفق عليه داللة عنه مستاىن حرف حبذف العبارة يف أوجز إليه، الوصول

                                                           

 ( . 122اآلية / من سورة النحل : )  (1)
 ( . 21اآلية /من سورة النمل : )  (2)
  ( مرجع سابق . 113/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

  ( . 219/  1السابق : ) ( املرجع 2)
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 الديار، وهذا من الديار دنت إذا يوماً  الشوق يكون ما وأبرح :إطالة أدىن نـــع احلالة ضيق إىل ارةـــإش
 (1). (تعاىل اهلل شاء إن النمل سورة يف يأيت ما خبالف

 يباون بل التكذيب، على يقتصرون ال كانوا وملا وجاء يف الكتاب نفسه يف تفسري اآلية الثانية: )
 عنادهم عن اإلخبار سياق يف ألنه للنون مثبتاً  ( تكن وال: ) قال احلبائل، وينصبون الاوائل، للمؤمنني
 مقتضى فال الدارين، يف العذاب سوء من هلم أعد مبا وتعاىل ملكرهم سبحانه كفايته مع واستهزائهم
 ال عما منهياً  يكون فال الرسوخ، النون إثبات فيفهم الضيق، نفي يف واإلبالغ اإلجياز يف للتناهي
 (2)چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  تعاىل قوله إليه أشار مما العسر عنه ينفك
 (3). (النحل يف مضى ما خبالف الذكر يف معه التمادي عن ينهى وإمنا

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
حذفت النون من الفعل لتوافقها مع املعىن العام ل)يات، فاحلديث يف جممله ال  فاآلية األولى:

بعد  حيتاج إىل إطناب أو زيادة، وإمنا األصل اإلجياز، سواء عند ذكر حالة الضيق اليت مر هبا الن  
استشهاد عمه محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه يف غزوة أحد، أو ذكر قصة اإلسراء اليت حصلت 

 وقت يسري، فكال احلدثني ال حيتاج إىل زيادة أو توسع، وبالتايل كان استخدام الفعل بدون زيادة يف
 حرف النون يف مكانه املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم.

مل حتذف منها نون الفعل، وذلك لتناسبها مع سياق اآليات، فاحلديث عموماً  واآلية الثانية:
يها احلث ودعوة الناس للسري يف األرض، وهذا حيتاج وقتاً، إضافة إىل عدم حيتاج إىل زيادة وتوسع، فف

م، وجيازيهم على أعماهلم، ــة، فاهلل سيمكر هبــن عناد واستهزاء وسخريــبه األعداء ماملباالة مبا يقوم 
يف ويالً، وبالتايل كان وجود النون للثبات والرسوخ وعدم التزعزع، لتكون ـط وهذا قد حيتاج زمناً 

 واهلل أعلم.ا املتوافق مع املعىن متاماً مكاهن
                                                           

  ( مرجع سابق . 321/  2: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 1)

 ( 92سورة احلجر : ) اآلية /  (2)
  ( مرجع سابق . 222/  1: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 3)
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 ( ] وسالٌم ــ والسالم [تاسع عشر)المثال ال

 (1)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹچ 
 (2)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے    ۀچ 

 .اأَلْحَوال   الثَّالثَة   َهذ ه   يف   اأَلَمانُ  لَهُ : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
َنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  َوقَالَ   مم َّا َخار ًجا نـَْفَسهُ  فـَيَـَرى يُوَلُد، يـَْومَ : َمَواط نَ  َثالثَة   يف   اخلَْلقُ  َيُكونُ  َما أَْوَحشُ : ُعيَـيـْ
: قَالَ . َعظ يم   حَمَْشر   يف   نـَْفَسهُ  فـَيَـَرى يـُبـَْعُث، َويـَْومَ  َعايـَنَـُهْم، َيُكنْ  ملَْ  قـَْوًما فـَيَـَرى مَيُوتُ  َويـَْومَ  ف يه ، َكانَ 
 (3)( َعَلْيه . ب السَّالم   َفَخصَّهُ  زََكر يَّا ْبنَ  حَيْىَي  ف يَها اللَّهُ  َفَأْكَرمَ 

ْنهُ  إ ثـَْباتٌ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  اللَّه   َخْلق   م نْ  خَمُْلوقٌ  َوأَنَّهُ  َوَجلَّ، َعزَّ  ل لَّه   ل ُعُبود يَّت ه   م 
، َكَسائ ر   َويـُبـَْعثُ  َومَيُوتُ  حَيَْيا  َعَلى َيُكونُ  َما َأَشقُّ  ه يَ  الَّيت   اأَلْحَوال   َهذ ه   يف   السَّالَمةَ  َلهُ  َوَلك نْ  اخَلالئ ق 
 (2). (َعَلْيه   َوَسالُمهُ  اللَّه   َصَلَواتُ  الع َباد ،

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أصل إىل أحد يذكر الفرق بني املوضعني اللذين 
تقدما يف اآليتني، حيث جاء أحدمها معرفًا بالـ، واآلخر بدون التعريف، وسر جميئ كل لف، يف 

 فأقول واهلل أعلم ومنه التوفيق والسداد:موضعه، 
ا لف، سالم بدون الـ التعريف، وهو يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات، ـــجاء فيه فاآلية األولى:

 حيث 
چ  إن النكرة تفيد العموم والشمول، فهي أعم من السالم املعرفة، كمـا ورد يف حتية أهل اجلنـان

، ويف هذه اآلية التحية موجهة من الباري عز وجل إىل سيدنا حيىي (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
                                                           

  ( . 11( سورة مرمي : ) اآلية / 1)
  ( . 33: ) اآلية /  السابقةسورة ال( 2)
 ( مرجع سابق . 212/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)

  ( . 231/  1( املرجع السابق : ) 2)
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بالتنكري، ألهنا أمشل وأعظم، وبالتايل فقد كان استخدام اللفظة يف موضعها عليه السالم، فكانت 
 املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.

اء فيها لف، السالم معرفاً، وهو يف مكانه املتناسب مع سياق اآليات أيضاً، ــــج واآلية الثانية:
السالم، ومل تكن من عند اهلل حيث إنه يفيد اخلصوص، والتحية هنا كانت من سيدنا عيسى عليه 

تعاىل، وبالتايل فقد كانت معرفة، إضافة إىل أنه عليه السالم مل حييي نفسه بالتنكري أدبًا مع اهلل 
 تعاىل، فكانت اللفظة هبذا الشكل يف موقعها املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم.

  )المثال العشرون( ] نعم ــ ونعم [

 (2)چڳ   ڳ گ  چ

 (3)چگ  گ  گ چ 

 (2). (املْؤم ن نيَ  أَْعَمال   َعَلى َأْجرًا الارفُ  َهذ ه   ن ْعَمتْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
 (1). (اجلنَّةَ  تـََعاىَل  مَيَْدحُ وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

 أن أعلم، واهلل ذلك ووجه وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )
ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  چ : فقيل معطوفاً  مفصالً  اجلزاء ذكر فيها وقع ملا األوىل اآلية

 اجلزاء هبا املمدوح اجلملة عطفت أن ناسبه ،چژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  ژ  

 عطف، فيه وقع وال العنكبوت، سـورة يف اجلزاء يفصل مل وملا {، گگ  گ  } : فقيل
 غري مجلة املدح جـاءت

                                                                                                                                                                                     

 ( . 22( سورة األحزاب : ) من اآلية / 1)
  ( . 18اآلية / من ( سورة العنكبوت : ) 2)
  ( . 131اآلية / من ( سورة آل عمران : ) 3)

  ( مرجع سابق . 292/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)
  ( . 121/  2( املرجع السابق : ) 1)
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 (1). (أعلم واهلل النظم ليتناسب معطوفة،
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاءت اجلملة فيها بدون واو العطف، وذلك لتوافقها مع سياق اآليات، فاآليات  فاآلية األولى:
ورد فيها ثواب وجزاء أهل الطاعة والرب، وهو النعيم يوم القيامة، ولكنه ورد بدون تفصيل وتوسع مثل 
  اآلية الثانية، وبالتايل جاءت اجلملة بعده بدون واو العطف، وكأن اجلملة متصلة مبا سبق، وبالتايل

 كانت اجلملة متناسبة مع املعىن واهلل أعلم.
جاءت اجلملة فيها بزيادة واو العطف، وذلك بعد توضيح نعيم أهل اجلنة وما  واآلية الثانية:

سيؤول إليه حال املسلم يوم القيامة من اجلزاء األوىف، والثواب األكرب، وكان يف ذلك شيء من 
حرف العطف، ليكون التناسب مع كثرة اجلزاء، وكأن التفصيل والتوضيح، كانت احلاجة حينها إىل 

اجلملة يف ظاهرها منفصلة، فتأيت الواو وتربط بني اجلملتني بالعطف، وبالتايل جاء حرف العطف يف 
 مكانه املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم.

  ( ] من بعد ــ بعد [حادي والعشرون)المثال ال

 (1)چىئ    ېئ  ېئ چ 

 (3)چڤ    ڤچ 
 يقف املفسر ابن كثري عند اآليتني، وإمنا تفسريه بعموم اآلية.مل 

 واجلاثية البَـَقَرة َويف   چېئ  ېئ  ىئ   چ جاء يف كتاب ) الربهان يف توجيه متشابه القرآن (: ) 
 َوف يه يتوافقان، فَإ نَـُّهَما{ قبله  من } َوُهوَ  قبله َما َوافق السُّورَة َهذ ه يف   أَلن چڤ  ڤ  چ  َوالروم

                                                           

  ( مرجع سابق . 93،  92/  1: )  ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( أمحد الارناطي1)

 ( 13اآلية /من سورة العنكبوت : )  (2)
 ( 112 اآلية /من سورة البقرة : )  (3)
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 فقّيد َغريه، َفوق التَّْحق يق إ ىَل  حْيَتاج والتقرير ُسؤال َوتـَْقر ير، ورَةــــالسُّ  َهذ ه يف   َما َأن َوُهوَ  آخر، َشْيء
ن، الظّْرف   عـــَفجم مب 
 (1). (سبق َكَما طَرفـَْيه   َبني

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت ) من ( مضافة إىل اجلملة، وذلك ألهنا ستضفي إىل املعىن زيادة يف التقرير، فاآلية األولى: 

وقوة يف التأكيد، وذلك بناء على السؤال الوارد يف سياق اآلية } من نّزل {، فهنا اتضح للقارئ 
حاجة التأكيد بعكس احلال يف اآليات األخرى، فليس يف تلك املواضع ما يُلزم هبذه اإلضافة 

ية، فكانت ) من ( يف هذه املوضع، هلا سر توضيح الزيادة والتقرير، وبالتايل جاءت يف موقعها التأكيد
املناسب حسب سياق اآلية واهلل أعلم، وقد يكون من أسرار إضافة ) من (، أهنا تفيد التعقيب على 

فرياد به  الفور، فاإلحياء املقصود يف باقي اآليات بعد موت األرض غري مشروط بالفورية، أما هنا
اإلحياء بعد املوت مباشرة، وذلك من خالل السؤال املوجه هلم يف اآلية الكرمية، والذي خياطب 
عقوهلم ، فكان من املفرتض أن هتديهم عقوهلم إىل أن اهلل تعاىل هـو القادر على إحياء األرض من 

 لم.بعد موهتا، وبالتايل تكون ) من ( يف موقعها املتناسق مع املعىن واهلل أع
جاءت اجلملة فيها بدون ) من (، وهي يف ما تبقى من األمثلة املذكورة يف القرآن  واآلية الثانية:

الكرمي، وذلك ألن املوضع فيها ال حيتاج إىل تأكيد أو بيان، وهذا يتضح من خالل سياق اآليات، 
نا حمتماًل للبعدية لعدم ورود التحدي أو السؤال، فكان التناسق بينهم واهلل أعلم، فيكون املعىن ه

 القريبة أو البعيدة واهلل أعلم.
  ( ] كانوا ــ وكانوا [الثاني والعشرون)المثال 

 (2)چک  ک  ک     ک چ 

 (3)چمب  ىب   يبجت   خب چ 

                                                           

  ( مرجع سابق . 211/  1: ) ، الربهان يف توجيه متشابه القرآن ( حممود بن محزة الكرماين 1)

  ( . 9اآلية / من ( سورة الروم : ) 2)
  ( . 22اآلية / من ( سورة فاطر : ) 3)
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َيةُ  األَُممُ  َكاَنت    م ل)ية األوىل: )ــاء يف تفسري القرآن العظيـــج  مْ ــــم ْنكُ  دَّ ــَأشَ  السَّال َفةُ  َوالُقُرونُ  املاض 
 (1). (َعَلْيه   َوَسالُمهُ  اللَّه   َصَلَواتُ  حُمَمَّدُ  إ لَْيه مْ  املبـُْعوثُ  اــــــــأَيُـّهَ 

 اأَلْمَوال   وََكثْـَرة   والُعَدد، الَعَدد   وََكثْـَرة   الُقوَّة ، َكَمال   بْعدَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
ُهمْ  َدَفعَ  َوال َشْيًئا، َذل كَ  أَْغىَن  َفَما َواأَلْوالد ،  (2). (َشْيء   م نْ  اللَّه   َعَذاب   م نْ  َعنـْ

 فما بالواو ههنا وقال واو غري من َأَشدَّ  َكانُواْ  هناك قالوجاء يف تفسري ) مفاتيح الايب (: ) 
 بأن خيربه القائل أن يفيد منك، وأعظم أكرمين كيف زيداً  رأيت أما القائل: قول نقول الفرق،
 املعنيني كال أن تقرر أنه يفيد منك، أعظم هو أكرمين كيف رأيته أما قال: وإذا أعظم، زيداً 
 كون تفيد األخرية العبارة هذه أن شك وال منه، أكرب ورآه أكرمه رآه كأنه السامع عند حاصل
 علمت إذا إخبار، وال املتكلم من إعالم إىل حيتاج ال حبيث األول، مثل الظهور يف الثاين األمر
 فقال عندهم، ظاهراً  كان ذلك ولعل غري، ال قوة منهم أشد كوهنم ههنا املذكور فنقول: هذا.
 كثرية، أشياء فاملذكور هناك وأما قوهتم، على يقع أمرهم عاقبة على يقع كما نظركم أي بالواو،
، چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ قال:  فإنه

ڳ  ڱ  ڱ    ڳ    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ قال:  آخر موضع ويف

حيصل  مل علمهم ولعل ،(3)چڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 
 فإن عندهم، معلوماً  كان عليهم فيما ورجحاهنم القوة نفس ولكن بكثرهتم، أو األرض بإثارهتم
 (2)( فيه. نزاع وال منهم أقوى أهنم تقدمهم فيمن تعتقد طائفة كل

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

  ( مرجع سابق . 311/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)

  مرجع سابق . ( 111/  1: )  ن العظيم، تفسري القرآابن كثري  (2)
  ( . 82سورة غافر : ) من اآلية /  (3)
  ( مرجع سابق . 228/  21: ) ، مفاتيح الايب ( الرازي 2)
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ورد فيها الفعل بدون زيادة حرف الواو قبله، وهذا متوافق مع سياق اآليات  فاآلية األولى:
الكرمية، وذلك يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي، حيث اآليات تتحدث يف جمملها عن معلومات 
متعددة، سواء بكثرة املال أو كثرة الولد، أو وجود األثر يف األرض بعمار  أو غريه، وما إىل ذلك من 

، وبالتايل كانت كلها متساوية ومتقاربة بالنسبة هلم، فلم تكن احلاجة إىل زيادة حرف الواو يف األمور
البداية، لتميز هذه اجلملة عن بقية األمور املذكورة، فكان الفعل بدون واو يف موقعه املتالئم مع 

 اآليات واهلل أعلم.
اق ـــــع سيـــة مـــادة متوائمـــل، وهذه الزيـــــفعا زيادة حرف الواو قبل الــــوردت فيه ة:ــــواآلية الثاني

 ات ـــــاآلي
 يُذكر يف اآلية سوى األكثرية أو الزيادة يف القوة، وبالتايل كان الرتكيز على هذه ملالكرمية، حيث 

املعلومة ال غري، فهي املقصودة بذاهتا دون سائر األوصاف األخرى، فتمت زيادة حرف الواو على 
ون الرتكيز عليه، ويظهر واضحاً للجميع، ويف هذه احلالة، يكون احلرف قد جاء يف موضعه الفعل ليك

 املتناسب مع اآليات واهلل أعلم.
  والعشرون( ] أشد ــ هم أشد [ ثالث)المثال ال

 (1)چک  ک     ک ک  چ 

 (2)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ        چ
 اللَّه   َصَلَواتُ  حُمَمَّدُ  إ لَْيه مْ  املبـُْعوثُ  أَيُـَّهـا م ْنُكمْ  َأَشدَّ جـاء يف تفسري القرآن العظيم ل)يـة األوىل: ) 

 (3)( َعَلْيه . َوَسالُمهُ 
 (2). (قـُوَّةً  َهُؤالء   م نْ  َأَشدَّ  َكانُوا أَنَـُّهمْ  َمعَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

                                                           

  ( . 9اآلية / من ( سورة الروم : ) 1)

  ( . 21اآلية / من ( سورة غافر : ) 2)
  سابق .( مرجع  311/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

  ( . 138/  2( املرجع السابق : ) 2)
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 قريش جملادلة السياق كان وملا وجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (: )
 تأكيد احلال فاقتضى الناس، أشد أهنم ادعوا كأهنم كانوا األولني، ألخبار مساعهم مع احلق إلدحاض
 أي(  هم: ) بقوله الفصل بضمري معرباً  إليهم نسبه فيما أمرهم فأكد منهم، أشد األولني بأن اخلرب

 (1). (والباطنة الظاهرة القوى من هلم ملا املتقدمون،
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاءت بدون ضمري الفصل ) هم (، وذلك لتوافقها مـع السياق العام ل)يات،  فاآلية األولى:
إن اخلطاب موجه للكفار بشىت أشكاهلم، وخمتلف أنواعهم، لذلك مل تكن هناك حاجة  حيث

استخدام ضمري الفصل يف مكانه املناسب  للتأكيد، كما هو احلال يف اآلية الثانية، وبالتايل كان عدم
 واهلل أعلم مبراده.
جاءت بزيادة ضمري الفصل ) هم (، وذلك متناسب مع موضوع اآليات، حيث  واآلية الثانية:

احلديث عن كفار قريش، وإنكارهم لوقوع العذاب عليهم كما حصل لألمم السابقة، وأهنم أقوى 
نا من التأكيد باستخدام ) هم ( لتوضيح هذا املعىن، فكان منهم وأشد شكيمة، وبالتايل كان ال بد ه

 استخدام ضمري الفصل يف موقعه املتوافق مع اآليات واهلل أعلم مبراده.
 بع والعشرون( ] من عزم ــ لمن عزم [را)المثال ال

 (2)چۈئ ېئ  ۆئ   ۈئ ەئ ەئ  وئ وئۇئ  ۇئ   ۆئ    چ

 (3)چجئ حئ   ی  یىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  چ 
 .األُُمور   َعَزم   َلم نْ  النَّاس   أََذى َعَلى الصَّبـْرَ  إ نَّ : َأيْ  العظيم ل)ية األوىل: ) جاء يف تفسري القرآن

)(2) 

                                                           

  ( مرجع سابق . 113/  1: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 1)
  ( . 12( سورة لقمان : ) اآلية / 2)
  ( . 23( سورة الشورى : ) من اآلية / 3)
  سابق .( مرجع  338/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)
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 اللَّهُ  أََمرَ  الَّيت   األُُمور   َحق   َلم نْ  يـَْعين  : ُجبَـرْي   ْبنُ  َسع يدُ  قَالَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
َا، يَدة   َواألَفـَْعال   املْشُكوَرة   األُُمور   َلم نَ : َأيْ  هب  َها الَّيت   احَلم   (1)( .مجَ يلٌ  َوثـََناءٌ  َجز يلٌ  ثـََوابٌ  َعَليـْ
 اختالف أعلم واهلل واجلواب ل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )ــــاء يف كتاب ) مالك التأويـــــوج
 األوىل، أما األمور. عزم من وأنه بذلك، إليه وأشري اآليات، هذه يف عليه الصرب على احل  وقع ما

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ : قبلها فإن

 باالبتالء اإلخبار ، فوقع(2)چۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ 
 أربعة وهو عليها، بالصرب وأمروا ضروب، بثالث فعرفوا ذكر، ممن األذى ومساع واألنفس األموال يف
 لقمان آية وأما األمور. عزم من عليها الصرب أن واعلموا األذى، منه املسموع يف بالتفصيل أشياء
ې  ې ې  ې   چ : قوله وذلك البنه. لقمان هبا أمر خصال، أربع إىل بذلك فيها فأشري

ۇئ   ۆئ   ۆئ    چ: تعاىل بقوله ، وأتبعت(3)چى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

ۇئ    چ بقوله فيها فاإلشارة الشورى، آية وأما القليل، العدد من اآليتني يف ، واألربعةچۈئ   ۈئ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  چ : تعاىل قوله لدن من مطلوباً، عشر اثين ، إىلچۆئ   

 ، فاإلشارة(1)چ ژ  ژ  ڑچ : آمنوا للذين قيل مث ذلك، عن التنزه إىل إشارة ، وهذه(2)چ

ک  ک  ک     ک    گ گ  گ   چ: تعاىل قال مث ذلك، والتزام والتوكل اإلميان إىل

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   چ: قال مث التزامات ثالثة، فهذه ،(1)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  

                                                           

  . ( 213/  2: )  املرجع السابق( 1)

  ( . 181( سورة آل عمران : ) من اآلية / 2)
  ( . 12( سورة لقمان : ) من اآلية / 3)

  ( . 31( سورة الشورى : ) من اآلية / 2)
  ( . 31: ) من اآلية /  السورة السابقة( 1)
  ( . 32: ) من اآلية /  السورة السابقة (1)
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ۀ  چ: قال مث أربع، التزامات فهذه ،(1)چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 يقع ما أقصى وأن أحداً، يظلمون ال هؤالء أن إىل فأشار ،(2)چہ    ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  چ : بعد بقوله قيل وقـد قبيح، غري هلم مباح وذلك يظلمهم، ممن االنتصار منهم

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  چ : فقال عماًل، وأعلى ذلك من أجل حبال عرف مث ،(3)چےۓ  

 هو إمنا السبيل وإمنا سبيل، من عليه ما ظلمه نمم املنتصر أن امللتزم، هذا علو مع وأعلم ،(2)چ

ی  چ  :اـمجيعه التزام يف تعاىل قال العشر. على النيفة اخلصال هذه وبعد والباغني، الناس ظاملي على

ی  ی  چ  قوله يف املؤكدة الالم زيادة اجلليلة اخلصال هذه كثرة فناسب ،چی  ی  ی  جئ 

 به ختمت ما أن على الالم، زيادة عدم فناسبها كثرة، اآليتني قبلها يف يكن ، وملچی  ی  جئ

 اإلميان بكمال الشاهدة اخلصلة ، وهىچۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  چ : قوله من الشورى آية

 من أعم مبعناها لكانت اــــغريه چی  ی  ی  ی  جئ چ : قوله قبل يكن مل فلو هبا، للمتصف
 ومن اجلليلة اخلصلة هذه حتت لةــــداخ الـــــاخلص تلك إذ ران،ــــعم آل آية يف املذكورة اخلصال
 (1)( .أعلم سبحانه واهلل ليناسب العكس يكن ومل املناسبة، أمت ذلك فناسب منطوياهتا،

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاءت بدون زيادة حرف الالم عليها، وهي متوافقة مع سياق اآليات، ألن  فاآلية األولى:
املوضع ال حيتاج إىل زيادة يف التأكيد أو احلث، فقد ذكر املوىل عز وجل يف وصايا لقمان البنه أربعة 

أشكال وأصناف من البلوى،  ةوصايا، وكذلك يف املوضع الثاين، فقد جاء احلث على الصرب من أربع
                                                           

  ( . 38: ) من اآلية /  السابقة السورة (1)
  ( . 39: ) من اآلية /  السورة السابقة (2)
  ( . 21: ) من اآلية /  السورة السابقة (3)
  ( . 21: ) من اآلية /  السورة السابقة (2)
  ( مرجع سابق . 91،  91/  1( أمحد الارناطي ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل : ) 1)



- 112 - 

 

املوضعني مقارنة باآلية الثانية، فالعدد فيهما أقل من األمور اليت وردت يف اآلية الثانية، حيث ويف كال 
أمراً أو طلباً، وبالتايل كانت اجلملة يدون زيادة يف مقرها  الثانية ما يقارب من اثين عشر جاء يف اآلية

وضعني األوليني ورد يف املتناسب مع سياق اآليات واهلل أعلم، ويظهر يل إضافة أخرى، وهي أن امل
أحدمها احلديث عن الصرب فقط، ويف املوضع اآلخر احلديث عن الصرب والتقوى، وكالمها أهون 
وأخف من اآلية الثانية، حيث إنه ورد يف اآلية الثانية احلديث عن الصرب واملافرة، وهي أشق على 

ورود اجلملة بدون زيادة حرف الالم  النفوس، وال ميتلكها إال أصحاب املراتب العالية، وعليه فقد كان
 يف مكانه املتوائم مع املعىن واهلل أعلم.

جاءت بزيادة حرف الالم، وذلك ألن سياق األوامر يف اآليات يتوافق مع هذه  واآلية الثانية:
الزيادة، حيث إن اهلل تعاىل بدأها باحلث على اإلميان به والتوكل عليه، واختتمها بالرتغيب باإلنفاق 
يف سبيل اهلل والصرب على األذى، وعدم مقابلة اإلساءة باإلساءة، فكان تعدد هذه األمور وكثرهتا، 

متامًا مع زيادة الالم، ألن الزيادة يف املبىن زيادة يف املعىن، ويظهر يل أمر آخر، وهو من  اً متوافق
ناحية وجود احلث والرتغيب يف الصرب ومعه املافرة، فلم يكتف بذكر التحمل وحده هنا، بل 

الم يف مكاهنا أضاف إليه العفو واملافرة وحمو كل ما يتعلق هبذه اإلساءة، وبالتايل كانت زيادة ال
 املتالئم مع املعىن واهلل أعلم.

  )المثال الخامس والعشرون( ] ماذا تعبدون ــ ما تعبدون [

 (1)چڇ   ڇ  ڇ چ  چ   چ  ڇ  چ 

 (2)چڱ   ڳ  ڳ گ  گ  ڳ  ڳ  چ 
 (1)( .َواألَْنَداد   اأَلْصَنام   ع َباَدةَ  َعَلْيه مْ  أَْنَكرَ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 

                                                           

  . ( 81 / اآلية ) : الصافات سورة (1)
  . ( 21 / اآلية ) : الشعراء سورة (2)
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 (2)( َعاك ُفوَن؟. هَلَا أَنـُْتمْ  الَّيت   التََّماث يلُ  َهذ ه   َما: َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 تعبدون، شيء أيّ : معناه( تعبدون  ما : )قوله إن وجاء يف كتاب ) درة التنزيل وغرة التأويل (: )

 مبعىن" ذا " و  امساً، وحدها" ما  " تكون أن: أحدمها :وجهني على العرب كالم يف" ماذا  : "وقوله
 امساً " ذا "  مع" ما "  تكون أن: واآلخر .هلا صلة( تعبدون  ) و تعبدون، الذي ما: واملعىن الذي،
( تعبدون  ما ) تفعل؟ فـ ما: قيل إذا وحدها،" ما  " من أبلغ احلالني يف وهو شيء ، أيّ : مبعىن واحداً 
چ : وقالوا فأجابوه املستفهم مقال مقاله جمرى أجروا ألهنم هلم، تنبيهه عن إخبار الشعراء سورة يف

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ    ...چ: بقوله ثانياً  فنّبه ،(3)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 إذا ولعّلهم التنبيه، بعد حال وهو تقريع، فإهنا الصافات سورة يف( تعبدون  ماذا : )، وأمـا(2)چ
 ومل تبكيت، إىل تبكيتاً  أضاف مث األول، يف بإجابتهم جييبون ال مـوتبكيته توبيخهم يقصد بأنه علموا
 (1)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  چ : فقال جواباً  منهم يستدع
" ماذا  " وـــوه األبلغ، اللف، استعمل وقرّع غـــبال وملاّ  كافية،" ما  " كانت التنبيه األول يف قصد اـفلم
 أيضاً  كان امساً  ُجعال وإنْ . وحدها" ما  " من أبلغ وــــفه" الذي "  مبعىن اــــمنه" ذا  " جعلت إن اليت
 (1)( .ذا " " من خلت إذا" ما  " من وأوكد أبلغ

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

فيها ) ذا ( بعد ) ما (، زيادة على اآلية األخرى، وهي هنا يف مكاهنا  استخدم فاآلية األولى:
املناسب، ألهنا زيادة يف التقريع والتوبيخ، فاألسلوب هنا ازداد شدة وغلظة، بعكس احلال يف اآلية 
 الثانية، وبالتايل كان استخدام اللف، هبذه الطريقة، ألنه مل يكتف فيه بالتنبيه فقط، بل زاده بالتقريع
                                                                                                                                                                                     

  . سابق مرجع ( 22 / 2 ) : العظيم القرآن تفسري ، كثري ابن (1)

  . ( 121 / 1 ) : السابق املرجع (2)

  . ( 21 / اآلية من ) : الشعراء سورة (3)
  . ( 22 / اآلية من ) : سابقةال سورةال (2)
  . ( 82 ، 81 / اآليتان ) : الصافات سورة (1)
  . سابق مرجع ( 911 ، 911 / 1 ) : التأويل وغرة التنزيل درة ، اإلسكايف (1)
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دون طلب اإلجابة منهم، ويتضح ذلك من خالل اآليات اليت تليها، فكان االستخدام هبذه الطريقة 
 يف مكانه املناسب مع املعىن العام ل)يات واهلل أعلم.

استخدم فيها ) ما ( فقط، بدون أي زيادة أو تأكيد، ليوضح أن املقصد هنا  واآلية الثانية:
ه دون تقريع أو توبيخ، وهذا كان يف بداية األمر، وبيان ذلك واضح السؤال الذي فيه إشارة إىل التنبي

من خالل اآلية اليت تليها، حيث جاءت إجابتهم على السؤال، بعكس احلال يف اآلية األوىل، 
 وبالتايل كان استخدام اللفظة هبذه الطريقة يف مكاهنا املتوافق مع اآليات واهلل أعلم.

  فتحت ــ وفتحت [( ] والعشرون )المثال السادس 

  (1)چک    ڑژ  ژ  ڑ   چ 
 (2)چۅ    ۋۈ  ٴۇ  ۋ  چ 

َُجرَّد  : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) َها ُوُصوهل  مْ  مب   َسر يًعا، أَبـَْوابـَُها هَلُمْ  فُت َحتْ  إ لَيـْ
 (3). (اْلُعُقوبَةَ  هَلُمُ  ل تـَُعج لَ 

 هَلُمْ  األَبـَْواب   فـَْتح   م نْ  األُُمورُ  َهذ ه   وََكاَنتْ  َجاُءوَها، إ َذا َحىتَّ  الثانية: )وجاء يف التفسري نفسه ل)ية 
 (2). (َوتـَْعظ يًما إ ْكرَاًما
 عند إال تفتح ال مالقة مــــجهن أبواب إن ان (: )ــــاء يف كتاب ) غرائب القرآن ورغائب الفرقــــوج
  ولـــــدخ
 (1)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  چ  لقوله فتحها فمتقدم اجلنة أبواب وأما فيها، أهلها
{  إذا حىت}  فجواب هذا وعلى أبواهبا، فتحت وقد جاؤوها إذا حىت: قيل كأنه بالواو جيء فلذلك

                                                           

 . ( 21اآلية / من سورة الزمر : )  (1)
 . ( 23اآلية / من : )  سابقةسورة الال (2)
  ( مرجع سابق . 118/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

  ( . 121/  2املرجع السابق : ) ( 2)

  ( . 11( سورة ص : ) اآلية / 1)
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. والسعادات الكرامات أصناف من كان ما كان أي{  خالدين}  بعد ما موقعه وحق حمذوف
 أبواب إن: يقولوا أن التأويل ألهل: وقيل. أبواهبا فتح مع أي أبواهبا وفتحت جاؤوها إذا حىت: وقيل
 فيها مرغب إليها مندوب بل عنها ممنوع غري أهنا مبعىن مفتوحة الكماالت حصول أسباب وهي اجلنة
 (1)( .مجيعاً  والعقل الشرع لسان على عنها ممنوع أسباهبا أن مبعىن مالقة جهنم وأبواب ،

 التوفيق:أقول وباهلل وبناء على ما سبق، 
حذف منها حرف الواو قبل الفعل ) فتحت (، وذلك لتناسبه مع سياق اآلية، فاآلية األولى: 

فاملعىن يف هذه احلالة يوضح أن النار هي يف األصل مالقة على أصحاهبا مثل السجن، وهذا هو 
ا اهلل، كما جاء يف ا أهلها عافانـــا حىت يأتيهـــن فيهــــة على مــــاألصل يف حاهلا، حيث ستبقى مالق

، فهي ال تفتح إال عند دخول أحد أو خروجه، وبالتايل (2)چېئ  ېئ   ېئ  ۈئچ اآلية الكرمية 
هنا مت حذف حرف الواو، ليؤكد هذه املعلومة اليت جتلت للسامع من خالل حذف حرف الواو 

 بعكس احلال يف اآلية األخرى واهلل أعلم.
جاء حرف الواو قبل الفعل ) فتحت (، ليوضح احلقيقة اجلميلة لكل من أطاع اهلل  واآلية الثانية:

تعاىل واتبع منهجه، ويكون حافزًا له على بذل املزيد، واإلقدام دون تردد، فاجلنة مشرعة أبواهبا، 
مفتوحة الستقبال املؤمنني الطائعني، وهنا كانت ضرورة وجود حرف الواو، ليظهر املعىن صحيحاً 

امع، وليعلم كل قارئ هلذه اآلية الكرمية أن اجلنة مفتوحة أبواهبا، تنتظر أهل اخلري والعطاء، والرب للس
والوفاء، وليست كالنار عياذًا باهلل، فكان استخدام وزيادة حرف العطف الواو هنا يف مكانه املتوافق 

 مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 

                                                           

 ( مرجع سابق . 12،  11/  1: ) النيسابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان  (1)

  ( . 21( سورة البلد : ) اآلية / 2)
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 والعشرون( ] فبئس ــ فلبئس [ سابع)المثال ال

 (1)چۓ   ۓ   ےچ

 (2)چڌ  ڎ   ڌ چ
ريُ  فَب ْئسَ : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  َتَكربُّ ُكمْ  ب َسَبب   َلُكْم، املق يلُ  َوب ْئسَ  املص 

نـَْيا، يف   ، اتـ َباع   َعن   َوإ بَائ ُكمْ  الدُّ آلُ  َوب ْئسَ  احلَالُ  فَب ْئسَ  ف يه ، أَنـُْتمْ  َما إ ىَل  َصيَـّرَُكمْ  الَّذ ي فـَُهوَ  احَلق 
َ
 .امل

)(3) 
ق يلُ  ب ْئسَ : َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

َ
َقامُ  امل

َ
َكانُ  َوامل

َ
، َدار   م نْ  َوامل  َكانَ  ل َمنْ  َهَوان 

 (2)( .ُرُسل ه   َواتـ َباع   اللَّه   آيَات   َعنْ  ُمَتَكبـ رًا
 مثاين تقدمها النحل آية أن ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: ) وجاء يف كتاب

 قوله لدن من موصفه ويف َجَهنََّم {، أَبـَْوابَ  } فَاْدُخُلوا: هلـم املقول هؤالء ذكر يف حنوها أو آيات
} : قوله إىل ،(1)چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ: اىلـتع

 معىن إىل املشرية بالالم التأكيد يناسبه واالستيفاء ذكرهم، يف إطالة وتلك َجَهنََّم {، أَبـَْوابَ  َفاْدُخُلوا
ڍ  ڌ  چ : قوله منهما، األوىل يف املتقدم فإن املؤمن، وسورة الزمر سورة يف اآليتان وأما القسم،

 مجع قد كالم وذلك َجَهنََّم {، أَبـَْوابَ  اْدُخُلوا } ق يلَ  قوله: ، إىل(1)چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  

                                                           

  ( . 22( سورة الزمر : ) من اآلية / 1)

  ( . 29( سورة النحل : ) من اآلية / 2)
  ( مرجع سابق . 119/  2كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) ( ابن  3)
  ( . 112/  2( املرجع السابق : ) 2)

  ( . 22( سورة النحل : ) اآلية / 1)
  ( . 21( سورة الزمر : ) من اآلية / 1)
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 املنزل ردهم من النحل آية قبل املذكورين يف ذكر ما مثل كفرهم من يذكر مل أنه الوجازة إىل
 قبل آية اإلجياز الواقع فناسب كفرهم، نــــم شنعاء مقالة وتلك اأَلوَّل نَي {، } َأَساط ريُ : بقوهلم
 فلم املؤمن، سورة آية وأما. " فبئس ": قوله من الالم، بسقوط كفرهم من فيها أمجل عــــم الزمر
 غري على مرتكبهم شنيع نــــم نص وال النحل سورة يف وقع كما التعريف استيفاء قبلها أيضا يقع

 وورد ر،ــــــالزم ورةـــــس يف اــــكم الالم سقوط ذلك اسبـــــفن التكذيب،
 (1)( .ويناسب جيب ما على كل

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاءت بدون زيادة حرف الالم عليها، وهذا متوافق مع سياق اآليات، ألن  فاآلية األولى:

احلديث يف اآليات عن مآل ومصري املتكربين الكافرين، بدون زيادة أو تفصيل حلاهلم، كما هو واضح 
زيادة يف اآليات اليت قبلها، فناسب ذلك اإلمجال عدم الزيادة، وبالتايل كان استخدام اجلملة بدون 

 متوائم مع سياق اآليات، واهلل أعلم.
جاءت بإضافة حرف الالم عليها، وهذه الزيادة متناسبة مع اآليات، وذلك ألن  واآلية الثانية:

احلديث عن حال املتكربين كان بإطناب أو تفصيل وتوضيح، حيث ورد يف اآليات اليت قبلها، حال 
تحملوا وزر أنفسهم ووزر من تبعهم، فكانت العقوبة هؤالء القوم، وكيف أهنم ضلوا وأضلوا غريهم، ف

املضاعفة، وبالتايل كان استخدام اجلملة بزيادة حرف الالم عليها يف مكانه املتالئم مع سياق اآليات 
 واهلل أعلم.

 
 
 

                                                           

  ( مرجع سابق . 292/  2( أمحد الارناطي ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل : ) 1)
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  ] مْيت ــ ميِّت [ (الثامن والعشرون)المثال  

 (2)چ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ 
 (2)چىئ  يئ   جب    مئحئ  چ 

ََذا تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )جاء يف   .املي ت   اإلْنَسان   م نَ  اللَّْحم   ب َأْكل   تـََعاىَل  َشبَـَّهَها َوهل 
)(3) 

َقُلونَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  يف   اللَّه   ع ْندَ  َوَسَتْجَتم ُعونَ  حَمَاَلةَ  ال الدَّار   َهذ ه   م نْ  َستـُنـْ
َرة   الدَّار    (2)( .اآلخ 
 هو واملي ت بالفعل، اتــــم الذي وــــــه املْيت: ومي ت مْيت بني وفْرقاء يف تفسري الشعراوي: ) ــــوج
  الذ ي
چ  : نبيه اـً خماطب تعاىل قوله ذلك ومن احلياة، قيد على يزال ما كان وإنْ  املوت، إىل أمره يؤول

 (1)( .چحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

وهو يف موقعه املتوافق مع معىن اآليات، ورد فيها لف، مْيت بدون التشديد،  فاآلية األولى:
أوحت إىل السامع معىًن غري املعىن املراد يف اآلية الثانية، فاملقصود هنا كل من مات بالفعل لذلك 

                                                           

 . ( 12اآلية /من سورة احلجرات : )  (1)

 . ( 31سورة الزمر : ) اآلية /  (2)
  ( مرجع سابق . 381/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
  ( . 91/  2( املرجع السابق : ) 2)

  ( مرجع سابق . 11211/  12( حممد متويل الشعراوي : ) 1)
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ما سيؤول إليه كل حي وهو املوت، وإمنا املوت هنا على فقط مقصوراً أو حمصوراً واحلقيقة، وليس 
يف  قد حتقق وحصل، وليس هناك جمال للنقاش يف وقوعه من عدمه، أو فرصة لتأخره أو تأجيله

ڳ  ڳ چ و احلال يف قـول اهلل تعاىل: ـو قد حصل وانقضى أمره، كما هـ، وإمنا هذلك الوقت

الطريقة يف سياقها املناسب مع اآلية الكرمية، ، وبالتايل جاءت اللفظة هبذه (1)چڳ  ڱ 
 لتوضح للقارئ املراد من هذه اللفظة، وهو وقوع املوت فعاًل وانتهاؤه، ال تأخره وحصوله فيما بعد

 .واهلل أعلم
وهو أيضًا هنا يف موقعه املتوائم مع سياق اآليات، جاء فيها لف، مّيت بالتشديد،  واآلية الثانية:

ؤول به احلال إىل املوت، سواء بعد قليل أو كثري، فنهايته ستكون املوت ال هو يوضح كل ما سيف
ن مات وانتهى أجله مسبقاً، كما هو احلال يف اآلية السابقة، وإمنا هنا باللف، ملحمالة، وليس املراد 

يف  باعتبار ما سيكون، ويف كلتا احلالتني، هو قادم ال حمالة، ولكن املوت هنا يراد به ما سيأيت سواء
العهد القريب أو البعيد، وبالتايل جاءت هنا بالتشديد لتوضح هذا املعىن، فتكون يف موضعها 

 وأمته من بعده كذلك املناسب، ألن هذا واضح من سياق اآليات يف اإلخبار عن موت الرسول 
 .واهلل أعلم

  ( ] وقال ــ قال [ونعشر والع سات)المثال ال 

 (2)چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڱ چ 

 (3)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۆۆ  چ 

                                                           

 ( 122اآلية /من سورة األنعام : )  (1)
  ( . 23( سورة ق : ) اآلية / 2)
  ( . 22اآلية / من : )  ةقالسابسورة ال( 3)
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ًا تـََعاىَل  يـَُقولُ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  أَنَّهُ : آَدمَ  اْبن   ب َعَمل   املوَكَّل   املَلك   َعن   خُمْرب 
َا الق َياَمة   يـَْومَ  َعَلْيه   َيْشَهدُ   (1). (فـََعلَ  مب 

 (2). (ب ه   وُك لَ  الَّذ ي الشَّْيطَانُ  ُهوَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 اجلملة هذه استؤنفت وإمنا له، املقي  الشيطان أي قرينه، قال وجاء يف كتاب ) روح املعاين (: )

ۈ  ٴۇ  } :  تعاىل قوله عليه دل حملذوف جواب ألهنا املقاولة؛ حكاية يف الواقعة اجلمل استئناف

 قرينه فأجاب أطااين، هو:  قال كأنه الكافر، به اعتذر كالم سابقة على مبين فإنه {ۋ   
 ىعل داللة قبلها، ما على العطف واجبة فإهنا األوىل، اجلملة خبالف إليه، الطايان وإسناد بتكذيبه
 (3)( امللكني. مع نفس كل جميء أعين احلصول، بني مفهوميهمـا يف اجلمع

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
ورد فيها الفعل بزيادة حرف العطف قبله وهو الواو، وذلك لتوافقه مع سياق  فاآلية األولى:

اآليات، فاجلملة يف اآلية هنا معطوفة على ما وقعت اإلشارة إليه يف اآليات السابقة، واملعنيان 
جمتمعان، حيث إن كل نفس يوم القيامة ستأيت ومعها سائق يسوقها، ويف نفس الوقت سيقول 

ذكور يف اآلية، لذلك كان العطف حبرف الواو، فكانت الزيادة يف مكاهنا املناسب الشهيد القول امل
 واهلل أعلم.

ورد فيها الفعل بدون زيادة عطف أو غريه، ألهنا مجلة مستقلة عن باقي اآليات،  واآلية الثانية:
وحتويله ومستأنفة للمعىن، وكأهنا جواب حملذوف، وذلك تكذيبه لقرينه فيما بعد، وإسناد الطايان 

عليه، فلم تكن هناك مجل معطوفة ليكون العطف، وال حاجة لربط اجلملة بسابقها من الكالم، 
 فكان الفعل بدون زيادة يف موقعه املتوافق مع اآليات واهلل أعلم.

 

                                                           

  ( مرجع سابق . 212/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)

  ( . 213/  2( املرجع السابق : ) 2)
  ( مرجع سابق . 181/  21: ) ، روح املعاين ( حممود األلوسي 3)
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  ] لجعلناه ــ جعلناه [ (ثالثون)المثال ال

  (1)چۀ    ڻ چ 
 (2)چۅ    ۋچ 

 (3)(. َواْست ْحَصاد ه   اْست َوائ ه   قـَْبلَ  ألَيـَْبْسَناهُ : َأيْ  ل)ية األوىل: )جاء يف تفسري القرآن العظيم 
 (2)(. َزرْع   َوال ل ُشْرب   َيْصُلحُ  ال ُمرًّا ُزعاقًا: َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 احلادي النوع يف"  السائر املثل"  يف األثري ابن اإلمام قال وجاء يف كتاب ) حماسن التأويل (: )

 يف املبالاة، من لضرب إال جتيء ال وأهنا الكالم، يف التوكيد الم ورود حبث يف الثانية، املقالة من عشر
 :مثاله ما چۋ  ۅ  چ : قوله دون چڻ   ۀ  چ : تعاىل قوله يف الالم جميء سر

 العذب املاء جعل ألن كذلك؛ جاءت وإمنا املشروب، آية دون املطعوم، آية يف أدخلت الالم
 إذا ما وكثرياً  العذب، املاء من أكثر امللح، املاء من واملوجود والعادة، العرب يف إمكاناً  أسهل ملحاً 
 العذب املاء جعل يف حيتج فلم امللوحة؛ إىل أحالتها الرتبة، املتارية األراضي على العذبة املياهُ  جرت
 فإن املطعوم وأما. التحقيق زيادة املفيدة التأكيد الم عليه تدخل مل فلذلك تأكيد؛ زيادة إىل ملحاً 

                                                           

 . ( 11اآلية / من سورة الواقعة : )  (1)
 . ( 21اآلية / من ة : ) سابقسورة الال (2)
  ( مرجع سابق . 121/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
 ( . 121/  2( املرجع السابق : ) 2)
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 شديد؛ اهلل من سخط عن إال يكون فال وقع وإذا املعتاد، عن اخلارجة األشياء من حطاماً  جعله
 (1)(. ـا.ه. إجياده وتقرير أمره، حتقيق يف زيادة التأكيد، بالم قرن فلذلك

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
الرتهيب جاء الفعل جعلناه مسبوقًا بالم، وهي الالم املؤكدة، وتدل على الزيادة يف فاآلية األولى: 

الوعيد، والصعوبة يف وقعها على النفس، فهي تشري إىل عظيم سخط الوعد و التهديد، والشدة يف و 
عام، وليس اهلل وغضبه، وهذا يتناسب مع نوع التهديد يف اآلية، وهو يف هذا املوضع متعلق بالط

بإمكان اإلنسان أن يوجد البديل عند فقده، أو حتويله وإعادته كما كان سليمًا طيبًا نافعًا كما هو 
احلال يف املاء، وبالتايل جاءت الالم لتوضح شدة سخط اهلل على عباده من خالل التهديد والوعيد 

م يف هذا املوضع متوافقًا مع ، فكان وجود الالاملذكور، وارتباط ذلك باملثال الذي جاء مبينًا لذلك
 .سياق ومعىن اآلية الكرمية واهلل أعلم

من شدة وأخف حدة، جاء الفعل جعلناه بدون الم، وذلك ألن التهديد هنا أهون  واآلية الثانية:
اآلية السابقة، فاحلديث يف سياق هذه اآلية عن عقوبة حتويل املاء العذب إىل ماء ماحل غري صاحل 

فعل قد يستطيعه البشر، وهو حتويل املاء املاحل إىل عذب، أو العكس، فقد يتحول للشرب، وهذا ال
املاء العذب إىل ماحل بعد مروره على تربة معينة، لذلك كان التهديد هنا أخف من التهديد يف اآلية 

 .واهلل أعلم السابقة فلم تكن احلاجة إىل تأكيد حبرف الالم
نشاء لجعلناه حطاماً .... لو نشاء جعلناه أجاجاًــ نحن ي والثالثون( ] لو داح)المثال ال 

 جعلناها تذكرة [

 (3)چۋ  ۅٴۇ   ۋ  چ      (2)چڻ   ۀڻ  ڻ  چ 
                                                           

ــــــ  1بريوت ، ط  ـــــ العلمية الكتب السود ، دار عيون باسل حممد: القامسي ، حماسن التأويل ، حتقيق  الدين مجال حممد( 1)
 ( . 122/  9هـ : )  1218

  ( . 11( سورة الواقعة : ) من اآلية / 2)

  ( . 21ة : ) من اآلية / سابقسورة الال( 3)
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 (1)چۆئ  ۈئ         ۈئ      ۆئۇئ  ۇئ  چ 
اد ه  ـَواْست ْحصَ  اْست َوائ ه   قـَْبلَ  ألَيـَْبْسَناهُ : َأيْ  اء يف تفسري القرآن العظيم ل)يتني األوىل والثانية: )ــــــــــــج
 .... 
. َوال ل ُشْرب   َيْصُلحُ  ال ُمرًّا ُزعاقًا: َأيْ   (2)( َزرْع 
 َأيْ : َوقـََتاَدةُ  جُمَاه ٌد، الَ ــــقَ { َتْذك َرًة  اــــَجَعْلَناهَ  حَنْنُ  } ه ل)ية الثالثة: )ــــاء يف التفسري نفســـــوج
، اْبنُ  قَالَ { ل ْلُمْقو يَن  َوَمَتاًعا }، ... .الُكبـَْرى ارَ ــــــالن رـــــُتذَكّ   َوالضَّحَّاُك، َوقـََتاَدُة، َوجُمَاه ٌد، َعبَّاس 
ْنهُ : َوقَالَ  َجر ير ، اْبنُ  َواْختَاَرهُ  املَساف ر يَن،{ ل ْلُمْقو يَن  } َمْعىَن : َعَريب    ْبنُ  َوالنَّْضرُ   الدَّارُ  أَقـَْوت   : "قـَْوهُلُمْ  َوم 
 ".َها أَْهلُ  َرَحلَ  إ َذا

رُهُ  َوقَالَ   .الُعْمَران   م نَ  الَبع يدُ  اخلَايل   الَقْفرُ : والَقَواء الق يُّ : َغيـْ
 .اجلائع ُهَنا املْقو ي: َأْسَلمَ  ْبن   َزْيد   ْبنُ  الرَّمْحَن   َعْبدُ  َوقَالَ 
، َأيب   ابن ليث وقال ر  { ل ْلُمْقو يَن  َوَمَتاًعا : }جُمَاه د   َعنْ  ُسَلْيم   ال طََعامٌ  ل ُكل   َواملَساف ر ، ل ْلَحاض 
، َجاب ر   َعنْ  ُسْفَياُن، َرَوى وََكَذا. النَّارُ  إ الّ  ُيْصل ُحهُ   .جُمَاه د   َعنْ  اجْلُْعف ي 
 نـــــع ذُك رَ  وََكَذا. َأمْجَع نيَ  النَّاسَ  املْسَتْمت ع نَي،{ ل ْلُمْقو يَن  : }قـَْوَلهُ  جُمَاه د   نْ ــــعَ  جنَ يح، َأيب   اْبنُ  الَ ــــَوقَ 
 (3)( .عكرمة

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على تفسري مّيز بني تفسري املواضع الثالثة، 
فأقول وباهلل وسر ارتباط العقوبة يف املوضعني األوليني، وبعدها أو حذفها يف املوضع الثالث، 

 التوفيق:
ورد فيهما التهديد بالعقوبة من اهلل تعاىل، وذلك إذا خالف املسلمون  فاآليتان األولى والثانية:

أوامر اهلل أو كفروا بنعمة اهلل عليهم، فاهلل شديد العقاب، والعقوبة األوىل مرتبطة باحلرث والزرع، 

                                                           

  ( . 23ة : ) من اآلية / سابقسورة الال( 1)
 ( مرجع سابق . 121،  121/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)

  ( . 122،  121/  2( املرجع السابق : ) 3)
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امها من نعم اهلل على عباده، ولكنهما معرضتان للفناء أو التحويل تالشرب، وكلوالثانية مرتبطة مباء 
ن على كل شيء، والفعال ملا يريد، وبالتايل جاءت ميوجل، فهو امله أي حلظة بإرادة اهلل عز يف

 العقوبة متناسقة مع املعىن العام ل)يات يف اآليتني األوىل والثانية واهلل أعلم.
جاءت بدون التهديد، وهي أيضاً يف موضعها املتوافق مع سياق اآليات، حيث إن  واآلية الثالثة:

أراد هلذه النار أن تكون تذكرة وموعظة وفائدة للبشرية، وهذا يتعارض مع إفنائها أو إذهاهبا، اهلل 
وبالتايل هنا مل يذكر املوىل سبحانه شيئًا من أنواع التهديد بزوال هذه النار، حىت تبقى ويستمر نفعها 

 اآليات واهلل أعلم. للناس، وعليه فقط كانت هذه اآلية وبدون هتديد ووعيد متوافقة مع سياق ومعىن
  ] يتولهم ــ يتولهم منكم [ (الثاني والثالثون)المثال 

 (1)چڻ   ۀ  ۀ     ہ   ڻ  ڻ  چ 

 (2)چڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄ    ڃڄ  چ 

ڻ  ڻ   چ : فـََقالَ  ُمَواالهت  مْ  َعَلى الَوع يدَ  َأكَّدَ  مُثَّ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   چ  َكَقْول ه : چڻ   ۀ  ۀ     ہ  

 (2)(. (3)چڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ  چ : تـََعاىَل  قَالَ  َكَما َذل كَ  َعَلى َوتـََوعَّدَ وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

                                                           

 ( . 9اآلية / من سورة املمتحنة : )  (1)
 ( . 23اآلية / من سورة التوبة : )  (2)
 ( . 11سورة املائدة : ) اآلية / (3)
  ( مرجع سابق . 91/  8: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)
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ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  

 (2)( .(1)چ  ... اآليَةَ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
لف نفسه ــــن يتوهّلم ( أي يكــــ) ومور (: ) ــــم الدرر يف تناسب اآليات والســــاء يف كتاب ) نظـــــوج

م ـــــم ( ليعـــــ) منك ـن املنابذة ، وأطلق ومل يقيد بــــه الفطرة األوىل ميدعو إلتا ـــــاحلمل على غري م
هم ( أي خاصة ال  )اجرين وغريهم واملؤمنني وغريهم: ) فأولئك ( أي الذين أبعدوا عن العدل ــــامله

الظاملون ( أي العريقون يف إيقاع األشياء يف غري مواضعها كمن ميشي يف  )عريقون يف أهنم غريهم ال
 (3)( مأخذ االشتياق بسبب هذا التويل.

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
املنع  ات، ليكونمتوافق مع سياق اآلياحلذف حذفت منها كلمة ) منكم (، وهذا  فاآلية األولى:

التحذير أمشل وأوسع،  يشمل بذلك املؤمنني وغريهم، فيصبحمن املواالة يف هذه احلالة مطلقاً، و 
كما جاء يف اآلية الكرمية: } إمنا ينهاكم ..... أن تولوهم {، فالنهي عن   ،لذلك تكرر الوعيد

والتنبيه على التحذير ا ذاك إال زيادة يف ليهم ورد مرتان يف نفس اآلية، وممواالهتم وحبهم والتودد إ
 .واهلل أعلم ان حذف ) منكم ( يف مكانه املناسب متاماً خطر تلك الفعلة، فك

وردت فيها كلمة ) منكم (، وهي متوافقة أيضًا مع معىن اآلية الكرمية، لتخصص  واآلية الثانية:
، وأقوى رابطة، املخاطبني يف النهي عن مواالة الكفار مهما كانت قرابتهم، فاإلسالم هو أوثق عالقة

واهلل  فاخلطاب موجه للمؤمنني، واختص وتأكد بـ ) منكم (، فكان يف مكانه املتالئم مع سياق اآلية
 .أعلم
 
 
 

                                                           

 .  ( 22( سورة اجملادلة : ) اآلية / 1)

  ( مرجع سابق . 121/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)
  ( مرجع سابق . 111/  2: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 3)
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 )المثال الثالث والثالثون( ] رب المشارق والمغارب ــ ورب المشارق [

 (1)چپ  پ  پ    ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ      چ 
 (2)چٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ 

 َمْشر ًقا َوَجَعلَ  َواأَلْرَض، السموات خلق الذي: أي تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )جاء يف 
َا يف   َوَتا يبُ  َمَشار ق َها م نْ  تـَْبُدو الَكَواك بَ  َوَسخَّرَ  َوَمْار بًا،  (3)( .َمَاار هب 

 م نَ : َأيْ  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
، ري ه   اخلَْلق   يف   املَتَصر فُ  املال كُ  ُهوَ : َأيْ  چٿ   ٿ  چ  املْخُلوقَات  َا ب َتْسخ   َكَواك بَ  م نْ  ف يه   مب 
، م نَ  تـَْبُدو َوَسيَّارَات   ثـََواب َت،  ل َداللَت َها املَاار ب   َعن   املَشار ق   ب ذ ْكر   َواْكتَـَفى. املْار ب   م نَ  َوتـَْاُربُ  املْشر ق 
 يف   الَ ـَوقَ . (2)چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : ه  ـقـَْول   يف   ب َذل كَ  َصرَّحَ  َوَقدْ . ه  َعَليْ 
، الش َتاء   يف   ، يـَْعين  (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : اأُلْخَرى اآليَة    .َوالَقَمر   ل لشَّْمس   َوالصَّْيف 
)(1) 

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على تفسري ميّيز بني ذكر املاارب مع املشارق 
 فأقول وباهلل التوفيق:تارة، وحذفه املاارب يف املوضع اآلخر، والااية واحلكمة من الذكر واحلذف، 

                                                           

  ( . 21( سورة املعارج : ) اآلية / 1)
  ( . 1( سورة الصافات : ) اآلية / 2)
  مرجع سابق .(  229/  8( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)

  ( . 21( سورة املعارج : ) اآلية / 2)
  ( . 12( سورة الرمحن : ) اآلية / 1)
  ( مرجع سابق . 1/  2ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : )  (1)
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ن القرآن الكرمي، مت ذكر املاارب مع املشارق، وهذا هو األصل يف بقية املواضع مفاآلية األولى: 

، واآلية چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ سواء يف اإلفراد أو التثنية أو اجلمع، مثل اآلية الكرمية: 

، فهنا جاء ذكر املاارب على أصله، وبالتايل كان االستخدام (1)چگ  گ  ڳڳ   چ الكرميـة 
 يف موضعه املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.

حذف منها املاارب عند ذكر املشارق، بعكس ما هو دارج يف بقية املواضع،  واآلية الثانية:
واحلذف هنا يف موضعه املتوافق مع أسرار القرآن، حيث إن اآليات بعدها تتحدث عن الزينة 

 السماء الدنيا، وهذا يتناىف وال يتوافق مع ذهاب الشمس، فاجلمال يبدو واجلمال، وهو ما يكون يف
ي بشكل أكرب يف النهار، وبالتايل اقتصرت اآليات على ذكر املشارق، ومت حذف أكثر ويتضح للرائ

 املاارب، فكان احلذف يف موضعه املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ( . 111( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)
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 : فصل الثانيال
 بين التقديم والتأخيرالمقارنة 

 
 ( ] وادخلوا .. وقولوا ــ وقولوا .. وادخلوا [ول)المثال األ

  (2)چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ 
 (1)چ  ڑ  ک  ک  ک  کچ 

 بالفعل، فيه هلل خاضعني وجه على دخوهلم يكون وأن جـاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
  وهو

 أن أي{  ک : }يقولوا أن وهو وبالقول ذليلني، خاضعني: أي{ ک  } الباب دخول
 حيـط
 (3)( .مافرته إياه بسؤاهلم خطاياهم عنهم

: أي{ ک : }الباب تدخلون حني{  ڑ } التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) وجاء يف

 مستكينني لربكم خاضعني: أي{ ک  ک  ک  } .عنا واعف خطايانا، عنا احطط

 (2). (باخلضوع فأمرهم لنعمته، شاكرين لعزته،

                                                           

 ( 18اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 ( 111اآلية / من سورة األعراف : )  (2)
   ( مرجع سابق . 13/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)

 . ( 311/  1( املرجع السابق : ) 2)
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 على{  ک  ک  ک } َوقدم اء يف كتاب ) الربهان يف توجيه متشابه القرآن (: )ــــوج

 ک  } السُّورَة َهذ ه يف السَّاب ق أَلن اأَلْعرَاف يف وأّخرها السُّورَة َهذ ه يف{  ڑ  ک } قـَْوله

 (1). (الدُُّخول َكْيفيَّة فَبني {
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

تقدم ذكر الدخول على االستافار، وذلك ألنه جاء متناسقًا مع الدخول املذكور فاآلية األولى: 
اآلية، فتناسب توضيح هذا الدخول، فكأن املراد هنا التأكيد على ذلك، والرتكيز على طريقة  يف أول

وكيفية الدخول املتناسبة، فابتدأ به، وقدم ذكر الدخول على قوهلم حطة، فكان التقدمي يف مكانه 
 املتالئم مع اآليات واهلل أعلم مبراده.

ل، وذلك لتوافقه مع اآلية الكرمية، حيث جاء تقدم ذكر االستافار على الدخو  واآلية الثانية:
األمر يف أول اآلية بالسكن يف القرية، ومل يكن األمر بالدخول، وبالتايل كان أمر االستافار متناسقاً 
مع السكن، ليوضح أن االستمرار يف هذه احلياة واالستقرار فيها، حيتاج إىل جلوء إىل اهلل تعاىل، وذكر 

هو االستافار والرجوع إىل اهلل تعاىل، وبالتايل كان التقدمي مناسباً للمعىن يف هنا أحد هذه األسباب، و 
 اآلية واهلل أعلم مبراده.

  ( ] والنصارى والصابئين ــ والصابئين والنصارى [ثاني)المثال ال

 (1)چ پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
  (3)چ   ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

                                                           

 ( مرجع سابق . 23/  1: )  ، الربهان يف توجيه متشابه القرآن حممود بن محزة الكرماين (1)

 ( . 12اآلية / من ( سورة البقرة : ) 2)
 . ( 12اآلية / من سورة احلج : )  (3)
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 الصابئني، ألن خاصة، الكتاب أهل على احلكم وهذا )جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: 
 والنصارى، واليهود األمة، هذه من املؤمنني أن اهلل فأخرب النصارى، فرق مجلة من أهنم الصحيح
 (1). (والصابئني

 أوتوا الذين من األرض، أهل طوائف عن تعاىل خيرب وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (2). (والصابئني والنصارى واليهود املؤمنني من الكتاب،

 يف الصابئني على مقدمون النََّصاَرى أَلن وجاء يف كتاب ) الربهان يف توجيه متشابه القرآن (: )
َقَرة يف فـََقدمُهمْ  كتاب لــــأهـ أَلهنم الرُّتْـَبة  مــــأَلهن انــــالزَّمَ  يف   النََّصاَرى على مقدمـون ونــــوالصابئ البـَ
  مـقبله َكاُنوا
 (3). (احلج يف فـََقّدمُهمْ 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

تقدم فيها ذكر النصارى، وذلك حسب ترتيب الكتب السماوية يف املنزلة، فاآلية األولى: 
ة كما ورد عند بعضهم أهنم جزء ئببئة، وذلك ألهنم أهل كتاب، والصافالنصارى أعظم رتبة من الصا

هلم، واآليات حسب السياق حتدثت عن قصة سيدنا موسى عليه السالم مع اليهود، منهم، أو تبع 
وبالتايل تالءم سياق اآليات مع جمرى األحداث والقصص من حيث الرتتيب الذي يتالءم مع املنزلة 

 ة بعد النصارى باعتبار هذا الفارق بينهما واهلل أعلم.ئبتايل تناسب ذكر الصاوالرتبة، وبال
تأخر فيها ذكر النصارى، وذلك حسب ترتيبهم الزمين بني سائر األقوام وامللل، فهم  نية:واآلية الثا

، وسياق اآليات يتوافق مع ذلك، فهي تتحدث عن أحوال آخر األقوام قبل قوم سيدنا حممد 
الناس وشؤوهنم مع عبادة اهلل وحده، فكان النصارى من ضمن هؤالء الناس واألقوام الذين بلاتهم 

 ت، وهم متأخرون زمناً، فتناسب ذكرهم بعد الصابئة واهلل أعلم.الرساال
                                                           

  ( مرجع سابق . 12/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 1)
  ( . 131/  1( املرجع السابق : ) 2)

  ( مرجع سابق . 21/  1: ) ، الربهان يف توجيه متشابه القرآن ( حممود بن محزة الكرماين 3)
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 ( : ] الخوف والجوع ــ الجوع والخوف [ثالث)المثال ال

 (1)چ ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٿ  چ 
 (2)چ  ڄ  ڃڄ  ڄ  ڄ      چ 

 م نَ  ب َشْيء   } عباده سيبتلي أنه اآلية هذه يف فأخرب جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 أو كله، باخلوف ابتالهم لو ألنه منهما؛ يسري بشيء: أي{ َواجُلوع   } األعداء من{ اخلَْوف  
 (3)( .هتلك ال متحص واحملن هللكوا، اجلوع،

 الذي واخلوف الرغد، ضد هو الذي اجلوع لباس وألبسهم وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (2)( األمن. ضد هو

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أصل إىل تفسري مييز بني تقدمي اجلوع تارة، 
فأقول وباهلل التوفيق وتقدمي اخلوف تارة، وسر جميئها تارة بشكل وتارة أخرى بالشكل اآلخر، 

 ومنه السداد:

                                                           

  ( . 111( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)
  ( . 112النحل : ) من اآلية / ( سورة 2)

  ( مرجع سابق . 21/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)

  ( . 211/  1( املرجع السابق : ) 2)



- 122 - 

 

تقدم فيها ذكر اخلوف على اجلوع، وذلك متناسب مع سياق اآليات، ألن  فاآلية األولى:
احلديث يف جممله عن القتال ولقاء العدو، ويف هذا املقام يتالب جانب اخلوف على جانب اجلوع، 

 فكان التقدمي للخوف يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده.
ع على اخلوف، وهذا التقدمي هنا أيضًا متوافق مع سياق تقدم فيها ذكر اجلو  واآلية الثانية:

اآليات، فاحلديث يف جممله عن الرزق، وحال من مل يشكروا الرزق والنعم اليت أنعم اهلل عليهم هبا، 
وهنا جاء املوضع مقابل رغد العيش والرزق الواسع، فكان تقدمي اجلوع يف مكانه املتوائم متامًا مع 

 م مبراده.سياق اآليات واهلل أعل
 

  ابع( ] به لغير اهلل ــ لغير اهلل به [)المثال الر 

 (2)چ گ    ڳ  ڳگ  گ  چ 
 (2)چ  پ      ڀ   ڀپ  پ  چ 

 من واألوثان لألصنام يذبح كالذي اهلل، لاري ذبح: أي جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 اخلبائث أجناس لبيان به جيء للمحرمات، حاصر غري املذكور وهذا وحنوها، والقبور األحجار،
 (3)( عليها. املدلول

 واألولياء األصنام من تعاىل، اهلل غري اسم عليه ذُكر: أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 غريه اسم فذكر الذبيحة، يطيب تعاىل اهلل ذكر أن فكما. املخلوقني من ذلك وغري والكواكب
  ا،ــعليه

 (2). (تعاىل باهلل شرك ألنه معنوياً، خبثاً  يفيدها

                                                           

 . ( 123اآلية / من سورة البقرة : )  (1)
 . ( 3اآلية / من سورة املائدة : )  (2)
 ( مرجع سابق . 81/  1املنان : ) ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم 3)

 ( . 219/  1( املرجع السابق : ) 2)



- 123 - 

 

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على من مييز يف الفرق بني التقدمي 
والتأخري للجار واجملرور ) به ( على لف، اجلاللة ) اهلل (، وسر جميئه مرة متقدماً، وتارة أخرى 

  فأقول واهلل أعلم:متأخراً، 
تقدم فيها اجلار واجملرور على لف، اجلاللة ) اهلل (، وهذا يتوافق مع سياق اآليات  فاآلية األولى:

الكرمية، فاحلديث عن نعم اهلل اليت أنزهلا وأكرم هبا خلقه، والطيبات اليت هيأها ورزقها عباده، وما 
ة، ــــر لف، اجلاللـــدم ذكــــة إىل أنه تقـــــر هلل عليها، إضافـــــن وجوب محد وشكــــيرتتب على ذلك م

وبدون أن تذكر النعم بعده } واشكروا هلل {، وبالتايل كان من املناسب أن يتقدم اجلار واجملرور، 
 ليعود على لف، اجلاللة املذكور واهلل أعلم.

تقدم فيها لف، اجلاللة ) اهلل ( على اجلار واجملرور، وذلك لتناسبه مع سياق  واآلية الثانية:
املواضع غري املوضع املذكور يف اآلية السابقة، فورد يف أحد املواضع بعد ذكر  اآليات يف بقية

جمموعة من احملرمات واملنكرات، فتناسب ذكر لف، اجلاللة لربط اآليات ببعضها البع ، وشدة 
التحذير من عقابه، ويف موضع آخر كان احلديث فيه أيضًا عن نعم اهلل تعاىل على عباده، 

، فذكرت النعم مع لف، اجلاللة } واشكروا نعمت اهلل {، فناسب أن ووجوب شكر نعمة اهلل
يكون لف، اجلاللة متقدمًا لريبط بني نعمة اهلل وما حرم اهلل، وبالتايل كان تقدم لف، اجلاللة ) اهلل 

 ( على اجلار واجملرور متوافقاً مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 بالقسط [( ] بالقسط شهداء ــ شهداء مثال الخامس)ال

  (1)چ پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 
 (2)چھ   ے  ےہ  ہ  ھ  ھ        ھ  چ 
 هو الذي طـــــبالقس قائمني أحوالكم لــك يف ونواــك: أي دي ل)ية األوىل: )ـــاء يف تفسري السعــــج
  العدل

                                                           

 . ( 131اآلية / من سورة النساء : )  (1)
 . ( 8اآلية / من سورة املائدة : )  (2)
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 تصرف بل معصيته، على بنعمه يستعان ال أن اهلل حقوق يف فالقسط عباده، وحقوق اهلل حقوق يف
. حقوقك تطلب كما عليك اليت احلقوق مجيع تؤدي أن اآلدميني حقوق يف والقسط .طاعته يف

 وغري واملكافأة األخالق من به، يعاملوك أن حتب مبا الناس وتعامل والديون، الواجبة، النفقات فتؤدي
 أحد أو القولني ألحد حيكم فال والقائلني، املقاالت يف القسطُ  القسط   أنواع أعظم ومن .ذلك

 اليت الشهادة أداء القسط ومن بينهما، العدل وجهته جيعل بل ألحدمها، ميله أو النتسابه املتنازعني
 (1). (النفس على بل األحباب على حىت كان، وجه أي على عندك

 وأن .والباطنة الظاهرة حركاتكم بالقسط للقيام تنشط بأن وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 هو الذي للقسط، قاصدين تكونوا وأن الدنيوية، األغراض من لارض ال وحده، هلل القيام ذلك يكون
 والصديق والبعيد، القريب على بذلك وقوموا أفعالكم، وال أقوالكم يف التفريط، وال اإلفراط ال العدل،
 (2). (والعدو

 السورة هذه مباين أعظم كان وملا وجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (: )
 يكون إمنا الذي الوفاء إىل فيها النظر فإن املائدة يف يأيت ما خبالف ( بالقسط: )  فقال قدمه العدل

 (3)( له. املويف بالنظـر إىل
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

لرتابط املعىن يف اآليات قبلها تقدم فيها ذكر القسط على الشهادة، وما ذاك إال فاآلية األولى: 
وبعدها، فهي حتث على العدل وتأمر به، وتوضح عدل اهلل تعاىل مع املسيئني، وغري ذلك من األمور 

 اليت تؤكد ارتباط كل ذلك بتقدم ذكر القسط على الشهادة وتناسقه مع اآليات واهلل أعلم.
يضًا يظهر االرتباط الوثيق بباقي تقدم فيها ذكر الشهادة على القسط، وهنا أ واآلية الثانية:

اآليات، فاآليات قبلها حتث على الوفاء بعهد اهلل تعاىل، واتباع أوامره، واجتناب نواهيه، فجاء تقدمي 
                                                           

  ( مرجع سابق . 218/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 1)

 ( . 222/  1( املرجع السابق : ) 2)

 ( مرجع سابق . 333/  2: )  ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور اهيم البقاعي( إبر 3)
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الشهادة يف هذه اآلية متناسقًا متامًا مع السياق العام ل)يات الذي يأمر بالقيام بأمر اهلل تعاىل، 
 ومراعاة حقوقه، واهلل أعلم.

 ( : ] يغفر .. ويعذب ــ يعذب .. ويغفر [سادسل ال)المثا

 (1)چٹ  ٹڤ  ٹٿ   ٹ   ٿ   چ

 (2)چژ  ژڑ   ڈڎ  ڈ    ڎچ 

 (3)( العذاب. أسباب أو املافرة بأسباب أتوا إذا جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 والشرعية، القدرية التصاريف من شاء مبا فيهما يتصرف وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 (2)( .ومافرته الواسعة ورمحته حكمته اقتضته ما حبسب والعقوبة، واملافرة
 القصتني هاتني يف فقدموجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: ) ... 

 ذلك وأتبع تابوا، إن هلم املافرة ذكر مث فعلهم، على جزاء تعذيبهم أمر والسارقني احملاربني خرب من
 ما على ، وبناؤهاچ اآلية ...ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ : تعاىل بقوله
 .عليه وبقيت به اتصلت ملا ملناسبته املافرة على العذاب ذكر فقدم تبني، كما ويليها قبلها تقدمها
قوة  يفهـم ما تقدمهـا وإمنا املائدة، سورة يف الواقع ذكر منها شيء قبل يقع فلم األربع اآلي وأما

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ ڌ  ڌ   چ : البقرة آية يف تعاىل كقوله وأناب أحسن ملن الرجاء

ہ  چ : تعاىل قوله األربع من الثانية اآلية قبل وورد للمؤمنني، ، واخلطاب(1)چڎ  ڎ    ڈڈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ چ : الثالثة وقبل ،(1)چہ      ہ  ھ   ھ

                                                           

  ( . 18( سورة املائدة : ) من اآلية / 1)
  ( . 21( سورة املائدة : ) من اآلية / 2)
 ( مرجع سابق . 222/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)

  . ( 231/  1( املرجع السابق : ) 2)
  ( . 282( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)

 ( . 128سورة آل عمران : ) من اآلية /  (1)
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 الكتابني، ألهل خطاباً  كان وإن هذا وىف ،(1)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   چ قوله تعاىل: إىل  چ

ٱ  ٻ    چ : تعاىل قوله اآلية وقبل ومافرته، عفوه رجوا لرهبم وأنابوا أسلموا إن وأهنم هلم تنبيه

 حاله، بعلي  نبيه تعريف من هذا غري إىل الكالم خيرج ومل ،(2)چٻ  ٻ  ٻ  پ
 للمؤمنني تثبيت ذلك وكل ظنهم، يف جرى وما األعراب، من املخلفني حبال واإلعالم منحه وما
 للكل املالك سبحانه بأنه باإلعالم ذلك أتبع مث ، ولرسوله هلل االستجابة تعقبهم مبا ومنبئ

 فعل أن ذلك وأفهم ،چڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  چ : تعاىل الـــفق يشاء، مبا فيهم واملتصرف
 عن صادرة وأهنا تعاىل، تضره ال خمالفتهم وأن وقدره، أراده اـــــعم خارج غري األعراب من املخلفني
 (3)( .أعلم واهلل يناسب ما على كل وجاء املافرة ذكر تقدمي جبملتها األربع هذه فناسب قضائه،

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
تقدم فيها ذكر املافرة على العذاب، وهذا التقدمي متناسب مع سياق اآليات،  فاآلية األولى:

فاحلديث عن حال املرء ووقوعه يف اخلطأ، وحاجته إىل عفو ومافرة ربه، وكذلك يف املواضع األخرى، 
حيث احلديث مبجمله ال يتعلق بالعذاب، وإمنا باإلخبار عن أحوال األمم السابقة والالحقة، فكان 

 مع السياق واهلل أعلم. اً املافرة متوافقتقدمي 
تقدم فيها ذكر العذاب على املافرة، وهو متوافق أيضاً مع سياق اآليات، فاحلديث  واآلية الثانية:

هنا عن عقوبة السارق، وما يستحقه من العذاب يف الدنيا، وكذا احملارب، وما يناله من اجلزاء يف 
ى، الدنيا، فتناسب تقدمي العذاب، ألن املقام مقام وعيد وحتذير من السرقة وغريها من اجلرائم األخر 

 واليت تستحق العقوبة، فكان التقدمي والتأخري يف مكانه املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 ( ] الجن واإلنس ــ اإلنس والجن [سابع)المثال ال

  (2)چ ۆ  ۈ ۆ  چ 
                                                           

  ( . 18( سورة املائدة : ) من اآلية / 1)

  ( . 11( سورة الفتح : ) من اآلية / 2)
  ( مرجع سابق . 22،  23/  1: ) ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل د الارناطي ( أمح3)

 ( 131اآلية / من سورة األنعام : )  (2)
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 (1)چ  ڦ  ڦڤ   ڦ  چ 
 اجلن من ورده، احلق عن أعرض من مجيع اهلل وبخ مث اء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )ــــج
 واإلنس،
 (2). (بذلك فاعرتفوا خطأهم، وبني

 لك جعلنا وكما ـ  حممد لرسوله ـ مسلياً  تعاىل يقول وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 اخللق إىل نرسله ن  لكل جنعل أن سنتنا، فهذه وحيسدونك، وحياربونك، دعوتك، يردون أعداء
 (3). (الرسل به جاءت ما بضد يقومون واجلن، اإلنس شياطني من أعداء،

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أصل إىل أحد يذكر الفرق بني املواضع اليت تقدم 
فأقول واهلل أعلم ومنه فيها ذكر اإلنس على اجلن، واملواضع اليت تقدم فيها ذكر اجلن على اإلنس، 

 التوفيق والسداد:
تقدم فيها ذكر اجلن على اإلنس، واألصل أن اجلن خلقوا قبل اإلنس، وعليه  فاآلية األولى:

فيكون األصل تقدمهم يف الذكر، وبع  املواضع هلا مسوغات كما يظهر يل واهلل أعلم، ففي هذه 
اآلية تقدم ذكرهم، وذلك ألن احلديث مرتبط باجلن، وكيف أهنم قد استكثروا من اإلنس، فناسب 

ھ  چ وهناك مواضع أخرى يكون فيها التحدي لألقوى مثل سورة الرمحن: ذكرهم قبل اإلنس، 

، فأصل التحدي هنا للجن، (2)چھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
فهم أصحاب القدرات املهولة، والطاقات العجيبة، وغري ذلك من األسباب اليت جتعل ذكرهم قبل 

ذه املواضع، فكان الرتتيب متالئماً مع سياق اإلنس، لذا كان ذكر اجلن متقدماً على اإلنس يف مثل ه
 املعىن يف اآلية واهلل أعلم.

                                                           

 ( 112اآلية / من سورة األنعام : )  (1)
   ( مرجع سابق . 223/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 2)
  ( . 219/  1( املرجع السابق : ) 3)

 ( 33اآلية / من سورة الرمحن : )  (2)
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تقدم فيها ذكر اإلنس على اجلن، وهذا خالف الرتتيب يف األصل كما أسلفت يف  واآلية الثانية:
اآلية السابقة يف ترتيب اخللق، وهنا جاء هذا الرتتيب متناسقًا مع معىن اآلية الكرمية، فتأثري اإلنس 

ائهم ألمثاهلم من اإلنس أشد خطرًا من تأثري اجلن عليهم، فتقدم ذكرهم، وهناك مواضع أخرى وإغو 
يتناسب فيها هذا التقدمي، وذلك عندما يكون فيه التحدي لإلنس أكثر من اجلن كما يبدو يل واهلل 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چسورة اإلسراء أعلم، كما هو احلال يف قول اهلل تعاىل يف 

، فأصل التحدي هنا لإلنس يف موضوع الفصاحة (1)چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ
والبالغة، وأصل اخلطاب املباشر هلم وعجزهم عن اإلتيان مبثله، وغري ذلك من األسباب اليت جتعل 
مسّوغًا لذكرهم قبل اجلن، ففي مثل هذه املواضع، يكون تقدميهم يف الذكر يف موضعه املتالئم مع 

 كرمية واهلل أعلم.سياق ومعىن اآليات ال
 ( : ] نفعاً وال ضراً ــ ضراً وال نفعاً [ثامن)المثال ال

 (2)چٻ  پ  پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  چ 

 (3)چ ہ  ھ   ھۀ  ہ   ہ  ہ     چ 

 عين يدفع وال اهلل، من إال خري يأتيين ال مدبر، فقري فإين جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 (2)( .تعاىل اهلل علمين ما إال العلم من يل وليس هو، إال الشر

 ليس فإنه ، الن  من طلبوه حيث منهم، ظلم هذا فإن وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (1)( .للناس والبيان البالغ عليه وإمنا شيء، األمر من له

                                                           

 ( 88اآلية / من سورة اإلسراء : )  (1)
  ( . 188من اآلية /  )( سورة األعراف : 2)
  ( . 29( سورة يونس : ) من اآلية / 3)
  ( مرجع سابق . 311/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 2)

  ( . 311/  1( املرجع السابق : ) 1)
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 عن سؤاهلم تقدم ملا أنه وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )
 يشري السياق ظاهر وكان هبا، عامل ، أي(1)چجت  حت  خت   متىتچ : قوله يف وتكرر الساعة
 أن والشك بذلك، خيصهم وأن هبا، تعريفهم فطلبوا يعلمها، السالم عليه أنه يظنون كانوا أهنم إىل
 إىل مشري ألنه النفع ذكر وتقدم وال ضراً، نفعاً  لنفسه ميلك ال أنه فعرفهم لصاحبه، نفع بالشيء العلم
 من ميلك ال السالم عليه وأنه بعلمها، استأثر سبحانه أنه فأعلمهم علمها، من عنده أنه ظنوه ما
ىئ  ی  چ  بعلمها، خلقه عن سبحانه النفراده ة،ــالساع مـــعل عدا مما له، اهلل شاء ما إال شيئاً  ذلك

ڀ   چ: المـــــالس هـــــعلي نبيه انـــــلس على اىلـــــتع ولهــــبق الارض هذا تأكد مث ،(2)چی    ی     یجئ

 .التناسب بني كله ، وهذا(3)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ چ : قوله وهو يونس سورة يف األعراف يف تقدم ما تأخري وأما

 تعجيل فطلبوا ، (2)چڱ  ں  ں  ڻچ : قوله من قبله فللمتقدم الضر، ، فقدمچ
 السالم عليه هلم فقال العاجلة، واملضرة احملنة من مطالبهم يف ما يعلموا ومل وتكذيباً، استهانة العذاب
 بيدي، فليس ذلك تستعجلوين فال لكم، وال لنفسي النفع وال الضر أملك ال إين تعاىل: اهلل بأمر
ڭ   چ : هلم وقدره اهلل شاءه ملا أجالً  أمة لكل أن وأخربوا إياه، طلبهم من تقدم ما ألجل الضر فقدم

 الضر يف والتأخري التقدمي وجه وضح ، فقد(1)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ ۋ

 (1)( .اآليتني من كل أعقب مبا التعقيب وتوجيه والنفع،
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

                                                           

  ( . 182( سورة األعراف : ) من اآلية / 1)
  ( . 182/  ( سورة األعراف : ) من اآلية2)
  ( . 188: ) من اآلية /  بقةاسسورة الال( 3)
  ( . 28( سورة يونس : ) من اآلية / 2)
  ( . 29: ) من اآلية /  بقةاسسورة الال (1)
  ( مرجع سابق . 223،  222/  1( أمحد الارناطي ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل : ) 1)
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تقدم فيها ذكر النفع على الضر، والتقدمي هنا متوافق مع سياق ومعىن اآليات، ألن  فاآلية األولى:

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ احلديث يف اآليات قبلها خمتص بالنفع، حيث ذكرت اهلداية من اهلل تعاىل: 

، ويف نفس اآلية أيضاً كان تقدمي اخلري (1)چىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چانه: ـــــــاملوىل سبحـال ـــــر، حيث قـــــعلى الشـ

، وعليه فيكون تقدمي النفع هنا يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات واهلل (2)چٿ  ٿ  ٹٹ 
 أعلم.

تقدم فيها ذكر الضر على النفع، وهو أيضًا هنا متوافق مع معىن وسياق اآليات،  واآلية الثانية:

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   ڈ ژ چ ألن اآلية اليت جاءت قبلها 

، وغريها من (3)چگ  گگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
اآليات األخرى، واليت تقدم فيها ذكر السوء والشر على الرب واخلري، وعليه فقد كان تقدمي الضر هنا 

 يف موضعه املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
  وأنفسهم ــ بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهلل [ )المثال التاسع( ] في سبيل اهلل بأموالهم 

  (4)چ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ ۆئ  چ 
 (1)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڇ  چ 
ه ْم  } الازاة وجتهيز اجلهاد يف بالنفقة دي ل)ية األوىل: )ــــاء يف تفسري السعـــــج  باخلروج{ َوأَنـُْفس 
 (1). (بالنفس

                                                           

  ( . 128/ ( سورة األعراف : ) اآلية 1)

  ( . 188: ) من اآلية /  بقةاسسورة الال (2)
  ( . 11( سورة يونس : ) اآلية / 3)

 . ( 21اآلية / من سورة التوبة : )  (2)
 . ( 22اآلية / من سورة األنفال : )  (1)
 .مرجع سابق  ( 331/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 1)
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 (1). (اهلل سبيل يف اجلهاد ألجل هلل أوطاهنم وتركوا وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 أنكره ما عقيب األنفال سورة يف األوىل اآلية إنوجاء يف كتاب ) درة التنـزيل وغرة التأويل (: ) 

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ چ : هلم قال من على تعاىل اهلل

ۆئ  چ : تعاىل فقال الفداء، يف طمعاً  يقتلوهم ومل املشركني، أسروا ملا الن  أصحاب وهم ،(2)چ

 األسرى هؤالء من أخذمت فيما: أي (3)چۆئ     ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی  ی     چ : األسرى إىل القتل ترك نـم منهم كان اـم هلم غفر ملا اىلـتع قال مث الفداء، من

 فعقب فدائهم، من أخذمت ومبا املشركني، أموال نــــم نلتم مبا استمتعوا :أي. (2)چ ی  جئ  حئ
: فقال العاجل للنفع طلباً  جياهد من ال اهلل، سبيل يف أمواله أنفق من فيها مدح اليت اآلية هبذه ذلك

}  دمـفق چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ 
 وأوىل هلم، أهم يكون أن جيب ذلك أن ليعلموا {ڇ  ڍ   ڍ } هـقول على {ڇ  ڇ

 .الفداء فائدة من عليه حرصوا عما هلم صرفاً  عندهم بتقدميه
 على { ڇ  ڍ   ڍ } قوله تقدمي يوجب بعدما ألهنا براءة، يف سورة اليت اآلية كذلك تكن ومل

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  چ  :تعاىل قال ألنه املال، ذكر

 نــــــم اجــــاحل ايةــــــوسق احلرام، دــــاملسج ارةـــــعم ـنــــــم املشركون به أتى ـاـــــم الـــــإبط يف قـال مث. (1)چ

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  چ  :فرـــــالك على امـــــاملق

 اجلهاد باهلل اإلميان بعد اآلية هذه يف إليه املندوب فكان. (1)چ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

                                                           

 ( . 322/  1) ( املرجع السابق : 1)
 . ( 12اآلية / من سورة األنفال : )  (2)
 . ( 18: ) اآلية / سابقةسورة الال (3)
 . ( 19اآلية /من سورة األنفال : )  (2)
 . ( 11اآلية / من سورة التوبة : )  (1)
 . ( 19اآلية / من : )  سابقةسورة الال (1)
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ . أمره بالطاعة تلقى ملن مادحاً  بعده فقال اهلل، سبيل يف

 أهم جيعل وأن تقدميه، املوضع اقتضى ما ذكر قدم ملا  چېئ   ېئ  چ  ذكر مث چۈئ  ۈئ   
. فاعلمه لذلك هناك أخر ما فيه فقدم األنفال، سورة يف قوله املكان هذا فخالف غريه، من إليهم
 (1)( .التوفيق وباهلل

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
تأخر ذكر األموال واألنفس على اجلار واجملرور، ولذلك سر متناسق مع اآليات، فاآلية األولى: 

فاحلديث قبلها كان عن اجلهاد يف سبيل اهلل عموماً، مث جاء من بعده إبطال ما كان يفعله املشركون 
يل مقارنة مبا قام به هؤالء األبطال باجلهاد يف سبيل اهلل، فكان مناسبًا أن يتقدم ذكر اجلهاد يف سب

ع ـعلى ذكر األنفس واألموال، ليكون الرتكيز عليه أكثر من األنفس واألموال، فيتوافق ذلك ماهلل 
  اقـــــسي

 اآليات واهلل أعلم مبراده.
تقدم ذكر األموال واألنفس على اجلار واجملرور، وهنا أيضًا سر آخر من أسرار  واآلية الثانية:

ع  الصحابة إىل عرض الدنيا يف أخذ الفداء من األسرى، القرآن الكرمي، فاآليات قبله ذكرت ميل ب
وتبعها بعد ذلك، ذكر جواز األخذ من الانيمة ما دامت حالاًل طيباً، فناسب بعد عرض هذا كله، 
أن يتقدم ذكر األموال واألنفس على اجلار واجملرور، ليكون حمط األنظار، وشد االنتباه، وبالتايل 

على اجلهاد يف سبيل اهلل، ويكون ذلك متوائماً مع السياق يف اآليات  يتناسب تقدم األموال واألنفس
 الكرمية واهلل أعلم مبراده.

  ( ] شهيداً بيني وبينكم ــ بيني وبينكم شهيداً [)المثال العاشر

 (1)چ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پ   چ 

 (3)چائ  ائ  ەئې  ى          ى  چ 
                                                           

 ( مرجع سابق . 198ـ  191/  2: )  ، درة التنزيل وغرة التأويل ( اإلسكايف1)

 ( 23اآلية / من سورة الرعد : )  (2)
 ( 12اآلية / من سورة العنكبوت : )  (3)
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 إىل اهلل أوحاه فبما قوله أما وإقراره، وفعله بقوله وشهادته جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )
 قدرته عن نصرًا خارجاً  ونصره رسوله أيد تعاىل اهلل فألن فعله وأما .رسالته به يثبت مما خلقه أصدق
 أنه عنه الرسول أخرب فإنه إقراره، وأما .والتأييد بالفعل له منه شهادة وهذا وأتباعه أصحابه وقدرة
 والسخط النار فله يتبعه مل ومن وكرامته، اهلل رضوان فله اتبعه فمن باتباعه، الناس أمر وأنه رسوله،
 (1)(.بالعقوبة لعاجله األقاويل بع  عليه تقول فلو ذلك، على يقره واهلل ودمه ماله له وحل

 به ما يب َأَحلَّ  كاذباً، كنت فإن استشهدته، قد فأنا وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 من اجلليلة الشهادة هذه فلتكفكم األمور، يل وييسر وينصرين يؤيدين إمنا كان وإن تعتربون،
 (2)(.اهلل

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على من مييز يف الفرق بني تقدمي الشهادة 
  فأقول واهلل أعلم:على الظرف أو العكس، وسر جميئها مرة متقدمة وأخرى متأخرة، 

تقدم فيها لف، الشهادة على الظرف، وذلك متناسق مع اآليات الكرمية، فاآليات  فاآلية األولى:
، فاحتاج األمر إىل تقدمي شهادة اهلل لتكون حتدثت عن إنكار الكفار وكفرهم باهلل تعاىل وبرسوله 

ع بذكر صفات املوىل هي احلل األنفع معهم واهلل أعلم مبراده، مث اختتمت اآلية الكرمية يف أحد املواض
جل وعال } خبريًا بصريًا {، فأكدت ارتباط وتقدمي الشهادة، ألن اهلل اخلبري هو أصدق الشاهدين، 

 واهلل أعلم مبراده.
تقدم فيها الظرف على الشهادة، وهذا متناسب أيضًا مع اآليات الكرمية، فاآليات  واآلية الثانية:

زهلا على رسله عليهم الصالة والسالم، وكيف أن الكفار تتحدث عن كالم اهلل تعاىل وكتبه اليت أن
جحدوا هبا وأنكروها، فاحتاج األمر إىل تقدمي الظرف، وهو عائد على اهلل جل يف عاله ليكون 
احلكم بينهم، واختتمت اآليات أيضاً هنا بذكر بع  صفات اخللق الذين ال يتعظون وال يؤمنون باهلل 

سب تقدمي ما يتعلق بالبشر على الشهادة، ليكون التقدمي يف مكانه تعاىل، وأهنم هم اخلاسرون، فنا
 املتوافق مع املعىن، واهلل أعلم مبراده.

                                                           

 ( مرجع سابق . 221/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 1)
 ( . 133/  1( املرجع السابق : ) 2)
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  ( ] مما كسبوا على شيء ــ على شيء مما كسبوا [الحادي عشر)المثال 

 (2)چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئۆئ     ۆئ   چ 

 (1)چ جئ   حئ  مئ  ىئی    ی  چ 
. والتكذيب الكفر على مبين ألنه منه ذرة مثقال على وال جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )

)(3) 
 موضعها غري يف وضعوها ألهنم اكتسبوها، اليت أعماهلم من وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 فصرف عبادته، تنفعهم من عبادة عن وانصرفوا نفعاً  وال ضرراً  هلم ميلك ال مثلهم، ملخلوق وجعلوها
 (2). (اهلداية عن قلوهبم اهلل

َاوجاء يف كتاب ) الربهان يف توجيه متشابه القرآن (: )   أَلن السُّورَة َهذ ه يف   كسبوا مم َّا قدم َوإ منَّ

ى  ائ    ائ  چ  قبله َما َعَلْيه   يدل للَعَمل ضرب املثل فَإ ن ب الذكر املْقُصود ُهوَ  الكْسب

 (1). ((1)چ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

تقدم الكسب والعمل على اجلار واجملرور، وذلك يتوافق مع سياق اآلية الكرمية، فاآلية األولى: 
فاحلديث يف اآليات عن أعمال اإلنسان، وما يقدمه من أعمال يف هذه احلياة الدنيا، وباألخص 

ستؤول إليه يوم القيامة، حيث ستذهب هباء منثوراً، أعمال الكفار وتشبيهها بالرماد الزائل، وما 
 وبالتايل ناسب تقدم ذكر الكسب على اجلار واجملرور لرتابط املعىن واهلل أعلم.

                                                           

 . ( 18اآلية / من سورة إبراهيم : )  (1)
 . ( 212اآلية / من سورة البقرة : )  (2)
  ( مرجع سابق . 222/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)

 ( . 113/  1( املرجع السابق : ) 2)

 . ( 18اآلية / من سورة إبراهيم : )  (1)
  جع سابق .( مر  112/  1: )  ، الربهان يف توجيه متشابه القرآن ( حممود بن محزة الكرماين1)
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تقدم اجلار واجملرور على العمل والكسب، وذلك ملناسبة اآلية الكرمية، فاآليات  واآلية الثانية:
حال من ينفق رياًء ومسعة، أو بطراً ومنة، وكل هذا  قبلها تتحدث عن اإلنفاق يف سبيل اهلل، مث ذكرت

يذهب األجر املرجو، ويزيل الفائدة من هذا اإلنفاق، ويضيع الثواب املتوقع من تقدمي هذه األموال، 
فتناسب تقدمي اجلار واجملرور ألهنما يعودان على املال، ليكون التوافق بني سياق اآلية وتقدمي اجلار 

 العمل واهلل أعلم.واجملرور على الكسب و 
 ( ] مواخر فيه ــ فيه مواخر [عشر )المثال الثاني

 (2)چ ى  ائ  ې  ى  چ 

 (2)چ    ٹ  ٹٹ  ٹ  چ 

ى   } واملراكب السفن: أي{  ٹ  ٹ } جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: )

 املسافرين حتمل آخر، إىل قطر من فيه تسلك حىت مبقدمها اهلائل اجـالعج البحر يف متخر: أي{ ائ  
 م ـــــــوأرزاقه
 (3). (عليهم اهلل وفضل األرزاق هبا يطلبون اليت وجتاراهتم وأمتعتهم

 تعاىل اهلل سخره أن البحر، يف واملنافع أيضاً  املصاحل ومن وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 ومن آخر، إقليم إىل إقليم من فتسلك وتشقه، البحر متخر فرتاها واملراكب، السفن من الفلك حيمل
. كثري شيء وإحسانه اهلل فضل من بذلك فيحصل وجتاراهتم، وأثقاهلم السائرين فتحمل حمل، إىل حمل
)(2) 

 : )قوله على املكان هذا يف( مواخر  : )تقدمي وأمـا وجـاء يف كتاب ) درة التنـزيل وغرة التأويل (: )
: بقوله مصـدرة ألهنـا اآلية، هذه يف عباده على بذكره تعاىل اهلل اعتد الذي الفعل حكم فلقوة( فيه 

 إليه يتعدى ما يرتتب أن وجب مكان يف الفعل حكم قوي وإذا چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ 
                                                           

 ( . 12اآلية / من سورة النحل : )  (1)
 ( . 12اآلية / من سورة فاطر : )  (2)
  ( مرجع سابق . 232/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
 ( . 181/  1( املرجع السابق : ) 2)
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 أصله الذي األول مفعوله: مفعولني إىل املتعدي الفعل يف يقدم أن وهو األصل، يف يقتضيه ما على
 فجاء كالفضة هو الذي الظرف مث نكرة، يكون أن أصله الذي الثاين مفعوله مث معرفة، يكون أن
 .األصل هذا على
 عليه هذا وعطف فيها، قدم الذي الفعل فألن( مواخر  ) على األخرى اآلية يف( فيه  ) تقدمي وأما
 الفعل على قدما ترامها أال عليها، زيادة وال وراءها، مرمى ال مبالاة فيه واجملرور اجلار تقدمي يف بولغ
ې  ى  چ : قوله عرض فلما ، (1)چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  چ : وهو نفسه،

( فيه  ) واجملرور اجلار تقدمي قوي وجمرور وجار مفعوالن، فيه حصل وقد صفته، هذه فعل بعد چ
 (2)( .عليه واجملرور اجلار تقدمي على فيه الفعل بين كالم مجلة من أنه ليعلم معموليه أحد على

 التوفيق:أقول وباهلل وبناء على ما سبق، 
تقدم فيها ذكر املواخر على اجلار واجملرور، وذلك ألن املواخر متخر البحر، فهي فاآلية األولى: 

تعترب جزءًا من البحر، ويف بداية اآلية، مت احلديث عن البحر وتسخريه للمخلوقات، وتعداد بع  
فناسب ذلك التقدمي نعم اهلل على عباده، ومن ذلك وسائط النقل من األنعام والباال واحلمري، 

اً ـــــوالتسخري وجود هذه املواخر، وهي أحد النعم، فتقدم ذكرها على اجلار واجملرور، وهذا متناسب أيض
، وقد تأخر فيها چۉ   ې  چ  ، وچۋ  ۅ  چ ة ــــــاآليل يف ـــــــع سياق اجلمــــم

 دمي ـان التقـــــاجلار واجملرور، فك
 متوافقاً مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده. للمواخر على اجلار واجملرور

تقدم اجلار واجملرور على املواخر، ألن احلديث يف اآليات عن ما هو داخل املاء،  واآلية الثانية:
وليس مقتصرًا على ما يسري يف املاء فحسب، بل يرتكز على املكونات وما حيويه هذا املاء، فبعضه 

كونات األخرى، إضافة إىل أن احلديث يف السياق السابق عن عذب واآلخر ماحل، وغري ذلك من امل
، لذلك بدأ باجلار واجملرور ليدل عن الذي فيه، چٱ  ٻ  ٻ  چ البحر حيث قال تعاىل: 

                                                           

 ( . 12اآلية / من سورة فاطر : )  (1)
 ( مرجع سابق . 832،  833/  1: ) ، درة التنـزيل وغرة التأويل ( اإلسكايف 2)
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ڀ  ٺ         چ فناسب ذلك احلديث يف بداية اآلية، وهذا متناسب أيضًا مع سياق اجلمل يف اآلية 

 ئماً مع سياق اآلية واهلل أعلم مبراده.، فتقدم اجلار واجملرور جاء متواچٺ  
 عشر( : ] أسمع بهم وأبصر ــ أبصر به وأسمع [ )المثال الثالث

 (1)چمب  ىبيب        جب  حب   خبچ 

 (2)چائ    ائ  ەئچ 

 فيقرون!. اليوم ذلك يف أبصرهم وما أمسعهم ما: أيجاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: ) 

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ : ويقولون وأقواهلم، وشركهم بكفرهم

 (2)( .عليه هم ما حقيقة يستيقنون القيامة، ففي (3)چ
 باملسموعات وإحاطتهما وبصره، مسعه كمال من تعجب وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 (1)( .باملعلومات علمه بإحاطة أخرب ما بعد واملبصرات،
 الَّذ ي ل ْلَحق   أَْبَصَرُهمْ  َوَما َأمْسََعُهمْ  بالقرآن (: ) َما وجاء يف كتاب ) أضواء البيان يف إيضاح القرآن

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :قـَْول ه   َمْعىَن  يـَُوض حُ  َوَهَذا الق َياَمة ، يـَْومَ : َأيْ  يَْأُتونـََنا، يـَْومَ  يـُْنك ُرونَهُ  َكانُوا

، َذل كَ  يف   َوإ ْبَصار ه   احَلق   مَسْع   يف   ل ُمَباَلَات ه مْ  ف يَها ع ْلُمُهمْ  َتَكاَملَ : َأيْ  ،(1)چچچ   : َوقـَْولُهُ  الَوْقت 

چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  چ : قـَْول ه   َمْعىَن  يـَُوض حُ  ،(2)چجت  حت   خت  مت  ىت  يت  چ 

                                                           

  ( . 38( سورة مرمي : ) من اآلية / 1)

  ( . 21( سورة الكهف : ) من اآلية / 2)
  ( . 12( سورة السجدة : ) من اآلية / 3)
  ( . 293/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 2)

  ( . 222/  1) ( املرجع السابق : 1)

  ( . 11( سورة النمل : ) من اآلية / 1)
  ( . 38( سورة مرمي : ) من اآلية / 2)
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َ  َضالهَلُمُ  أَلنَّ  ،(1)چڌ  ڎ   نـَْيا، َدار   يف  : َأيْ  اليَـْوَم، املبَـنيَّ َرة ، يف َشكُُّهمْ  ُهوَ  الدُّ َوَعَمـاُهْم  اآلخ 

َها َا اليَـْومَ  ع ْلُمكَ : َأيْ  ،(2)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   چ : تـََعاىَل  وََكَقْول ه  ؛  َعنـْ  ُكْنتَ  مب 

نـَْيا يف   تـُْنك رُهُ   (3)( .َكام لٌ  َقو ي  : َأيْ  َحد يٌد، الرُُّسلُ  ب ه   َجاَءْتكَ  مم َّا الدُّ
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

تقدم فيها لف، السمع على البصر، وهذا متوافق مع اآليات بالعموم، وهو الاالب  األولى:فاآلية 
يف القرآن، ألن السمع أهم من البصر يف التكليف، وتبليغ فاقد البصر أسهل من تبليغ فاقد السمع، 
ة، واملرء قد يسمع عن الشيء مث يراه بعد ذلك، وهذا ما حيصل للمؤمن حني يرى جزاءه يوم القيام
لذلك تقدم لف، السمع يف هذا املوضع، وهو على أصله، بعكس احلال يف املوضعني اآلخرين، حيث 
تقدم فيهما البصر على السمع للحاجة إىل ذلك، كما سيظهر يف اآلية الثانية، وبالتايل كان تقدمي 

 السمع هنا متالئماً مع سياق اآليات واهلل أعلم.
على السمع، وهو أيضاً متوائم مع سياق اآليات، سواء يف املوضع تقدم فيها البصر  واآلية الثانية:

األول أو الثاين ، فاملوضع األول خاص بقصة أصحاب الكهف، وكانت مسألة الرؤيا عندهم أهم من 
مسألة السمع، فهم كانوا خيشون أن يراهم أحد، أو يشعر هبم عدو، سواء عند فرارهم من قومهم 

يراهم القوم بعد ال ندما طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حىت وجلوئهم إىل الكهف، وكذلك ع
خروجهم أو يشعروا هبم، لذلك عندما ذكر حاهلم، قّدم ذكر البصر على السمع، وهو متناسب مع 

ٱ ٻ ٻ   چ السياق واهلل أعلم. ويف املوضع الثاين يف سورة السجدة، كما جاء يف اآلية: 

 ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

فاألصل يف يوم ، فهنا أيضًا تقدم ذكر البصر على السمع ألمهيته وضرورته، (2) چٺ   ٺ  
القيامة الرؤيا، ألن هؤالء مسعوا يف الدنيا من أنبيائهم ورسلهم ومل يتيقنوا، ولو تيقنوا آلمنوا وما كفروا 

                                                           

  ( . 11( سورة النمل : ) من اآلية / 1)

  ( . 22( سورة ق : ) من اآلية / 2)

  .مرجع سابق (  123،  122/  1( حممد األمني الشنقيطي ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن : ) 3)
  ( . 12( سورة السجدة : ) اآلية / 2)
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بالبصر، فاحتاج إىل تقدميه، وجحدوا واستكربوا، فال بد إذن يف يوم القيامة من اليقني، ويكون أقوى 
 وبالتايل كان تقدمي البصر يف هذا املوضع أيضاً متوائم مع املعىن املراد من اآليات واهلل أعلم.

  ] لهو ولعب ــ لعب ولهو [ (الرابع عشر)المثال 

 (2)چ پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ 
 (1)چ ۀ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         چ 

 ذلك، ضمن ويف واآلخرة، الدنيا حالة عن تعاىل خيرب ) جاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل:
ٻ  پ     } احلقيقة يف{  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ : }فقال لألخرى، والتشويق الدنيا يف التزهيد

 واللذات، الزينة من فيها اهلل جعل ما بسبب األبدان، هبا وتلعب القلوب، هبا تلهو{  پ
 تزول مث الباطلة، املبطلة للنفوس املفرحة الاافلة، للعيون الباهجة املعرضة، للقلوب اخلالبة والشهوات
 (3)( .واخلسران واحلسرة الندم على إال حمبها منها حيصل ومل مجيعاً، وتنقضي سريعاً،

 فإهنا الدنيا حقيقة أما اآلخرة، وحقيقة الدنيا حقيقة هذه وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 فيها واهلموم عاشقة، هلا والنفوس واهلة، هلا فالقلوب القلوب، يف وهلو األبدان يف لعب وهلو، لعب
 (2)( .الصبيان كلعب هبا واالشتاال متعلقة،

 كان وملا وجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( يف تفسري اآلية األوىل: )
 اللهو قدم عنهم، العقل سلب معرض يف وكان املنكر، عن والنهي اجلهاد على احلث السورة مقصود
 (1)( .عليه الباعث فإنه الشر مادة حيسم عنه اإلعراض ألن
 ما أكثر وكانت للخسارة، السياق كان وملا ة: )ــــاب نفسه يف تفسري اآلية الثانيــــاء يف الكتــــوج
 قدمه - انقضاؤه ويسرع مشروع، غري وجه على النفس سرور يزيد ما فعل وهو - اللعب مـن تكون

                                                           

 ( . 12اآلية / من سورة العنكبوت : )  (1)
 ( . 32اآلية / من سورة األنعام : )  (2)
 ( مرجع سابق . 131/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)

  ( . 212/  1( املرجع السابق : ) 2)

 ( مرجع سابق . 122/  1: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 1)
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 أن شأنه من ما واللهو يلعبون، للذين شر الدنيا وللحياة لألشقياء، أي { ۀ         ۀ  ہ  }: فقال
 ينفع، عما للافلة سبباً  فيكون فيه، يؤذن مل وجه على والنساء املال من والزينة كالاناء النفس يعجب
 لوعُ ب   الباطلة والشواغل السافلة باألمور اشتاال وهو اللعب يف فرتوا كلما اجلهلة أن إىل إشارة فتأخريه
 (1)( .باملالهي الشهوات أثاروا النفوس

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
تقدم فيها ذكر اللهو على اللعب، وذلك لتناسبه مع سياق اآليات، فاآليات قبله فاآلية األولى: 

حتدثت عن هلو الناس عن اآلخرة وأهواهلا، وانشااهلم يف ملذات الدنيا وشهواهتا، ووقوعهم يف 
املنكرات واملعاصي وسائر امللذات احملرمة، وكذا ابتعادهم عن اجلهاد يف سبيل اهلل بسبب ذلك التعلق 

ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  وآخر ذلك وأشده ارتباطاً، هلو الناس يف املال عمومًا كما قال تعاىل:دنيا، بال

، والرزق مظنة اللهو وليس (2)چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   چ اللعب، لذلك جاءت اآلية الكرمية األخرى حمذرة من ذلك صراحة 

 ،تقدمي اللهو على اللعب يف هذه اآليةفتناسب  ،(3)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ 
ليتم الرتكيز على كل ما حيسم الشر ويطرد السوء عن اإلنسان، وكل ما يصده عن عبادة اهلل واجلهاد 

 .واهلل أعلم يف سبيله، فكانت لفظة اللهو قبل اللعب يف مكاهنا املناسب
افقته لسياق اآليات، فاآليات قبله تقدم فيها ذكر اللعب على اللهو، وذلك ملو  واآلية الثانية:

حتذر من اخلسارة األخروية لكل من مل يستعد هلا، وذلك باناماسه وغرقه يف ملذات الدنيا، 
شروعة أو الاري جائزة، مما يؤدي إىل املواالنشاال هبا عن اآلخرة، وكذا االخنراط يف األمور الاري 

وقوعهم فيما ال حتمد عقباه، وهذه األمور احملرمة غالبًا ما تكون يف اللعب، وسببها يكمن يف اجلهل 
اء الوقوع يف مثل تلك األخطاء، فكان لف، اخلطر املتوقع جرّ ببعواقب األمور، وغياب الوعي واإلدراك 
 .واهلل أعلم  هذا املوضعاللعب مناسباً يف تقدمه على اللهو يف

                                                           

  مرجع سابق . ( 121/  2: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور إبراهيم البقاعي  (1)

  ( . 12( سورة العنكبوت : ) اآلية / 2)

  ( . 9( سورة املنافقون : ) من اآلية / 3)
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 عشر( : ] الرحيم الغفور ــ الغفور الرحيم [ )المثال الخامس

 (1)چڄ  ڃڄ     چ

 (2)چڤ  ڤٹ   چ
 على تنزل آثارمها تزل ومل وصفه، واملافرة الرمحة الذي: أيجاء يف تفسري السعدي ل)ية األوىل: ) 

 (3)( .مقتضياهتما من به قاموا ما حبسب وقت كل عباده
 ألسباب عبده يوفق الذي الزالت، جلميع{ الَاُفوُر  َوُهوَ  }وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

يُم  } .وصاارها كبارها، ذنوبه، اهلل غفر العبد، فعلها إذا مث مافرته،  كل رمحته وسعت الذي{ الرَّح 
 (2)(.عني طرفة إحسانه، عن تستاىن ال حبيث املوجودات، مجيع إىل جوده ووصل شيء،

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أصل إىل توضيح أحد املفسرين للااية أو احلكمة 
فأقول وباهلل التوفيق من تقدم الرمحة على الافران تارة، ومن تقدم الافران على الرمحة تارة أخرى، 

 ومنه السداد:
تقدمت فيها الرمحة على املافرة، وهذا التقدمي مل يرد يف القرآن الكرمي إال يف هذا  فاآلية األولى:

موضعاً، فكلها وردت بتقدمي املافرة على  َخسنياملوضع، وأما املواضع األخرى، واليت تربو على 
سبأ  الرمحة، والتقدمي هنا جاء يف مكانه املتناسب مع سياق اآليات، وذلك ألن السياق يف بداية سورة

مل يتحدث عن املكلفني، وإمنا احلديث عن السماوات واألرض وما يدخل يف األرض وما خيرج منها 
من نبات، وكل هذه الكائنات غري مكلفة حىت حتتاج إىل املافرة، فكان تقدمي الرمحة هو املتوائم مع 

 سياق اآليات واهلل أعلم.

                                                           

  ( . 2( سورة سبأ : ) من اآلية / 1)
  ( . 112( سورة يونس : ) من اآلية / 2)
 ( مرجع سابق . 122/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : ) 3)
  ( . 321/  1( املرجع السابق : ) 2)
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وهذا التقدمي يف بقية األمثلة يف القرآن الكرمي،  تقدم فيها ذكر املافرة على الرمحة، واآلية الثانية:
وهو متناسب أيضاً مع سياق اآليات، حيث إن احلديث فيه مع املكلفني، وهؤالء هم الذين حيتاجون 

وهذا اخلطأ والذنب حيتاج إىل مافرة يف اخلطأ،  معرض للوقوعبالعموم ي املافرة أواًل، ألن كل آدمإىل 
ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  رية، منها على سبيل التمثيل ال احلصر قوله تعاىل :وحمو، واألمثلة على ذلك كث

، وبناء على ما سبق، فيكون تقدمي املافرة (1)چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 هنا متوافقاً مع سياق اآليات واهلل أعلم.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث : فصلال
 بين اإلفراد والجمعالمقارنة 

                                                           

 .(  89( سورة آل عمران : ) اآلية / 1)
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 ــ معدودات [( ] معدودة )المثال األول

 (1)چڈڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ 

 (2)چڦڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ 

 (3)( معدودة. أياماً  إ ال متسهم لن النار وأن جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )
 ـ مدة يوماً  أربعني يسرية ـ مدةً  إال تصيبهم لن النار وأن وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 (2). (للعجل عبادهتم
 من البقرة آية يف وقع ما وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : عمران  آل آية تعاىل يف قوله ترى أال اإلطالة، من األخرى ويف اإلجياز

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ  چ : البقرة ، ويفچڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  

 وهذا ،چڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : بقوله باغرتارهم تعاىل ، وإخبارهچڎڈ
 أوجز بل ذلك، من لشيء تعرض البقرة سورة يف يقع ومل مرتكبهم، سوء على احلامل حلاهلم بسط
 البقرة سورة يف مجع ولو اإلسهاب، اجلمع وناسب اإلجياز، اإلفراد فناسب سببه، يذكر ومل القول،
. وجيب يناسب ما على كل فورد ناسب. ملا فيهما، مجع أو فيهما، أفرد أو عمران، آل سورة يف وأفرد
 (1)( .أعلم واهلل

 أقول وباهلل التوفيق ومنه السداد:وبناء على ما سبق 
وردت فيها الكلمة بصياة املفرد، وهي يف موضعها املتناسب مع سياق اآليات، فاآلية األولى: 

بل امتاز باإلجياز واالختصار، حيث مل يتوسع فاحلديث الذي سبقها مل يكن فيه زيادة أو إطناب، 
                                                           

  ( . 81( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)
 ( . 22( سورة آل عمران : ) من اآلية / 2)
 ( مرجع سابق . 13/  1( حممد علي الصابوين ، صفوة التفاسري : ) 3)

  ( . 121/  1( املرجع السابق : ) 2)

  ( مرجع سابق . 22،  21/  1( أمحد الارناطي ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل : ) 1)
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يف احلديث عن عنادهم واستكبارهم واعرتاضهم على عقاب اهلل عز وجل، بعكس احلال يف اآلية 
الثانية، وبشكل أوضح، فإن ذنوهبم املذكورة هنا أقل من اآلية الثانية، فكان لف، املفرد هنا يف موضعه 

 املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
وردت فيها اللفظة بصياة اجلمع، وهي أيضًا متوافقة مع سياق اآليات ومعناها،  واآلية الثانية:

ألن الكالم الذي جاء بعدها أو قبلها يوضح شيئًا من التفصيل أو اإلسهاب يف سبب وصوهلم إىل 
 هذا احلال من السوء، وخاصة يف موضوع االغرتار والكرب الذي ذكر بعد اللفظة مباشرة، ومبعىن

ي أكثر من اآلية األوىل، فكان استخدام اللفظة يف مكانه املالئم هفنوهبم املعدودة هنا أفصح، فإن ذ
 لسياق اآليات واهلل أعلم.

 ( ] الرياح ــ الريح [)المثال الثاني

 (1)چڄ  ڄ       ڄڄ  چ 

 (2)چوئ  وئ    ۇئۇئ    ەئائ  ەئ  چ 
وتصريُفها  اهلواء، نسيم وهي ريح مجع: جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: ) الريّاح

 ةــــوملقحـ ولينة، ةــــوعاصف وباردة، حارة فتهب حال، إ ىل الـــح نــــــم ـاــــــونقله ات،ـــــاجله يف اـــــتقليبهـ
 (3). (والتيسري التذليل وهو التسخري من{ ڄ     } اً ـــــوعقيم للنبات

  (2). (الريح هبوب شديد يوم   يف أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أصل إىل تفسري مييز بني اللفظني: الريح والرياح، 

 فأقول وباهلل التوفيق ومنه السداد:وسر جميئها تارة بشكل وتارة أخرى بالشكل اآلخر، 

ية بالعموم يوحي باألمور (، وذلك ألن سياق ومعىن اآل ڄورد فيها لف، )  فاآلية األولى:
الطيبة واخلري والربكة، ومعظم مواضع هذه اللفظة يف القرآن يوحي بنفس اإلحياء، ويتحدث بنفس 

                                                           

  ( . 112( سورة البقرة : ) اآلية / 1)
  ( . 18اآلية / ( سورة إبراهيم : ) 2)
  ( مرجع سابق . 98/  1: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 3)
  ( . 88/  2( املرجع السابق : ) 2)
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الطريقة، فكلها تتحدث عن النماء أو الربكة وما إىل ذلك، وبالتايل فهي متناسقة مع اآليات يف كوهنا 
 رياح خري وغيث للبالد والعباد واهلل أعلم.

(، وهو بطابعه حيمل يف طياته معىن العذاب والشؤم، ألن  ەئجاء فيها لف، )  انية:واآلية الث

ھ  ے  ے   ۓ  چ معظم األماكن اليت ورد فيها لف، الريح يف القرآن يوحي بذلك املعىن مثل 

يف مواضع غالبًا ، وبالتايل اتضح للقارئ أن هذا اللف، يرد (1)چۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  
وغري ذلك من معاين البؤس والشؤم، وعليه كان هذا املوضع مثل غريه يشري إىل العذاب أو اإلهالك 

 اهلالك واخلسران، فتناسب معه لف، الريح واهلل أعلم.
 ( ] يستمع ــ يستمعون [ثالث)المثال ال

 (2)چېې   ېۉ  ې  چ 

 (3)چجسحس    مخجخ  حخ   چ 
 حممد يا إ ليك يصاي من املشركني هؤالء ومن أي جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )

 (2)( القرآن. تتلو حني
 شيئاً  تعي ال وقلوهبم القرآن قرأت إذا إليك يستمعون أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 (1). (وتتلوه تقرؤه مما
ـــــوج ــــــزيل وغـاء يف كتاب ) درة التنــ ــــم لكل رة التأويل (: ) إنـ  يوجب ما املوضعني نـ
ــــــاختصاص   هــ
 أن أكنة قلوهبم كل وجعلنا إليك يستمع من } ومنهم: تعاىل قوله فأما فيه، جاء الذي باللف،
 وإىل الن   إىل يستمعون كانوا الكفار من قوم يف إنه: فيه قيل فقد وقراً {، آذاهنم ويف يفقهوه

                                                           

  ( . 19: ) اآلية /  القمر( سورة 1)
  ( . 21( سورة األنعام : ) من اآلية / 2)
  ( . 22( سورة يونس : ) من اآلية / 3)
 ( مرجع سابق . 312/  1التفاسري : ) ( حممد علي الصابوين ، صفوة 2)

  ( . 121/  1( املرجع السابق : ) 1)
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 من منهم يسمعه أن من خوفاً  الصالة من ومنعوه وآذوه رمجوه مكانه، هبا عرفوا فإذا بالليل، قراءته
 عز اهلل وكان بالليل، السالم عليه يرصدونه العدد، قليلي قوم وهذا من. فيسلم احلق دواعي تدعوه
ھ  ھ   چ : تعاىل لقوله عنهم به حيجبه وحجاب عليهم، يلقيه عنه بنوم مينعهم وجل

 ذلك ، فصار(1)چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
 .آذاهنم يف مموكالص قلوهبم، على كالكنان
جخ  حخ   مخ  جسحس  خس  مس  حص  مص   جض       حض    خض  مض   چ : تعاىل قوله وأما

 يف فهو ،(2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  
 فكأهنم بسماعه، ينتفعون وال القرآن وهو عليهم، حجة هو مسموعاً  يستمعون الذين الكفار كل
 .عنه صم

 وإىل الواحد لف، وهو لفظه إىل الضمري يعود أن وجيوز فوقه، فما للواحد تصلح من كانت فلما
 محلت والكثرة القلة يف املكانان واختلف هذان ثالث، أو اثنني أو الواحد من به يراد ما وهو معناه،
ۉ  ې  ې  ېې چ : فقال الواحد بلف، إليها الضمري وعاد اللف،، حكم على القلة موضع يف

جخ  حخ   چ : فقال اجلمع، بلف، إليها الضمري وعاد املعىن، حكم على الكثرة موضع ويف، چ

 مع خصه الذي اللف، إال مكان كل يف يصلح فلم املعىن، هذا باالختالف ، ليفادچمخ  جسحس  
 .ذكرت الذي القصد
 األكثرون ألهنم إليك، ينظرون من ومنهم: االختيار يف وجب هذا فعلى: قائل قال فإن

 يف األكثرين كانوا القرآن من يستمعون مبا حمجوجني كانوا ملا املستمعني إن: كاملستمعني؟ قلت
 اليت القرآن آيات كثرة تكثر مل بالعني رئيت اليت اآليات ألن إليه، املنظور كذلك وليس احلجاج،

                                                           

  ( . 21( سورة اإلسراء : ) اآلية / 1)
  ( . 23،  22( سورة يونس : ) اآليتان / 2)
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 بلف، إليهم الضمري عاد فلذلك احلجاج، عند الكثرة يف الناظرين السامعون فباين باآلذان، مسعت
 (1)( .الواحد

 أقول وباهلل التوفيق ومنه السداد:وبناء على ما سبق 
وردت فيها صياة الفعل باإلفراد، وهي يف مكاهنا املتناسب مع السياق، ألن فاآلية األولى: 

 اآليات فيه تتحدث عن فئة قليلة من البشر، أو جمموعة ضئيلة من الناس، كانت ترتصد للن  
 وتستمع إىل قراءته لتعرف مكانه، وحتذر منه الناس، وحتاول أن تفعل كل ما بوسعها الغتيال الن  

للخالص منه، ومن تأثريه على اآلخرين، فجاء لف، اإلفراد يف هذا املوضع متالئمًا مع السياق العام 
 ل)يات واهلل أعلم مبراده.

ورد فيها الفعل بصياة اجلميع، وهو أيضًا متوائم مع سياق اآليات ومعناها، حيث  واآلية الثانية:
إن اخلرب يف هذه اآلية مل خيص أحدًا باالستماع، وإمنا املراد به مجيع الكفار بشىت أشكاهلم وصورهم 
هبذه وحن َلهم، فهو بالعموم، أكثر وأعم مما ورد يف اآلية األوىل، وعليه فقد كان استخدام اللفظة 

 مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده. اً الطريقة متوافق
 
 
 
 
 
 

 ( ] دارهم ــ ديارهم [)المثال الرابع

 (2) چڻ    ڻڻ  ڻ  چ 

                                                           

  ( مرجع سابق . 112ـ  113/  2( اإلسكايف ، درة التنزيل وغرة التأويل : ) 1)
  ( . 28اآلية / من ( سورة األعراف : ) 2)



- 198 - 

 

 (1)چڻ    ڻڻ  ڻ  چ 
راك ال موتى هامدين منازهلم يف فصاروا جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: ) . هبم ح 

)(2) 
 جثمت. إذا كالطري هبم حرَاك ال موتى هامدين فأصبحوا الثانية: )وجاء يف التفسري نفسه ل)ية 

)(3) 
 يف ذكر انــمك لــــك يف ذلك وحد اىلـــــتع إنه رة التأويل (: )ــــــاء يف كتاب ) درة التنزيل وغــــوج
 ومل، (1)چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  چ ، (2)چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  چ : ابتدائه
 واحدة، دار أهل لذلك وجعلهم واحد، أب بين فجعلهم بينهم، من معه آمن ومن الن  إخراج يذكر
 ومن الن  وإخراج بينهم، تفرقه عن أخرب موضع وكل .واحدة فرقة باإلميان يصريوا أن أيضاً  ورجاء
 الذي املعىن وذهاب أمرهم، وتشتت مشلهم، تفرق على الدال اإلخبار عنهم أخرب معه، منهم آمن
ڈ  چ : الـــــفق واحدة ةــــفرق املؤمنني عــــم يصريوا وأن دة،ــــواح ودار واحد ألب جيمعهم كان

ڱ   ڱ  ں   ....ک  ک   ک   ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 (2)(. (1)چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاءت كلمة الدار باإلفراد دون مجع، وهذا متوافق مع سياق اآليات السابقة، فاآلية األولى: 
حيث مل يذكر جل وعال فيها ما يوحي خبروج سيدنا صاحل عليه السالم من عندهم، ألنه ذكر أنه 

                                                           

  ( . 12اآلية / من ( سورة هود : ) 1)
  ( مرجع سابق . 223/  1: )  ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين2)

  ( . 21/  2( املرجع السابق : ) 3)
  ( .  11اآلية / من ( ، وسورة هود : )  23اآلية / من ( سورة األعراف : ) 2)
  ( . 32اآلية / من ( ، وسورة العنكبوت : )  82اآلية / من ة هود : ) ( ، وسور  81اآلية / من ( سورة األعراف : ) 1)
  ( . 12،  11 / من اآليتني( سورة هود : ) 1)
  ( مرجع سابق . 121،  119/  2: ) ، درة التنـزيل وغرة التأويل ( اإلسكايف 2)
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أخوهم ، فبمجرد بقائه معهم، أصبحوا يف هذه احلالة وكأهنم أبناء بيت واحد، ودار واحدة، وما 
مور اليت توضح اندماجهم يف املسكن واملأوى، وبالتايل كان اللف، هنا متناسبًا مع إىل ذلك من األ

السياق العام ل)يات ليؤكد هذه املعلومة واهلل أعلم، وهذا كله مشروط بعدم ذكر إخراج الن  
والذين آمنوا معه، وهذا ما ورد يف موضع آخر مع قصة سيدنا صاحل عليه السالم نفسها، حيث 

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ الدار باجلمع، كما قال تعاىل:  جاءت كلمة

، چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ....ک  ک   ک   
وهي أيضاً هنا متوافقة مع السياق العام ل)يات، ألنه ذكر فيها إنقاذ اهلل تعاىل له وملن آمن معه من 

صياة اإلفراد يف هذه احلالة واهلل  قومه، وخروجهم من بلدهتم، فكانت صياة اجلمع متوافقة أكثر من
أعلم، ويضاف إىل ما سبق ذكره، أن الصيحة يبلغ مداها أكثر من الرجفة، وذلك ملا فيها من زيادة 
الصوت، وبعد امتداد تأثريه، بعكس احلال مع الرجفة، فهي أقل من ذلك، لذا. كان استخدام 

 الدار باإلفراد متناسباً مع الرجفة واهلل أعلم.
جاءت كلمة الدار باجلمع وليس باإلفراد، ويف ذلك توافق مع اآليات اليت سبقت  واآلية الثانية:

اللفظة، فاآليات حتكي قصة سيدنا شعيب عليه السالم مع قومه، وكيف أهنم كذبوه، ومن مث كانت 
غري دارهم، عقوبة اهلل تعاىل عليهم بعد أن أجناه اهلل، وبالتايل مل يعد هو معهم فكأن داره أصبحت 

ومقره اختلف عن مقرهم، فكان لف، اجلمع هنا مناسبًا ملقتضى اآليات واهلل أعلم، إضافة إىل كون 
 الصيحة أعم وأقوى من الرجفة، فكان اجلمع أيضاً يف هذه احلالة متناسب مع السياق واهلل أعلم.

 
 ] رسالة ــ رساالت [ ()المثال الخامس

 (1)چھ    ھہ  ھ     چ

 (2)چۉ   ۉۅ   ۅ  چ 
                                                           

  ( . 29اآلية / من ( سورة األعراف : ) 1)
  ( . 93 اآلية /من : )  سابقةسورة الال( 2)
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 (1)( .اهلل عذاب وحذرتكم الرسالة بّلاتكم لقد جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )
 (2)( .نصحه يتبعوا مل ألهنم عليهم حزنه لشدة تأسفاً  قاله وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 أجوبتها يف تراعي العرب أن وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )
 ملحوظ املعىن فيها مراعى فأجوبتهم فإجياز إجياز أو فإطالة إطالة إن غريه، أو سؤال من عليه نيتها ما
 أال والتحذير، والنهي األمر يف تفصيل السالم عليه شعيب دعاء يف ورد وملا له، جواباً  وردت فيما
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  چ : اهلل بتوحيد أمرهم بعد قوله ترى

ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  

 العبارة يف إطناب السالم عليه وجاوبوه به ردوا وما إياهم خطابه من هذا يف فحصل .... ، (3)چ

ۅ   چ: قوله يف اجلمع ذلك فناسب الضربني كال يف املعاين من حتتها فيما وإمعان

 تعريفهم غري بالعبادة أمرهم بعد فيها يقع فلم السالم عليه صاحل قصة أما ،چ ۉ  ۉ

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  چ  يف قوله: هود بقوم وتذكريهم برعيها وأمرهم الناقة بأمـر

  لـــــكتفصي مـــإياه مكاملته تفصل ومل اآلية، (2)چ...  پ  پ 

 (1)( تقدم ما
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

جاءت فيها كلمة رسالة مفردة، وذلك لتناسبها مع سياق اآليات يف قصة سيدنا فاآلية األولى: 
ذلك تعريفهم بأمر الناقة حلق نه أمرهم بعبادة اهلل وحده، مث أإصاحل عليه السالم مع قومه، حيث 

قتلها، وكان ما كان بعد ذلك، ومل يذكر بعد ذلك تفاصيل  ، وإخبارهم بعدم االعرتاض هلا أوورعايتها
                                                           

  ( مرجع سابق . 223/  1: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 1)
  ( . 221/  1( املرجع السابق : ) 2)

  ( . 81اآلية / من ( سورة األعراف : ) 3)
  ( . 22اآلية / من : )  سابقةسورة الال( 2)
  ( مرجع سابق . 213،  212/  1 : )، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( أمحد الارناطي 1)
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وسع أكثر من ذلك، لذلك كان لف، الرسالة باإلفراد متناسباً مع قلة األوامر هلم بعكس احلال يف أو ت
 .واهلل أعلم اآلية الثانية

جاءت فيها كلمة رساالت باجلمع، وذلك لتوافقها مع اآليات، فاحلديث عن قصة  واآلية الثانية:
هبا بعد عبادة اهلل وحده وحتذيرهم من  سيدنا شعيب عليه السالم، وبعدها تعددت األوامر اليت أمرهم

الشرك أو الكفر باهلل تعاىل، ومن ذلك ما خيص الكيل وامليزان وعدم اإلفساد يف األرض وغري ذلك 
من األوامر اليت ذكرت يف اآليات، فكان يف خطابه هلم من الزيادة واإلطناب، ما جعل لف، 

 .واهلل أعلم الرساالت متناسباً مع ذلك
 ] نعمة ــ نعيم [ (ادسس)المثال ال

 (1)چپ  پ  ڀ    پٻ  ٻ  پ  چ 

 (2)چڀ  پپ  پ   چ 
 على أنعمها نعمة ياري ال حكمه يف عادل اهلل أن جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )

 (3)( .بالنقمة النعمة يبدل ال وأنه ارتكبه، ذنب   بسبب إ ال أحد  
 (2)( .له زوال ال دائم نعيم اجلنات تلك يف هلم وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 الدنيا لنعم هي إمنا القرآن يف(  نعمة ) كلسؤال وجواب يف القرآن (: ) 1111وجاء يف كتاب ) 
 : ومجعاً  مفرداً  استعماهلا، مواضع يف يتخلف وال ذلك يطرد أنواعها، اختالف على
 ولهـــــوق، (1)چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ : اىلــــــــتع ولهـــــكق

چ  :تعاىل وقوله، (1)چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ   چ : اىلــــــــتع

                                                           

  ( . 13( سورة األنفال : ) اآلية / 1)
  ( . 21( سورة التوبة : ) اآلية / 2)
 ( مرجع سابق . 223/  1: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 3)
  ( . 289/  1( املرجع السابق : ) 2)
  ( . 211( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)

  ( . 113عمران : ) من اآلية / ( سورة آل 1)
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 يف فتأيت(  النعيم ) صياة أما، (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
 وعددها النعيم آيات كل يف يتخلف وال هذا يطرد اآلخرة بنعيم خاصة إسالمية، بداللة القرآين البيان
 :آية عشرة ست

: تعاىل وقوله ،(2)چىب  يب  جت  حت   خت  مت    ىت  يت  جث  چ  :تعاىل كقوله

ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ :تعاىل وقوله ،(3)چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ڀ  چ

 (1)( .(2)چڃ  
 أقول وباهلل التوفيق ومنه السداد:وبناء على ما سبق 

مع مضمون اآلية، فاآلية تتحدث  ورد فيها لف، نعمة على اإلفراد، وهذا يتوافقفاآلية األولى: 
عن حال الناس يف الدنيا، وتبدل أوضاعهم، وهذا يتناسب مع لف، النعمة املفردة فهي خمتصة 
بالدنيا، وذلك ألن النعيم معناه أمشل وأوسع من النعمة، وهكذا هو احلال يف ما يراه املؤمن من نعيم 

واسع، والبون كبري بينهما، لذلك كان استخدام   يف هذه الدنيا الفانية مقارنة بنعيم اآلخرة، فالفرق
 .واهلل أعلم كلمة نعمة هنا يف مكانه املناسب

كان فيها لف، النعيم باجلمع، وهو متناسب مع سياق اآليات، فاحلديث يف اآليات   واآلية الثانية:
طاع اهلل ونفذ وما يناله الصاحلون من عباد اهلل يف ذلك املقام املوعود لكل من أ ،عن اآلخرة واجلنة

وبالتايل فهي متوافقة مع السياق، ألن النعيم ال يكون إال يف شيء عظيم، والدنيا ال تساوي  أوامره،
 . واهلل أعلم جناح بعوضة، فهو خمتص باآلخرة، فكان يف موضعه املناسب متاماً 

  ] الطفل ــ األطفال [ (ابعس)المثال ال

 (1(چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ      ائى     چ 
                                                           

  ( . 1( سورة إبراهيم : ) من اآلية / 1)
  ( . 38( سورة املعارج : ) اآلية / 2)

  ( . 81( سورة الشعراء : ) اآلية / 3)

  ( . 9( سورة يونس : ) من اآلية / 2)

 . ( 11/  1م : )  2111ـ ـــــهـ  1222ـ بريوت ، ــــسؤال وجواب يف القرآن ، ط دار ابن حزم  1111( قاسم عاشور ، 1)

  ( . 31اآلية / من ( سورة النور : ) 1)
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 (1)چٻ  ٻ    ٻٱ  ٻ  چ 
 الشهوة، حدَّ  يبلاوا مل الذين الصاار األطفال أي جاء يف تفسري صفوة التفاسري ل)ية األوىل: )

 (2)( .أمامهم زينتها املرأة تظهر أن حرج فال لصارهم اجلماع أمور يعرفون وال
 واـوأصبح الرجال مبلغ الصاار األطفال هؤالء بلغ وإذا أي وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 (3)( .التكليف سنّ  يف
ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أصل إىل أحد مييز بني اللفظني الطفل واألطفال، 

 فأقول وباهلل التوفيق ومنه السداد:وسر جميئها تارة بشكل وتارة أخرى بالشكل اآلخر، 
ورد فيها لف، الطفل، ويظهر للقارئ ألول وهلة على أنه للمفرد، وهو يف الواقع  فاآلية األولى:

يشمل مجيع األطفال، ومت االقتصار على لف، الطفل، ألن احلالة املذكورة يف اآلية ال تتعدد وال تتاري 
من طفل آلخر يف الاالب، فكل هؤالء األطفال ويف هذا السن، تفكريهم ونظرهم واحد، فهم ال 

ون وال يعرفون أمور اجلماع لصارهم، فناسب هنا ذكر الطفل بدل األطفال للمعىن املراد يف اآلية يدرك
 .واهلل أعلم الكرمية

جاء فيها لف، األطفال بصياة اجلمع، ليوضح وبدون جدال أنه يراد به اجلمع،  واآلية الثانية:
ه مل يكن بصياة املفرد؛ ليوضح ولكنه هنا مع كونه يشمل مجيع األطفال الذين بلاوا احللم، إال أن

للقارئ أن هناك فارق أو اختالف يف نظر هؤالء األطفال وتفكريهم بالنسبة للنساء بعد وصوهلم إىل 
هذا العمر، وهذه أمور تتفاوت وختتلف من شخص آلخر، وبالتايل جاء هنا لف، األطفال ليكون 

 .واهلل أعلم متناسباً مع سياق اآليات
 
 
 

                                                           

  ( . 19اآلية / من : )  سابقةسورة الال( 1)
  ( مرجع سابق . 318/  2: ) ، صفوة التفاسري ( حممد علي الصابوين 2)

 . ( 319/  2سابق : ) الرجع امل (3)
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 : فصل الرابعال

 بين مترادفات متفرقةالمقارنة 
 

 ( : ] المفلحون ــ الفائزون [األول)المثال 

 (1)چ چ  ڃ   چ  چ

 (2)چ یی  ی  چ 

                                                           

 ( .  1( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)

 ( .  21( سورة التوبة : ) من اآلية / 2)
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رَة . َوقَاَل حُمَمَُّد ْبُن إ ْسَحاَق، َعْن  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) نـَْيا َواآلخ  َأْي: يف  الدُّ

 ،..... : چ   ڃ   چ  چحُمَمَّد  ْبن  َأيب  حُمَمَّد ، َعْن ع ْكر مة َأْو َسع يد  ْبن  ُجبَـرْي، َعن  اْبن  َعبَّاس 

 ْنُه َهرَبُوا.َأْي: الَّذ يَن أَْدرَُكوا َما طََلُبوا، َوجَنَْوا م ْن َشر  َما م   چ

ْدر ُكوَن َما طََلُبوا ع ْنَد اللَّه   چچ   ڃ   چ  چاَل اْبُن َجر ير : .... ـــــَوقَ 
ُ
حون امل ْنج 

ُ
َأي  امل

، َوالنََّجاة  مم َّ ب َأْعَماهل  ْم  ، َواخلُُلود  يف  اجلَنَّات  َن الَفْوز  ب الثَـَّواب  ا َأَعدَّ اللَُّه َوإ ميَاهن  ْم ب اللَّه  وَُكُتب ه  َوُرُسل ه ، م 
. َن الع َقاب   (1)( أَلْعَدائ ه  م 

 ومل يقف املفسر ابن كثري رمحه اهلل عند تفسري اآلية الثانية.
يف اآلخرة يعين هم الناجون، يعين أن اهلل  وجـاء يف كتاب ) حبر العلوم ( يف تفسري اآلية األوىل: )

وقد قيل الفالح إذا بلغ اإلنسان هناية ما يأمل،  تعاىل أكرمهم يف الدنيا بالبيان، ويف اآلخرة بالنجاة،
ويقال معناه: قد وجدوا ما طلبوا وجنوا من شر ما هربوا منه، وكل ما يف القرآن " املفلحون " فتفسريه 

 (2). (هكذا
 (3)( الفوز الظفر مع حصول السالمة.ب ) روح البيان ( يف تفسري اآلية الثانية: ) وجاء يف كتا

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيها لف، الفالح، وهو متناسب مع سياق اآليات، وذلك يف املواضع اليت ورد  فاآلية األولى:

فيها بداًل من لف، الفوز، مع أنه يظهر للسامع أهنما متفقتان يف املعىن متاماً، وهناك فرق بينهما، 
ن سورة فالفالح الفوز مع البقاء يف النعيم، مع الظفر بالطلب والنجاة من السوء، ويف اآلية اخلامسة م

البقرة، واليت ذكرت يف املثال، يتضح لنا هذا املعىن، حيث من اتصف بالصفات املذكورة يف اآليات، 
يكون قد جنا من الشرور واآلثام، وحلق بالصحب الكرام، وسيكون هلم اجلزاء األوىف يوم القيام، وهو 

اسب مع معىن اآليات واهلل اخللود واملكوث يف اجلنان، وبالتايل كان استخدام اللف، يف مكانه املن
 أعلم.

                                                           

 ( .  122،  121/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 1)
 ( . 29/  1ـ بريوت ، بدون تاريخ : ) ــــدار الفكر ( أبو الليث السمرقندي ، حبر العلوم ، حتقيق د. حممود مطرجي ، ط 2)
  ( . 213/  2بريوت ، بدون تاريخ : )  ـــــ الفكر ، روح البيان ، ط دار االستانبويل حقي إمساعيل (3)
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جاء فيها لف، الفوز، وهو متالئم مع سياق اآليات، وذلك يف املواطن اليت جاء  واآلية الثانية:
فيها بداًل من ذكر لف، الفالح، فهو يوحي بالظفر واحلصول على األمر املطلوب، إضافة إىل وجود 

آلية املذكورة يف املثال من سورة التوبة، حيث التنافس أو التسابق بني طرفني، وهذا واضح من خالل ا
التنافس يف اجلهاد لنيل الشهادة والظفر باملطلوب، وهكذا يف سائر املواضع القرآنية، واليت مت فيها 

 اختيار لف، الفوز ليكون متوافقاً مع املعىن واهلل أعلم.
 ( ] انفجرت ــ انبجست [ : الثاني)المثال 

 (1)چڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ    ڌچ 
 (2)چٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ    ٿچ 

َية   ُكل   يف جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) ْنهُ  نَاح   (3). (ُعُيون   َثالثُ  م 
َا َهاُهَنا َوَأْخبَـرَ  االْنف َجار ، َأوَّلُ  َوُهوَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) رًا اأَلْمرُ  إ لَْيه   آلَ  مب   آخ 

 (2)( .أَْعَلمُ  َواللَّهُ  ُهَناَك، َوَذاكَ  َهاُهَنا، االْنف َجار   ذ ْكرَ  فـََناَسبَ  االْنف َجارُ  َوُهوَ 
 اجتمعا وإن الفعلني اء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( : ) أنـــوج
  يف

 الـــــق له، ايةـــغ بعده ارــــواالنفج ار،ــــاالنفج ابتداء اســــاالنبج بل واء،ـــــس حد على اــــفليس املعىن
 من أخف لكنه انفجرت انبجست : "عطية ابن وقال ،" االنفجار أول اسجباالن : "رط ـــــــالق

 هـــعلي موسى نــــم إسرائيل بين طلب األعراف يف الواقع إن ول:ــــفأق ذا،ــــه تقرر وإذا"  االنفجار
 يف ، والوارد(1)چپ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : اىلـــــتع الـــــق ا،ـــــالسقي المــــالس

                                                           

  . ( 11 / اآلية من ) : البقرة سورة (1)
  . ( 111 / اآلية من ) : األعراف سورة (2)

  . سابق مرجع ( 228 / 1 ) : العظيم القرآن تفسري ، كثري ابن (3)

  . ( 229 / 1 ) : سابقال رجعامل (2)
  . ( 111 / اآلية من ) : األعراف سورة (1)
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چ  چ  چ   چ   ڇ  چ  :تعاىل قال ربه، من السالم عليه موسى طلب البقرة سورة

 بعده واقع ألنه لطلبهم، غاية السالم عليه موسى وطلب االبتداء، فناسبه ابتداء، فطلبهم (1)چ
 إجابة وقيل"  فانبجست : "لطلبهم جواباً  فقيل الااية، والااية االبتداء االبتداء فناسب عليه، ومرتب
 .أعلم واهلل. العكس ليناسب يكن ومل جيب، ما على وجاء ذلك، وتناسب"  فانفجرت : "لطلبه
)(2) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيها لف، االنفجار، وهو املرحلة الثانية واألخرية، فهو أقوى من االنبجاس،  فاآلية األولى:

لذلك كان اللف، يف موضعه املتوافق مع سياق اآليات، ألن الطلب يف هذا املوضع كان من سيدنا 
موسى عليه السالم باستسقائه لطلب قومه منه، وبالتايل تناسب اللف، هنا مع املرحلة الثانية، حيث 

ختام ما حدث، وعليه فقد كان استخدام اللفظة يف مكاهنا املناسب للسياق ومعىن اآلية هي 
 بالعموم واهلل أعلم مبراده.

جاء فيها لف، االنبجاس، وهو املرحلة األوىل لالنفجار، فهو أخف من االنفجار،  واآلية الثانية:
هنا كان من قوم سيدنا موسى وكان ذكره يف مكانه املتناسب مع سياق اآليات عموماً، ألن الطلب 

عليه السالم، وذلك حني طلبوا السقيا منه، فكان اللف، هنا متوافقًا مع املرحلة األوىل من االنفجار، 
ألن طلبهم كان يف البداية، مث تبعه طلب سيدنا موسى عليه السالم من ربه، وهو ما ورد يف اآلية 

 األوىل واهلل أعلم مبراده.
  فينا ــ وجدنا [( ] ألثالث)المثال ال

                                                           

  . ( 11 / اآلية من ) : البقرة سورة (1)
  . سابق مرجع ( 21 / 1 ) : والتعطيل اإلحلاد بذوي القاطع التأويل مالك ، الارناطي أمحد (2)
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 (1)چڀ   ٺٺ    ڀپ  پ  ڀ  ڀ  چ 

 (2)چچ  ڇڇ    چڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 ع َباَدة   م نْ : َأيْ {  ڀ   ٺ } َوَجْدنَا: َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )

 (3). (َواألَْنَداد   اأَلْصَنام  
 (2). (األَْقَدم نيَ  اآلبَاء   اتـ َباعَ  إ الّ  ُحجَّةٌ  هَلُمْ  َيُكنْ  ملَْ : َأيْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

 آباءهم عليه ألفوا ما ألن وجاء يف كتاب ) مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل (: )
 يف تقدم وملا عليه، هم وما حاهلم عليه ما جواهبم فناسب متومهاً، وال حاصالً  معه علم ال وجدان
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  چ : تعاىل قوله لقمان سورة

 وأهنم علم، ذلك أن تومهوا أهنم ينبئ جداهلم وألن منفياً، كان وإن {} علم  ذكر لـفحص (1)چ
وئ  وئ   چ : تعاىل قال كما علم، على أهنم يظنون أهنم جمادلتهم من حصل فقد شيء، على

ڃ   چ: عنهم خمرباً  تعاىل قوله فناسبه علم، أهنا يظن بشبهة متعلق إال جيادل ، وال(1)چۇئ  ۇئۆئ    

 (2)( .العلم مبعىن يكون إذ وجد لف، ، الشرتاكچ چ  چ  چ  چ  ڇڇ

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
مت فيها استخدام الفعل ) ألفينا (، وذلك لتوافقه مع املعىن املقصود، حيث إهنم ال فاآلية األولى: 

يعلمون علماً، وال يفقهون شيئاً، سواًء كان ذلك حقيقة أو ومهاً، وسواًء أقروا به أو ال، وهذا املعىن 

                                                           

  ( . 121اآلية / من ( سورة البقرة : ) 1)
  ( . 21اآلية / من ( سورة لقمان : ) 2)
  ( مرجع سابق . 281/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

  ( . 322/  1( املرجع السابق : ) 2)

  ( . 21( سورة لقمان : ) اآلية / 1)
  ( . 18اآلية / من : )  ( سورة اجملادلة1)
  ع سابق .( مرج 11/  1: ) ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( أمحد الارناطي 2)
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 أفعال الذي يفيده هذا الفعل، فهو يستعمل يف األمور املادية دون املعنوية، ويبعد استخدامه يف
، وسياق اآليات يؤكد ذلك، فكان (1)چڈ  ژ  ژ  ڑڑ   چالقلوب، كما يف قوله تعاىل: 

 الفعل يف مكانه املتوائم مع معىن اآليات واهلل أعلم.
مت فيها استخدام الفعل ) وجدنا (، وذلك لتناسبه مع سياق ومعىن اآليات الكرمية،  واآلية الثانية:

الباً، فهم يف هذا اجلواب يوضحون أن لديهم علماً، ظنًا منهم ألنه يستخدم يف أفعال القلوب غ
وتومهاً، وال يهمنا هنا إن كان كالمهم موافقًا للحقيقة أو خمالفًا هلا، فيكون اللف، يف هذه احلالة 

 ڌ ڌ ڍ ڇ  ڇ ڍچ مناسباً، ويقوي ذلك املعىن ما جاء بعدها 

اآليات الكرمية، لينفي عنهم العلم. واهلل ، فجاء الفعل يف مكانه املناسب متامًا مع (2)چڎ
 أعلم.
 

 ( ] سرحوهن ــ فارقوهن [الرابع)المثال 

 (3)چڀڀ    پپ  پ  پ   چ 

 (2)چڎ  ڎڍ   ڌ   ڌ   چ
يَ  َحىتَّ  يـَتـْرُُكَها: َأيْ جـاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  تـَُها، تـَنـَْقض  َمْنز ل ه   م نْ  َوخُيْر ُجَها ع دَّ

َقاق   َغرْي   م نْ  َأْحَسُن، ه يَ  ب الَّيت    (1)( تـََقاُبح   َوال خُمَاَصَمة   َوال ش 
 ع ْصَمة   إ ىَل  َرْجَعتـَُها َوُهوَ  إ ْمَساك َها، َعَلى الزَّْوجُ  يـَْعز مَ  َأنْ  إ مَّا وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )

ه   َا َواالْست ْمرَارُ  ن َكاح  ًنا: َأيْ {  ڌ . }ع ْنَدهُ  َعَلْيه   َكاَنتْ  َما َعَلى هب  َها حُمْس   َوإ مَّا ُصْحَبت َها، يف   إ لَيـْ

                                                           

  ( . 21( سورة يوسف : ) من اآلية / 1)

  ( . 21اآلية / من ( سورة لقمان : ) 2)
  ( . 231اآلية / من ( سورة البقرة : ) 3)
  ( . 2اآلية / من ( سورة الطالق : ) 2)
  .مرجع سابق (  129/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 1)



- 211 - 

 

، َوال ُمَشامَتَة   َوال ُمَقاحَبَة   َغرْي   م نْ : َأيْ {  ڌ } ُمَفاَرقَت َها َعَلى يـَْعز مَ  َأنْ   َعَلى يُطَل ُقَها َبلْ  تـَْعن يف 
يل   َوْجه    (1)( .َحَسن   َوَسب يل   مجَ 
 اـــاكتنفه قد البقرة آية ل (: )ــــاد والتعطيــــع بذوي اإلحلــــالك التأويل القاطـــكتاب ) ماء يف  ـــــوج
  النهي
 حدود يقيما أال من ذلك يسوغ ما منهن يكن مل ما منهن شيء أخذ وحترمي النساء مضارة عن
 األمر يفهم ما ذلك أثناء وتكرر عضلهن عن باملنع ذلك وأتبع ذكر ما اكتنفها فلما اهلل،

 يعرب أن هذا من قصد ما ليناسب يكن مل واالنفصال االتصال حال إليهن واإلحسان مبجاملتهن
 منه حيصل ما إىل فعدل اإلحسان إىل منه اإلساءة إىل أقرب الفراق لف، ألن فارقوهن أو بلف،
پ  پ  پ    چ: تعاىل فقال التسريح لف، وهو العبارة حتسني مع املقصود

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  چ : تعاىل قوله من تقدمما  مع وليجري چ پ  ڀڀ

 ھ  ھ}  قوله من اجملرور تعلق به ما ليناسب { ھهنا }  وقيل ،(2)چھ  ھے 
 يف يكن مل وملا واالفرتاق احملبة يف احلال وحتسني التلطف مقصد كلها اآلي هذه يف روعي وقد {
 عن { ڌ  ڎ  } بلف، التعبري ورود يذكر مل مضارة ذكر وال لعضل تعرض الطالق سورة

 افرتاق وبان { ڌ}  بقوله احلالني يف اجملاملة من يراد فيما االكتفاء ووقع االنفصال
 (3)( .أعلم واهلل املناسبة من جيب ما على العبارتني من كل وورود السورتني، يف القضيتني

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
{، وهو يوحي بالرفق واللني، واللطف پ}  استخدام لف،توافق فيها فاآلية األولى: 

واحلنان، والبعد عن الشدة والقسوة، واجلفوة والالظة، وهذا كله متناسب مع سياق اآليات قبله، 
فعموم اآليات حتث على عدم اإلساءة أو اإلضرار، وترغب يف إقامة شرع اهلل تعاىل مع التلطف، 

                                                           

  . ( 121/  8: ) املرجع السابق ( 1)

  ( . 229اآلية / من ( سورة البقرة : ) 2)
  ( مرجع سابق . 12/  1: ) ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل ( أمحد الارناطي 3)
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ءة أو مربر للمضارة هبا، فكان لف، التسريح هو املتالئم مع وهذا كله ما مل يصدر من الزوجة إسا
 املعىن العام ل)يات واهلل أعلم مبراده.

{، وهو يوحي بشيء من القسوة والشدة، وذلك  ڎتناسب فيها لف، }  واآلية الثانية:
ن ألن اآليات بعمومها مل تتحدث عن طيب املعاملة معهن، ومل تذكر اللطف أو الرفق حباهلن، مع أ
هذا اخللق احلسن يف أصله مطلوب، وجيب توفره يف احلاالت الطبيعية الس لمية السَّليمة بني الزوجني، 
بل كان احلديث يف اآليات بعمومه خبصوص الفراق بني الزوجني، فكان اللف، مناسباً لسياق اآليات 

 واهلل أعلم مبراده.
 
 

 ( ] سارعوا ــ سابقوا [ :الخامس)المثال 

 (1)چٻ  ٻ  ٻ  پ   ٻ ٱ  چ 
 (2)چگ  گ  ڳ  ڳ    گچ 

َرات  َواملَسار َعة  إ ىَل  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) مُثَّ َنَدهبم إ ىَل املَباَدَرة  إ ىَل فْعل اخلَيـْ
 (3). (نـَْيل الُقرُبات

، إ ىَل  املَباَدَرة   َعَلى اللَّهُ  َحثَّهُ  فَل َهَذا وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  ف ْعل   م نْ  اخلَيـْرَات 
، ، َوتـَْرك   الطَّاَعات  ، الذُّنُوبَ  َعْنهُ  ُتَكف رُ  الَّيت   احمَلرََّمات   (2). (َوالدََّرَجات   الثَـَّوابَ  َلهُ  َوحُتَص لُ  َوالزَّاّلت 

                                                           

  . ( 133 / اآلية من ) : عمران آل سورة (1)

  . ( 21 / اآلية من ) : احلديد سورة (2)
  . سابق مرجع ( 112 / 2 ) : العظيم القرآن تفسري ، كثري ابن (3)
  . ( 21 / 8 ) : السابق املرجع (2)
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ة إىل ــــأن املسارعاد والتعطيل (: ) ــــالك التأويل القاطع بذوي اإلحلـــــاء يف كتاب ) مـــــوج
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ مسابقته قال تعاىل: الشيء قبل   (1)چڀ  

اء املسابقة على ـــ} سارعوا { تقدمي املسارعة ووجه تأخري سابقوا بنفوجه تقدمي لف، ... 
يقال الشيء قد حيصل له ما سارع إليه وقد ال حيصل، وال ارع إىل ــــــة، أال ترى أن املســــاملسارع

يف الرتبة.  متقدمةارعة ــــو األكثر، واملســـــذا هــــهه، ــــل له مطلوبـــــيف الاالب سبق إال فيمن حتص
ۉ  چ اىل: ـــــــــال تعــــــوق، چٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ قال تعاىل: 

م. ـــــــــأى ثبتت وحقت هل (2)چې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ    ۉ 
ه وثّلث ــــــر رضي اهلل عنــــوثىّن أبو بك ول اهلل ــــــــــق رســـــــــــــــسب ال:ــــــــه قـــــــرضي اهلل عن ن عليــــــوع
ھ  چ قوله تعاىل: ه ... ، وقيل يف ــــــــر رضي اهلل عنــــــعم أهنا املالئكة  (3)چھ  ھ  

ـــا ذكرنــــاملسارعة واملسابقة على مفلما كانت تسبق اجلن ] إيصال الوحي إىل األنبياء [،  ا ورد ـ
ــر ثانيـــاملتقدم يف الرتتيب أواًل واملتأخ   (2)(ًا مراعاًة للرتتيب. ــ

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
استخدم فيها لف، املسارعة بدل املسابقة، ألهنا أسبق يف ترتيب السور، وتكون  فاآلية األولى:

املسارعة عادة قبل املسابقة، فيبدأ التنافس غالبًا باملسارعة إليه واالستعداد له، والتهيؤ ملا هو مطلوب 
جاء يف فيه، مث يبدأ بعدها السباق ويكون التنافس على أشده حينها، فتكون املسابقة بعد ذلك كما 

اآلية الثانية، وإضافة إىل ما سبق، فإن وصف اجلنة هنا أقل من وصفه بالنسبة يف احلجم مما ذكر يف 
اآلية الثانية، وبالتايل مت االكتفاء باملسارعة فقط، فكان استخدام اللف، هنا متناسباً مع سياق اآليات 

                                                           

  . ( 11 / اآلية ) : املؤمنون سورة (1)
  . ( 111 / اآلية ) : األنبياء سورة (2)
 . ( 2 / اآلية ) : النازعات سورة (3)
 . سابق مرجع  ( 91 / 1 )  : والتعطيل اإلحلاد بذوي القاطع التأويل مالك ، الارناطي أمحد (2)
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وىل جل وعال يف اآلية الكرمية واهلل يف احلديث عن املتقني، وأهنم جزء من املؤمنني الذين وصفهم امل
 أعلم مبراده.

استخدم فيها لف، املسابقة بدل املسارعة، ألن موضع اآلية يف القرآن الكرمي  واآلية الثانية:
جاء بعد آية املسارعة حسب تسلسل السور، واملسابقة تكون بعد املسارعة عادة، وذلك حسب 

أو أكثر، ويف شىت امليادين واملسابقات، إضافة إىل  الرتتيب املنطقي ألي تنافس حيصل بني اثنني
أن وصف اجلنة هنا كان وصفًا أكرب وأعظم من الوصف يف اآلية السابقة، فلم تكن مساواة اجلنة 
بالسماوات واألرض كما ورد يف اآلية السابقة، وإمنا هي كالسماء واألرض، فدل ذلك على أهنا 

إىل املسابقة ال املسارعة فقط، وبالتايل كانت هذه اجلنة أكرب من السماء واألرض، فكانت احلاجة 
الواسعة لكل املؤمنني، ومل يتم الرتكيز فقط على املتقني كما كان يف اآلية السابقة، فكان استخدام 

 اللفظة يف موقعها املتالئم مع اآليات واهلل أعلم مبراده.
 ( : ] القلب ــ  الفؤاد [السادس)المثال  

 (1)چٿ  ٹ   ٹٹ     ٿٺ  ٺ      ٿ  ٿ   چ

 (2)چڌ  ڎ  ڎ     ڌڍ  ڍ    چ 

 چٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ    چجاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
؛ َغل ي،ُ  َهاُهَنا ب ه   واملرَادُ  الَال يُ،،: الَف،ُّ   سي ئَ  ُكْنتَ  َلوْ : َأيْ { الَقْلب   َغل ي،َ  : }َذل كَ  بـَْعدَ  ل َقْول ه   الَكالم 
يَ  الَكالم    هَلُمْ  َجان َبكَ  َوَأالنَ  َعَلْيَك، مَجََعُهمْ  اللَّهَ  َوَلك نَّ  َوتـَرَُكوَك، َعْنكَ  النـَْفضُّوا َعَلْيه مْ  الَقْلب   قَاس 
 (3). (ل ُقُلوهب  مْ  تَْأل يًفا

                                                           

  ( . 119( سورة آل عمران : ) من اآلية / 1)
  ( . 11( سورة النجم : ) اآلية / 2)
  ( مرجع سابق . 128/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)
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ثـََنا البَـْاَداد يُّ، بَز يع اْبنُ  َحدََّثين  : َجر ير   اْبنُ  َوقَالَ  وجاء يف التفسري نفسـه ل)ية الثانية: )  إ ْسَحاقُ  َحدَّ

ثـََنا َمْنُصور ، اْبنُ  ڍ  ڍ    چ : اللَّه   َعْبد   َعنْ  يَز يَد، ْبن   الرَّمْحَـن   َعْبد   َعنْ  إ ْسَحاَق، َأيب   َعنْ  إ ْسرَائ يُل، َحدَّ

رْب يلَ   اللَّه   َرُسولُ  رََأى: قَـالَ  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ، ُحلََّتا َعَلْيه   ج   السََّماء   بـَنْيَ  َما َمألَ  َقدْ  َرفـَْرف 

 (2)( (1).َواأَلْرض  

َهاب   اْبن   َعنْ  ُعَقْيل   َعنْ وجاء يف احلديث الشريف   أَنَـَّها  النَّ     َزْوج   َعائ َشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ش 
 ب بـُْرَمة   أََمَرتْ  َوَخاصَّتَـَها أَْهَلَها إ الّ  تـََفرَّْقَن، مُثَّ  الن َساءُ  ل َذل كَ  فَاْجَتَمعَ  أَْهل َها، م نْ  املي تُ  َماتَ  إ َذا َكاَنتْ 
َها، التـَّْلب يَنةُ  َفُصبَّتْ  ثَر يٌد، ُصن عَ  مُثَّ  َفطُب َخْت، تـَْلب يَنة   م نْ  َها، ُكْلنَ  قَاَلْت: مُثَّ  َعَليـْ نـْ  اهلل َرُسولَ  مسَ ْعتُ  فَإ ين   م 
 :( ب بَـْع    َتْذَهبُ  املر ي    ل ُفَؤاد   جمُ مَّةٌ  التـَّْلب يَنةُ )  يـَُقوُل .  (3)احلُْزن 

ري   ْبنَ  النـُّْعَمانَ  مسَ ْعتُ  قَاَل: َعام ر  وجاء يف احلديث الشريف أيضًا عن   رضي اهلل عنه يـَُقوُل: َبش 
ٌ  ) احَلاللُ  يـَُقوُل:  اهلل َرُسولَ  مسَ ْعتُ  ٌ، َواحَلرَامُ  بـَني  نَـُهَما بـَني  ، م نْ  َكث ريٌ  يـَْعَلُمَها ال ُمَشبـََّهاتٌ  َوبـَيـْ  النَّاس 
رَأَ  املَشبـََّهات   اتَـَّقى َفَمنْ  ه ، ل د ين ه   اْسَتبـْ كُ  احل َمى َحْولَ  يـَْرَعى َكرَاع   الشُّبـَُهات   يف   َوَقعَ  َوَمنْ  َوع ْرض   َأنْ  يُوش 

                                                           

]مرجع  : صحيح ، وقال األلباين يف تعليقه حسن صحيح( ، وقال : هذا حديث  391/  1( )  3283أخرجه الرتمذي ) ( 1)
(  3221د ) ـوأمح ( ، 23/  1( )  323)  ( ، والطيالسي 221/  1( )  11131والنسائي يف السنن الكربى ) ، سابق[ 
 ( 119 / 2 ) ( 3221 ) ، واحلاكم ( 232 / 8 ) ( 1118 ) ، وأبو يعلى ( 81 / 2 ) ( 3921 ) ، و ( 281/  1) 

 .]مرجع سابق[  : صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ، وقال
  ( . 228/  2( املرجع السابق : ) 2)

ـ ـــــكتاب السالم صحيحه يف  ( ، ومسلم يف  1212( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األطعمة ـ باب التلبينة برقم ) 3)
( )  2128) ( و  221/  1( )  1119) والنسائي يف السنن الكربى  ( ، 2211جممة لفؤاد املري  برقم ) باب التلبينة 

(  2198( ، والبيهقي يف السنن الكربى )  122/  22( )  21219( و )  11/  21( )  22112( ، وأمحد )  82/  2
 (2  /111 ) . 
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ًى، َمل ك   ل ُكل   َوإ نَّ  َأال يـَُواق َعُه، َى إ نَّ  َأال مح  ه   يف   اهلل مح   إ َذا ُمْضَاةً  اجَلَسد   يف   َوإ نَّ  َأال حَمَار ُمُه، أَْرض 
 (1)الَقْلُب. ( َوه يَ  َأال ُكلُُّه، اجَلَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوإ َذا ُكلُُّه، اجَلَسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ 

 اعترب إذا فؤاد له يقال لكن كالقلب الفؤاد وجاء يف كتاب ) مفردات ألفاظ القرآن الكرمي (: )
ڍ  چ : تعاىل قال. مشوي: فئيد وحلم شويته،: اللحم فأدت: يقال التوقد،: أي التفؤد، معىن فيه

قـال . أفئدة: الفـؤاد ومجـع ،(3)چېئ  ېئ  ىئ   ىئچ ، (2)چڍ     ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  
ىئ  ىئ  ی   ی    چ ، (2)چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ : تعاىل

چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    چ  ،(1)چپ   ڀ چ ، (1)چیی  

 تنبيـــه على دةـــاألفئ وختصيص. (2)چڌ  

                                                           

ـ ــــ( ، ومسلم يف كتاب املساقاة  12ـ باب فضل من استربأ لدينه ، برقم ) ــــ( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإلميان 1)

( ، وأمحد )  228/  2( )  22113)  ( ، وابن أيب شيبة يف مصنفه 1199ل وترك الشبهات ، برقم ) أخذ احلال باب

 221)  ( ، وابن حبان 1122/  3( )  2123والدارمي )  ( ، 322/  31( )  18322( و )  321/  31) (  18318

/  3( )  2222)  ( و 322/  2( )  2212( و )  212/  2( )  1231يف األوسط ) ( ، والطرباين  292/  2( ) 

(  233/  1( )  11211( ، والبيهقي يف السنن الكربى )  319/  2( )  2229( و )  183/  3( )  2818( و )  19

 ( . 232/  1( )  11211، و ) 

  ( . 11( سورة النجم : ) اآلية / 2)

  ( . 31( سورة اإلسراء : ) من اآلية / 3)

  ( . 32ية / ( سورة إبراهيم : ) من اآل2)

  ( . 23( سورة امللك : ) من اآلية /1)

  ( . 23( سورة إبراهيم : ) من اآلية / 1)

  ( . 2،  1( سورة اهلمزة : ) اآليتان / 2)



- 211 - 

 

 (1). (له تأثري فرط

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
فيها ذكر القلب بامسه املعروف، وذلك لكثرة تقلبه، وقد كان اللف، يف  جاء فاآلية األولى:

، ورفيق الطبع، ولني بأنه رقيق القلب مكانه املتوافق مع اآليات، حيث ورد مع وصف الن  

ويكبح  مع أصحابه، وهكذا يتضح أن املرء يستطيع أن ميلك زمام نفسه عند الاضب، اجلانب

كما جاء أن الصرب بالتصرب واحللم بالتحلم، وقد ورد لف، القلب يف مواضع   مجاحها إذا أراد،

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺ  ٿ  چ اىل: ـل قوله تعـ، مثمن القرآن الكـرمي أخرى

يستطيع أن يف هذه اآلية الكرمية إشارة إىل أن اإلنسان ، و (2)چڤ  ڤ  ڤ ڦ 

، الل هذا القلب، أو ينتكس وال يعترب ال مسح اهلليستفيد ويتع، مبا يأتيه من اآليات والعرب من خ

، وبناء على ما سبق يكون اللف، قد جاء يف مكانه ف التنفعه حينها موعظة، وال يؤثر فيه نصح

 املتناسب مع سياق اآليات واهلل أعلم.

لطيفاً إضافياً، أال وهو شدة  ورد فيها لف، الفؤاد مكان اسم القلب، ليوضح معىنً  واآلية الثانية:

تأثر هذا اجلزء من اإلنسان، وأنه سريع التأمل والتفاعل، ألن الفؤاد يوحي بالتوقد، لذلك كان اللف، 

يف نقل  يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات، فاحلديث عن خرب اإلسراء واملعراج، وصدق الن  

على النفوس، إىل غري ذلك من األمثلة األخرى ما رآه من خرب السماء، وأن ذلك له تأثريه القوي 

واملواضع يف القرآن الكرمي، واليت ذكر فيها الفؤاد ومل يذكر فيها القلب، فهي مبجملها تتحدث عن 

                                                           

  ( مرجع سابق . 212/  2( الراغب األصفهاين : ) 1)
  ( . 32( سورة ق : ) اآلية / 2)
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مدى التأثر القوي، والتفاعل السريع، سواء كان إجيابيًا أو سلبياً، وعليه فقد جاء اللف، يف مكانه 

 علم.املتوائم مع معىن اآلية واهلل أ
 ( : ] اغفر ــ كفِّر [السابع)المثال 

 (1)چى    ائ  ىې  ې    ېې  چ 
: َأي   ُذنُوبـََنا، لََنا فَاْغف رْ  نَب يَّكَ  َواتـ َباع َنا ب إ ميَان َنا: َأيْ  اء يف تفسري القرآن العظيم للموضع األول: )ـــــج
 (2). (اْستـُْرَها

نَـَنا ف يَما: َأيْ وجاء يف التفسري نفسه للموضع الثاين: ) َنَك. بـَيـْ  (3)( َوبـَيـْ
 شيء معنامها - اللاة حبسب - والتكفري فاملافرةوجاء يف كتاب ) اللباب يف علوم الكتاب (: )

 اإلحلاحَ  ألن للتأكيد؛ ذلك أعيد وإمنا واحٌد، شيءٌ  هبما املرادُ : بعضهم فقال املفسرون وأما واحد،
 .مطلوبٌ  أمرٌ  الدعاء يف واملبالاة
 .املستأنفُ  وبالثاين الذنوب، من تقدم ما باألول املرادُ : وقيل
 .العظيمةُ  الطاعةُ  تكف ره ما وبالتكفري بالتوبة، يزول ما بالُاْفران املرادُ : وقيل
 .اجَلْهل مع به أتى ما وبالثاين معصية، بكونه   العلم   مع اإلنسانُ  به أتى ما: باألول   املرادُ : وقيل
)(2) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
ورد فيه لف، املافرة بدل التكفري، وهو يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات، ألن فالموضع األول: 

الافران أقوى من التكفري فقط، فهو يوحي مبعىن احملو ـ أي التكفري ـ ومعه املساحمة والعفو وعدم الذكر 
املافرة مع الذنوب، ألن الذنوب أعظم من وغري ذلك من املعاين األخرى املتقاربة، وقد جاءت 

السيئات، ألهنا تشمل املعاصي الكبرية، واليت يعلم املرء أهنا معصية، فهي يف جمملها أكرب من 
                                                           

  ( . 193( سورة آل عمران : ) من اآلية / 1)

  ( مرجع سابق . 18/  2ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) ( 2)

  ( . 18/  2( املرجع السابق : ) 3)

  ( مرجع سابق . 121/  1( أبو حفص عمر الدمشقي ، اللباب يف علوم الكتاب : ) 2)



- 218 - 

 

السيئات، وأشد ُجرماً وخطراً منها على املرء، لذلك ال تزول إال بالتوبة، وهذه خاصة بكبائر الذنوب، 
ة وغريها، وعليه فقد كان استخدام لف، الافران يف مكانه بعكس الصاائر فتمحوها األعمال الصاحل
 املتناسب مع سياق اآليات واهلل أعلم.

ورد فيه لف، التكفري بدل املافرة، وهو يف مكانه املتناسب مع سياق اآليات،  والموضع الثاني:
وب، ألن التكفري أقل رتبة من الافران، لذلك جاء مع السيئات، والسيئات أقل جرمًا من الذن

وباعتبار أن السيئات أو صاائر األمور يقع فيها املرء كثرياً، وال يسلم منها إال القليل، احتاجت لكثرة 
التكفري من العلي القدير، فكان تشديد لف، التكفري مناسباً مع ذلك، وعليه فقد كان استخدام لف، 

 التكفري يف مكانه املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 
 
 

  الثامن( ] حظ ــ نصيب [)المثال 

 (1)چڱڱ    ڱڳ   ڳ  چ 

 (2)چائ  ەئەئ    ائى  ى  چ 

ْثلَ  ل لذََّكر   َفَجَعلَ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  (3). (األُنـْثـَيَـنْي   َح،   م 
ََذا وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) نـَْيا َيْسأَلُهُ  َمنْ  َمَدحَ  َوهل   (2). (َواأُلْخَرى ل لدُّ
 من نصيبه اهلل وفاه يقال واملكروه احملبوب يف يكون النصيبوجاء يف كتاب ) الفروق اللاوية (: ) 

 حيظه ما هو احل، أصل ألن بعيدة استعارة على إال العذاب من حظه يقال وال العذاب، من أو النعيم
 (1). (مكروهاً  أو حمبوباً  كان سواء ليناله له نصب ما والنصيب اخلري، من للعبد تعاىل اهلل

                                                           

  ( . 11اآلية / من ( سورة النساء : ) 1)
  ( . 212اآلية / من ( سورة البقرة : ) 2)
  ( مرجع سابق . 221/  2: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
  ( . 118/  1( املرجع السابق : ) 2)
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رضي اهلل عنه  عبداهلل بن ابرــــج عن ـاءــــعط عن األخنس بن بكري عناء يف احلديث الشريف ــــوج
 (2)ح،. ( أو أجر لألرض يؤخذ أن  اهلل رسول ) هنى: الــــق

يمَ  وجاء يف احلديث الشريف أيضًا عن  َأنَّ  َراف ع   َأيب   َعنْ  الشَّر يد   ْبن   َعْمر و َعنْ  َمْيَسَرةَ  ْبن   إ بـَْراه 
اَئة   ب َأْرَبع   بـَْيًتا َساَوَمهُ  َسْعًدا ثْـَقال   م   َأَحقُّ  ) اجلَارُ  يـَُقوُل:  اهلل َرُسولَ  مسَ ْعتُ  َأين   َلْوال فـََقاَل: م 
: بـَْع ُ  َوقَالَ  أَْعطَْيُتَك ( َلَما ب َصَقب ه   يبَ  اْشتَـَرى إ نْ  النَّاس   الْبن ه   َوَهبَ  الشُّْفَعةَ  يـُْبط لَ  َأنْ  َفَأرَادَ  َدار   َنص 
 (3)ميَ نٌي. َعَلْيه   ونُ ــــَيكُ  َوال الصَّا ري  

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
كان استخدام لفظة ) احل، (، وهي يف مكاهنا املناسب، ألن احل، ال يكون يف فاآلية األولى: 

 الاالب
 رشإال يف اخلري والنعيم والرب، وهنا احلديث عن زيادة نصيب الذكر ضعف نصيب األنثى، وليس فيه 

حسب الظاهر، وبالتايل كان استخدام لفظة ) احل، ( بدل ) نصيب ( متوافقاً مع سياق اآليات واهلل 
 أعلم.

كان فيها استخدام لفظة ) النصيب (، وهي يف موقعها املالئم، ألهنا تستخدم يف   واآلية الثانية:
مواضع الرب واخلري، ويف مواضع اإلمث والشر، ومت استخدامها هنا يف موضع اخلري، حيث احلديث عن 
املؤمنني الذي يطلبون من اهلل اخلري يف الدنيا ويف اآلخرة، وكيف يكون هلم نصيب من ذلك، وقد 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ اللفظة نفسها يف سورة غافر، ولكنها يف موضع الشر وردت 

                                                                                                                                                                                     

  ( مرجع سابق . 131،  131/  1: ) ، الفروق اللاوية ( أبو هالل العسكري 1)

(  11213، والبيهقي يف السنن الكربى )  ( 1131برقم ) ،  كراء األرض  ـ بابــــ مسلم يف صحيحه يف كتاب البيوعه ـ( أخرج2)
 (1  /213 ) .  
، ومالك يف رواية  ( 1928) ( و  1922)  برقم، ـ باب يف اهلبة والشفعة ــــ( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احليل 3)

 .(  311/  1( )  811حممد ابن احلسن ) 
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، فاللفظة تستخدم يف املوضعني، لذا جاءت يف مكاهنا املتوافق متامًا مع سياق (1)چۋ  ۅ   
 اآليات واهلل أعلم.

 
 
 
 
 

 ( : ] بعل ــ زوج [ تاسع)المثال ال

 (2)چپ  پ  پ ٻ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ 

 (3)چ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

َها م نْ  املْرأَةُ  َخاَفت   إ َذا َما جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) َها، يـَْنف رَ  َأنْ  َزْوج   أَوْ  َعنـْ
َها. يـُْعر ضَ   (2)( َعنـْ

 َأيب   َعنْ  هلَ يعة، اْبنُ  َوقَالَ  .الصَّام ت   ْبنُ  َأْوسُ  َوَزْوُجَها َوقَالَ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
، وََكانَ  ْبنُ  أَْوسُ  ُهوَ : ُعْرَوةَ  َعنْ  اأَلْسَود ،  ب ه   َواْشَتدَّ  َلَمُمهُ  أَخذه إ َذا َفَكانَ  َلَمٌم، ب ه   اْمرَأً  أَْوسٌ  الصَّام ت 
 (1)( .َشْيًئا يـَُقلْ  ملَْ  َذَهبَ  َوإ َذا اْمرَأَت ه ، م ن   يُظَاه رُ 

ه ، ع ْصَمة   أَْمرَ  َمَلكَ  ألَنَّهُ  الزَّْوجُ  ب ه   َومسُ يَ  والتنوير (: )وجاء يف كتاب ) التحرير   الزَّْوجَ  َوأَلنَّ  َزْوج 
ََذا َحق يًقا َفَكانَ  هَلَا، َوَسي ًدا ل ْلَمْرأَة   َمال ًكا يـُْعَتبَـرُ  َكانَ  ، هب   َعْهد   م نْ  الَعائ َلة   ن ظَامُ  اْرتـََقى َلمَّا مُثَّ  االْسم 

                                                           

  ( . 22اآلية / من ( سورة غافر : ) 1)
  . ( 128 / اآلية من ) : النساء سورة (2)
  . ( 1 / اآلية من ) : اجملادلة سورة (3)
  . سابق مرجع ( 221 / 2 ) : العظيم القرآن تفسري ، كثري ابن (2)

 . ( 32 / 8  ) : السابق املرجع (1)
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، م نَ  بـَْعَدهُ  َفَما السَّالمُ  َعَلْيه   إ بـْرَاه يمَ  يَّة   يف   امل ْلك   َمْعىَن  َأَخذَ  الشَّرَائ ع   َلْف،َ  الَعَربُ  َفَأْطَلقَ  َيْضُعُف، الزَّْوج 
نَـُهَما اللََّذْين   َواملْرأَة ، الرَُّجل   م نَ  ُكل   َعَلى الزَّْوج   ، ع ْصَمةُ  بـَيـْ  ُهوَ  الزَّْوجَ  أَلنَّ  اد لٌ عَ  إ ْطالقٌ  َوُهوَ  ن َكاح 
، يف   َسَواءً  َفَصارَا الَفْرَد، يـُثـَين   الَّذ ي ََذا الُقْرآنُ  َعبـَّرَ  َوَقدْ  االْسم  ، أَْغَلب   يف   االْسم   هب  ع  ََواض 

 الَّيت   َغيـْرَ  امل
َية   األَُمم   َأْحَوالَ  ف يَها َحَكى ع   َوَغرْي   ،(1)چپ  پ  پپ  چ : َكَقْول ه   املاض   ف يَها َأَشارَ  الَّيت   املَواض 

َا التَّْذك ري   إ ىَل  َياَدة ، م نْ  ل لزَّْوج   مب  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : تـََعاىَل  قـَْول ه   حَنْوَ  س 

رًا ل لرَُّجل   الرَّْجَعة   َحقَّ  َجَعلَ  َلمَّا ألَنَّهُ  َكَذل َك، اآليَةُ  َوَهات ه   (2)چپ  ب أَنَّهُ  املْرأَةَ  ذَكَّرَ  املْرأَة ، َعَلى َجبـْ
 .َقد ميًا بـَْعُلَها

َيةُ  الذََّكُر،: البَـْعلُ : َوق يلَ   ال الَّذ ي الشََّجرُ  مسُ يَ  َول َذل كَ  الذُُّكوَرة ، قـُوَّة   إ ىَل  َرْمزٌ  ألَنَّهُ  بـَْعالً  املْعُبود   َوَتْسم 
 (3)( بـَْعاًل.... ُيْسَقى

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
فيها لف، البعل متوافقًا مع املراد من سياق اآليات الكرمية، فالبعل يراد به  جاء األولى: فاآلية

االستعالء والعلو، وبعل املرأة سيدها، فهنا املوىل جل وعال أراد هبذه اإلشارة تذكري املرأة حبق زوجها 
الي،، والعالقة الزوجية وعظيم شأنه قبل أن تفكر يف اخللع منه أو تركه، ليكون احلفاظ على امليثاق ال

املتينة، فكان استخدام لف، البعل بدل الزوج يف مكانه املتناسب مع املعىن املراد يف اآلية الكرمية واهلل 
 أعلم.

جاء فيها لف، الزوج على األصل، وهو متناسب بالعموم مع سياق اآليات، حيث  واآلية الثانية:
أو القوامة، وإمنا يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبعرفة اهلل عز املوضع ال يتعلق بشيء من السيادة أو السلطة 

وجل، وأنه جل وعال مطلع على السر وأخفى، وبالعموم فإن لف، الزوج يطلق على الذكر واألنثى، 

                                                           

  . ( 22 / اآلية من ) : هود سورة (1)
  . ( 128 / اآلية من ) : النساء سورة (2)
  . سابق مرجع ( 393 / 2 ) : والتنوير التحرير ، عاشور ابن (3)
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وهذا بعكس لف، البعل يف اآلية السابقة، وبالتايل يكون استخدامه بالعموم، فكان يف موقعه املناسب 
 واهلل أعلم.
 ( : ] أكملت ــ أتممت [اشرالع)المثال 

 (1)چڇ ڇ   ڇچ ڇ    چچ  چ 

 األُمَّة   َهذ ه   َعَلى َوَجلَّ، َعزَّ  اللَّه ، ن َعم   َأْكبَـرُ  َهذ ه   جاء يف تفسري القرآن العظيم للموضع األول: )
 اللَّه   َصَلَواتُ  نَب ي ه ْم، َغرْي   َن     إ ىَل  َوال َغرْي ه ، د ين   إ ىَل  حَيَْتاُجونَ  َفال د ينَـُهْم، هَلُمْ  تـََعاىَل  َأْكَملَ  َحْيثُ 
ََذا َعَلْيه ؛ َوَسالُمهُ  ْنس   إ ىَل  َوبـََعثَهُ  األَنْب َياء ، َخامتََ  اللَّهُ  َجَعَلهُ  َوهل   َوال َأَحلَُّه، َما إ الّ  َحاللَ  َفال َواجل ن ، اإل 
ْدقٌ  َحق   فـَُهوَ  ب ه   َأْخبَـرَ  َشْيء   وَُكلُّ  ،َشَرَعهُ  َما إ الّ  د ينَ  َوال َحرََّمُه، َما إ الّ  َحرَامَ   َوال ف يه   َكذ بَ  ال َوص 
 (2)( ُخْلف.

ينَ  َأْكَملَ  فـََلمَّاوجاء يف التفسري نفسه للموضع الثاين: )   (3)( َعَلْيه مْ  النـ ْعَمةُ  مَتَّت   هَلُمْ  الد 
ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على أحد قام بالتمييز بني اللفظتني من 

فأقول واهلل أعلم وبه التوفيق ومنه حيث املوقع والسر يف استخدام كل منهما مع مجلة أخرى، 
 السداد:

جاء فيه لف، الكمال بدل التمام، فهو يف موضعه املتوافق مع سياق اآليات  فالموضع األول:
، وال يستطيع متاماً، حيث إن الدين كامل ال حيتمل الزيادة أو النقصان بعد وفاة احلبيب املصطفى 

أحد أن يدعي أنه جاء جبديد يف هذا الدين، وبالتايل كان لف، الكمال متالئمًا مع سياق اآليات 
 علم.واهلل أ

كان فيه لف، التمام بدل الكمال، ألن التمام قابل للنقصان، بعكس احلال يف   والموضع الثاني:
الكمال فال حيتمل النقصان، فكان استخدام اللف، يف مكانه املناسب مع سياق اآليات، ألنه مرتبط 

                                                           

  ( . 3( سورة املائدة : ) من اآلية / 1)
  ( مرجع سابق . 21/  3( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)

  ( . 21/  3( املرجع السابق : ) 3)
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نعمة، قال بالنعمة، وهي حتتمل النقصان، كما جاء يف أكثر من موضع يف القرآن بذكر التمام لل

، ومل يأت لف، الكمال مع النعمة يف (1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭچ سبحانه: 
 ويوضح ما سبق قول الشاعر: أي موضع من القرآن الكرمي،

لكل شيء إذا ما مت نقصان .. فال يـَُارُّ بطيب العيش إنسان
(2) 
 واهلل أعلم. وبناء على ما سبق، فقد كان موضع اللفظة يف مكاهنا املتوائم مع اآليات متاماً،

 
 ( ] حلف ــ أقسم [الحادي عشر)المثال 

 (3)چ  ىئىئۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  چ 

 (2)چک  ک  گگ    ک ڑ  ک  چ 

 (1)( .َتْكف ري   ب َارْي   تـَتـْرُُكوَها ال َمْعَناهُ : َجر ير   ابنُ  قَالَ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
َحةُ  اأَلْسَبابُ  انـَْعَقَدت   فـََلمَّا ) وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: َ  هَلُْم، الَفاض   ل ع َباد   أَْمرُُهمْ  تـَبَـنيَّ

ن نَي، اللَّه   ُهمْ  فـَتَـَعجَُّبوا املْؤم  نـْ . َويـََتَأوَُّلونَ  َذل كَ  َعَلى َوحَيْل ُفونَ  املْؤم ن نَي، م نَ  أَنَـُّهمْ  يُْظه ُرونَ  َكانُوا َكْيفَ  م 
)(6) 

روق اللاوية (: ) أن القسم أبلغ من احللف ألن معىن قولنا أقسم باهلل أنه وجاء يف كتاب ) الف
صار ذا قسم باهلل، والقسم النصيب، واملراد أن الذي أقسم عليه من املال وغريه قد أحرزه، ودفع عنه 
اخلصم باهلل، واحللف من قولك سيف حليف أي قاطع ماض، فإذا قلت حلف باهلل فكأنك قلت 

                                                           

  ( . 111( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)

ـ أمحد ـــ: جواهر األدب  . ينظر هـ من قصيدة قاهلا يف رثاء األندلس298املتوىف سنة أليب البقاء صاحل بن شريف الرندي  (2)
 . ( 1 / 2 )، مؤسسة املعارف ــــ بريوت ، بدون تاريخ : اهلامشي 

  ( . 89اآلية / من ( سورة املائدة : ) 3)
  ( . 13اآلية / من ة : ) سابقسورة الال( 2)
  ( مرجع سابق . 122/  3: ) يم ، تفسري القرآن العظ( ابن كثري 1)
  ( . 133/  3( املرجع السابق : ) 1)
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اهلل، فاألول أبلغ ألنه يتضمن معىن اآلخر مع دفع اخلصم ففيه معنيان، وقولنا حلف قطع املخاصمة ب
 (1)يفيد معىن واحداً وهو قطع املخاصمة فقط. (

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيها اللف، ) حلف (، وهو مناسب لسياق اآليات، ألن استخدام احللف فاآلية األولى: 
املخاصمة، بدون إضافات أو زيادات أخرى، وهذا هو احلال املذكور يف اآلية الكرمية، يكون يف قطع 

فاآليات حتدثت عن الكفارة، وبالتايل كان اللف، يف موقعه املتالئم مع سياق ومعىن اآليات واهلل 
 أعلم.

ام مقام ورد فيها اللف، ) أقسم (، وهنا أيضًا كان يف موقعه املناسب، ألن املق واآلية الثانية:
مبالاة وزيادة على قطع املخاصمة، وهو وضعه يف حرز اهلل وأمانه، وتتضح املبالاة من لف، ) َجْهد 

 (، وبالتايل كان االستخدام يف موقعه املالئم واهلل أعلم.
 عشر( : ] استهزئ ــ سخروا [  ثاني)المثال ال

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ڀڀ  چ 

 (2)چٹ  ٹ   

ْم ُأْسَوةٌ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )   (3). (َأْي: فـََلَك ف يه 
: م َن الَعَذاب  الَّذ ي َكانُوا َيْسَتْبع ُدوَن ُوُقوَعهُ وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )   (2). (يـَْعين 

ى   ى  چ وله تعاىل: ـــعند ق زاء تقّدمــــومعىن االستهاء يف كتاب ) التحرير والتنوير (: ) ــــوجـ

يف سورة البقرة. وهو مرادف للسخرية يف كالم أئّمة اللاة، فذكر } استهزىء {  (1)چائ  

                                                           

 ( مرجع سابق . 22/  1الفروق اللاوية : ) ( أبو هالل العسكري ، 1)

 ( .  21( ، وسورة األنبياء : ) اآلية /  11( سورة األنعام : ) اآلية / 2)

 ( مرجع سابق .  212/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)
 ( .  322/  1( املرجع السابق : ) 2)

  ( . 12( سورة البقرة : ) من اآلية / 1)
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ع إىل فعل } يستهزئون {، ـــــرّة ّرجـــد ثالث مـــأعيد عرّب بـ } سخروا {، وملّا أعي ــــر، وملّاأواًل ألنّه أشه
  (1)( بديع فصاحة القرآن املعجزة. ن ) يسخرون (. وهذا منـــألنّه أخّف م

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
فيه لف، االستهزاء، وهو يف مكانه املناسب متاماً، وخاصة عندما تكرر مرة  جاء فالموضع األول:

ثانية يف آخر اآلية، حيث إن االستهزاء يفيد السخرية، ولكنه أشد منها رتبة، وأعظم منها درجة، 
أن األنبياء قبله ناهلم من  لذلك كان استخدامها يف املرة األوىل، فقد أوحى اهلل إىل نبينا حممد 

 ارية واالستهزاء الشديد، وذلك ليخفف عنه أمله ومصابه، وبالتايل كانت اللفظة يف مكاهنالسخ
املتوافق مع اآليات، وأما املوضع يف آخر اآلية فقد أوضح أن عاقبة السخرية املتكررة، وعدم املباالة 

قني، فكان بوعيد اهلل وعقابه كما حل باألمم السابقة، فسيكون جزاؤه مثل جزاء املستهزئني الساب
 اللف، يف موقعه املتالئم مع اآليات واهلل أعلم.

جاء فيه لف، السخرية، وهو يفيد االستهزاء أيضاً، لكنه أخف منه درجة، وأقل  والموضع الثاني:
منه منزلة، وهو متشابه مع االستهزاء يف زاوية، وذلك يف تقارب املعىن، وكان استخدامه متوافقًا مع 
ما  املعىن املراد، حيث حيذر ربنا جل وعال من أي سخرية أو استهزاء، أياً كانت رتبتها وطريقتها، ومه
كانت خفيفة أو ضئيلة، ليبتعد كل واحد عن مثل هذا التصرف الذميم، وكيف أن هذا التصرف لو 
استمر عليه املرء سيناله العقاب األليم الذي حل باألمم السابقة، فكان استخدام لف، السخرية يف 

 مكانه املتوافق مع املعىن واهلل أعلم.
 ( : ] يقّصون ــ يتلون [الثالث عشر)المثال 

 (2)چۅ  ۉ ۅ ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ    چ

 (3)چڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ  گ    چ

                                                           

  ( مرجع سابق . 122/  2( ابن عاشور ، التحرير والتنوير : ) 1)

  ( . 131( سورة األنعام : ) من اآلية / 2)

  ( . 21اآلية /  ( سورة الزمر : ) من3)
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 َكاف ر ي َوتـََعاىَل  ُسْبَحانَهُ  ب ه   اللَّهُ  يُقرع مم َّا أَْيًضا جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) َوَهَذا
ْنس   اجل ن   ُهمُ  َهلْ : أَْعَلُم ـ َيْسَأهُلُْم ـ َوُهوَ  َحْيثُ  الق َياَمة ، يـَْومَ  َواإل   استفهامُ  َوَهَذا ر َساالت ه ؟ الرُُّسلُ  بـَلََّاتـْ
ْنُكْم  ُرُسلٌ  يَْأت ُكمْ  َأملَْ  َواإلْنس   اجل ن   َمْعَشرَ  يَا : }تـَْقر ير    (1)( .مُجَْلت ُكمْ  م نْ : َأيْ { م 
 َما ص حَّة   َعَلى َوالبَـرَاه نيَ  احُلَججَ  َعَلْيُكمُ  يُق يُمونَ : ه ل)ية الثانية: ) َأيْ ـــاء يف التفسري نفســــوج
 (2)إ لَْيه . ( َدَعوُْكمْ 
ابة لسبب جميء لف، ) يقصون ( تارة، ــن خالل حبثي يف كتب التفسري، فإين مل أعثر على إجــــوم
 ولف، 

 فأقول واهلل أعلم:) يتلون ( تارة أخرى، وسر جميء كل لف، يف مكانه، 
جاء فيها الفعل بصياة ) يقصون (، وهو يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات، ألن  فاآلية األولى:

القص أعم وأمشل من تال، حيث حيوي املكتوب وغريه، فقد تروي وتقص على أحد بدون أن تكتب 
ما تقول، بعكس احلال يف التالوة، فأنت سوف تتلو ما هو مكتوب أمامك، وبالتايل جاء لف، 

ياق أمشل وأعم، وهو موجه لعموم اإلنس واجلن، وقد ورد يف موضع آخر كما يف القص هنا، ألن الس
، وهو موجه هنا (3)چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ اآلية الكرمية: 

 لعموم بين آدم أيضاً، وعليه فقد جاء اللف، يف مكانه املتناسب مع املعىن واهلل أعلم مبراده.
، ) يتلون (، وهو متفق مع معىن اآليات وسياقها، وذلك كان فيها استخداٌم للف  واآلية الثانية:

خلصوصية السياق يف اآليات، فاحلديث عن الذين كفروا فقط، وليس عن كل البشرية من مسلمهم 
وكافرهم وإنسهم وجنهم، ولف، التالوة أخص من لف، القصص، فتناسب جميء اللف، مع سياق 

 املعىن، واهلل أعلم مبراده.
 عشر( : ] الفلك ــ الجارية [ رابع)المثال ال

                                                           

 ( مرجع سابق . 321/  3ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : )  (1)
  ( . 118/  2( املرجع السابق : ) 2)
  ( . 31( سورة األعراف : ) من اآلية / 3)
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 (1)چےھ  ھ  ھ  ھ  چ 

 (2)چٹ       ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 (3)( َوه َي السَّف يَنةُ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 
 (2)( َوه َي السَّف يَنُة اجلار يَُة َعَلى َوْجه  املاء  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

َرَة  كتاب ) التحرير والتنوير (: )وجاء يف   َرة  أَلنَّ الع بـْ َوَعَدَل َعن : الُفْلك  إ ىَل اجلوار  إ ميَاًء إ ىَل حَمَل  الع بـْ
ْنَسان  يف  ُصْنع َها ْري َها َوتـَْفك ري  اإل  ري  الَبْحر  جلَ   (1). (يف  َتْسخ 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيها وصف السفينة بالفلك، وهو مكرر يف القرآن عدة مرات، وهو وصف  فاآلية األولى:

طبيعي يتناسب مع سياق اآليات يف القصة، حيث جنى اهلل سيدنا نوحًا عليه السالم هبذه السفينة، 
وأغرق كل من مل يكن معه يف السفينة من اإلنس واحليوانات وسائر الكائنات، فكان استخدام 

 ع اآليات واهلل أعلم.اللفظة متوافقاً م
جاء فيها لف، اجلارية يف وصف السفينة، وهو أيضًا متوافق مع معىن اآليات،  واآلية الثانية:

فاحلديث يف اآليات عن نفس القصة، ولكنه ذكر صفة مل تذكر يف باقي املواضع، وهي صفة 
الطايان، وطايان املاء وكثرته وشدته حيتاج إىل سرعة للخالص منه، فكان لف، اجلارية يف مكانه 

 ريان، وبالتايل جاء اللف، يف مكانه املتناسب مع اآليات واهلل أعلم.ليفيد السرعة يف اجل
 ( : ] ضياء ــ نور [الخامس عشر)المثال 

 (1)چ  ٴۇۈ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ 

                                                           

 ( .  12( سورة األعراف : ) من اآلية / 1)

 ( .  11( سورة احلاقة : ) اآلية / 2)

 ( مرجع سابق .  232/  3( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)

 . ( 211/  8: )  املرجع السابق (2)
 ( مرجع سابق .   111/  21( ابن عاشور ، التحرير والتنوير : ) 1)

  ( . 1( سورة يونس : ) من اآلية / 1)
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 الشَّْمس   ْرم  ج   َعنْ  الصَّاد رَ  الشَُّعاعَ  لَ ـــَجعَ  ع األول: ) َوأَنَّهُ ــــم للموضــــــاء يف تفسري القرآن العظيــــج
َياًء.   (1)(ض 

 فـََفاَوتَ  آَخُر، َفن   َوَهَذا َفن   َهَذا نُورًا، الَقَمر   وجاء يف التفسري نفسه للموضع الثاين: ) َوُشَعاعَ 
نَـُهَما . ( الَقَمر   َوُسْلطَانَ  ب النـََّهار ، الشَّْمس   ُسْلطَانَ  َوَجَعلَ  َيْشَتب َها، ل َئالّ  بـَيـْ  (2)ب اللَّْيل 

ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني سر جميئ لف، الضياء مع 
 فأقول واهلل أعلم:الشمس، والنور مع القمر، مع تقارهبما حسب الظاهر، 

ورد فيه لف، الضياء، وهو متوافق متاماً مع املعىن، ألنه مرتبط بالشمس، والضياء فالموضع األول: 
ار الضوء أو النور مع وجود احلرارة، لذا. جاء اللف، بعد ذكر الشمس، وهبذا يكون يفيد إعطاء وإصد

 اللف، قد جاء يف موضعه املتوافق مع سياق املعىن واهلل أعلم.
جاء فيه لف، النور بدل الضياء، وهو أيضاً هنا متوافق مع سياق اآليات، فالنور  والموضع الثاني:

دون احلرارة معه، وهنا جاء هذا اللف، مسبوقًا بالقمر، فهو يفيد إعطاء وانتشار الضوء، ولكن ب
وصف له متوافق مع خصائصه، بعكس احلال مع الشمس، وعليه فقد كان اللف، يف موضعه املتوائم 

 مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 ( : ] يسيروا ــ يمشون [السادس عشر)المثال 

 (3)چڻ    ڻ  ڻڻ   چ

 (2)چۇئۆئ    ۇئوئ  وئ  چ 

ب نيَ  َهُؤالء  : تفسري القرآن العظم ل)ية األوىل: ) يـَْعين  جاء يف  . ( يف   حُمَمَّدُ  يَا َلكَ  املَكذ   (1)اأَلْرض 
 ومل يقف املفسر رمحه اهلل عند تفسري اآلية الثانية.

                                                           

  ( مرجع سابق . 228/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 1)

 ( . 282/  2( املرجع السابق : ) 2)

  ( . 119( سورة يوسف : ) من اآلية / 3)
  ( . 191( سورة األعراف : ) من اآلية / 2)
  ( مرجع سابق . 222/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 1)
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ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني سر جميئ لف، السري تارة، 
 فأقول واهلل أعلم:ولف، املشي تارة أخرى، والفرق بني معىن كل منهما حسب موضعها يف اآلية، 

ملسافات ورد فيها لف، السري، وهو متوافق مع سياق اآليات، ألنه يفيد التعبري عن ا فاآلية األولى:
الطويلة، واملهام البعيدة، ويكون يف األمور احلسية واملعنوية، فقد يأيت للتجارة والعمل تارة، ويأيت 
لالتعاظ واالعتبار تارة أخرى، وغري ذلك من املعاين املتعددة اليت حيويها، فهو يشمل جمموعة من 

خالل املضي يف هذه األرض  املعاين، واآلية هنا يتضح من سياقها األمر باالتعاظ واالعتبار من
املعمورة، واالستفادة واالتعاظ مما حل باألمم السابقة، وبالتايل فقد كان لف، السري هنا يف موضعه 

 املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده. 
جاء فيها لف، املشي، وهو متناسق أيضًا هنا مع سياق اآليات ومعناها، ألنه يفيد  واآلية الثانية:

نتقال من مكان إىل مكان، دون االرتباط بأمور معنوية، أو عالقة باتعاظ أو غريه، فهو جملرد اال
ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ   ۇ  چ التحرك وتايري املوقع، ومثله ما جاء يف اآلية الكرمية: 

، لذا. كان استخدام لف، املشي يف هذه (1)چۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ  
 أعلم مبراده.اآلية متالئماً مع سياق ومعىن اآليات واهلل 

 ( ] يخشون ــ يخافون [السابع عشر)المثال 

 (2)چڃ  ڃ    ڄڄ    ڄ چ 
، م نَ  َيذُرَونَ  َوَما يَْأُتونَ  ف يَما: َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم للموضع األول: )  يـُرَاق ُبونَ  اأَلْعَمال 

 (3). (َذل كَ  يف   اللَّهَ 
َرة   الدَّار   يف   احل َساب   ُسوءَ  َوخَيَاُفونَ  وجاء يف التفسري نفسه للموضع الثاين: )  (2). (اآلخ 

                                                           

  ( . 13( سورة الفرقان : ) اآلية / 1)

  ( . 21اآلية / من ( سورة الرعد : ) 2)
  ( مرجع سابق . 211/  2: )  ، تفسري القرآن العظيم كثري( ابن  3)

  ( . 211/  2: )  املرجع السابق( 2)
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ْشَيةُ  وجاء يف كتاب ) التحرير والتنوير (: ) ْنهُ  املُخوف   ب تَـْعظ يم   َخْوفٌ : َواخلَْ  قـَْول ه   يف   َوتـََقدََّمتْ  م 
 .اخلَْوف   ُمْطَلق   َعَلى َوُتْطَلقُ . (1)چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   چ : تـََعاىَل 

ََضرَّة   ُوقُوع   َظنُّ : َواخلَْوفُ 
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  چ : تـََعاىَل  قـَْولـ ه   يف   َوَتقدَّمَ . َشْيء   م نْ  امل

 (3). ((2)چ
 ارتكاب بسبب املتوقع العقاب من النفس تأمل اخلوف وجاء يف كتاب ) الفروق اللاوية (: )

 .الطاعات يف والتقصري املنهيات،
 .للقليل إال حتصل ال منه العليا واملرتبة جداً، متفاوتة مراتبه كانت وإن اخللق ألكثر حيصل وهو

 ال حالة وهذه عنه، احلجب وخوف وهيبته، اخلالق بعظمة الشعور عند حتصـل حالة: واخلشية
ۋ  چ : اىلـــــــــــتع الــــــق ذاــول القرب، ذةــــل وذاق اءــــــالكربي ـالـــــح على عـــــاطل ملن إال حتصـل

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 (1)( .اخلوف عليها يطلقون وقد خاص، خوف: فاخلشية (2)چ ۉې
عن عبد الرمحن بن سعيد بن وهب اهلمداين أن عائشة رضي اهلل عنهـا وجاء يف احلديث الشريف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ عـن هذه اآلية  قالت : سألت رسول اهلل  زوج الن  

يشربون اخلمر ويسرقون. قال: ) ال يا بنت الصديق، ولكنهم الذين ، قالت عائشة: هم الذين (1)چ

                                                           

  ( . 21اآلية / من ( سورة البقرة : ) 1)
  ( . 229اآلية / من قة : ) السورة الساب( 2)
  ( مرجع سابق . 128/  13( ابن عاشور ، التحرير والتنوير : ) 3)

  ( . 28اآلية / ( سورة فاطر : ) من 2)

  ( مرجع سابق . 219،  218/  1( أبو هالل العسكري ، الفروق اللاوية : ) 1)

  ( . 11( سورة املؤمنون : ) من اآلية / 1)
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يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خيافون أن ال يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون يف اخلريات. 
)(1) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
متاماً، ألنه يعرب كان فيه استخدام لف، ) اخلشية (، وهو يف مكاهنا املناسب فالموضع األول: 

عن اخلوف من الذي يستحق وينباي أن خياف منه اإلنسان، فهو منزل اخلوف ومرسله، وهو املوىل 
جل وعال، وليس املراد هنا اخلوف من نفس الشيء املخوف منه، لذلك مت اختيار لف، اخلشية يف 

فهو املستحق للتعظيم هذا املوضع، ليوضح عظمة ومقدار ومكانة املخوف منه، وهو املوىل سبحانه، 
واإلجالل أكثر من أي خملوق يف هذا الكون، والذين قد خياف منهم أحدنا أو يفزع منهم، فكان 

 موضع اللفظة يف مكاهنا املالئم للمعىن العام ل)يات واهلل أعلم.
كان فيه استخدام لف، ) اخلوف ( ، وهو يف موضعه املناسب متاماً، ألن   والموضع الثاني:

ل رتبة من اخلشية، فيكون اخلوف من نفس الشيء املكروه، وليس من موجده أو خالقه، اخلوف أق
وهو الباري جل يف عاله، وهكذا كان يف هذا املوضع، حيث خافوا من سوء املآل والعاقبة، وهذا ما 
سيكون يف يوم القيامة جنانا اهلل من سوء احلساب، فكان استخدام اللف، هنا يف مكانه املتالئم مع 

 سياق اآليات واهلل أعلم.
 عشر( : ] الكذب ــ اإلفك [ ثامن)المثال ال

 (2)چۉ  ۉ  ېې   ۅ ۋ  ۅ   چ 

 (1)چٻ  پپ  ٻٱ       ٻ  ٻ  چ 

                                                           

/  1( )  222)  ( ، وقال األلباين يف تعليقه : صحيح ]مرجع سابق[ ، واحلميدي 322/  1( )  3121أخرجه الرتمذي ) ( 1)
( )  3281( ، واحلاكم )  198/  2( )  3911( ، والطرباين يف األوسط )  111/  22( )  21213( ، وأمحد )  298
/  2( )  222( ، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ]مرجع سابق[ ، والبيهقي يف شعب اإلميان )  222/  2

 . ( 283/  12( )  21813( ، ويف معرفة السنن واآلثار )  213
 ( .  12( سورة النحل : ) من اآلية / 2)
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إ ْنَكاٌر َعَلْيه ْم يف  َدْعَواُهْم َمَع َذل َك َأنَّ هَلُُم احلْسىَن يف   جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
ُهمْ  نـْ نـَْيا، َوإ ْن َكاَن مثَّ َمَعاد  َفف يه  أَْيًضا هَلُُم احلْسىَن، َوإ ْخَباٌر َعْن ق يل  َمْن قَاَل م   (2). (الدُّ

 (3)( ْصَحابُُه، الَّذ يَن قَاُلوا َما قَالُوا.َوَذل َك َحسَّاُن َوأَ وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 
الفرق بني الكذب واإلفك: أن الكذب اسم موضوع للخرب  وجاء يف كتاب ) الفروق اللاوية (: )

الذي ال خمرب له على ما هو به، وأصله يف العربية التقصري ومنه قوهلم كذب عن قرنه يف احلرب، إذا 
فاحش القبح أو غري فاحش القبح، واإلفك هو الكذب ترك احلملة عليه، وسواء كان الكذب 

أو على القرآن، ومثل قذف احملصنة وغري ذلك مما  الفاحش القبح، مثل الكذب على اهلل ورسوله 
، (2)چک  ک  ک  ک   گ  چ يفحش قبحه. وجاء يف القرآن على هذا الوجه، قال اهلل تعاىل: 

، ويقال للرجل إذا أخرب عن كون زيد يف الدار چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپچ وقوله تعاىل: 
وزيد يف السوق إنه كذب وال يقال إفك حىت يكذب كذبة يفحش قبحها على ما ذكرنا وأصله يف 

، أي يصرفون عن احلق، وتسمى الرياح (1)چائ   ەئچ العربية الصرف ويف القرآن 
قوم لوط املؤتفكات ألهنا املؤتفكات ألهنا تقلب األرض فتصرفها عما عهدت عليه، ومسيت ديار 

 (1)( قلبت هبم.
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

فيها لف، الكذب، وهو يف مكانه املتوافق مع اآليات، ومثله يف سائر املواضع  جاء فاآلية األولى:
يف القرآن الكرمي، فالكذب يكون يف األمور املخالفة للواقع كما هو معلوم، ولكن اإلفك يشمل 
الكذب إضافة إىل زيادة يف الفحش واالفرتاء، لذا. كان الكذب هنا يف موضعه، بعكس احلال يف 
                                                                                                                                                                                     

 ( .  11( سورة النور : ) من اآلية / 1)

 ( مرجع سابق .  192/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)

 ( .  22/  1( املرجع السابق : ) 3)

 ( .  2( سورة اجلاثية : ) اآلية / 2)

 ( .  21ة / ( سورة املائدة : ) من اآلي1)

 ( مرجع سابق .  211/  1( أبو هالل العسكري ، الفروق اللاوية : ) 1)
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فاجلرم والفحش فيها أكرب من املوضع األول، وبالتايل كان استخدام لف، الكذب يف اآلية األخرى 
 مكانه املتالئم مع املعىن واهلل أعلم.

جاء فيها لف، اإلفك، وهو أيضاً يف موضعه املتناسب مع اآليات، ألن اإلفك أشد  واآلية الثانية:
ملستقبحة واملستنكرة أكثر من فحشًا من الكذب، وكالمها كذب، لكن اإلفك يكون يف األمور ا

الكذب لوحده، وبالتايل جاء هنا يف مكانه املتناسب حيث احلديث عن قذف السيدة عائشة رضي 
اهلل عنها واهتامها بالفاحشة، وكذا يف بقية املواضع القرآنية، فإن لف، اإلفك يوحي بشدة قبح 

 املتوائم مع املعىن واهلل أعلم.الكذب، وعظيم نكرانه، وعلى هذا فقد جاء اللف، هنا يف مكانه 
 
 
 
 
 

 ( ] نأى ــ بُعد [تاسع عشر)المثال ال

 (1)چۆۈ    ۆۇ  چ 

 (2)چڤ  ڤڤ     ڤٹ  چ 
 (3). (َعنَّا بـَُعد: جُمَاه دٌ  قَالَ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
 ومل يقف املفسر ابن كثري عند اآلية الثانية.

 وال رــــشك إىل ميل ومل بُعد اهــــمعناب العزيز (: ) ـــالكت كتاب ) احملرر الوجيز يف تفسري  ء يفاـــــوجـ
 (1). (ةـــــطاع

                                                           

  ( . 83اآلية / من ( سورة اإلسراء : ) 1)
  ( . 22اآلية / من ( سورة التوبة : ) 2)
  ( مرجع سابق . 113/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
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َعن  اْبن  ُجَرْيج  قَاَل: َأْخبَـَرين  َعطَاٌء َعْن َصْفَواَن اْبن  يـَْعَلى َعْن أَب يه  قَاَل: وجاء يف احلديث الشريف 
رٌي يل  َرُجاًل فـََع َّ َيَدُه فَانـْتَـَزَعَها فـََنَدَرْت ثَن يَُّتُه َفأَتى النَّ    أَتُر يُد َأْن َيَضَع » َفَأْهَدَرَها َوقَاَل:  قَاَتَل َأج 

ي اهلل َعْنُه «. َفْحل  تـَْقَضُمَها َكالَك َيَدُه يف  ف ي قَاَل: َوَأْخبَـَرين  اْبُن َأيب  ُمَلْيَكَة َعْن َجد ه  َأنَّ أَبَا َبْكر  َرض 
نُُّه.  (2)أَْهَدَرَها َوقَاَل بـَُعَدْت س 
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

توحي مبعىًن أوسع وأمشل من معىن البعد مت فيها استخدام اللفظة ) نأى (، وهي فاآلية األولى: 
فقط، لذلك جاءت يف موقعها املناسب، فاحلديث هنا عن الذي أعرض عن دين اهلل، وتكرب على 
تشريعاته، ومل ميل إليه ال بشكر وال بطاعة، وهذا وصف بالغ يف السوء والتمرد على الباري جل 

( بدل ) بُعد (، حىت تعطي املعىن  وعال، لذلك ناسب يف هذا املوضع استخدام اللفظة ) نأى
 األوسع واألكمل للمراد من اآلية واهلل أعلم.

ا املالئم حسب معىن وسياق مت فيها استخدام اللفظة ) بُعد (، وهي يف مكاهن واآلية الثانية:
الكرمية، حيث املقصود هنا هو بعد املسافة بينهم وبني ما يريدونه من الانائم واألمور اآليات 
ة اليت يطمح هلا كل إنسان، فناسب هذا اللف، وجوده يف هذه املوضع، ألنه يؤدي املعىن املادي

 بشكل أدق واهلل أعلم.
 ( : ] يحلون ــ يلبسون [العشرون)المثال 

 (3)چے  ۓ  ےہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ہچ 

 (2)احل ْلَية . ( م نَ : : ) َأيْ موضع األولجاء يف تفسري القرآن العظيم لل
 املفسر رمحه اهلل عند تفسري املوضع الثاين.ومل يقف 

                                                                                                                                                                                     

ــ العلمية الكتب يف حممد ، دارالشاحتقيق : عبد السالم عبد  ( ابن عطية ،1) ــ ــــ هـ1213 ، 1، ط  لبنان ـ  21/  1م : ) 1993 ــ
 ). 
 .]مرجع سابق[ : صحيح يف تعليقه ، وقال األلباين (  321/  2( )  2181أخرجه أبو داود )  (2)
  ( . 31( سورة الكهف : ) من اآلية / 3)

 ( مرجع سابق . 111/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)
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ومن خالل حبثي يف بقية التفاسري، فإين مل أعثر على شرح مييز بني كلميت يلبسون وحيلون، وسر 
 فأقول واهلل أعلم:جميئها تارة هبذا اللف،، وتارة باللف، اآلخر، 

بدل اللباس، وهو يف مكانه املتوافق مع السياق  كان استخدام لف، التحلي فيه  :موضع األولفال
من الاري، وفيه من الزينة ما هو معروف، لذلك  احلاصل واملعىن متاماً، حيث يراد به اللباس والتجمل 

كما وردت يف املوضع الثاين، فمعناه كانت صياغة الفعل بالبناء للمجهول، بعكس احلال يف اللباس،  
، ولكنه يقع من اآلخر، وعليه فقد كان استخدام لف، التحلي هنا يف اللباس والتزينو التحلي أيضًا 

 مكانه املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده.

جاء فيها استخدام اللباس على أصله، ومل يتم استبداله بالتحلي، وهو أيضًا يف  واآلية الثانية:
رء عورته، وبالتايل هم يلبسون مكانه املتناسب مع سياق اآليات، فأصل اللباس ما يسرت به امل

بأنفسهم، ويسرتون عوراهتم بأيديهم، وكأن فيه إشارة إىل ضرورة عدم ظهور عوراهتم ألحد، لذلك  
كان لف، اللباس بالبناء للمعلوم، ليوضح هذا املعىن، وعلى هذا فقد كان استخدام اللف، يف مكانه 

 املتناسب مع السياق واهلل أعلم مبراده.
 ( ] وهن ــ ضعف [ادي والعشرونالح)المثال 

 (1)چٿ   ٿ   ٿ ٺ  ٺ  ٺ    چ 
 (2)چ چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ 

 (3). (الُقَوى َوَخاَرت   َضُعَفتْ : َأيْ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )
ْنَسان   تـَنَـقُّل   َعَلى تـََعاىَل  يـَُنب هُ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  بـَْعدَ  َحاالً  اخلَْلق   َأْطَوار   يف   اإل 

، ، م نْ  َفَأْصُلهُ  َحال  ريُ  مُثَّ  ُمْضَاة ، م نْ  مُثَّ  َعَلَقة ، م نْ  مُثَّ  نُْطَفة ، م نْ  مُثَّ  تـُرَاب   حلًَْما، ُيكَسى مُثَّ  ع ظَاًما َيص 
 (1). (اْلُقَوى َواه نَ  حنَ يًفا َضع يًفا أُم ه   َبْطن   م نْ  خَيْرُجُ  مُثَّ  الرُّوُح، ف يه   ويُنَفخ

                                                           

  ( . 2اآلية / من ( سورة مرمي : ) 1)
  ( . 12اآلية / من ( سورة الروم : ) 2)
  ( مرجع سابق . 211/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
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 القوة أن كما تعاىل اهلل فعل من وهو القوة ضد الضعف أن وجاء يف كتاب ) الفروق اللاوية (: )
 ،(2)چٿ  ٹ  ٹ  چ  القرآن ويف قوياً، خلقه أو ضعيفاً  اهلل خلقه تقول اهلل فعل من

  وــــــهـ والوهن
. الضعيف أخذ فيه أخذ إذا واهن وهو وهناً  يهن األمر يف وهن تقول الضعيف فعل اإلنسان يفعل أن
)(3) 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
كان فيها استخدام كلمة ) هون (، وذلك متناسب مع املقصود من اآلية الكرمية، فاآلية األولى: 

هنا فالضعف هنا مرتبط باألقران، وهو ما يكون من فعل اإلنسان نفسه، فسيدنا زكريا عليه السالم 
خيرب عن حال جسمه وضعفه مقارنة بأمثاله ممن وصلوا إىل هذا العمر، وهو أمر طبيعي، وبالتايل كان 

 استخدام اللفظة يف موقعها املتوائم مع معىن اآلية الكرمية واهلل أعلم.

كان فيها استخدام كلمة ) ضعف (، وهي أيضًا متوافقة مع سياق اآليات، فهي   واآلية الثانية:
هلل تعاىل خللقه، وهنا يتضح ذلك يف حديث ربنا جل وعال كما جاء يف آية سابقة، وصف من ا

حيث ذكر عز شأنه مراحل خلق اإلنسان، وكيف يكون ضعيفاً، مث جيعله قوياً، مث يعود ضعيفاً، 
 وهكذا تتوافق اللفظة مع املعىن املراد من اآلية الكرمية واهلل أعلم.

 رأة ــ زوج [( : ] امالثاني والعشرون)المثال 

 (2)چڄ  ڄڄ    چ
 (1)چېېۉ     ۉ   چ 

                                                                                                                                                                                     

  ( . 322/  1( املرجع السابق : ) 1)
  ( . 28اآلية / من ( سورة النساء : ) 2)
  ( مرجع سابق . 93/  2: ) ، الفروق اللاوية ( أبو هالل العسكري 3)

  ( . 1( سورة مرمي : ) من اآلية / 2)

  ( . 91( سورة األنبياء : ) من اآلية / 1)
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 َمعَ  ُعْمر َها َأوَّل   م نْ  تَل دْ  ملَْ  َعاق رًا َكاَنتْ  اْمرَأََتهُ  َأنَّ  َمعَ  اء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )ــــج
 (1)( ك رَب َها.

 َوجُمَاه ٌد، َعبَّاس  رضي اهلل عنهما، اْبنُ  قَالَ  .اْمرَأَتَهُ : َأي   وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )
 (2). (فـََوَلَدتْ  تَل ُد، ال َعاق رًا َكاَنتْ : ُجبَـرْي   ْبنُ ا َوَسع يدُ 

 حيثما" زوج  " لف، يستعمل القرآين البيان وترى وجاء يف كتاب ) اإلعجاز البياين للقرآن (: )

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ : وزوجه  آدم عن حتدث

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ،(3)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  ،(2)چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 يف" امرأة  " لف، يستعمل حني ، على(1)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 .فرعون وامرأة لوط، وامرأة نوح وامرأة العزيز، امرأة: مثل

القرآنية ـ  األلفاظ من وكالمها اآلخر ـ مقام اللفظني أحد فيقوم اــــيرتادف أن القريب من قد يبدو
 .العزيز زوج": العزيز امرأة" ويف آدم، امرأة: مثالً " آدم  زوج " يف فنقول
 آدم بني العالقة مناط الزوجية يف الداللة سرَّ  يعطينا الذي وهو .املعجز البيان يأباه ما وذلك
الزوج،  وحدها كانت بل. أخريات من امرأة آدم زوج تكن ومل. البشر من زوجني أول قصة يف وزوجه
 .وجودها وسر بآدم، عالقتها مناط غريها، شيء وال الزوجية، وكـانت
 :للكلمتني القرآن استعمال سياق ونتدبر
 آية يف: وُحكماً  تشريعاً  أو وآية، حكمة: املوقف مناط هي الزوجية تكون حيث تأيت زوج كلمة
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ  :تعاىل قال الزوجية

                                                           

  ( مرجع سابق . 212/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 1)

  ( . 321/  1( املرجع السابق : ) 2)

  ( . 31( سورة البقرة : ) اآلية / 3)
  ( . 19سورة األعراف : ) اآلية /  (2)
  . ( 112( سورة طه : ) اآلية / 1)
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ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ ، (1)چگ  گ  ڳڳ

 .(2)چھ  ھ   ے    ے  ۓ  

، (3)چۀ  ہ  ہ  ہ  چ  :اتــــآي لـــــمث يف اة،ــــباحلي" أزواج  " يف رــــــاألم وكذلك

 ڦ  چ 

، (1)چەئ  ەئوئ  وئۇئ ۇئ ۆئۆئچ ، (2)چڦ  ڄ  ڄ

 ،(2)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ ، (1)چے ے  ۓ  ۓڭ   چ

 . . . (8)چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 ىئچ  :زوج ال فامرأة العقدية، يف تباين أو خبيانة والرمحة، واملودة السكن من آيتها تعطلت فإذا

گ  گ  ڳ  ڳڳ  چ ، (9)چی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  حب  خبمب  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   ڳ  ڱ   ڱ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    چ: آيات وط،ـل رأةــــــام يف اــــــ، ومعه(11)چۀ

چ ، (1)چٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ چ ،(11)چڑ

                                                           

  ( . 21( سورة الروم : ) من اآلية / 1)
  ( . 22( سورة الفرقان : ) اآلية / 2)
  ( . 2( سورة الواقعة : ) اآلية / 3)

  ( . 21( سورة البقرة : ) من اآلية / 2)

  ( . 11( سورة آل عمران : ) من اآلية / 1)
 ( . 12سورة النساء : ) من اآلية /  (1)
  ( . 21( سورة الزخرف : ) اآلية / 2)
  ( . 11( سورة يس : ) اآلية / 8)
 ( . 31سورة يوسف : ) من اآلية /  (9)
  ( . 11( سورة التحرمي : ) من اآلية / 11)
  ( . 33( سورة العنكبوت : ) من اآلية / 11)
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يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  چ ، (2)چک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  ، (3)چيب  جت  حت       خت  

ھ  ھ  ے  چ  :وكفره ابإمياهن بينهما، الزوجية آية تعطلت وقد "فرعون  امرأة " .(2)چ

  ةـاحلي اتـــــالكائن وسائر انــــاإلنس يف الزوجية ، وحكمة(1)چے  ۓ  ۓ  ڭ

 (1)( .بالتوالد احلياة اتصال هي ونبات، حيوان من
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

امرأة، وهو يف مكانه املتناسب متامًا مع اآليات، وذلك ألن لف، ورد فيها لف، فاآلية األولى: 
املرأة مل يرد يف القرآن الكرمي إال يف املواضع اليت تكون فيها العالقة الزوجية بني الزوجني غري مستقرة، 

ن هناك خيانة بينهما ال قدر اهلل، وهذا أ وسواء يف اختالف العقيدة والدين، أو أهنما من غري ولد، أ
ى مثال على ذلك، هو قصة سيدنا زكريا عليه السالم، فقد و قتضح من خالل األمثلة السابقة، وأي

ورد ذكره مع امرأته أو زوجه يف ثالثة مواضع يف القرآن الكرمي، موضعني ومها بدون الولد، والثالث 
چ ياة املرأة حني رزقهما اهلل الولد، وهو حيىي عليه السالم، ويف املوضعني األوليني جاء اللف، بص

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  ڻ  

ٴۇ  ۋ  چ ، وعندما أكرمه املوىل جل وعال بالولد جاءت اآلية الكرمية بلف، الزوج (2)چ

                                                                                                                                                                                     

  . ( 12( سورة النمل : ) اآلية / 1)
  ( . 11( سورة احلجر : ) اآلية / 2)
  ( . 29( سورة الذاريات : ) اآلية / 3)

  ( . 83( سورة األعراف : ) اآلية / 2)
  ( . 11( سورة التحرمي : ) من اآلية / 1)
(  231،  229/  1( عائشة بنت حممد املعروفة ببنت الشاطئ ، اإلعجاز البياين للقرآن ، ط دار املعارف ، بدون تاريخ : ) 1)

.  
  ( . 8( سورة مرمي : ) اآلية / 2)
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، ومن هنا يظهر لكل ذي لب متفكر يف (1)چۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ې 
ن لف، املرأة جاء هنا متوافقًا مع سياق آيات اهلل سبحانه، أن هناك فارق بني موضع اللفظني، وأ

 اآليات متاماً حيث كانت امرأته عاقراً ال تنجب، واهلل أعلم مبراده.
جاء فيها لف، الزوج بدل املرأة، وهو يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات متاماً،  واآلية الثانية:

حيث إن لف، الزوج مل يرد يف وصف املرأة يف القرآن الكرمي إال واحلياة مستقرة، والديانة متوافقة، وال 
الذرية،  مكان فيها للخيانة، وهذا ما اتضح من خالل قصة سيدنا زكريا عليه السالم، حني وهبه اهلل

وجاء ذكر الزوج بعد ذلك بلف، الزوج، ومل يكن بلف، املرأة، فكان اللف، يف مكانه املتالئم مع سياق 
 اآليات متاماً واهلل أعلم مبراده.

 ] رأى ــ آنس [ (ثالث والعشرون)المثال ال

 (2)چۈ    ۆڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭڭ  چ 
 ُهَناكَ  الَّذ ي اجْلََبل   َجان ب   م نْ  نَارٌ  َلهُ  َظَهَرتْ : َأيْ جاء يف تفسري القرآن العظيم للموضع األول: ) 

 (3)( .ميَ ين ه   َعنْ 
 ومل يقف املفسر ابن كثري عند املوضع الثاين.

 بالد من راجع وهو چڭ  ڭ   چ وجاء يف كتاب ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (: )

 چ : بقوله أمره علل مث ؛ السري من عليه أنتم ما واتركوا مكانكم أي چ ڭ  ۇ  ۇ چ مدين

 تبني الذي العني ومنه إنسان فيه شبهة ال بيناً  إبصاراً  الظالم ذاـه يف أبصرت أي چ ۆ  ۆ  ۈ

 (2)( .هبم ترك ما ظاهرون هم الذين اإلنس من يسر مما ذلك مع وهو ، األشياء به
                                                           

  ( . 91( سورة األنبياء : ) من اآلية / 1)

  ( . 11اآلية / من ( سورة طه : ) 2)
  ( مرجع سابق . 221/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)
 مرجع سابق .(  13/  1: ) ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ( إبراهيم البقاعي 2)
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 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
استخدام لفظة ) رأى (، وهي تفيد رؤية الشيء والنظر إليه، ويدخل فيه كان فالموضع األول: 

يف ذلك النظرة األوىل، فقد تكون الصورة أحيانًا للوهلة األوىل غري واضحة متاماً، وتتضح بعد ذلك  
كما حصل مع سيدنا موسى عليه السالم، لذلك ابتدأ اخلرب بذكر الرؤيا يف هذا املوضع ومل يذكر 

لفظة هنا مناسبة للحال الذي كان عليه يف بداية األمر متامًا ليكون التوافق بينها وبني اإلبصار، فال
 .واهلل أعلم املعىن املراد يف اآلية الكرمية

كان استخدام لفظة ) آنس (، وهنا يظهر الفرق، فتشمل هذه اللفظة الرؤيا   والموضع الثاني:
الرتدد، فتكون يذهب عنه و  ،يزيل معه الشك إضافة إىل كمال الوضوح، ودقة النظر يف الشيء، مما

، حيث وقعت عينه على احلقيقة متامًا مع سياق اآليات الكرمية هذه اللفظة هنا يف موضعها املناسب
 .واهلل أعلم اليت ال جمال فيها للشك والريب، وكان ذلك بعد الرؤية األوىل املذكورة يف اآلية السابقة

 والعشرون( : ] عصا ــ  منسأة [ الرابع)المثال 

 (1)چڇ  ڍ    ڇڇ  ڇ  چ 

 (2)چجب  يئی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ   چ
َها أَْعَتم دُ : َأيْ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )   (3). (املْشي   َحال   يف   َعَليـْ
 وََكْيفَ  السَّالُم، َعَلْيه   ُسَلْيَماَن، َمْوت   َكْيف يَّةَ  تـََعاىَل  َيْذُكرُ وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) 

 ـ َوه يَ  َعَصاهُ  َعَلى ُمتَـوَك ئاً  َمَكثَ  فَإ نَّهُ  الشَّاقَّة ، اأَلْعَمال   يف   لَهُ  املَسخَّر ينَ  اجلَان   َعَلى َمْوتَهُ  اللَّهُ  َعمَّى
ْنَسأته ـ َكَما ، اْبنُ  قَالَ  م  د  ـ ُمدَّةً  َوَغيـْرُ  َوقـََتاَدةُ  َواحلَسُن، َوجُمَاه ٌد، َعبَّاس   فـََلمَّا َسَنة ، م نْ  حَنْواً  َطو يَلةً  َواح 
َها ، دابةُ  َأَكَلتـْ  (2)( .اأَلْرض   إ ىَل  َوَسَقطَ  َضُعَفتْ  اأَلَرَضُة، َوه يَ  اأَلْرض 

                                                           

  ( . 18( سورة طه : ) من اآلية / 1)
  ( . 12( سورة سبأ : ) من اآلية / 2)

  ( مرجع سابق . 229/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)

  مرجع سابق . ( 111/  1: ) املرجع السابق  (2)
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يَ  ُهَريـَْرةَ  َأيب   َعنْ وجاء يف احلديث الشريف   ُموَسى ) إ نَّ  : اهلل َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: َعْنهُ  اهلل َرض 
ت ريًا، َحي يًّا َرُجالً  عليه السالم َكانَ  ْلد ه   م نْ  يـَُرى ال س  ْنُه، اْست ْحَياءً  َشْيءٌ  ج   َبين   م نْ  آَذاهُ  َمنْ  َفآَذاهُ  م 

 اهلل َوإ نَّ  آَفٌة، َوإ مَّا أُْدَرةٌ  َوإ مَّا بـََرصٌ  إ مَّا جب  ْلد ه ، َعْيب   م نْ  إ الّ  التََّستُـّرَ  َهَذا َيْسَترت ُ  َما فـََقاُلوا: إ ْسَرائ يلَ 
ا اْغَتَسَل، مُثَّ  احَلَجر ، َعَلى ث َياَبهُ  فـََوَضعَ  َوْحَدُه، يـَْوًما َفَخال ل ُموَسى، َقاُلوا مم َّا يـُبـَر َئهُ  َأنْ  َأَرادَ   فـََلمَّ
 َفَجَعلَ  احَلَجرَ  َوطََلبَ  َعَصاهُ  ُموَسى َفَأَخذَ  ب ثـَْوب ه ، َعَدا احَلَجرَ  َوإ نَّ  ل َيْأُخَذَها، ث َياب ه   إ ىَل  أَقْـَبلَ  فـَرَغَ 
تَـَهى َحىتَّ  َحَجُر، ثـَْويب   َحَجُر، ثـَْويب   يـَُقوُل:  َما َأْحَسنَ  ُعْريَانًا فـََرَأْوهُ  إ ْسَرائ يَل، َبين   م نْ  َمإل   إ ىَل  انـْ
 فـََواهلل ب َعَصاُه، َضْربًا ب احَلَجر   َوَطف قَ  فـََلب َسهُ  ثـَْوَبُه، َفَأَخذَ  احَلَجرُ  َوَقامَ  يـَُقوُلوَن، مم َّا َوأَبـَْرَأهُ  اهلل، َخَلقَ 

گ  گ  گ ڳ چ  قـَْولُُه: َفَذل كَ  ََخًْسا، َأوْ  َأْربـًَعا َأوْ  َثالثًا َضْرب ه   أَثَر   م نْ  َلَنَدبًا ب احَلَجر   إ نَّ 

 (2). ((1)چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ںں ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ۀ
ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على أحد قام بالتمييز بني اللفظتني من 

فأقول واهلل أعلم وبه التوفيق ومنه حيث املوقع والسر يف استخدام كل منهما مع مجلة أخرى، 
 السداد:

ما يستخدم جاء فيها اللف، على أصله املتعارف عليه، وهو العصا، وتطلق على كل  فاآلية األولى:
يف االتكاء حني املشي أو اهلش على الانم، وما إىل ذلك من االستخدامات األخرى املتعددة، وقد 
جاء هنا يف مكانه املتناسب متامًا مع سياق اآليات، حيث ورد السؤال من رب العزة واجلالل لسيدنا 

عليه السالم ومساها له،  موسى عليه السالم عن الشيء الذي حيمله يف يده، وكانت هي العصا، فأجابه
ومل يذكر له امساً آخر ألن املقام ال حيتاج إىل ذلك، كما هو احلال يف اآلية الثانية، وقد ورد ذكر العصا 

، وهنا أيضًا ال حيتاج املوضع إىل تسمية (3)چڍ  ڍ  ڌڌ چ يف موضع آخر مع نفس القصة 

                                                           

  ( . 19( سورة األحزاب : ) اآلية / 1)
،  ( 3212ـ باب حديث اخلضر مع موسى عليه السالم ، برقم ) ــــ( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب أحاديث األنبياء 2)

 / 1 ) ( 3221 ( ، والرتمذي ) 2299برقم )  ) ال تكونوا كالذين آذوا موسى ... ( ـ باب قولهــــويف كتاب تفسري القرآن 
 . ( 391/  11( )  11128د ) ، وأمح ( 213

  ( . 31اآلية /  من : ) قصص( سورة ال3)
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استخدام اللف، يف مكانه املتوافق متاماً مع  العصا باري امسها، وبناء على كل ما سبق، يتضح للقارئ أن
 املعىن واهلل أعلم مبراده.

جاء فيها اللف، بصياة أخرى خمتلفة عن اآلية األوىل، مع أن املراد هبا نفس املعىن  واآلية الثانية:
املقصود يف اآلية األوىل بالعموم، أو كما يظهر للقارئ من أول وهلة، ومع ذلك فقد مت استخدام 

ملنسأة، ليكون االستعمال يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات، حيث جاء مرتبطًا بقصة سيدنا لف، ا
سليمان عليه السالم، وذلك يف احلديث عن اجلن، وكيف أهنم مل يعلموا خبرب وفاته عليه السالم إال 
 بعد برهة من الزمن، وذلك حني جاءت الدودة وأكلت من العصا حىت سقط عليه السالم، وهذا
التأخري ناسب التسمية باملنسأة، حيث إهنا مأخوذة من النسيئة، فكان استخدام اللف، يف مكانه 

 املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده.
 )المثال الخامس والعشرون( : ] يصطفي ــ يختار [

 (1)چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ     چچ  چ 
 (2)چۉ  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ 
 اءُ ـــَيشَ  اـــف يمَ  ُرُسالً  املالئ َكة   م نَ  خَيَْتارُ  أَنَّهُ  اىَل ـــتـَعَ  خُيْرب ُ  القرآن العظيم ل)ية األوىل: )اء يف تفسري ــــــج
  نْ ـــم  

 (3)( ر َساالت ه . إل ْبالغ   النَّاس   َوم نَ  وَقَدره، َشْرع ه  
َفر دُ  أَنَّهُ  تـََعاىَل  خُيْرب ُ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  يف   لَهُ  لَْيسَ  َوأَنَّهُ  َواالْخت َيار ، ب اخلَْلق   املنـْ

 َكاَن، َشاءَ  َفَما َيَشاُء، َما: َأيْ  چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  چ : فـََقالَ  ُمَعق بٌ  َوال ُمَناز عٌ  َذل كَ 

ُعَها ب َيد ه ، َوَشرَُّها َخيـْرَُها ُكلَُّها فَاألُُمورُ  َيُكْن، ملَْ  َيَشأْ  ملَْ  َوَما  (2)( .إ لَْيه   َوَمْرج 

                                                           

  ( . 21( سورة احلج : ) من اآلية / 1)

  ( . 18( سورة القصص : ) من اآلية / 2)
  ( مرجع سابق . 212/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)

  ( . 211/  1( املرجع السابق : ) 2)
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ژ  ڑ  ڑ  چ ) اصطفاه ( فضله واختاره ويف التنزيل العزيز  وجاء يف كتاب ) املعجم الوسيط (: )

 (1)( چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

فيها لف، االصطفاء بدل االختيار، وهو يف مكانه املتناسب مع سياق  جاء فاآلية األولى:
اآليات، فاالصطفاء اختيار، ولكنه من نوع فريد ومتميز، وفيه زيادة التفضيل والتكرمي على غريهم، 
وهكذا جاءت اآلية، حيث احلديث عن املالئكة والرسل عليهم الصالة والسالم، وبالتايل جاء اللف، 

 وائم مع املعىن واهلل أعلم.يف مكانه املت
جاء فيها لف، االختيار على أصله، وهو يف مكانه املتوافق مع سياق اآليات،  واآلية الثانية:

حيث احلديث عن اختيار اهلل تعاىل من خلقه بالعموم، دون تفضيل أو تكرمي، وهكذا تكون اللفظة 
 قد جاءت يف مكاهنا املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم.

 العشرون( : ] خاضع ــ خاشع [السادس و )المثال 

 (2)چ  ٹٹ   ٹ  ٹ  چ 

 (3)چٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ    ٻچ 

ميَان  قـَْهرًا، ولكَّن م ل)ية األوىل: )ــــاء يف تفسري القرآن العظيـــــج ُل َذل َك؛ ــــا ال نـَْفعَ ــــَتْضطَرُُّهْم إ ىَل اإل 
 ا ــــألَنَّ 

ميَاَن االْخت َيار يَّ. (ال نُر يُد م ْن   (2)َأَحد  إ الّ اإل 
َن الذُّل   چ وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) ع نَي م  َا  چَخاش  : الَّذ ي َقد  اْعتَـَراُهْم مب  َأي 

يـَْنظُُروَن َقاَل جماهد: يعين ذليل، َأْي ، چيـَْنظُُروَن م ْن َطْرف  َخف ي   چَأْسَلُفوا م ْن ع ْصَيان  اللَّه ، 

                                                           

الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار ( ، ط دار الدعوة ، بدون  مصطفى / أمحدجممع اللاة العربية بالقاهرة ) إبراهيـم  (1)
  . ( 112/  1: )  تاريخ

 ( .  2( سورة الشعراء : ) من اآلية / 2)
 ( .  21( سورة الشورى : ) من اآلية / 3)

 ( مرجع سابق .  131/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)
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ْنُه َواق ٌع هب  ْم ال حَمَاَلَة، َوَما ُهَو َأْعَظُم مم َّا يف   َها، َوالَّذ ي حَيَْذُروَن م  نـْ َها ُمَسارَقة َخْوفًا م  ه ْم،  إ لَيـْ نـُُفوس 
ْن َذل َك.  (1)( َأَجاَرنَا اللَُّه م 

، وهو اإلقـْرَاُر  وجاء يف كتاب ) العني (: ) ، إالَّ أنَّ اخُلُضوَع يف الَبَدن  َْعىَن من اخُلُضوع 
واخلُشوُع امل

، واخُلُشوُع يف الَبَدن والصَّْوت  والَبَصر، قال اهلل َعزَّ وَجلَّ:  چ  ،(2)چٱ  ٻچ باالست خدام 

 (2). (، أي َسَكنتْ (3)چھ  ھ  ھ   

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيها لف، اخلاضعني، وهو يف موقعه املتوافق مع معىن اآليات، فاخلضوع خيص  األولى: فاآلية

اجلسد أو البدن، وفيه إقرار وتذلل، واآليات توضح ذلك املعىن من خالل ذكر حال الكفار عند 
نزول اآليات عليهم، وكيف أهنم يعرضون عنها بكل ما أوتوا من قوة يف أجسامهم وأبداهنم، وهنا 

ضح املوىل جل وعال أهنم مع كل هذا اإلعراض، فإهنم ال ميلكون سوى اخلضوع آلياته عند رؤيتها، يو 
حىت لو أظهروا خالف ذلك ل)خرين، وبالتايل كان استخدام اللف، يف اآلية الكرمية يف مكانه 

 املناسب واهلل أعلم.
سياق اآليات، فاخلشوع يكون  : جاء فيها لف، اخلاشعني، وهو يف مكانه املتالئم معواآلية الثانية

يف البدن ويكون يف الصوت ويكون يف البصر، وما إىل ذلك من أجزاء اجلسم، واملوضع املذكور خص 
النظر أو الطْرف، وجاء اللف، نفسه يف مواضع أخرى يف احلديث عن الصوت، وهكذا يكون اللف، 

 قد أخذ موضعه املتوافق مع معىن اآليات واهلل أعلم.
  ] ابعث ــ أرسل [ (سابع والعشرونل)المثال ا

                                                           

 ( .  211/  2( املرجع السابق : ) 1)

 ( .  23( سورة القلم : ) من اآلية / 2)

 ( .  118( سورة طه : ) من اآلية / 3)

( اخلليل الفراهيدي ، العني ، حتقيق : د . مهدي املخزومي ، د . إبراهيم السامرائي ، ط دار ومكتبة اهلالل ، بدون تاريخ : ) 2)
1  /112 . ) 
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 (1)چېئ  ىئ   ىئ    ېئ چ 

 (2)چڳ  ڳ  ڳ    گچ 
 .َدْولَت كَ  َوأَقَال يم   مَمَْلَكت كَ  َمَدائ ن   م نْ  َلهُ  َمعَ جتَ  َحىتَّ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )

)(3) 
 َوُمَعاَمَلة   األَقَال يم   يف  : َأيْ  چېئ  ىئ   چ ابـَْعثْ : َأي   ه ل)ية الثانية: )ــــاء يف التفسري نفســـــوج

 (2)( .َوجَيَْمُعُهمْ  الب الد   َسائ ر   م نْ  السََّحَرةَ  َلكَ  حَيُْشرُ  َمنْ : َأيْ  چىئ   چ ُمْلك َك،

وجاء يف كتاب ) الفروق اللاوية (: ) الفرق بني البعث واإلرسال أنه جيوز أن يبعث الرجل إىل 
فتقول بعثته وال تقول  ،كالص  تبعثه إىل املكتب  ،ودون املبعوث إليهاآلخر حلاجة خيصه دونك 

 (1)( .أرسلته، ألن اإلرسال ال يكون إال برسالة وما جيري جمراها
ْن َخال د  ْبن  يَز يَد َعْن َسع يد  ْبن  َأيب  ه الل  َعْن ه الل  ْبن  ُأَساَمَة َأنَّ أَبَا وجاء يف احلديث الشريف عَ 

َّ بْ اَسَلَمَة  َكاَن َيْدُعو يف  الصَّالة : ) اللَُّهمَّ   َن َعْبد  الرَّمْحَن  َأْخبَـَرُه َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة رضي اهلل عنه َأنَّ النَّ  
ن نَي، اللَُّهمَّ أَْنج  َعيَّاَش ْبَن َأيب  َرب يَعَة َوَسَلَمَة ْبَن ه َشام  َوالَول يَد ْبَن الَول يد ، اللَُّهمَّ أَْنج  املْسَتْضَعف نَي م   ْن املْؤم 

ن نيَ  ين  يُوُسَف. (  اْشُدْد َوْطأََتَك َعَلى ُمَضَر َوابـَْعْث َعَلْيه ْم س   (1)َكس 

                                                           

  ( . 31اآلية / من : ) ( سورة الشعراء 1)
  ( . 111اآلية / من ( سورة األعراف : ) 2)
  ( مرجع سابق .  139/  1: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

  ( . 211/  3: ) املرجع السابق ( 2)
  ( مرجع سابق . 222/  1: ) ، الفروق اللاوية ( أبو هالل العسكري 1)

( ، وأخرجه مسلم يف كتاب  812التكبري حني يسجد ، برقم ) األذان ــــــ باب يهوي ب( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب 1)
ــ باب استحباب القنوت  ــ /  2( )  1222( ، وأبو داود )  121إذا نزلت باملسلمني نازلة ، برقم ) املساجد ومواضع الصالة ـ

(  918( ، واحلميدي )  392/  1( )  1222، وابن ماجه ) (  338/  1( )  112)  ( ، والنسائي يف السنن الكربى 18
( ، و )  221/  11( )  9213و )  ( ، 231/  12( )  2211( ، و )  212/  12( )  2211وأمحد ) ( ،  128/  2) 

 2112( ، والبزار )  992/  2( )  1131)  ( ، والدارمي 319/  11( )  11121و )  ( ، 92/  11( )  11122
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َي اهلل َعْنُه قَاَل: تـُُويفَ  َعْبُد اهلل  وجاء يف احلديث الشريف أيضًا َعْن ُما ريََة َعْن الشَّْع    َعْن َجاب ر  َرض 

 َّ ُّ َعَلى ُغَرَمائ ه  َأْن َيَضُعوا م ْن دَ  ْبُن َعْمر و ْبن  َحرَام  َوَعَلْيه  َدْيٌن فَاْستَـَعْنُت النَّ    ْين ه ، َفطََلَب النَّ  

 ُّ َدة ، َوَعْذَق زَْيد   إ لَْيه ْم فـََلْم يـَْفَعُلوا، فـََقاَل يل  النَّ   : ) اْذَهْب َفَصن ْف مَتَْرَك َأْصَنافًا، الَعْجَوَة َعَلى ح 

ْل إ يَلَّ. ( فـََفَعْلُت مُثَّ أَْرَسْلُت إ ىَل النَّ    صَ  َدة ، مُثَّ أَْرس  لَّى اهلل َعَلْيه  َوَسلََّم َفَجاَء َفَجَلَس َعَلى َعَلى ح 

ر ي َكأَنَُّه مَلْ أَْعالُه َأْو يف  َوَسط ه ، مُثَّ قَاَل: ) ك ْل ل ْلَقْوم  (، َفك ْلتـُُهْم َحىتَّ َأْوفـَْيتـُُهْم الَّذ ي هَلُْم َوبَق َي متَْ 

ْنُه َشْيٌء.  (1)يـَنـُْقْص م 

 وفيق:أقول وباهلل التوبناء على ما سبق، 
استخدام لفظة ) البعث (، وهي تستخدم عندما تكون خاصة فيها كان فاآلية األولى: 

كاإلرسال، وهنا كان االختيار يف مكانه، جملموعة كبرية أو أناس كثر  عامة  وليستبشخص ما، 

ی  ی  چ  تبني املقصودين باإلرسال، حيث قال تعاىل:حيث جاءت اآلية بعدها 

وليسوا عامة الناس أو  للقارئ أن املقصودين هم قادة السحرة،، لتوضح چی  ی  جئ  

، لوضوح املخاطب، مع مع املعىن متاماً  الئمتوبالتايل كان االستعمال يف مكانه امل مجيع السحرة،

 .واهلل أعلم عدم إرسال رسالة، بعكس احلال يف اآلية الثانية

 رسالةمصحوبة بكون تاستخدام لفظة ) اإلرسال (، وهي تستخدم عندما فيها كان   واآلية الثانية:

يف موضعه كان االختيار بدون خصوصية مثل البعث، وعليه أيضًا تكون عامة عندما ، و يف الاالب

                                                                                                                                                                                     

(  312/  1( )  112( ، و )  311/  1( )  111( ، وابن خزميـة )  321/  12( )  2922) ( ، و  138/  12( ) 
 ( . 312/  1( )  121، و ) 

ائي يف السنن ـــ( ، والنس 2122م ) ـــ باب الكيل على البائع واملعطي ، برق( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ــــ1)
/  22( )  12319( ، وأمحد )  312/  1( )  31211( ، وابن أيب شيبة يف مصنفه )  112/  1( )  1232)  الكربى
 . ( 231/  3( )  1921( ، وأبو يعلى )  211
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چ  لتوضح للسامع نوعية املرسل إليهم، حيث قال جل شأنه: ا جاءتبعده ألن اآلية ،املالئم

وليس لقادهتم أو  ،اخلطاب موجه لعامة السحرة ، فبينت أنچڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

مع  ، وهم كثر آنذاك، فكان االستخدام يف مقره املناسبكما كان يف اآلية السابقة  زعمائهم فقط

 .سياق اآليات الكرمية واهلل أعلم
 
 

 والعشرون( : ] ألقيه ــ اقذفيه [ ثامن)المثال ال

 (1)چٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ       ٹٿ  ٹ  ٹ  چ 
 (2)چڀ  ٺ   ڀپ  پ  ڀ  ڀ  چ 

، َحافَّة   َعَلى َدارَُها َكاَنتْ  أَنَّهُ  َوَذل كَ  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: )  فَاختَََّذتْ  الن يل 
عُ  َوَجَعَلتْ  َمْهًدا، ف يه   ومهَدت تَابُوتًا، َها َدَخلَ  فَإ َذا َوَلَدَها، تـُْرض   َذل كَ  يف   َجَعَلْتهُ  خَتَافُ  مم َّنْ  َأَحدٌ  َعَليـْ
، َْبل   َوَرَبطَْتهُ  اْلَبْحر ، يف   َوَسيـََّرْتهُ  التَّابُوت   (3)( .ع ْنَدَها حب 

ُعهُ  َفَكاَنتْ  تَابُوتًا، لَهُ  فَاختَََّذتْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) ُلهُ  ف يه ، َتَضُعهُ  مُثَّ  تـُْرض   يف   َوتـُْرس 
ُكهُ ــــالن يُل  ـ َوُهوَ ـــ الَبْحر   َـا إ ىَل  ـ َومُتْس  َْبل   َمْنز هل   .الَبْحرُ  ب ه   منها َوَذَهبَ  فانفلت لرتبطه مرة فذهبت حب 
)(2) 

باحلجر وبالشيء قذفاً، رمى به بقوة، ويقال أيضاً: قذفه  وجاء يف كتاب ) املعجم الوسيط (: )
وقذف البحر مبا فيه، رمى به من صيد وغريه، وفالن بقوله تكلم من غري تدبر وال تأمل، وبالشيء 

                                                           

  ( . 2( سورة القصص : ) من اآلية / 1)

  ( . 39( سورة طه : ) من اآلية / 2)
  ( مرجع سابق . 222/  1القرآن العظيم : )  تفسري( ابن كثري ، 3)

  ( . 282،  283/  1( املرجع السابق : ) 2)
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، نرميه به (1)چگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳچعلى فالن، رماه به. ويف التنزيل العزيز: 
فيمحقه، وفالنًا بالشيء أصابه، يقال قذفه بالكذب، وقذفه باملكروه، نسبه إليه، وفالنًا يف البحر أو 

 (2)( چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ حنوه، دفعه. ويف التنزيل العزيز: 
 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 

متوافقًا مع سياق اآليات ووقت خربها، فهذا كان فيها اللف، باإللقاء، وقد جاء فاآلية األولى: 
األمر قد كان قبل وقت الرمي أو اإللقاء يف البحر، حيث كان يف البداية، لذا. كان فيه استخدام 
اإللقاء، فهو أهون من القذف، وأقل شدة منه، وهذا اللف، متوافق مع اآليات يف هذه اللحظة، 

نها من استخدام صياة القذف، وعليه فقد كان بعكس احلالة حني وقوع الشيء، فكان ال بد حي
 اللف، يف مكانه املتالئم مع سياق اآليات واهلل أعلم.

كان فيها لف، القذف، وهو أيضًا متناسب مع سياق اآليات ومعناها يف الوقت   واآلية الثانية:
ى الذي حصل فيه، وذلك ألن األمر بقذف الصاري كان حني وصول الطلب إليها، وهي مشفقة عل
رضيعها، كحال أي أم حنون، فكان األمر أقوى وأشد، حىت ال حيصل أي تردد أو توقف أو تراجع، 

 وبالتايل كان اللف، يف مكانه املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم.
  ( ] سنة ــ عام [التاسع والعشرون)المثال 

 (3)چ  ۆئۇئ        ۆئ     ۇئەئ  وئ   وئ  چ 
 املدَّة   َهذ ه   بـَْعدَ : َأيْ  ابن كثري، لكن تفسريه كان باإلمجـال فقـال: )مل يقف عند املوضعني املفسر 

ْنَذاُر، الَبالغُ  ف يه مُ  جَنَعَ  َما الطَّو يَلة    قـَْوم َك، م نْ  ب كَ  َكَفرَ  َمنْ  َعَلى تَْأَسفْ  ال ـ  حُمَمَّدُ  ـ يَا فَأَْنتَ  َواإل 
لُّ  َيَشاءُ  َمنْ  يـَْهد ي اللَّهَ  فَإ نَّ  َعَلْيه ْم؛ حَتَْزنْ  َوال  (2).(األُُمورُ  تـُْرَجعُ  َوإ لَْيه   اأَلْمرُ  َوب َيد ه   َيَشاُء، َمنْ  َوَيض 

                                                           

  ( . 18( سورة األنبياء : ) من اآلية / 1)
  .( مرجع سابق  221/  2( جممع اللاة العربية بالقاهرة ، املعجم الوسيط : ) 2)

 . ( 12اآلية / من ( سورة العنكبوت : ) 3)
  ( مرجع سابق . 218/  1القرآن العظيم : ) ( تفسري 2)
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 مـن الكالم هذا مثل يف التكرير يف ملا املميزين واختالف ـاء يف كتاب ) روح املعاين (: )ـــوج
 اختيار فناسب العام، خبالف واجلدب الشدة على تطلق أهنا أوالً  السنة اختبار يف والنكتة البشاعة
 أي الطوفان مـــفأخذه قومه، نــــم قاسى اـــفيم السالم عليه قاسى الذي الدعوة لزمان السنة
 (1). (املذكورة املدة متام عقيب
َهاب  َعْن َسامل   َوَأيب  َبْكر  ْبن  ُسَلْيَماَن ْبن  َأيب  َحْثَمَة َأنَّ َعْبَد ـــعَ اء يف احلديث الشريف ــــوج ْن اْبن  ش 
ُّ ااهلل   ا َسلََّم َقاَم فـََقاَل:ـــفـََلمَّ ر  َحَيات ه ، ـــاَء يف  آخ  ــــالع شَ  ْبَن ُعَمَر رضي اهلل عنهما قَاَل: َصلَّى ب َنا النَّ  

لَ  َها ال يـَبـَْقى مم َّْن ُهَو َعَلى َظْهر  األَْرض  َأَحٌد. () أَرَأَيـَْتُكْم لَيـْ نـْ ائَة  َسَنة  م   (2)َتُكْم َهذ ه  فَإ نَّ رَْأَس م 
َر وجاء يف احلديث الشريف أيضًا عن  َي اهلل َعنـُْهَما: ) َقْد ُأْحص  ع ْكر َمَة قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاس  َرض 

 (3)َفَحَلَق رَْأَسُه َوَجاَمَع ن َساَءُه َوحَنََر َهْديَُه، َحىتَّ اْعَتَمَر َعاًما قَاب اًل. ( َرُسوُل اهلل 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
معىن سياق و جاءت فيه كلمة ) سنة (، وهي هنا يف موقعها املتوافق مع فالموضع األول: 

ا نوح عليه السالم مع قومه وهو يدعوهم لياًل وهناراً، اآليات، فاحلديث عن السنني اليت عاشها سيدن

سراً وجهاراً، ومع كل ذلك هم له رافضون معرضون، جاحدون مستكربون، فكانت هذه الفرتة وبتلك 

احلالة اليت قضاها معهم، كانت شاقة وصعبة عليه، وبالتايل جاء االستخدام هلذه اللفظة يف مكاهنا 

                                                           

  ( مرجع سابق . 123/  21: ) ، روح املعاين ( األلوسي 1)

، ويف كتاب مواقيت الصالة ـــــ باب  ( 111( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ـ باب السمر يف العلم برقم ) 2)
) ال تأيت مائة  كتاب فضائل الصحابة ـ باب قوله يف صحيحه يف  ( ، ومسلم111يف الفقه واخلري بعد العشاء برقم )السمر 

( ، والنسائي يف السنن الكربى 2/91( )2211( ، والرتمذي )2/121( )2328( ، وأبو داود )2132سنة ... ( برقم )
نن ( ، والبيهقي يف الس12/228( )13111( ، والطرباين يف الكبري )11/222( )1128( ، وأمحد )1/321( )1821)

  . (1/111( )2133الكربى )

 ( . 1819باب إذا أحصر املعتمر برقم )  احملصر ـــــ( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب 3)
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واهلل أعلم، ألن معىن ) سنة ( يوحي بالشدة والقحط، بعكس معىن   املناسب متامًا لسياق اآليات

 كلمة عام.

جاء فيه لف، ) عام (، ومعناه يوحي باخلري والربكة والنماء، وقد جاء يف  والموضع الثاني:

، ألن هذه األعوام اليت قضاها سيدنا نوح عليه ليساق ومعىن اآليات أيضاً  مكانه املالئم متاماً 

من الارق جلت قدرته بالسفينة وبقائه مع الذين أنقذهم اهلل السالم بعد هالك الكفار من قومه، 

ممن آمن معه، وهي اخلمسني عاماً، كانت أعوامًا مجيلة ومشرقة يف جمملها، فكان االستخدام 

 متوافقاً مع سياق اآليات واهلل أعلم.
 ( : ] صياصيهم ــ  حصونهم [الثالثون)المثال  

 (1)چگژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  چ 

 (2)چھ  ے    ھہ  ھ  ھ   چ 

 َوَعطَـاٌء، وع ْكر مة، جُمَاه ٌد، قَالَ  َكَذا. ُحُصونـُُهمْ : يـَْعين  جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 
ْنهُ  َوَغيـْرُُهْم، والسُّد ي، َوقـََتاَدُة،  (3)( .ف يَها َشْيء   أَْعَلى ألَنَـَّها قـُُرونـَُها؛ َوه يَ  البَـَقر ، َصَياص ي مسُ َيتْ  َوم 

يَنة   ُحُصوهن  مُ  م نْ  َوَأْخَرَجُهمْ  وجاء يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: )  ف يَها َطم عَ  َما الَّيت   احَلص 
ُهمْ  أَْغىَن  َفَما اللَّه ، بَْأس   م نْ  َمان َعتـُُهمْ  أَنَـَّها ُهمْ  َوظَنُّوا املْسل ُموَن،  (2)( َشْيًئا. اللَّه   م نَ  َعنـْ

ومن خالل حبثي يف بقية كتب التفسري، فإين مل أعثر على ما يشفي الاليل يف سر اختالف 
 الصياغة يف اللف،، واحلكمة من تاريها حسب موقع اآلية، فأقول واهلل أعلم ومنه التوفيق:

                                                           

  ( . 21( سورة األحزاب : ) من اآلية / 1)
  ( . 2( سورة احلشر : ) من اآلية / 2)

  ( مرجع سابق . 398/  1( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)
  ( . 12/  8املرجع السابق : ) ( 2)
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ها املتوافق مع سياق مت فيها اختيار لفظة الصياصي بدل احلصون، وهي يف موقع فاآلية األولى:
اآليات ومعناها، فهي توحي مبعىن احلصون، إضافة إىل معىن أقوى وأشد من املنعة والرفعة والعلو، 
واملوقف هنا حيتاج إىل ذلك، لشدة املؤامرة على املسلمني حينها، حيث اتفق الكفار واليهود بشىت 

البة واملنعة بدون أدىن شك، فكان الرد أشكاهلم وأنواعهم على غزو املسلمني، وظن األعداء أن هلم ال
ڃ  ڃ  چ چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  چ اإلهلي على الفور، كما جاء يف اآلية الكرمية قبلها: 

، فكان استخدام اللفظة يف  (1)چڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
 مكاهنا املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده.

مت فيها اختيار لفظة احلصون، حبسب معناها الظاهر، وهو االمتناع عن اآلخرين،  واآلية الثانية:
وقد جاءت أيضًا يف مكاهنا املتناسب مع سياق اآليات، حيث احلديث عن اليهود وظنهم أن هذه 
احلضون ستمنعهم من وصول املؤمنني إليهم، فجاءهم العذاب من حيث ال يشعرون وال يتوقعون، 

حتفهم، ومتكن املسلمون بعدها من الوصول إىل ما يريدون، وبناء على ما سبق، فإن وكانت هنايتهم و 
 اللفظة جاء يف مكاهنا املتوائم مع سياق اآليات واهلل أعلم مبراده.

 ( : ] تفرحون ــ تمرحون [)المثال الحادي والثالثون

 (2)چەئ    ائې  ې   ې   ى  ى  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ  چ 
َأْي: تـَُقوُل هَلُُم املالئ َكُة: َهَذا الَّذ ي أَنـُْتْم ف يه  َجزَاءٌ جاء يف تفسري القرآن العظيم للموضع األول: ) 

) . نـَْيا ب َارْي  احَلق  ُكْم يف  الدُّ  (3)َعَلى فـََرح 
ُكْم َوَأَشر ُكْم َوَبطَر ُكمْ  : )وجاء يف التفسري نفسه للموضع الثاين  (2). (َوَمَرح 

) املرح ( شدة الفرح أو النشاط، والعجب واالختيال، ويف  يف كتاب ) املعجم الوسيط (: ) وجاء
 (2). ((1)چحئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  چ التنزيل العزيز: 

                                                           

  ( . 21( سورة األحزاب : ) من اآلية / 1)
 ( .  21( سورة غافر : ) اآلية / 2)

 ( مرجع سابق .  118/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 3)
 ( .  118/  2( املرجع السابق : ) 2)
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الفرق بينهما أن الفرح قد يكون حبقه فيحمد عليه. وقد وجاء يف كتاب ) الفروق اللاوية (: ) 
ۅ  ۉ  ۉ  چ يكون بالباطل فيندم عليه. واملرح ال يكون إال بالباطل. ويؤيده قوله تعاىل: 

 (3)( حيث قيد األول وأطلق الثاين. چې  ې  ې   ې   ى  ى  ائ  ائ 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
جاء فيه لف، الفرح، وهو يف مكانه املتوافق مع معىن اآلية، فالفرح يكون يف  فالموضع األول:

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ اخلري والشر، ويؤكد ذلك ما جاء يف اآلية األخرى : 

، لذلك جاء بعدها جبملة } باري احلق {، وبالتايل ورد اللف، يف مكانه املتناسب مع  (2)چھھ  
 واهلل أعلم مبراده.املعىن لشموله كال احلالتني 

جاء فيه لف، املرح، وهو زيادة يف الفرح مع شيء من العجب والتعايل، وهو  والموضع الثاني:
 ،(1)چحئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  چ متوافق أيضًا مع سياق اآليات، كما جاء يف اآلية األخرى : 

لذلك كان استخدام اللف، يف مكانه املناسب مع اآليات، فاملرح خاص بالباطل والشر، وبالتايل ال 
يأت يف مثل هذه األوصاف كما جاء يف اآلية األخرية، وعليه فإن اللف، جاء متوائماً مع املعىن، حىت 

 يوضح صورة الكرب والتعايل واهلل أعلم.
 ــ الثواب [( : ] األجر والثالثون)المثال الثاني 

 (1)چڱ  ڱ  ں    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       چ 

                                                                                                                                                                                     

 ( .  32( سورة اإلسراء : ) من اآلية / 1)

 . مرجع سابق (  811/  2)  : العربية بالقاهرة ، املعجم الوسيطجممع اللاة  (2)

 ( مرجع سابق .  292/  1: )  ، الفروق اللاوية ( أبو هالل العسكري3)

 ( .  28: ) من اآلية /  لشورى( سورة ا2)

 .  ( 32( سورة اإلسراء : ) من اآلية / 1)

  ( . 8( سورة فصلت : ) اآلية / 1)
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 (1)چہ   ہ   ہہ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ںڱ  ں       چ
 ، جَمُْبوبٌ  َوال وعٌ ــــَمْقطُ  ال: َوَغيـْرُهُ  دٌ ـــــجُمَاه   الَ ـــقَ  م ل)ية األوىل: )ــــاء يف تفسري القرآن العظيــــج
 (2)( .(3)چحت  خت  متچ  تـََعاىَل  وََكَقْول ه   ،(2)چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  چ : ه  ــــــــَكَقْول  

َيا َعَمُلهُ  َكانَ  َمنْ : وجـاء يف التفسري نفسـه ل)ية الثانية: ) َأيْ  نـْ َها نَالَ  فـََقدْ  ل لدُّ نـْ  اللَّهُ  قّدَره َما م 
َرة   يف   َلهُ  َيُكنْ  وملَْ  لَـُه، ، م نْ  اآلخ  يب  ارَ  ب َعَمل ه   َقَصدَ  َوَمنْ  َنص  َرةَ  الدَّ َها اللَّهُ  َأْعطَاهُ  اآلخ  نـْ  اـــــمَ  عَ ـــمَ  م 
َيا (  يف   َلهُ  مَ ــــَقسَّ  نـْ  (1)الدُّ

 العامل إىل يرجع اجلزاء الذي اللاة يف كان وإن: وجاء يف كتاب ) الفروق اللاوية (: ) الثواب

 من الصاحلة األعمال على بالنعيم العرف اختص يف قد أنه إال والشر، اخلري يف ويكون بعلمه،

 هذا إال اإلطالق عند منه يتبادر ال حبيث مواطنه يف والصرب واملالية، البدنية واألعمال احلقة، العقائد

 .املعىن

 (1)( الطاعات من البدنية األعمال يف يكون إمنا: واألجر

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
األجر، وهو يف مكانه املتوافق مع معىن اآليات، ألنه خيص األعمال جاء فيها لف،  فاآلية األولى:

البدنية، واليت تكون يف مرضاة اهلل تعاىل، والتقرب إليه وطاعته، لذلك جاءت يف مواضعها يف القرآن 

 الكرمي تتحدث عن اجلزاء الذي سيلحق املؤمن يف اآلخرة مقابل عمله يف الدنيا خالصًا لوجه اهلل

                                                           

  ( . 121) من اآلية /  ( سورة آل عمران :1)

  ( . 3( سورة الكهف : ) اآلية / 2)
  ( . 118( سورة هود : ) من اآلية / 3)
  ( مرجع سابق . 112/  2( ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم : ) 2)

  . ( 131/  2: ) املرجع السابق  (1)

  ( مرجع سابق . 18/  1فروق اللاوية : ) ( أبو هالل العسكري ، ال1)
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، ومن هنا كان استخدام هذا اللف، يف هذه اآلية متوائمًا مع تعاىل، وموافقًا ملاء جاء به الن  

 سياق اآليات واهلل أعلم مبراده.

جاء فيها لف، الثواب، وهو مناسب لسياق اآليات، فهو يشمل اجلزاء على العمل  واآلية الثانية:

يف الدنيا، ويتضمن أيضاً اجلزاء على األعمال يف اآلخرة، ليشمل بذلك اجلزاء يف الدنيا واآلخرة، وهو 

 بالعموم يشمل األمور احلسية واملعنوية، لذلك جاء هنا كذلك ويف بقية املواضع متوافقًا مع معىن

اآليات، حيث ذُكر مع اجلزاء على األعمال يف الدنيا تارة، ومع اجلزاء على األعمال يف الدار اآلخرة 

تارة أخرى، ويف كل هذه املواضع واحلاالت، كان استخدامه يف موقعه املتالئم مع معىن اآليات 

 وسياقها واهلل أعلم مبراده.
  ( ] غيث ــ مطر [الثالث والثالثون)المثال  

 (1)چڃ  ڃ  چ    ڃڃ          چ 

 (2)چڦ  ڄ    ڦ ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  چ 
طَرُ : وَ ــــَوهُ  ة األوىل: )ـــم ل)يـــاء يف تفسري القرآن العظيــــجـ

َ
، قـُُنوط   بـَْعدَ  يَْأيت   الَّذ ي امل  اــــَكمَ  النَّاس 

ڃ  چ : َوقـَْولُهُ  ،(3)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  چ : الَ ـــــقَ 

بُ : َأيْ   چڃ  چ   ؛ نـََبتَ  الَّذ ي الزَّرْع   َذل كَ  نـََباتُ  الزُّرَّاعَ  يـُْعج  بُ  وََكَما ب الَاْيث   الزُّرَّاعَ  يـُْعج 

بُ  َكَذل كَ  َذل كَ  نـَْيا احلََياةُ  تـُْعج  َها َشْيء   َأْحَرصُ  فَإ نَـُّهمْ  الُكفَّاَر، الدُّ َها النَّاس   َوأَْمَيلُ  َعَليـْ  (2). (إ لَيـْ

                                                           

  ( . 21اآلية / من ( سورة احلديد : ) 1)
 ( . 18اآلية / من ( سورة النمل : ) 2)
  ( . 28اآلية / من ( سورة الشورى : ) 3)
  ( مرجع سابق . 22/  8: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 2)
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َجاَرةً : َأيْ  يف التفسري نفسه ل)ية الثانية: ) وجاء ج يل   م نْ  ح   ه يَ  َوَما َرب كَ  ع ْندَ  ُمَسوََّمةً  َمْنُضود   س 

ََذا ب َبع يد ؛ الظَّال م نيَ  م نَ   احُلجَُّة، َعَلْيه مُ  قَاَمتْ  الَّذ ينَ : َأي   چڦ  ڦ   ڦ    چ : قَالَ  َوهل 

ْنَذاُر، إ لَْيه مُ  َوَوَصـلَ  بُوُه، الرَُّسولَ  َفَخاَلُفوا اإل  ه   َومهُّوا وََكذَّ  (1)( .بـَْين ه مْ  م نْ  ب إ ْخرَاج 
 كما للعذاب إال القرآن يف اإلمطار لف،ُ  يأت   ومل وجاء يف كتاب ) فقه اللاة وسر العربية (: )

 (2). (چڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ : قائل من عزّ  قال
 بـََواك ي النَّ    أََتت   َقالَ  اهلل َعْبد   ْبن   َجاب ر   َعنْ  اْلَفق ري   يَز يدَ  َعنْ اء يف احلديث الشريف ــــوج
رَ  نَاف ًعا َمر يًئا ُما يثًا َغْيثًا اْسق َنا اللَُّهمَّ »  فـََقاَل: الً  َضار   َغيـْ رَ  َعاج  ل   َغيـْ  َفَأْطبـََقتْ  َقاَل:«.  آج 
مُ   (3).السََّماءُ  َعَلْيه 

يَ  ُعَمرَ  اْبن   َعنْ  نَاف ع   َعنْ  ُعَمرَ  ْبن   اهلل ُعبَـْيد   َعنْ وجاء يف احلديث الشريف أيضاً  ُهَما اهلل َرض   َأنَّ  َعنـْ
َنَما قَاَل:  اهلل َرُسولَ   َغار ، إ ىَل  َفَأَوْوا َمطٌَر، َأَصابـَُهمْ  إ ذْ  مَيُْشوَن، قـَبـَْلُكمْ  َكانَ  مم َّنْ  نـََفر   َثالثَةُ  ) بـَيـْ
: بـَْعُضُهمْ  فـََقالَ  َعَلْيه ْم، فَاْنطََبقَ  يُكمْ  ال َهُؤالء   يَا َواهلل إ نَّهُ  ل بَـْع    َرُجل   ُكلُّ  فَلَيدْعُ  الص ْدُق، إ الّ  يـُْنج 
ْنُكمْ  َا م   (2)ف يه  .... . ( َصَدقَ  َقدْ  أَنَّهُ  يـَْعَلمُ  مب 

 أقول وباهلل التوفيق:وبناء على ما سبق، 
(، وهي تشري إىل اخلري والنماء، والُيمن والربكة والعطاء،  ڃورد فيها لفظة ) فاآلية األولى: 

عىن بالعموم يوحي بذلك من فكان االستخدام يف مكانه املتوافق مع معىن اآلية متاماً، حيث إن امل
خالل السياق، وهذا ما ظهر عندما حتدثت اآلية عن إعجاب الزراع هبذا الايث، فكان وضع اللفظة 

  موضعها املناسب للمعىن واهلل أعلم.هنا يف

                                                           

  .(  211/  1املرجع السابق : ) ( 1)

 ( . 212،  211/  1م : ) 2112 ــــــ هـ1222،  1حياء الرتاث العريب ، ط املهدي ، دار إ الرزاق ( الثعال  ، حتقيق عبد2)

]مرجــــع سابــــق[ ، واحلاكـــم )  حــــه : صحيــال األلباين يف تعليقــــوق ، ( 313/  1( )  1119)  ه أبو داود يف سننهــــ( أخرج3)
 .]مرجع سابق[  ( وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 221/  1( )  1222

 ( . 3211 ( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب أحاديث األنبياء ـ باب حديث الاار ، برقم )2)
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(، وهي أيضًا يف موقعها املتالئم مع معىن اآلية  ڦكان فيها استخدام لفظة )   واآلية الثانية:
الكرمية، حيث احلديث عن قوم لوط عليه السالم، وما جرى هلم من العذاب، وما حل هبم من 

وهكذا وضعت اللفظة يف املكان املناسب العقاب، وذلك جزاء كفرهم وعدم إمياهنم، فكان ما كان، 
 حسب سياق اآليات واهلل أعلم.

 ] الشح ــ البخل [ (الرابع والثالثون)المثال 

 (1)چمئ   حئ ی  جئ  چ 

 (2)چۋۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ 

 (3)( .الشُّح   م نَ  َسل مَ  َمنْ : َأيْ جاء يف تفسري القرآن العظيم ل)ية األوىل: ) 
 يـُْنف ُقوَها َأنْ  ب َأْمَواهل  مْ  يـَْبَخُلونَ  الَّذ ينَ  َذامًّا تـََعاىَل  الثانية: ) يـَُقولُ وجاء يف التفسري نفسه ل)ية 

ْحَسان   الَوال َدْين ، ب ر   ـ م نْ  ب ه   اللَّهُ  َأَمَرُهمُ  ف يَما ، َوالَيَتاَمى األََقار ب   إ ىَل  َواإل  َساك ني 
َ
 ذ ي َواجَلار   َوامل

ب   اجلُُنب، َواجَلار   الُقْرىَب، ، َوالصَّاح  ، َواْبن   ب اجَلْنب  َاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َوَما السَّب يل   ـ َوال اأَلر قَّاء   م نَ  َأمْي
  اللَّه   َحقَّ  َيْدفـَُعونَ 
 (2)( .أَْيًضا ب الُبْخل   النَّاسَ  َويَْأُمُرونَ  ف يَها،

 وقاية بالنفس إليها املشار الذميمة أخالقه وبني بينه جيعل: أي وجاء يف كتاب ) السراج املنري (: )
 أن: الشح عمر ابن قال. حسداً  غريه عند ما على حريصاً  عنده ملا مانعاً  يكون فال وبينها، بينه حتول
 أن على محلهم قبلكم، كان من أهلك فإنه الشح :) اتقوا  قال له، ليس فيما الرجل عني تطمح

                                                           

  ( . 9اآلية / من ( سورة احلشر : ) 1)
  ( . 32اآلية / من : ) ( سورة النساء 2)
 ( مرجع سابق . 21/  8: ) ، تفسري القرآن العظيم ( ابن كثري 3)

  ( . 312/  2: ) املرجع السابق ( 2)
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 اللاة أهل بع  وجعل سواء، والبخل الشح: القرط  وقال. (1)(حمارمهم واستحلوا دماءهم سفكوا
 بالزكاة، الشح :اآلية يف بالشح واملراد حرص، مع البخل :الشح: الصحاح ويف. البخل من أشد الشح
 أنفق نـم خبيل وال بشحيح وليس ذلك شاكل وما والضيافة األرحام ذوي صلة من بفرض ليس وما
 فلم والطاعات الزكاة من ذكر فيما ينفق ومل نفسه على وسع ومن نفسه، عن أمسك وإن ذلك، يف
 (2)( .نفسه شح يوق

الشح أعم من البخل، وكأن الشح جنس، وجاء يف شرح اإلمام النووي : ) قال اخلطايب : 
والبخل نوع، وأكثر ما يقال: البخل يف أفراد األمور، والشح عام، كالوصف الالزم، وما هو من 

 (3)قبل الطبع. (
 وباهلل التوفيق:أقول وبناء على ما سبق، 

جيمع بني هو استخدام لف، ) الشح (، وهو أعظم من البخل وأشد، ففيها كان فاآلية األولى: 
طاحمة فيما طامعة و فتكون عينه  ،التطلع واحلرص إىل ما عند الاريباإلضافة إىل  ،منع اخلري عن الاري

عباده املؤمنني الصادقني، ليس له، وهذا الوصف متناسب مع اآليات الكرمية، حيث ذكر اهلل وصف 
وذلك التصافهم جبميل الصفات، فكان اللف، يف  .، فنفى عنهم البخل وما هو أشنع منه وهو الشح
 مكانه املتوافق مع سياق اآليات واهلل أعلم.

استخدام لف، ) البخل (، وهو منع الشيء املستحق ألصحابه وحجزه فيها كان   واآلية الثانية:
حيث احلديث عن منع  ،املناسب ب أو مربر، وقد جاء هذا اللف، يف مكانهوحبسه بدون سبعنهم، 

                                                           

( )  12211( ، وأمحد )  2128أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الرب والصلة واآلداب ــــــ باب حترمي الظلم برقم )  (1)
( و  93/  1( )  11281( ، والبيهقي يف السنـن الكربى )  321/  1( )  1123( ، وعبد ابن محيد )  312 / 22
  .  ( 222 / 2 ) ( 11832 ) ، ويف شعب اإلميان ( 132 / 11( )  21232) 
  ( مرجع سابق . 229/  2( مشس الدين الشربيين ، السراج املنري : ) 2)
  ( . 211/  2 ( صحيح مسلم بشرح النووي : )3)
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املال فقط، وعدم إعطائه ألصحاب االستحقاق من أهل وأقارب وغريهم من أصحاب احلقوق، 
 .واهلل أعلم لذلك كانت يف مكاهنا املالئم
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 الخاتمــة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على منبع اهلدى واخلريات، وعلى آله      
 وصحبه أهل التقى والربكات، ومن سار على هنجهم دون زيغ أو شبهات. وبعد:

سة فبفضل اهلل وكرمه، مت االنتهاء من رسالة الدكتوراه املوسومة ) اللفظة القرآنية املتشاهبة .. درا     
مقارنة لرؤية تفسريية أوسع (، واليت نلت من خالهلا شرف االستفادة من معني كتاب اهلل عز وجل، 
ألقف على بع  جوانب اإلعجاز القرآين، والذي هو جزء من أجزاء التحدي الرباين لكل من أراد 

 أن يأيت مبثل هذا القرآن، أو ينافس يف فصاحته وبالغته.
اهلا املتعددة، تعطي معىًن أدق وأمشل، ودالالت أكثر وأوسع، قد ختفى أو فاللفظة القرآنية بأشك     

تايب عن البع ، لتصل بالقارئ إىل اهلدف املنشود، وتوصله إىل املعىن املطلوب، بكل وضوح 
 وسالسة.
 . وهي: النتائجومن خالل هذه الدراسة املتواضعة، توصلت إىل بع       
لقرآنية من خالل السياق القرآين، واليت مل يتعرض هلا كثري من ـ وجود فروق داللية لّلفظة اــ 1

 املفسرين.
وراء هذا التشابه لأللفاظ القرآنية، واليت يظنها البع  أهنا من قبيل  اً التعرف على أن هناك أسرار  ـــ 2

 التكرار يف القرآن الكرمي.
وجود اللفظة يف كل موضع  الوقوف على بع  هذه األسرار، واليت توضح احلكمة والااية من ـــ 3

 بصياة تتناسب مع السياق العام ل)يات.
التأكد من أن كل لفظة يف موضعها يستحيل أن تاين عنها اللفظة األخرى، واليت وردت يف  ـــ 2

 موضع آخر، وتبدو للقارئ أهنا متقاربة أو متشاهبة.
 راره ومكنوناته.ـ زيادة فهم كالم املوىل سبحانه، من خالل التوصل إىل بع  أســ 1
اليقني بأن القرآن الكرمي حبر ال ساحل له، فمهما هنلنا منه، وقطفنا من مثاره، فعجائبه ال  ـــ 1

 تنقضي، وكنوزه ال تنتهي.
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 ـ دقة ألفاظ اللاة العربية وتعبرياهتا ودالالهتا، وأثر ذلك يف توسعة املعىن. ــ 2
 ـ إثراء اللاة العربية، وأهنا مليئة بالذخائر والدرر، ليسعى كل قارئ إىل نيل ما يستطيعه منها. ــ 8

 فهي: اتاملقرتحأما أهم 
 االمتثال ألمر اهلل يف تدبر وفهم كالمه، وعدم اإلعراض عن هنجه وهديه. ـــ 1
ضرورة بذل املزيد من اجلهد والتمحيص، للوصول إىل حتليالت بع  املفسرين، واليت توصلنا إىل  ـــ 2

 بع  أسرار تعدد األلفاظ. 
ـ دراسة اللفظة القرآنية، ومدلوالهتا الواسعة، من خالل البحث العلمي، وباالستفادة من املراكز ــ 3

 اإلسالمية، واملدارس النظامية وغريها.
واملتخصصني يف الدراسات القرآنية للتسجيل يف مثل هذه املوضوعات ال أمام الباحثني فتح اجمل ـــ 2

  يف القرآن الكرمي.
 احتساب األجر واملثوبة يف خدمة كتاب اهلل عز وجل. ـــ 1
أقرتح على اجلامعة أن ختصص مادة مستقلة تُعىن بالفروق الداللية واالهتمام خبصائص القرآن  ـــ 1

 الكرمي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهارس العامة
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 ـ فهرس اآليات القرآنية .ـ

 فهرس األحاديث النبوية . ــ

 ـ فهرس األعالم .ـ

 ـ فهرس األشعار .ـ

 فهرس املصادر واملراجع . ــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس اآليات القرآنية
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 رقم الصفحة      رقم اآلية      اآلية                  السورة      طرف      
 199   1 البقرة             ) وأولئك هم املفلحون (    
 211   12 البقرة               ) إمنا حنن مستهزؤون (

 121   23 البقرة            ) بسورة من مثله (             
 229   21 البقرة            ) وهلم فيها أزواج (     
 228   31     البقرة          ) وقلنا يآدم اسكن (    

 99   31 البقرة            ) وكال منها رغداً حيث (    
 31   38 البقرة               ) فمن تبع هداي (             
 221   21 البقرة           ) وإهنا لكبرية إال على (       
 11   29 البقرة               ) وإذ جنيناكم من آل (         

 121    12 البقرة            نوا أنفسهم (      ) ولكن كا
 99   18 البقرة             ) وإذ قلنا ادخلوا هذه (      
 111     18 البقرة           ) فكلوا منها حيث (        
 111      18 البقرة             ) وادخلوا الباب سجداً (     
 211   11   البقرة  ) وإذ استسقى موسى (
 211   11 البقرة               ) فانفجرت منه (        

 112    12 البقرة             ) إن الذين آمنوا والذين (    
 189   81   البقرة  ) وقالوا لن متسنا النار ( 

 81   99 البقرة             ) ولقد أنزلنا إليك (           
 111   111   البقرة  ) وهلل املشرق واملارب (

 رقم الصفحة      رقم اآلية      طرف اآلية                 السورة           
 211   111  البقرة           ) وألمت نعميت عليكم (    

 118   111 البقرة             ) ولنبلونكم بشيء من (       
 19   119  البقرة          ) أولئك يلعنهم اهلل (            

 رقم الصفحة      رقم اآلية      طرف اآلية                  السورة           
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 19    111  البقرة          ) أولئك عليهم لعنة اهلل (     
 121   112 البقرة              ) بعد موهتا (               
 191   112 البقرة               ) وتصريف الرياح (          

 212   121 البقرة              الوا بل نتبع ما (     ) ق
 119   123 البقرة           ) وما أهل به لاري اهلل (       
 21     198 البقرة               ) ليس عليكم جناح (       
 211     212 البقرة             ) أولئك هلم نصيب (      
 12   212   البقرة  ) واهلل رؤوف بالعباد (

 192   211  البقرة          ) ومن يبدل نعمة اهلل (       
 21     212 البقرة               ) ومن يرتدد منكم (       
 132   222 البقرة             ) وحيب املتطهرين (         
 212   229   البقرة  ) الطالق مرتان (         

 221   229 البقرة           ) إال أن خيافا أال يقيما (      
 213   231  البقرة          ) فأمسكوهن مبعروف (   

 82   232 البقرة             ) فيما فعلن يف أنفسهن (      
 21     231 البقرة             ) ال جناح عليكم (             
 82   221 البقرة               ) يف ما فعلن يف أنفسهن (   
 122     212 البقرة               ) هلم أجرهم عند (         
 181     212  البقرة          ) ال يقدرون على شيء (   

 123   222   البقرة  ) الذين ينفقون أمواهلم (  
 122   222 البقرة             ) فلهم أجرهم عند رهبم (   

 22   282   البقرة  واستشهدوا شهيدين () 
 122   282 البقرة               ) وإن تبدوا ما يف (            

 32   3 ) نزل عليك الكتاب باحلق (      آل عمران         
 رقم الصفحة      رقم اآلية      طرف اآلية                  السورة           
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 229   11 آل عمران        ) خالدين فيها وأزواج (  
 189   22  آل عمران   ) قالوا لن متسنا النار (

 22   22 آل عمران       ) توجل الليل يف النهار (      
 232    33 آل عمران         ) إن اهلل اصطفى آدم (    
 122   11 آل عمران        ) إن اهلل ريب وربكم (        
 121   12 آل عمران       ) واشهد بأنا مسلمون (      
 188   89 آل عمران          ) إال الذين تابوا من بعد (      
 22   98 آل عمران         ) واهلل شهيٌد على ما (         
 192   113 آل عمران      ) واذكروا نعمة اهلل (         
 121   112 آل عمران       ) ولكن أنفسهم يظلمون (    
 122   128 آل عمران         ) ليس لك من األمر (         
 211   133 آل عمران        ) وسارعوا إىل مافرة (    
 223   121 آل عمران        ) ومن يرد ثواب الدنيا (   
 128    119 آل عمران          ) فبما رمحة من اهلل (       

 212     119 آل عمران         اً (        ) ولو كنت فظ
 121   113 آل عمران       ) ونعم أجر العاملني (        

 12   182  آل عمران  ) وأن اهلل ليس بظالم (
 121     182 آل عمران       ) بالبينات والزبر (            

 111   181 آل عمران        ) لتبلون يف أموالكم (       
 211   193 آل عمران         ) ربنا فاغفر لنا (        
 113    191  آل عمران  ) ال يارنك تقلب الذين (
 113   192  آل عمران   ) مث مأواهم جهنم (

 211   11 النساء             ) للذكر مثل ح، (         
 221    28 النساء              ) وخلق اإلنسان (       

 رقم الصفحة      رقم اآلية      رف اآلية                  السورة     ط      
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 221   32 النساء           ) الذين يبخلون ويأمرون (    
 82   21 النساء              ) حيرفون الكلم عن مواضعه (  

 229    12 النساء             ) هلم فيها أزواج (      
 29    81 النساء                    يوا () وإذا حييتم بتحية فح
 21   92   النساء  ) ومن قتل مؤمناً خطأً (
 21   93   النساء  ) ومن يقتل مؤمناً متعمداً (
 29     111 النساء            ) ومن يشاقق الرسول (      
 29   111   النساء       ) إن اهلل ال يافر أن يشرك (
 21   119 النساء            ) وألضلنهم وألمنينهم (       
 212   128 النساء             ) وإن امرأة خافت (      

 121   131 النساء          أيها الذين آمنوا كونوا (   ا ) ي
 38     131 النساء            أيها الذين آَمنوا آم نوا (      ا ) ي

 119   3 املائدة            ) وما أهل لاري اهلل به (       
 212   3 املائدة            ) اليوم أكملت لكم (    

 121   8 املائدة             ) يا أيها الذين آمنوا كونوا (  
 21   11 املائدة                  ) يهدي به اهلل من اتبع ( 

 122   18 املائدة                ) وقالت اليهود والنصارى (  
 122    18 املائدة               ) بل أنتم بشر ممن خلق (       
 122   18 املائدة               ) يافر ملن يشاء (              
 111   32 املائدة          ) جاءهتم رسلنا بالبينات (   
 122   21       املائدة       ) يعذب من يشاء (            
 82   21 املائدة               ) حيرفون الكلم من بعد (      
 113   11 املائدة           ) يا أيها الذين آمنوا ال (       
 211   13 املائدة            ) أهؤالء الذين أقسموا (      
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 11   12 املائدة           ) يا أيها الذين آمنوا من (        
 21   12 املائدة             ) من يرتد منكم (          
 223   21 املائدة              ) أىن يؤفكون (            
 211   89  املائدة         ) ذلك كفارة أميانكم (       
 18   119 املائدة            ) عالم الايوب (               
 121     111 املائدة           ) واشهد بأننا مسلمون (     
 12   118   املائدة  ) إن تعذهبم فإهنم عبادك (
 211   21، 11األنعام ، األنبياء         ) ولقد استهزئ برسل (     
 191   21 ألنعام           ا ) ومنهم من يستمع إليك (   
 181   32 األنعام           ) وما احلياة الدنيا (            
 23    32 األنعام              ) وللدار اآلخرة خري للذين (
 39   32 األنعام             ) وقالوا لوال نزل عليه (     

 22    22 األنعام               ) فأخذناهم بالبأساء (         
 22   23 األنعام             ) فلوال إذ جاءهم (              

 18   23 األنعام           ) عامل الايب والشهادة (        
 21   91 األنعام          ) خيرج احلي من امليت وخمرج ( 
 21      99 األنعام           ) والزيتون والرمان مشتبهاً (     
 123   112  األنعام         ) عدواً شياطني اإلنس (       
 21   112 األنعام              ) وإن تطع أكثر من يف (      

 21   112  ) إن ربك هو أعلم من (         األنعام         
 118   122 األنعام            ) أو من كان ميتاً (           
 123    131  األنعام         ) يا معشر اجلن واإلنس (      
 212   131 األنعام             ) أمل يأتكم رسل (        
 122   131 األنعام             ) فسوف تعلمون (         
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 128   131 األنعام            له عاقبة الدار ( ) من تكون  
 21   121 األنعام          ) والزيتون والرمان متشاهباً (     
 112   111 األنعام             ) من إمالق (             
 111   111 األنعام             ) حنن نرزقكم وإياهم (     
 129   111          األنعام    ) وهو الذي جعلكم (      
 131   111   األنعام  ( ) إن ربك سريع العقاب

 228،  111     19 األعراف           آدم اسكن أنت (   ا ) وي
 99   19 األعراف          ) فكال من حيث شئتما (    
 138   32 األعراف           ) فإذا جاء أجلهم (         
 218   31 األعراف             ) يا بين آدم إما (         

 21   12 األعراف           ) وهو الذي يرسل الرياح (      
 81   12 األعراف           ) سقناه لبلد ميت (            

 28،  23      12  األعراف       ) أبلاكم رساالت ريب وأنصح (
 218   12 األعراف          ) فأجنيناه والذين معه (     

 23   18 األعراف        ) وأنا لكم ناصح أمني (       
 129   19 األعراف          ) واذكروا إذ جعلكم (      
 39   21 األعراف          ) أجتادلونين يف أمساء (         
 193   11،  23األعراف ، هود        ) وإىل مثود أخاهم صاحلاً (  
 191   22  األعراف   ) واذكروا إذ جعلكم (      
 193    28 األعراف            ) فأصبحوا يف دارهم (      
 191   29 األعراف             ) لقد أبلاتكم رسالة (        

 28   93ـ ـــ 29  األعراف                        ) لقد أبلاتكم (    
 229   83 األعراف          ) فأجنيناه وأهله (           
 193   81األعراف             ) وإىل مدين أخاهم شعيباً (   
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 191   81  األعراف        ) قد جاءتكم بينة من ( 
 191   93األعراف              ) لقد أبلاتكم رساالت (     

 22   92 األعراف              هلها (         ) إال أخذنا أ
 111   111       األعراف      ) جاءهتم رسلهم بالبينات (  
 231     111األعراف              ) وأرسل يف املدائن (        
 238،  22     112 األعراف        ) يأتوك بكل ساحر (         

 132   113 عراف       األ      ) إن لنا ألجراً إن كنا (
 132   112 األعراف           ) قال نعم وإنكم ملن (      
 81   121 األعراف            ) قالوا آمنا برب العاملني (    

 81   123 األعراف            ) قال فرعون آمنتم به (        
 82    123 األعراف        ) إن هذا ملكر مكرمتوه (      

 129   129 األعراف          ى ربكم أن (         ) عس
 11   121 األعراف            ) وإذ أجنيناكم من آل (        

   211   111  األعراف  ) وأوحينا إىل موسى (
 211     111 األعراف          ) فانبجست منه (       

 99   111 األعراف          ) وإذ قيل هلم اسكنوا (      
 111   111 األعراف         ) وكلوا منها حيث (        
 111     111 األعراف           ) وقولوا حطة (             
 131   112  األعراف  ) إن ربك لسريع العقاب (

 23   119 األعراف          ) ولدار اآلخرة خري للذين (    
 121   128  األعراف  ) من يهدي اهلل فهو (

 121   182  األعراف  جيليها لوقتها إال ( ) ال
 121   182  األعراف  ) يسألونك كأنك حفي (

 121   188  األعراف ) قل ال أملك لنفسي نفعاً ( 
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 121   188  األعراف  ) ولو كنت أعلم الايب ( 
 112   189األعراف              منها زوجها (     ) وجعل 

 221   191  األعراف   ) أهلم أرجل ميشون (
 29    13 األنفال              ) ومن يشاقق اهلل ورسوله (    
 21   33 األنفال         ) وما كان اهلل ليعذهبم (       
 191   13 األنفال             ) مل يك ماريا نعمة (         
 122   12 األنفال         ) تريدون عرض الدنيا (      

 122    18 األنفال             ) لوال كتاب من اهلل (        
 128   19 األنفال              ) فكلوا مما غنمتم (         
 128   22 األنفال          ) إن الذين آمنوا وهاجروا (  
 122   22 األنفال          ) وجاهدوا بأمواهلم (         
 128   11   التوبة  ) أم حسبتم أن ترتكوا (

 128   19 التوبة             ) أجعلتم سقاية احلاج (      
 122   21 التوبة           ) وجاهدوا يف سبيل اهلل (     
 199   21 التوبة             ) وأولئك هم الفائزون (    

 191   21  التوبة        م مقيم (        ) هلم فيها نعي
 113   23 التوبة           ) ومن يتوهلم منكم (         
 113   31 التوبة              ) وقالت اليهود عزير (     
 113   32 التوبة                ) يريدون أن يطفئوا (     
 222   22 التوبة               ) ولكن بعدت عليهم (    
 132،  133     12   التوبة  ) إال أهنم كفروا باهلل (

 132   11 التوبة               ) فال تعجبك أمواهلم (     
 112   11 التوبة             ) يريد اهلل ليعذهبم (          

 113   23   التوبة   ) ومأواهم جهنم (
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 133   81   التوبة  ) ذلك بأهنم كفروا باهلل( 
 132   81 التوبة               ) وال تعجبك أمواهلم (     
 112   81 التوبة             ) يريد اهلل أن يعذهبم (       

 131   92   التوبة  ) وسريى اهلل عملكم(
 131   111   التوبة  ) فسريى اهلل عملكم(

 132   118 التوبة              ) واهلل حيب املطهرين (      
 219   1   يونس  ) هو الذي جعل الشمس ( 
 192   9 يونس            ) جتري من حتتهم األهنار (    
 122   11   يونس  ) ولو يعجل اهلل للناس ( 

 21   31  يونس          ) خيرج احلي من امليت وخيرج ( 
 88   31 يونس             ) قل هل من شركائكم (      
 12   31 يونس             ) أفمن يهدي إىل (           
 121    38 يونس             ) بسورة مثله (                
 191   22 يونس            ) ومنهم من يستمعون (      

 121   28   يونس   ) ويقولون مىت هذا (
 121   29   يونس  ) قل ال أملك لنفسي ضراً (

 121، 138      29 يونس            ) إذا جاء أجلهم ال (           
 182   112 يونس              ) وهو الافور الرحيم (     

 23   22 هود               ) ال جرم أهنم يف (            
 111   18 هود                 ) وملا جاء أمرنا (           
 111    11 هود                ) ذلك وعد غري مكذوب ( 
 111    11 هود                 ) فلما جاء أمرنا (          
 192   12،  11هود               ) فلما جاء أمرنا جنينا (        
 139   12 هود            ) وأخذ الذين ظلموا الصيحة (  
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 193    12 هود            ) فأصبحوا يف ديارهم (       
 213   22   هود  ) وهذا بعلي شيخاً ( 

 21   22  هود           ) إن هذا لشيٌء عجيب (       
 111    81 هود            ) إن موعدهم الصبح (       

 122   93 هود              ) سوف تعلمون (            
 128   93 هود                ) من يأتيه عذاب (         

 139   92 هود            ) وأخذت الذين ظلموا (        
 223   118 هود                   ) عطاء غري جمذوذ ( 

 28   112 هود            ) وما كان ربك ليهلك القرى (
 213   21   يوسف   ) وألفيا سيدها لدا ( 
 229   31 يوسف           ) امرأت العزيز (        

 39    23، 21  ) أمساء مسيتموها أنتم (       يوسف ، النجم     
 118   111 يوسف          ) وكأين من آية يف (         
 221،  118    119 يوسف          ) أفلم يسريوا يف األرض (    
 22     119 يوسف                  ) وما أرسلنا من قبلك إال (

 23   119 يوسف             ) ولدار اآلخرة خري للذين (    
 89     2 الرعد           ) كل جيري ألجل مسمى (     
 111    11 الرعد               ) من يف السماوات (       
 221   21 الرعد            ) وخيشون رهبم وخيافون (     
 31   22 الرعد             ) سالم عليكم مبا صربمت (       
 129    23 الرعد            ) قل كفى باهلل شهيدا (      

 192   1 إبراهيم          قال موسى لقومه (     ) وإذ 
 181   18 إبراهيم          ) أعماهلم كرماد اشتدت (    

 191   18 إبراهيم             ح يف (    ) اشتدت به الري
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 181   18 إبراهيم           ) ال يقدرون مما كسبوا (      
 218   32 إبراهيم            ) فاجعل أفئدة من (       

 22   23 إبراهيم            (          ) مهطعني مقنعي 
 218   23  إبراهيم          ) وأفئدهتم هواء (         

 121   11          إبراهيم    ) ليجزي اهلل كل نفس (      
 13   12 إبراهيم            ) وليذكر أولو األلباب (     
 12   12   احلجر           ) كذلك نسلكه يف (           
 229   11  احلجر          ) إال امرأته قدرنا (          
 123   92 احلجر          ) ولقد نعلم أنك يضيق (     
 181     12 النحل            ) وترى الفلك مواخر (        
 111   22 النحل            ) وإذا قيل هلم ماذا (          
 111    29 النحل              ) فلبئس مثوى (             
 81   22 النحل             ) وأنزلنا إليك الذكر لتبني (    
 111   29 النحل             ) ما يف السماوات (         
 223   12 النحل            ) وتصف ألسنتهم (         
 91     82 النحل             ) ويوم نبعث من كل (         
 91   89 النحل             ) ويوم نبعث يف كل (          
 92    89             النحل ) وجئنا بك شهيداً (           

 23   119  النحل           (             ) ال جرم أهنم يف
 118   112 النحل             (           ) فأذاقها اهلل لباس 

 122   122  النحل         ) وال تك يف ضيق مما (       
 112    31 اإلسراء            ) خشية إمالق (          

 111    31 اإلسراء            زقهم وإياكم (      ) حنن نر 
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 218   31 اإلسراء           ) إن السمع والبصر (      
 222،  92      32  اإلسراء         ) وال متش يف األرض (     
 192   21 اإلسراء            ) وإذا قرأت القرآن (        

 222   83 اإلسراء         ) أعرض ونئا جبانبه (           
 122    88 اإلسراء           ) قل لئن اجتمعت اإلنس (   
 11   91 اإلسراء            ) حىت تفجر لنا من (         
 11   91 اإلسراء            ) فتفجر األهنار (             

 223   3 الكهف           (         ) ماكثني فيه أبداً 
 183   21 الكهف           ) أبصر به وأمسع (          
 221   31  الكهف  ) حيلون فيها من أساور ( 

 12   28 الكهف           ) سأنبئك بتأويل (             
 12   82       الكهف            ) ذلك تأويل ما مل (      

 111  81الكهف               (               ) فأتبع سبباً 
 111   89 الكهف           (             ) مث أتبع سبباً 

 18   92 الكهف             ) فما اسطاعوا أن (            
 221   2 مرمي                ) قال رب إين وهن (     
 222   1 مرمي               ) وكانت امرأيت عاقرا (  

 231   8 مرمي               ) قال رب أىن يكون (      
 122   11   مرمي  ) وسالم عليه يوم ولد(

 122   33   مرمي  ) والسالم علي يوم ولدت(
 183   38 مرمي             ) أمسع هبم وأبصر (          
 182   38 مرمي               ) لكن الظاملون اليوم (      

 231    11 طه              ) إذ رأى نارا فقال (          
 232   18 طه                ) قال هي عصاي (       
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 238   39 طه              ) أن اقذفيه يف (            
 81    21 طه                 ) قال آمنتم له (               
 81   29، 21    طه ، الشعراء         ) إنه لكبريكم الذي (      
 231   118  طه          ) وخشعت األصوات (      
 228   112          طه      ) فقلنا يآدم إن هذا (    

 31   123 طه                 ) فمن اتبع هداي (             
 132   131 طه                ) وال متدن عينيك (         
 238   18 األنبياء            ) بل نقذف باحلق (      
 12   21   األنبياء   ) بل عباد مكرمون (

 231   91 األنبياء            ) فاستجبنا له ووهبنا (     
 222   91 األنبياء            ) وأصلحنا له زوجه (   
 112    91   األنبياء  ) فنفخنا فيها من روحنا (
 122    98 األنبياء            ) إنكم وما تعبدون من (    
 211،  122     111 األنبياء          ) إن الذين سبقت هلم (     
 112   12 احلج             ) إن الذين آمنوا والذين (    
 233   21 احلج             ) اهلل يصطفي من (        
 222   11  املؤمنون  ) والذين يؤتون ما آتوا (
 211   11 املؤمنون           ) أولئك يسارعون (      
 223   11  النور          ) إن الذين جاؤوا (         
 198   31 النور             ) أو الطفل الذين مل (        

 198   19 النور              ) وإذا بلغ األطفال منكم (    
 21   31 الفرقان           ) وكفى بربك هادياً ونصرياً (  
 21   28 الفرقان            ) وهو الذي أرسل الرياح (    
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 221   13   الفرقان  ) وعباد الرمحن الذين ( 
 92   13 الفرقان           ) ميشون على األرض هوناً (   

 228    22 الفرقان           ) والذين يقولون ربنا (  
 232   2 راء         الشع  ) فظلت أعناقهم هلا (      
 231   31 الشعراء          ) وابعث يف املدائن (         
 283،  22       32 الشعراء          ) يأتوك بكل سحار (         
 93   38 الشعراء           ) فجمع السحرة مليقات (     
 132   22 الشعراء             ) قال نعم وإنكم إذاً (      
 113   21 الشعراء          ) إذ قال ألبيه وقومه ما (     
 113   21 الشعراء           ) نعبد أصناما فنظل (        
 113   22 الشعراء           ) هل يسمعونكم إذ (        
 192   81 الشعراء         ) واجعلين من ورثة جنة (    
 12   211       الشعراء   ) كذلك سلكناه يف قلوب (   
 19   13 النمل               ) وأجنينا الذين آمنوا (           
 229   12  النمل          ) إنا منجوك وأهلك (       
 221   18 النمل            ) وأمطرنا عليهم مطراً (   
 183   11 النمل              ) بل ادارك علمهم (        

 182   11 النمل              ا (    ) بل هم يف شك منه
 122   21  النمل          ) وال تكن يف ضيق (         

 238   2القصص          ) فإذا خفت عليه (        
 21   11 القصص          ) إنه عدو مضل مبني (        
 28     19 القصص        ) وما كان ربك مهلك القرى (
 233   18 القصص           ) وربك خيلق ما (        

 21   8 العنكبوت      ) ووصينا اإلنسان بوالديه (     
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 91   8العنكبوت            ) وإن جاهداك لتشرك يب (     
 239   12 العنكبوت        ) فلبث فيهم ألف سنة (    
 39   11 العنكبوت        ) وقالوا لوال أنزل عليه (      
 81   11 العنكبوت         ) أو مل يكفهم أنا (            
 129   12 العنكبوت        ) قل كفى باهلل بيين (        
 121   18 ت       العنكبو  ) نعم أجر العاملني (         

 181   12  العنكبوت   ) اهلل يبسط الرزق (
 121   13 العنكبوت         ) من بعد موهتا (            
 181   12 العنكبوت        ) وما هذه احلياة الدنيا (       
 118   8 الروم             ) أو مل يتفكروا يف (          
 118   9 الروم             ) أو مل يسريوا يف األرض (  
 129،  122    9 الروم            ) كانوا أشد منهم قوة (       
 228   21 الروم             ) ومن آياته أن خلق (   

 22   28 الروم              ) اهلل الذي يرسل الرياح (       
 221   12 الروم             ) اهلل الذي خلقكم (      

 91   11 لقمان            إن جاهداك على أن (      ) و 
 111   12 لقمان           ) يا بين أقم الصالة (        

 111   12 لقمان            ) إن ذلك من عزم (         
 212   21 لقمان            ) ومن الناس من جيادل (  
 212   21 لقمان             ) قالوا بل نتبع ما (     
 213   21   لقمان  ) أو لو كان الشيطان (

 91   28 لقمان            ) ما خلقكم وال بعثكم (       
 89     29 لقمان          ) كل جيري إىل أجل (         
 91   33 لقمان            ) يأيها الناس اتقوا ربكم (       
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 182   12 السجدة           ) ولو ترى إذ اجملرمون (      
 183    12 السجدة           ) ربنا أبصرنا ومسعنا (      
 221   21 األحزاب         ) ورد اهلل الذين كفروا (   

 221   21  األحزاب        اهروهم ( ) وأنزل الذين ظ
 121   22  األحزاب   ) حتيتهم يوم يلقونه (
 232   19  األحزاب  ) يا أيها الذين آمنوا ( 

 182   2 سبأ                ) وهو الرحيم الافور (      
 18   3 سبأ              ) عامل الايب ال يعزب (        
 11   11،  1سبأ ، احلج               ) والذين سعوا يف (       
 232   12 سبأ               ) ما دهلم على موته (     

 11    38 سبأ               ) والذين يسعون يف (         
 22   9 فاطر               ) واهلل الذي أرسل الرياح (     
 81   9 فاطر               ) فسقناه إىل بلد (             
 182   12 فاطر           ) ومن كل تأكلون (         
 181    12 فاطر            ) وترى الفلك فيه (            

 121   21 فاطر             ) بالبينات وبالزبر (           
 221   28 فاطر             ) إمنا خيشى اهلل من (         
 129   39 فاطر             ) هو الذي جعلكم (        
 122   22 فاطر              ) وكانوا أشد منهم قوة (    

 89   38 يس             ) والشمس جتري ملستقر (       
 229    11 يس              (     ) هم وأزواجهم يف 

 112   1  الصافات  ) رب السماوات واألرض (
 13   22 لصافات        ا  ) ال فيها غول وال (         
 113   81 الصافات         ) إذ قال ألبيه وقومه ماذا (   

 رقم الصفحة      رقم اآلية      طرف اآلية                  السورة           



- 229 - 

 

 113   82، 81الصافات           ) أئفكا آهلة دون (           
 21   1،  2      ص          ) وعجبوا أن جاءهم منذر(      
 21   1 ص            ) إن هذا لشيٌء عجاب (      
 13   29 ص               ) وليتذكر أولو األلباب (     
 111   11 ص             ) جنات عدن مفتحة (        
 112   1 الزمر               ) مث جعل منها زوجها (    

 112   31 ر            الزم ) إنك ميت وإهنم ميتون (     
 12   13   الزمر ) قل يا عبادي الذين أسرفوا (
 111   21 الزمر            ) وسيق الذين كفروا (         
 112    21 الزمر             ) حىت إذا جاؤوها فتحت (  
 212   21 الزمر               ) أمل يأتكم رسل (        
 111   22 الزمر                  ) فبئس مثوى املتكربين (

 112   23 الزمر            ) حىت إذا جاؤوها وفتحت ( 
 129    21 غافر            ) كانوا هم أشد منهم (        

 212   22   غافر   ) فهل أنتم مانون (
 222   21  غافر          ) ذلكم مبا كنتم تفرحون (  
 128   82   غافر فينظروا()أفلم يسريوا يف األرض 

 223   8 فصلت          ) إن الذين آمنوا وعملوا (   
 19   18فصلت              ) وجنينا الذين آمنوا (           
 18     21   فصلت  ) وما ربك بظالم للعبيد (
 221    28  الشورى         ) وهو الذي ينـزل (     

 111    31 الشورى          ) فما أوتيتم من شيء (     
 111   31 الشورى          ) وعلى رهبم يتوكلون (

 111   38 الشورى             ) والذين استجابوا (        
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 111   39 الشورى          ) والذين إذا أصاهبم (         
 111   21 الشورى            ) وجزاء سيئة سيئة (        

 111   21 الشورى                  ) فمن عفا وأصلح (
 111   23 الشورى          ) إن ذلك ملن عزم (        
 232   21 الشورى           ) خاشعني من الذل (     
 222   28  الشورى  ) وإنا إذا أذقنا اإلنسان (  
 122   12 الزخرف           ) وملا ضرب ابن مرمي (      
 122   18  الزخرف  ) ءآهلتنا خري أم هو ( 
 122   12 الزخرف           ) إن اهلل هو ريب وربكم (
 229   21 الزخرف          ) ادخلوا اجلنة أنتم (    
 223   2 اجلاثية               ) ويل لكل أفاك (         

 121      22 اجلاثية              ) ولتجزى كل نفس مبا (      
 22   11 األحقاف          ) وشهد شاهٌد من (           
 21   11 األحقاف        ) ووصينا اإلنسان بوالديه (    
 122   11  الفتح          ) إن الذين يبايعونك (          
 112   12 احلجرات         ) أن يأكل حلم أخيه (       
 21   3،  2      ق          ) بل عجبوا أن جاءهم (       
 182   22 ق               ) فكشفنا عنك غطاءك (    
 119   23 ق              ) وقال قرينه هذا ما لدي (    
 119   22 ق               ) قال قرينه ربنا ما (         

 219   32   ق  رى () إن يف ذلك لذك
 112   22 الذاريات           ) ويف السماء رزقكم (    

 29     21  الذاريات         ) إذ دخلوا عليه فقالوا (       
 229    29 الذاريات         ) فأقبلت امرأته (           
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 91   11 الذاريات          ) ففروا إىل اهلل (           
 32   2  الطور          ) إن عذاب ربك لواقع (        
 31   8  الطور            ) ماله من دافع (                 

 212   11 النجم             ) ما كذب الفؤاد (       
 21   2،  31     ) إن ربك هو أعلم مبن (       النجم ، القلم   

 191   19 القمر           ) إنا أرسلنا عليهم رحيا (      
 111   12   الرمحن  ) رب املشرقني ورب (

 122    33 الرمحن           ) يا معشر اجلن واإلنس (     
 228   2  الواقعة           ) وكنتم أزواجاً (       

 13   19 الواقعة               ) ال يصدعون عنها (         
 93   11 الواقعة             ) جملموعون إىل ميقات (       
 111   11 الواقعة           ) جلعلناه حطاما (            
 111   21 الواقعة           ) جعلناه أجاجا (            
 111   23   الواقعة  ) حنن جعلناها تذكرة ( 

 98   89،  88الواقعة             ) فأما إن كان من (         
 12   1 ) سبح هلل ما يف السماوات ( احلديد واحلشر والصف  

 221   21 احلديد           ) كمثل غيث أعجب (   
 211   21 احلديد               ) سابقوا إىل مافرة (      
 212    1 اجملادلة              ) قد مسع اهلل قول (       
 212   18  اجملادلة     ) وحيسبون أهنم على (    
 113   22 اجملادلة          ) ال جتد قوما يؤمنون (       
 221   2 احلشر           ) وظنوا أهنم مانعتهم (     

 29      2 شر              احل ) ومن يشاق اهلل (             
 221   9 احلشر            ) ومن يوق شح نفسه (     
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 113   9 املمتحنة         ) ومن يتوهلم فأولئك (        
 113    1 الصف               ) يا بين إسرائيل إين (      
 113   8 الصف               ) يريدون ليطفئوا (        

 12   1 ) يسبح هلل ما يف السماوات (  اجلمعة والتاابن       
 181   9  املنافقون ) يا أيها الذين ءامنوا ال تلهكم ( 

 213   2  الطالق         ) فأمسكوهن مبعروف (   
 229   11 التحرمي            ) امرأت نوح (         

 229   11 التحرمي            ) وضرب اهلل مثال (         
 112    12   التحرمي  ) فنفخنا فيه من روحنا (
 218   23امللك             ) وجعل لكم السمع (    

 29   11 القلم           ) مهاز مشاء بنميم (             
 231   23   القلم             ) خاشعة أبصارهم (    
 218   11 احلاقة              ) إنا ملا طاا املاء (         

 31   1 املعارج            ) سأل سائل بعذاب واقع (     
 31    2 املعارج           ) للكفرين ليس له دافع (       
 192   38 املعارج          ) أيطمع كل امرئ منهم (    

 112   21   املعارج  فال أقسم برب املشارق ( )
 22   1  نوح            ) قال رب إين دعوت قومي (  
 92   1 اإلنسان           ) إن األبرار يشربون (       
 92   1 اإلنسان            ) عينا يشرب هبا عباد اهلل (    
 211   2 النازعات             ) فالسابقات سبقا (     

 91   32 عبس              ) يوم يفر املرء من أخيه (      
 98   28  املطففني ) عيناً يشرب هبا املقربون     
 28   8  االنشقاق ) فسوف حياسب حساباً يسرياً (
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 32     22ـ ــ 19االنشقاق                ) لرتكنب طبقا عن طبق (  
 32   22   االنشقاق      ) بل الذين كفروا يكذبون (   
 32    19 الربوج          ) بل الذين كفروا يف تكذيب ( 
 111   21 البلد             ) عليهم نار مؤصدة (        
 29   1        اهلمزة  ) ويل لكل مهزة ملزة (           

 218   2،  1اهلمزة               ) نار اهلل املوقدة (          
 33   2 الكافرون         ما تعبدون (        ) ال أعبد

 33   2 الكافرون          ) وال أنا عابد ما عبدمت (
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة درجة الحديث طرف الحديث
 222 صحيح من............اتقوا الشح فإنه أهلك 

ُلين  اجلَنََّة.......... ْين  ب َعَمل  يُْدخ   31 صحيح َأْخرب 
 112 صحيح أَْلُقوَها َوَمـا َحْوهَلَا...............
.................  111 صحيح إ نَّ ب الالً يـَُؤذ ُن ب َلْيل 

إن موسى عليه السالم كان رجالً حيياً سترياً 
.......... 

 232 صحيح

 22 صحيح انـْتَـَهْيُت إ لَْيه  َوُهَو يف  ظ ل  الَكْعَبة  يـَُقوُل:...........
 19 صحيح يفتتح صالته........ بأي شيء كان ن  اهلل 
َعَلى السَّْمع   بَايـَْعُت َرُسوَل اهلل 

 َوالطَّاَعة ............
 22 صحيح

 221 صحيح .كان قبلكم ميشون............  بينما ثالثة نفر ممن
 218 صحيح ..بينة جممة لفؤاد املري ........التل

تويف عبد اهلل بن عمرو بن حرام وعليه 
 دين.............

 صحيح
232 

ْنٌد ب ْنُت ُعْتَبَة ْبن  رَب يَعَة...........  83 صحيح َجاَءْت ه 
 211 صحيح اجلار أحق بصقبه...........

 218 صحيح احلالل بني واحلرام بني.................
خصلتان ال حيصيهما رجل مسلم إال دخل 

 اجلنة........
 11 صحيح

،.......... رََأى َرُسوُل اهلل  رْب يَل َعَلْيه  ُحلََّتا َرفـَْرف   212 صحيححسن  ج 
 31 صحيححسن  رب صائم ليس له من صيامه...........
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 22 صحيح فرؤيا احلق..........الرؤيا ثالث، 
عن هذه اآلية}والذين  سألت رسول اهلل 

 يؤتون..{...
 222 صحيح

 239 صحيح العشاء............... صلى بنا الن  
 222 صحيح فع  يده.......... قاتل أجري يل رجالً 

ْنٌد أُمُّ ُمَعاو يََة ل َرُسول  اهلل  : إ نَّ أَبَا قَاَلْت ه 
 ُسْفَياَن......

 صحيح
83 

 221 صحيح ................قد أحصر رسول اهلل 
 ُّ  91 صحيح املد يَنَة َوُهْم ُيْسل ُفوَن................ َقد َم النَّ  

 19 صحيح يـَُعل ُمَنا االْست َخاَرَة............ َكاَن َرُسوُل اللَّه  
رُي   12 صحيح َفَسأَْلُت........َكاَنْت يب  بـََواس 
ا ُمَعيـًَّنا..... ملَْ يـَُوق ُت َرُسـوُل اللَّه    92 صحيح يف  اخلَْمر  َحدًّ

 221 صحيح اللهم اسقنا غيثاً مايثاً............
 231 صحيح اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة...........
.............  32 صحيح َمن اتَـَّبَع َجَنازََة ُمْسل م 
َب ُعذ َب،...........  28 صحيح َمْن ُحوس 

 11 صحيح َمْن مَسََّع مَسََّع اهلل ب ه  يـَْوَم الق َياَمة ............
 211 صحيح أجر...........أن يؤخذ لألرض  هنى رسول اهلل 

 فهرس األعالم

 الصفحة ـــَلمالعَ 
 38 احلسني بن مسعود الباوي
 31 عبد الرمحن بن ناصر السعدي
 11 عمرو بن عثان سيبويه
 22 حممد متويل الشعراوي
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 فهرس األشعار

 الصفحة القائل طرف البيت
 18 امرئ القيس الَعَصا َعب يد   ل ُدوَدانَ  ُقوالَ 

 211 أبو البقاء الرندي لكل شيء إذا ما مت نقصان
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي . .1
بـريوت ــــ هـ ، دار الكتاب العـريب 321أحكـام القرآن أليب بكر أمحـد بن علي اجلصاص ت  .2

 . ط .، د . ت 
هـــ ، دار إحيــاء 123أحكــام القــرآن أليب بكـــر حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف بــابن العــريب ت  .3

 م .2111ـ ــــهـ 1221ط ، ، بريوت ـــ الرتاث العريب 
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البخاري . حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي . دار البشائر اإلسالمية األدب املفرد حملمد بن إمساعيل  .2
 هـ . 1219،  3بريوت ـ لبنان ، ط ــــ
 .   هـ 1223االستيعاب يف أمساء األصحاب البن عبد الرب . دار الفكر . الطبعة األوىل .1

 م .1983هـ ـ 1213،  3بريوت ، ط ـــــأسرار البالغة ، عبد القاهر اجلرجاين ، دار املسرية  .1
اإلصابة يف متييز الصحـابة ، تأليف أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، دار الكتب العلمية  .2

 . لبنان .بريوت  ـــ

 للطباعـــة الفكـــر ، دار الشـــنقيطي األمـــني أضـــواء البيـــان يف إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن . حممـــد .8
 م. 1991 هـ ـ 1211لبنان ،  ـــــ بريوت ــــــ والتوزيع والنشر

اإلعجاز البياين للقرآن ، د. عائشـة عبـد الـرمحن بنـت الشـاطئ ، دار املعـارف ، الطبعـة الثانيـة ،  .9
 م .  1982هـ ـ  1212

هــ  1221إعجاز القرآن ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العريب ، الطبعة الثالثـة ،  .11
 . م 2111ـ ــ
ــــ هــــ ، دار الكتـــب العلميـــة 213بـــن الطيـــب البـــاقالين ت إعجـــاز القـــرآن أليب بكـــر حممـــد  .11  ــ

 م .  2111هـ ـ  1221، ط ، بريوت ، لبنان 
كثـري دار ابـن ـــ دمشق ، بريوت ــ إعراب القرآن وبيانه حمليي الدين درويش ) معاصر ( ، اليمامة  .12

 م .1992هـ ـ 1212سورية ، ــــ محص  ـــــ، دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية 
 1982ـ ـــبريوت . لبنان .الطبعة السادسة  ــــاألعـالم . خري الدين الزركلي . دار العلـم للماليني  .13

 م .

ــــقاســــم عاشـــور ، ط دار ابـــن حـــزم ـألـــف ســــؤال وجـــواب يف القـــرآن .  .12 ـ ــــــهــــ  1222بـــريوت ،  ـ
 .م 2111

بـريوت ،  ـــــ اخلطيـب ، دار املعرفـةاألمثال يف القرآن الكرمي البن قيم اجلوزية ، حتقيق سعيد حممد منر  .11
 م .1981لبنان 

إنباه الرواة على أنباه النحاة . الوزير مجـال الـدين أبـو احلسـن علـي بـن يوسـف. حتقيـق حممـد أبـو  .11
 هـ .  1399الفضل إبراهيم . دار الفكر . الطبعة الثانية 

 هـ . 1218، مكتبة التوبة  1إجياز البيان عن معاين القرآن ، النيسابوري ، ط .12
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ـــدار الفكــر أبــو الليــث الســمرقندي ، حتقيــق د. حممــود مطرجــي ، ط حبــر العلــوم .  .18 د. بــريوت ،  ــ
 .ت 
 م .1983،  2بريوت ، طـــ هـ دار الفكر  212البحر احمليط أليب حيان األندلسي ، ت  .19
 بريوت ، لبنان ، ط ، د ، ت . ــــبدائع الفوائد البن قيـم اجلوزية ، دار الكتاب العريب  .21
ــــه متشــــابه القــــرآن .  .21 ــــه : عصـــــام فــــارس الربهــــان يف توجي حممــــود بــــن محــــزة الكرمــــاين ، اعتــــىن ب

 .م 2111هـ ـ  1232،  1احلرستايف ، دار عمار للنشر والتوزيع ، ط : 
هـــــ ، علــــق علـــــيه 292الربهــــان يف علــــوم القــــرآن ، بــــدر الــــدين حممــــد بــــن عبــــد اهلل الزركشــــي ت  .22

 م .1988هـ ـ 1218بريوت ، ط ، ــــ مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية 
باية الوعاة يف طبقات اللاويني والنحاة . جلالل الدين السيوطي املارب يف ترتيب املعرب  .23

الفتح ناصر الدين املطرزي . حتقيق حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار . لإلمام اللاوي أيب 
 حلب . سوريا .د. ت . ـــــمكتبة دار االستقامة 

بالغـــة الكلمـــة يف التعبـــري القـــرآين ، د. فاضـــل صـــاحل الســـامرائي ، دار عمـــار ، الطبعـــة الرابعـــة ،  .22
 م.  2112هـ ـ 1228

ـــــ شــرح الســيد أمحـد صــقر ، املكتبــة العلميــة  هـــ ، 221تأويـل مشــكل القــرآن البــن قتيبـة ت  .21
 م .1981ـ ـــهـ 1211،  3بريوت ، ط

هـــ ، مطبعــة املــدين املؤسســة الســعودية 1282التحريــر والتنــوير املعــروف بتفســري ابــن عاشــور ت  .21
 مبصر ، ط ، د ، ت .

 . هـ 1213، املكتب اإلسالمي ،  1حتفة األريب مبا يف القرآن من الاريب ، أبو حيان ، ط .22
سـوريا  ـــــدمشق  ـــــالرتادف يف القرآن بني النظرية والتطبيق ، حممد نور الدين املنجد ، دار الفكر  .28

 . م 1992هـ  1212، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، لبنان ، ط ، 
املدينـة املنـورة ، ــــــ التضمني النحوي يف القرآن الكرمي حملمد ندمي فاضل ) معاصـر ( ، دار الزمـان  .29

 م . 2111 ــــ هـ1221، ط 
، دار الكتــاب  2هـــ ، حتقيــق إبــراهيم األبيــاري ، ط 811التعـــريفات ، علــي حمـــمد اجلرجــاين ت  .31

 هـ .1213بريوت ،  ــــالعريب 
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 الكتـب وطي ، دارـــاألسي جـالل: ي ، حتقيـق ـاملالكـ التونسي حممد بن حممدري ابن عرفـة . ــــتفس .31
 .م 2118 ، 1لبنان ، ط  ــــ بريوت ــــــالعلمية 

دار إحيـاء  هــ ، 911تفسـري أيب السعود لقاضي القضاة أيب السعود حممد بـن حممـد العمـادي ت  .32
 بريوت ، د ، ت .ــــ الرتاث العريب 

ـ ـــــهـــ 1222تفســـري اإلمــام الشــافعي ، مجــع وحتقيــق أمحــد مصــطفى الفــران ، دار التدمريــة ، ط ،  .33
 م .2111

 إحيــاء دار املهــدي، الــرزاق عبــد القــرآن ، حتقيــق تفســري يف التنـــزيل عــاملمتفســري الباــوي املســمى  .32
 . هـ 1221،  1ـ بريوت ، ط ـــالعريب  الرتاث

هــ 1212 هــ ، دار الفكـر ، ط ، 181تفسـري البيضاوي املسمى أنـوار التنــزيل وأسـرار التأويـل ت  .31
. 
 هـــ ، دار 812احمللــي ت الــدين ، وجــالل  هـــ911تفســري اجلاللــني جلــالل الــدين الســيوطي ت  .31

 ، ط ، د ، ت .لبنان ـــ املعرفة 
علـي بـن حممـد بـن إبـراهيم تفسري اخلـازن املسـمى لبـاب التأويـل يف معـاين التنــزيل ، تـأليف اإلمـام  .32

 بريوت ، د ، ت .ــــ هـ ، دار املعرفة  221البادادي ت 
ــــالشـ الشـربيين اخلطيـب أمحــد بـن حممد ، الدين مشستفسري السـراج املنري .  .38  ةـــــ، طبع افعيـ

 .هـ 1281، القاهرة ،  (األمريية  ) بوالق
ــر بـــن الـــرمحن لعبـــدتفســـري الســـعدي املســـمى تيســـري الكـــرمي الـــرمحن يف تفســـري كـــالم املنـــان .  .39  بـــن ناصــ

ـ ـــــــ هــــ1221 ، 1الرســــالة ، ط :  مؤسســـة اللوحيـــق ، معــــال بـــن الـــرمحن عبـــد: ، حتقيـــقالســـعدي 
 م. 2111

لبنان ، ط ، ــــ هـ ، ألمحد صاحل حمايري ، املكتب اإلسالمي 198تفسري سفيان بن عيينة ت  .21
 .هـ 1213

 .الشعراوي ، مطابع أخبار اليوم ـ بدون تاريخ متويل حممد.  تفسري الشعراوي .21
تفسري الطــربي املسـمى جــامع البيـان يف تأويـل القـرآن أليب جعفــر حممـد بـن جريـر الطــربي ،  .22

 م .1999هـ 1221،  3بريوت ، ط ــــهـ ، دار الكتب العلمية  321ت 
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هـ 1398بريوت ، ط ، ــــ هـ ، دار الكتب العلمية  221تفسري غريب القرآن البن قتيبة ت  .23
 .م 1928ـ ـــ
 هـ . 1218، عامل الكتب ،  1تفسري غريب القرآن البن امللقن ، ط .22
فاتيح الايب ، فخر الدين حممد بن عمـر الـرازي تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري وم .21

 م .1981بريوت ، ط ، ــــ هـ ، دار الفكر  112، ت 
هـــ ، دار  222تفســري القــرآن العظــيم لإلمــام احلــاف، أيب الفــداء إمساعيــل بــن كثــري الدمشــقي ت  .21

 م .1991هـ ـ 1211،  2بريوت ، طــــ اجليل 
ـــــ ، حتقيــق حممــد الفقــي ، دار الكتــب العلميــة  هـــ 211التفســري القيـــم لإلمــام ابــن القــيم ت  .22

 هـ .1398، بريوت ، ط 
 هـ . 1211، دار الفكر ،  1التفسري الكبري ، الرازي ، ط .28
 هـ مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده ، ط ، د ، ت . 211تفـسري النسفي ت  .29
بـريوت لبنــان .  ـــــهتـذيب األمسـاء واللاـات . أبـو زكريـا حميـي الـدين النـووي . دار الكتـب العلميـة  .11

 . ت .  . د 1ط
هـــ ، دار الكتــب  121اجلــامع ألحكــام القــرآن لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد القــرط  ت  .11

 م .1988هـ ـ 1218بريوت ، ط ، ـــ العلمية 
 .القماش ، ط ، د ، ت  حممد بن رمحنال عبدجامع لطائف التفسري .  .12
 .بريوت ، ط ، د ، ت  ـــــأمحد اهلامشي ، مؤسسة املعارف جواهر األدب .  .13
 هـ ، ط ، د ، ت .1212حـاشية اجلمل على اجلاللني ، لسليمان بن عمر العجيلي ، ت ،  .12
حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء للحــاف، أيب نعــيم أمحــد بــن عبــد اهلل األصــفهاين ، حتقيــق ســعيد  .11

بـريوت . لبنـان . الطبعـة األوىل  ـــــسعد الدين خليـل اإلسـكندراين . دار إحيـاء الـرتاث العـريب بن 
 هـ .   1221، 
مكتبـة وهبـة  حممـد املطعـين )معاصـر(خصـائـص التعـبري الـقرآين ومساته البالغية لعبد العظيم إبـراهيم  .11

 م .1992ـ ـــهـ  1213القاهرة ط ، 
القـاهرة ، ط ، د ،  ـــــدراسـات ألسلوب القرآن الكـرمي حملمد عبد اخلـالق عضـيمة ، دار احلـديث  .12

 ت .
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الدر املصـون يف علوم الكتاب املكنـون ، أمحـد بـن يوسـف املعـروف بالسـمني احللـ  ، حتقيـق د.  .18
 هـ .  1211دمشق ، سوريا ، ط ،  ــــأمحد اخلراط ، دار القلم 

 ـــــــدرة التنــــزيل وغــــرة التأويـــل لإلمـــام أيب عبـــد اهلل حممـــد بـــن عبـــد اهلل اإلسكــــايف ، دار املعرفـــة  .19
 م .  2112ـ ـــهـ  1222 ، ط ،بريوت ، لبنان 

دســــتور األخــــالق يف القــــرآن الكــــرمي ، حممــــد عبــــد اهلل دراز ، حتقيــــق عبــــد الصــــبور شــــاهني ،  .11
 م .1998ـ ــــهـ 1218،  11، طمؤسسة الرسالة 

بـريوت ، لبنـان ، ط  ـــــدالئل اإلعجاز يف علم الـمعاين لإلمام عبد القاهر اجلرجاين ، دار املعرفـة  .11
 م .  1982ـ ــــهـ  1212، 
رصــف املبــاين يف شــرح حــروف املعــاين ، لإلمــام أمحــد بــن عبــد النــور املــالقي حتقيــق أ.د.  .12

ــ أمحد حممد اخلراط ، دار القلم  ـ ــهـ 1223،  3دمشق ، طـ ـ  م.2112ـ ـ
 .بريوت ، ط ، د ، ت ـــــ الفكر ، ط دار االستانبويل حقي إمساعيلروح البيان ،  .13
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيـم والسبع املثاين ، شهاب الدين السيد حمــمود اآللوســي ، ت  .12

 م.1981ـ ــــهـ 1211،  2هـ ، دار إحياء الرتاث العريب ، ط1221
هــ ، حتــقيق  221الروض الريان يف أسئلة القرآن لشرف الدين احلسني بـن سـليمان بـن ريـان ت  .11

ـ  1211املدينــة املنــورة ، ط ،  ــــــر الســلفي ، مكتبــة العلـــوم واحلكــم عبــد احلليـــم بــن حممــد نصــا
 م .1992

زاد املســــري يف علــــم التفســــري ، مجــــال الــــدين عبــــد الــــرمحن بــــن علــــي بــــن حممــــد اجلـــــوزي القرشــــي  .11
 م .1982 ــــهـ ـ1212،  2هـ ، املكتب اإلسالمي ، ط192ت ، البادادي 

 .، د . ت  العريب الفكر حممد أبو زهرة ، دارزهرة التفاسري .  .12
ســنن ابــن ماجــه . حممــد بــن يزيــد القــزويين . حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد البــاقي . واألحاديــث مذيلــة  .18

 بريوت . لبنان . د. ت .  ـــــبأحكام األلباين عليها . دار الفكر 
سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ، حتقيق حممد حميي الدين عبد سنن أيب داود ،  .19

 بريوت ، لبنان . د . ت . ـــــدار الفكر  احلميد ،
سنن البيهقي الكربى ، أمحد بن احلسني البيهقي ، حتقيق حممد عبد القادر عطـا ، مكتبـة دار  .21

 هـ . 1212ـ مكة املكرمة ، ــــالباز 
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 بريوت . لبنان . د . ت.  ــــسنن الرتمذي . حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر . املكتبة الثقافية  .21
ســـنن الـــدارقطين . علـــي بـــن عمــــر الـــدارقطين . حتقيـــق الســـيد عبـــد اهلل هاشـــم ميـــاين املـــدين . دار  .22

 هـ .  1381بريوت . لبنان  ــــاملعرفـة 
سنن الدارمي . عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي . حتقيـق فـواز أمحـد زمـريل وخالـد السـبع العلمـي  .23

 هـ . 1212،  1ط لبنان . ــــبريوت  ـــــ. دار الكتاب العريب 
ـــســنن النســائي . أمحــد بــن شــعيب النســائي . مكتــب املطبوعــات اإلســالمية  .22 حلــب . ســوريا .  ـــ

 هـ .  1211،  2ط
سري أعالم النبالء ، تصنيف حممد بن أمحد الذه  ، حتقيق شعيب األرنـؤوط . مؤسسـة الرسـالة  .21

 هـ .  1211، 
ول . دار الكتـب ـــــد السـعيد بسـيوين زغلـــــحممشعب اإلميـان . أمحد بن احلسني البيهقي . حتقيق  .21

 هـ . 1211،  1ـ بريوت . لبنان . طـــــالعلمية 
 .هـ 1223ـ القاهرة ، ـــالبن قتيبة الدنيوري ، دار احلديث الشعر والشعراء .  .22
 صحيح ابن حبان . حتقيق أمحد شاكر . دار املعارف ، د . ت .  .28
مــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حــامت التميمــي البســيت . صــحيح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان . حم .29

 هـ . 1212،  2بريوت . لبنان . ط ـــــحتقيق شعيب األرنؤوط . مؤسسة الرسالة 
صحيح ابن خزمية . حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري . حتقيق د. حممد مصطفى  .81

 هـ .1391بريوت ، لبنان ،  ــــاألعظمي . املكتب اإلسالمي ـ
صـــحيح البخـــاري . حممـــد بـــن إمساعيـــل البخـــاري . حتقيـــق د. حممـــد زهـــري الناصـــر . دار طـــوق  .81

 هـ .  1222،  1النجاة . ط
ــــصـــحيح اجلـــامع الصـــاري وزيادتـــه حملمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاين . املكتـــب اإلســـالمي  .82 بـــريوت .  ـــ

 هـ . 1211،  2دمشق . ط
حتقيــق حممـد فــؤاد عبـد البــاقي . دار صـحيح مسـلم . مســلم بـن احلجــاج القشـريي النيسـابوري .  .83

 ـ بريوت . لبنان . د . ت .  ـــإحياء الرتاث العريب 
 بريوت . لبنان . د . ت .   ـــصحيح مسلم بشرح النووي . دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة ـ  .82
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ـــصــفة الصــفوة البــن اجلــوزي . حتقيــق عبــد الــرمحن الالدقــي وحيــاة شــيحا الالدقــي . دار املعرفــة  .81  ـــ
 هـ . 1222،  2بريوت . لبنان . ط

 والنشر للطباعة الصابوين دار ، 1صفوة التفاسري . حممد علي الصابوين ، صفوة التفاسري ، ط .81
 . هـ 1212 القاهرة ، ــــ والتوزيع

طبقــات الشــافعية الكــربى لتــاج الــدين أيب نصــر عبــد الوهــاب الســبكي . حتقيــق حممــود الطنــاحي  .82
 .  . ت . د 1طوعبد الفتاح حممد . 

 هـ .  1211بريوت . لبنان ،  ـــــالطبقات الكربى البن سعد . دار صادر  .88
دمشق ، ط ،  ـــالـظاهرة القرآنية ، مالك بن ن  ، ترمجة عبد الصبور شاهني ، دار الفكر  .89

 م .  1981ـ ــــهـ  1211
 1212بريوت ، لبنان ، ط ،  ــــعجائب القرآن لإلمـام فخر الدين الرازي ، دار الكتب العلميـة  .91

 م . 1982ـ ــــهـ 
 م .2111ـ ـــــهـ 1221علوم القرآن وإعجازه ، عدنان حممد زرزور ، دار األعالم ، ط ،  .91
عمــدة احلفــاظ يف تفســري أشــرف األلفــاظ أليب العبــاس شــهاب الــدين أمحــد بــن يوســف املعــروف  .92

 م .1982هـ ـ 1212هـ ، دار السيد للنشر ، ط ،  211بالسمني ت 
اخلليـــل الفراهيـــدي ، حتقيـــق : د . مهـــدي املخزومـــي ، د . إبـــراهيم الســـامرائي، ط دار العـــني .  .93

 د . ت .ومكتبة اهلالل ، 
غرائب التفسري وعجائب التأويل للشيخ حممود بن محزة الكرماين ، دار القـبلة للثقافـة اإلسـالمية  .92

 . م1988ـ ـــهـ 1218بريوت ، ط ،  ـــــجدة ، مؤسسة علوم القرآن ـــ 
عمـريات  زكريـا حتقيـق الشـيخ : النيسـابوري ، احلسـن الـدين نظـامغرائب القرآن ورغائب الفرقان .  .91

 .  هـ 1211 ، 1بريوت ، ط  ــــ العلمية الكتب ، دار
هــ ، حتقيـق حممـد سـليم 232غريب القـرآن وتفسـريه ، لعبـد اهلل بـن حيـىي بـن املبـارك اليزيـدي ت  .91

 هـ .1211بريوت ، ط ،  ـــاحلاج ، عامل الكتب 
 ــــــة ـــــــــفتح الباري شرح صحيح البخاري ، تأليف أمحد بن علي بن حجر العسـقالين . دار املعرف .92

 هـ .  1329بريوت . لبنان ، 
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هـــ حتقيــق حممــد  921فــتح الــرمحن بكشــف مــا يلتــبس يف القــرآن أليب حيــىي زكريــا األنصــاري ت  .98
 م . 1983هـ ـ 1213بريوت ، ط ،  ــــعلي الصابوين ، دار القرآن الكرمي 

ـ ـــــهــ 1218،  2هـ ، دار الوفــاء املنصـورة ، ط1211فتح الـقدير حملمد بن علي الشوكاين ، ت  .99
 م .1992

هلية بتوضيح تفسري اجلاللـني للـدقائق اخلفيـة ، سـليمان اجلمـل ، ط عيسـى البـايب الفتوحات اإل .111
 احلل  وشركاه ، ط . د . ت .

 لبنان ، د ، ت . ــــبريوت  ــــالفروق اللاـوية أليب هالل العسكري ، دار الكتب العلمية  .111
ـــ حممــد إبــراهيم حممــد ســامل ،  فريــدة الــدهر يف تأصــيل ومجــع القــراءات ، .112 دار البيــان العــرىب ـ

 . هـ 1222،  1القاهرة ، ط 
 هـ . 229فقه اللاة وسر العربية ، الثعال  ، دار الكتب العلمية ،  .113
م 1981 ـــــهـ ـ1211،  11هـ ، دار الشروق ، ط1911يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، ت  .112
. 
 211مـد الـدامااين بعـد قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي للحسني بن حم .111
 م .1981،  1بريوت، ط ـــ، حتقيق عبد العزيز سيد األهل ، دار العلم للماليني هـ 
 1321 القـاموس احمليط . جمد الدين حممد بن يعقـوب الفـريوز آبـادي . مصـر . الطبعـة الثانيـة ، .111

 هـ .
قضــية اإلعجــاز القــرآين وأثرهــا يف تــدوين البالغــة العربيــة ، د. عبــد العزيــز عبــد املعطــي عرفــة ،  .112

 م .  1981ـ ــــهـ  1211عامل الكتب ، ط ، 
هـــارون ،  حممــد الســالم عبــد ســيبويه ، حتقيــق قنــرب بــن عثمــان بــن عمــرو البشــر الكتــاب ، أبــو  .118

 . بريوت ، د . ت  ـــــ اجليل دار
دار  هــــ ، 138ئق التنــــزيل وعيـــون األقاويـــل يف وجـــوه التأويـــل للزخمشـــري ت الكشـــاف عـــن حقـــا .119

 بريوت ، د ، ت .ـــ املعرفة 
م ، مؤسســة  1183هـــ  1192الكليــات أليب البقــاء أيــوب بــن موســى احلســيين الكفــوي ت  .111

 م . 1992ـ ــــهـ  1212الرسالة ، ط ، 
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ـــ بـريوت ، العلميـة الكتـب ، دار الدمشـقي علـي بـن عمـر حفـص أبواللباب يف علوم الكتـاب .  .111  ــ
 .م 1998 ـــــهـ  1219 ، 1، ط لبنان
 هـ .  1311لبنان ،  ــــلسان العرب البن منظور . دار صادر . بريوت  .112
،  3طملســــات بيانيــــة يف نصــــوص مــــن التنـــــزيل ، د. فاضــــل صــــاحل الســــامرائي ، دار عمــــار ،  .113

 م .  2111ـ ـــهـ  1222
ـ بـريوت ، لبنـان ، ــــجممع الزوائد ومنبع الفوائد . لنور الدين علي اهليثمي . مؤسسة املعارف  .112

 هـ .    1211
 هـ . 1211، مؤسسة الرسالة ،  2جممل اللاة ، ابن فارس ، ط .111
 الســــود ، دار عيـــون باســـل حممــــد: القـــامسي ، حتقيـــق  الـــدين مجــــال حممـــدحماســـن التأويـــل .  .111

 .هـ 1218،  1بريوت ، ط  ــــ العلمية الكتب
احملـــرر الـــوجيز يف تفســـري الكــــتاب العزيـــز للقــــاضي أيب حممــــد عبـــد احلـــق بـــن عطيــــة األندلســـي ت  .112

 م .1993ـ ــهـ  1213بريوت ، ط ، ـــ ، دار الكتب العلمية هـ  121
 هـ . 1398خمتار الصحاح ، الرازي ، املكتبة األموية ،  .118
املســـتدرك علـــى الصـــحيحني . حممـــد بـــن عبـــد اهلل احلـــاكم النيســـابوري . حتقيـــق مصـــطفى عبـــد  .119

 هـ . 1211،  1بريوت . لبنان . ط ـــالقادر عطا . دار الكتب العلمية 
 ـ بريوت ، د . ت .ــمسند أيب داود الطيالسي ، دار املعرفة  .121
سليـــم أســد ، دار املأمـــون  مســند أيب يعلــى أمحــد بــن علــي بــن املثــىن املوصــلي ، حتقيــق حســني .121

   هـ . 1212،  1ـ دمشق ، طـــللرتاث 
 القاهرة ، مصر. ـــمسند اإلمام أمحد . حتقيق شعيب األرنؤوط . مؤسسة قرطبة ـ .122
مسند البزار ، أبو بكر أمحد بن عمر البزار ، حتقيق د. حمفوظ الرمحن زين اهلل ، مؤسسة علـوم  .123

 هـ . 1219املدينة ،  ـــواحلكم بريوت ، ومكتبة العلوم  ــــالقرآن 
مســــند احلميــــدي ، عبــــد اهلل بــــن الــــزبري احلميــــدي ، حتقيــــق حبيــــب الــــرمحن األعظمــــي ، دار  .122

 بريوت ، ومكتبة املتن  ، القاهرة ، د . ت . ــــ الكتب العلمية
مصنف عبد الرزاق ، أبـو بكـر بـن مهـام الصـنعاين ، حتقيـق حبيـب الـرمحن األعظمـي ، املكتـب  .121

 هـ . 1213،  2ـ بريوت ، طــــاإلسالمي 
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املصـــنف يف األحاديـــث واآلثـــار ، أبـــو بكـــر عبـــد اهلل بـــن حممـــد بـــن أيب شـــيبة الكـــويف ، حتقيـــق   .121
    .هـ  1219،  1ـ الرياض ، طـــكمال يوسف احلوت ، مكتبة الرشد 

 هـ .1213،  3بريوت ، طــــ هـ ، عامل الكتب  212معاين القرآن للفراء ت  .122
ــــدة حلســــن ضــــياء الــــدين عــــرت ، دار البشــــائر اإلســــالمية ، ط .128 ـــــهـــــ ـ 1211،  3املعجـــــزة اخلال  ــ

 م . 1992
املعجــم األوســط للطــرباين ، حتقيــق طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد ، وعبــد احملســن بــن إبــراهيم  .129

  هـ .  1211ـ القاهرة ، ــــاحلسيين ، دار احلرمني 
بـريوت  ــــاملعجم الصاري للطرباين . حتقيق حممد شكور حممود احلاج أمرير . املكتب اإلسالمي  .131

 هـ .1211،  1. لبنان . ودار عمار . عمان . األردن . ط
ـ ـــــاملعجـــم الكبـــري للطـــرباين ، حتقيـــق محـــدي بـــن عبـــد اجمليـــد الســـلفي . مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم  .131

  هـ . 1212،  2املوصل ، ط
 هـ . 1211املعجم الوسيط . جممع اللاة العربية . مطابع دار املعارف . مصر ،  .132
 . حتقيق عبد السالم حممد هارون ــــ ة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريامعجم مقاييس اللا .133

 دار إحياء الكتب العربية . د. ت.
ماين اللبيب عن كتب األعاريب ، جلمال الـدين بـن هشـام األنصـاري ، دار الفكــر ، بـريوت ـ  .132

 م . 1922،  3حتقيق مازن املبارك وحممد علي محد اهلل ، ط
ــــأويل ملشكــــله ، أمحـــد علـــي اإلمـــام ) معاصـــر ( مطبعـــة مفــــاتح فــــهم القــــرآ .131 ن تفســــري لاــــريبه وت

 م .2111ـ ــهـ 1221، دار املىن ،  1الصباح ، ط
 هـ .1221،  3ـ بريوت ، ط : ــــ العريب الرتاث إحياء ، دارمفاتيح الايب للرازي  .131
ـــاقي . دار مفــــتاح كنـــوز الســـنة . د. ا . ى . فنســـنك . نقلهـــا إىل العربيـــة حممـــد فـــؤاد  .132 عبـــد الب

 احلديث ـ القاهرة . مصر . د . ت .
مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن ) نظـــرات جديـــدة يف تفســـري ألفـــاظ قرآنيـــة ( لعبـــد احلميـــد الفراهــــي ت  .138

 م . 2112هـ ، حتقيق حممد أمجل أيوب اإلصالحي ، دار الارب اإلسالمي، ط ، 1329
ـ ـــــالقلــم دمشــق ، الــدار الشــامية  هـــ ، دار221مفــردات ألفـــاظ القــرآن للراغــب األصــفهاين ت  .139

 م .1992ـ ــــهـ 1212بريوت ، ط ، 
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املقـــــاصد احلســــنة يف بيــــان كثــــري مــــن األحاديــــث املشــــتهرة علــــى األلســــنة . حممــــد عبــــد الــــرمحن  .121
 هـ . 1211،  1دار الكتاب العريب . ط ـــــ السخاوي . حتقيق حممد عثمان اخلشت

: حواشـيه  الارنـاطي ، وضـع إبـراهيم بـن أمحـدمـالك التأويل القـاطع بـذوي اإلحلـاد والتعطيـل .  .121
 لبنان ، د . ت . ـــ بريوت ــــالعلمية  الكتب دار الفاسي ، علي حممد الاين عبد
مــــن أســـــاليب التعبــــري القــــرآين ، دراســــة لاويــــة وأســــلوبية يف ضــــوء الــــنص القــــرآين ، د . طالــــب  .122

 م . 1991ـ بريوت ، ــــعي ، دار النهضة العربية إمساعيل الزوب
 هـ .1222،  2بريوت ، طــــ مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ، دار املعرفة  .123
مــوارد الظمـــآن إىل زوائــد ابـــن حبــان . علـــي بــن أيب بكـــر اهليثمــي نـــور الــدين . حتقيـــق حســـني  .122

 م. 1991ـ ــهـ  1211،  1لعربية . طسليم أسد الداراين وعبده علي الكوشك . دار الثقافة ا
 ـــــــم ـــاملوطأ إلمام األئمة وعامل املدينة مالك بن أنس . حتقيق د. تقي الدين الندوي . دار القلـ .121

 هـ . 1213،  1دمشق . سوريا . ط
،  1ط الكويـت ،  حممـد عبـد اهلل دراز ، دار القلـم ــــالنبأ العظيم نظــرات جديـدة يف القـرآن ،  .121

 م .  1982 ــــ هـ 1211
هــــ ، حتقيـــق حممـــد عبـــد 192نــــزهة األعـــني النـــواظر يف علـــم الوجـــوه والنظـــائر البـــن اجلـــوزي ت  .122

 الكرمي كاظم الراضي ، مؤسسة الرسالة ، ط ، د ، ت .
 ، بــريوت ـــــــ العلميــة الكتــب دار إبراهيـــم البقــاعي ، م الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ـــــنظــ .128

 .م 1991 ـــــ هـ1211
ــــ هــــ ، دار الكتـــب العلميـــة  211النكـــت والعيـــون أليب احلســـن علـــي بـــن حممـــد املـــاوردي ت  .129 ـــ

 بريوت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ط ، د ، ت .
 


