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يطيب لي أف أتكجو بعميق الشكر ككافر االمتناف إلى أستاذؼ كمعممي
الدكتكر :سعيد جاسـ الزبيدؼ  ،لما أسبغو عمي مف النصائح النافعة  ،كالتكجييات
ّ
الفياضة  ،فمـ ي أؿ جيدا في تكجييي كمتابعتي منذ أف كاف البحث فكرة حتى أصبح
ّ

حقيقة لمعياف .

كما أتكجو بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا األجبلء الذيف تفضمكا بقراءة ىذا البحث
كمناقشتو بما يثريو كيضعو في الصكرة النيائية المرجكة .
كل الشكر كالمحبة إلى األىل كاألصدقاء  ،لما ترككه مف لمسات رائعة كاف ليا طيب
األثر في إتماـ ىذا العمل عمى الكجو المطمكب  ،فجزاىـ هللا عني خير الجزاء.

ب

ممخص الرسالة
جماليات الذكر وعدمو في المتشابو المفظي في القرآن الكريم
إعداد الطالب  /سميمان بن مصبح الجيمني
إشراف  :أ  .د  /سعيد جاسم الزبيدي
قدـ الباحث ىذه الرسالة إلى جامعة نزكػ  ،كمية العمكـ كاآلداب  ،قسـ المغة العربية
كآدابيا  ،استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الدراسات المغكية .
تناكلت الرسالة الذكر كعدمو في اآليات المتشابية تشابيا لفظيا  ،كمحاكلة استنباط
األسرار كالحكـ كراء ما كرد مف ذكر كعدمو  ،مف خبلؿ االستعانة بأقكاؿ النحاة
كالمفسريف كالببلغييف كأصحاب كتب المتشابو .
كقد قامت خطة البحث عمى  :مقدمة كثبلثة فصكؿ  ،يتضمف كل فصل عدة
مباحث تقفكىا خاتمة تتضمف نتائج البحث .
أما المقدمة فتضمنت  :أىمية المكضكع  ،ك الغرض مف دراستو  ،كمنيج البحث  ،ك
تعريف بالمتشابو المفظي لغة  ،كاصطبلحا .
فصكؿ الرسالة فيي ثبلثة  ،مرتبة عمى النحك اآلتي :
الفصل األكؿ  :الذكر كعدمو في ( حركؼ المعاني ) .
الفصل الثاني  :الذكر كعدمو في المفردة ( االسـ ) .
الفصل الثالث  :الذكر كعدمو في (الجمل ك المجركر بحرؼ ) .
ثـ جاءت الخاتمة تمخيصا ألبرز النتائج التي أكدت حقيقة اإلعجاز البياني في القرآف
الكريـ .
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This Thesis take Koran in similar phonetic verses , and trying
deduction secrets and judgment and opinions about the Koran
, through the statements of Grammarians , Explainers and
Rhetoricians and Owners of similar Books .
The plan of the Research based on : Preface and Three
chapters, any chapter contains more fields of research and
Conclusion contain results of research .
The Preface contain : the important of the Subject and the
Target of its Study .and definition similar phonetic Language
and Term.
chapters of Thesis are three , relatively as follows:
First chapter : Koran and non in (Letters of SEMANTICS).
Second chapter : Koran and non in : (Word)
Third chapter : Koran and non-Koran in (Sentences and
Phrases)
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The Conclusion comes summarizing to outstanding good Style
Wondrous nature of the Holy Koran.
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المقدمة
الحمد هلل ك الصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمق هللا سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعمى آلو كصحبو
أجمعيف .
شغمت قضية اإلعجاز القرآني أئمة النحاة كالمفسريف كالببلغييف ؛ فتناكلكا تفسير
القرآف الكريـ كاعرابو كبيانو كعمكمو  ،كما زاؿ شاىدا عمى أىمية ما ترككه في المكتبة
اإلسبلمية .
كالتكرار في كبلـ الناس مركب صعب  ،إف لـ تدركو عيف أكرث الممل ،كألقى عمى
األسمكب ظبلال باىتة  ،إال أف األمر في اآليات الكريمة عمى النقيض مف ذلؾ  ،إذ
نرػ الجدة في العرض كالقدرة عمى تصريف القكؿ كالتفنف فيو .
كىذه الدراسة تبحث في جانب مف جكانب ذلؾ التفنف  ،كمحاكلة الكشف عف مظير
مف مظاىر اإلعجاز البياني  ،فيما يتعمق بالذكر كعدمو في اآليات التي تشابية
ألفاظيا  ،كقد كسمتو بػ(جماليات الذكر كعدمو في المتشابو المفظي في القرآف الكريـ)
كلست أزعـ أني أكؿ مف تنبو إلى ىذه الظاىرة  ،فكتب المتشابو المفظي معركفة ،بيد
أنني كبعد  -إنعاـ النظر -لـ أجد سكػ بحث اختص بػ(ذكر الكاك كعدمو في بعض
اآليات المتشابية لفظيا ) لمدكتكر عبدهللا السميماني  .كقد تكلد لدػ الباحث إحساس
بضركرة تناكؿ المكضكع في بحث مستقل يستكفي عناصره كيضعو في الصكرة
المنشكدة .
حاكلت الدراسة البحث عف السر في الذكر كعدمو في الحرؼ أك الكممة أك الجممة
كاقتضى ذلؾ تحميل تعميبلت المفسريف كأصحاب كتب المتشابو في المكاضع التي
ذكركىا  ،كبياف رأؼ الباحث فييا  ،كالتعميل لكل مف الذكر كعدمو في المكاضع التي
لـ يذكركىا .
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أىمية البحث واألساس الذي يقوم عميو :
 -1ليس ىناؾ بحث مستقل استكفى عناصر الذكر كعدمو في المتشابو المفظي
في القرآف الكريـ .
 -2إف أسمكب الذكر كعدمو في المتشابو المفظي لكف مف ألكاف البياف القرآني
فالبحث فيو بحث في اإلعجاز البياني .
 -3الرد عمى الممحديف الطاعنيف في كتاب هللا  ،الذيف يزعمكف أف ىذه اآليات
المتشابية دليل عمى خمل في األسمكب  ،كتعارض بيف اآليات .
 -4يمثل البحث الببلغة في أعمى صكرىا ؛ إذ تتسع النظرة لتشمل النص كامبل .
أىداف الدراسة :
 -1محاكلة كضع أطر كقكاعد ضابطة لمتعامل مع المتشابو المفظي في القرآف
الكريـ .
 -2إثبات أف اختيار كل حرؼ أك مفردة أك جممة تحمل مف األسرار ما يؤكده
ركعة اإلعجاز البياني  ،كبياف الجماليات في مكاضع الذكر كعدمو .
كيقرب المراد
 -3تكجيو اآليات المتشابية تكجييا سيبل ميس ار  ،يخدـ الجميع ّ ،
كالداللة .

منيجية البحث :
اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،فقد قاـ الباحث باستقراء األلفاظ المتشابية
مف حيث الذكر كعدمو الكاردة في القرآف الكريـ  ،كجمعيا في ممحق مستقل  ،ثـ
يذكر الباحث النمكذج القرآني المراد درسو  ،ثـ يبيف مكطف الشاىد المتعمق بذكر
الحرؼ أك المفردة

أك الجممة كعدـ ذكرىا  ،ثـ تصدر الدراسة بأقكاؿ العمماء

كمذاىبيـ ؛ مع بياف مكقف الباحث – فيما – ظير لو – بالتصحيح أك التضعيف أك
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الترجيح لؤلقكاؿ دكف قائمييا  ،ببل تعصب لشخص أك مذىب أك مدرسة  ،كال حط
لقدر عالـ أك مجتيد مع التحقيق كالتدقيق لجممة مف المسائل كاألقكاؿ .
أسئمة البحث :
 -1ما المقصكد بػ(المتشابو المفظي ) ؟
 -2ما الفرؽ بيف (الذكر كعدمو ) ؟
 -3ما جماليات (الذكر كعدمو) ؟
محددات عنوان البحث :
عنكاف البحث (جماليات الذكر كعدمو في المتشابو المفظي في القرآف الكريـ دراسة
كصفية تحميمية)  ،كأرػ لزاما عمي أف أقف مع ىذا العنكاف لتحديد بعض
المصطمحات مف جية  ،ك لبياف مرادؼ ببعضيا اآلخر مف جية أخرػ  ،حتى
تتبيف اآليات الداخمة في بحثي مف غيرىا.
المراد بػ(الذكر كعدمو)  :ما يككف في اآليتيف مف ذكر حرؼ أك مفردة أك جممة في
إحداىما كعدميا في األخرػ  ،كقد يعبر عف ىذه الظاىرة بتعبير آخر ىك (الزيادة
كالنقصاف)  ،كالعدـ ال يراد بو (الحذؼ) .
المراد بػ(المتشابو المفظي)  :ذكر عمماء المغة أف المتشابو المفظي يطمق في المغة
()1

عمى ما تماثل مف األشياء ،كأشبو بعضو بعضا  ،كعمى ما يمتبس مف األمكر
()1

معجـ مقاييس المغة  ،أبك الحسيف أحمد بف فارس (ت395ىػ) ،

.

تحقيق عبد السبلـ

ىاركف  ،دار الجيل بيركت ،ط1991، 1ـ  ، )243/3( ،كالصحاح تاج المغة كصحاح

العربية  ،إسماعيل الجكىرؼ(ت393ق) ،تحقيق أحمد العطار  ،دار العمـ لممبلييف  ،ط3
1404ىػ ( ، )2236/6ك أساس الببلغة  ،أبك القاسـ الزمخشرؼ (ت538ىػ) الييئة المصرية

العامة لمكتاب  ،ط. )477/1(،1985 3
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كيرػ المناكؼ (ت1031ىػ) أف المتشابو " :ىك المشكل الذؼ يحتاج فيو إلى فكر
كتأمل "

()1

.

أما متشابو القرآف حيف يطمق فإنو يطمق عمى نكعيف  ،األكؿ  :المتشابو
المعنكؼ ،كىك يقابل المحكـ  ،كىك ليس مجاؿ بحثي .
تكررت في القرآف الكريـ  ،في القصة الكاحدة مف قصص القرآف أك مكضكعاتو  ،في
ألفاظ متشابية  ،كصكر متعددة  ،كفكاصل شتى  ،كأساليب متنكعة  ،تقديما ك
أخيرا ،أك ذك ار ك حذفا  ،كتعريفا كتنكي ار  ،كافرادا كجمعا  ،كايجا از كاطنابا  ،كابداؿ
حرؼ بحرؼ آخر  ،أك كممة بكممة أخرػ كنحك ذلؾ مع اتفاؽ المعنى العاـ لغرض
ببلغي  ،أك معنى دقيق يراد تقديره ال يدركو إال مف آتاه هللا عمما كفيما ألسرار
كتابو.
كالمتشابو  :ىك إيراد القصة الكاحدة في صكر شتى كفكاصل مختمفة  ،كيكثر في
إيراد القصص كاألنباء  ،كحكمتو التصرؼ في الكبلـ كاتيانو عمى ضركب ؛ ليعمـ
عجزىـ عف جميع طرؽ ذلؾ  ،كمراده بالقصة  :األمر كالمكضكع مطمقا  ،سكاء كرد
االختبلؼ في أثناء القصة القرآنية  ،أك غيرىا .

()1

التكقيف عمى ميمات التعاريف  ،دمحم عبد الرؤكؼ المناكؼ  ،تحقيق دمحم الداية  ،دار الفكر

المعاصر  ،بيركت ،ط1410 ،1ىػ ص (. )633
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الدراسات السابقة :
مع أىمية ىذا العمـ في خدمة كتاب هللا العزيز  ،كتدبر نظمو المعجز  ،كتكجيو ما
اختمف فيو مف اآليات المتشابية كحمايتو مف الممحديف ؛ إال أف اىتماـ العمماء بو لـ
يكف كبي ار كما ىك متكقع .
أىـ الدراسات السابقة :
 -1الذكر كعدمو لمكاك في بعض آيات المتشابية لفظيا  .د /عبدهللا السميماني
(بحث غير منشكر) – جامعة الطائف .
 -2تعاقب الحذؼ كالذكر في آيات القرآف الكريـ  .د /فاطمة السعدية  ،أركقة
عماف  ،ط1434 (، 1ىػ .) 2013 -
لمدراسات كالنشر ّ ،

ه

مفيوم حروف المعاني
المقصود بحروف المعاني :
لقد قسـ النحاة الحركؼ إلى قسميف :
تككف بنية الكممة  ،فالبنية مفيكـ صرفي
 -1حركؼ المباني  :ىي الحركؼ التي ّ
ال ينطبق كال يدؿ عمى معاف مفردة  ،كانما يدؿ عمى معاف صرفية نحكية ال
تتحقق إال مف خبلؿ التركيب .
 -2حركؼ المعاني  :ىي الحركؼ التي تؤدؼ معنى أك عدة معاف في غيرىا
فقط كتعتبر ركابط في التركيب يتكقف معناىا عمى ذكر متعمقاتيا كاذا أفردت
فقد تبخرت معانييا  ،كقد تناكؿ المغكيكف حركؼ المعاني فذكركا فكائدىا
كحركؼ الجر أك العطف كجعمكا لكل حرؼ معنى أصميا كعدة معاني
فرعية (.)1
كقد تناكؿ بعض النحاة القدماء أىمية السياؽ في جبلء المعنى المغكؼ ليذه
الحركؼ  ،كأف الداللة المقصكدة ال تتضح إال في داخمو كمف خبلؿ التركيب
كيركز الفصل األكؿ عمى ذكر حركؼ المعاني التي ذكرت في آية كلـ تذكر
في اآلية األخرػ مشابية مرتبة حسب الذكر كعدمو في القرآف الكريـ  ،بقصد
تتبع ذكر الحرؼ كعدمو كالمعنى المكتسب مف الذكر في مكضعو كلماذا لـ
يذكر في المكضع اآلخر .

()1

البياف في ركائع القرآف  ،دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني  ، ،تماـ حساف  ،عالـ

الكتب ،القاىرة  ،د .ط  1993-1413 ( ،ـ) .ص(. )20 ، 17
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الذكر وعدمو في حروف المعاني :
 _1ذكر حرف (من) وعدمو :
القرآف الكريـ غني بكثير مف الصكر كالظكاىر المغكية المتنكعة التي تؤدؼ إلى تنكع
المعاني تبعا لذكر األداة أك عدميا  ،كتتعدد مظاىر الذكر كعدمو في آيات القرآف
الكريـ  ،كمف كسائل تجسيد ىذه الظاىرة ذكر حرؼ الجر (مف) تارة كعدميا تارة
أخرػ .
فمف مظاىر الذكر كعدمو لحرؼ الجر (مف) :
وخموه منيا :
أ_ اقتران (مثل) بحرف (من) ّ
كمف المكاضع التي اقترف (مثل) بحرؼ الجر (مف) أك خبل منو  :ثبلث آيات مف
ثبلث سكر مف القرآف الكريـ  :جاءت في إحداىا لفظة (مثل) مقترنة بػ(مف) كما في
سكرة (البقرة) كجاءت في اآليتيف األخرييف بدكف (مف)  ،كدارت ىذه اآليات عمى
مكضكع تحدؼ هللا سبحانو كتعالى العرب بأف يأتكا بمثل القرآف الكريـ .
كأرػ أف أكرد اآليات مرتبة حسب الذكر كعدمو :
لننظر في اآلية التي كرد فييا حرؼ (مف) :
 -1ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ]البقرة [.
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أما اآليتاف التي لـ يرد فييما حرؼ (مف) :
 -1ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﭼ]ٌونس[.
 -2ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭤ ﭼ ]هود[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  " :لما كانت سكرة (البقرة) سناـ القرآف الكريـ
كأكلو بعد (الفاتحة) حسف دخكؿ (مف) فييا ؛ ليعمـ أف التحدؼ كاقع عمى
جميع سكر القرآف الكريـ مف أكلو الى أخره كلك دخمت (مف) عمى سكرة
(يكنس) لكاف التحدؼ كاقعا عمى بعض السكر دكف بعض"

()1

.

 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف الكارد في سكرة (يكنس) فإنما أريد بو ما
يجرؼ مع قكلو  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯣ ﭼ ،فقيل ليـ  :إذا
كاف مفترػ كما تزعمكف فما المانع لكـ مف معارضتو فأتكا بسكرة مماثمة
لمقرآف كاقامة الحجة عمييـ بعجزىـ عف ذلؾ  ،كفي قكلو ﭽﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭼ فإنو – كهللا أعمـ -لما قيل ىنا مفتريات فكسع عمييـ ناسبو التكسعة
في العدد المطمكب ألف الكبلـ المفترػ أسيل فناسبتو التكسعة  ،أما الكارد في
السكرتيف قبل فمـ يذكر ليـ فييا أف يككف مفترػ بل السابق مف اآليتيف
المماثمة مطمقا فذلؾ أصعب كأشق عمييـ مع عجزىـ في كل حاؿ  ،فكقع
()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف لما فيو مف الحجة كالبياف  ،برىاف الديف أبي القاسـ محمكد

الكرماني (ت505ىػ)  ،تحقيق د .السيد الجميمي  ،مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة  ،ط  ،2د.ت

ص ( )17المسألة رقـ (. )9
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الطمب حيث التضييق بسكرة كاحدة كحيث التكسعة بعشر سكر مناسبة جميمة
كاضحة  .فمما اختمفا لـ يكف بد مف (مف) في االكلى (البقرة) إلحراز معناىا
كلـ يأت في (يكنس) لحصكؿ المعنى المقصكد فييا دكف (مف)

()1

 .ككافقو

الزركشي (ت794ىػ) (.)2
 -3قاؿ شرؼ الديف بف رياف (ت770ىػ)  " :إف دمحما ملسو هيلع هللا ىلص كاف أميا لـ يطالع كتابا
فإذا أتى بمثل ىذا القرآف  ،فأتكا أنتـ بسكرة مف رجل يساكؼ دمحما في
األمية  ،فحيث حصل العجز حصل المعجز كىذ ال يدؿ عمى أف السكرة
معجز ،بل المعجز في كركدىا مثل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ،كأما في سكرة (يكنس) فبيف هللا
تعالى أف السكرة نفسيا معجز  ،ليككف المعجز شامبل لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص كالسكرة" (.)3
 -4ذكر األنصارؼ (ت926ىػ) إف اآلية (فأتكا بسكرة مف مثمو) أؼ  :مما ىك
صفتو في الببلغة كحسف النظـ  ،ك حينئذ فكأنو منو  ،فحسف اإلتياف بػ(مف)
الدالة عمى الذكر كخبلؼ ذلؾ فإنو كصف السكر باالفتراء صريحا في
(ىكد)  ،كاشارة في (يكنس) فمـ يحسف اإلتياف بػ(مف) الدالة عمى ما

()1

مبلؾ التأكيل القاطع بذكؼ اإللحاد كالتعطيل في تكجيو المتشابو المفع مف آؼ التنزيل  ،أبك

جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي (ت708ىػ)  ،كضع حكاشيو عبد الغني دمحم
عمي الفاسي  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،د.ط  ،د.ت . ) 27/1 ( ،
()2
كقدـ
خرج حديثو ّ
البرىاف في عمكـ القرآف  ،بدر الديف دمحم بف عبدهللا الزركشي(ت794ىػ) ّ ،
لو مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الفكر  ،بيركت ،ط1408( ، 1ىػ 1988 -ـ))150 / 1( .
()3

الركض الرياف في أسئمة القرآف  ،شرؼ الديف الحسيف بف رياف(ت770ىػ)  ،تحقيق عبد

الحميـ بف دمحم نصار السمفي  ،مكتبة العمكـ كالحكـ  ،المدينة المنكرة ،ط1415( ،1ىػ -
1994ـ) . )261/1( .
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ذكر  ،ألنيا حينئذ تشعر بأف ما بعدىا مف جنس ما قبميا فيمزـ أف يككف
قرآنا كىك محاؿ

()1

.

التعميق :
يتبنى الباحث ما قالو الكرماني (ت505ىػ)  ،حيث إف كجكد حرؼ الجر (مف) في
آية (البقرة) كعدميا في سكرة (يكنس) ك (ىػػكد) ؛ ليعمـ أف التحدؼ كاقع عمى جميع
سكر القرآف الكريـ مف أكلو الى أخره كلك دخمت (مف) عمى سكرة (يكنس) لكاف
التحدؼ كاقعا عمى بعض السكر دكف بعض.
ب_ اقتران (من) بالظرف (تحت) و (قبل) و(بعد) :
 /1ذكر حرف الجر (من) مع الظرف (تحت) وعدمو :
فأينما كردت آية فييا (جنات تجرؼ) تبعيا قكلو تعالى (مف تحتيا األنيار)  ،كقد
ذكر ذلؾ في ست كعشريف آية إال في آية كاحدة في سكرة (التكبة) .
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (مف) :
 -1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭸ ﭼ ]البقرة [.

()1

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،أبك يحيى زكريا األنصارؼ (ت926ىػ)  ،تحقيق

دمحم عمي الصابكني  ،دار القرآف الكريـ  ،بيركت  ،ط1403( ،1ىػ 1983 -ـ)  .ص()18
المسألة رقـ (. )12
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أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (مف) :
-1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭫ ﭼ ]التوبة[ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
-1ذكر ابف قتيبة (ت276ىػ)  :إف المراد بالجنة ما في الجنة مف أشجارىا
كثمارىا  ،كغركسيا دكف أرضيا  ،فمذلؾ قاؿ  :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭸﭼ ألنو معمكـ أنو أراد الخبر عف ماء أنيارىا أنو جار تحت
األشجار كالغركس كالثمار ال أنو جار تحت أرضيا  ،ألف الماء إذا كاف
جاريا تحت األرض  ،فبل حع لمعيكف فيو( .)1ككافقو الطكسي (ت460ىػ) (.)2
 -2قاؿ الطبرؼ (ت310ىػ)  :ذكر (مف) في سكرة (البقرة) يدؿ أف األنيار
تجرؼ مف تحت أشجارىا كغركسيا كثمارىا  ،أما ما في سكرة (التكبة) فيكحي

()1

غريب القرآف  ،أبك دمحم عبدهللا بف مسمـ بف قتيبة (ت276ىػ)  ،تحقيق أحمد صقر  ،دار

الكتب العممية بيركت 1398 ( ،ىػ 1978 -ـ)  ،ص (. )43
()2

التبياف في تفسير القرآف  ،أبك جعفر دمحم بف الحسف الطكسي (ت460ىػ)  ،تحقيق أحمد

حبيب قصير العاممي  ،منشكرات ذكؼ القربى  ،طيراف  ،ط1431 ( ،1ىػ) . )108/1(.
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بأف مصادر األنيار مف أماكف خارج الجنة
(ت616ىػ)

()2

()1

 .ككافقو العكبرؼ

.

 -3رأػ اإلسكافي (ت420ىػ) ( :مف) البتداء الغاية المكانية كعميو فإف
الجنات التي يرد الظرؼ (تحت) بعدىا مقركنا ب ػ(مف) ىي جنات تبتدغ
باألنيار التي تجرؼ مف تحتيا كىي (أشرؼ) مف غيرىا لذا فيي – كفق
تفسيره – خاصة باألنبياء كمف رافقيـ مف المؤمنيف الذيف يعممكف الصالحات
أما الجنة التي كردت فييا (تحت) دكف أف تقترف ب ػ(مف) فإنيا تنكه إلى جنات
خص بيا قكـ ليس فييـ األنبياء  ،كبدليل قكلو تعالى  :ﭽ ﭑ
()3

ﭒﭫ ﭼ

.

 -4ذىب القرطبي (ت671ىػ) :

(مف) البتداء الغاية كقيل  :زائدة  ،كقيل

بمعنى في  ،كىما ضعيفاف .كاعمـ أنو إذا قيل بأف الجنة ىي األرض ذات
الشجر فبلبد مف حذؼ مضاؼ أؼ  :مف تحت عذقيا أك أشجارىا  .كاف قيل
()1

جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف  ،أبك جعفر دمحم بف جرير الطبرؼ (ت310ىػ)  ،تصحيح

كمراجعة دمحم الغمراكؼ  ،دار النكادر  ،سكريا  ،ط1434 ( ، 1ىػ 2013 -ـ)  ،مج ()1
ص( ، )130كالتبياف في تفسير القرآف لمطكسي (. )258/5
()2

التبياف في إعراب القرآف  ،أبك البقاء عبدهللا بف الحسيف العكبرؼ(ت616ىػ)  ،تحقيق عمي

دمحم البجاكؼ دار عيسى البابي الحمبي كشركاه  ،القاىرة  ،د.ط  ،د.ت  ،) 41/1(.ك إمبلء ما
مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كالقراءات في جميع القرآف  ،أبك البقاء عبدهللا بف الحسيف
العكبرؼ  ،دار الكتب العممية  ،د.ط  ،د.ت  ،ص (. )25
()3

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،أبك عبدهللا دمحم بف عبدهللا األصبياني (اإلسكافي)(ت420ق)

تحقيق سامي عبد الفتاح ىبلؿ  ،دار الصحافة لمتراث بطنطا  ،ط1435 ( ،1ىػ 2014 -ـ)

،ص ( ، )130ك ينظر  :جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف لمطبرؼ  ،مج (.)5 /11( ، )5
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بأنيا الشجر نفسو فبل حاجة إلى ذلؾ  .كاذا قيل بأف األنيار اسـ لمماء
الجارؼ فنسبة الجرؼ إليو حقيقة  .كاف قيل بأنو اسـ لؤلخدكد الذؼ يجرؼ فيو
()1

فنسبة الجرؼ إليو مجاز

 ،كما في قكلو تعالى  " :كاسأؿ القرية "

 -5قاؿ الحمكز ( :مف) زائدة مع الظرؼ (تحت) كقد تأتي بمعنى في

()2

()3

.

.

 -6رأػ سعيد الزبيدؼ (معاصر)  " :الفرؽ بيف التعبيريف متميز في
(مف تحتيا) ك(تحتيا) كمنتزع مف إشارات تكضح العمكـ كالخصكص (لمذيف)
()4

كاردا في سياقيا "

.

التعميق :
إف الفرؽ في المعنى يتمثل في أف كركد "تحت " مقترنة ب ػ(مف) يدؿ عمى أف مصادر
األنيار كمنبعيا مف الجنة ذاتيا  ،أما تمؾ التي كردت فييا (تحت) دكف أف تقترف
ب ػ(مف) فتكحي بأف مصادر األنيار مف أماكف خارج الجنات كأنيا تسير تحت ىذه
الجنات لتتضافر مصادر المياه جميعا  .كفي ىذا داللة أكيدة عمى ما في الجنة مف
نعيـ مائي مستمد مف مصادر متعددة  ،كتعد ىذه اآليات شكاىد عمى أنو ال تستكؼ

()1

الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كآؼ الفرقاف  ،أبك عبدهللا دمحم بف أحمد

األنصارؼ القرطبي(ت671ق)  ،تحقيق د .عبدهللا بف المحسف التركي مؤسسة رسالة  ،بيركت
ط1427 ( ،1ىػ 2006 -ـ) . )359/ 1( ،
()2
()3

اآلية ( )82مف سكرة يكسف .

التأكيل النحكؼ في القرآف الكريـ  ،عبد الفتاح الحمكز  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط1

( 1404ىػ 1984 -ـ) . )1305 /2(.
()4

السؤاؿ السادس عشر مف كتاب (سؤاؿ في التفسير – محاكلة في البحث عف منيج )  ،القسـ

الثالث  ،مخطكط ص(. )100
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الداللة إذا أكردت الظرؼ مقترنة ب ػ(مف) كالظركؼ نفسيا اذا لـ تقترف بيا .كىذا ما
ذكره أغمب المفسريف .
 /2ذكر حرف الجر (من) وعدمو مع الظرف (بعد) :
كمف اآليات التي اقترف فييا الظرؼ (بعد) بػ(مف) في مكضع كلـ يقترف بو في
مكضع آخر:
_7المثال األول:
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (مف) :
 -1ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰉ ﭼ]البقرة[.
أما اآليتاف التي لـ يرد فييما حرؼ (مف) :
 -1ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭳ ﭼ]البقرة[.
 -2ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
]الرعد[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي(ت420ىػ)  :سياؽ اآلية التي اقترف فييا الظرؼ بػ(مف)
يستدعي ضركرة كجكد ىذا الحرؼ  ،كىك أمر ال يقتضي كجكد (مف) في
اآليتيف األخرييف فقد جاءت اآلية ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰉﭼ]البقرة[مسبكقة بقكلو تعالى  :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﰉ ﭼ كقد بينت قرينة السياؽ حدكد العمـ إذ
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األمر متعمق في (اآلية  )145مف (البقرة) بالقبمة  ،كأمر القبمة مخصكص
بزماف محدد  ،إذ عينت القبمة لممسمميف في صبلتيـ نحك المسجد الحراـ .أما
آية(البقرة  )120فقد سبقيا قكلو تعالى  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭳ ﭼ
(البقرة) كفي سكرة (الرعد) :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮛ ﭼ ،فمـ تبيف اآلية
حدكد العمـ  ،كال نكعو بل جعمت تحديد ىذا العمـ مكككال إلى القارغ.
كىذا يعني أف حرؼ الجر (مف) قد أضاؼ إلى المعنى خاصية كىي  :أف
أمر القبمة مخصكص بفرائض مضيقة كأكقات مخصكصة ليا في اليكـ كفي
الميمة مؤقتو  ،فخص ب ػ(مف) التي ىي البتداء الغاية  ،كالقبمة شرع كاف يجكز
نسخو كما نسخ ما ىك مثمو  ،فكأنو قاؿ ىناؾ :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮛ ﭼ
مف الكقت الذؼ جاءؾ العمـ فيو بالقبمة التي كليتيا  ،كأمرت بالتكجو نحكىا
صرت مف الظالميف
()3

()1

 .ككافقو الكرماني (ت505ىػ)

 ،كالسميف الحمبي (ت756ىػ)

()4

()2

 ،كابف جماعة

.

(ت733ىػ)

 -2قاؿ الغرناطي(ت708ىػ)  :كيحتمل ذلؾ تكجييا آخر إف ثبت أف آية (الرعد)
مف المكي كذلؾ أف المنزؿ بعد المكي زاده ملسو هيلع هللا ىلص في عمـ أحكاـ شريعتو كغير
()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . )37
غرائب التفسير كعجائب التأكيل  ،محمكد حمزه الكرماني (ت505ىػ)  ،تحقيق شمراف سركاؿ

يكنس العجمي  ،دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية  ،جدة  ،د.ط . ) 172 /1( ،
()3

كشف المعاني في المتشابو مف المثاني  ،بدر الديف بف جماعة (ت733ىػ)  ،تحقيق عبد

الجكاد خمف  ،دار الكفاء  ،المنصكرة  ،ط1410( ، 1ىػ 1990 -ـ)  .ص (  )105المسألة
رقـ (.)42
()4

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف  ،أحمد يكسف المعركؼ بالسميف الحمبي(ت756ىػ)

الخراط  ،دار القمـ  ،دمشق  ،د.ط  ،تاريخ المقدمة( 1406ىػ ) ،ص ( . )16
تحقيق أحمد دمحم ّ
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ذلؾ مما لـ يكف عنده  ،فترتيب اآليات الثبلث بحسب الحاصل عنده صمى
هللا عميو كسمـ  ،فكانت آية (الرعد) أكجزىا مناسبة لمحاصل قبل نزكؿ سكرة
(البقرة) ثـ كانت آية (البقرة) األكلى أبمغ في اإلسياب لما زاد بعد تمؾ اآلية
()1

ثـ كانت اآلية الثانية أبمغ لما زاد أيضا .

عد عبد الفتاح الحمكز ( :مف) في قكلو  :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ
ّ -3
زائدة

()2

كلسنا معو في ىذا الرأؼ.

التعميق :
كتقيد الكقت
يرػ الباحث  :حرؼ الجر (مف) قد أضاؼ إلى المعنى خاصية تحدد ّ
الذؼ يسبق الظرؼ  ،كبذلؾ تككف (مف) لمداللة عمى ابتداء الغاية

الزمنية  ،أما العمـ في اآليتيف األخرييف فقد كقع التكعد معو عمى اتباع أىكاء أىل
الكتاب  ،فغير مخصص بكقت دكف كقت فاستغنى عف (مف)  .كىك أقرب إلى ما
ذىب إليو اإلسكافي(ت420ىػ) .
_2المثال الثاني :
لننظر في اآلية التي كرد فييا حرؼ (مف) :
 -1ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯵﭼ]الحج[ 
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (مف) :
ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ]النحل[ 
()1
()2

مبلؾ التأكيل (.) 49/1

التأكيل النحكؼ (.)1302 / 2
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عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
 -1ذىب اإلسكافي (ت420ىػ)  :ذكر(مف) في سكرة (الحج) بخبلؼ سكرة
(النحل) ؛ ألف سكرة (الحج) مبنية عمى التفصيل بخبلؼ مكضع سكرة
(النحل) فيك عمى اإلجماؿ ( .)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ)
جماعة (ت733ىػ)

()3

()2

 ،ك ابف

 ،كاألنصارؼ (926ق)(.)4

 -2قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :لقد تكررت لفظة (مف) في ىذه اآلية في ستة
مكاضع الخمسة منيا قبل قكلو  :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ  ،كالكاحدة بعدىا  ،ك
كميا محرزة معناىا الذؼ جيء بيا مف أجمو إال التي في قكلو :ﭽ ﯢ ﯣﯦ ﭼ
إذ النظـ مع سقكطيا (ممتئـ) كالمعنى تاـ  ،فاستكػ كجكدىا كعدميا
فاستدعاىا سياؽ آية (لحج) لمتشاكل كالتناسب في النظـ كلـ يكف في آية
(النحل) ما يستدعييا إذ لـ يرد ما يقتضييا  ،فكرد كل عمى ما يجب
كيناسب  ،كال يمكف العكس كاألكلى في قكلو  :ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ ،البتداء الغاية
كما بعدىا لمتبعيض إال التي في قكلو :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ فإنيا زائدة رعيا لمفػػع

()1

درة التنزيل كغرة الػتأكيل  ،ص (. )321

()3

كشف المعاني  ،ص ( ) 733المسألة( .) 235

()2

()4

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )122المسألة رقـ (. )316

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )308المسألة رقـ (. )13
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ال النافية  ،كاف كانت ىنا مزيدة

()1

 .كقد ذكر ابف عاشكر (ت1393ىػ) ىذا

المعنى (.)2
التعميق :
يكافق الباحث تكجيو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،حيث إف ما قبل آية (النحل) مجمبل
جاء بعده كذلؾ مجمبل  ،كفي (الحج) أتى ما قبميا مفصبل مف ابتدائو بقكلو
تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﭼ إلى آخره بعده كذلؾ
مفصبل مف ابتدائو مناسبا لما تقدمو مف التفصيل .
_3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (مف) :
 -7ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﰅﭼ]العنكبوت[.
أما اآليات التي لـ يرد فييا حرؼ (مف) :
 -1ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ﭼ]البقرة[.
 -2ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭢ ﭼ]النحل[.
 -3ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭿ ﭼ]الجاثٌة[.

()1
()2

مبلؾ التأكيل (.. ) 303/2
التحرير كالتنكير  ،دمحم الطاىر بف عاشكر (ت1393ىػ)  ،الدار التكنسية لمنشر  ،تكنس

د.ط 1984 ( ،ـ) . )202/17( ،
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عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف آية (العنكبكت) فييا سؤاؿ كتقرير كليس في
غيرىا  ،ك التقرير يحتاج إلى التحقيق  ،فمذلؾ قيد الظرؼ بػ(مف) فجمع بيف
طرفيو  ،أما اآليات األخرػ فميس فييا تقرير يماثل اآلية األكلى فخمت مف
الحرؼ (.)1
 -2ذىب الكرماني (ت505ىػ)  :ما في سكرة (البقرة) ك ما في سكرة (النحل) بني
عمى اإلجماؿ فاقتضى ذلؾ عدـ الذكر ،كأما سكرة (العنكبكت) فبنيت عمى
التفصيل في الكبلـ  ،فقيد الظرؼ بػ(مف) (.)2
 -3رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :ذكر(مف) في سكرة (العنكبكت) اللتحاـ الكبلـ
ك تناسب النظـ كالمعنى  ،كبياف كتأكيد ناسب ما تقدـ قبمو (.)3
 -4ذكر ابف جماعة (ت733ىػ)  " :إف األرض يككف إحياؤىا تارة عقيب شركع
مكتيا  ،ك تارة بعد تراخي مكتيا مدة  .فآية (العنكبكت : )63تشير إلى
الحالة األكلى ألف (مف) البتداء الغاية  ،فناسب ذلؾ ما تقدـ مف عمكـ رزؽ
هللا تعالى خمقو  ،ك آية (البقرة) ك(الجاثية) في سياؽ تعداد قدرة هللا
تعالى  ،فناسب ذلؾ ذكر إحياء األرض بعد طكؿ زماف مكتيا لداللتو " (.)4

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )410

()3

مبلؾ الػتأكيل (. ) 302 /2

()2

()4

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )101المسألة رقـ (. )266

كشف المعاني  ،ص(  ) 292المسألة رقـ (. )336
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 -5رأػ السميف الحمبي (ت756ىػ)  :داللة (مف) التبعيض  ،فذكرىا يكحي
()1

بتحديد الزماف كقربو  ،كعدميا يكحي بامتداد زماني يتصكره القارغ .

.

 -6ذكر األنصارؼ (ت926ىػ)  :إف ذكر (مف) في سكرة (العنكبكت) مكافقة لما
قبميا في قكلو :ﭽ ﯢ ﯣ ﭼوﭽ ﯱ ﯲﭼ(.)2
التعميق :
يكافق الباحث ما ذكره الكرماني(ت505ىػ)  ،حيث إف اإلجماؿ الكارد في سكرة
(البقرة) ك(النحل) اقتضى عدـ الذكر  ،بخبلؼ ما كرد في سكرة (العنكبكت) مف
تفصيل استدعى اإلثبات .
 - 3ذكر حرف الجر (من) مع الظرف (قبل) وعدمو :
 – 1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا (مف) مقترنة بالظرؼ (قبل) :
 -1ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﯚ ﭼ]األنعام[.
مف المكاضع أيضا التي اقترنت فييا (مف) بػ(الظرؼ)  :السجدة اآلية ( ، )26ك
ص اآلية (. )3
أما اآلية التي لـ تقترف فييا (مف) بالظرؼ (قبل) :
 -1ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ]مرٌم[.
()1
()2

الدر المصكف (. )202/2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )308المسألة رقـ (. )13
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ىناؾ مكاضع أخرػ في القرآف لـ تقترف فييا (مف) بالظرؼ (قبل) كىي  :مريـ اآلية
( ، )98ك طو اآلية ( ، )128ك يس اآلية ( ، )31ك ؽ اآلية (. )36
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :أما ذكر (مف) كعدميا " ىك أف القائل إذا
قاؿ ( :كـ أىمكنا قبميـ ) فكأنو قاؿ في الزمف المتقدـ عمى زمانيـ  ،كاذا
قاؿ ( :مف قبميـ) فكأنو قاؿ مف مبدأ الزماف الذؼ قبل زمانيـ  ،كالزماف مف
أكلو آلخره ظرؼ لئلىبلؾ ال يختص بو بعضو دكف بعض " (.)1
 -2ذكر الغرناطي (ت708ىػ)  :أنو إذا كرد في ىذه اآلؼ ما قبمو استيفاء
تفصيل كعيديف في أمة بعينيا  ،أك أكثر  ،أك تكرر التيديد كشدة التخكيف
مف مقتضى السياؽ كفحكػ الكبلـ فذلؾ مكضع ذكرىا كالتأكيد بإثباتيا  ،ك
حيث ال يتقدـ تفصيل عمى ما ذكرناه أك تككف آؼ التيديد ال تبمغ في اقتضاء
مقتضاىا نفكذ الكعيد فيذا يناسبو اإليجاز بعدـ ذكرىا ،إذ ال يراد مف تأكيد
الكعيد ما يراد في اآلؼ األخرػ (.)2
التعميق :
لقد أعطى الغرناطي (ت708ىػ) تكضيحا دقيقا  ،ككافقو الباحث في ذلؾ .

()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )349

مبلؾ التأكيل (. )142/1
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 – 2المثال الثاني :
لننظر إلى اآليتيف التي كردت فييما (مف) مقترنة بالظرؼ (قبمؾ) :
 -1ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﯕ ﭼ]ٌوسف[.
 -2ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭡ ﭼ]النحل[ .
أما اآلية التي لـ تقترف فييا (مف) بالظرؼ (قبمؾ) :
 -3ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮫ ﭼ]األنبٌاء[.
كيبلحع في آيات القرآف الكريـ اطراد ذكر (مف) مع الظرؼ (قبل)  ،كعمى سبيل
المثاؿ فقد كرد ذكر (مف قبمؾ) في آيات القرآف الكريـ في سبع ك عشريف مرة  ،بينما
اقتصر ذكر(قبمؾ) بعدـ ذكر (مف) عمى أربع مرات في (اإلسراء  ، )77ك (األنبياء
 )7ك (الفرقاف آية  ، )20ك (سبأ آية .)44
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ) ( :مف) البتداء الغاية  ،ك (قبل) اسـ لمزماف
الذؼ تقدـ زمانؾ  ،فإذا قاؿ :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ ،فكأنو قاؿ  :كما
أرسمنا مف ابتداء الزماف الذؼ تقدـ زمانؾ  ،فيخص الزماف الذؼ يقع عميو
قبل حدكثو  ،كيستكعب بذكر طرفيو ابتدائو كانتيائو  .كاذا قاؿ :ﭽ ﮔ
ﮕ ﮗ ﭼ فمعناه  :ما فعمنا في الزماف الذؼ تقدـ زمانؾ  ،فيك في

22

االستيعاب كاألكؿ إال أف األكؿ أككد لمحصر بيف الحديف كضبطو بذكر
الطرفيف

()1

 ،كتابعو الكرماني (ت505ىػ)

()2

.

 -2قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :آية (يكسف) قد تقدميا قكلو تعالى  :ﭽ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ]ٌوسف[،كقكلو :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﭼ ]ٌوسف [ ،كقكة السياؽ في ىذه اآلية يدؿ عمى معنى
القسـ كيعطيو  ،فناسب ذلؾ ذكر (مف) المقتضية االستغراؽ  ،ككذلؾ قكلو
في سكرة (النحل)  :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﰄ ﭼ]النحل[،يؤكد ذلؾ المعنى فناسبو ذكر (مف) الستغراؽ ما تقدـ مف
الزماف  .أما قكلو تعالى في سكرة (األنبياء) ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮫ ﭼ ]األنبٌاء [،فتقدـ قبميا إنكار الكفار ككف الرسل مف البشر
فمـ تذكر (مف) إلحراز التناسب  ،كالتحاـ الجممة المنطكية عمى طرفي
()3

مقصدىـ مف االقتراح كانكار ككف الرسل بشر

 .ككافقو ابف عاشكر

(ت1393ىػ) (.)4

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )292

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )88المسألة رقـ ( ، )229ك غرائب التفسير

()3

مبلؾ التأكيل (. ) 268 /2

كعجائب التأكيل (. )554/1

()4

التحرير كالتنكير (. )67/13
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 -3ذكر األنصارؼ (ت926ىػ)  :عدـ ذكر (مف) مكافقة لعدـ ذكرىا في ما قبمو
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮛ ﭼ]األنبٌاء[(.)1
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو الغرناطي (ت708ىػ)  ،حيث إف عدـ الذكر مكافقة لما
قبمو.
ج_(من) متبوعة باألسماء :
_1المثال األول :
مف مظاىر التنكع في استخداـ حرؼ الجر (مف) مع األسماء في إطار الذكر
كعدمو  :فقد ذكر ىذا الحرؼ أحيانا مع كممة (سيئاتكـ) كعدـ ذكره معيا أحيانا
أخرػ ؛ فقد كردت لفظة (سيئاتكـ) مقترنة ب ػ(مف) في قكلو تعالى :
 -1ﭽﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ]البقرة[.
أما سياؽ اآليات التي كعد هللا بتكفير السيئات فييا كلـ ترد (مف) :
 -1ﭽﮘ ﮙﮚ ﮞ ﭼ]النساء[.
 -2ﭽﮑ ﮒﮓ ﮤ ﭼ]المائدة[.
 -3ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮏ ﭼ]األنفال[.

()1

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )373المسألة رقـ (. )4
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قاؿ النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي:
 -1حكى الطبرؼ (ت 310ىػ) عف فرقة مف نحاة البصرة  " :قالكا  :معنى (مف)
اإلسقاط في سكرة (البقرة) ك يتأكؿ معنى ذلؾ ( :كنكفر عنكـ سيئاتكـ) (.)1
 -2ذكر الكرماني (ت505ىػ) ( :مف) في سكرة (البقرة) ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭼ مكافقة لما بعدىا  ،ألف بعدىا ثبلث آيات فييا (مف) عمى
التكالي كىي قكلو  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ 
]البقرة[،ككرر ذلؾ في قكلو  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯛ ﭼ ]البقرة[(.)2
ككافقو األنصارؼ(ت926ىػ)

()3

.

 -3حكى ابف عطية (ت546ىػ) عف الطبرؼ (ت310ىػ) عف جماعة  :أف (مف)
زائدة (.)4

()1

جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف  ،مج ( ، )4ص(. )23

()3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )67المسألة رقـ (. )112

()2

()4

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )31المسألة رقـ (.)49
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عطية األندلسي

(ت546ىػ)  ،تحقيق عبد السبلـ عبد الشافي دمحم  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1
(2001ـ ) . )335/2( ،
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 -4قدر أبك البركات بف األنبارؼ(ت577ىػ)
البقاء العكبرؼ (ت616ىػ)

()2

()1

( :مف) لمتبعيض ،ككافقو ك أبك

 ،ك القرطبي (ت671ىػ) (.)3

 -5رأػ السميف الحمبي (ت756ىػ)  :ذكر (مف) في سكرة (البقرة) (مف سيئاتكـ)
فييا ثبلثة أقكاؿ  ،أحداىا :أنيا لمتبعيض  ،أؼ:بعض سيئاتكـ  ،ألف
الصدقات ال تكفر جميع السيئات  ،كعمى ىذا فالمػفعكؿ في الحقيػػقة محػػذكؼ
أؼ  :شيئا مف سيئاتكـ.
ك الثاني  :أنيا زائدة .
ك الثالث  :أنيا لمسببية أؼ  :مف أجل ذنكبكـ  ،كىذا ضعيف(.)4
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الكرماني (ت505ىػ)  .حيث إف الذكر مكافقة لما قبمو .
_2المثال الثاني :
اقتران لفظ (الجبال) بـ(من) وعدمو :
لننظر إلى اآليتيف التي كردت فييما (مف) :
 -1ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ]الحجر[.

()1

البياف في غريب إعراب القرآف  ،أبك البركات بف األنبارؼ (ت577ىػ)  ،تحقيق طو عبد

الحميد طو  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،د.ط 1400 (،ىػ 1980 -ـ) .)177/1(.
()2
()3
()4

إمبلء ما مف بو الرحمف (.)116 / 1
الجامع ألحكاـ القرآف (.)366/ 4

الدر المصكف (. )613/2
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 -2ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ]الشعراء[ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا (مف) :
 -3ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭫ ﭼ]األعراف[
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :ما في سكرة (األعراؼ) تقدميا قكلو

تعالى :

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭫ ﭼ ]األعراف[  ،فاكتفى بذلؾ ( .)1ككافقو الحسف
القمي (ت728ىػ)

()2

.

 -2ذىب ابف عرفة (ت803ىػ)  :عدـ ذكر مف في سكرة (األعراؼ) ؛ ألف
الجباؿ ليست مف األرض (.)3
التعميق :
يرػ الباحث  :اآليات التي لـ تقترف ب ػ(مف) تحتمل داللة الشمكلية عمى أف يككف
المعنى أبعد مف ذلؾ  ،فإف طمكحيـ دفعيـ إلى التكسع في البناء لدرجة أنيـ لك جاز
ليـ إعمار الجباؿ حتى لـ يبق جزء دكف نحت لفعمكا.
()1
()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )63المسألة رقـ (. )139

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف  ،نظاـ الديف الحسف بف دمحم بف حسيف القمي النيسابكرؼ

كخرج آياتو كأحاديثو زكريا عميرات  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1
(ت728ىػ) ضبطو ّ
(1416ىػ 1996 -ـ) . )274/3( ،
()3

تفسير ابف عرفة  ،أبك عبدهللا دمحم بف دمحم بف عرفة الكرغمي (ت803ىػ)  ،تحقيق جبلؿ

السيكطي دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط2008 ،1ـ . )232/2(.
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بخبلؼ اآليات التي اقترنت فييا الجباؿ بػ(مف) فميا معنياف :أحدىما  :أف يتخذكا
جزءا مف الجباؿ بيكتا ليـ كبذلؾ ال تخرج عف معنى السياؽ إال أف اإلعمار يشمل
جزءا أك بعضا مف الجباؿ كالثاني  :أف يقتطعكا أجزاء مف الجباؿ عمى شكل حجارة
ليبنكا منيا بيكتا ليـ في أماكف أخرػ خارج الجباؿ  ،كيظل معنى التبعيض مخيما
عمى ىذه اآليات بكجكد (مف) .
كلعل فيما أشرنا إليو ما يدؿ عمى أف الذكر كعدمو لحرؼ الجر (مف) في القرآف
الكريـ ينـ عف معاف متنكعة تسيـ في اإلعجاز القرآني .
_3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (مف) :
 -1ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯶﭼ]إبراهٌم[ .
كمف المكاضع األخرػ التي ككردت في القرآف الكريـ ك ذكر فييا (مف)  :سكرة
(األحقاؼ) اآلية( ، )31كسكرة (نكح) اآلية(. )4
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (مف) :
 -1ﭽﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ]آلعمران[.
كىناؾ مكاضع أخرػ كردت في القرآف الكريـ بدكف (مف)  :سكرة األحزاب اآلية()71
ك سكرة (الصف) اآلية (. )12
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ) عدة تأكيبلت منيا ( :مف) حرؼ جر زائد  ،ك
28

ذكر البدلية  ،كالتبعيض  ،كالتبييف(.)1
 -2يكضح عز الديف بف عبد السبلـ(ت660ق) االحتماؿ التالي لمتكفيق بيف أف
تككف (مف) لمتبعيض كأف اإلسبلـ يجب ما قبمو فيقكؿ  :إف إضافة الذنكب
إلييـ إنما تصدؽ فيما كقع فعبل ؛ ألف ما لـ يقع ال يككف ذنبا ليـ ؛ كاضافة
ما لـ يقع إلى ما كقع مجاز ؛ كيبرر مثل ىذا التكفيق بعدـ إطماعيـ في
غفراف المستقبل مف الذنكب لمجرد اإلسبلـ كذلؾ حتى يجتنبكا المنييات(.)2
ككافقو السيكطي (ت911ىػ)

()3

.

التعميق :
يرػ الباحث  :تكجيو الكرماني (ت505ىػ) بزيادة حرؼ الجر (مف) ال يستقيـ فبل
تزاد (مف) في المثبت .
 _2ذكر حرف (الواو) وعدمو :
أصبح ذكر حرؼ (الكاك) كعدمو ظاىرة الفتة لمنظر في آيات القرآف الكريـ ؛ فكثي ار
ما نجد آية ذكر فييا حرؼ (الكاك) كلـ يذكر في األخرػ .

()1

غرائب التفسير كعجائب التأكيل (. ) 575/ 1

()2

فكائد في مشكل القرآف  ،عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ (ت660ىػ)  ،تحقيق سيد

()3

معترؾ األقراف في إعجاز القرآف  ،جبلؿ الديف السيكطي(ت911ق)  ،تحقيق عمي دمحم

رضكاف عمي الندكؼ  ،دار الشركؽ  ،جدة  ،ط1402( ، 2ىػ 1982-ـ ) .ص (. )247
البجاكؼ  ،دار الفكر العربي  ،بيركت  ،د.ط 1969 ،ـ . )556/2( .
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_1المثال األول :
لننظر في اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك):
 -1ﭽﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ]البقرة[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﭼ]األعراف[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ) :إثبات (الكاك) في قكلو  :ﭽ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭼ  ،كعدـ إثباتيا في سكرة (األعراؼ) في قكلو  :ﭽ ﮖ
ﮗ ﮘ ﭼفالفرؽ بيف المكضعيف المؤثر في المكضع الذؼ يقصد
الفرؽ فيو دقيق  ،كىك أف قكلو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭦ ﭼ(،ادخمكا)
في مكضع المفعكؿ مف (قمنا)  ،ك المفعكؿ يككف مفردا

كيككف مكانو

جممة  ،ك الفاعل عند البصرييف ال يككف إال مفردا  ،كال تصح الجممة
مكانو  ،ك كذلؾ يقكلكف في قكلو تعالى  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﯔ ﭼ ]ٌوسف[ ،إف فاعل (بدا) ىك البداء الذؼ دؿ عميو الفعل
ألف الفعل داؿ عمى مصدره ككذلؾ قكلو:ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮦ ﭼ
]السجدة [ 26 :فاعل (ييد) عندنا مفرد محذكؼ كعند الككفييف تصح الجممة
أف تقكـ مقاـ الفاعل فعمى مذىبنا ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮘ ﭼ :الذؼ أقيـ
مقاـ الفاعل (قيل) مفرد ال يصح أف يككف جممة  ،كال يجكز أف يككف
31

(اسكنكا) مكاف الفاعل كما كانت مكاف المفعكؿ في قكلو( :كاذ قمنا) ك(ادخمكا)
فيككف في ىذا المقاـ الفاعل لفظا مفردا ىك القكؿ كما كاف البدء كاذا خرج
قكلو (اسكنكا) عف أف يككف فاعبل  ،ككاف لفظو في مكضع الفاعل كلـ يتعمق
بالفعل الذؼ قبمو تعمق الفاعل بفعمو معنى  ،كال تعمق المفعكؿبفعمو الكاقع بو
في قكلو  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭦ ﭼ ،صار كأنو منفصل عف الفعل في الحكـ
كاف كاف متصبل بو في المفع  .كجكاب األمر الذؼ ىك (اسكنكا) قكلو:ﭽ ﮒ
ﮓ ﭼ كالجكاب في حكـ االبتداء ينفصل كما ينفصل كال دليل في المفع
عمى انفصالو إال بفصل ما أصمو أف يككف متعمق بو بحرؼ عطف
كىك  :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ ،كعدـ ذكر (الكاك) منو كاستئنافو خب ار
مفردا (.)1
 -2رأػ الكرماني (ت505ىػ) في ىذه السكرة   :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ
]البقرة [ ،ك في (األعراؼ) :ﭽ ﮖ ﮗﮘ ﭼ  ،بغير (الكاك)
ألنو اتصاليا في ىذه السكرة أشد ؛ التفاؽ المفظيف  ،كاختمفا في
اإلعراب ؛ ألف البلئق (سنزيد ) بدكف (الكاك)  ،ليككف استئنافا لمكبلـ (.)2
ككافقو األنصارؼ (ت926ىػ) (.)3
 -3ذىب الزمخشرؼ (ت538ىػ) :إلى التفريق بيف اآليتيف  ،فإف كانت بػ(الكاك)
فيي عمى معنى  :مف كاف محسنا منكـ كانت تمؾ الكممة (حطة) سببا في

()1
()2
()3

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )17
البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )20المسألة رقـ (. )17

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( ، ) 26المسألة رقـ (.)28
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زيادة ثكابو كمف كاف مسيئا كانت لو تكبة كمغفرة  ،كأما ﭽ ﮖ
ﮗ ﮘ ﭼ  ،بدكف (كاك) فكعد بشيئيف  :الغفراف كالزيادة كعدـ
ذكر (الكاك) ال يخل بذلؾ ؛ ألنو استئناؼ مرتب عمى تقدير قكؿ القائل  :ك
ماذا بعد الغفراف فقيل لو  :سنزيد المحسنيف( .)1ككافقو النسفي(ت710ىػ)

()2

.

 -4ذىب القرطبي (ت671ىػ) ( :الكاك) لمعطف ؛ أؼ  :تغفر خطايا مف ىك
عاص  ،كسنزيد في إحساف مف ىك محسف  ،أؼ  :نزيدىـ إحسانا عمى
اإلحساف المتقدـ عندىـ (.)3
 -5رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف ذكر (كاك) العطف في سكرة (البقرة)  ،ألف
المتقدـ قبل ىذه اآلية مف قكلو تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ]البقرة [  ،إنما ىي أآلء
كنعـ عددت عمييـ عمى التفصيل شيئا بعد

شيء  ،فناسب ذلؾ ذكر

(الكاك)  ،ليجرؼ عمى ما تقدـ مف تعداد اآلالء كضركب اإلنعاـ بالعفك عف
الزالت كاالمتناف بضركب اإلحساف  ،ليذا القصد مف إحراز التعداد كرد

()1

الكشاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل  ،أبك القاسـ جار هللا محمكد بف

عمر الزمخشرؼ الخكارزمي (ت538ىػ)  ،عّمق عميو خميل مأمكف  ،دار المعرفة  ،بيركت ط3
(1430ىػ 2009 -ـ )  ،ص (. )392
()2

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل  ،أبك البركات عبدهللا بف أحمد بف محمكد النسفي (ت710ىػ)

تحقيق يكسف عمي بدكؼ  ،دار الكمـ الطيب  ،بيركت  ،ط1420 (، 1ىػ 1999 -ـ ) .
(.)612/1
()3

الجامع ألحكاـ القرآف (. )131/ 8
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(كسنزيد) ىنا بػ(الكاك) كلـ يكف ليحصل ذلؾ لك لـ ترد (الكاك) ىنا  ،أما آية
(األعراؼ) فمـ يرد قبميا ما كرد في سكرة ( البقرة)( .)1ككافقو ابف جماعة (.)2
 -6قاؿ البيضاكؼ (ت791ىػ)  :ما في سكرة (األعراؼ)  :ﭽ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﭼ  ،كعد بالغفراف كالزيادة عميو
باإلثابة  ،كانما أخرج الثاني مخرج االستئناؼ لمداللة عمى أنو تفضل محض
ليس في مقابمة ما أمركا بو

()3

.

 -7ذكر اآللكسي (ت1270ىػ)  :كجكد (الكاك) ممكف في سكرة (البقرة) ؛ ألف
اآلية تبدأ ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ فػ(الكاك) قامت بالعطف جممة ﭽ ﭤ
ﭥﭼ عمى جممة ﭽﭓﭼ كىذا كجو جائز؛ ألف مكضع جممة
(ادخمكا) مفعكؿ بو لفعل القكؿ  :ﭽ ﭑ ﭒﭼ ادخمكا كسنزيد  .أما عدـ ذكر
( الكاك) في آية (األعراؼ)  :ﭽ ﮖ ﮗﭼ  ،ليحكؿ ذلؾ دكف
عطف ىذه العبارة عمى عبارة )اسكنكا) التي ىي نائب فاعل ؛ إذ إنو مف

()1
()2
()3

مبلؾ التأكيل (. )38 / 1
كشف المعاني  ،ص ( ، )97المسألة رقـ (.)29

أنكار التنزيل كأسرار التأكيل  ،ناصر الديف أبي سعيد عبدهللا بف عمر بف دمحم الشيرازؼ

البيضاكؼ(ت791ق)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1420( ، 1ىػ 1999 -ـ) .
(. )364 /1
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المتعارؼ نحكيا أنو ال يجكز أف يأتي الفاعل أك نائب الفاعل جممة  ،ككجكد
(الكاك) سيجعل مف العبارة (كسنزيد) جممة عطف

()1

.

التعميق :
يرػ الباحث :
 تكجيو اإلسكافي (ت420ىػ) ال يفي بالغرض بالنسبة لذكر (الكاك) في سكرة
(البقرة) كعدميا في سكرة (األعراؼ) ؛ ألنو ربط المكضكع بمسألة نحكية
كانت مكضع جداؿ بيف البصرييف كالككفييف كىي جكاز كقكع الجممة فاعبل
كعدـ جكاز ذلؾ .
 يكافق الباحث الغرناطي (ت708ىػ)  ،حيث إف ما كرد في سكرة (األعراؼ)
تذكير مف هللا ليـ بعد أف لـ يفعمكا ذلؾ فيـ ّبدلكا قكال غير الذؼ قيل ليـ مف
الدخكؿ إلى القرية كقكؿ  :ﭽ ﭟ ﭼ كبما كعدكا بو (سنزيد المحسنيف) مع
ذلؾ كمو حكاية حاؿ سابقة مما ال يستدعي كجكد الكاك كما استدعتيا الحاؿ
في سكرة (البقرة) .
_2المثال الثاني:
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﯕ ﭼ]البقرة[.
()1

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  ،أبك الفضل شياب الديف السيد دمحم

البغدادؼ  ،ضبطو كصححو عمي عبد البارؼ عطية  ،دار الكتب العممية  ،بيركت 1415 (،ىػ
 1994ـ) . ) 119/ 19 ( ،34

أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -2ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳  ﭼ]ٌونس[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ ابف عطية (ت546ىػ)  :عدـ ذكر (الكاك) ليا كجياف  ،أحدىما  :أف
ىذه الجممة مرتبطة في المعنى بالتي قبميا فذلؾ يغني عف (الكاك) .
واآلخر :أف تستأنف ىذه الجممة كال يراعى ارتباطيا بما تقدـ ( .)1كتابعو
العكبرؼ(ت616ىػ)

()2

 ،كالنسفي(ت710ىػ)

()3

 ،كأبك حياف(ت745ىػ)

()4

،ك

ابف عاشكر (ت1393ىػ)(.)5
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو ابف عطية (ت546ىػ)  ،حيث إف إثبات (الكاك) يدؿ
عمى العطف  ،ك عدـ إثباتيا عمى االستئناؼ.

()1

المحرر الكجيز (. )201 / 1

()3

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (. )123 / 1

()2

()4

التبياف في إعراب القرآف (.)108 / 1

البحر المحيط  ،دمحم بف يكسف الشيير بأبي حياف األندلسي(ت745ىػ)  ،تحقيق عادؿ أحمد

عبد المكجكد كعمي دمحم معكض كشارؾ في تحقيقو زكريا عبد المجيد النكتي ك أحمد النجكلي
الجمل  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1413 (، 1ىػ 1993 -ـ) .) 532/ 1( .
()5

التحرير كالتنكير (.)683/ 1
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_3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ]آؿ عمراف [.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك)
 -1ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ]العنكبكت[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف سكرة (آؿ عمراف) مبنية عمى تداخل
األخبار ألف أكليا  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ،فػﭽ ﮅ ﭼمبتدأ
ك ﭽ ﮆ ﭼمبتدأ ثاف  ،ك ﭽ ﮇﭼخبر المبتدأ الثاني  ،كىك مع خبره
خبر عف المبتدأ األكؿ  ،كالجزاء ىك األجر  .كالخبر إذا جاء بعد خبر في
ىذا المكاف فحقو أف يعطف عمى ما قبمو بػ(الكاك) ؛ كذلؾ ألنو سبق في
ىذه السكرة تعدد أكصاؼ المتقيف ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭬ ﭼ ]آلعمران[ ،فمـ يتقدـ
مثمو في (العنكبكت) فجاءت بغير (كاك)  ،كأنو تماـ الجممة( .)1ككافقو ابف
جماعة (ت733ىػ) (.)2
()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . )97

كشف المعاني  ،ص( )133مسألة رقـ (.)84
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 -2رأػ الكرماني(ت505ىػ)  :ذكر(الكاك) في سكرة(آؿ عمراف) ؛ التصالو
بما قبميا أكثر مف غيرىا كتقديره  :نعـ أجر العامميف المغفرة كالجنات
الخمكد

()1

 .ككافقو األنصارؼ (ت926ىػ)

()2

.

 -3قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف اآلية األكلى (آؿ عمراف  )136:لما كقع
فييا الجزاء منفصبل معطكفا فقيل  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﭼ  ،ناسبو أف عطفت الجممة
الممدكح بيا الجزاء فقيل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ،كلما لـ يفصل الجزاء
في سكرة (العنكبكت) ( كال كقع ) فيو عطف جاءت جممة المدح غير
معطكفة ليتناسب النظـ

()3

.

التعميق :



يكافق الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،حيث إف سكرة (آؿ عمراف) مبنية
عمى تعدد األخبار كأكصاؼ المتقيف  ،بخبلؼ ما في سكرة (العنكبكت) فيك في
مجرػ األخبار عف الذيف آمنكا كالجزاء المعد ليـ فجاء عمى نسق كاحد .
_4المثال الرابع :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﯧ ﯨﯩ ﯪ ﭼ]النساء[.

()1
()2
()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( . ) 38
فتح الحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص (  )98مسألة رقـ (. )42
مبلؾ التأكيل (. )92 / 1
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أما اآليات التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -2ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ]التوبة[.
كمف المكاضع األخرػ في القرآف التي لـ ترد (الكاك) فييا  :سكرة (التكبة) اآلية
( ، )100ك سكرة (التغابف) اآلية (. )9
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :أما إدخاؿ (الكاك) في قكلو :ﭽ ﯧ ﯨ
ﯩ ﭼ ] النساء[ المحذكؼ (أبدا) عنو فئلدخاؿ (الكاك) في قرينو
الكافر :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﭼ]النساء[14:فأدخل (الكاك) فيو ،أؼ  :ك
ذلؾ ليـ الفكز العظيـ كليس كذلؾ في المكاضع األخرػ( .)1
 -2ذكر الكرماني(ت505ىػ)  :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ بػ(الكاك)  ،كفي
(براءة) ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ بغير (الكاك)  ،ألف الجممة إذا كقعت (بعد
جممة) أجنبية ال تحسف إال بحرؼ العطف  ،كاف كاف في الجممة الثانية ما
يعكد إلى األكلى حسف إثبات حرؼ العطف  ،كحسف عدـ الذكر اكتفاء
بالعائد  ،كلفع ﭽ ﭨ ﭼ في اآليتيف يعكد إلى ما قبل الجممة  ،فحسف عدـ
الذكر كاإلثبات فييما  ،كلتخصيص ىذه السكرة بػ(الكاك) كجياف لـ يككنا في
(التكبة) :
أحدىما  :مكافقة لما قبميا ،كىي جممة  ،مبدكءة بػ(الكاك)  ،كذلؾ

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )132
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قكلو :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﭼ]النساء .[13:
كالثاني  :مكافقة لما بعدىا  ،كىك قكلو :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﭼ]النساء[ بعد
قكلو  :ﭽ ﰇ ﰈ ﰎ ﭼ  ،كفي ( التكبة )  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ ﭼ بغير
(كاك) ؛ كلذلؾ قاؿ  :ﭽ ﭨ ﭼبغير (كاك) ( .)1كتابعو األنصارؼ (ت926ىػ)
في ذلؾ (.)2
 -3رأػ محيي الديف الدركيش (ت1402ىػ) ( :الكاك) في قكلو تعالى  :ﭽ ﯧ
ﯨ ﯩ ﭼحالية أك استئنافية (.)3
التعميق :
يرجح الباحث ما ذىب إليو الكرماني (ت505ىػ)  ،حيث إف ذكر (الكاك) في سكرة
(النساء) مكافقة لما قبمو في قكلو تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯪ ﭼ]النساء[.
_5المثال الخامس :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯗ ﭼ
]األعراف[.
()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )39المسألة رقـ (. )70

()3

إعراب القرآف الكريـ كبيانو  ،محيي الديف الدركيش(ت1402ق)  ،اليمامة لمطباعة ك

()2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ()107المسألة رقـ (.)3

النشر  ،ط1420( 7ىػ 1999 -ـ) مج ( )1ص( ، )632ك مج( )3ص(. )257
39

أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -2ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﰀ ﭼ]آلعمران[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ) ( :الكاك) ال تزاد مع الفعل إذا كقع حاال  ،نحك
قكلو ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ ] المدثر[  ،ك ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰔﭼ ]سبأ[(.)1كما في سكرة (األعراؼ) جممة معطكفة عمى جممة
كأنو

قاؿ  :تكعدكف  ،كتصدكف  ،كتبتغكف  .ككافقو ابف جماعة

(ت733ىػ)

()2

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()3

.

التعميق :
يرػ الباحث  :اختبلؼ أسمكبي التعبير كالخطاب كشدة الميجة الختبلؼ المخاطبيف.
فأىل الكتاب يعممكف فخاطبيـ بأسمكب االستفياـ االستنكارؼ ؛ كمفيكـ "سبيل هللا"
عندىـ ذك داللة خاصة يعممكنيا  ،بينما قكـ شعيب ال يزالكف في مراحل الدعكة
األكلى إذ يدعكىـ إلى المبادغ األكلية لئليماف فيـ مشرككف .
كعندما نتدبر اآليتيف حسب المفيكـ السابق ندرؾ الفرؽ بيف مدلكلييا كلماذا ذكرت
(الكاك) ىنا كانعدـ ذكرىا ىناؾ .

()1
()2
()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )37مسألة رقـ (. )63
كشف المعاني في المتشابو مف المثاني  ،ص ( ) 131مسألة رقـ (. )81

فتح الرحمف بكشف ما يمتيس في القرآف  ،ص ( )94مسألة رقـ (. )33
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_6المثال السادس :
لننظر إلى اآليات التي كرد فييا حرؼ (الكاك) مع (لقد) :
 -1ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮦ ﭼ]هود[ .
 -2ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮟ ﭼ]المؤمنون[ .
كمف المكاضع األخرػ التي كرد فييا (الكاك) مع (لقد)  :العنكبكت اآلية (  ، )14ك
الحديد اآلية (.)26
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) مع (لقد) :
 -1ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭹ ﭼ]األعراف[  .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :ما في سكرة (األعراؼ) كبلـ مستأنف لـ
يتقدمو ذكر رسكؿ  ،فيككف عطفا عميو  ،كلما تقدـ ذكر الرسكؿ في سكرة
(ىكد) مرات ،ككذلؾ في (المؤمنيف) تقدـﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮜ ﭼ ،و
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯲ ﭼ ،كألنو قبمو ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ
كذكر الفمؾ يتضمف ذكر نكح –عميو السبلـ -ألنو أكؿ مف كضع

41

الفمؾ ،فناسب العطف في السكرتيف( ،)1ككافقو الغرناطي(ت708ىػ)( ،)2ك
ابف جماعة (ت733ىػ)

()3

 -2نقل أبك حياف (ت745ىػ)

.
()4

 ،كالسميف الحمبي (ت756ىػ)

()5

ما قالو

الكرماني (ت505ىػ) كأشا ار إليو .
التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الكرماني (ت505ىػ)  ،إذ إف سكرة (األعراؼ) لـ تتقدمو دعكػ
مدعى ذلؾ عميو فيك كبلـ مستأنف  .كفي سكرة (ىكد) كسكرة
نبكة  ،كرد قكـ ّ
(المؤمنكف) تقدـ ما يشعر بذلؾ كىك قكلو تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﯤ ﭼ
]هود[ ،فحسف العطف عميو بػ(الكاك) كتسمية لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،كتخكيفا لقكمو .أما سكرة
(المؤمنيف) فتقدـ ذكر نعمو عمى المكمفيف بحمميـ عمى الفمؾ الذؼ كاف سببا
لكجكدىـ كنسميـ  ،فعطف عميو بػ(الكاك) .
_7المثال السابع :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭬ ﭼ]إبراهٌم[.

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  )60المسألة رقـ ( ، ) 129ك غرائب التفسير

كعجائب التأكيل (. )410/1

()2

مبلؾ التأكيل (. )189/1

()4

البحر المحيط ( . )323/ 4

()3

()5

كشف المعاني  ،ص( )177المسألة رقـ (. )148

الدر المصكف ( .)353/ 5
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أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك):
 -1ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭤ ﭼ]البقرة[ .
عمل النحاة ك المفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ الفراء(ت207ىػ)  :قكلو تعالىﭽ ﭙ ﭼ ،تفسير لصفات العذاب  ،ك
ﭽ ﭡﭼ ّتدؿ أف ذبح األبناء عذاب كنص كبلمو عف آية (إبراىيـ) ":ك
قكلو ىنا يذبحكف كفي مكضع آخر يذبحكف بغير (الكاك)  ،فمعنى (الكاك) أنيـ
يمسيـ العذاب غير التذبيح كأنو قاؿ  :يعذبكـ بغير الذبح كبالذبح  .كمعنى
طرح (الكاك) كأنو تفسير لصفات العذاب  .كاذا كاف الخبر مف العذاب أك
الثكاب مجمبل في كممة ثـ فسرتو فجعمو بغير (الكاك)  .كاذا كاف ّأكلو غير
آخره فبػ(الكاك)"( .)1ككافقو الطبرؼ(ت310ىػ)( ،)2كالزمخشرؼ(ت538ىػ)( ،)3ك

()1

معاني القرآف  ،أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء (ت207ىػ)  ،تحقيق أحمد يكسف نجاتي ك دمحم

عمي النجار  ،عالـ الكتب بيركت  ،ط1403 (، 3ىػ 1983 -ـ ) . )68/2( .
()2
()3

جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف  ،مج ( )6ص (.)108
تفسير الكشاؼ  ،ص (. )76

43

الفخر الرازؼ (ت604ىػ)
(ت791ىػ)

()3

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)(.)4

 -2نقل النحاس (ت338ىػ)
(ت548ىػ)

()7

()1

 ،ك الكمبي (ت741ىػ)( ،)2كالبيضاكؼ

()5

 ،ك الطكسي (ت460ق)

 ،ك أبك حياف (ت745ىػ)

()8

()6

 ،ك الطبرسي

ما قالو الفراء (ت207ىػ)  :إذا

إذا كاف بػ(الكاك) فيك عند الفراء بمعنى يعذبكنكـ كيذبحكنكـ  ،فيككف التذبيح
غير العذاب األكؿ  .كيجكز عند غيره أف يككف بعض األكؿ  ،كاذا كاف بغير
(كاك) فيك تبييف لؤلكؿ كبدؿ منو كتفسير لصفات العذاب.

()1

التفسير الكبير  ،فخر الديف دمحم بف عمر الرازؼ(ت604ىػ)  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ك

التكزيع بيركت  ،ط1981(، 1ـ)  )68/3( .ك (.)85/ 19
()2

التسييل لعمكـ التنزيل  ،أبك القاسـ دمحم بف أحمد بف جزؼ الكمبي(ت741ىػ)  ،ضبطو

كصححو دمحم سالـ ىاشـ  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1415 (، 1ىػ . ) 1995 -
(. )66/1
()3
()4
()5

أنكار التنزيل كأسرار التأكيل( )61/1ك(. )513/1
فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص( )24المسألة رقـ (. )24

إعراب القرآف  ،أبك جعفر أحمد بف دمحم بف إسماعيل النحاس(ت338ىػ)  ،دار إحياء التراث

العربي  ،بيركت ط1430( ، 1ىػ 2009 -ـ) . )328/2( .
()6
()7

التبياف في تفسير القرآف (. )275/6

مجمع البياف في تفسير القرآف  ،أمير اإلسبلـ أبي عمي الفضل بف الحسف الطبرسي

(ت548ىػ)  ،دار العمكـ  ،بيركت  ،ط1426 (، 1ىػ 2005 -ـ) . )45/6( .
()8

البحر المحيط (. )352/1
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كما أنشد سيبكيو :
متى تأتنا تممـ بنا في ديارنا

()1

تأججا
تجد حطبا جزال كنا ار ّ

 -3ذىب اإلسكافي (ت420ىػ)  :إلى التصريح بمفع البدؿ عف ﭽ ﭖ ﭼ
فإذا جعلﭽ ﭙﭼبدال مف قكلو ﭽ ﭖﭼلـ يحتج إلى (الكاك)  ،كاف
جعل ﭽﭖ ﭼأنكاعا مف المكركه كالعذاب غير ذبح األبناء لـ يكف الثاني
إال بػ(الكاك) (كيذبحكف) كما في آية (إبراىيـ) ( .)2ككافقو مكي القيسي
(ت437ىػ)

()1

()3

 ،كالكرماني (ت505ىػ)( ،)4كابف األنبارؼ (ت577ىػ)

()5

،ك

البيت في الكتاب  :أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر (سيبكيو) ( ،ت180ىػ)  ،تحقيق عبد

السبلـ ىاركف مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط1408 (، 3ىػ 1988 -ـ)  .ص (  ، )86 / 3ك
المقتضب  ،أبك العباس دمحم بف يزيد المبرد (ت285ىػ)  ،تحقيق دمحم عبد الخالق عضيمة  ،لجنة
إحياء التراث اإلسبلمي  ،القاىرة  ،ط1415 (،3ىػ 1994 -ـ)  )61/ 2 ( ،ببل نسبو  ،كىك
الحر الجعفي في شرح المفصل  ،أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش
منسكب لعبيد هللا بف ّ

قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو إميل بديع يعقكب  ،دار الكتب
المكصمي(ت643ىػ) ّ ،
العممية  ،بيركت  ،ط1422 (، 1ىػ 2001 -ـ)  ، )281/4 (.كفي خزانة األدب كلب لباب

لساف العرب  ،عبد القادر بف عمر البغدادؼ (ت1093ىػ)  ،تحقيق عبد السبلـ ىاركف  ،مكتبة
الخانجي  ،القاىرة ،ط1416 (، 3ىػ 1996 -ـ) . )90/9( ،
()2
()3

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )12

مشكل إعراب القرآف  ،مكي بف أبي طالب القيسي(ت437ىػ)  ،تحقيق ياسيف دمحم

السكاس  ،دار المأمكف لمتراث دمشق  ،ط ،2د.ت )446/1(.
ّ
( )4البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )19المسألة رقـ ( ، )15كغرائب التفسير كعجائب
التأكيل (.)38/1
()5

البياف في غريب إعراب القرآف (. )55/2
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ك الفخر الرازؼ (ت604ىػ)
(728ىػ)

()3

()1

 ،ك العكبرؼ (ت616ىػ)

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

()4

()2

 ،ك الحسف القمي

 ،ك الزركشي (ت794ىػ) (.)5

 -4أكرد الكرماني (ت505ىػ) تكجييا آخر  :إف ما في سكرة (البقرة) مف كبلـ
هللا تعالى  ،فمـ يعدد المحف عمييـ  ،كما في سكرة (إبراىيـ) مف كبلـ
مكسى –عميو السبلـ فعدد المحف عمييـ  ،ككاف مأمك ار بذلؾ في قكلو
تعالى  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ(. )6ككافقو الحسف القمي (ت728ىػ) بعد
ما قاؿ بتكجيو اإلسكافي (ت420ىػ)

()7

 ،ك الزركشي (ت794ىػ)

()8

.

 -5قاؿ بعضيـ بالتفسير أك التبييف في مكطف  ،كقاؿ بالبدلية في مكطف آخر
كمنيـ ابف عطية (ت546ىػ)( ،)9ك القرطبي (ت671ىػ) ( ،)10ك الشككاني
()11
إف القرطبي(ت671ىػ)( ،)12كالشككاني (ت1250ىػ)
(ت1250ىػ) .بل ّ
()1

التفسير الكبير (.)68/3

()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )284/1

()5

البرىاف في عمكـ القرآف (. )150/1

()2

التبياف في إعراب القرآف (.)61/1

()4

كشف المعاني في المتشابو مف المثاني  ،ص ( )95المسألة رقـ ()28

()6

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )19المسألة رقـ ()15

()8

البرىاف في عمكـ القرآف (. )150/1

()7

()9

()13

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )284/1

المحرر الكجيز( )141/1ك (. )325/3

()10

الجامع ألحكاـ القرآف (. )85/ 2

()12

الجامع ألحكاـ القرآف (.)85/2

()11
فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير  ،دمحم عمي دمحم الشككاني
فتح القدير الجامع بيف ّ
(ت1250ىػ)  ،تحقيق عبد الرحمف عميره  ،دار الكفاء  ،المنصكرة  ،د.ط  ،د.ت (. )188/1

()13

فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير (.)188/1
فتح القدير الجامع بيف ّ
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قالكا بالبدلية  ،ثـ نقمكا عف الفراء (ت207ق) ّأنو تفسير لما قبمو كأشا ار إليو.

 -6ذكر الغرناطي (ت708ىػ)  :سكرة (إبراىيـ) مبنية عمى اإلجماؿ كاإليجاز
فيما تضمنتو مف قصص الرسل كغير ذلؾ  ،كلـ يقصد فيو بسط القصة كما
كرد في غيرىا مما بني عمى االستيفاء  .كجكز الغرناطي أف تككف
ﭽ ﭙﭼلمبدؿ أك االستئناؼ  ،ك رجح االستئناؼ ( .)1
 -7رأػ السميف الحمبي (ت756ىػ)  :جممة ﭽ ﭙ ﭼ تحتمل أف تككف مفسرة
لمجممة قبميا  ،كتفسيرىا ليا عمى كجييف :
أحدىما  :أف تككف مستأنفة ؛ فبل محل ليا حينئذ مف اإلعراب  .كالثاني  :أف
تككف بدال منيا (.)2
 -8جعل اآللكسي(ت1270ىػ) :جملةﭽ ﭙﭼ استئنافية ك بدلية كحالية  ،ك
أف اآللكسي جعل االستئنافية كالبدلية جممتيف مختمفتيف بخبلؼ
نبلحع ّ
السميف الحمبي الذؼ جعل االستئنافية كالبدلية تحت التفسيرية (.)3

 -9ذىب فريق إلى قكؿ  :باحتماؿ زيادة (الكاك) في آية (إبراىيـ) (ك يذبحكف)
لحذفيا في آية (البقرة) ( .)4كقد ضعف أبك حياف (ت745ىػ)

()5

ىذا القكؿ .

كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ القائمكف بجكاز زيادة (الكاك) بكركد ذلؾ في كبلـ

()1

مبلؾ التأكيل (.)33/1

()3

ركح المعاني (. )262/2

()2

()4

الدر المصكف (. )345/1
ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف ( ، )85/2البحر المحيط ( ، )351/1ك الدر المصكف

(. )346/1
()5

البحر المحيط (. )351/1
47

العرب  ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:
فمما أجزنا ساحة الحي كانتحى بنا بطف حقف ذؼ ركاـ عقنقل

()1

أؼ  :كقد انتحى .
التعميق :
يرػ الباحث  :مف البلئق مع كبلـ هللا أال يقاؿ  :حرؼ زائد أك محذكؼ ،ك أقرب
التكجييات كما يراىا الباحث ما ذكره اإلسكافي(ت420ىػ) .
_8المثال الثامن:
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯰﭼ]النحل[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭯﭼ]فاطر[.

()1

البيت المرغ القيس في ديكانو  ،أعتنى بو كشرحو عبد الرحمف المصطاكؼ  ،دار

المعرفة  ،بيركت  ،ط1425 (، 2ىػ 2004 -ـ) البيت رقـ ( ،)29ك اإلنصاؼ في مسائل
الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف  ،ألبي البركات بف األنبارؼ(ت577ق)  ،تحقيق جكدة مبركؾ
دمحم مبركؾ  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط2002 ، 1ـ  ،ص ( ، )367ك رصف المباني في
الخراط ،
شرح حركؼ المعاني  ،أحمد بف عبد النكر المالقي(ت702ق)  ،تحقيق أحمد دمحم ّ
مطبكعات مجمع المغة العربية  ،دمشق  ،د.ت  ،د.ط  .ص ( ، )425ك الدر المصكف
(. )436/1
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أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1أرػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف هللا تعالى في سكرة (النحل) لما ذكر النعـ
التي سخر البحر مف أجميا فقاؿ  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ لكذا ككذا  ،فعد
جمبل ثبلثا مف نيل سمكة  ،ك استخراج حمية  ،كطمب فضمو برككبو ؛ كاف
كجو الكبلـ أف يعطف الثالثة عمى ما قبميا بػ(الكاك)  ،ألف نعمة التسخير
نظميا مع ما تقدميا  ،كالمشتركات في فعل حقيا أف يعطف بعضيا عمى
بعض لتستكؼ في تعمقيا بو  ،كاجتماعيا فيو  ،فمما ذكر النعمتيف احتاج ذكر
النعمة الثالثة في عطفيا عمى ما تقدـ إلى كصف ما عميو البحر مما كطأه
هللا تعالى منو ليتمكف بو مف الثالثة  ،أما عدـ ذكر (الكاك) في سكرة
(فاطر) ف ؤلنو لـ تبف اآلية عمى فعل يقتضي استيعاب ما يتعمق بو كما كاف
في قكلو تعالى :ﭽﯛ ﯜ ﯝﭼ(.)1ككافقو كالغرناطي(ت708ىػ)( ،)2ك
ابف جماعة (ت733ىػ)

()3

.

 -2عمل الطكسي (ت460ىػ)  :ذكر (الكاك) في سكرة (النحل)  ،ليعمـ الناس أف
هللا خمق ذلؾ كأكرد جميع ذلؾ كقصده (.)4
 -3أفاد الكرماني (ت505ىػ)  :أف ذكر (الكاك) في ﭽﯫﭼ لمعطف عمى
الـ العمة في قكلو تعالى :ﭽ ﯟ ﯠﭼ  ،كلـ يذكر (الكاك) في سكرة

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )308

()3

كشف المعاني  ،ص ( )226المسألة رقـ (. )229

()2

()4

مبلؾ التأكيل (.)296/2

التبياف في تفسير القرآف (. )367/6
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(فاطر) لعدـ كجكد المعطكؼ عميو ىنا (.)1كتابعو األنصارؼ(ت926ىػ)( ،)2ك
محيي الديف الدركيش (ت1402ىػ)

()3

.

 -4قاؿ البقاعي (ت885ىػ)  :عطف ﭽﯫﭼ عمى ﭽ ﯣ ﭼ
ليككف مف جممة النعـ التي نشأت عف حكمة تسخير البحر  .كلـ يجعل عّمة
لمخر الفمؾ كما في سكرة (فاطر) ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭯ ﭼ ألف
تمؾ لـ تصدر بمنة تسخر البحر بل جاءت في غرض آخر ( .)4ككافقو ابف
عاشكر (ت1393ىػ) (.)5
التعميق :
يحتمل أف تككف اآلية مثبل ضربو هللا سبحانو كتعالى لتشبيو هللا المؤمف كالكافر
بالبحريفﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭯ ﭼ]فاطر[
كيرجح الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ق) مف تفسير  .



()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )98مسألة ( ، )257كغرائب التفسير كعجائب

()2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )302المسألة رقـ (. )3

التأكيل (.)602/1
()3
()4

إعراب القرآف  ،مج  ، 4ص (. )227

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  ،برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر

البقاعي(ت885ىػ)  ،دار الكتاب اإلسبلمي  ،القاىرة ،د.ط  ،د .ت. )125/11( .
()5

التحرير كالتنكير (. )120/14
51

_9المثال التاسع :
لقد كردت (الكاك) في آيتيف مف سكرة (الشعراء) ذكرت إحداىما (كاك) العطف كىي
عمى لساف قكـ شعيب قاؿ تعالى :
 -1ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ]الشعراء[ .
كلـ تذكر (الكاك) في اآلية الثانية عمى لساف ثمكد قاؿ تعالى :
 -1ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﭼ ]الشعراء[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب اإلسكافي (ت 420ىػ)  :إف قكـ صالح في حاؿ ىذا الخطاب لـ يدفعكا
أمره  ،كما دفع أمر شعيب قكمو كما حكى هللا تعالى مف قكليـ لصالح عميو
السبلـﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﭼ ]الشعراء[  ،ثـ لـ يطمبكا منو ما ليس ليـ طمبو  ،ألنيـ
قالكا :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﭼ]الشعراء[
كىذا ال شطط فيو  ،كال في قكليـ  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﭼكقكليـ  :ﭽ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ،ألف هللا تعالى قاؿ لنبيو ملسو هيلع هللا ىلص  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮋ ﭼ ]فصلت [  ،فالمكضع الذؼ ال (كاك) فيو ىك بدؿ مف الجممة التي
قبمو  ،ثـ قاؿ  :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ  ،ك ليـ أف يقكلكا
ذلؾ  .أما قكـ شعيب فإنيـ في خطابيـ المحكي عنيـ منشطكف كمبالغكف
رده كتكذيبو فقالكا:ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
في ّ
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فدؿ عمى خبريف عطف أحدىما عمى اآلخر( .)1ككافقو ابف جماعة
ّ

(ت733ىػ)

()2

.

 -2ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :أف صالحا قمل في الخطاب ؛ فقمل الجكاب
قكمو  ،كأكثر شعيب في الخطاب ؛ فأكثركا .كافترض أف (الكاك) جعمت
الثانية معطكفة كأف عدـ ذكرىا جعل الجممة الثانية بدال مف اتحاد المعنى (.)3
ككافقو الحسف القمي (ت728ىػ)

()4

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()5

.

 -3رأػ الزمخشرؼ (ت538ىػ)  :إذا ذكرت (الكاك) قصد بيا معنياف كبلىما
مناؼ لمرسالة عندىـ  :التسحير  ،كالبشرية  .كعدـ ذكرىا في قصة ثمكد يفيد
معنى كاحدا كىك ككنو مسح ار  .ثـ كرر بككنو بش ار مثميـ ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭼ ( . )6ك نقل الحسف القمي (ت728ىػ) تكجيو الزمخشرؼ
(ت538ىػ) ك أشار إليو (.)7
 -4ذكر الغرناطي (ت708ىػ) " :كذلؾ لم ارعاة المناسبة  ،كبياف ذلؾ ما ثبت قبل
اآلية الثانية مف قكلو تعالى حكاية لما عد شعيب في أمره قكمو كذكر مف
مرتكباتيـ في قكلو  :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕﰖ ﰗﰘ ﭑﭒ
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . )385

()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  )133المسألة رقـ (. )353

()2

كشف المعاني  ،ص ( )281المسألة رقـ (. )319

()4

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (.)284/5

()6

تفسير الكشاؼ  ،ص ( . ) 769

()5

()7

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص (  )415المسألة رقـ (.)16
تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )284/5
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ  ،فيذه خمسة معطكفات مف مأمكر بو كمنيي
عنو  ،طابقيا العطف في جكابيـ مف قكلو تعالى :حكاية عنيـ  :ﭽ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭼ ،فيذه
مناسبة كاضحة  ،كلما تقدـ في قصة صالح  ،عميو السبلـ  ،كقكلو:ﭽ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ ،فمـ يقع في ىذه القصة مف
المعطكفات أمر أك نيي سكػ قكلو:ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ
فناسب ذلؾ كركد جكابيـ في دعكػ المماثمة في البشرية بغير حرؼ النسق
فقالكا  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭦ ﭼ ،بخبلؼ اآلية الثانية  ،كجاء كل عمى
()1

ما يجب كيناسب  ،كال يناسب عكس الكارد "

.

 -5نقل النسفي (ت710ىػ) تكجيو الزمخشرؼ(ت538ىػ) كلـ يشر إليو (.)2
 -6كافق البيضاكؼ (ت791ىػ)
(ت1393ىػ)

()5

()3

()4

 ،كأبك السعكد (ت951ىػ)

 ،كابف عاشكر

ما ذكره الزمخشرؼ (ت538ىػ) .

 -7ذكر البقاعي (ت885ىػ)  :العطف بػ(الكاك) إشارة إلى عراقة ما كصفكه بو
مف جية السحر  ،كأنو ال فرؽ بينو كبينيـ فبل كجو في تخصيصؾ ىنا بذلؾ

()1

مبلؾ التأكيل  ،ص (.)377/1

()3

أنكار التنزيل كأسرار التأكيل (. )165/2

()2

()4

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (. )580/2
إرشاد العقل السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ  ،أبك السعكد دمحم بف دمحم العمادؼ (ت1393ىػ)

دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،د .ط  ،د.ت . )262/6(.
()5

التحرير كالتنكير (. )186/19
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كالدليل أف عطف ذلؾ أبمغ مف إتباعو مف غير عطف جزميـ بظف
كذبو  ،فالكصف مف غير عطف يدؿ أنيـ غير جازميف بتكذيبو (.)1
التعميق :
يبدك تعميل الكرماني (ت505ىػ) غير مقنع  ،ألنو مف المعمكـ أف داللة العطف
تغاير داللة البدؿ .
كيرػ الباحث  :ما ذىب إليو الزمخشرؼ(ت538ق) ىك األصح  :إذا دخمت (الكاك)
فقد قصد معنياف كبلىما مناؼ لمرسالة عندىـ التسحير كالبشرية  .كاذا تركت (الكاك)
فمـ يقصد إال معنى كاحد ؛ كىك ككنو مسح ار ثـ قرر أنو بشر مثميـ  .كنستدؿ عمى
ذلؾ ما ذىب إليو الدكتكر فضل حسف عباس إلى ترجيح ىذيف المعنييف بدليل
تاريخي ؛ كىك " أف القبائل األكلى (ثمكد كعاد) لـ تكف مشيكرة بالسحر ،ككمما
جاءىـ نبي كذبكه بأنو بشر يأكل كيشرب  ،كأف السحر لـ يكف معمكما لدػ قكـ
صالح  .أما السحر عند قدماء المصرييف فقد حدثنا القرآف الكريـ عنو  ،كما أف قرب
المسافة بيف مصر كمديف منزؿ شعيب ترجح معرفتيـ لمسحر .كمف ىنا يككف القصد
بالمسحريف" :المسحكريف" (.)2

()1
()2

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )89/14

إعجاز القرآف الكريـ  ،د .فضل حسف عباس ك سناء فضل عباس  ،حقكؽ الطبع محفكظة

لممؤلف  ،عماف (1412ىػ 1991 -ـ)  ،ص ( . )202
54

 _11المثال العاشر :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك)  :
 -1ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰜ ﭼ]فاطر[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -2ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮤﭼ]الروم[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :سكرة (الركـ) أجممت فييا القصص
في ذكر اآليات كالمكاعع كالفرائض  ،فبنيت ىذه اآلية عمى ذلؾ  ،أال
ترػ قبميا  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﮁ ﭼ ]الروم[  ،ثـ قاؿ  :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮤ ﭼ  ،ثـ
قدـ ذكر أحدىا كنسق الباقي عميو
استأنف اإلخبار عنيـ بأفعاؿ فعمكىا ّ
فقاؿ  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﭼ  إلى آخر أمرىـ  ،فكاف عدـ ذكر (الكاك) االختيار في ىذا
المكاف  ،كاذا كاف كذلؾ لـ يحتج إلى (الكاك) كما احتاج إلييا ما في سكرة
(فاطر)  ،ألف تمؾ تضـ ما بعدىا إلى ما قبميا  ،كأنو قاؿ  :فينظركا
كيف إذلكا ككانكا أعز منكـ عزة ككيف ضعفكا ككانكا أشد منكـ قكة  ،أؼ
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لحقيـ ذلؾ في حالة متناىية بيـ مف أحكاؿ الدنيا فأبدلكا بحاليـ
غيرىا (.)1
 -2ذىب ابف جماعة (ت733ىػ)  " :إف آية (الركـ) لـ يتقدميا قصص مف
تقدـ كال ذكرىـ  ،فناسب إجماليا كلذلؾ قاؿ تعالى  :ﭽ ﮘ ﮙ ﭼ
أما آية (فاطر) فكردت بعد قكلو تعالى  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ
 ،...ك ّ
]فاطر[ ،ثـ قاؿ  :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ]فاطر[  ،فناسب ذكر (الكاك)
العاطفة بخبر إف لمزيد حاليـ في الدنيا مف الشدة في القكة كلـ تغف عنيـ
شيئا كلذلؾ أعقب ذلؾ قكلو تعالى  :ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰜﭼ]فاطر[ ،فكيف بيؤالء؟"(.)2
 -3ذىب أبك حياف (ت745ىػ)  :ما في سكرة (الركـ) استئناؼ إخبار عما
كانكا عميو  ،أما في سكرة (فاطر)ﭽﰇ ﰈﭼفالجملةفًمحلنصب
حالفالمقصدانمختلفان(.)3ووافقهالسمٌنالحلبً(ت756هـ)(.)4
 -4ذكر األنصارؼ (ت926ىػ)  ":أف ما في سكرة (الركـ) مكافق لما قبمو
كىك  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﮁ ﭼ ]الروم [  ،ك لما ما بعده ك ىك
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮤ ﭼ]الروم[

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )415

()2

كشف المعاني  ،ص ( )293مسألة رقـ (.)338

()4

الدر المصكف ( ، )242/ 9كينظر :نظـ الدر في تناسب اآليات كالسكر لمبقاعي

()3

البحر المحيط (. )306/ 7

( ، )51/15كفتح القدير لمشككاني (. )283/ 4
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ك ما في(فاطر) مكافق أيضا ما قبمو كىك  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ
]فاطر[ ،كلما بعد كىك :ﭽ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰜ ﭼ]فاطر[" (.)1
 -5ذىب ابف عاشكر (ت1393ىػ)  :مجيء الحاؿ في ىذه اآلية :ﭽ ﰇ
ﰈ ﭼلما يفيده مكقع الحاؿ مف استحضار صكرة تمؾ القكة إيثا ار لئليجاز
القتراب ختـ السكرة  .كلذلؾ لـ يؤت في نظائرىا بجممة الحاؿ كلكف أتى
فييا بجممة كصف قاؿ تعالى في سكرة (الركـ)  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﭼ  ،حيث أكثر فييا اإلطناب بتعداد بعض مظاىر تمؾ
القكة

()2

.

التعميق :
يذىب الباحث  :إلى ما ذكره اإلسكافي(ت420ىػ)  ،حيث إف سكرة (الركـ) أجممت
فييا القصص في ذكر المكاعع  ،كاستأنف اإلخبار عنيـ بأفعاؿ فعمكىا  ،فمـ يحتج
إلى ذكر (الكاك) بخبلؼ سكرة (فاطر) فيي تضـ ما بعدىا إلى ما قبميا .
_11المثال الحادي عشر :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ]ٌس[.


()1
()2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )441المسألة رقـ (. )2

التحرير كالتنكير (.)338/ 22
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أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ]البقرة[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ الكرماني(ت505ىػ)  :ما في سكرة (البقرة) ﭽ ﭔ ﭕ ﭜ ﭼ جممة
ىي خبر عف اسـ (إف )  ،كما في سكرة ( يس ) ﭽ ﮦ ﮧ ﮮ ﭼجممة
عطفت بػ(الكاك) عمى جممة ( .)1ككافقو ابف جماعة (ت733ىػ)
الزركشي (ت794ق)

()3

()2

 ،ك

.

 -2نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)4
التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الكرماني (ت505ىػ)  ،حيث ذكر أف (الكاك) في سكرة (البقرة)
كعدـ ذكرىا في سكرة (يس)  ،ألف في (البقرة) الجممة ىي خبر عف اسـ إف كما في
( يس) جممة عطفت بػ(الكاك) عمى جممة .

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( ، )15المسألة رقـ (. )6

()3

البرىاف في عمكـ القرآف (.)149/1

()2

()4

كشف المعاني  ،ص ( ، )87مسألة (.)13

بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،مجد الديف دمحم بف يعقكب الفيركزأبادؼ

(ت817ىػ)  ،تحقيق دمحم عمي النجار  ،لجنة إحياء التراث اإلسبلمي  ،القاىرة  ،ط1416 (،3ىػ
 1996ـ) . )139/1( ،58

 _12المثال الثاني عشر :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯩ ﭼ]الزمر[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الكاك) :
 -1ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮧ ﭼ]الزمر[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1القكؿ األكؿ  :أف (الكاك) زائدة حينئذ  ،دخكليا كخركجيا  ،كيدؿ ذلؾ اآلية
الثانية  ،ك الفرؽ بيف اآليتيف  ،ك ىذا قكؿ الككفييف كعمى رأسيـ شيخيـ
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()1
يسمييا ساقطة أك مسقطة
بعضيـ
ك
.
الفراء (ت207ىػ)
ّ

()1

()2

أك مقحمة

()3

معاني القرآف ( ، )238 /1كينظر  :معاني القرآف كاعرابو  ،أبك إسحاؽ إبراىيـ ابف السرؼ

الزجاج (ت311ىػ)  ،تحقيق عبد الجميل عبده شمي  ،عالـ الكتب  ،بيركت  ،ط1408 (، 1ىػ -
1988ـ)  ، )274/ 4( .ك معاني القرآف الكريـ  ،أبك جعفر أحمد بف دمحم بف إسماعيل النحاس
(ت338ىػ)  ،تحقيق دمحم عمي الصابكني

مطابع جامعة أـ القرػ  ،مكة المكرمة  ،ط1

( 1408ىػ 1988-ـ)  ، )196/ 6( .ك إعراب القرآف  ،أبك جعفر أحمد بف دمحم بف إسماعيل
النحاس(ت338ىػ)  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،ط1430 (، 1ىػ 2009 -ـ )  .ص
( ، )67/4كاإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ لؤلنبارؼ  ،ص ( ، )366رصف المباني لممالقي
ص ()425

كالبحر المحيط ألبي حياف ( ، )424/ 7كالدر المصكف لمسميف الحمبي

( ، )447/ 9ك مغني المبيب عف كتب األعاريب  ،أبك دمحم عبدهللا جماؿ الديف بف يكسف بف
أحمد بف عبدهللا بف ىشاـ األنصارؼ (ت761ىػ) ،تحقيق دمحم محيي الديف عبد الحميد  ،المكتبة
العصرية  ،بيركت  ،د.ط 1411،ىػ 1991 -ـ . )417/ 2( .
()2
()3

معاني القرآف لمفراء ( ، )238/ 1كينظر  :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج (. )274/ 4
مجالس ثعمب  ،أبك العباس أحمد بف يحيى ثعمب(ت291ىػ)  ،تحقيق عبد السبلـ

ىاركف  ،دار المعارؼ مصر ،ط ، 2د.ت ( ، )59/1كينظر  :األزىية في عمـ الحركؼ  ،عمي
بف دمحم النحكؼ اليركؼ (ت415ىػ) تحقيق عبد المعيف المّمكحي  ،مطبكعات مجمع المغة
العربية  ،دمشق  ،ط1413(، 2ىػ 1993 -ـ) ص ( ، )234كالجنى الداني الجنى الداني في
حركؼ المعاني  ،الحسف بف قاسـ المرادؼ(ت749ىػ)  ،تحقيق فخر الديف قباكه كدمحم نديـ
فضل  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،د .ط 1413 (،ىػ 1992-ـ)  ، )169( ،كمغني المبيب
البف ىشاـ (. )417/ 2
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أك ممغاة (.)1
 -2القكؿ الثاني  :أف (الكاك) عاطفة  ،كجكاب (إذا) مختمف فيو بيف
النحاة  ،فذىب بعضيـ إلى أف الكاك عاطفة في  :ﭽ ﯟ ﭼك جكاب (إذا)
ىك :ﭽ ﮏ ﮐ ﭼعمى زيادة (الكاك) في :ﭽ ﮏ ﮐ ﭼ( ،)2كذىب أكثرىـ
إلى (الكاك) عاطفة في ﭽﯟ ﭼكجكاب ( إذا ) مقدر أك محذكؼ  ،كنسبو
بعضيـ لمبصرييف

()3

 ،كبو قاؿ ابف الزبير الغرناطي (ت708ىػ)

()4

 ،كابف

القيـ (ت751ىػ) (.)5
 -3أكرد أبك البركات بف األنبارؼ (ت577ىػ) مسألة أف تأتي (كاك) العطف
زائدة  ،ك أشار إلى جكاز ذلؾ عند الككفييف ك كافقيـ مف البصرييف أبك
الحسف األخفش (ت215ىػ) كأبك العباس المبرد (ت285ىػ)  ،كأما جميكر
البصرييف فيمنعكف ذلؾ كال يجيزكنو
()1

()6

 .كقد ذكر المرادؼ (ت749ىػ) أف

الكشف كالبياف عف تفسير القرآف  ،أبك إسحاؽ أحمد الثعمبي  ،تحقيق أبك دمحم بف عاشكر

دار إحياء التراث العربي  ،بيركت ،ط1422 ، 1ىػ 2002 -ـ  ، )259/ 8(.معالـ التنزيل ،أبك
دمحم الحسيف البغكؼ (ت516ىػ) تحقيق دمحم بف عبدهللا القمر  ،كعثماف بف جمعة ضميرية
كسميماف بف مسمـ الحكش  ،دار طيبة  ،الرياض ،ط2002، 1ـ (. )133 /7
()2

ينظر :مغني المبيب البف ىشاـ األنصارؼ ( . )362 /2

()3

معاني القرآف الكريـ ( )196/ 6كاعراب القرآف  ،ص ( )890ككبلىما لمنحاس  ،كاإلنصاؼ

()4

مبلؾ التأكيل (.)428 /2

في مسائل الخبلؼ البف األنبارؼ ( ، )459 / 2ك الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (. ) 185/ 8
()5

بدائع الفكائد  ،أبك عبدهللا دمحم بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية (ت751ىػ)  ،تحقيق

عمي دمحم العمراف  ،دار عالـ الفكائد  ،د.ط  ،د.ت . )555/ 2( .
()6

اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ ()456/ 2
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ابف مالؾ تبع الككفييف كاألخفش في جكاز زيادة (كاك) العطف ( .)1كقد احتج
الككفيكف عمى جكاز زيادة (كاك) العطف بكركده كثي ار في كتاب هللا ككبلـ
العرب  ،فمف القرآف الكريـ الشاىد  :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ
فالجكاب (الكاك) زائدة  .كمف كبلـ العرب قكؿ الشاعر :
بنا بطف حقف ذؼ ركاـ عقنقل

فمما أجزنا ساحة الحي كانتحى
ّ

()2

كالتقدير  :انتحى بزيادة (الكاك)
مقدر أك محذكؼ  ،أك أف
 -4القكؿ الثالث  :أف (الكاك) حالية  ،كجكاب (إذا) ّ
الجكاب  :ﭽ ﮏ ﮐ ﭼ عمى زيادة (الكاك)  .قاؿ أبك حياف  " :كمف جعل
الجكاب محذكفا

أك جعمو ﭽ ﮏ ﮐﭼ عمى زيادة (الكاك) جعل قكلو 

ﭽ ﯟﭼ جممة حالية  ،أؼ  " :كقد كفتحت أبكابيا " (.)3
كقد ذىب إلى ىذا القكؿ بأف (الكاك) حالية جمع مف المتقدميف كالمتأخريف
كمنيـ أبك عمي الفارسي (ت377ىػ)
المالقي (ت702ىػ)
()1

()6

()4

 ،ك الكرماني (ت505ىػ)

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

()7

()5

 ،ك

 ،ك السميف

الجنى الداني  ،ص (.)164

()2

البيت المرغ القيس في ديكانو  ،ص ( ، )115كاإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ ()457 / 2

()3

البحر المحيط ( .)425 /7

كرصف المباني  ،ص ( ، )487ك الدر المصكف ( . )436 /1

()4

ينظر قكلو في  :الجنى الداني  ،ص ( ، )169ك البرىاف في عمكـ القرآف (. )189 /3

()6

رصف المباني  ،ص (.)487

()5

()7

البرىاف في متشابو القرآف  ،ص ( )165المسألة رقـ (. )443
كشف المعاني  ،ص ( )316المسألة رقـ (. )375
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الحمبي (ت756ىػ)

()1

 ،كالزركشي (ت794ىػ)
()4

ك اآللكسي (ت1270ىػ)

()2

كالبقاعي (ت885ىػ) (،)3

 ،ك ابف عاشكر (ت1393ىػ)(.)5

 -5القكؿ الرابع  :تردد بعضيـ بيف ككف (الكاك) عاطفة أك حالية كالمرادؼ
أف (الكاك) في ذلؾ إما
(ت749ىػ)  ،الذؼ قاؿ  " :كذىب المحققكف إلى ّ
عاطفو  ،كاما (كاك) الحاؿ ".

()6

ك شرؼ الديف بف رياف (ت770ىػ)

()7

.

أف (الكاك) كاك الثمانية في :ﭽ ﯟ ﭼ .
 -6القكؿ الخامس ّ :
قاؿ المرادؼ(ت749ق) ( " :كاك) الثمانية  :ذىب قكـ إلى إثبات ىذه
(الكاك)  ،منيـ ابف خالكيو كالحريرؼ  ،كجماعة مف ضعفة النحكييف .
قالكا  :مف خصائص كبلـ العرب إلحاؽ (الكاك) في الثّامف مف
بأف السبعة عندىـ عدد
العدد  ،فيقكلكف  :كاحد  ،اثناف  ،ثبلثة  ،...ىإشعا ار ّ
كامل  .كاستدلكا بقكلو تعالى ﭽ ﮂ ﮃﮄ ﮙ ﭼ ]الكهف [.
قالكا  :ألحقت (الكاك)؛ ألف أبكاب الجنة ثمانية  .كلما ذكر جينـ
ألف أبكابيا سبعة " (.)8
قاؿ :ﭽ ﮍﭼببل (كاك) ؛ ّ

()1

الدر المصكف ( . )447/ 9

()2

البرىاف في عمكـ القرآف (.)189 / 3

()4

ركح المعاني (.)503 / 23

()3

نظـ الدرر (.)568/ 16

()5

التحرير كالتنكير (.)72 / 24

()7

الركض الرياف (.)376 /2
ّ
الجنى الداني  ،ص (.)167

()6

()8

الجنى الداني  ،ص (.)169
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كأكرد الزركشي (ت794ىػ) خب ار ألبي عمي الفارسي(ت377ىػ) مع ابف
ّ
خالكيو (ت 370ىػ) في ىذه (الكاك)  ،فذكر أنيما اجتمعا في مجمس سيف
الدكلة  ،فسئل ابف خالكيو عف آيتي (الزمر) (شاىدنا) ﭽ ﮍﭼ بغير
النار  ،ك ﭽ ﯟ ﭼ  بػ(الكاك) في الجنة  ،فأجاب ابف
(الكاك) في ّ
خالكيو ( :الكاك) كاك الثمانية ؛ ألف العرب ال تعطف الثمانية إال بػ(الكاك)
فنظر سيف الدكلة إلى أبي عمي كقاؿ  :أحق ىذا ؟ ! فقاؿ أبك عمي  :ال
أقكؿ قكلو ؛ إنما قكلو  :ﭽ ﮍﭼ فيو معنى الشرط كىك بدكف (كاك)  ،ك
أماﭽ ﯟﭼ 
فيو داللة عمى ّ
أف النار مغمقة  ،ك مجيئيـ شرط لفتحاىا  .ك ّ
الجنة فػ(الكاك) لمحاؿ  ،كأف المعنى  :جاؤكىا كىي مفتّحة األبكاب أك ىذه
في ّ

حاليا (.)1

أف أىل الجنة
 -7القكؿ السادس  :قاؿ الشيخ دمحم بف صالح بف عثيميف  ":كذلؾ ّ
إذا عبركا الصراط كقفكا عمى قنطرة

()2

فيقتص لبعضيـ مف بعض ...
،
ّ

النار  ،فبل
كلكنيـ إذا أتكا إلى الجنة ال يجدكنيا مفتكحة كما يجد ذلؾ أىل ّ
ّ

تفتح األبكاب حتّى يشفع النبي ألىل الجنة أف يدخمكىا  ...كىذه الشفاعة
يشير إلييا القرآف ؛ ألنو هللا قاؿ في أىل الجنة  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

يدؿ أف ىناؾ شيئا بيف كصكليـ إلييا كبيف فتح األبكاب  ،ك
ﯠ ﭼ ،كىذا ّ

()1

البرىاف في عمكـ القرآف ( ، )189/ 3كينظر اإلشارة إلى ىذه القصة أك المناظرة أيضا

()2

القنطرة  :الجسر  ،ينظر :لساف العرب  ،دمحم بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرؼ

في  :المحرر الكجيز البف عطية (  ، )287/ 8كالجنى الداني لممرادؼ  ،ص (. )168

(المشيكر ابف منظكر) (ت711ىػ)  ،دار صادر ،بيركت ،د.ط  ،د.ت ( .قنطر) ص (.)3752
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ىك صريح فيما ركاه مسمـ

()1

عف حذيفة كأبي ىريرة – رضي هللا عنيما –

قاال  :قاؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  " :يجمع هللا تبارؾ ك تعالى الناس  ،فيقكـ المؤمنكف
حتى تزلف ليـ الجنة  ،فيأتكف آدـ  ،فيقكلكف  :يا أبانا استفتح لنا الجنة "...
كذكر الحديث  ،كفيو  " :فيأتكف دمحما ملسو هيلع هللا ىلص  ،فيقكـ فيؤذف لو .)2( " ...
التعميق :
يرػ الباحث  :أف تككف (الكاك) عاطفة ؛ النسجاميا مع األحاديث المذككرة
آنفا  .كعدـ تعارضو معيا  .كبناء عمى ذلؾ ينبغي أف يككف التكجيو كالتعميل
المغكؼ في اآليات القرآنية منسجما مع النصكص القرآنية كاألحاديث
النبكية ؛ ألف األصل أف يككف التفسير كالتكجيو لآليات القرآنية بالقرآف
نفسو  ،ك األحاديث النبكية أكال  ،ثـ بكبلـ الصحابة كالتابعيف ثانيا  ،ثـ
النصكص المغكية ثالثا .
 _3ذكر حرف (النون) وعدمو:
 _1المثال األول  :ذكر حرف (نون التوكيد) مع الفعل المضارع (يكون) المسبوق
بال الناىية وعدمو :
لننظر إلى اآليتيف التي ذكر فييما ( نكف التككيد ) مع الفعل المضارع (يككف) :
 -1ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ]البقرة[.
()1

صحيح مسمـ  :مسمـ بف الحجاج القشيرؼ  ،تصحيح كشرح أحمد شمس الديف  ،دار الكتب

العممية  ،بيركت  ،ط1418 (، 1ىػ) .في باب أدنى اىل الجنة منزلة  ،برقـ(.)159 /1(،)329
()2

شرح العقيدة الكسطية شرح العقيدة الكاسطية  ،ابف تيمية  ،شرح دمحم صالح العثيميف  ،دار

ابف الجكزؼ الدماـ  ،ط1421 (، 6ىػ) .)174/ 2( ،
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 -2ﭽ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ]ٌونس[.
أما اآلية التي لـ ترد (نكف التككيد ) مقترنة بالفعل المضارع (يككف) :
 -1ﭽ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ]آلعمران[.
قاؿ النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
 -1رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :عدـ ذكر (نكف التككيد) في سكرة (آؿ عمراف)
ﭽ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ  ،ألف ما في ىذه السكرة جاء عمى
األصل  ،كلـ يكف فييا ما أكجب إدخاؿ (نكف التككيد) في الكممة بخبلؼ
سكرة (البقرة) ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ؛ فإف فييا في أكؿ
القصة ﭽ ﮣ ﮤﮥﮦﯤﭼ بػ(نكف التككيد) فأكجب (االزدكاج)
إدخاؿ (النكف ) في الكممة فيصير التقدير  :فمنكلينؾ قبمة ترضاىا ﭽ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ،ك الخطاب في اآليتيف لمنبي صمى هللا
عميو كسمـ  ،كالمراد بو غيره أؼ  :تعميما ألمتو ( .)1كتابعو ابف جماعة
(ت733ىػ)( ،)2ك األنصارؼ (ت926ىػ) (.)3
 -2ذىب الزمخشرؼ (ت538ىػ)  :إف أىل الكتاب يعرفكف الحق كيكتمكنو كذلؾ
في قكلو  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (البقرة) إص ار ار
منيـ عمى الباطل مع عمميـ بأنو الحق  .ككذلؾ في سكرة (يكنس) كرد قكلو
()1
()2
()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )36رقـ المسألة (. )61
كشف المعاني  ،ص ( )131رقـ المسألة (. )80

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )45رقـ المسألة (. )64
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تعالى  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹﮺  ﭼ ]ٌونس[  ،كفي المكضعيف كاف الخطاب مكجيا إلى الرسكؿ
ملسو هيلع هللا ىلص  ،كال يعقل أف يككف المكقف مكقف نيي مف هللا إلى رسكلو الكريـ  ،فقد
انتقمت الداللة مف باب النيي إلى باب إثارة الحماسة لزيادة الثبات كالطمأنينة
تككنف) مف الشاكيف في كتماف أىل الكتاب الحق كىـ
عند الرسكؿ (فبل
ّ

يعممكف  ،كال تشؾ في أف الكتاب مف عند ربؾ كفي ىذا تثبيت مف هللا
كطمأنة لرسكلو .
أما ما كرد في (آؿ عمراف) فقد سبقيا قكلو تعالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ  ،ثـ قاؿ
تعالى  :ﭽ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ ،كالخطاب مكجو أيضا إلى
الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص لكنو ال يتعمق بالكتاب بل بقصة خمق عيسى عميو السبلـ بدليل
قكلو :ﭽ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      ﯹ ﭼ.فالنبي ليس في حالة
شؾ مطمقا كال يحتاج إلى مؤكد يؤكد إيمانو بخمق عيسى(.)1
 -3ذكر أبك حياف (ت745ىػ)  :تأكيد النيي بػ(نكف التككيد) مبالغة في
النيي  ،ككانت المشددة ألنيا أبمغ في التأكيد مف المخففة  ،كالمعنى  :فبل
تككنف مف الذيف يشككف في الحق  ،ألف ما جاء مف هللا تعالى ال يمكف أف
يقع فيو شؾ (.)2

()1

تفسير الكشاؼ  ،ص ( ، )474،174، 103ينظر  :أنكار التنزيل كأسرار التأكيل لمبيضاكؼ

(  )94/ 1ك ( . )163/ 1
()2

البحر المحيط (. )610 / 1
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التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو الزمخشرؼ (ت538ق)  ،إذ إف كجكد (نكف التككيد) في
اآليتيف يستدعيو المكقف فاآلية تدعك إلى الثبات كالطمأنينة كذكر (النكف المؤكدة)
أما في اآلية الثالثة فأف المكقف ال يدعك إلى كجكد (النكف
أدعى إلى ذلؾ  .ك ّ
المؤكدة) فالرسكؿ ال يشؾ كلك لمحظة كاحدة بل ىك مطمئف القمب ثابت المكقف مف
خمق سيدنا عيسى كبشريتو .
 _2المثال الثاني  :ذكر حرف (النون) مع نون الضمير (إّنا) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا ذكر حرؼ (النكف) مع نكف الضمير (إّنا) :
 -1ﭽﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﭼ]هود[.
أما اآلية التي لـ يرد فيو ذكر حرؼ (النكف) مع نكف الضمير (إّنا) :
 -1ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ]إبراهٌم[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
(إننا) في سكرة (ىكد) جاء عمى
 -1ذىب اإلسكافي (ت420ىػ)  :إلى ذكر ّ
األصل كالخطاب مكجو لصالح  ،بخبلؼ سكرة (إبراىيـ) جاء عمى التخفيف

استثقاال لمجمع بيف النكنات  ،كلقكلو بعده ﭽﮭﭼ  ،ك الخطاب مكجو
لجماعة الرسل (.)1

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )271
68

ككافقو الكرماني (ت505ىػ)
(ت708ىػ)

()3

()1

 ،ك القرطبي (ت671ىػ) ( ،)2ك الغرناطي

 ،كالحسف القمي(ت728ىػ) ( ،)4كالبقاعي (ت885ىػ) ( ،)5ك

ابف عاشكر (ت1393ىػ)

()6

.

التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،إذ إف في سكرة (إبراىيـ) الحكاية عف
(إننا) الجتمع خمس نكنات .
جميع الرسل فيﭽﮭﭼفمك جاء ّ
 _3المثال الثالث :ذكر حرف (النون) مع الفعل المضارع المسبوق بال الناىية
وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا (النكف) مع الفعل المضارع المسبكؽ ببل الناىية (ال
تكف):
 -1ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ]النمل[.

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )84المسألة رقـ ( ، )214كغرائب التفسير كعجائب

()2

الجامع ألحكاـ القرآف (. )153/11

التأكيل (. )509/1
()3

مبلؾ التأكيل (. )259/2

()5

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )320/9

()4

()6

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )34/4

التحرير كالتنكير (. )110/12
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أما اآلية التي لـ ترد فييا (النكف) مع الفعل المضارع المسبكؽ ببل الناىية
(التكف) :
 -1ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﭼ]النحل[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي  :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :عدـ ذكر (النكف) في سكرة (النحل) تخفيفا
مف غير قياس  ،بل تشبييا بحركؼ العمة  ،كخص بعدـ ذكرىا مكافقة لقكلو
تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ]النحل[
كلسبب نزكؿ ىذه اآلية  ،ألنيا نزلت تسمية لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص حيف قتل عمو (حمزة)
كمثّل بو  ،فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ألفعمف بيـ كألصنعف  ،فأنزؿ هللا تعالى  :ﭽ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ ]النحل[ ،فبالغ في عدـ الذكر ليككف ذلؾ مبالغة
في التسمية  ،كاثباتيا في (النمل)  ،جاء عمى القياس ( .)1كتابعو األنصارؼ
(ت926ىػ) (.)2
 -2رأػ البقاعي (ت885ىػ)  :عدـ ذكر (النكف) في آية (النحل) إشارة إلى
ضيق الحالة عف أدنى إطالة  ،كأما قكلو ( :كال تكف) مثبتا لمنكف ؛ فؤلنو في
سياؽ اإلخبار عف عنادىـ كاستيزائيـ مع كفايتو سبحانو كتعالى لمكرىـ بما
أعد ليـ مف سكء العذاب في الداريف (.)3
ّ

()1
()2
()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )102المسألة رقـ (. )270
فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )317المسألة رقـ (. )29
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )284/11
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التعميق :
يكافق الباحث ما ذكره البقاعي (ت885ىػ)  ،حيث إف إثبات (النكف) يفيـ منو
الرسكخ  ،فبل يككف منييا عما ال ينفؾ عنو العسر ،كانما ينيى عف التمادؼ معو في
الذكر  ،بخبلؼ ما كرد في سكرة (النحل) فإف السياؽ لمعدؿ في العقكبة بما كقع مف
المصيبة في غزكة أحد المقتضي لتعظيـ التسمية بالحمل عمى الصبر  ،كنفي جميع
أشكاؿ الضيق ليككف ذلؾ كازعا عف مجاكزة الحد  ،بل حامل عمى العفك .
 _4ذكر حرف (الفاء) وعدمو :
 -1المثال األول  :اقتران لفظة (سوف) بـ(الفاء) :
لننظر إلى اآليتيف التي كرد فييما حرؼ (الفاء) :
 -1ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮍﭼ]األنعام[.
 -2ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﭼ]الزمر[
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الفاء) :
 -1ﭽﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮯ ﭼ]هود[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب اإلسكافي(ت420ىػ)  :إف هللا أمر نبيو في سكرة (األنعاـ) بأف يخاطب
الكفار عمى سبيل الكعيد  :اعممكا فستجزكف كتعممكف إساءتكـ إلى أنفسكـ .
كالعمل سبب لمجزاء الذؼ عبر عنو بقكلو  :ﭽ ﯵ ﯶﭼ فػ(الفاء)
متعمقة بقكلو ﭽ ﯯﭼ  ،ك التقدير  :اعممكا فسكؼ تعممكف  ،إني عامل
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فسكؼ أعمـ  ،فعدـ ذكره لمعمـ بو  .ككذلؾ ما في سكرة (الزمر) خطاب مف
هللا تعالى لنبيو عمى ىذا الكجو .كما في سكرة (ىكد) فأنو حكاية عف شعيب
عميو السبلـ لما تجاىل قكمو عميو فقالكا لو :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮈ ﭼ ]هود[ فقاؿ ليـ  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮯﭼ كتعرفكف عممي  ،كاف قمتـ إنا ال
نفقو أكثر ما تقكلو ،فجعل ﭽ ﮡ ﮢﭼ مكان الوصف لقوله
ﭽ ﮟﮠﭼ فمـ يصح عمى ىذا المعنى دخكؿ (الفاء)  ،فصار استئنافا (.)1
كتابعو الكرماني (ت505ىػ)
القمي (ت728ىػ)
(ت885ىػ)

()6

()4

()2

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

ك ابف عاشكر (ت1393ىػ)

()9

(.)10

()1
()2

 ،ك الغرناطي (ت708ىػ)
()7

()5

 ،ك محيي الديف الدركيش (ت1402ىػ)

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )172

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )55المسألة رقـ ( )113ك غرائب التفسير كعجائب

مبلؾ التأكيل (. )171 /1

()4

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )171/3

()6

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ( )277/7ك (.)365 /9

()5

كشف المعاني  ،ص ( )167المسألة (. )134

()7

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( ، )177مسألة رقـ (.)42

()9

التحرير كالتنكير ( )91 /8ك ( . )152 /12

()8

 ،ك البقاعي

 ،كأبك السعكد (ت951ىػ)( ،)8ك

التأكيل . )387/1( ،
()3

()3

 ،كالحسف

إرشاد العقل السميـ ()138 /2

()10

إعراب القرآف كبيانو  ،مج( ،)2ص (. )461
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 -2رأػ الزمخشرؼ(ت538ىػ)  " :إدخاؿ (الفاء) كنزعيا في قكلو  :ﭽ ﮞ ﮟﮠ
ﮡﭼ كصل ظاىر بحرؼ مكضكع لمكصل  ،كنزعيا كصل خفي تقديرؼ
باالستئناؼ الذؼ ىك جكاب لسؤاؿ مقدر كأنيـ قالكا  :فماذا يككف إذا عممنا
نحف عمى مكانتنا كعممت أنت عمى مكانتؾ ؟ فقيل :ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ
فكصل تارة بػ(الفاء) كتارة باالستئناؼ لمتفنف في الببلغة  ،كما ىك عادة
البمغاء مف العرب  ،كأقكػ الكصميف كأبمغيما االستئناؼ  ،ك ىك باب مف عمـ
البياف تتكاثر محاسنو" ( .)1ك نقل أبك حياف (ت745ىػ)
الحمبي (ت756ىػ)

()3

()2

 ،ك السميف

عنو ذلؾ كأشا ار إليو .

 -3نقل النسفي (ت710ىػ) تكجيو الزمخشرؼ (ت538ىػ) دكف اإلشارة إليو (.)4
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،إذ إف عدـ ذكر (الفاء) في سكرة
(ىكد) ىي عمى سبيل االستئناؼ  ،كليس فييا مف التيديد ما كاف في (الزمر)
ك(األنعاـ).
_2المثال الثاني  :اقتران جواب الشرط (إذ) بــ(الفاء) .
يتناكب ذكر حرؼ (الفاء) كعدمو في جكاب الشرط (إذا) حيف يقع جكابيا مضارعا
منفيا بػ(ال) فيجكز أف يقترف بػ (الفاء) أك ال يقترف بيا بدليل قكلو تعالى :
()1

تفسير الكشاؼ  ،ص (. )496

()3

الدر المصكف (. )380 / 6

()2

البحر المحيط ()257/5

()4

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (.)81 /2
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 -1ﭽﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ]ٌونس[.

أما اآلية التي لـ يقترف فييا جكاب الشرط (إذا) بػ(الفاء) :
 -1ﭽﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﭼ]األعراف[
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :التقدير في سكرة (يكنس) ﭽ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ﭼ فبل يستأخركف ساعة كال يستقدمكف إذا جاء
أجميـ  ،ككاف ىذا فيمف قتل ببدر  ،كالمعنى  :لـ يستأخركا  .فأتى بػ(الفاء)
في الجكاب لتقكيتو كالتركيز عميو.
أما دخكؿ (الفاء) عمى (إذا) في سكرة (األعراؼ)  ،ك(النحل) اآلية ()61
فؤلنيا عطفت جممة عمى جممة بينيما اتصاؿ كتعقيب فكاف المكضع مكضع
(الفاء)  ،كعدـ اقتراف جكاب الشرط (إذا) بػ (الفاء)  ،ألف سياؽ اآليات ال
يستدعيو فمـ تذكر في الجكاب (.)1كتابعو في ذلؾ أبك حياف(ت745ىػ) ( ،)2ك
السميف الحمبي (ت756ىػ) (.)3

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص(  ) 59المسألة رقـ ( ، )126ك ص( )80المسألة رقـ

()2

البحر المحيط ( )295 /4ك (. )165 /5

( ، )191ك غرائب التفسير كعجائب التأكيل (. )484 /1
()3

الدر المصكف (. ) 307 / 5
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 -2رأػ الحسف القمي (ت728ىػ)  " :إف في سكرة (يكنس) بني الشرط عمى
االستئناؼ أك البياف  ،بخبلؼ سكرة (األعراؼ) فإنو جعل الشرط مرتبا عمى
قكلوﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼفمـ يحسف الجمع بيف الفاءيف " (.)1
 -3يؤكد ابف عاشكر (ت1393ىػ) شيئا مف كبلـ الحسف القمي(ت728ىػ)  " :ك
قد استغنى بفاء تفريع عامل الظرؼ في سكرة (األعراؼ) عف االتياف بػ(الفاء)
في جكاب (إذا) لظيكر معنى الربط كالتعميق بمجمكع الظرفية كالتفريع" .
ك(إذا) في سكرة (يكنس) مشربة معنى الشرط  ،فمذلؾ اقترنت جممة عامميا
بػ(الفاء) الرابطة لمجكاب معاممة لمفعل العامل في (إذا) معاممة جكاب
الشرط (.)2
 -4ذىب محيي الديف الدركيش (ت1402ىػ)  :إف (الفاء) استئنافية في سكرة
(األعراؼ)  ،ك إذا ظرؼ مستقبل متضمف معنى الشرط  ،كجممة (ال
يستأخركف) ال محل ليا ألنيا جكاب شرط غير جازـ  ،كالمضارع المنفي
بػػ(ال) إذا كقع جكابا لػ (إذا) جاز أف يقترف بػ (الفاء) كأف ال يقترف بيا (.)3
التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الكرماني (ت505ىػ)  ،ألف اآلية في سكرة (يكنس) سيقت جكابا
عف استعجاليـ العذاب  ،فاعتنى بأمر الشرط  ،فأتى بػ(الفاء) لتقكية الجكاب كالتركيز
عميو  ،مما ال يستدعيو سياؽ سكرة (األعراؼ) .

()1
()2
()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )588/3
التحرير كالتنكير ( )105 / 8ك (. )191/ 11

إعراب القرآف الكريـ كبيانو  ،مج( ،)2ص (. )544
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_3المثال الثالث  :اقتران (مقول القول) بـ(الفاء) .
لننظر إلى اآليات التي كرد فييا حرؼ (الفاء) :
 -1ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮎﭼ]الحجر[.
 -2ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ]ص[.
أما اآليات التي لـ يرد فييا حرؼ (الفاء) :
 -1ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ]األعراف[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :قكلو تعالى  :ﭽ ﭳ ﭼ في سكرة
(األعراؼ) كقع مستأنفا  ،غير مقصكد بو عطف عمى ما يقع بو ىذا السؤاؿ
فمـ يحتج إلى (الفاء)  ،أما اآليتاف في سكرتي (الحجر) ك (ص) فإنو
قاؿ  :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ كجاء بعد إخبار هللا بمعنو لو  ،فكأنو
قاؿ  :يا رب إف لعنتني كآيستني مف الجنة فأخر أجمي إلى يكـ يبعثكف  ،ك
يكـ يبعثكف ىك يكـ القيامة  ،ال يكـ اإلماتو  ،فمـ تقع اإلجابة إلى ما طمب
ألنو قاؿ  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼأؼ  :إلى
الكقت الذؼ ىك آخر أكقات األحياء  .فاقتضى إضمار (إف لعنتني يارب) أف
يأتي بػ (الفاء) فيقكؿ  :ﭽ ﰇ ﭼ كيأتي في جكابو بيا  ،كىك
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قكلو  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ فدخكؿ (الفاء) في المكضعيف لتقدـ ذكر
المعف  .أما عدـ ذكر (الفاء) في قكلو  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ  ،فؤلف
الدعاء في الصدر يستأنف بعده الكبلـ  ،كالقصة غير مقتضاه لما قبميا كما
اقتضاه قكلو  :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ  ك(الفاء) تكجب اتصاؿ ما
بعدىا بما قبميا .
كالنداء أكال يكجب القطع كاستئناؼ الكبلـ ال سيما في قصة ال يقتضييا ما
قبميا  ،فمـ تحسف (الفاء) مع قكلو  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮎ ﭼ ،وأما
الموضعاآلخر :ﭽ ﭾ ﭿ ﮄ ﭼ ]األعراؼ[ لـ يدخل الكبلـ فيو نداء
يكجب استئناؼ ما بعده  ،فمذلؾ كصل القسـ فيو باألكؿ بدخكؿ (الفاء) (.)1
كتابعو الكرماني (ت505ىػ)

()2

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

()3

 ،ك

األنصارؼ (ت926ىػ) (.)4
 -2قاؿ عبد القاىر الجرجاني (ت 471ىػ)  :قد يؤتى بالجممة فبل تعطف عمى ما
يمييا كلكف تعطف عمى جممة بينيا كبيف التي تعطف جممة أك جممتاف .

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( .)181

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )58مسألة رقـ ( ، )121كغرائب التفسير كعجائب

()3

كشف المعاني  ،ص( )175مسألة رقـ (. )145

التأكيل (. )398 /1
()4

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )188مسألة رقـ ( )7ك(. )8
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أما لماذا حذفت ىذه (الفاء) ؟ فقد تحذؼ طمبا لمخفة  ،أك اختصا ار  ،أك
اقتصا ار  ،أك تجنبا لمحشك .فأينما كجدت آية فييا قاؿ بدكف (الفاء) قدر ليا
محذكفا عمى ىيئة سؤاؿ (.)1
 -3ربط الغرناطي (ت708ىػ) سبب ذكر (الفاء) كعدميا  :إلى فكرة اإلسياب
كالتأكيد أك اإليجاز الكارد في اآليات  ،أال ترػ أف مجمكع الكمـ الكاقعة مف
لدف قكلو في سكرة (األعراف)  :ﭽ ﯝ ﯞﯭﭼ ]األعراؼ[ كىك
ابتداء القصة إلى قكلو :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼبضع كأربعكف كممة
كالكارد بػ(الحجر) مف لدف قكلو  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﯖ ﭼ ]الحجر[ إلى
قكلو  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ]الحجر[ بضع كسبعكف كممة
كفي سكرة (ص) مف لدف قكلو :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮤ ﭼ]ص[ إلى اآليةﭽ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ بضع كستكف كممة  ،فقد كضح ما قصد في
(األعراؼ) مف إيجاز األخبار في القصة كما في السكرتيف بعد مف اإلطناب
كالتأكيد (.)2
 -4رأػ ابف عاشكر (ت1393ىػ) ( :الفاء) في ﭽ ﭵ ﭼ فاء التفريع
أؼ  :أف كل قكؿ منيا أثاره الكبلـ الذؼ قبمو فتفرع عنو .أما قكلو  :ﭽ ﭾ
ﭿ ﭼ (الفاء) لمترتيب كالتسبب (.)3
()1

دالئل اإلعجاز  ،أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف دمحم الجرجاني النحكؼ (ت471ىػ )

قرأه كعّمق عميو أبك فير محمكد دمحم شاكر  ،د.ط  ،د.ت  ، .ص (. )188 ، 185
()2
()3

مبلؾ التأكيل (. )178 /1

التحرير كالتنكير ( )45 /8ك ( . )48 /14
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 -5ذكر الدكتكر تماـ حساف ( :الفاء) قبل القكؿ ضركرية لممعنى  ،فإذا لـ
تكجد في الكبلـ قدرناىا  ،شرط أف تككف عبلقة القكؿ في اآليات الترتيب
كالتعقيب  ،كأتى بمثاؿ عمى ذلؾﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭡ ﭼ ]العنكبكت[ (قاؿ) (قالكا ) ؛ أؼ  :فقاؿ  ،فقالكا ألف عبلقة القكؿ في
كل اآليات السابقة ىي الترتيب كالتعقيب ؛ فتقدير (الفاء) قبل القكؿ في كل
آية تقدير يدعك إليو المعنى ( .)1
التعميق :
يرػ الباحث  :الغرناطي (ت 708ىػ) قد أصاب في تعميمو في ذكر (الفاء) ك
عدميا ؛ فمف يتتبع بدقة القصة في سكرة (األعراؼ) يدرؾ أنيا كانت تركز عمى
غكاية إبميس ككسكستو  ،كفتنتو  ،ك كأف الغرض مف ذكرىا في ىذه السكرة تحذير
المسمميف كالناس مف غكايتو ؛ لذا لـ يقترف القكؿ بػػ(الفاء) ؛ فالحكاية سريعة بدليل
اختصار العديد مف التفصيبلت الكاردة في سكرتي (ص) ك (الحجر) .
 _3المثال الرابع  :اقتران حرف (الفاء) بالفعل (قال)
كخمكىا منو في آيات أخرػ
قد يذكر حرؼ (الفاء) مقترنا بالفعل (قاؿ) في آيات ّ ،
مف القرآف الكريـ  ،إذ اقترف الفعل بػػ(الفاء) (فقاؿ) في سكرة (العنكبكت) :
 -1ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﯔ ﭼ]العنكبوت[.
أما اآليتاف التي لـ تقترف فييما (قاؿ) بػ(الفاء) :

()1

البياف في ركائع القرآف  ،ص ( .) 139
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 -1ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮛ ﭼ]األعراف[ .
 -2ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮆ ﭼ]هود[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي(ت420ىػ)  :عدـ ذكر (الفاء) في سكرتي (األعراؼ كىكد)
ألف سياؽ ما تقدـ مف اآليات بدكف (الفاء)  ،بخبلؼ سكرة (العنكبكت) تقدميا
قصص مرتبطة بػ(الفاء) قاؿ تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯸﭼ ]العنكبكت[  ،فناسب السياؽ ذكر (الفاء)(.)1
كتابعو الكرماني (ت505ىػ)
(ت733ىػ)

()4

()2

 ،ك الغرناطي (ت708ىػ) ( ،)3ك ابف جماعة

.

التعميق :
يرػ الباحث  :اإلسكافي (ت420ىػ) قد ربط قصة شعيب برابط العطف عمى ما
قبميا ؛ إذ سبقيا ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯸﭼ فتعمق ما بعد آية (نكح) بػ(الفاء)  .أما في سكرة (األعراؼ) فقد سبقتيا
قصة لكط ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯢ ﭼ]األعراؼ[ فجاءت قصة مديف
مثميا بدكف (الفاء) .
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )277

()2

غرائب التفسير كعجائب التأكيل (. )882/2

()4

كشف المعاني  ،ص ( )214المسألة رقـ ( ، )209كينظر :نظـ الدرر في تناسب اآليات

()3

مبلؾ التأكيل (. )211 /1

كالسكر لمبقاعي (  )459/ 7ك ( . )436 /14
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 _5المثال الخامس  :اقتران خبر األسماء الموصولة بـ(الفاء) :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (الفاء) :
 -1ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ]التٌن[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الفاء) :
 -1ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ]االنشقاق[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الزمخشرؼ (ت538ىػ)  :إف االستثناء في سكرة (التيف) ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ استثناء متصل  ،فتـ الكبلـ بو .كاالستثناء
في سكرة (االنشقاؽ) ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ
منقطع بمعنى (لكف ) فمـ يتـ الكبلـ بو .كقكلو  :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ
استئناؼ يقرر ما أفاده االستثناء مف انتقاؿ العذاب عنيـ كتبييف أجرىـ ؛ كىذا
المكقف ال يستدعي كجكد (الفاء) ،كما في سكرة (التيف) بني الكبلـ عمى
التعقيب فأكرد (الفاء)( .)1كتابعو الحسف القمي (ت728ىػ)

()2

 ،ك ابف جماعة

(ت733ىػ)( ،)3كالقاسمي (ت1332ىػ) ( .)4
()1

تفسير الكشاؼ  ،ص ()1212 ،1191

()2

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )472/6

()4

محاسف التأكيل  ،دمحم جماؿ الديف القاسمي(ت1332ىػ)  ،كقف عمى طبعو كتصحيحو دمحم

()3

كشف المعاني  ،ص ( )375المسألة رقـ (. )468

فؤاد عبد الباقي ط1376( ،1ىػ 1957-ـ) . )6111/17(.
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 -2ذىب ابف ىشاـ (ت761ىػ)  :إف (الفاء) في قكلو تعالى  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭼ
تسمى رابطة تربط شبو الجكاب بشبو الشرط (.)1

التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الزمخشرؼ(ت538ىػ)  ،إذ إف الكبلـ في سكرة(االنشقاؽ)
بني عمى االستئناؼ فمـ يحتج إلى ذكر (الفاء)  ،كعمى التعقيب في سكرة
نحكيا ؛ ألف العرب تستعمل اسـ
(التيف) فذكر (الفاء) .كرأؼ ابف ىشاـ سديد
ّ
المكصكؿ بمعنى الشرط .

 _5ذكر حرف ( ال ) وعدمو :
-1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (ال) :
 -1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭣ ﭼ]األعراف[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (ال) :
 -1ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯫ ﭼ]ص[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :

()1

مغني المبيب (. )187 /1
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 -1القكؿ األكؿ  :مف المفسريف مف قاؿ بزيادة (ال) في آية (األعراؼ) ؛ فالفراء
(ت207ىػ)

()1

 ،ك الزمخشرؼ(ت538ىػ)
()4

كابف جماعة (ت733ىػ)

()3

()2

 ،كالحسف القمي(ت728ىػ)

 ،ك البيضاكؼ (ت791ىػ)

()5

عدكا (ال) صمة
ّ

زائدة لتككيد معنى الفعل الذؼ تدخل عميو كتحققو فكأنو قاؿ ( :ما منعؾ أف
تحقق السجكد كتمزمو نفسؾ) كزاد عمى ذلؾ السؤاؿ لمتكبيخ .
()6

عد الزجاج (ال) زائدة لتككيد الكبلـ كتقكيتو كجحده
 -2القكؿ الثاني ّ :
تابعو الفارسي (ت377ىػ)

()7

 ،ك القيسي (ت437ىػ)

(ت546ىػ) ( ،)9ك ابف األنبارؼ (ت577ىػ)
(ت616ىػ)( ،)11ك النسفي(ت710ىػ)

()1

معاني القرآف كأعرابو (. )36 /2

()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (.)207/3

()5

أنكار التنزيل كحقائق التأكيل (. )333/1

()2

()12

 ،ك ابف عطية

 ،كالعكبرؼ (ت616ىػ)(،)11

 ،كأبك حياف(ت745ىػ)

()4

()6

معاني القرآف (. )322 /2

اإلغفاؿ  ،أبك عمي الحسف بف أحمد الفارسي(ت377ق)  ،تحقيق عبدهللا بف عمر الحاج

إبراىيـ  ،المجمع الثقافي  ،أبك ظبي  ،د.ط 1424 (،ىػ 2003-ـ) .)202 /2( .
()8
()9

()13

 ،ك

تفسير الكشاؼ  ،ص ()357

كشف المعاني  ،ص ( )174المسألة رقـ ()144

()7

()10

()8

 .ك

مشكل إعراب القرآف (. )307 /1
المحرر الكجيز ()378 /2

()10

البياف في غريب القرآف (.)355 /1

()12

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (. )557 /1

()11

()13

إمبلء ما مف بو الرحمف (. )269/ 1

البحر المحيط ( . )273 /4
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السميف الحمبي (ت756ىػ)
كثير(ت774ىػ)
()5

()3

()1

 ،ك ابف ىشاـ (ت761ىػ)

ك البقاعي (ت885ىػ)

 ،ك الشككاني (ت1250ىػ)

()6

()4

()2

 ،ك ابف

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

 ،ك ابف عاشكر (ت1393ىػ)

()7

()5

.

 -3القكؿ الثالث  :مف قاؿ بزيادة (ال) لكنو أشار إلى رأؼ آخر لتحاشي القكؿ
بزيادتيا  ،فماؿ إلى تأكيل المقصكد باآلية بقكلو  ( :ما منعؾ مف الطاعة
كأحكجؾ إلى ّأال تسجد ؟ ) أك ( ما دعاؾ إلى ّإال تسجد ؟ ) أك ( مف قاؿ لؾ
ّأال تسجد ؟) كمنيـ الطبرؼ(ت310ىػ)
الطبرسي (ت538ىػ)

()10

()8

()9

 ،كالكرماني (ت505ىػ)

 ،كالقرطبي (ت671ىػ)

()11

 ،ك

.

 -4القكؿ الرابع  :مف المفسريف مف ماؿ إلى تبسيط األحكاـ فقاؿ ( :قصة كاحدة
فييا حكاية عما قاؿ إبميس إجابة عف سؤاؿ هللا لو عف سبب
()1

الدر المصكف (. ) 261 / 5

()3

تفسير القرآف العظيـ المسمى (تفسير ابف كثير)  ،أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير

()2

مغني المبيب ( . )275/1

البصركؼ الدمشقي(ت774ىػ) ،طبعة جديدة منقحة بإشراؼ محمكد عبد القادر األرناؤكط ،مكتبة
الرشد  ،الرياض ط1432( 1ىػ 2011 -ـ) . )343 /2( ،
()4

نظـ الدر (. )365 /7

()6

فتح القدير (.)269 /2

()8

جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف  ،مج ( ، )5ص ()89 ، 88

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )187المسألة رقـ (.)5

()7

التحرير كالتنكير ( . )40/8

()9

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )57المسألة رقـ ( )120كغرائب التفسير كعجائب

التأكيل (. )398/1
()10
()11

مجمع البياف في تفسير القرآف (.)401/2

القرطبي الجامع ألحكاـ القرآف (. )164/ 9
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عصيانو  ،ليس المقصكد منيا أداء األلفاظ بأعيانيا  ،كانما المقصكد ذكر
المعاني  ،ألف األلفاظ إذا اختمفت كأفادت المعنى المقصكد كاف اختبلفيما
كاتفاقيما سكاء  .فقكلو عزكجل ىا ىنا  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ]األعراؼ [  ،كقكلو في سكرة (ص)
ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ 
فيذه اآليات في بعض ألفاظيا اختبلؼ كفي المعنى اتفاؽ  ،كىي :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ و ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ .فأما قكلو  :ﭽ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ففيو زيادة إخبار عف حاؿ لـ تكف في اآلية
المتقدمة  ،كلـ يقل عندىا إنو لـ يكف ىناؾ خطاب إال ما ذكرناه فييا فيككف
الذكر معدكد في االختبلؼ (.)1
عد السكاكي (ت626ق) ىذه اآلية مف باب المجاز
 -5القكؿ الخامس ّ :
المغكؼ  .ك قدرىا ( :ما دعاؾ إلى أف ال تسجد) كضمف لفظة (منع) معنى

(حمل)  :ما حممؾ عمى أال تسجد (.)2
التعميق :

()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص(. )179

مفتاح العمكـ  ،أبك يعقكب يكسف بف أبي بكر بف دمحم بف عمي السكاكي (ت626ىػ) ،

ضبطو ككتب ىكامشو نعيـ زرزكر  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1407 ، 2ىػ 1987 -ىػ
 ،.ص (. )166
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يرػ الباحث أف ىناؾ اختبلفا بيف ىذه اآليات مف حيث التفصيبلت  ،ك في طريقة
عرض المشاىد  ،فقد عبرت عف القصة الكاحدة بعدة أساليب  .كال شؾ أف التنكع
في األساليب دليل عمى إعجاز القرآف ،كعمى ببلغة الذكر كعدمو حسبما يقتضيو
السياؽ  ،ك أف كل لفظة كردت في اآليات ليا داللة خاصة يقتضييا السياؽ ،ال يسد
مسدىا غيرىا مف األلفاظ .
 _2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (ال) :
 -1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭣ ﭼ]التوبة[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ ( ال) :
 -1ﭽ          ﯔ ﭼ]التوبة[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :الذؼ أخبر عف معنى الشرط في الفعل
األكؿ  ،كىك ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﭼ ]التكبة ، [54بني عمى أككد ما يبنى عميو األخبار مف اإليجاب
بعد النفي  ،فمما عمقت الجممة الثانية بو تعمق الجزاء بالشرط اقتضت مف
التككيد ما قصد بو مثمو في األكؿ  ،فكاف مف ذلؾ أف أكد معنى النيي بتكرار
(ال) في قكلو  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ  ،أما اآلية الثانية فيي
مخالفة لؤلكلى في ىذا المعنى  ،ألنو ال شرط ينطكؼ عميو الفعل الذؼ قبميا
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كما انطكػ عميو الفعل الذؼ قبل الفاء  ،كلـ يتضمف أيضا مف التككيد
المقتضي بناء ما يتعمق بو عميو فخبل مف الدكاعي إلى التككيد  ،فمـ
يكرر فيو ( ال ) لذلؾ " ( .)1ك تابعو الكرماني (ت505ىػ)
كالغرناطي (ت708ىػ)
(ت733ىػ)

()5

()3

 ،ك الحسف القمي (ت728ىػ)

 ،ك البقاعي (ت885ىػ)

محيي الديف الدركيش (ت1402ىػ)

()8

()6

()4

()2

 ،كابف جماعة

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ) ( ،)7ك

.

 -2أكرد الحسف القمي (ت728ىػ) تكجييا آخر  :إف تكرار (ال) في اآلية األكلى
مراد بيا الترقي مف األدنى إلى األعمى كىك أف إعجاب أكلئؾ األقكاـ بأكالدىـ
فكؽ إعجابيـ بأمكاليـ ( .)9ككافقو شرؼ الديف بف رياف (ت770ىػ) (.)10
 -3قاؿ أبك حياف (ت745ىػ)  :فذكر (ال) مشعر بالنيي عف اإلعجاب بكل كاحد
كاحد عمى انفراد  ،كيتضمف ذلؾ النيي عف المجمكع  ،كىنا لـ تذكر ﭽ
  ﭼ  فكاف نييا عف إعجاب المجمكع  ،كيتضمف ذلؾ
()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . )244

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )74المسألة رقـ ( ، )172ك غرائب التفسير

كعجائب التأكيل (. )457/ 1

()3

مبلؾ التأكيل (.)232 /1

()4

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(. )514/3

()6

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ()567/8

()5

كشف المعاني  ،ص( )197رقـ المسألة ()182

()7

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص( )232المسألة رقـ (. )16

()9

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف()513/3

()8

إعراب القرآف الكريـ مج ( ، )3ص ()255

()10

الركض الرياف في أسئمة القرآف (. )99/1
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النيي عف اإلعجاب بكل كاحد كاحد  ،فدلت اآليتاف بمنطكقيما كمفيكميما
عمى النيي عف اإلعجاب باألمكاؿ كاألكالد مجتمعيف كمنفرديف ( .)1كنقل
السميف الحمبي (ت756ىػ) ذلؾ كلـ يشر إليو (.)2
 -4ككافق القاسمي (ت1332ىػ) عمى ما قالو أبك حياف (ت745ىػ) (.)3
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،حيث إف اآلية الثانية ال شرط
ينطكؼ عميو الفعل الذؼ قبميا كما انطكػ عميو الفعل الذؼ قبل الفاء  ،كلـ يتضمف
أيضا مف التككيد المقتضي بناء ما يتعمق بو عميو فخبل مف الدكاعي إلى
التككيد  ،فمـ يكرر فيو (ال) .
 _6ذكر حرف (الالم) وعدمو :
-1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (البلـ) :
 -1ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ]األعراف[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (البلـ) :
 -1ﭽ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﭼ]األنعام[ .
()1

البحر المحيط (. )84/5

()3

محاسف التأكيل (. )3227/8

()2

الدر المصكف (. )94/6
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أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :ما في سكرة (األنعاـ) ﭽ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ
ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﭼ كقع بعد ما تقدـ ما يؤذف بالكرـ كاإلحساف في
قكلو  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﭼ]األنعاـ[  ،ك قكلو:ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰞ ﭼ
]األنعاـ [  ،فأتى بػ(البلـ المؤكدة) في الجممة الثانية فقطﭽ ﰜ ﰝ ﰞ ﭼ
.أما ما في سكرة (األعراؼ) فقد كقع بعد
ترجيحا لمغفراف عمى سرعة العقاب ّ
قكلو  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ]األعراؼ[

كقكلو  :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ]األعراؼ[ فتقدـ العذاب بػػ(البلـ) فقيد
رحمة منو لمعباد ؛ لئبل يرجح جانب الخكؼ عمى الرجاء ( .)1كقد ذىب إلى
ىذا القكؿ  :الغرناطي(ت708ىػ) ( ،)2كالحسف القمي (ت728ىػ)( ،)3ك ابف
جماعة (ت733ىػ)( ،)4كابف عرفة (ت803ىػ)( ،)5كالبقاعي(ت885ىػ)
األنصارؼ (ت926ىػ) (.)7
التعميق :
()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( ) 56المسألة رقـ (. ) 118

()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )195/3

()2

مبلؾ التأكيل (. )176 /1

()4

كشف المعاني  ،ص ( )173مسألة رقـ (. )143

()6

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ( )345 / 7ك ( . )142 /8

()5

()7

تفسير ابف عرفو (.)210/2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )183رقـ المسألة (. )54
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()6

ك

يتبنى الباحث تكجيو الكرماني (ت505ىػ)  ،إذ إف عدـ ذكر( البلـ) في سكرة
(األنعاـ) ألنو تقدميا ما يؤذف بالكرـ كاإلحساف  ،أما سكرة (األعراؼ) فتقدميا ما
يؤذف بغضب هللا ك عذابو  ،فناسب ذكر (البلـ) .

_2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي اقترف فييا حرؼ (البلـ) بفعل الذـ (بئس)  :
 -1ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﭼ]النحل[ .
أما اآليات التي لـ يقترف فييا حرؼ (البلـ) بفعل الذـ (بئس) قكلو تعالى :
 -1ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ]الزمر[
 -2ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﭼ]غافر[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :أنو لما تقدـ شدة كفر المذككريف مف صدىـ
كضبلليـ كاضبلليـ  ،ناسب ذلؾ التأكيد بذكر (البلـ) المشيرة إلى معنى
القسـ ،كمكافقة لقكلو تعالى  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ]النحل [  .أما سكرة
(الزمر)

فأنيا

خالية

مف

ذلؾ

فمـ

تؤكد(.)1

القمي(ت728ىػ)(،)2ك ابف جماعة (ت733ىػ) (.)1
()1
()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )99المسألة رقـ (. )259
تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )258/4
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ككافقو

الحسف

 -2ذكر الغرناطي (ت708ىػ)  :أف سكرة (النحل) تقدميا ثماني آيات في ذكر
ىؤالء المقكؿ ليـ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮇ ﭼ ]النحل[  ،كتمؾ اإلطالة في
ذكرىـ ،كاالستيفاء يناسبو التأكيد بػ(البلـ) المشير إلى معنى القسـ .
أما اآليتاف في سكرة (الزمر) كسكرة (غافر) فإف المتقدـ في األكلى منيما
قكلو :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮧ ﭼ]الزمر[ إلى قكلو  :ﭽ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮲ ﭼ  ،كذلؾ كبلـ قد جمع الكجازة أنو لـ يذكر مف
كفرىـ مثل ما ذكر في المذككريف قبل آية ( النحل ) مف ردىـﭽ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ فناسب اإليجاز الكاقع في آية (الزمر) مع ما أجمل فييا مف
كفرىـ بعدـ ذكر(البلـ) مف قكلو :ﭽ ﯳﭼ( .)2ككافقو البقاعي(ت885ىػ)( .)3
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الغرناطي (ت708ىػ)  ،إذ إف سكرتي (الزمر) ك (غافر)
لـ يقع قبميما استيفاء التعريف الكارد في سكرة( النحل) كال نص عمى شنيع
مرتكبيـ  ،فناسب عدـ ذكر (البلـ) .
_3المثال الثالث :
لننظر إلى اآليتيف التي كرد فييا حرؼ (البلـ) :
 -1ﭽﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ]الحجر[ .
()1
()2
()3

كشف المعاني  ،ص (  )226المسألة رقـ (. )230
مبلؾ التأكيل ()297 /2
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 -2ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭜ ﭼ]غافر[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (البلـ) :
 -1ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭭ ﭼ]طه[.
قاؿ النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
(إف) كاسميا
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ) ( :البلـ) التي تقع في خبر ّ

إذا حّمت محل الخبر تؤكد الكبلـ  ،كالعرب تحرص عمى التككيد في
مكضعو  ،كتركو في غير مكضعو  ،قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ

]الحجر [ كقاؿ قبل اآلية في سكرة (غافر) :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ]غافر[  ،ك
ىذاف مف مكاضع التككيد  ،كتحقيق الخبر أف الساعة حق كأنيا آتية ال
ريب فييا  ،كالخطاب لقكـ كفار ينكركنيا .كاآلية التي في سكرة (طو)
خطاب لمكسى عميو السبلـ  ،كىي في ضمف كبلـ هللا تعالى لو  :ﭽ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ ]طو[  ،كقاؿ  :ﭽ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭭﭼ ]طو[ كلـ يكف مكسى عميو السبلـ ممف
ينكر ذلؾ فيؤكد الكبلـ عميو تككيده عمى منكريو كجاحديو( .)1كتابعو

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )459
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الكرماني (ت505ىػ)
(ت733ىػ)

()3

()1

 ،ك الغرناطي (ت708ىػ)

()2

 ،ك ابف جماعة

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ) (.)4

التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،حيث إف مف يتدبر سياؽ اآليات يدرؾ
السبب في ضركرة ذكر البلـ في آية (الحجر) ك (غافر) دكف آية (طو)  ،ففي سكرة
(غافر) ك (الحجر) الجممة الخبرية مكجية إلى مشركيف منكريف البعث  ،فيذا الكضع
يقتضي التككيد القكؼ المؤثر في النفكس .
أما خطاب سكرة (طو) مكجو إلى سيدنا مكسى فبل يقتضي تككيد أمر ىك مصدؽ بو
كليس منك ار لو .
_4المثال الرابع :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (البلـ) :
 -1ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ]الشورى[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (البلـ) :
 -1ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ]لقمان[ .

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )166رقـ المسألة (. )448

()3

كشف المعاني  ،ص ( )321رقـ المسألة ( .)384

()2

()4

مبلؾ التأكيل (. ) 335 /2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )360المسألة رقـ (. )3
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أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
إف ما رّغب هللا تعالى فيو عبده مف الصبر
 -1ذىب اإلسكافي (ت420ىػ) ّ " :

عمى ما آلـ قمبو مف جناية جاف عميو حتى يغفر لمف ظممو كييب لو مف

حسنو بما
القصاص حقو ترغيب فيما يشق عمى اإلنساف فعمو  ،إال أف هللا ّ
كعد مف عفا – عما يجب لو – مف األجر الذؼ ضمنو  ،ففيو مع جزيل
الثكاب إصبلح ما بيف عشيرتو كعشيرة الجاني عميو بإطفاء الثائرة عنيما  ،ك
إذا كاف ىذا مف أصعب ما يتحممو اإلنساف كجب مف تككيد الكبلـ فيو ما ال
يجب في غيره فأدخمت البلـ عمى  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﭼ عمى معنى أنو مف األمكر التي يحتاج إلى تكطيف النفس
كتخير أرفعيا ك أعبلىا.
عمييا ّ ،
كليس كذلؾ ما في سكرة (لقماف)  ،ألنو قاؿ  :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯶ ﭼ
كليس يختص صب ار عمى ظمـ يمحقو فيرغب في العفك عف الظالـ  ،بل تككف
شدائد ال تييج النفكس لبلنتصار فييا كال تدعك دكاع إلى االنتقاـ ليا مف
تعبدنا في
الرزايا في األنفس كاألمكاؿ كما يككف مف قبل هللا تعالى مما ّ

بالصبر كليس لنا غيره " ( ،)1كتابعو في ذلؾ الكرماني (ت505ىػ) ( ،)2ك

()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )475

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )171المسألة رقـ (.)461
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()1

الحسف القمي(ت728ىػ)

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ) ( ،)2ك األنصارؼ

(ت926ىػ) (.)3
 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  " :آية (الشكرػ)  ،لما دخميا معنى القسـ ،...،
إذ إف (البلـ) في قكلو  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ تكطئة لو كدالة عمى تضميف
اآلية معناه  ،ناسب ذلؾ ذكر (الـ) التأكيد في خبر إف  ،كذلؾ ظاىر في
معنى اآلية  .أما آية (لقماف) فقكلو فييا  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﭼ فيي

مجرد إخبار عف حاؿ ما كقعت الكصية بو  ،كال مدخل لمقسـ ىنا كال معنى
لو  ،فمـ تدخل (الـ التأكيد) في الخبر إذ ليس في اآلية معنى القسـ
يستدعييا،

كال كقع في المفع ما يطابقيا  ،فكرد كل عمى ما يجب ك

يناسب  ،كلك قدر العكس لما ناسب " (.)4
التعميق :
يرجح الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،فالصبر في اآلية :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﭼيحتاج إلى تكطيف النفس عمى التحمل كاختيار ما يحبو هللا كىك الصبر
أما في قكلو تعالى  :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ
كالغفراف  ،فاستكجب السياؽ ذكر (البلـ) ّ .
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ فالصبر ىنا مختمف  ،فيك صبر عمى قضاء هللا
كليس صب ار عمى إنساف تسبب لؾ بأذػ  ،كما يككف مف هللا فعمى المؤمف أف يرضى
()1

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )80/6

()3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص (  )509المسألة رقـ ( . )4

()2

()4

كشف المعاني  ،ص ( ، )331رقـ المسألة (.)399
مبلؾ التأكيل ( . )402 /2
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بو كيصبر  ،كبذلؾ يككف الصبر ىنا مختمفا عف الصبر في اآلية السابقة  ،لذا ال
يحتاج إلى تككيد فيك مطمكب كاف كاف صعبا عمى النفس  .
 _7ذكر حرف (إن) وعدمو :
_1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (إف) :
 -1ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ]األنفاؿ[.

أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (إف) :
 -1ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ]آؿ عمراف[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  " :القصد إعبلـ المخاطبيف أف النصر ليس
مف قبل المبلئكة  ،كال مف كجية العدد كالعدة كفضل القكة  ،كلكنو مف عند
القادر الذؼ ال يغمب كال يمنع عما يريد فعمو  ،كالحكيـ الذؼ يضع النصر
كبيف
مكضعو .كاآلية التي في سكرة (األنفاؿ) إنما ىي في قصة يكـ بدر ّ ،
هللا تعالى ذلؾ بمفع ﭽ ﮋﭼ كالعمة لككف النصر بيده  ،فكأنو قاؿ في
المعنى  :النصر ليس إال مف عند هللا  ،ألنو العزيز الذؼ ال يمنع عما يريد
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فعمو  ،الحكيـ الذؼ يضع النصر في مكضعو  ،ففصل ذلؾ في خبريف عمى
األصل الكاجب في تكفية كل معنى حقو مف البياف .
كاآلية التي في سكرة (آؿ عمراف) ىي في قصة يكـ أحد  ،ككاف ىذا البياف قد
جعل خب ار عف النصر في اليكـ األكؿ  ،فاقتصر – مف ذكر مثمو -في اليكـ
الثاني عمى خبر كاحد  ،يجرؼ عميو معنى الخبر الثاني مجرػ الكصف
الختصار المعنى عف البسط ؛ اعتمادا عمى ما فصل في الخبر األكؿ  ،فكاف
االختصار بالثاني أليق  ،ككاف الثاني لو أجمل " فخص كل مكضع بما
يناسبو ( .)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ)
السميف الحمبي (ت756ىػ)

()4

()2

()3

 ،ك أبك حياف (ت 745ىػ)

 ،ك البقاعي (ت885ىػ)

()5

،ك

 ،ك األنصارؼ

(ت926ىػ) (.)6
 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  " :آية (األنفاؿ) تقدـ فييا كعكد جميمة كقكلو
تعالى ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﯞ ﭼثـ قاؿ  :ﭽ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ ثـ قاؿ  :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼفيذه كعكد عميو لـ يتقدـ إفصاح عنيا بمثميا
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )95

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )37المسألة ( ، )64كغرائب التفسير كعجائب

()3

البحر المحيط (.)460/4

()5

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر(. )234/8

التأكيل (. )269/1
()4

()6

الدر المصكف (.)390/3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )97المسألة رقـ (. )38
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في آية (آؿ عمراف) فناسبيا تأكيد الكصفيف العظيميف مف قدرتو جل كتعالى
عمى كل شيء كحكمتو في أفعالو فقاؿ:ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ
]األنفال["(.)1
 -3قاؿ ابف عاشكر (ت1393ىػ)  :في سكرة (آؿ عمراف) صاغ الصفتيف
العميتيف في صيغة النعت  ،أما في سكرة (األنفاؿ) فصاغ الصفتيف في
صيغة الخبر المؤكد  ،إذ قاؿﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼفنزؿ المخاطبيف
منزلة المتردد في كقكع النصر النعداـ أسبابو فجاء ختاـ اآلية في مكضع
االستئناؼ لئلخبار بما ليس معمكما عندىـ (.)2
التعميق :
يرجح الباحث ما ذىب إليو الغرناطي (ت708ىػ)  ،إذ إف اآلية التي ذكر فييا
الحرؼ (إف) تقدـ فييا كعكد جميمة لـ يتقدـ اإلفصاح بمثميا في آية (آؿ عمراف)
فناسبيا التأكيد  .كىكذا نستدؿ عمى المعنى المستفاد مف كجكد (إف) بقرائف سياؽ
اآليات (ما سبقيا كما لحقيا).
_2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (أف) :
 -1ﭽﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮘ ﭼ]القصص[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (أف) :
()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )89 /1

التحرير كالتنكير (.)277 /9
98

 -1ﭽﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯁ ﭼ]النمل[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب الكرماني(ت505ىػ)  " :ما في سكرة (النمل)ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ
فحيل بينيما بيذه الجممة  ،فاستغنى عف إعادة ( أف ) "(.)1
تقدمو فعل بعد (أف)
 -2رأػ الزمخشرؼ(ت538ىػ)  :ما في سكرة (النمل) ّ

كىك (بكرؾ) فحسف العطف عميو  ،كما في سكرة (القصص) لـ يتقدمو فعل

بعد (أف) فذكرت (أف) لتككف جممة ﭽ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ معطكفة عمى جممة
ﭽ ﭺ ﭻ ﮁﭼ ( .)2ككافقو القرطبي (ت671ىػ)
(ت756ىػ)( ،)4ك البقاعي (ت885ىػ)

()5

()3

 ،ك السميف الحمبي

ك األنصارؼ (ت926ىػ)

 -3نقل أبك حياف (ت745ىػ) تكجيو الزمخشرؼ(ت538ق) كأشار إليو

()6
()7

.
.

 -4ذىب ابف عاشكر (ت1393ىػ)  :أف سكرة (النمل) ذكر ﭽ ﮬﭼ  ،ثـ ذكر
ﭽ ﯯﭼ ،أما في سكرة (القصص) فذكرﭽﮂ ﮃﭼثـ ذكرﭽ ﮙﭼ
كتمؾ المخالفة مف باب التفنف في تكرار القصة لتجدد نشاط السامع ليا (.)1
()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )134المسألة رقـ (. )355

()3

الجامع ألحكاـ القرآف (.)276 /16

()5

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر(. )276/14

()2

تفسير الكشاؼ  ،ص (. )776

()4

الدر المصكف (.)576 /8

()6

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )418المسألة رقـ (.)4

()7

البحر المحيط (.)55/7
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التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الزمخشرؼ (ت538ىػ)  ،حيث إف سكرة (القصص) لـ يتقدـ
فعل بعد (أف) فذكرت (أف) لتككف جممة ﭽ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ معطكفة عمى جممة
ﭽ ﭺ ﭻ ﮁﭼ.

_3المثال الثالث :
كردت في القرآف الكريـ آيتاف اقترنت في إحداىما (لما) التكقيتية الحينية بػ(أف) :
 -1ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮍ ﭼ]العنكبكت[ .
كخمت اآلية الثانية مف (أف) :
 -1ﭽﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮠ ﭼ]هود[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :ذكر (أف) في سكرة (العنكبكت) صمة أكدت
كجكد الفعميف مترتبا أحدىما عمى اآلخر في كقتيف متجاكريف ال فاصل
بينيما  ،كأنيما كجدا في جزء كاحد مف الزماف  ،فسياؽ اآليات في سكرة
(العنكبكت) يكحي باختفاء التفصيبلت كالمسارعة في ذكر اليبلؾ مف غير
تراخ قاؿ تعالى  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
()1

التحرير كالتنكير (. )112/20
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
]العنكبكت[  .أما ما في سكرة ( ىكد)  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮠ ﭼفقد اتصل بو كبلـ بعد كبلـ إلى قكلو :ﭽ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰛ ﭼ ؛ فمما طاؿ لـ يحسف دخكؿ ( أف ) (.)1
ككافقو الكرماني (ت505ىػ)
(ت708ىػ)

()4

()2

 ،ك الزمخشرؼ (ت538ىػ)
()5

 ،كالنسفي (ت710ىػ)

البيضاكؼ (ت791ىػ)

()7

()3

 ،كالغرناطي

 ،كالحسف القمي (ت728ىػ)( ،)6ك

 ،كالبقاعي (ت885ىػ)

()8

.

 -2ذىب أبك عمي الفارسي (ت377ىػ)  :ذكر (أف) في سكرة (العنكبكت)
لمتككيد كسائر الزكائد ،كىك قياس مطرد(.)9ككافقو الطبرسي (ت538ىػ)(،)10
ك أبك حياف (ت745ىػ)

()11

 ،ك السميف الحمبي (ت756ىػ)

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. ) 413

()3

تفسير الكشاؼ  ،ص (.)819

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )142المسألة رقـ (، )379

()4

مبلؾ التأكيل (.)261 /

()6

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (.)384/5

()8

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )337 /9

()5

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (.)675/2

()7

أنكار التنزيل ك أسرار التأكيل (. )209/2

()9

اإلغفاؿ لمفارسي (. )410 /1

()10
()11
()12

مجمع البياف في تفسير القرآف (. )19 /8

البحر المحيط (. )146/7

الدر المصكف (. )19/ 9
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()12

 ،ك ابف

ىشاـ (ت761ىػ)

()1

 ،ك الشككاني (ت1250ىػ)

()2

 ،محيي الديف الدركيش

الدركيش (ت1402ىػ) (.)3
 -3حمل ابف األثير (ت637ىػ) عمى مف قاؿ بػ(أف) لمتككيد كسائر الزكائد  ،ك
اتيميـ بأنيـ ال يعرفكف الدقائق كالرمكز  ،كال تأخذ منيـ ألنيا ليست مف
شأنيـ  ،كقاؿ بأف كجكد (أف) بعد (لما) يعني مضي مدة بعيدة كأمد متطاكؿ
بيف الفعل كجكابو .كيعزز رأيو بآية يكسف ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭦ ﭼ إذ إف بيف مجيء البشير إلى أبي يكسف كالقاء
القميص  ،كبيف إلقاء يكسف في الجب إبطاء بعيد  ،كقد اختمف المفسركف
مدة بعيدة كأمد متطاكؿ لما جيء بػ(أف)
في طكؿ تمؾ المدة  ،كلك لـ يكف ثمة ّ
بل كانت  ( :فمما جاء البشير ألقاه عمى كجيو ) (.)4

كتصدػ لرأؼ ابف األثير صبلح الديف الصفدؼ(ت764ق) ؛ فاتيمو (ىذا مف
جناية إعجاب المرء بعقمو  ،أال تراه كيف يتصكر الخطأ صكابا  ،ثـ أخذ
يتبجح أنو ظفر بما لـ يكف عند النحاة ) (.)5
التعميق :
()1

مغني المبيب ( )42 /1ك (.)309 /1

()2

فتح القدير(.)265 /4

()4

المثل السائر في أدب الكاتب كالشاعر  ،أبك الفتح ضياء الديف نصر هللا بف دمحم المكصمي

()3

إعراب القرآف كبيانو مج ( ، )4ص (. )43

(ت637ىػ) ،مكتبة مصطفى البابي الحمبي  ،د.ط 1358 (،ىػ 1939 -ـ) . )88/2( .
()5

نصرة الثائر عمى المثل السائر  ،صبلح الديف خميل بف ايبؾ الصفدؼ (ت764ىػ)  ،تحقيق

دمحم عمي سمطاني مطبكعات مجمع المغة العربية  ،دمشق ،د.ط  ،د.ت  .ص( ، )314ينظر

التفصيبلت في كتاب  :إعراب القرآف كبيانو مج ( ، ) 4ص ( )43لمحيي الديف الدركيش .
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(لما) الحينية فكجدتيا ذكرت مائة
حاكلت حصر ما جاء في القرآف الكريـ مف أسمكب ّ
(لما) متبكعة بأف في ثبلثة مكاضع منيا
كخمسيف مرة بدكف (أف) .بينما ذكرت ّ
مكضع (العنكبكت)  ،ك أما المكضعاف اآلخراف فيما في قكلو تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭼ]يكسف[ كفي قكلو تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯴ ﭼ]القصص[ .
كيدؿ ىذا اإلحصاء ألسمكب (لما) الحينية التكقيتية في القرآف الكريـ عمى ظاىرة
(لما) غالبا ما يككف غير مقترف بػ (أف) لكنو قد يقترف بيا
ميمة كىي أف مجيء ّ
بدليل اآليات الثبلث .
فطكؿ الكبلـ في سكرة (ىكد) يدؿ عمى أف الجكاب لـ يقع في الحاؿ ؛ فمـ تكجد (أف)
سكغ ذكرىا .
كعدـ التراخي كالميمة في آية (العنكبكت) ّ
 _8ذكر حرف (الباء) وعدمو :
_1المثال األول :
لننظر إلى اآليات التي كرد فييا حرؼ (الباء):
 -1ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ]النحل[.
 -2ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ]النجم[.
 -3ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ]القلم[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الباء) :
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 -1ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﭼ]األنعام[.
فإف مف يتدبر اآليات يجد (أفعل التفضيل) (أعمـ) كبعده حرؼ (الباء) مقترنا باالسـ
المكصكؿ مف (بمف ضل) كمقترنا بػ (الباء) (بالميتديف) .
بينما كرد فعل التفضيل بدكف أف يقترف ما بعده بػ (الباء) في قكلو ( :ىك أعمـ مف)
فجاء االسـ المكصكؿ بدكف (الباء) إال أف الفعل الذؼ جاء بعد االسـ المكصكؿ
مضارع ال ماض .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
أف مكاف كل كاحد يقتضي ما كقع فيو  ،كبيف
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ) ّ :
المفظيف فرؽ في المعنى يكجب اختصاص المفع الذؼ جاء بو بمكانو فقكلو

ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ ]األنعاـ[
أؼ المأمكريف يضل عف سبيمو  ،أزيد أـ عمر ()1؟ كفي ىذا
معناه  :هللا أعمـ ّ
(أؼ) كىذا المعنى يقتضيو ما تقدـ ىذه
المعنى جعل (مف) لبلستفياـ بمعنى ّ
اآلية كما جاء بعدىا مما تعمق بيا  ،فالذؼ قبميا :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯬ ﭼ ]األنعاـ [  ،أؼ أف تطع الكفار يضمكؾ
()1
(أؼ)  ،ينظر :معاني القرآف
في ىذا المعنى جعل اإلسكافي (مف) لبلستفياـ بمعنى ّ
لمفراء( ، )352/1كجامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف مج( )5ص ( ، )8كمعاني القرآف

لمزجاج( ، )286/2ك إعراب القرآف الكريـ لمنحاس ( ، ) 577/ 1كمشكل إعراب القرآف لمكي

القيسي ( ، )285 /1كالتبياف في إعراب القرآف ( )535/ 1كامبلء ما مف بو الرحمف ()259/ 1
ككبلىما لمعكبرؼ  ،ك مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل لمنسفي( ، )532 /1كالتأكيل النحكؼ لمحمكز

(. )558 /1

114

عف طاعة هللا كعبادتو  ،ثـ أخبر أنو يعمـ مف الذيف يغككنو كيضمكنو كمف
الذيف ال يتمكنكف مف إضبللو ؟ كبعد ىذه اآلية :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ]األنعاـ [.
أما قكلو :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ]القمـ[
فمعناه غير معنى ما في اآلية األكلى  ،أؼ  :هللا أعمـ بأحكاؿ مف
ضل  ،كيف كاف ابتداء ضبللو  ،كما يككف مف مآلو ؟ أيصير عمى باطمو أـ
ّ
يرجع عنو إلى حقو  ،ك قبميا  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
]القمـ [.
مف جعل (المفتكف) بمعنى الفتكف كالمعقكؿ بمعنى العقل  ،كمنيـ مف جعل
المفتكف المبتمى بفساد التمييز ك(الباء) تقارب معنى (في) كما يقاؿ  :فيو
عيب  ،كبو عيب  ،فينكب كل كاحد مف الحرفيف مناب األخر في أداء
المعنى  .كيجكز أف تككف (الباء) بمعناىا عمى ما يقاؿ  :فبلف باهلل كبؾ .
أؼ ثباتو بو كبؾ  ،معناه ستعمـ بأؼ الطائفتيف ثبات الجنكف كدكاـ الفتكف .
بأيكـ الخباؿ كالجنكف كاف قكلو تعالى
كاذا كاف مدار الكبلـ عمى أنو سيبصر ّ
أؼ)  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ أؼ  :هللا أعمـ بى
بػ( ّ
كبالمخبل كالمجنكف مني كمنكـ  .كاذا قاؿ  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
كبكـ ،
ّ
ﮫ ﮬ ﮭ ﭼأؼ  :ىك أعمـ بابتداء ضبللو كانتياء أمره  ،كىل يقيـ عمى
أف كل مكضع أتى فيو بما اقتضاه
غيو لرشده  .فقد باف لؾ ّ
كفره أـ يقمع عف ّ
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المعنى مف المفع ( .)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ)
(ت733ىػ)

()3

()2

 ،ك ابف جماعة

.

 -2قاؿ الكرماني(ت505ىػ) تكجييا آخر  :إف سر ذلؾ بأف األصل إثبات (الباء)
كما جاء في غير سكرة (األنعاـ) ألف (أفعل) فيو معنى الفعل  ،كىك ال يعمل
في المفعكؿ بو فذكر بعده حرؼ الجر (الباء) تقكية العمل  ،كأكضح أف عدـ
الذكر في آية (األنعاـ) إنما ىك لمكافقتيا مع آية أخرػ في السكرة
نفسيا  ،يقكؿ تعالى :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﰂ ﭼ]األنعاـ[ كيرػ
أنو عدؿ إلى لفع المستقبل  ،ألف أكثر ما يستعمل (أفعل) مع الماضي
ك(الباء) إذا لـ تذكر مع (مف) التبس المفع باإلضافة  ،كمف ىنا لما لـ تذكر
(الباء) جيء بالمستقبل حتى ال تتكىـ اإلضافة ( .)4ككافقو األنصارؼ
(ت926ىػ) (.)5
 -3ذىب الغرناطي (ت708ىػ)  :عدـ ذكر (الباء) في آية (األنعاـ) إنما ذلؾ
الستثقاؿ ذكرىا كايثا ار لئليجاز كالتخفيف  ،أما آيتا (النجـ) ك (القمـ) فبل زيادة
في الفعل لككنو ماضيا فذكر (باء) التأكيد الداخمة عمى مف  ،كيشيد ليذا
اطراد ذكرىا في اآليتيف لكركد الماضي فييما بخبلؼ آية (األنعاـ) (.)6

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )166

()3

كشف المعاني  ،ص ( )165المسألة رقـ (. )132

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )174المسألة رقـ (. )38

()2

()4

()6

غرائب التفسير كعجائب التأكيل (.)382 /1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )54المسأػمة رقـ (. )112

مبلؾ التأكيل (. )168/1
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 -4عمل بعض النحاة كالمفسريف كجكد (الباء) بعد أفعل التفضيل بأف ( :أفعل)
إذا أريد بو التفضيل فإنو ال يتعدػ بذاتو كال ينصب مفعكال بو ؛ ألنو ضعيف
ال يعمل عمل فعمو كأتكا بشكاىد قرآنية عمى تعدؼ (أفعل) بػ(الباء) مثل قكلو
تعالى  :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ]النجـ [.لكف ىذه القاعدة
رغـ اطرادىا قكبمت بالعديد مف اآليات التي تأتي فييا (أعمـ) دكف أف يقترف
ما بعدىا بػ (الباء) بدليل كجكد اآلية في سكرة (األنعاـ)  .كقد ذىب النحاة
إلى تعميل الشاىد الذؼ خبل مف (الباء) فقدركا (باء) محذكفة عمى القياـ
بالقياس عمى اآليات المذككر فييا (الباء)  .كالكجو في ىذا التأكيل أف أفعل
التفضيل ال ينصب االسـ الظاىر  ،فتككف (مف) منصكبة بالفعل الذؼ جعل
أفعل التفضيل نائبا عنو  .كقيل  :إف أفعل التفضيل عمى بابو كالنصب بفعل
مقدر  .كقيل  :إنيا منصكبة بأفعل التفضيل  ،أؼ  :إف ربؾ أعمـ أؼ الناس
يضل عف سبيمو  ،كقيل  :في محل نصب بنزع الخافض أؼ بمف يضل كبقي
عممو لقكة الداللة عميو بقكلو (كىك أعمـ بالميتديف ) (.)1
التعميق :
يرػ الباحث  :اإلعجاز القرآني في اآليات المتشابية ال يقف عند حد الحرؼ بل إف
اختبلؼ أسمكب التعبير الماضي أدػ إلى اختبلؼ الداللة مف حالة المستقبل (مف
يضل) إلى حالة الماضي (بمف ضل).

()1

ينظر  :المحرر الكجيز البف عطية ( ، )338/ 2ك مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل لمنسفي

( ، )532/1كالبحر المحيط ألبي حياف ( ، )213 /4ك الدر المصكف لسميف الحمبي

( ، )126/ 5كفتح القدير لمشككاني ( ، )219/ 2كالتحرير كالتنكير البف عاشكر ( . )29 / 8
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كاذا أ خذنا بعيف االعتبار أف القرآف يكمل بعضو بعضا أدركنا أف ىناؾ عبلقة كطيدة
بيف اآليات .كلتكضيح ذلؾ نجد أف آية (األنعاـ) تتحدث عف أمكر
مستقبمية  ،أؼ  :أف هللا سبحانو أعمـ مف سيضل عف سبيمو بدليل اآلية التي سبقتيا
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﭼ]األنعاـ[  .فقد كردت األفعاؿ (يضمكؾ كيتبعكف كيحرصكف) كميا تدؿ
عمى الحاضر كالمستقبل فناسبيا أف يككف الفعل بعد (أعمـ) مضارعا .
أما اآلية األخرػ فيي تتحدث عف أشياء حدثت كانتيت كعرؼ أصحابيا مثل قكلو
في سكرة (النجـ ) :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﭼ]النجـ [ فناسبيا أف يككف الفعل ماضيا بدليلﭽ ﮊﭼأيضا .
_2المثال الثاني :
لننظر في اآلية التي كرد فييا حرؼ (الباء) :
 -1ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ]األحقاف[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (الباء) :
 -1ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ]اإلسراء [.
يبلحع أف كممة (قادر) في سكرة األحقاؼ اقترنت بػ(الباء) بينما لـ تقترف بػ(الباء) في
سكرة (اإلسراء) .ك أف (قادر) ىي في اآليتيف خبر أف مجركر لفظا في (األحقاؼ)
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حيرت النحاة ؛ فالمعركؼ
كمرفكع في (اإلسراء) .كفي ىاتيف اآليتيف داللة ببلغية ّ
عندىـ اقتراف خبر (ليس) بػ(الباء) في أسمكب االستفياـ االستنكارؼ كقكلو

تعالى  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ]األنعاـ [  ،كقكلو تعالى  :ﭽ ﰘ
ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ]ىكد [ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ الفراء (ت207ىػ)  ،ك الزجاج(ت311ىػ) قكلو تعالى  :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
﮳ ﭼ (الباء) فيو خمف االستفياـ كالجحد في ّأكؿ الكبلـ .قاؿ
الفراء  " :دخمت (الباء) لمـ كالعرب تدخميا مع الجحكد إذا كانت رافعة لما
قبميا ك يدخمكنيا إذا كقع عمييا فعل يحتاج إلى اسميف مثل قكلؾ  :ما
أظنؾ بقائـ  ،كما أظف أنؾ بقائـ كما كنت بقائـ  ،فإذا خّمفت (الباء)
نصبت الذؼ كانت فيو بما يعمل فيو مف الفعل  ،كلك ألقيت (الباء) مف
قادر في ىذا المكضع رفعو ألنو خبر ألف" (.)1
كقاؿ الزجاج(ت311ق)  :كالعرب تدخميا مع الجحد ؛ تقكؿ  :ما ظننت
أف زيدا بقائـ  ،كال تقكؿ  :ظننت أف زيدا بقائـ  .كىك لدخكؿ (ما)  ،ك
ّ
(أف) لمتككيد فكأنو في تقدير أليس هللا بقادر  ،كقكلو تعالى  :ﭽ ﯚ
ّ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

()1

معاني القرآف (. )56 / 3
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ﯩ ﭼ ]يس[ ( .)1ككافقيـ في ذلؾ ابف ىشاـ (ت761ىػ)

()2

 ،ك

الشككاني (ت1250ىػ) (.)3
 -2قاؿ أبك عبيدة (ت210ىػ)  ،كاألخفش(ت215ىػ)( :الباء) زائدة لمتككيد
كالباء فيقكلو  :ﭽ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ]النساء [ ،كقكلو :ﭽ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ]المؤمنكف[  .كحسف زيادتيا ككف ما قبميا في حيز
()4

النفي

.

 -3رجح الطبرؼ(ت310ىػ) ما ذىب إليو الفراء (ت207ىػ)  ،كالزجاج
(ت311ق)  ،ك نص كبلمو" كأشبو األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب قكؿ مف
قاؿ  :دخمت (الباء) في قكلو (بقادر) لمجحد " .
()1

معاني القرآف كاعرابو (. )447/ 4

()3

فتح القدير (. )35/ 5

()2

مغني المبيب (. )128 / 1

()4مجاز القرآف  ،أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمي (ت210ىػ) ،تحقيق دمحم فؤاد سزكيف ،مكتبة
الخانجي القاىرة  ،د.ط 1988 (،ـ ) ، )213 /2( .كينظر معاني القرآف لؤلخفش  :أبك الحسف
سعيد بف مسعدة األخفش األكسط (ت215ىػ)  ،تحقيق ىدػ محمكد قراعة  ،مكتبة
الخانجي  ،القاىرة  ،ط1990 (،1ـ) )694/2 ( .كمشكل إعراب القرآف ( ،)304/2المحرر
الكجيز البف عطية ( ، )106 /5كالبياف في غريب القرآف ألبي البركات األنبارؼ ( ،)373 /2ك
إمبلء ما مف بو الرحمف ( )235 /2ك التبياف في إعراب القرآف ( )1159/2ككبلىما
لمعكبرؼ  ،ك البحر المحيط ألبي حياف (  ، )67/8كالدر المصكف لمسميف الحمبي( )286/9ك
( ، )680/9ك أنكار التنزيل كأسرار التأكيل لمبيضاكؼ (. )398 /2
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كاختمف القراء في قراءة قكلو (بقادر) فق أر ذلؾ أبك جعفر كشيبة كنافع كابف
كثير كأبك عمرك كاألعمش كحمزة الكسائي  .كق أر عبد الرحمف األعرج
كابف أبي إسحاؽ كعاصـ الجحدرؼ كيعقكب (يقدر) كاختاره أبك
أف ) قبيح  .كاختار أبك عبيدة قراءة
حاتـ ؛ ألف دخكؿ (الباء) في خبر ( ّ
العامة  .ألنيا في قراءة عبدهللا (خمق السمكات كاالرض قادر) بغير

(الباء) ( .)1ككافقو النحاس(ت338ىػ)
كابف عطية (ت546ىػ)

()4

()2

 ،كالزمخشرؼ (ت538ىػ)

()3

 ،ك القرطبي (ت671ىػ) (.)5

 -4ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :عدـ ذكر (الباء) في قكلو  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮘ ﭼ ]اإلسراء[ ألنو
ىنا خبر(إف)  ،كما في (يس) اآلية ( )81خبر (ليس) كخبرىا تدخمو
(الباء)  ،ك في (األحقاؼ) لما أكد النفي بنفي ثاف كىك قكلو تعالى
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮳ﭼناسب دخكؿ (الباء) في ﭽ ﮧ ﭼ(.)6

()1

جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف مج( ، )9ص (. )21

()2

إعراب القرآف (.)174/ 4

()4

المحرر الكجيز ()106/5

()3

تفسير الكشاؼ  ،ص (.)1016

()5

الجامع ألحكاـ القرآف (. )232 / 19

()6

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )107مسألة رقـ ( ، ) 280كينظر  :كشف

المعاني البف جماعة  ،ص ( )236المسألة رقـ ( ، )246كفتح الرحمف بكشف ما يمتبس في

القرآف لؤلنصارؼ  ،ص ( )334مسألة رقـ (.)28
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 -5قاؿ أبك حياف (ت745ىػ) في التعقيب عمى ما قالو الزجاج
(ت311ق) " :ك الصحيح قصر ذلؾ عمى السماع " (.)1
التعميق :
يرػ الباحث  :المتدبر لآليتيف يدرؾ ضركرة كجكد (الباء) في آية (األحقاؼ) في
ضكء مساؽ اآلية ؛ فقد احتكت عمى اإلجابة (بمى) المقررة لمقدرة عمى البعث ك
النشر  ،كنفيـ مف قكلو سبحانو  :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ أنو سبحانو كتعالى
يقرر كيؤكد قدرتو .
أما اآلية التي خمت مف (الباء) فميس ىدفيا التقرير كاإلثبات بل خرجت إلى معنى
التكبيخ ألناس لـ يستفيدكا مف مشاىداتيـ كلـ يقنعيـ الدليل العقمي عمى أف مف يقدر
عمى خمق السمكات كاألرض قادر عمى خمق مثميـ مف البشر كالدليل عمى ذلؾ أنو
لـ يجب عمى االستفياـ كلـ يقل (بمى) .
 _9ذكر حرف (إذن) وعدمو :
عد النحاة (إذف) حرؼ جكاب كجزاء  ،كقالكا  :األكثر أف تككف جكابا ( ألف ) ك
ّ

قدرت قبميا لك كاف لـ
( لك) .قاؿ ابف ىشاـ(ت761ق)  :حيثما جاءت بعدىا البلـ ّ

عدىا النحاة مف حركؼ النصب فإنيا تنصب بذاتيا ال
أما عمميا فقد ّ
تكف ظاىرة ك ّ
بأف المضمرة بعدىا  ،حيث تنصب الفعل المضارع ضمف شركط ىي  :أال يفصل
بينيا كبيف المضارع فاصل  ،كأجازكا الفصل بالقسـ أك النداء أك (ال) النافية.
()1

الدر المصكف ( ، )67/8ينظر  :إعراب القرآف الكريـ كبيانو لمدركيش مج( ،)7ص (. )186
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كقاؿ جماعة مف النحكييف  :إذا كقعت (إذف) بعد الكاك أك الفاء جاز فييا الكجياف
ذلؾ في قكلو تعالى  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ
]النساء[( ،)1في سياؽ قصة مكسى عميو السبلـ كفرعكف كالسحرة تطالعنا آيتاف
متشابيتاف في حكار بيف السحرة كفرعكف ؛ حيف استدعاىـ ليتباركا مع مكسى عميو
السبلـ .
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا حرؼ (إذف) :
 -1ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ]الشعراء[.

أما اآلية التي لـ يرد فييا حرؼ (إذف) :
 -2ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ]األعراف[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :سكرة (الشعراء) اختصت بذكر (إذف) دكف
غيرىا ألنيا مكضع بني عمى فصل اقتصاص لما جرػ  ،بخبلؼ سكرة
(األعراؼ) بنيت عمى االختصار ( .)2ككافقو الكرماني (ت505ىػ) (.)3
 -2ذكر الزمخشرؼ (ت538ىػ)  :إف قكؿ السحرة لفرعكف  :ﭽ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ]األعراؼ [  ،عمى
()1
()2
()3

ينظر  :مغني المبيب البف ىشاـ األنصارؼ  ،ص (.)28 ،27
درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )218

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( ، )67رقـ المسألة (. )152
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اإلخبار كاثبات األجر كايجابو ؛ فقد كانكا يتكقعكف أج ار عظيما ال بد
منو  ،كالمكقف ال يحتمل اإلطناب ليقكؿ إجابة عف قكليـ  ( :نعـ إف لكـ
ألج ار )  ،بل عطف عميو ما لـ يككنكا يتكقعكف مف تقريبيـ إلى حضرتو كرفع
منزلتيـ ؛ فمف يقصر ثكابيـ عمى األجر كحده ؛ بل سيضيف إليو كرامة
تقريبيـ إليو  :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ .أما ما كرد في سكرة
(الشعراء) فقد قالكا لو مستفسريف عف الجزاء  ،إف كانكا ىـ الغالبيف  :ﭽ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ ؟ ىل ستعطينا
أج ار ؟ كالسؤاؿ يقتضي جكابا كيكحي بتكقع أال يعطكا أك أف يعطكا  .كحتى
يشجعيـ كيطمئنيـ قاؿ  :ﭽ ﮬ ﭼ كما في اآلية السابقة  ،ك عطف أيضا 
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﭼ .ك(إذا) حرؼ جكاب كجزاء  ،كفي اقترافﭽ ﮬ ﭼ
بـﭽ ﭩ ﭼمزيد مف التككيد كالتشجيع عف قكلو :ﭽ ﭧ ﭨ ﭪ ﭫ ﭼ.
()1

كذلؾ يككف دخكؿ (إذف) في مكانيا الذؼ يقتضيو الجكاب كالجزاء
الغرناطي (ت708ىػ)

()2

 ،كالنسفي (ت710ىػ)

()3

 .ككافقو

.

 -3ذىب البقاعي (ت885ىػ)  :ذكر (إذا) في سكرة (الشعراء)  ،لمتأكيد لما
يتضمف ذلؾ مف إبعاده عف اإليماف مف كضكح البرىاف  ،تخفيفا عمى
المخاطب بيذا كمو ملسو هيلع هللا ىلص  ،كتسمية لو في الحمل عمى نفسو أف ال يككف مف
يدعكىـ مؤمنيف (.)4
()1

تفسير الكشاؼ  ،ص (. )759 ، 378

()3

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ( . )562 / 2

()2

()4

مبلؾ التأكيل (.)217/1

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ( . )32 /14
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 -4قاؿ ابف عاشكر(ت1393ىػ)  :االستغناء عف ( إذا) في سكرة (األعراؼ)
ىك تفصيل في حكاية القصة  .ككذلؾ شأف القرآف في قصصو ّأال يخمك
المعاد منيا عف فائدة غير مذككرة في مكضع آخر منو تجديدا لنشاط
السامع .كسؤاليـ عف استحقاؽ األجر إدالؿ بخبرتيـ كبالحاجة إلييـ ؛ إذ
عممكا أف فرعكف شديد الحرص عمى أف يككنكا غالبيف كخافكا أف يسخرىـ
فرعكف بدكف أجر فشرطكا أجرىـ قبل الشركع في العمل ليقيدكه بكعده (.)1
التعميق :
يرػ الباحث  :الكاقع في النص القرآني يشير إلى عدـ استعماؿ (إذا) عمى ما
اشترط النحاة  ،فيناؾ أكثر مف ثبلثيف مكضعا تعددت صكرة الفعل معيا  ،ك
تغيرت مكاضع الحرؼ  ،ليسبق بػ(الفاء) مع الفعل المضارع المنفي  ،أك يأتي الحرؼ
مع الفعل الماضي  ،أك متكسطا بيف مبتدأ كخبر  ،أك بيف اسـ ( إف) كخبرىا المقترف
بالبلـ  ،أك بيف فعل القكؿ كمفعكلو كفي كل ما سبق لـ تعمل ( إذا ) نصبا في الفعل
المضارع  ،كىذا يدعكنا إلى إعادة النظر في بعض القكاعد النحكية التي يجعميا
النحاة قكالب متبعة.
 _11ذكر حرف (اليمزة) وعدمو :
تأتي اليمزة عمى كجييف :
 -1أف تككف حرفا ينادػ بو القريب  ،كليس في القرآف نداء باليمزة ؛ إذ اقتصر
النداء في القرآف الكريـ عمى الياء كىذه يكثر حذفيا .
()1

التحرير كالتنكير (. )126 /19
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 -2أف تككف لبلستفياـ كحقيقتو طمب الفيـ  ،نحك ( أزيد قائـ )  .كقد أجيز
الكجياف في قراءة الحرمييف ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﰀ ﭼ]الزمر[(.)1
كاأللف أصل أدكات االستفياـ كليذا خصت بأحكاـ أىميا :
 -1جكاز عدـ ذكرىا  ،سكاء تقدمت عمى أـ  ،أـ لـ تتقدميا .
 -2إنيا ترد لطمب التصكر ،نحك ( أزيد قائـ أـ عمرك ) كلطمب التصديق  ،نحك
( أزيد قائـ؟) .
 -3إنيا تدخل عمى اإلثبات  ،كعمى النفي .
كقد تخرج اليمزة عف االستفياـ الحقيقي إلى معاف ببلغية منيا  :التسكية  ،ك
اإلنكار  ،كالتقرير  ،كالتيكـ  ،كالتعجب  ،كاألمر  ،كاالستبطاء  ،مما كرد في آيات
كتحدث عنو الببلغيكف .
القرآف الكريـ ّ
لننظر إلى اآليتيف التي كردت فييما (ىمزة االستفياـ) مقترنو بػ(جممة مؤكدة
بمؤكديف) :
 -1ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯲ ﭼ]النمل[.
 -2ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯰ ﭼ]العنكبوت[.
أما اآلية التي لـ ترد فييا (ىمزة االستفياـ) مقترنو بػ(جممة مؤكدة بمؤكديف) :
 -1ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯯ ﭼ]األعراف[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
()1

ينظر مغني المبيب البف ىشاـ (. )32 ، 19/1
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 -1رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :ذكر (إف) مرتيف لمكافقة أسمكب ىذه اآلية آخر
القصة في قكلو تعالى  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮍﭼ ]العنكبكت[  ،ﭽﮎ
ﮏ ﮚ ﭼ ]العنكبكت [ في حيف جاء في األعراؼﭽ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭧ ﭼ ]األعراف[  .فالجزاء ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮍ ﭼ ]العنكبكت[
فاقتضى ذلؾ تكرار التأكيد لمعنى التقريع مرتيف إحداىما باالستفياـ
االستنكارؼ كالثاني بػ(إف) ( .)1ككافقو الحسف القمي (ت728ىػ)

()2

.

 -2ذكر ابف عاشكر(ت1393ىػ)  :أف االستفياـ في سكرة (النمل) ك (العنكبكت)
ىك استفياـ انكارؼ  ،بينما في سكرة (األعراؼ) جاء الخبر المستعمل في
اإلنكار  ،فيجكز أف يككف اختبلؼ الحكاية ال اختبلؼ المحكي بأف يككف
لكط قد قاؿ ليـ المقالتيف في مقاميف مختمفيف  .كيجكز أف يككف اختبلؼ
الحكاية تفننا مع اتحاد المعنى  ،ككبل األسمكبيف يقع في قصص القرآف  ،ألف
في تغيير األسمكب تجديدا لنشاط السامع (.)3
التعميق :
يرػ الباحث  :المتدبر في اآليات الثبلث يبلحع أف استفياـ لكط في قكلو لقكمو
(أتأتكف) جاء استفياما لمتقريع كالتكبيخ كاالستنكار ؛ إذ جمع بيف ىمزة االستفياـ
فبيف الفاحشة ككضحيا قائبل  :ﭽ ﯣ
فصل ما استيجنتو ّ
كالفعل المضارع  ،ثـ ّ
ﯤ ﯥ ﭼ فجاء بجممة خبرية مؤكدة ب(إف) ك البلـ  ،ليؤكد عمى صدؽ قكلو
()1
()2
()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  )64المسألة رقـ (.)141
تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(. )278/3

التحرير كالتنكير (. )288 /19
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كعمى تكبيخو لمثل ىذه الممارسة المستيجنة  .أما في سكرة (النمل) ك (العنكبكت)
فقد سأؿ لكط قكمو سؤاال تكبيخيا استنكاريا كألحق بو استفياما آخر ليزيد استيجانو
كاستنكارهﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼكقد جاء االستفياـ مؤكدا بػ (إف) ك(البلـ) (.)1
 _11ذكر حرف (في) وعدمو :
تحدث القرآف الكريـ عف (الخبلفة) في آيتيف متشابيتيف بأسمكبيف مختمفيف كرد في
األكؿ لفظةﭽ ﰋ ﭼمتبكعة ب ػ(فً) :
 -1ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯺ ﭼ]ٌونس[ .
 -2ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭬ ﭼ]فاطر[.
أما اآلية الثانية التي كردت فييا لفظة (خبلئف) بدكف (في) :
 -3ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰞ ﭼ]األنعام[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  :آية (األنعاـ) تقدميا ما ىك مف سياؽ النعـ
عمييـ مف قكلو تعالى  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﰃ ﭼ
إلى قكلو تعالى  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮟ ﭼ فجرػ الخطاب
مجرػ المعرفة الداؿ عمى أنيـ خمفاؤىا المالككف ليا ،كفيو مف التفخيـ ليـ ما
ليس في آية (فاطر)  ،ألف تقدـ منيا ذكر أىل النار ،فأخرج لفع (خبلئف)
()1

راجع أقكاؿ عمماء تفسير في  :الكشاؼ لمزمخشرؼ  ،ص ( ، )786كالبحر المحيط ألبي

حياف ( ، )83 /7كارشاد العقل السميـ ألبي السعكد (. )178 /2
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مخرج النكرة فقاؿ  :خبلئف فييا  ،فميس فيو مف التمكف كالتصرؼ ما في
قكلو تعالى  :ﭽ ﭔ ﭖﭗ ﭼ( .)1ككافقو ابف جماعة (ت733ىػ) (.)2
 -2قاؿ الكرماني ( ت505ىػ )  :في سكرة (األعراؼ) تكرر ذكر المخاطبيف
مرات ؛ فعرفيـ باإلضافة  ،كقد جاء في سكرتيف عمى األصل  ،كما في قكلو
تعالى  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ ]البقرة  ،[30ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ
]الحديد .)3( [7 :ككافقو األنصارؼ(ت926ىػ) (.)4
 -3رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  " :أنو قد تقدـ قبل آية (األعراؼ) قكلو سبحانو
لنبيو عميو السبلـ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮱ ﭼ ]األنعاـ [  ،ك
استمر الخطاب لو معرفا عف حالو ككاضح طريقو إلى قكلو :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﰇ ﭼ ]األنعاـ [ ،فعـ ما سكاه سبحانو بالدخكؿ تحت
ممكو كقيره  ،فناسب ىذا ما ذكر مف إنعامو عمى عباده بجعميـ خبلئف
األرض  ،كلك كاف بحرؼ الكعاء لـ يكف ليفيـ التكسعة في االستيبلء
كاإلطبلؽ إال بضميـ يحرز ذلؾ ألف قكلو في األرض إنما يفيـ أنيا مكضع
استخبلفيـ كىل كميا أك بعضيا ذلؾ محتمل  ،أما (بغير) حرؼ الكعاء
فأظير في التعميـ كاف لـ يكف نصا إال أنو أظير مف المتقيد بحرؼ
الكعاء  ،فناسب اإلطبلؽ اإلطبلؽ .

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( .)437

()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )56المسألة رقـ (.)117

()2

()4

كشف المعاني  ،ص( )303رقـ المسألة (. )352
فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص( )183رقـ المسألة ()53
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أما قكلو في سكرة (فاطر)  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭬ ﭼ فقد تقدـ
قبمو ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳﮴ ﭼ ]فاطر[ إلى قكلو  :ﭽ ﯧ ﯨ ﯶ ﭼ ]فاطر[  ،ثـ أعقب
قكلو  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼبقكلو :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭬ ﭼ
]فاطر[  ،فمما اكتنف اآلية ما ذكرتو مما ىك نقيض الكارد في آية (األنعاـ)
ناسب ذلؾ التقييد بحرؼ الكعاء إذ ال يبلئـ البسط القبض  ،فجاء كل عمى
ما يجب كال يناسب العكس (.)1
التعميق :
الباحث يتبنى تكجيو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،إذ إف كممة خبلئف في سكرة (األنعاـ)
نكرة اكتسبت مف إضافتيا إلى المعرفة التخصيص  ،كقد اكتسبت ىذه اإلضافة داللة
الممكية ؛ أؼ ممكية الخبلئف لمحكـ في األرض كفيو الديمكمة كاالستمرار .
أما في اآليتيف فصل حرؼ الجر بيف (خبلئف) النكرة كاألرض فبقيت كممة (خبلئف)
نكرة األمر الذؼ يكحي بأف لفظة (خبلئف) في اآليتيف قد يككف االستخبلؼ ليا
في مكاف ما مف األرض أك في زماف في األرض  ،كبذلؾ نفيت عنيا صفة الممكية
المطمقة .
كخبلصة القكؿ في ىذا الفصل فقد كقفنا عمى (أحد عشر) حرفا ذكرت في مكاضع
كلـ تذكر في أخرػ  ،كتبع ذلؾ داللة انتزعيا النحاة كالمفسركف ك الببلغيكف كلبياف

()1

مبلؾ التأكيل (. )175 /1
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اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ ككاف مكقف الباحث اختيا ار أك ترجيحا لتمؾ
الدالالت .

الذكر وعدمو في المفردة ( االسم )
تتميز مفردات القرآف الكريـ بخصائص كمميزات كثيرة منيا  :اتساع داللتيا  ،كجماؿ
كقعيا في النفس  ،كاتساقيا مع المعنى ؛ فيي مفردات منتقاة مختارة  ،تختص كل
منيا بمعنى ال تؤديو مفردة أخرػ ؛ ألنيا معبرة أصح تعبير كأصدقو  .كأف التحديد
المنضبط لمفيكـ الكممة القرآنية يفتح لمقارغ أبكاب الكعي الدقيق لكثير مف اآليات
القرآنية التي يرد فييا ذكر المفردة كعدميا ك يمنحو إدراكا متكامبل لمدلكليا .
نعرض في ىذا الفصل قضايا ذكر مفردات بأعيانيا في آيات كعدميا في آيات
أخرػ  ،كستذكر ذكر اآليات كيحدد المذككر كعدمو  ،مع التعميل كل منيما  .كفيما
يمي عرض لذكر كعدمو في كل مفردة .
 _1ذكر لفظة (رغدا) وعدميا :
_1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي ذكرت فييا لفظة (رغدا) :
 -1ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯧ ﭼ]البقرة[.
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أما اآلية التي لـ تذكر فييا لفظة (رغدا) :
 -1ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﯕ ﭼ]األعراف[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب اإلسكافي (ت420ىػ)  :ما في سكرة (األعراؼ) خطاب ليما (آدـ ك
 ،كما في (البقرة) بعد الدخكؿ إلى

حكاء) قبل الدخكؿ إلى الجنة

الجنة فاختمف السياؽ  ،يقكؿ اإلسكافي  " :كأنو لما أسند الفعل(قمنا) إلى
نفسو – تعالى – كاف المفع باألشرؼ األكرـ  ،فذكر معو اإلنعاـ األجسـ  ،ك
ىك أف يأكمكا رغدا  ،كلما لـ يسند الفعل في سكرة (األعراؼ) إلى نفسو لـ
يكف مثل الفعل الذؼ في سكرة (البقرة ) ،فمـ يذكر معو ما ذكر فييا مف
اإلكراـ األكفر  ،كاذا تقدـ اسـ المنعـ الكريـ اقتضى ذكر نعمتو الكريمة

()1

".

كقد نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما ذكره اإلسكافي (ت420ىػ) كأشار
إليو(.)2
 -2قاؿ الكرماني (ت505ىػ)  :ذكر (رغدا) في سكرة (البقرة) ؛ ألنو زاد في
الخبر تعظيما بقكلو  :ﭽﯕﭼبخبلؼ سكرة (األعراؼ) ؛ فإنو فييا (قاؿ) .
ك أشار إلى ما ذكره اإلسكافي (ت420ىػ)

()3

 .ك قد نقل الفيركزآبادؼ

(ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)4

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )16 ، 7

()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )18رقـ المسألة ( . ) 11

()2

()4

بصائر ذكؼ التمييز (. )141/1
بصائر ذكؼ التمييز (. )141/1
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 -3ذكر الغرناطي (ت708ىػ)  :كركد (رغدا) في سكرة (البقرة) يدفع تكىـ
التبعيض الكارد في قكلو تعالى ( :منيا) حيث يراد التقميل كىذا غير مراد ،
فكانت كممة (رغدا) ؛ إلفادة التكسعة في األكل  ،بخبلؼ سكرة (األعراؼ) فمـ
تذكر فييا ؛ لكجكد ما يدؿ عمى معنى التكسعة إف ذكر (رغدا) في سكرة
(البقرة)  ،ليس في السياؽ ما يحرز معناىا  .أما عدـ ذكر (رغدا) في سكرة
(األعراؼ) فمكجكد ما يحرز ذلؾ المعنى مف التكسعة كذلؾ قكلو تعالى  :ﭽ ﮪ
ﮫ ﮬ ﭼ( .)1
 -4رأػ ابف جماعة (ت733ىػ)  :إف االختبلؼ في ألفاظ اآليتيف يقصد بو
التنكيع في الخطاب  .أما آية (البقرة)  :فمما افتتح ذكر بني إسرائيل بذكر
نعمو عمييـ بقكلو تعالى  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
]البقرة [40:ناسب ذلؾ نسبة القكؿ إليو  ،كناسب قكلو (رغدا ) ألف النعـ بو
أتـ  .أما آية (األعراؼ) فافتتحت بما فيو تكبيخيـ كىك قكليـ  :ﭽ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ]األعراؼ[  ،ثـ اتخاذىـ
العجل  ،فناسب ذلؾ  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮘﭼ ]األعراؼ[  .فناسب ترؾ
(رغدا) كالسكنى بجامع األكل  ،فقاؿ ﭽ ﮉ ﭼ(.)2

()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )29/1

كشف المعاني البف جماعة  ،ص ( )92المسألة رقـ (. )23
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 -5قاؿ أبك حياف (ت745ىػ)  :عدـ ذكر (رغدا) في سكرة (األعراؼ) عمى سبيل
االختصار ،كذكرىا في سكرة (البقرة) ألف سكرة (البقرة) مدنية كسكرة
(االعراؼ) مكية فكفي المعنى ىنالؾ بالمفع (.)1
 -6ذكر السميف الحمبي (ت756ىػ)  :عدـ ذكر (رغدا) مف سكرة (األعراؼ)
كذكرىا في سكرة ( البقرة ) لداللة الكبلـ عمييا (.)2
 -7رأػ البقاعي (ت885ىػ)  :ذكر الحكاية قصصية في القرآف الكريـ إنما
المقصكد ىك المعاني  ،فبل يضر اختبلؼ المفع إذا أدػ المعنى أك
بعضو  ،ك لـ يكف ىناؾ مناقضة فإف القصة كانت حيف كقكعيا بأكفى
المعاني الكاردة  ،ثـ أف هللا تعالى يعبر لنا في كل سكرة تذكر القصة فييا بما
يناسب ذلؾ المقاـ مف األلفاظ عما يميق مف المعاني كيترؾ ما ال يقتضيو
ذلؾ المقاـ (.)3
 -8ذىب أبك السعكد (ت951ىػ)  :عدـ ذكر (رغدا) في سكرة (األعراؼ) ثقة بما
ذكر ىناؾ كتكجيو الخطاب إلييما لتعميـ التشريف  ،ك اإليذاف بتساكييما في
مباشرة المأمكر بو  ،ك إف حكاء أسكة لو عميو السبلـ في حق األكل بخبلؼ
السكف فإنيا تابعة لو فيو (.)4
 -9ذىب ابف عاشكر (ت 1393ىػ)  " :عمى أف آية ( البقرة ) لـ تخل عف ذكر
ما فيو تكرمة لو كىك قكلو ( :رغدا) ألنو مدح لمممتف بو أك دعاء
آلدـ  ،فحصل مف مجمكع اآليتيف عدة مكارـ آلدـ  ،كقد كزعت عمى عادة
()1

البحر المحيط (. )275/4

()3

نظـ الدرر (. )284/1

()2

()4

الدر المصكف (. )275/5

إرشاد العقل السميـ (. )220/3
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القرآف في تكزيع أغراض القصص عمى مكاقعيا  ،ليحصل تجديد
الفائدة  ،كتنشيطا لمسامع  ،كتفننا في أساليب الحكاية  ،ألف الغرض األىـ
مف القصص في القرآف إنما ىك العبرة كالمكعظة كالتأسي" (.)1
التعميق :
كنستخمص مف العرض السابق :
 إف المقاـ في سكرة (البقرة) مقاـ تعداد النعـ  ،أما في سكرة (األعراؼ) فالمقاـ
مقاـ تقريع كتأنيب .
 يتبنى الباحث ما ذىب إليو الغرناطي(ت708ق) مف رأؼ  ،إذ ليس في
السياؽ ما يحرز معناىا  ،كعدـ ذكرىا في سكرة (األعراؼ) فمكجكد ما يحرز
معناىا مف التكسعة .
 _2الذكر وعدمو في المعرف بـــ(أل)
الذكر كعدمو في المعرؼ بػ (بأؿ) ظاىرة تترتب عمييا تعدد المعاني الكظيفية لممبنى
الكاحد مف ذلؾ أف (أؿ) تدؿ عمى معنى معيف تارة  ،كعمى معنى آخر تارة
أخرػ ؛ فتكسب المفظة التي اقترنت بيا داللة مختمفة عنيا إذا لـ تذكر  ،ىذه
الدالالت ال تتعيف أك تتكشف إال مف خبلؿ ما يحيط بيا مف السياؽ .
_1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي اقترنت بػػ(أؿ) :

()1

التحرير كالتنكير (. )54/8
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 -1ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ]البقرة[ .
أما اآليات التي لـ تقترف بػػ(أؿ) :
 -1ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ] آؿ عمراف[ .
 -2ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ]آؿ عمراف [ .
جاءت آية (البقرة  )61بالتعريف بػ( أؿ ) في قكلو :ﭽ ﯴ ﯵﯶ ﭼكجاءت آيتا (آؿ
عمراف  )112 ،21بالتنكيرﭽ ﮢ ﮣﮤﭼ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  :سبب التعريف في آية (البقرة) فيرػ أف اآلية
كردت في سياؽ الحديث عف قصة كقعت لقكـ كانكا في عصر مكسى –
عميو السبلـ ، -فقاؿ ليـﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯼ ﭼ  ،فيذه
اآلية مف ىذه السكرة مع اآليات التي قبميا كالتي بعدىا تحكي قصة مكسى
منكر فقد
ا
عميو السبلـ مع الييكد  ،أما آيتا (آؿ عمراف) المتاف كرد فييما المفع
نزلتا في الييكد الذيف كانكا في عصر نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ،كىـ أشد عداء كأعظـ
بأسا  ،فمع معرفتيـ بصدؽ نبكتو كانكا حرصيف عمى قتمو  ،كليذا جاء المفع
منك ار تكبيخا ليـ كلشناعة فعميـ  ،فأفاد المفع العمكـ (.)1

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )22
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 -2ذىب الكرماني (ت505ىػ) إلى أف  :التعريف في آية (البقرة)ﭽ ﯵﯶ ﭼ إشارة
إلى الحق الذؼ أذف هللا أف تقتل النفس بو  ،كذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﰃ ﭼ]األنعاـ [  ،فكاف التعريف أكلى كبالذكر
أحرػ ألنو مف هللا تعالى .
كما في (آؿ عمراف) ﭽ ﮢ ﮣﮤﭼ بالتنكير ألف المراد بغير حق في دينيـ
كاعتقادىـ فكاف بالتنكير أكلى ( ،)1ك قد كافقو في ذلؾ الفخر الرازؼ
(ت604ىػ)

()2

 ،كأبك حياف (ت745ىػ)

()3

 ،ك األنصارؼ ( ت926ىػ)

()4

.

 -3قاؿ الغرناطي (ت708ىػ) إف اآليات الثبلث (آية البقرة) كآيتي (آؿ عمراف)
في بني إسرائيل الذيف اتصفكا بالكفر كالعدكاف  ،كلكف آية (آؿ عمراف) الثانية
تخبر عف المعاصريف لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص الذيف أركا اآليات كالبراىيف عمى صدؽ النبي
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كنبكتو  ،ثـ يجد ذلؾ فييـ شيئا  ،بل تمادكا ككفركا كعاندكا مف بعد
بياف الحق ليـ فكاف ال مناسب أف يعبر عف فعميـ بأف فعمكه بغير شبية كال
سبب يتعمق بو فجاء قكلو تعالى  :ﭽ ﮢ ﮣﮤﭼ كأف مرادؼ لقكؿ  :بغير
سبب كال شبية  ،كىذا فيو مبالغة في ذميـ  ،أما آية (البقرة) فيي في
أسبلفيـ الذيف لـ يشاىدكا النبي ملسو هيلع هللا ىلص كيعصركه  ،كقد أفصح فييا بكفرىـ بعد

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )21المسألة رقـ ( . )19

()3

البحر المحيط (. )383/1

()2

()4

التفسير الكبير (. )103/3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )29المسألة رقـ (. ) 34
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تعريفيـ بذكر آالء كنعـ  ،كما عفي عنيـ في بعض ما ارتكبكه فناسب حاؿ
أكلئؾ الذيف لـ يشاىدكه ما كقع التعبير بو مف قكلو  :ﭽ ﯴ ﯵﯶ ﭼ(.)1
 -4ذىب ابف جماعة (ت733ىػ) إلى ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ) دكف
اإلشارة إليو حيث أفاد  :أف آية ( البقرة ) نزلت في الييكد القدماء  ،ك آيتي
(آؿ عمراف) في الييكد الذيف في عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،كاستدؿ عمى ذلؾ بما
استدؿ بو اإلسكافي  ،كزاد في االستدالؿ قكلو تعالى قبل آية (آؿ عمراف)
الثانية  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﭼ ]آؿ عمراف[ ألف الييكد الذيف في عصر الرسكؿ صمى هللا
عميو كسمـ كانكا يحرصكف عمى قتل الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص أشد الحرص  ،فقد كضعكا لو
نجاه مف كيدىـ كحفظو مف مكرىـ  ،فجاء بالتنكير
السـ في الطعاـ كلكف هللا ّ
في آيتي ( آؿ عمراف ) ﭽ ﮢ ﮣﮤﭼ ليفيد العمكـ  ،الذؼ يدؿ عمى عظيـ
التكبيخ (.)2
 -5ككرر أبك حياف (ت745ىػ) ما ذىب إليو الكرماني (ت505ق) دكف اإلشارة
إليو  ،ك أضاؼ  :أف آية ( آؿ عمراف ) األكلى جاءت بالتنكير ﭽ ﮢ
ﮣﮤﭼ ؛ ألف الجممة أخرجت مخرج الشرط في ىذا المكطف  ،كذلؾ عاـ ال
يتخصص فكاف المناسب أف يؤتى بالمنفي منك ار ﭽ ﮢ ﮣﮤﭼ ليدؿ عمى
العمكـ  ،أما في آية (البقرة) فجاءت اآلية في ناس معيكديف  ،كالحق الذؼ
عرفا ﭽ ﯴ
تستباح بو النفس كتقتل معركؼ عندىـ فناسب أف يؤتى بالمنفي م ّ
()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )41/1

كشف المعاني  ،ص ( )99المسألة رقـ (. ) 33
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()2

ﯵﯶ ﭼ (.)1ك نقل السميف الحمبي (ت756ىػ)

 ،كالزركشي (ت794ىػ)

()3

تكجيو أبي حياف (ت745ىػ) مف غير إشارة .
 -6نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما قالو الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو

()4

.

 -7أكرد اآللكسي (ت1270ىػ) كجيا في ككف البلـ أك األلف كالبلـ لمجنس في
قكلو تعالى :ﭽ ﯴ ﯵﯶﭼ في آية ( البقرة ) فقاؿ  ( :فالبلـ في الحق عمى
ىذا لمعيد  ،ك قيل  :األظير أنيا لمجنس  .كالمراد بغير حق أصبل  ،إذ الـ
الجنس المبيـ كالنكرة  ،كيؤيده ما في ( آؿ عمراف )ﭽ ﮢ ﮣﮤﭼفيفيد أنو لـ
يكف حقا باعتقادىـ أيضا  ،كيمكف أف يككف فائدة التقييد إظيار معايب
صنيعيـ ) (.)5
التعميق :
نرػ أف الغرناطي (ت708ىػ) كافق ما ذكره اإلسكافي (ت420ىػ) دكف اإلشارة
إليو  ،كبالجممة فيك أحسف بيانا مف تكجيو اإلسكافي .كيرػ الباحث أف ما ذكره
األلكسي (ت1270ىػ) جيد كمقبكؿ أيضا .
 _2المثال الثاني :
كردت كممة (المعركؼ) معرفة بػػ(أؿ) كمقترنة بػ(الباء) كذلؾ في قكلو تعالى :
()1

البحر المحيط (. )430/2

()3

البرىاف في عمكـ القرآف (. )219/3

()5

ركح المعاني (. )211/2

()2

الدر المصكف (. )94/3

()4

بصائر ذكؼ التمييز (. )144/1
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 -1ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
]البقرة [ .
كبدكف (أؿ) كمقترنة بػ(مف) في قكلو تعالى :
 -1ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﭼ]البقرة[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف مجيء اآلية األكلى بالتعريف كاآلية الثانية
بالتنكير عمى الكجو اآلتي :
 -1أفاد اإلسكافي (ت420ىػ)  :أف اآلية األكلى جاءت بالتعريف (بالمعركؼ)
لئلشارة إلى جكاز ما تفعمو المعتدات بأنفسيف بالكجو المشيكر المعركؼ
فعرؼ الشتياره كمعرفتو  ،أما اآلية الثانية فجاءت بالتنكير (مف
شرعا ّ

معركؼ) إلشارتيا إلى كجو مف الكجكه التي أبيح لممعتدات أف يفعمنيا كيأتينيا
فناسب أف يككف ذلؾ بالتنكير( .)1كتابعو في ذلؾ الكرماني (ت505ىػ)( ،)2ك
الغرناطي (ت708ىػ)
(ت733ىػ)

()5

()3

 ،كالحسف القمي (ت728ىػ)

 ،كالفيركزآبادؼ (ت817ىػ)

()1

 ،كاألنصارؼ (ت926ىػ)(.)2

(ت926ىػ)(.)2
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . ) 72

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )30المسألة رقـ ( . ) 47

()4

غرائب التفسير كرغائب الفرقاف (. )301/2

()3

()5

مبلؾ التأكيل (. )68/1

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )301/2
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()4

 ،كابف جماعة

 -2قاؿ الكرماني (ت505ىػ) بعد أف قاؿ بقكؿ اإلسكافي السابق (دكف اإلشارة
إليو)  ،فيك قكؿ ثاف  :أف البلـ في اآلية األكلى لمعيد  ،فإف ىذه اآلية
متقدمة في التبلكة متأخرة في النزكؿ  ،كاآلية الثانية متأخرة في التبلكة متقدمة
في النزكؿ  ،كاآلية األكلى ناسخة لآلية الثانية عند جميكر العمماء مف
السمف كالخمف .فعمى ذلؾ تككف (أؿ) لمعيد الذكرؼ كقكلو تعالى  :ﭽ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ]المزمل [
ك كقكلؾ  :لقيت رجبل  ،ثـ تقكؿ  :الرجل مف كصفو كذا ككذا  ،ك
كقكلؾ  :لقيت رجبل  ،فأكرمت الرجل ( .)3كقد قاؿ بذلؾ الحسف
القمي (ت728ىػ)
(ت756ىػ)

()6

()4

 ،ك أبك حياف (ت745ىػ)

 ،ك ابف عرفو (ت803ىػ)

()7

()5

 ،ك السميف الحمبي

.

 -3أكرد الغرناطي (ت708ىػ) تكجييا آخر غير الذؼ قاؿ بو اإلسكافي
(ت 420ىػ)  :حيث أفاد أف اآلية األكلى جاء فييا ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭬ ﭼ
]البقرة[  ،بعد قكلو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭬﭼ فبمكغ األجل باستيفائيف ألربعة أشير كعشرة أياـ  ،ك
المعني  :أنو يجكز ليف الخركج عند ذلؾ بعد تماـ عدتيف كىذا كمو بما
()1

بصائر ذكؼ التمييز (. )155/1

()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )31المسألة رقـ (. )47

()2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص (  ) 61المسألة رقـ (. )100

()4

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )301/2

()6

الدر المصكف (. )504/2

()5

البحر المحيط (. )255/2

()7

تفسير ابف عرفة (. )293/1
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تقتضيو (إذا) قد أحرز أمدا محدكدا معمكـ القدر كالغاية يتقيد بو
أما
خركجيف  ،فناسبو التعريف (بالمعركؼ) أؼ المعمكـ مف مكجب الشرع ّ ،

اآلية الثانية فمـ يذكر فييا بمكغ األجل  ،فميس التقييد الحاصل بػػ(إف) بمكغ

األمد المضركب كىك الحكؿ مثل التقييد الحاصل مف (إذا) التي ىي ظرؼ
لممستقبل فيناؾ فرؽ بيف (إف) ك (إذا)  ،أال ترػ أنؾ تقكؿ  :أقكـ إذا قاـ
زيد  ،كيعني ذلؾ أف قيامؾ مرتبط بقياـ زيد  ،فذلؾ يعني أف قيامؾ لعدـ
قيامو  ،كقد يككف عقبو كقد يتأخر عنو  ،فػػ(إف) تعني في اآلية الثانية
االستقباؿ دكف اقتضاء تعقيب أك تأخير .
فحصل في ظاىر لفع اآلية الثانية إبياـ مف كجييف  :األكؿ  :أف األجل لـ
يذكر بمكغو  ،كالثانية  :ما تقتضيو (إف) عمى ما سبق بيانو  ،فمذا ناسبو
التنكير  .كىذا تكجيو كارد مقبكؿ أيضا (.)1
 -4نقل ابف عاشكر (ت1393ىػ) ما قالو ابف عرفة (ت803ىػ)  ،كعّمق عمى
قكؿ الكرماني (ت505ىػ) الثاني ك قاؿ  " :غير مستقيـ  ،كأف (البلـ)
لمجنس  ،ك تعريف الجنس كالنكرة سكاء" (.)2
 -5نقل الدكتكر فاضل السامرائي (معاصر)  :ما قالو اإلسكافي (ت420ىػ)
(كلـ يشر إليو) كدلل عمى صحتو بأمريف :
األول  :أف اآلية األكلى التي جاءت بالتعريف جاء فييا  :ﭽ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭬ ﭼ]البقرة[ فمعنى يتربصف  :يصبرف أنفسيف ىذه المدة
ليتيسر ليف الزكاج ثـ ذكر العدة التي يباح ليف التزكج بعدىا  ،كليس األمر
()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )69/1

التحرير كالتنكير ( )472/2ك (. )474/2
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كذلؾ في اآلية األخرػ  ،فميس فييا ذكر لمتربص كال لمعدة التي يحق ليف
الزكاج بعدىا.
الثاني  :أف المعركؼ الذؼ يقصد بو الزكاج ع ّرؼ ألف الزكاج شيء كاحد

فنكر ألنو لـ يرد بو فعل معيف  ،بل كل مباح شرعا فمذا
معركؼ  ،أما الثاني ّ

نكر (.)1

التعميق :
يرػ الباحث أف ما ذىب إليو ابف عاشكر(ت1393ىػ) سديد  ،فميست اآليتاف في
سكرة (البقرة) كآيتي سكرة (المزمل)  ،الختبلؼ أحكاميما  ،كتبايف التنزيل بينيما
بخبلؼ آيتي (المزمل)  .فجعل (أؿ) في قكلو (بالمعركؼ ) لمعيد الذكرؼ البعيد .
ككما يرػ الباحث صحة جعل (أؿ) لمعيد الذىني فالمعركؼ ىك الزكاج – كما كجو
بو اإلسكافي (ت420ىػ) كغيره – كبذلؾ يككف مكافقا لقكؿ اإلسكافي كال تناقض في
تكجيو اإلسكافي كجعل (أؿ) لمعيد الذىني .
_3المثال الثالث :
لقد جاءت اآلية األكلى في سكرة (إبراىيـ) بتعريف (البمد) :
 -7ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭰ ﭼ ]إبراهٌم[.
أما اآلية الثانية في سكرة (البقرة) جاءت بتنكير (بمدا) :
()1
عماف  ،ط1427 ،4ىػ  .ص
التعبير القرآني  ،د .فاضل السامرائي  ،دار عمار ّ ،
(. )190
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 -1ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﰕ ﭼ]البقرة[.
أبانالنحاةوالمفسرونوالبالغٌونذلكعلىالوجهاآلتً :
 -1ذكراإلسكافً(ت421هـ)توجٌهٌن:
األول   :إنالدعوةالتًفًآٌة(البقرة)دعابهاإبراهٌمعلٌهالسالمقبلأن
ٌكونالمكانوالموضعبلدا،فكأنهقال:رباجعلهذاالواديبلداآمنا،و
ٌدلعلىذلكماجاءبعدمنقولهتعالى:ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮝ ﭼ]إبراىيـ[  .كتعرب (ىذا) مفعكال أكال  ،ك(بمدا) مفعكال ثانيا .
أما الدعكة التي في آية (إبراىيـ) فيي دعكة ثانية غير األكلى التي في سكرة
(البقرة) كقد دعا إبراىيـ عميو السبلـ بيذه الدعكة الثانية بعد ما أصبح المكاف
كالكادؼ بمدا  ،فكأنو قاؿ  :رب اجعل ىذا المكاف كالبمد ذا أمف .
كتعرب (ىذا) في ىذه اآلية مفعكال أكال  ،ك(البمد) عطف بياف عند سيبكيو

()1

كصفة عند المبرد ( ،)2ك(آمنا) مفعكال ثانيا  ،فالتعريف لمبمد في آية (إبراىيـ)
مف جية ككنو معركفا بالبمدية  ،كالتنكير لمبمد في آية (البقرة) مف جية ككنو
()3

مكانا غير معركؼ ك مشيكر بالعمارة كالسكنى
(ت505ىػ)

()4

،كالفخر الرازؼ(ت604ىػ)

()5

 .كتابعو الكرماني

 ،كالحسف القمي(ت728ىػ)( ،)1ك

ابف جماعة(ت733ىػ)( ،)2كالكمبي(ت741ىػ)( ،)3ك أبك حياف (ت745ىػ)
()1

الكتاب (. )190/2

()2

المقتضب (. )216/4

()4

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )24المسألة رقـ (. )26

()3

()5

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. ) 39

التفسير الكبير لمفخر الرازؼ (.)55/4
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()4

ك ابف كثير (ت774ىػ)
(ت817ىػ)

()7

()5

 ،ك ابف عرفة (ت803ىػ)

 ،كالسيكطي(ت911ىػ)

أبك

()8

()6

 ،ك الفيركزأبادؼ

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ) ( ،)9ك

السعكد(ت951ىػ)(،)10كالقنكجي(ت1307ىػ)(،)11

كالقاسمي(ت1332ىػ)(.)12

()1

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (.)394/1

()3

التسييل لعمكـ التنزيل (. )83/1

()5

تفسير القرآف العظيـ (. )198/3

()7

بصائر ذكؼ التمييز (. )147/1

()2

()4

كشف المعاني  ،ص (  )105المسألة رقـ (. )43
البحر المحيط (. )552/1

()6

تفسير ابف عرفو (. )450/2

()8

معترؾ األقراف  ،ص( ، )69كاإلتقاف في عمكـ القرآف  ،جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي

(ت911ىػ) تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ  ،المكتبة العصرية  ،بيركت  ،د .ط 1418 (،ق)ػ
(. )342/3
()9

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )39المسألة رقـ (. )52

()10
()11

إرشاد العقل السميـ (. )50/5

صديق بف حسف بف عمي الحسيف القنكجي
فتح البياف في مقاصد القرآف  ،أبك الطيب ّ

كقدـ لو عبدهللا بف إبراىيـ األنصارؼ  ،المكتبة العصرية ،
البخارؼ (ت1307ىػ)  ،عني بطبعو ّ
بيركت د .ط ( 1412ىػ 1992 -ـ) . )121/7( ،

()12

محاسف التأكيل (. )126/2
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أما توجيو اإلسكافي الثاني  :فيك أف الدعكتيف كقعتا مف إبراىيـ عميو السبلـ
بعد صيركرة الكادؼ كالمكاف بمدا  ،كانما كاف سؤالو أف يجعل البمد آمنا  ،كىك
قكلو تعالى ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ فيجكز أف يككف المقصكد  :اجعل ىذا
البمد بمدا آمنا  ،فالدعاء لو باألمف بعد أف صار بمدا(.)1
 -2ذىب الزمخشرؼ (ت538ىػ)  :إلى أف السؤاؿ في آية (البقرة) أف يجعمو مف
جممة الببلد التي يأمف أىميا كال يخافكف  ،أما في آية (إبراىيـ) فالمطمكب أف
يخرجو مف صفة كاف عمييا مف الخكؼ إلى ضدىا مف األمف  ،ككأف
المقكؿ  :ىك بمد مخكؼ فاجعمو آمنا ( .)2كقد تابعو في ذلؾ النسفي
(ت710ىػ)

()3

 ،ك شرؼ الديف بف رياف (ت770ىػ) (.)4

 -3قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  " :لك تعرؼ لفع (بمدا) في سكرة (البقرة) باأللف
كالبلـ كجرػ عمى اسـ اإلشارة لـ يكف ليحرز بيانا زائدا عمى ما تحصل مما
تقدـ  ،بل كاف يككف كالتكرار  ،فكرد الكبلـ عمى ما ىك أحرز لئليجاز كأبمغ
في المقصكد  .أما آية (إبراىيـ) فمـ يتقدـ فييا ما يقكـ السـ اإلشارة مقاـ
المعرؼ بجنس ما يشار إليو  ،فمـ يكف بد مف إجراء (البمد) عميو تابعا
التابع
ّ

باأللف كالبلـ عمى المعيكد الجارؼ في أسماء اإلشارة  .كبعد ذلؾ كرر رأؼ

اإلسكافي (ت420ىػ) األكؿ مصرحا باسمو كعمق عميو بقكلو  " :قالو
صاحب كتاب الدرة كىك عندؼ بعيد " ثـ عقب بقكلو  :كىك بعد ممكف " (.)5
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )39

()2

تفسير الكشاؼ  ،ص (. ) 553

()4

الركض الرياف في أسئمة القرآف  ،ص (. )168

()3

()5

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ( )129/1ك (.)175/2
مبلؾ التأكيل ( . )50/1
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 -4نقل أبك القاسـ الكمبي (ت728ىػ) جكاب اإلسكافي (ت420ىػ) الثاني كنسبو
لبعض المشارقة كقاؿ في آخره  " :كىذا يقضي أف إبراىيـ دعا بيذا الدعاء
مرتيف  ،كالظاىر أنو مرة كاحدة  ،حكى لفظو فييا كجييف " .ككذلؾ نقل
الكمبي (ت741ىػ) جكاب الغرناطي (ت708ىػ) كأشار إليو  ،كجعمو الجكاب
األكؿ مف أجكبة ثبلثة أجاب بيا  ،كقاؿ في صدره ( :الجكاب األكؿ  :قالو
أستاذنا الشيخ أبك جعفر بف الزبير كأـ الجكاب الثاني فقد نسبو لمسييمي  ،ك
فيو أف آية (إبراىيـ) مكية  ،فالنبي كاف بمكة عند نزكليا  ،كلذا جاء (البمد)
ببلـ التعريف التي تفيد الحضكر  ،أما آية (البقرة) فيي

مدنية  ،كمعمكـ أف

مكة لـ تكف حاضرة عند نزكليا  ،كلذا جاء (بمدا) مف غير تعريف ببلـ
الحضكر  ،كالثالث جكاب اإلسكافي األكؿ  .كقد ذكر الكمبي أف في جكاب
السييمي نظ ار ؛ كذلؾ أف الكبلـ في آيتي (البقرة كابراىيـ) حكاية عف إبراىيـ
عميو السبلـ  ،فبل فرؽ بيف نزكؿ ما حكي عنو عميو السبلـ بمكة أك
المدينة (.)1
 -5أكرد أبك حياف (ت745ىػ) كجيا ثالثا غير الكجييف السابقيف (جكابي
اإلسكافي) فقاؿ  " :كيحتمل كجيا آخر كىك  :أنو ال يككف محذكؼ كال يككف
إذ ذاؾ بمدا  ،بل دعي لو بذلؾ  ،كتككف المعرفة الذؼ جاء في قكلو ( :ىذا
البمد) باعتبار ما يؤكؿ إليو سماه بمدا  .ككصف بمد بآمف إما عمى معنى
النسب أؼ ذا أمف كقكليـ  :عشية راضية  ،أؼ ذات رضا  ،أك عمى االتساع
لما كاف يقع فيو األمف جعمو آمنا كقكليـ  :نيارؾ صائـ كليمؾ قائـ " (.)2
()1
()2

التسييل لعمكـ التنزيل (. )83/1

البحر المحيط (. )552/1
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كيظير مف ىذا القكؿ األخير الذؼ ذكره أبك حياف (ت708ىػ) أف الدعكة في
آيتي (البقرة) ك(إبراىيـ) كاحدة ك ىي قبل بناء البيت كقبل مصير الكادؼ بمدا
كأف تعريف (البمد) في آية (إبراىيـ) باعتبار ما سيؤكؿ إليو  .كىك بذلؾ
يختمف عف جكاب اإلسكافي الثاني في أف الدعكة قبل صيركرة المكاف بمدا ،ك
أما اإلسكافي فيرػ أف الدعكة بعد صيركرة المكاف بمدا  .كلؾ أف تجعل
اإلشارة في آية (إبراىيـ) (ىذا البمد) إلى أمر مقدر في الذىف  ،كيدؿ عميو
قكلو تعالى  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮝ ﭼ  ،كعندئذ
تتطابق الدعكتاف .
 -6نقل السيكطي (ت911ىػ) أيضا جكاب اإلسكافي (ت420ىػ) الثاني كلـ يشر
إليو  ،ك عّقب عميو في آخره بمثل تعقيب الكمبي (ت728ىػ) دكف اإلشارة
أيضا (.)1
 -7قاؿ البقاعي (ت885ىػ) عند آية (البقرة)  " :كلما كاف السياؽ لممنع مف
المسجد كلمسعي في خرابو ككاف ذلؾ شامبل بعمكمو لمبادؼ  ،كلذلؾ قرر أنو
مثابة لمناس عامة ك أمف كاف األنسب تنكير (البمد) فقاؿ ( :بمدا) يأنس مف
يحل بو ( ،آمنا) إفصاحا بما أفيمو  .كقاؿ عند آية (إبراىيـ)  " :كلما كاف
السياؽ إلخراج الرسل مف محاليـ ككاف ذلؾ مفيما ألف المحل الذؼ يقع
المتعرضيف ّبدلكا نعمة هللا –
اإلخراج منو بمد يسكف فيو  ،كأتبعو سبحانو بأف
ّ
بما أسكف فيو مف األمف بعد جعمو لو بمدا – بما أحدثكا فيو مف اإلخافة لغير
أىمو  ،كمف اإلنذار لمف أنعـ عمييـ بكل ما فيو مف الخير كاف األنسب
()1

معترؾ األقراف  ،ص (. ) 69
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تعريفو فقاؿ  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ أؼ الذيف يريدكف إخراج
الرسكؿ منو ( ،آمنا) أؼ ذا أمف بأماف أىمو  ،ككاف ىذا الدعاء صدر منو بعد
أف سكف الناس مكة كصارت مدينة  ،كالذؼ في (البقرة) كاف حيث كضع ابنو
بيا مع أمو كىي خالية عف ساكف  ،فدعا أف يجعميا هللا بمدا  ،كأف يجعميا
بعد ذلؾ مكصكفة باألمف " (.)1
 -8قاـ اآللكسي (ت1270ىػ) بتحقيق قكؿ الزمخشرؼ(ت538ق) فقاؿ  " :أنؾ
إذا قمت  :اجعل ىذا خاتما حسنا  ،فإنؾ تشير إلى المادة مف ذىب أك فضة
أك حديد أك غيرىا  ،ك تطمب أف يسبؾ منيا خاتـ حسف  ،ك أما إذا
قمت  :اجعل ىذا الخاتـ حسنا  ،فقد طمبت الحسف دكف الخاتـ ؛ كذلؾ ألف
مكطف الفائدة في المفعكؿ الثاني (حسنا) فيك بمنزلة الخبر  .كالى مثل ىذا
يرجع الفرؽ بيف آيتي (البقرة كابراىيـ) " (.)2
 -9ذىب الشككاني (ت1250ىػ)  :إف ىناؾ خبلفا  ،أكقع الدعاء مرتيف  ،أـ
ىي دعكة كاحدة حكيت عمى كجييف ؟ كعمى أساس ىذا الخبلؼ ينشأ
االختبلؼ الداللي آليتي (البقرة كابراىيـ)  ،فالقائمكف بكقكع الدعاء مرتيف يركف
أف المسؤكؿ في آية البقرة البمدية كاألمف  ،بخبلؼ آية (إبراىيـ) فالمطمكب
فييا مجرد األمف لمبمد (.)3

()1
()2
()3

نظـ الدرر (. )155/2
ركح المعاني (. )314/13

فتح القدير (. )272/1
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_10أفاد ابف عاشكر (ت1393ىػ)  :بأف تعريف (البمد) في آية (إبراىيـ) تعريف
العيد  ،ألنو معيكد بالحضكر  ،كيككف إعراب (البمد) بدال مف اسـ اإلشارة (ىذا)
ك أما آية (البقرة) فييا لمنكعية (.)1
التعميق :
بعد التحميل الدقيق ليذه اآليات المتشابية التي تدكر عمى تعريف كممة (بمد) كتنكيرىا

يرؼ الباحث :
 أف قكؿ اإلسكافي (ت420ىػ) األكؿ  :إف اآلية التي في سكرة (إبراىيـ) كىي
قكلو تعالى  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮝﭼ كالتي استدؿ بيا
الخطيب اإلسكافي كمف تابعو – عمى أف الدعاء الكاقع مف إبراىيـ عميو
السبلـ في آية (البقرة) كقع قبل بناء البيت – استدالؿ فيو نظر؛ كذلؾ أف
اآلية ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮝ ﭼ كاقعة في سكرة (إبراىيـ ) بعد قكلو تعالى  :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ كقد جاءت
بتعريف (البمد )  .فيي كاردة في سياؽ آية (إبراىيـ)  ،فكيف يستدؿ بيا في
سياؽ آية (البقرة ) ؟! فيذا يكرد عميو إشكاؿ .

()1

التحرير كالتنكير (. )238/13
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 أف ما ذىب إليو الغرناطي (ت708ىػ) جيد كمقبكؿ  ،كىذا القكؿ يفيد أف
الدعكة كاحدة  ،كلكنيا حكيت عمى الكجييف بحسب سياؽ اآليتيف .
 _4المثال الرابع :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا كممة (السبلـ) بػ(التعريف)  :
 -1ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ]مرٌم[.
أما اآلية التي كردت فييا كممة (سبلـ) بػػ(التنكير) :
 -1ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ]مرٌم[.
اآليتاف في سكرة (مريـ)  ،كاآلية األكلى في قصة سيدنا عيسى عميو السبلـ  ،ك
جاءت كممة (السبلـ) بالتعريف  ،أما اآلية الثانية في قصة سيدنا يحيى عميو
السبلـ  ،فقد جاءت كممة (سبلـ) بالتنكير .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الزجاج (ت311ىػ)  :أف كممة (سبلـ) مما ابتدغ بو في النكرة ألنو اسـ
يكثر استعمالو  ،فأنت تقكؿ  :السبلـ عميؾ  ،كسبلـ عميؾ  ،كأسماء األجناس
يبتدأ بيا  ،ألف ما تفيده النكرة منيا قريب مما تفيده المعرفة منيا  ،فتقكؿ
لبيؾ كخير بيف يديؾ  ،ك تقكؿ :السبلـ عميؾ أييا النبي  ،كسبلـ عميؾ أييا
النبي  .كأف لفع (سبلـ) جاء أكال بالتنكير في قصة يحيى عميو السبلـ كلما
أعيد ثانية في قصة عيسى عميو السبلـ كاف األحسف أف يككف باأللف كالبلـ
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(كالسبلـ ) تقكؿ  :سبلـ عميؾ أييا النبي  ،السبلـ عمينا كعمى عباد هللا
الصالحيف  ،كلؾ أف تقكؿ  :سبلـ عمينا كعمى عباد هللا الصالحيف (.)1
 -2رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :أف تنكير (سبلـ) في قصة يحيى عميو السبلـ
ألف لفع (سبلـ) مف هللا عزكجل كالقميل  ،كأما السبلـ في قصة عيسى عميو
السبلـ فيك مف عيسى عميو السبلـ أؼ  :أنو سّمـ عمى نفسو  ،كلذا ناسب أف
يأتي بالتعريف  .كيجكز أف يككف سبلـ عيسى عميو السبلـ عمى نفسو مف
كحي هللا عزكجل عميو  ،فيككف قريبا مف سبلـ يحيى عميو السبلـ (.)2كقد نقل
الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ذلؾ (كلـ يشر إليو)

()3

.

وذكر الكرماني قولين آخرين في تعريف وتنكير لفظ السالم في اآليتين :
 القول األول  :يفيد أف السبلـ في اآلية األكلى (قصة عيسى عميو السبلـ)
أتى معرفا باأللف كالبلـ .
 القول الثاني  :أف النكرة إذا تكررت تعرفت ككأنو يشير إلى أف البلـ في
(السبلـ) في اآلية األكلى لمعيد  .كما ذكر قكال آخر كفيو  :أف معرفة الجنس
كنكرتيا سكاء فتقكؿ  :ال أشرب ماء  ،كال أشرب الماء فيما سكاء  .كذىب
إلى أف (أؿ) في لفع السبلـ الستغراؽ الجنس (.)4

()1
()2

معاني القرآف كاعرابو (. )329/3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )112المسألة رقـ ( ، )291كينظر  :فتح الرحمف

بكشف ما يمتبس في القرآف لؤلنصارؼ  ،ص ( )352المسألة رقـ ( ، )5ك فتح البياف لمقنكجي

ص (. )158 /8
()3
()4

بصائر ذكؼ التمييز()307/1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )112المسألة رقـ (.)291
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 -3ذكر الزمخشرؼ (ت538ىػ) أكال ما يراه مرجكحا أك غير صحيح  ،حيث
ذكر ":أنو قيل  :إف األلف كالبلـ جاءت في كممة (السبلـ) ثانيا في قصة
عيسى عميو السبلـ لتعرفو بالذكر أكال في قصة يحيى عميو السبلـ  ،كذلؾ
مثل قكلؾ  :جاءنا رجل فكاف مف فعل الرجل كذا  .كالمعنى في اآلية
المكجو إلي  ،ك
المكجو إلى يحيى في المكاطف الثبلثة
الثانية  :ذلؾ السبلـ
ّ
ّ
الصحيح أف ىذا التعريف تعريض بالمعنة عمى متيمي مريـ كأعدائيا مف

الييكد  ،فالبلـ لمجنس  ،فإذا قاؿ  :كجنس السبلـ عمي خاصة  ،ففي ذلؾ
ّ
تعريض متضمف بأف ضد السبلـ عميكـ  ،كنظير ىذا قكلو تعالى  :ﭽ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ ]طو[ كمعنى ذلؾ أف العذاب عمى مف ك ّذب كتكلى
ك المقاـ مقاـ عناد كمناكرة  ،فيميق بو مثل ىذا التعريض " ( .)1ككافقو في
ذلؾ أبك حياف (ت745ىػ)

()2

 ،ك البيضاكؼ (ت791ىػ)
()5

(ت885ىػ)( ،)4كأبك السعكد (ت951ىػ)
اآللكسي (ت1270ىػ)

()7

()1

()3

أنكار التنزيل كأسرار التأكيل (. )31/2

()2

البحر المحيط (. )259/7

()4

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر(.)194/12

()6

فتح القدير (.)417/3

()5

()7

 ،كالشككاني (ت1250ىػ)

.

تفسير الكشاؼ (. )636

إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ (. )426/3
ركح المعاني (. )82/16
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()3

 ،ك البقاعي
()6

،ك

 -4حكى الفخر الرازؼ (ت604ىػ) القكليف دكف ترجيح أك تصحيح ( .)1كتابعو
في ذلؾ األنصارؼ (ت926ىػ)

()2

.

 -5ذىب أبك البقاء العكبرؼ (ت616ىػ)  :أف (أؿ) في لفع السبلـ في اآلية
الثانية لمعيد( .)3كقد نقل عنو ذلؾ اليمذاني(ت643ىػ)
الحمبي(ت756ىػ)

()5

 ،كأبك القاسـ الكمبي (ت741ىػ)

()7

 ،ك القنكجي (ت1307ىػ)((.)8دكف اإلشارة إليو) .

بف رّياف(ت770ىػ)

()6

()4

 ،كالسميف

 ،ك شرؼ الديف

 -6قاؿ القرطبي (ت 671ىػ)  " :فانتزع بعض العمماء مف ىذه اآلية في التسميـ
فضل عيسى  ،بأنو قاؿ إداللو في التسميـ عمى نفسو كمكانتو مف هللا تعالى
التي اقتضت ذلؾ حيف قرر كحكى في محكـ التنزيل أعظـ في المنزلة مف أف
يسمـ عميو " ( .)9ككافقو الشنقيطي (ت1393ىػ)

()1

()10

.

التفسير الكبير (.)216/21

()2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )352المسألة رقـ (. )5

()4

الفريد في إعراب القرآف المجيد  ،المنتجب حسيف بف أبي العز اليمذاني (ت643ىػ) تحقيق

()3

التبياف في إعراب القرآف  ،ص (. )874

دمحم نظاـ الديف الفتيح  ،دار الزماف لمنشر كالتكزيع  ،المدينة المنكرة ،ط1427 (، 1ىػ -

2006ـ) . )399/3( ،

()5

الدر المصكف (. )597/7

()7

الركض الرياف (. )237

()6

التسييل في عمكـ التنزيل (. )9/3

()8

فتح البياف (. )145/8

()9

الجامع ألحكاـ القرآف ()61/11

()10

أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  ،دمحم األميف الشنقيطي(ت1392ىػ)  ،مكتبة ابف

تيمية  ،القاىرة د.ط 1408 (،ىػ).
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طأ اآللكسي (ت1270ىػ) مف قاؿ بعيدية (أؿ) في لفع (السبلـ) حيث
 -7خ ّ
قاؿ  " :كاألظير  ،بل الصحيح أف التعريف لمجنس  ،كجيء بو تعريضا
بالمعنة عمى متيمي مريـ كأعدائيا – عمييا السبلـ -مف الييكد  ...كالقكؿ
بأنو لتعريف العيد خبلؼ ظاىر  ،بل غير صحيح  ،ال ألف المعيكد سبلـ
يحيى عميو السبلـ  ،كعينو ال يككف سبلما لعيسى عميو السبلـ  ،لجكاز أف
يككف مف قبيل ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭸ ﭼ]البقرة[  ،بل ألف ىذا الكبلـ
منقطع عف ذلؾ كجكدا كسردا  ،فيككف معيكدا غير سابق لفظا كمعنى  ،عمى
أف المقاـ يقتضي التعريض  ،كيفكت عمى ذلؾ التقدير ؛ ألف التقابل إنما
ينشأ مف اختصاص جميع السبلـ بو عميو السبلـ  .كذا في الكشف .
كاالكتفاء في العيد بو لتصحيحو بذكره في الحكاية ال يخفى حالو " (.)1
 -8أجاز ابف عاشكر( ت1393ىػ)  :أف تككف (أؿ) جنسية أك عيدية فقد ذكر
ابتداء أنيا لمجنس  ،كفي ذلؾ مبالغة في تعّمق (السبلـ) بو  ،فػ(السبلـ)
جميعو عميو  ،ثـ إنو أجاز أف تككف (أؿ) عيدية (.)2
التعميق :
كباستقراء اآلراء السابقة نستخمص المبلحظات اآلتية :
 أف قكؿ الزجاج (ت311ىػ) ال يفيـ منو أف (أؿ) لمعيد في لفع (السبلـ) في
قصة عيسى عميو السبلـ  ،كذلؾ أف الزجاج أجاز لؾ أف تقكؿ  :السبلـ عمينا
كعمى عباد هللا الصالحيف أك تقكؿ  :سبلـ عمينا كعمى  ...إلخ بعد
()1
()2

ركح المعاني ()82/16

التحرير كالتنكير ()101/16
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قكلؾ  :سبلـ عميؾ أييا النبي  ،فمك كانت (أؿ) عيدية في كممة السبلـ
لكجب عنده أف تقكؿ ثانية  :السبلـ عمينا كعمى عباد هللا الصالحيف .
 أف القكليف األخيريف ذكرىما الكرماني (ت505ىػ) عمى سبيل النقل كليس
عمى سبيل القكؿ بيما ألنو يقكؿ قبميما (كقيل) .
يجكز في البلـ أف تككف جنسية أك عيدية  .كلـ
 أف ابف عاشكر (ت1393ىػ) ّ
أر أحدا مف العمماء أجاز أف تككف (أؿ) جنسية أك عيدية إال ابف عاشكر .
فبعض العمماء – كما سبق – يرػ أنيا جنسية  ،كبعضيـ يرػ أنيا
عيدية  ،كبعضيـ يحكي القكليف دكف ترجيح أك تصحيح .
 أف ما ذىب إليو اآللكسي (ت1270ىػ) قكؼ كسديد كىك ترجيح لقكؿ
الزمخشرؼ (ت538ىػ)  ،كالكرماني (ت505ىػ) دكف اإلشارة إلييما.
 _5المثال الخامس :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا لفع (السميع العميـ) مقترنة بػ(أؿ) :
 -1ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ
]فصلت[.
أمااآلٌةالتًوردفٌهالفظ(سمٌععلٌم)بالتنكٌر :
 -1ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ]األعراف[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي  :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ) تكجيييف :
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 التوجيو األول  " :أف التنكير في سكرة (األعراؼ) كرد لمراعاة
الفاصمة  ،ألف ما قبميا مف الفكاصل أفعاؿ الجماعة  ،أك أسماء مأخكذة مف
أفعاؿ كقكلو  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ  ،كبعده ﭽ ﮥ ﭼ  ك
ﭽ ﮭﭼ  كالنكرة في األسماء أقرب األلفاظ التي تؤدؼ معنى
الفعل  ،أما آية (فصمت) فقبميا فكاصل يسمؾ بيا طريق األسماء ".
 التوجيو الثاني  :ذكره عند حديثو عف آيات (فصمت)  :كىك أف سبب
التعريف في صكرة (فصمت) عمى ما تقدـ اآلية مف آيات يقكؿ تعالى  :ﭽ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﭼ ]فصمت[  ،فالحسنة ال تستكؼ مع السيئة ككذلؾ العكس
فاإليماف ال يساكػ بالكفر  ،كالتقكػ ال تساكػ بالفجكر  ،فما يشق عمى
اإلنساف فعمو ىك أف يدفع السيئة بالحسنة  ،فمما كاف ىذا األمر مف األمكر
الشاقة العسيرة ناسب التعريف باأللف كالبلـ ( .)1كقد تابعو الكرماني
(ت505ىػ)

()2

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()3

في التكجيو الثاني .

 -2أكرد الكرماني (ت505ىػ) تكجيو آخر  :أف قكلو تعالى في سكرة
(األعراؼ) ( :سميع عميـ) خبر المبتدأ  ،كمف شركط الخبر أف يككف نكرة في
األغمب  ،ك في سكرة (فصمت) تكرار لما في ىذه السكرة  ،كالنكرة إذا
تكررت تعرفت  ،كما في قكلو  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ]المزمل[

()1
()2
()3

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( ، )230كينظر  :بصائر ذكؼ التمييز (. )415/1
البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )169المسألة رقـ (. )456

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )506المسألة رقـ ( . )6
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ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ]المزمل[  ،كزيد (ىك) ليعمـ أنو
خبر كليس بكصف ( .)1ككافق البقاعي (ت885ىػ) عمى ىذا التكجيو

()2

.

 -3رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف سكرة (فصمت) قكلو تعالى ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ]فصمت[  ،كقكلو ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮬﭼ  ،كقكلو ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰆ ﭼ ]فصمت[  ،فمضّمكىـ ىـ مف عالـ اإلنس كالجف  ،ككبلىما
مكصكؼ بالسمع كالبصر كالعمـ فناسبو التعريف  .أما ما جاء في سكرة
(األعراؼ) فالحديث عف آلية الكفار الجامدة الصماء فجاءت اآلية
بالتنكير (.)3
 -4قاؿ الحسف القمي (ت728ىػ)  :إف التعريف في سكرة (فصمت) (أنو ىك
السميع العميـ ) ليككف مناسبا لما تقدمو (.)4
 -5ذكر ابف جماعة (ت733ىػ)  " :إف آية (األعراؼ) نزلت أكال  ،كآية
(السجدة) نزلت ثانيا  ،فحسف التعريف أؼ  :ىك السميع العميـ الذؼ تقدـ ذكره
أكال عند نزكغ الشيطاف" (.)5
التعميق :
نستخمص مف العرض السابق :
()1

غرائب التفسير كعجائب التأكيل (. )431/1

()2

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (.)190/17

()4

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ( . )60/6

()3

()5

مبلؾ التأكيل (. )223 /1

كشف المعاني  ،ص ( ) 189المسألة رقـ ( . ) 168
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 الغرناطي (ت708ق) يرػ السياؽ ىك الدافع لمتعريف  ،كىذا ما قصده
اإلسكافي(ت420ق) في تكجييو.
 نبلحع أف تكجيو الغرناطي(ت708ق) يختمف عما ذكره اإلسكافي
(ت420ق) فالغرناطي استدؿ بآيات لـ يستدؿ بيا اإلسكافي .
 تعميل ابف جماعة (ت733ق) ال يصل في الحجة إلى ما ذكره مف سبقو
( اإلسكافي أك الكرماني أك الغرناطي ) .
 يرػ الباحث  :ما أجاب بو النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ليس بينيـ
سر مف أسرار اآليات الكريمة .
تعارض  ،ألف كل كاحد يحاكؿ أف يكشف ا
_6المثال السادس:
لننظر إلى اآلية التي ذكرت فييا كممة (الكذب) معرفة بػ(أؿ) قاؿ تعالى :
 -1ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮃ ﭼ]الصف[.
أما اآلية التي كردت فييا كممة (كذبا) نكره قكلو تعالى :
 -1ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮛ ﭼ]األنعام[.
ككرد في القرآف ثمانية مكاضع جاء فييا ذكر كممة (كذبا) نكره  :ثبلثة منيا في
سكرة األنعاـ اآلية ( ، )144 ،93 ،21كفي سكرة األعراؼ اآلية ( ، )37كاآلية
( )17مف سكرة يكنس  ،ك اآلية ( )18مف سكرة ىكد  ،كاآلية ( )15مف سكرة
الكيف  ،كاآلية ( )68مف سكرة العنكبكت .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
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 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف (الكذب) مصدر يسمى بو الكبلـ المكذكب
فيو  ،كىك في قكلو تعالى  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ عمى أصمو  ،مصدر غير
منقكؿ  ،كالمصدر إذا ع ّرؼ قصد بو الجنس  ،كفي كبلـ العرب جاء
استعماؿ النكرة مع المصدر أكثر مف المعرفة  ،كليذا كرد كثي ار في القرآف

الكريـ  ،أما اختيار التنكير فيككف إذا اقترف بو لفع يقتضيو  ،أك كبلـ متقدـ
عميو يكجب لو ذلؾ  ،ككل ما كرد في القرآف مف ذلؾ قارنو ما يقتضي
التنكير  .وأما قولو في سورة (األنعام ) :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ فإنما
معناىا  :فمف أظمـ لنفسو ممف يختمق كذبا كاحدا عمى هللا تعالى ليضل
الناس ؟ فكيف بمف يختمق كثي ار مف ىذا الجنس  ،كمف اختمق كذبا يقصد بو
إضبلؿ الناس  ،فكل مف ضل منيـ بكذبو فقد أضمو كذب مما اختمقو  ،ففيو
دليل أمثاؿ لو يقتضي تنكيره  ،ككذلؾ قكلو تعالى في سكرة (ىكد) :ﭽ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯾ ﭼككانت لفظة
(مف) في ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ لفظة كاحدة  ،كالمعنى  :كل كاذب
فمضامة أنكاع الكذب لمضمة الكاذبيف ليـ يقتضي تنكير لفظة إذا
كذبا
ّ
صار كاحدا مف جماعة شائعا فييا .
وأما تعريفو في سورة (الصف) فؤلف القصد اإلشارة إلى ذلؾ الكذب  ،كىك
تكذيب الييكد بآيات الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كتكذيب النصارػ بيا ( .)1كقد تابعو في ذلؾ
الغرناطي (ت708ىػ)( ،)1ك ابف جماعة ( ت733ىػ) (.)2
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . )528
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 -2ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :أف سكرة (الصف) خصت بالمعرفة ؛ ألنو إشارة
إلى ما تقدـ مف قكؿ الييكد كالنصارػ ( .)3ككافقو في ذلؾ األنصارؼ
(ت926ىػ) كزاد عميو بقكلو  " :أما مكاضع التنكير  ،جريا عمى األكثر  ،مف
استعماؿ المصدر منك ار " (.)4
 -3قاؿ الزمخشرؼ (ت538ىػ) في تفسير سكرة (الصف)  " :جمعكا بيف أمريف
متناقضيف فكذبكا عمى هللا بما ال حجة عميو  ،ككذبكا بما ثبت بالحجة
البينة  ،ك البرىاف الصحيح  ،حيث قالكا  :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭼ ] األنعاـ ، [148 :كقالكاﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯤ ﭼ ]األعراؼ [ كقالكا
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﯢ ﭼ ]يكنس[ كنسبكا إليو تحريـ السكائب ك
()5

البحائر  ،ككذبكا القرآف كالمعجزات  ،كسمكىا سح ار كلـ يؤمنكا بالرسكؿ "
()6

كقد نقل أبك حياف (ت745ىػ) تكجيو الزمخشرؼ(ت538ىػ) كأشار إليو
التعميق :
كنستخمص مف العرض السابق اآلتي :

()1

مبلؾ التأكيل (. )151/1

()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )188المسألة رقـ ( )516

()5

تفسير الكشاؼ  ،ص (. )322

()2

()4

()6

كشف المعاني  ،ص ( )356رقـ المسألة ()437
فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )571المسألة رقـ (. )3
البحر المحيط (. )97/4
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.

.

 التعريف الكارد في سكرة (الصف)ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼيفيد داللة صريحة في أف عدـ اإليماف
بالرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مف أىل الكتاب ىك الكذب الذؼ ال كذب بعده .
 آية (الصف) قد انفردت عف جميع ما تقدـ مف اآليات بذكر تعييف المفترػ
فيو الكذب منطكقا بو مف غير اإلجماؿ الكارد في اآليات األخرػ بل كرد
عمى التفصيل كالتعييف .
 أف (أؿ) أكسبت لفظة (الكذب) الخصكص (التخصيص)  ،بينما أدػ عدـ
ذكرىا إلى الداللة عمى عمكـ الكذب كتنكعو (.)1
 _3ذكر الموصول وعدمو :
أ_ ذكر الموصول وصمتو وعدمو :
 _1المثال األول
لننظر إلى اآلية التي ذكر فييا (المكصكؿ كصمتو) :
 -1ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮂ ﭼ
]البقرة[.
أمااآلٌةالتًلمٌردفٌها(الموصولوصلته) :

()1

ينظر تفصيبلت في تفسير الكشاؼ  ،ص ( ، )337ك ص ( . )1103
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 -7ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭮ ﭼ ]آؿ عمراف[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  :أف المكضع في سكرة (آؿ عمراف) تقدمو ذكر
أخذ ميثاؽ عمى األنبياء ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﭼ ]آؿ عمراف[ كعمى ذلؾ فبل حاجة إلعادة لفع ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ مرة
ثانية بخبلؼ سكرة (البقرة)  ،يقكؿ اإلسكافي  " :إنما اختصر ىناؾ – آية آؿ
عمراف – ألف العشر التي فييا مصدرة بقكلو :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
فقدـ ذكر إيتاء الكتاب كاكتفى بو عف
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ ّ
كرر فيو مف سكرة(البقرة) عمى سبيل التأكيد "( ،)1ك
التكرير في المكضع الذؼ ّ
قد كافقو في ذلؾ الكرماني (ت505ىػ)( ،)2كالنسفي (ت710ىػ)

جماعة (ت733ىػ)

()4

()3

 ،ك ابف

.

 -2رأػ العكبرؼ (ت616ىػ)  :أف قكلو تعالى  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼالثانية ىي
تكرار كىك في المعنى مثل التي في (آؿ عمراف ) :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )48

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( ) 25المسألة رقـ ( ، )27كغرائب التفسير كعجائب

()3

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (. )271/1

التأكيل (. )180/1
()4

كشف المعاني  ،ص ( )108المسألة رقـ ( .) 47
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ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮔ ﭼكقكلو :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﯔ ﭼ(.)1
 -3قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  " :األمر في سكرة (البقرة)

لما كاف لمرسل

كالمؤمنيف ناسبو تأكيد ذكر اإلنزاؿ عمى النبييف  ،ألف المؤمنيف ال يفرقكف بيف
أحد منيـ كقد فرؽ غيرىـ  ،فناسب حاليـ كسجل إيمانيـ بالجميع تأكيد
مقاليـ كتثبيت اعتقادىـ فقالكا  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ  ،كلما كاف
تكجو األمر في السكرة األخرػ ببادؼ الخطاب مف قكلو ( :قل) خاصا بو
كبعد ذلؾ كقع التعميـ ناسبو عدـ التأكيد لتنزه الرسكؿ عميو السبلـ حاال
كمقاما عف التفريق بيف أحد مف الرسل " ( .)2كقد كافقو األنصارؼ (ت926ىػ)
في ذلؾ (.)3
 -4ذكر أبك حياف (ت745ىػ)  " :أما إعادة لفع ﭽ ﭵ ﭶﭼ فؤلنو لما كاف
لفع الخطاب عاما كمف حكـ الخطاب العاـ البسط دكف اإليجاز  ،كلما كاف
الخطاب ىنا أؼ في (آؿ عمراف) خاصا اكتفى فيو باإليجاز "( .)4كتابعو في
ذلؾ السميف الحمبي (ت756ىػ) (.)5

()1

التبياف في إعراب القرآف (. )121/1

()2

مبلؾ التأكيل (. )53/1

()4

البحر المحيط (. )539/2

()3

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )41المسألة رقـ ( . )56

الدر المصكف (. )139/2
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 -5نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما ذكره الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر
إليو (.)1
التعميق :
الباحث يكافق ما ذكره الغرناطي(ت708ق) مف تكجيو  ،كيرػ الباحث أف ما ذكره
أبك حياف جيد كمقبكؿ أيضا  ،ككبلىما يكشف س ار مف أسرار اإلعجاز البياني .
 _2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا المكصكؿ كصمتو (الذيف كفركا) :
 -1ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯻ ﭼ]األعراف[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا المكصكؿ كصمتو (الذيف كفركا):
 -1ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ]األعراف[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الزمخشرؼ (ت538ىػ) تكجييف:
التوجيو األول  " :فأف قمت  :لـ كصف المؤل بػ(الذيف كفركا) دكف المؤل مف
قكـ نكح ؟ قمت  :كاف في أشراؼ قكـ ىكد مف آمف بو  ،منيـ مرثد بف سعد
الذؼ أسمـ ككاف يكتـ إسبلمو  ،فأريدت التفرقة بالكصف  ،كلـ يكف في
أشراؼ قكـ نكح مؤمف  ،نحك قكلو تعالى  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

()1

بصائر ذكؼ التمييز (.)148/1
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ﮏ ﮐ ﮑ ﮢ ﭼ ]المؤمنكف[ " ( .)1كقد نقل ىذا التكجيو النسفي
(ت710ىػ)( ،)2كابف جماعة (ت733ىػ)

()3

 ،كالكمبي (ت741ىػ)( ،)4ك

البيضاكؼ (ت791ىػ) ( ،)5كالبقاعي (ت885ىػ) ( .)6دكف اإلشارة إليو.
التوجيو الثاني  " :كيجكز أف يككف كصفا كاردا لمذـ ال غير " ( .)7كقد تابعو
الفخر الرازؼ
(ت745ىػ)

()8

()10

(ت604ىػ)  ،كالحسف القمي (ت728ىػ)

()9

 ،كأبك حياف

 ،كأبك السعكد (ت951ىػ)( ،)11كاأللكسي (ت1270ىػ)(،)12

ك قد نقمكا التكجييف بدكف اإلشارة إليو .
 -2ذىب الغرناطي (ت708ىػ)  :عدـ الذكر في قصة نكح عميو السبلـ يدؿ
في دعائو ما يفيد أنيـ عمى الكفر كالضبلؿ  ،قاؿ تعالى  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭼ ]األعراؼ[ فاكتفى بذلؾ عف ذكر ﭽ ﮍ ﮎﭼ مما يقتضيو
()1

تفسير الكشاؼ  ،ص (.)368

()3

كشف المعاني  ،ص( )178المسألة رقـ (. )149

()2

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (. )577/1

()4

التسييل لعمكـ التنزيل (. )306/1

()6

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (.)434/7

()8

التفسير الكبير (. )126/14

()5

أنكار التنزيل كأسرار التأكيل (. )344/ 1

()7

تفسير الكشاؼ ،ص (. )368

()9

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )269/3

()10
()11
()12

البحر المحيط (. )327/4

إرشاد العقل السميـ (. )238/3

ركح المعاني (. )393/4
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اإليجاز  ،أما دعاء ىكد عميو السبلـ فمـ يقع فيو ما كقع في دعاء نكح عميو
السبلـ ؛ ألف في دعائو ليـ قاؿ  :ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﭼ(.)1
 -3نقل الحمبي (ت756ىػ) تكجيو الزمخشرؼ(ت538ق) األكؿ كأشار إليو (.)2
 -4ذكر األنصارؼ(ت926ىػ) تكجيو الزمخشرؼ (ت538ىػ) كلـ يشر إليو  ،ثـ
نقضو بأف هللا تعالى كصف المؤل مف قكـ نكح بالكفر في سكرة (ىكد)
ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯲ ﭼ ثـ أجاب
بقكلو  " :كأجيب بجكاز ككف ىذا القكؿ كقع مرتيف  ،المرة الثانية بعد إيماف
بعضيـ بخبلؼ المرة األكلى " (.)3
 -5خالفيـ ابف عاشكر(ت1393ىػ) معترضا بما جاء في سكرة (ىكد) في خبر
قكـ نكح  ،حيث كرد كصف المؤل بالذيف كفركا  ،مكضحا أف الزمخشرؼ غفل
عف ذلؾ  ،ك ذىب أف االختبلؼ مف باب التفنف (.)4
التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الزمخشرؼ(ت538ق) األكؿ  ،حيث إف نكحا لـ يؤمف أحد مف
أشراؼ قكمو  ،كىكد آمف بعض مف أشراؼ قكمو .
 _3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا ذكر (الذيف كفركا) :
()1

مبلؾ التأكيل (. )192/1

()3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )195المسألة رقـ (. )19

()2

()4

الدر المصكف (. )359/5
التحرير كالتنكير (.)202/8
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 -1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭼ]األنبٌاء[ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا ذكر (الذيف كفركا) :
 -1ﭽﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﭼ]الفرقان[.


أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب اإلسكافي (ت420ىػ)  " :ما قبل اآلية في سكرة (األنبياء) ﭽ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ  ،فمـ يجر
لمكفار ذكر في اآلية التي قبل ىذه – يقصد التصريح بيـ – فكاف االختيار
اإلظيار  ،كأما في سكرة (الفرقاف) فإف قبل اآليةﭽ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ أؼ  :ألـ ير الكفار في زمانؾ القرية التي
أمطرت مطر السكء فيحذركا  ،فمما كاف الذكر متقدما في أقرب الكبلـ إلييا
كاف االختيار اإلضمار " ( .)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ) ( ،)2كنقل
()3

الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) تكجيو الكرماني دكف اإلشارة إليو

()1
()2
()3

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )351
البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )119المسألة رقـ (. )307

بصائر ذكؼ التمييز(. )320/1
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.

 -2قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف سكرة (األنبياء) يقتضي اإلظيار في
عمكميا  ،أما سكرة (الفرقاف) فييا تخصيص يقتضي اإلضمار ؛ألف اآليتيف
نزلتا في الكفار الذيف عاصركا الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كلـ يتقدـ قبل آية (األنبياء) أك فيما
يمييا خطاب يخصيـ  ،كانما تقدـ قبميا قكلو تعالى  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ كىذا يشمل كل الكفار بدكف
تخصيص  ،فميذا تعيف إظيار الفاعل في اآلية (.)1

التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الغرناطي (ت708ق)  ،ألف ما في سكرة (الفرقاف)
تخصيص يقتضي اإلضمار  ،بخبلؼ ما في سكرة (األنبياء) عمكـ يقتضي
اإلظيار.
ب_ ذكر االسم الموصول وعدمو :
يجكز ذكر االسـ المكصكؿ كعدمو  ،إذا قاـ دليل عمى عدـ ذكره  ،كقد ذكر القرآف
الكريـ االسـ المكصكؿ في مكاطف كىي :
 -1ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ]ٌونس.[68
 -2ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮛ ﭼ]ٌونس[.

()1

مبلؾ التأكيل (. )346/2
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ك قد جاءت آيات أخرػ في القرآف الكريـ تكرر فييا االسـ المكصكؿ ك منيا :
طو( ، )6الحجرات ( ، )16الحشر (. )1
أما اآليات التي لـ يرد فييا (االسـ المكصكؿ) :
 -1ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﯕ ﭼ]البقرة[.
 -2ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭻ ﭼ]ٌونس[.
كجاءت آيات في القرآف الكريـ لـ يثبت فييا االسـ المكصكؿ كمنيا (العنكبكت اآلية
( )52ك الحديد اآلية (. ) )1
كىذا يقتضينا المساءلة عف سبب الذكر كعدمو في اآليات السابقة  ،إذ مف المعمكـ
أنو البد في الكبلـ البميغ مف سبب لمذكر كعدمو :
 -1ذىب اإلسكافي (ت420ىػ)  :عدـ ذكر (ما) في سكرة (يكنس) في قكلو
تعالى  :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭻ ﭼ ]يكنس[ ؛ ألف (ما) تعني
ىنا  :الماؿ المأخكذ مف قكلو تعالى  :ﭽ ﭙ ﭚﭛ ﭩ ﭼ ]يكنس[ كلـ
يكرر (ما) اكتفاء بقكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭩ ﭼ.أما تكرار (ما) في سكرة (يكنس) ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ
فؤلف قبميا حكاية عف قكؿ بعض الكفار  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﭼ ]يكنس[  ،فنزه هللا تعالى نفسو عف مقاليـ ﭽ ﮲﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
       ﭼ ،فكاف المكضع لمتأكيد كالتخصيص  .
161

أما ذكر (مف) كتكرارىا في قكلو تعالى  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮛ ﭼ ]يكنس[ ؛ ألف ىذه اآلية نزلت في قكـ آذكا الرسكؿ
ملسو هيلع هللا ىلص  ،فنزؿ فييـ  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﭼ]يكنس[ فآنسو تعالى كثبتو .
كعدـ تكرار (ما) في سكرة (الحديد) ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﭼ ]الحديد [ ؛ لمكافقة ما بعدىا كىك قكلو تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭸﭼ]الحديد [  ،كذلؾ قاؿ في آخر سكرة (الحشر)  :ﭽﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ ( .)1كقد تابعو في ذلؾ الكرماني (ت505ىػ)
الغرناطي (ت708ىػ)
(ت926ىػ)

()5

()3

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

()4

()2

 ،ك

 ،ك األنصارؼ

.

 -2أكرد فاضل السامرائي (معاصر)  :أسبابا أخرػ لتكرار االسـ المكصكؿ
منيا :
 أنو إذا كاف المكطف داال عمى التفصيل كاإلحاطة كرر المكصكؿ بخبلؼ ما
إذا كاف الكبلـ مجمبل غير مفصل  ،كذلؾ عمى نحك قكلو تعالى  :ﭽ ﯭ
()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )259

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  )80المسألة رقـ ( ، )192ك ص ( )183المسألة

رقـ (. )502
()3
()4
()5

مبلؾ التأكيل (. )244/1
كشف المعاني  ،ص ( )203المسألة رقـ (. )193

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )248المسألة رقـ (. )12
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ]المجادلة[  .فكرر (ما) كذلؾ ألف
المكطف مكطف إحاطة كتفصيل بخبلؼ قكلو تعالى  :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ ]العنكبكت[ فمـ يكرر (ما) كأنت
تحس الفرؽ كاضحا بيف المكطنيف كالسياقيف .
 كقد يككف إعادة ذكر المكصكؿ ألمر آخر  ،كىك ذكر أمر يتعمق بصمتو فمف
المبلحع مثبل في القرآف الكريـ أنو إذا كرر االسـ المكصكؿ فقاؿ  :ﭽ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ فإنو يريد أف يخص أىل األرض بذكر أمر مف
األمكر كاذا لـ يكرر (ما) فإنو ال يريد أف يذكرىـ بأمر خاص بيـ  .كىذا في
آيات التسبيح خاصة نحك قكلو تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﭼ]الحديد[ ك ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﭼ ]الحشر[ فحيث كرر (ما) في آيات التسبيح فإنو ذكر أىل األرض
بعدىا كحيث أجمل لـ يذكرىـ .)1( "...

()1معاني النحك  ،فاضل صالح السامرائي  ،دار الفكر  ،األردف  ،ط2000 (،1ـ) مج (، )1
ص (. )130
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التعميق :
نستخمص مف التحميل السابق " أنو حيث قصد التنصيص عمى األفراد ذكر
المكصكؿ كالظرؼ"  ،كيتبنى الباحث ما ذكره اإلسكافي (ت420ىػ) كمف تابعو .
 _4ذكر لفظة (بييمة) وعدميا :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا لفظة (بييمة) :
 -1ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮣ ﭼ]المائدة[.


أما اآلية التي لـ ترد فييا لفظة (بييمة) :
 -1ﭽﯡ ﯢ ﯣﯰ ﭼ]الحج[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ الغرناطي(ت 708ىػ)  " :كجو كقكعيا في آية (المائدة) أف آية (المائدة)
مف آخر ما نزؿ كقد تضمنت متممات االحكاـ كآية الكضكء كتفاصيل الصيد
كاستيفاء المحرمات مف المأككالت كالمشركبات عمى التحرير ،كأحكاـ ىذه
السكرة كثيرة كمحكمة غير منسكخو كفييا  ،كرد ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮓ ﭼ]المائدة[  ،فناسب ىذا ذكر
حمية (بييمة) األنعاـ إلحاقا ليا باألنعاـ إذ لـ يذكره هللا في غيرىا عمى ما كرد
في تحرير ذلؾ كبياف العكارض التي قد تحرـ ألجميا كذلؾ قكلو
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تعالى  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮓﭼ ] المائدة [ ثـ أتبع
بقكلو  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮓ ﭼ ]المائدة[ ألف ىذه
العكارض تكثر في الكحشي لمخالفة حالة في تذكيو كما تحل بو اإلنسية مف
األنعاـ  ،ثـ أتبع ذكر ما يعرض مما ذكر مما كقعت اإلشارة إليو بقكلو :ﭽﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮣ ﭼ ] المائدة [ ثـ أشار قكلو  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ
] المائدة[ إلى ما أفصح بو قكلو تعالى  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭧ ﭼ]المائدة[ (.)1
 -2ذكر الحسف القمي (ت728ىػ)  :كفائدة ذكر لفع (البييمة) مع صحة ما لك
قيل أحمت لكـ األنعاـ كما قاؿ في سكرة (الحج) ىي فائدة اإلجماؿ ك
التبييف(.)2
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الحسف القمي (ت728ىػ)  ،إذ إف فائدة ذكر (البييمة)
لئلجماؿ كالتبييف .
 _5ذكر لفظة (أبدا) وعدميا:
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا ذكر لفظة (أبدا)  :

()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )116/1

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )541/2
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 -1ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﭼ]المائدة[.
كجاء في القرآف آيات كثيرة كردت فييا ىذا لفظة كمنيا  :التكبة اآلية ( ، )100ك
الطبلؽ اآلية ( ، )11ك البينة اآلية ( .)8
أما اآلية التي لـ ترد فييا ذكر لفظة (أبدا) :
 -1ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ]التوبة[.
ككما كردت آيات أيضا بدكف لفظة (التأبيد) كىي  :النساء اآلية ( ، ) 13المجادلة
اآلية ( )22ك الحديد اآلية (. )12
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي ( ت420ىػ )  :عدـ ذكر لفع التأبيد في سكرة ( التكبة ) ك
(المجادلة)  " :ألنو ذكر قبل اآلية التي في (التكبة) ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭼ ]التكبة[  ،كبعد اآلية التي في آخر (المجادلة)  :ﭽ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ]المجادلة[
فؤلف في خالديف ما يدؿ عمى التأبيد  ،ثـ قد نزؿ منزلتو أخبار ىي في
مدحيـ  ،كىي قكلو  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ  ،فمما تظاىر فييا مثل
جل ذكره عمييـ  ،كمدح ليـ  ،كطاؿ
عدة ىذه األخبار التي ىي ثناء مف هللا ّ
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الكبلـ بيا  ،فاستغنى بذكر خالديف التي لـ تتظاىر فييا مثل عدة ىذه
األخبار المكجبة ليـ دار الخمد كدكاـ النعيـ " .
ك عدـ الذكر في سكرة (النساء) يرػ أف سياؽ اآلية  ،ككذلؾ ما بعدىا
استغنى فييما بقكلو ( :خالديف) ك(خالدا) عف ذكر لفع التأبيد  ،كلك طاؿ
الكبلـ  ،أما اآليتاف فيما  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ]النساء[ كأما سكرة (الحديد) يرػ
أنو ذكر قبمو  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ]الحديد[ فمما طاؿ
الكبلـ في مدحيـ ذكر بعد ذلؾ تأكيدا بقكلو ( :ىك) استغنى بقكلو ( :خالديف)
عف( أبدأ) (.)1
 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :أف سكرة (المائدة) كسكرة (التكبة) قد بنيتا عمى
اإلطناب  ،فناسبيما ذكر المفع  .أما ذكر المفع في سكرة (الطبلؽ)
فيقكؿ  " :ما تكرر في ىذه السكرة مف غايات كنيايات  ،ناسب ذلؾ التعريف
بأف خمكد الجنة متأبد ال انتياء لو " .
أما سكرة (البينة) فيي عمى " حكـ مقتضى الترتيب الثابت آخر آية ذكر فييا
حاؿ المؤمنيف في الجزاء األخركؼ معقبا بو ذكر جزاء مف كاف في طرؼ مف

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )131
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حاليـ مف مستكجبي النار عمى التأبيد  ،فكانت ىذه اآلية مظنة استيفاء
لمحاؿ " (.)1
 -3ذكر ابف جماعة (ت733ىػ)  :أنو لما تقدـ كصف المؤمنيف بالصدؽ في
(المائدة) كنفعو إياىـ يكـ القيامة بالخمكد في الجنة أكده بقكلو ( :أبدا)  ،كلما
تقدـ في (المجادلة) كتب اإليماف في قمكبيـ كتأييدىـ بركح منو أكده
بقكلو  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ(.)2
التعميق :
يرػ الباحث :
 ما ذكره اإلسكافي (ت420ىػ) ال يكفي في تكجيو النصكص  ،فمعظـ اآليات
فييا ذكر الخمكد سكاء التي ذكر فييا لفع التأبيد أك التي لـ يذكر فييا .
 نفيـ مف تكجيو اإلسكافي (ت420ق)  :أف طكؿ الكبلـ كداللة لفع (الخمكد)
سبب في عدـ الذكر .
 يرجح الباحث ما ذىب إليو الغرناطي (ت708ىػ)  ،إذ إف سكرة (المائدة) ك
سكرة (التكبة) بنيتا عمى اإلطناب فناسبيما ذكر المفع .
 _6ذكر لفظة (فرادى) وعدميا :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا ذكر لفظة (فرادػ) :
 -1ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﰐ ﭼ]األنعام[.
()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )101/1

كشف المعاني  ،ص ( )153المسألة رقـ (. )111
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أما اآلية التي لـ يرد فييا ذكر لفظة (فرادػ) :
 -1ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭽ ﭼ]الكهف[.
 -1ىذا المكضع مف المكاضع التي انفرد الغرناطي (ت708ىػ) بتكجيييا حيث
ذكر  :أف سياؽ سكرة (األنعاـ) فيو إشارة لما عبد مف دكف هللا تعالى  ،فذكر
لفع (فرادػ) لتحقيق أف تمؾ اآللية كتمؾ المعبكدات ال تنفعيـ  ،كسكؼ
يبلقكف مصيرىـ يكـ القيامة فرادػ كما خمقكا  ،بخبلؼ سكرة (الكيف) خبل
السياؽ مف تمؾ اإلشارة التي في (األنعاـ) فجاء سياؽ اآلية بحذؼ المفع (.)1

التعميق :
يرػ الباحث ذكر لفظة (فرادػ) إشارة لما عبد مف دكف هللا تعالى  ،كىذا يكافق ما
ذكره الغرناطي (ت708ىػ).
 _7ذكر لفظ (فرعون) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي ذكر فييا لفع (فرعكف) :
 -1ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭯﭼ]األعراف[ .
أما اآليتاف التي لـ يرد فييما ذكر لفع (فرعكف) :

()1

مبلؾ التأكيل (. )164/1
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 -1ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭡ ﮰ ﭼ]طه[.
 -2ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮬﭼ]الشعراء[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :ذكر فرعكف في سكرة (األعراؼ) كاضماره فيما
سكاىا أف السياؽ في سكرة (األعراؼ) لـ يرد فيو ذكر فرعكف صراحة ،ك إنما
كاف الكبلـ مف مؤل فرعكف فناسب ذكره صراحة ليرتفع المبس في نسبة
(ءامنتـ بو) لغيره  ،بخبلؼ مكضعي سكرة (طو) ك(الشعراء) فذكر فرعكف
فييما ظاىر ككاضح فبل مجاؿ لمبس(.)1
ككافقو الكرماني(ت505ىػ) ك (أشار إليو) ( ،)2كالغرناطي (ت708ىػ) ( ،)3ك
البقاعي (ت885ىػ)

()4

.

 -2ذكر الكرماني (ت505ىػ) تكجييا آخر  " :ىك أف ىذه السكرة أكلى السكر
الثبلث فذكر فييا بالصريح كذكر في السكرتيف بالكناية لتقدـ ذكره كالعمـ بو ".
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما ذكره اإلسكافي (ت420ىػ) ك الكرماني
(ت505ىػ) كأشار إلييما

()5

.

التعميق :

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )221

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )68المسألة رقـ (. )155

()4

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )34/14

()3

()5

مبلؾ التأكيل (. )219/1

بصائر ذكؼ التمييز (. )219/1
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يتبنى الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ) كمف تابعو حيث إف ذكر(فرعكف)
إلزالة المبس بما يكافق المعنى في اآلية الثانية .
 _8ذكر المعطوف وعدمو :
 _1المثال األول :
ذكر في القرآف آيتاف متشابيتاف  :إحداىما اقتصرت عمى ذكر المفعكؿ بو معطكفا
عمى ىذا المفعكؿ كذلؾ في قكلو تعالى  :
 -1ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﭼ]األنفال[ .
كاقتصرت اآلية أخرػ عمى ذكر المفعكؿ بو دكف أف يعطف عميو كذلؾ في قكلو
تعالى :
 -1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ]الحشر[.
حتى نقف عمى سبب ذكر المعطكؼ (رسكلو) كعدمو البد أف نستعيف
بالسياؽ  ،فآية (األنفاؿ) تصكر لنا معركة بدر  ،كما أصاب الكافريف مف العقاب
العاجل بسبب كفرىـ كعدـ اإليماف بالدعكة كاصرارىـ عمى القتاؿ  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ]األنفاؿ [ ؛ فذلؾ العقاب كقع عمييـ
كعد أنفسيـ خصكما لو ؛ مما يترتب ذلؾ
بسبب مخاصمتيـ كمعاداتيـ لمرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص ّ ،
أف يككنكا في مخاصمة مع هللا تعالى  ،كحرب ضد الرسكؿ صاحب
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الدعكة ؛ ألنيـ يحقدكف عميو ؛ كلذا حاربكه ككأنيـ في حرب مع هللا ؛ فمذلؾ استحقكا
عقاب هللا ليـ عمى ىذه العداكة المزدكجة هلل كرسكلو.
أما سكرة (الحشر) فيي تتحدث عف أىل الكتاب كجبلئيـ كاف عقابا ليـ كقد بيف هللا
تعالى ذلؾ بقكلو  :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﯤﭼ  ]الحشر[  .ك قاؿ
أيضا :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ
]الحشر[  ،كىذا اإلجبلء ىك عقاب ليـ ؛ فيـ في مكاجية حقيقة مع الرسكؿ صمى
هللا عميو كسمـ  ،أال أنيا ىي عداكة مف نكع مختمف عف عداكة المشركيف ؛ فالييكد
ىـ أىل الكتاب  ،كىـ يعممكف بحقيقة دعكة سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مف التكراة كأف رسالتو
الحق  ،كىي مف عند هللا تعالى  ،لكنيـ كتمكا ما عممكا كخاصمكه ؛ كبذلؾ تككف
حربيـ خاسرة أماـ هللا (.)1
التعميق :
يرػ الباحث  :أف العداكة بيف هللا كالييكد كاف سببيا الدعكة الدمحمية ؛ كلذلؾ كاف
عقابيـ شديدا ؛ ألنيا معركة كانت خاسرة بالنسبة ليـ ؛ ألنيـ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ .كبذلؾ يتضح سبب ذكر المعطكؼ
(رسكلو) في سكرة (األنفاؿ) لغاية داللية ال يستدعي كجكده في سكرة (الحشر) .
 _2المثال الثاني :
()1

تفسير الكشاؼ  ،ص ( ، )407ك ينظر  :إرشاد العقل السميـ ألبي السعكد ( )11/4ك

(. )226/8
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لننظر إلى اآلية التي ذكر فييا المعطكؼ (كالمؤمنكف) :
 -1ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯰ ﭼ
]التكبة[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا المعطكؼ (المؤمنكف) :
 -1ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ]التوبة[.


عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -2ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  :أف اختبلؼ المخاطبيف في اآليتيف ىك المكجب
الختبلؼ األسمكب في كل منيما  ،فاآلية الثانية في شأف المنافقيف الذيف
يعتذركف إلى الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص بعد الرجكع مف غزكة تبكؾ كىـ يضمركف النفاؽ
كىك أمر ال يطمع عميو المؤمنكف لذا لـ يذكركا في اآلية  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭼ ،كأيضا لـ يخافيـ سكاىـ .
أما اآلية الثانية في الذيف تابكا كانضمكا إلى الصحابة الكراـ  ،كالمؤمنكف
شيداء هللا في أرضو كاألعماؿ التي كمفكا بيا مف الصدقات كغيرىا مف أمكر
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الطاعة مما يرػ لذلؾ كانت شيادة المؤمنيف ليـ أصمية  ،كىي بخبلؼ
أعماؿ المنافقيف التي تقتضي ليـ النفاؽ إلضمارىـ خبلؼ إظيارىـ  ،كىك
مما ال يرػ بالعيف  ،كانما يعممو عالـ الغيب  ،فمذلؾ فقاؿ  :ﭽ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﭼ(.)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ)

()2

 ،كالغرناطي (ت708ىػ)( ،)3ك

ابف جماعة(ت733ىػ)( ،)4كأبك حياف(ت745ىػ)( ،)5كالبقاعي(ت885ىػ)(،)6ك
الشككاني (ت1250ىػ)

()7

 ،ك ابف عاشكر(ت1393ىػ)

()8

.

التعميق :
يتبنى الباحث ما قالو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،حيث إف اختبلؼ المخاطبيف في
اآليتيف ىك المكجب الختبلؼ األسمكب في كل منيما .
 _3المثال الثالث :
لننظر إلى اآليات التي ذكر فييا المعطكؼ (سمطاف مبيف) :
()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص()248

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )76المسألة رقـ ( ، )178كغرائب التفسير كعجائب

التأكيل (. )463/1
()3

مبلؾ التأكيل (. )233/1

()5

البحر المحيط (. )101/5

()7

فتح القدير (. )566/2

()4

()6

()8

كشف المعاني  ،ص ( )199المسألة رقـ (. )185
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )2/9

التحرير كالتنكير (. )7/11
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 -1ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ]ىكد[ .
 -2ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ]غافر[ .
أما اآلية التي لـ يذكر فييا المعطكؼ (سمطاف مبيف) :
 -1ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯸ ﭼ]الزخرف[.
جاءت اآليتاف المتقدمتاف بذكر المعطكؼ ﭽ ﯠ ﯡﭼ()1كلـ يرد في اآلية
األخيرة .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف اآليتيف في مقاـ إفادة نياية أمرىـ مف اليبلؾ
كالعقكبة الدائمة كما يدؿ عمى ذلؾ سياؽ اآليات بخبلؼ مكضع سكرة
(الزخرؼ) فاألمر مختمف  ،حيث جاء السياؽ في باب التخكيف كالتحذير
كاإلنذار بدليل قكلو تعالى :ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ]الزخرف.)2([48
 -2استشيد الغرناطي (ت708ىػ) أيضا بقكلو تعالى  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ]المؤمنكف [  " ،أف سكء رد المرسل إلييـ
()1

(السمطاف ) مف السميط  ،كىك الزيت الذؼ يضيء بو السراج  ،كالسمطاف  :الحجة  ،ألنيا

تضيء فتبيف الحق مف الباطل  ، .مادة (سمط )  ،مفردات ألفاظ القرآف  ،الراغب األصفياني
(ت425ىػ)  ،تحقيق صفكاف عدناف داككدؼ  ،دار القمـ  ،دمشق  ،ط1430( ،4ىػ 2009 -ـ)
ص (. )420
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )280
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كقبح جكابيـ يقابل أبدا بتأييده بأخيو أك عضده باآليات مما يقتضي القير
كاإلرغاـ كىك المعبر عنو بػ(السمطاف المبيف) فيككف ذلؾ مقابمة لشنيع
مجاكبتيـ كسكء ردىـ بالجممة  ،فإنو إذا اجتمع إفصاحيـ بالتكذيب
كاستكبارىـ جمع في التيديد المتقدـ بيف التأييد بياركف كالسمطاف ، ... ،أما
حيث لـ يرد ذكر (السمطاف المبيف) فنجد جكابيـ في ذلؾ دكف ما تقدـ مف
التشديد كقكليـ في سكرة (األعراؼ) :ﭽ ﯨ ﯩﯪﭼ ]األعراؼ ، [103 :ك
قكلو في سكرة (الزخرؼ)  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ
]الزخرؼ  ، [47فميس مكقع جكابيـ في ىاتيف السكرتيف كمكقع ما تقدـ في
اآليتيف  ،فنكسب بيف طرفي االدعاء كالجكاب "  .كقد اطمع الغرناطي عمى
تكجيو اإلسكافي كقاؿ  " :كقد ذكر صاحب كتاب الدرة ىذه اآليات الثبلث
الستكائيا في االفتتاح كالمطمع كانفراد آيتي(ىكد كغافر) بذكر قكلو (:كسمطاف
مبيف)  ،كلـ يذكر ذلؾ في آية سكرة (الزخرؼ)" (.)1
 -3قاؿ البقاعي (ت 885ىػ)  :كلما كاف السياؽ لسؤاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرسل عف أمر
التكحيد كانت اآليات كافية  .فمـ يذكر (السمطاف المبيف) ألنو لمقير ك
الغمبة (.)2
التعميق :
يستخمص الباحث مف العرض السابق :

()1
()2

مبلؾ التأكيل ()263/2

نظـ الدرر (. )441/17
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 أف ما ذكره الغرناطي (ت708ىػ) مكافق لبعض ما أجاب بو الخطيب
اإلسكافي (ت420ىػ) كمقارب لو في بعضو اآلخر .
 أف ما قالو اإلسكافي (ت420ىػ) كالغرناطي (ت708ىػ) كبلـ مقبكؿ  ،اعتمدا
فيو عمى فيـ السياؽ كربطا بيف اآليات كما جاء بعدىا .

 _4المثال الرابع :
لننظر إلى اآلية التي ذكر فييا المعطكؼ (كزينتيا) :
 -1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭢ ﭼ
]القصص[ .
أما اآلية التي لـ يذكر فييا المعطكؼ (كزينتيا) :
 -1ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮍ ﭼ]الشكرػ[ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب اإلسكافي (ت420ىػ)  :أف هللا ذكر في سكرة (القصص) جميع ما
يبسط فيو الرزؽ  ،فأغراض الدنيا كميا مستكعب بيذيف المفظيف (المتاع ك
الزينة)  ،فالمتاع ما ال غنى عنو في الحياة .أما ذكر (كزينتيا) فبلستيعاب
جميع ما بسط فيو الرزؽ لمكفار  .أما في (الشكرػ) فميس القصد استيعاب
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جميع ما يؤتييـ في دنياىـ  ،بل ىك مطمبيـ في تمؾ الحالة مف النجاة ك
األمف في الحياة  ،فمـ يحتج إلى ذكر (الزينة) ( .)1كقد تابعو في ذلؾ
الكرماني (ت505ق)(.)2
 -2ذكر الغرناطي (ت708ىػ)  :إف سكرة (القصص) كرد فييا قصة قاركف الذؼ
أعطاه هللا الماؿ الذؼ ىك زينة الحياة الدنيا ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿﯀ ﯁ ﯂    ﭼ ]القصص [ فاغتر بيا  ،كجحد كاستكبر قاؿ
تعالى  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ]القصص [ فناسب اآلية ذكر
الزينة لتحذير المؤمنيف مف الدنيا كغركرىا  ،كخير شاىد ما حصل لقاركف
مف الخسف كالعذاب .
بخبلؼ سكرة (الشكرػ) ذكر الغرناطي  " :لـ يقع ذكر (كزينتيا)  ،إذ لـ يرد
فييا ما كرد في سكرة (القصص) مما استدعى ىذه المناسبة  ،كلـ يرد فييا
مف أكليا إلى آخرىا ذكر بسط حاؿ دنيكؼ ألحد  ،بل تضمنت حقارة الدنيا
كن ازرة رزقيا (.)3
 -3كافق ابف جماعو (ت733ىػ) ما ذكره الغرناطي (ت708ىػ) كلـ يشر إليو
كاختصر تكجييو فقاؿ  " :أف سكرة (القصص) تقدميا ذكر الكفار كىـ
مغتركف بزينة الدنيا مف مساكف كأمكاؿ كخدـ  ،كناسب ذلؾ ذكر الزينة
()1
()2
()3

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص(. )393
البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )139المسألة رقـ (. )170

مبلؾ التأكيل (. )384/2
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كختميا بقكلو تعالى  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ،كسكرة (الشكرػ) تقدميا آيات
نعمو عمى عباده المؤمنيف  ،فناسب عدـ ذكر الزينة  ،ك ختـ اآلية بقكلو
تعالى  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ"(.)1



التعميق :
يرػ الباحث مف خبلؿ العرض السابق :
 اإلسكافي(ت420ىػ) لـ يتكمـ عمى ختاـ اآليتيف  ،كانما اقتصر عمى تأمل
معنى المتاع كالزينة .
 الغرناطي(ت708ىػ) كانت نظرتو متعمقة بما تقدـ اآلية  ،كربط ذلؾ بما
ختمت بو كبذلؾ بنى تكجييو عمى مناسبة المبنى كتبلؤـ السياؽ  .كيكافق
الباحث ما ذىب إليو الغرناطي كابف جماعة(ت733ىػ)  ،إذ أف سكرة
(الشكرػ) لـ يرد فييا ما كرد في سكرة (القصص) مما استدعى ىذه المناسبة.
 _9الذكر وعدمو في الضمير :
أ_ الضمير (ىم) :
 _1المثال األول :

()1

كشف المعاني  ،ص ( )286المسألة رقـ (. )327
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لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الضمير (ىـ) :
 -1ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊﭼ]هود [ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الضمير (ىـ) :
 -1ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼ]األعراف[.



عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
 -1رأػ الزجاج (ت311ىػ)  :إعادة الضمير (ىـ) في قكلو تعالى  :ﭽ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼلمتأكيد (.)1
 -2قاؿ اإلسكافي (ت 420ىػ)  " :إف الذؼ في سكرة (األعراؼ) جاء عمى أصمو
غير مزيد فيو ما يجرؼ مجرػ التككيد  ،ك ما في سكرة (ىكد) جاء بعد
قكلو  :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯾ ﭼ ]ىكد[ فأشير
إلييـ  ،ثـ قاؿ  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ فأظير ذكر الظالميف في
مكضع اإلضمار  ،كلك أجرػ عمى الحكـ في إضمار االسـ عقيب الذكر
لكاف ( :أال لعنة هللا عمييـ) ألف المراد بػػ(الظالميف) ىـ المشار إلييـ
()1

معاني القرآف كاعرابو (  ، ) 45/3كينظر  :تفسير الكشاؼ لمزمخشرؼ  ،ص (  ، ) 480ك

المحرر الكجيز البف عطية (  ، ) 160/3كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (  ،) 92/11كمدارؾ

التنزيل كحقائق التأكيل لمنسفي (  ، ) 52/2ك البحر المحيط ألبي حياف ( .) 212/5
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بقكلو  :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯾ ﭼ ]ىكد[  .فمما أظير مكاف
اإلضمار معنى (ىـ)  ،أؼ  :الظالمكف ىـ الذيف كذبكا عمى ربيـ  ،كأشير
بالكبلـ المتقدـ إلييـ  ،فمما استمر الكبلـ عمى اإلضمار بعد ذكر (الظالميف)
ظاىر كأنيـ غير المشار إلييـ بقكلو  :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ا
صار
ﯷﯸﭼ فأعيد (ىـ) في قكلو  :ﭽ ﰈ ﰉ ﭼ لتحقق الكفر عمييـ بنسبة
األكصاؼ المتقدمة إلييـ " ( .)1ككافقو الزمخشرؼ (ت538ىػ)
الرازؼ(ت604ىػ) ( ،)3ك أبك حياف (ت745ىػ)
(ت756ىػ)( ،)5ك البيضاكؼ (ت791ىػ)

()6

()4

()2

 ،كالفخر

 ،ك السميف الحمبي

 ،ك البقاعي (ت885ىػ) ( ،)7ك

الشككاني (ت1250ىػ)( ،)8كاآللكسي (ت1270ىػ)

()9

 ،كمحيي الديف

الدركيش (ت1402ىػ)(.)10
 -3ذكر الكرماني (ت 505ىػ)  " :ما كرد في سكرة (األعراؼ) عمى القياس
كتقديره  :كىـ كافركف باآلخرة  ،فقدـﭽ ﰇﭼتصحيحا لفكاصل اآلؼ  .ك

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. ) 184

()2

تفسير الكشاؼ  ،ص (.)480

()4

البحر المحيط (. )212/5

()6

أنكار التنزيل كأسرار التأكيل ( . ) 453/1

()3

التفسير الكبير (. )164/17

()5

الدر المصكف ( . ) 302/6

()7

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر( . ) 256/9

()9

كركح المعاني (. )232/6

()8

فتح القدير (.) 684/2

()10

إعراب القرآف الكريـ كبيانو مج ( ، )3ص (. ) 405
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في سكرة (ىكد) لما تقدـ قكلو  :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯾ ﭼ
]ىكد[  ،ثـ قاؿ  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ،كلـ يقل ( :عمييـ)  ،ك
القياس ذلؾ  ،ألنو التبس أنيـ ىـ أـ غيرىـ  ،فكرر كقاؿ  :ﭽﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﭼ  ،ليعمـ أنيـ ىـ المذككركف ال غيرىـ " كليس (ىـ) لمتككيد كما زعـ
بعضيـ ؛ ألف ذلؾ يزاد مع األلف كالبلـ ممفكظا أك مقد ار ( .)1ككافقو
األنصارؼ (ت926ىػ) (.)2
 -4قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف سياؽ سكرة (ىكد) بني عمى اإلطناب كىذا
يقتضي ذكر الضمير  ،كسياؽ آية (األعراؼ) بني عمى اإليجاز فاقتضى
عدـ ذكر الضمير(.)3
 -5نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما ذكره الكرماني (ت505ىػ) كأشار إليو

()4

.

 -6ذكر ابف عاشكر (ت1393ىػ)  :أف سكرة (ىكد) اختصت بذكر ضمير
التأكيد (ىـ ) لمتقكية  " ،ألنو المقاـ ىنا تسجيل إنكارىـ بالبعث كتقريره إشعا ار
بما يترقبيـ مف العقاب المناسب فحكي بو مف كبلـ األشياد ما يناسب
ىذا ،ك ما في سكرة (األعراؼ) حكاية لما قيل في شأف قكـ أدخمكا النار
فظير عقابيـ فبل غرض لحكاية ما فيو تأكيد مف كبلـ األشياد ،ككبل

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  ، )59المسألة رقـ (  ، )127ك غرائب التفسير

كعجائب التأكيل ( . )404/1

()2
()3
()4

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص (  ) 193المسألة رقـ ( .)15

مبلؾ التأكيل (. )254/2

بصائر ذكؼ التمييز (. )209/1
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المقالتيف كاقع كانما يحكي البميغ فيما يحكيو ما لو مناسبة لمقاـ الحكاية " (.)1
التعميق :
يرػ الباحث :
 المعنى تطمب التأكيد ما يدعك إلى تكرار الضمير في جممة كاحدة في
القرآف الكريـ كما في قكلو تعالى  :ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ.
 الكرماني(ت505ىػ) خالف اإلسكافي(ت420ىػ) في داللة الضمير عمى
التأكيد  ،كقاؿ  " :كليس (ىـ) لمتككيد كما زعـ بعضيـ ؛ ألف ذلؾ يزاد مع
األلف كالبلـ ممفكظا أك مقد ار ".
_2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الضمير (ىـ) :
 -1ﭽﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗﭼ]النحل[  .
أما اآلية التي لـ يذكر فييا الضمير (ىـ) :
 -1ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ]العنكبكت[  .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  :سر ذكر الضمير في آية (النحل) ىك األمف
مف االلتباس  ،ألف سياؽ اآلية متصل بالمخاطبيف ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
()1

التحرير كالتنكير ( . ) 34/12
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ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰗﭼ 
]النحل[ ،ثـ أعاد الخطاب في آخر اآلية لمغيبة فبل بد مف تقييده بالضمير
(ىـ) حتى ال يمتبس الخطاب بالغيبة  ،أما سكرة (العنكبكت) فاستمرت اآليات
عمى نمط كاحد كىك الغيبة  ،فمـ يحتج إلى ذكر الضمير (ىـ) " ( .)1ككافقو
الكرماني (ت505ىػ)
(ت926ىػ)

()4

()2

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

 ،ك ابف عاشكر (ت1393ىػ)

()5

()3

 ،ك األنصارؼ

.

 -2قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف الكارد في سكرة (النحل) راجع إلى مف تقدـ
ذكرىـ في قكلو تعالى  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ]النحل[  ،كقكلو :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭼ]النحل[  ،فمما كاف قكلو  :ﭽﮆ ﮇ ﮈﭼراجعا إلى ما
تباعد أتى بضميرىـ المشعر بالبعد كىك ضمير الغائبيف فقيل (ىـ)  ،كأما
سكرة (العنكبكت) فكبلميـ ال يرجع شيء منو إلى متقدـ قبمو  ،كالمعنيكف في
أكؿ اآلية ىـ المعنيكف في آخرىا فخمت منو (.)6
التعميق :

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . ) 322

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  ) 102المسألة رقـ (  ، ) 268ك غرائب التفسير

()3

كشف المعاني  ،ص ( )230المسألة رقـ (. )236

()5

التحرير كالتنكير (. )220/14

كعجائب التأكيل (. )613/1

()4

()6

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )309المسألة رقـ (. )16

مبلؾ التأكيل ( . )303/2
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يتبنى الباحث ما ذكره اإلسكافي(ت420ىػ) ؛ ألف اآلية في سكرة (النحل) سياقيا
لممخاطبيف متصل بقكلو تعالى  :ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰗﭼ ،ثـ عدؿ
إلى الغيبة بقكلو تعالى  ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ  ،فناسب (ىـ)
تككيد الغيبة  ،كي ال يمتبس الغيبة بالخطاب  ،بخبلؼ اآلية في سكرة (العنكبكت)
استمرت عمى لفع الغيبة مف قكلو  :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮌ ﭼ إلى
آخرىا  ،فاستغنى عف التككيد .
_3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي ذكر فييا الضمير (ىـ)  :
 -1ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮫﭼ] غافر[ .
أما اآليات التي لـ يذكر فييا الضمير (ىـ) :
 -1ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮤﭼ]الركـ[ .
 -2ﭽﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰜﭼ]فاطر[  .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :السياؽ في سكرة (الركـ) بني عمى
االختصار ؛ كذلؾ ألف ىذا المكضع لـ يتقدمو قصص السابقيف  ،فأجمل
القكؿ فيما فسره عمى لساف الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كىذا بخبلؼ سكرة ( غافر)  ،فذكر
قبمو قصة نكح كاألحزاب  ،فناسب التفصيل  ،ثـ قاؿ  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
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ﮝﭼك(ىـ) لمفصل ك تككيد الخبر ،فاختص التككيد كالشرح بمكضعيما (.)1
ككافقو الكرماني (ت505ىػ)
جماعة (ت733ىػ)

()4

()2

 ،ك الغرناطي (ت708ىػ)

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()5

()3

 ،ك ابف

.

 -2رأػ الكرماني (ت505ىػ) تكجييا آخر  " :أف الضمير (ىـ) يجكز أف يككف
تأكيدا لمضمير (كانكا) "( .)6ككافقو الزمخشرؼ (ت538ىػ)
(ت745ىػ)

()8

()7

 ،كأبك حياف

.

 -3ذىب البقاعي (ت885ىػ)  :عدـ ذكر الضمير في سكرة (الركـ) ؛ ألف
السياؽ ال يظير فيو ادعاء العرب لعمكىـ عمى فارس كال الركـ  ،ك
قكلو  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼأؼ  :مف العرب في أبدانيـ كعقكليـ  .كلما
كاف السياؽ في سكرة (غافر) لمجادلة قريش إلدحاض الحق مع سماعيـ
ألخبار األكليف  ،كانكا كأنيـ ادعكا أنيـ أشد الناس  ،فاقتضى الحاؿ تأكيد
الخبر بأف األكليف أشد منيـ  ،فأكد أمرىـ فيما نسبو إلييـ معب ار بضمير

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )414

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )144المسألة رقـ (. )386

()4

كشف المعاني  ،ص ( )294المسألة رقـ (. )338

()3

مبلؾ التأكيل (. )396/2

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف (.)442/2

()7

تفسير الكشاؼ  ،ص (.)954

()6

()8

غرائب التفسير كعجائب التأكيل (. )1029/2

البحر المحيط (. )439/7
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الفصل بقكلو ( :ىـ) أؼ :المتقدمكف  ،لما ليـ مف القكػ الظاىرة كالباطنة ( .)1
 -4قاؿ الزمخشرؼ(ت538ىػ)  :لقد جيء بالضمير (ىـ) :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭼ  كحقو أف يقع بيف معرفتيف لمضارعة أفعل مف لممعرفة في امتناع
دخكؿ البلـ عميو ( .)2ككافقو البيضاكؼ (ت791ىػ) (.)3
التعميق :
يرػ الباحث لكال ذكر الضمير في سكرة (غافر) ألشكل عمى المستمع تحديد
المقصكد باإلخبار ؛ أؼ :لمف أسند ىذا الخبر في قكلو تعالى  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ فمك قاؿ  ( :كانكا أشد
منيـ) الحتمل المعنى أف السابقيف كانكا أشد مف المتأخريف أك العكس ؛ أما بكجكد
الضمير فقد تحددت الداللة  ،كتأكد المعنى ؛ فإف المتقدميف ىـ أشد قكة ؛ أما اآلية
األخيرة في سكرة (غافر) ؛ فقد اختمف نسقيا ؛ فجاءت عمى الكجو اآلتي  ﭽ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮬ ﭼ ]غافر[ بدكف كانكا  ،ثـ استأنف  :ﭽ ﮞ
ﮟﭼ  فاستغنت اآلية عف الضمير لكضكح الداللة كتحديدىا ؛ فيي خاصة بمف
كانكا قبميـ دكف غيرىـ .كقد ذكر الزمخشرؼ(ت538ق) فكائد الضمير في تفسيره
لسكرة (البقرة)  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ]البقرة ، [5فقاؿ  :ﭽ ﭺ ﭼ فصل كفائدتو

()1
()2
()3

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ( )51/15ك ( . )45/17
تفسير الكشاؼ  ،ص (. )954

أنكار التنزيل ك أسرار التأكيل (. )338/2
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الداللة عمى أف الكارد بعد خبر ال صفة  ،كالتأكيد أفائدة المسند ثابتة لممسند إليو
دكف غيره (.)1
يرػ الباحث  :ما ذىب إليو الزمخشرؼ(ت538ىػ) في بياف فكائد الضمير في الجمل
ىك اليدؼ األجدر  ،كبما أف ىذا الضمير يأتي متبكعا بفعل أك نكرة فما جدكػ أف
يسمى فصبل  ،كما أنو ال يمكف تسميتو ضمير شأف أك قصة ؛ إذ إنو لـ يأت في
مطمع الجممة  ،كيعكد عمى ما بعده لزكما  ،كتأتي بعده جممة مفسرة (.)2
 _4المثال الرابع :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الضمير (ىـ) :
 -1ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ]الصافات[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الضمير (ىـ) :
 -1ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ]الصافات[ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف عدـ الذكر في اآلية الثانية  :ألنو تقدـ في
اآلية األكلى ذكر الضمير  ،كأكضح أف المراد مف الحيف األكؿ ىك الدنيا  ،ك
ىك الكقت الذؼ ينتصر فيو المسممكف عمى أعدائيـ .

()1

تفسير الكشاؼ  ،ص ( ، )40كينظر  :األصكؿ الببلغية في كتاب سيبكيو كأثرىا في البحث

الببلغي ألحمد سعد  ،مكتبة األدب القاىرة  ،ط1430(، 2ىػ  ، ) 2009-ص (. )120
()2

ينظر  :مغني المبيب البف ىشاـ (. )490/2
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أما قكلو  ( :أبصرىـ ) فيي تدؿ عمى أنكاع العذاب التي تصب عمييـ  ،ك
عمل النار فييـ  ،ثـ ما ليـ فييا مف البقاء كالخمكد كتبديل الجمكد كسائر ما
أعد هللا تعالى لمكفار في عذاب النار ،فكاف المراد بالحيف الثانية ىك
(العقبى)( .)1كقد كافقو الكرماني (ت505ىػ)( ،)2كاألنصارؼ(ت926ىػ) ( ،)3ك
ابف عاشكر (ت1393ىػ) (.)4
 -2ذىب الغرناطي (ت708ىػ)  :أف قكلو تعالى ( :أبصرىـ) ذكر خاص لمرسكؿ
ملسو هيلع هللا ىلص بأف يترقب ما ينزؿ بيـ  ،كما يحل بساحتيـ مف االنتقاـ  ،فمما أفاد
الخصكص جاء بالضمير  ،ك قكلو ( :أبصر) بعدـ ذكر الضمير  ،لما
يحرزه مف عمكـ ليـ كلغيرىـ  ،أؼ أبصر حاؿ المؤمنيف كما ىـ فيو مف
النعيـ  ،كما ىؤالء فيو مف العذاب كالخزؼ  ،فبما كاف عاما أطمق اإلبصار ك
المبصريف  ،فخبل المفع مف الضمير( .)5ك قد تابعو ابف جماعة
(ت733ىػ)

()6

.

 -3نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كأشار إليو (.)7
التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الغرناطي (ت708ىػ)  ،إذ إف ذكر الضمير (ىـ) خاص
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )445

()3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )484المسألة رقـ (. )17

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )159المسألة رقـ (. )431

()4

التحرير كالتنكير (. )198/23

()6

كشف المعاني  ،ص ( )309المسألة رقـ (. )363

()5

()7

مبلؾ التأكيل (. )412/2

بصائر ذكؼ التمييز (. )397/1
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لمرسكؿ  ،ك أما عدمو لما يحرزه مف عمكـ ليـ .
 _5المثال الخامس :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الضمير (ىـ) :
 -1ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮩﭼ] الزمر[ .
أما اآلية التي لـ يرد الضمير (ىـ) فييا :
 -1ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ]يكنس[  .
عمل الكرماني (ت505ىػ) ذكر الضمير (ىـ) في سكرة (الزمر) ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﭼك عدـ ذكره في سكرة (يكنس) :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ؛ " ألف
في سكرة ( يكنس ) تقدـ ﭽ ﯩﯪ ﯵ ﭼفاكتفى بو عف إعادة الضمير " (.)1
التعميق :
يرػ الباحث  :ذكر الضمير (ىـ) لمتأكيد ك تكجيو المعنى إليو تخصيصو .

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )78المسألة رقـ (. )184
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ب_ الضمير (ىو) :
_1المثال األول :
لمسائل أف يسأؿ عف تخصيص اآلية مف سكرة (الحج) بالضمير (ىك) في قكلو
تعالى :
 -1ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮹ ﭼ]الحج[ 
كاخبلئو منو في سكرة (لقماف) في قكلو تعالى :
 -1ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭻ ﭼ] لقماف[.
عللالنحاةوالمفسرونوالبالغٌونذلكعلىالوجهاآلتً :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :إف آية (الحج) كقعت في مكاف تقدمت فيو
تككيدات مترادفة في عدة مكاضع  ،كىي قكلو  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭻ ﭼ ]الحج[  ،فالبلـ
كالنكف مؤكدتاف  ،كبعده  ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ]الحج [
كالبلـ مع (ىك) مؤكدتاف  ،كبعده ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮄﭼ
]الحج[  ،كالبلـ كالنكف مؤكدتاف  ،كبعده  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ
كالبلـ التي في خبر (إف ) كذلؾ  .كبعده  :ﭽ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﭼ ] الحج[ .
أكد  ،ك
فمما ترادفت التككيدات في ىذا المكضع  ،كجاء بعده خبر بيف خبريف ّ
ىك :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ وقوله:ﭽ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ
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اقتضت إشباىو مثمو فجاء الخبر الثاني الكاقع بيف خبريف  ،كبعد األخبار
المؤكدة مؤكدا بقكلو ( :ىك) فقاؿ  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ﭼ كليس كذلؾ ما جاء في سكرة (لقماف)  ،ألنو لـ يتقدمو التككيدات
التي تقدمت في آية ( الحج ) " ( .)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ)
جماعة (ت733ىػ)

()3

()2

 ،كابف

 ،كاآللكسي (1270ىػ) (.)4

 -2رأػ الغرناطي (ت 708ىػ)  " :سكرة (الحج) كرد فييا ما يستدعي ىذا التأكيد
بالضمير كيناسبو  ،كىك تكرر اإلشارة إلى آليتيـ كافصاح بذكرىا تعريفا
بكىف مرتكبيـ كشنيع حاليـ  ،كأكضح ىذا المتكرر كأشده مبلئمة اإلتياف بيذا
الضمير المعد فصبل أك مبتدأ قكلو تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭼ]الحج[  ،كقكلو في آخر السكرةﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ]الحج[  ،كىذه
اآلية كالتي ذكرنا قبميا أنسب شيء لقكلو  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷

()1

﮸ ﮹ ﭼ ،كلما

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )366

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )124المسألة رقـ ( ، )326ك غرائب التفسير

()3

كشف المعاني  ،ص ( )265المسألة رقـ ()291

كعجائب التأكيل(. )766/2

()4

ركح المعاني (. )182/9
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لـ يقع في سكرة (لقماف) مثل ىذا لـ يرد فييا التأكيد كذلؾ أبيف شيء
كأنسبو " (.)1
 -3قاؿ البقاعي (ت 885ىػ)  :كلما تقدمت األدلة الكثيرة عمى بطبلف آليتيـ بما
ال مزيد عميو  ،كقكلو ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ]لقماف [11كأكثر مف إظيار الجبللة مكضع اإلضمار
تنبييا عمى عظيـ المقاـ لـ تدع

الحاجة إلى التأكيد بضمير الفصل

فقاؿ :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭻ ﭼ(.)2
 -4أفاد فاضل السامرائي (معاصر)  " :أف آية (الحج) كاقعة في سياؽ الصراع
بعد ذكر األمـ السالفة كتكذيبيـ لرسميـ بقكلو تعالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ]الحج[ فينا سعي إلطفاء نكر هللا  ،ك
قتل كممة الحق  ،ثـ يسترسل إلى أف يقكؿ  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ]الحج [ كىذا مف نتائج الصراع  ،اليجرة مف األرض إلى
أرض أخرػ  ،كالقتل كالمكت إلى أف ينتيي إلى اآلية  .فينا أنصار الباطل
ساعكف إلطفاء نكر هللا معاجزكف معاندكف  ،كال تجد مثل ىذا في سكرة
(لقماف) " (.)3

()1
()2
()3

مبلؾ التأكيل (. )362/2
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )203/15

معاني النحك  ،مج ( ، )1ص ( . ) 48
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التعميق :
يكافق الباحث ما ذكره السامرائي إذ إف الناظر في سكرة (الحج)  :يجد حديثيا عف
صراع أىل الكفر مع أىل اإلسبلـ  ،كتحذير السكرة مف أمر الشرؾ كالتحقير مف شأف
األصناـ التي تعبد مف دكف هللا  ،كما في قكلو تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭰ ﭼ ]الحج[  .كىذا
الجك يستدعي التأكيد بمفع (ىك) بخبلؼ سكرة (لقماف) فالجك فييا مختمف.
 _2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الضمير (ىك) :
 -1ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ
]فصمت[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الضمير (ىك) :
 -1ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ]األعراف[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :ما في سكرة (األعراؼ) الخطاب مكجو لرسكلو
ملسو هيلع هللا ىلص ابتداء كالم ارد أمتو  ،كىذا بخبلؼ مكضع سكرة (فصمت) حيث تقدـ ىذه
اآلية قكلو تعالى  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮜ ﭼ ]فصمت[  .كالذؼ
يشق عمى اإلنساف أف يفعمو ىك أف يدفع السيئة بالحسنة كيقابل غمظة عدكه
بالمبلينة حتى يعكد إلى المطف في المقاؿ  ،كلما كانت ىذه المسألة مف
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المسائل الشاقة العسيرة ناسب أف يؤكد بضمير الفصل (ىك) ؛ ألنو مداخل
الشيطاف في ىذه القضية كثيرة (.)1
 -2قاؿ الكرماني (ت 505ىػ)  ":إف ما في سكرة (فصمت) متصمة بقكلو تعالى:
ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ]فصمت[ فكاف
مؤكدا بالتكرار كبالنفي كاإلثبات ؛ فبالغ في قكلو :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ
بزيادة (ىك)  ،كلـ يكف في سكرة (األعراؼ) ىذا النكع مف االتصاؿ ؛ فأتى
عمى القياس  :مف ككف المسند إليو معرفة  ،كالمسند نكرة ( .)2ككافقو البقاعي
(ت885ىػ)

()3

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()4

.

 -3أفاد الغرناطي (ت708ىػ)  :أف هللا أكد بالضمير المقتضي التخصيص
فقكؼ المفيكـ المسمى عند كثير مف األصكلييف بدليل الخطاب  ،فصار
الكبلـ في قكة أف لك قيل  :هللا ىك السميع العميـ ال غيره  ،كأحرز الفصل
بالضمير ىذا المعنى  ،كلـ يكف ذلؾ كاردا في سكرة األعراؼ (.)5
التعميق :
يرػ الباحث  :اقتراف الضمير بتعريف الخبر زاد التككيد لدرجة تجعل المبتدأ كأنو
مقصكر عمى الخبر ؛ ك ىذا الخبر مقصكر عميو دكف غيره  ،مثل قكلو
()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )230

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )169المسألة رقـ ( ، )456ك غرائب التفسير

كعجائب التأكيل (. )431/1

()3
()4
()5

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ()190/17

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )506المسألة رقـ ( . )6

مبلؾ التأكيل (. )223/1
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تعالى  :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ 
]فصمت [ .
 _3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الضمير (ىك) :
 -1ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ]الزخرؼ[ .
أما اآليات التي لـ يرد فييا الضمير (ىك)  :
 -1ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﭼ]آؿ عمراف[ .
 -2ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ]مريـ [ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف اختصاص سكرة (الزخرؼ) بيذا التككيد (ىك) دكف
المكضعيف األخريف  ،كىي كميا فيما أخبر هللا تعالى عف عيسى – عميو السبلـ –
عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :عدـ الذكر في (آؿ عمراف) ك (مريـ) ؛ ألف
اآليات العشر التي تقدمت اآلية في السكرتيف حكاية عف عيسى عميو السبلـ
كأمو  ،كأنو عميو السبلـ رسكؿ مف رب العالميف  ،فمما طاؿ الكبلـ في ذلؾ
اكتفى بو عف التككيد الذؼ كرد في آية (الزخرؼ) التي لـ يتقدميا مثل ذلؾ
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فناسب تككيد انفراده سبحانو بالربكبية (.)1
 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :آية (الزخرؼ) مسبكقة بذكر آليتيـ ﭽﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ  فناسب ما
أعقب بو مف قكلو تعالى حاكيا عف المسيح – عميو السبلـ  -ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ،فكأنو قد قيل  :ىؤالء غيره فأحرز (ىك)
ىذا المعنى  ،كلـ يرد في سكرة (آؿ عمراف) ك (مريـ) مف ذكر آليتيـ ما كرد
ىنا فمـ يحتج إلى الضمير (.)2
التعميق :
يمكف تمخيص القكؿ في ذلؾ :
 سكرة (آؿ عمراف) ال تحتاج إلى النص عمى التأكيد  ،كذلؾ لما تقدـ ذكره
مف اآليات في شأف سيدنا عيسى – عميو السبلـ  ، -ك كذلؾ في سكرة
(مريـ) التي نص القرآف فييا عمى لساف سيدنا عيسى – عميو السبلـ – عمى
عبكديتو هلل بخبلؼ سكرة (الزخرؼ) فمـ يسبق ما يفيـ منو التككيد ؛ لذلؾ
جاء الضمير .

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( ، )89كينظر  :البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص

( )35المسألة رقـ(، )59كغرائب التفسير كعجائب التأكيل( )258/2ككبلىما لمكرماني  ،ك

كشف المعاني البف جماعة ص ( )129المسألة رقـ (  ، )77كنظـ الدرر في تناسب اآليات
كالسكر لمبقاعي ( ، )464/17كفتح الرحمف لؤلنصارؼ ص ( )90المسألة رقـ (. )25

()2

مبلؾ التأكيل (. )85/1
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 يتبنى الباحث تكجيو الغرناطي(ت708ىػ) ؛ ألف الغرناطي استدؿ في تكجييو
لذكر الضمير عمى آيات مشابية مثل قكلو تعالى  :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ]المائدة[  ،كقكلو :ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ
ﰛ ﰜﭼ ]النجـ[  .كىذه اآليات األمر يحتاج فييا إلى التككيد  ،فالحاؿ
فييا مثل سكرة (الزخرؼ) .
كمما يؤكد ما ذىب إليو الغرناطي(ت708ق) أيضا اىتماـ عمماء الببلغة
بيذا األمر فقد بحثكا ذلؾ في باب تعريف الطرفيف كتكسط الضمير  ،كقد قاؿ
عبد القاىر الجرجاني(ت474ق) في حديثو عف الخبر المعرؼ بػ(أؿ) مف
قكلؾ ( :زيد ىك الجكاد) ك ( عمرك ىك الشجاع ) ... " :تريد الكامل إال أنؾ
تخرج الكبلـ في صكرة تكىـ أف الجكد أك الشجاعة لـ تكجد إال فيو  ،كذلؾ
تعتد بما كاف مف غيره لقصكره عف أف يبمغ الكماؿ " (.)1
ألنؾ لـ ّ
_4المثال الرابع :
لقد اختتمت كثير مف اآليات اآلتية بقكلو تعالى  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ متضمنة
الضمير(ىك)  :سكرة الجاثية ( ، )30ك سكرة التكبة (  ، )72كسكرة غافر ( ، )9ك
سكرة الدخاف ( ، )57كالحديد (. ) 12
كما اختتمت اآليات اآلتية بقكلو تعالى  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ بدكف الضمير
(ىك)  :النساء اآلية ( ، )13كسكرة المائدة اآلية ( ، )119كسكرة التكبة اآلية ()89
ك اآلية ( ، )100كسكرة الصف اآلية ( ، )12كسكرة التغابف اآلية (. )9
()1

دالئل اإلعجاز  ،ص (. )179
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قاؿ النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ النحاس (ت338ىػ )  :ذكر الضمير (ىك) في سكرة الحديد ﭽ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﭼ ]الحديد  [ 12زائد لمتككيد  ،كيجكز أف يككف (ىك) مبتدأ
ثانيا كالجممة خبر ذلؾ ( .)1
 -2قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف ذكر الضمير في سكرة (الحديد) فؤلنو ذكر
ذلؾ بدال كتأكيدا عف (أبدا) كليس كذلؾ في المكاضع األخرػ (.)2
 -3ذكر فاضل السامرائي (معاصر)  :أنو لما عدؿ عف قكلو  :ﭽ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭫ ﭼ  ]التكبة [ إلى قكلو  :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ]التكبة[ فجاء بالجممة االسمية الدالة عمى الثبكت
التي ىي أقكػ مف الفعمية ثـ أخبر بأف رضكاف هللا أكبر مف الجنات ك
ممذاتيا  ،ناسب عظـ ذلؾ المجيء بضمير الفصل ( ىك ) فقاؿ :ﭽ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﭼ( .)3
التعميق :
ال يخمك مكضع مف المكاضع التي ذكر فييا الضمير (ىك) أك (ىـ) مف داللة
التككيد ؛ فيعد ىذا الضمير كسيمة لتنبيو النفكس كالعقكؿ إلى المغزػ أك الفكرة التي
تتضمنيا اآليات ليستقر في القمب ؛ فينتيي الحاؿ إلى اإليماف بيا .فقد أتى الضمير

()1
()2
()3

إعراب القرآف (. )10/5
درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )132

معاني النحك  ،مج (  ، ) 1ص ( . ) 47
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في اآلية  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ليشكل عنص ار مف عناصر التشكيق كالحث
عمى العمل كالجياد كالتضحية كالمكت في سبيل هللا لنيل مثل ىذا الجزاء  ،ك
المقصكد بالفكز العظيـ أؼ  :الفكز الذؼ ال فكز بعده .
أما القكؿ بزيادة الضمير (ىك) :
 -1يقكؿ الطبرؼ (ت310ىػ) " :غير جائز في كتاب هللا حرؼ ال معنى لو " (.)1
 -2يذكر ابف جني (ت392ىػ )  " :إف الحركؼ ال يميق بيا الزيادة كما ال يميق
بيا الحذؼ " (.)2
 -3يرػ ابف القيـ (ت751ىػ)  " :أنو ليس في القرآف حرؼ زائد كما ال يميق بيا
الحذؼ " (.)3
 -4يقكؿ ابف ىشاـ (ت761ىػ )  " :ينبغي أف يتجنب المعرب أف يقكؿ في
حركؼ مف كتاب هللا تعالى إنو زائد  ،ألنو يسبق إلى األذىاف أف الزائد ىك
الذؼ ال معنى لو  ،ككبلـ هللا سبحانو منزه عف ذلؾ " (.)4
 -5تذكر عائشة عبد الرحمف (بنت الشاطئ)  " :ما مف حرؼ في القرآف الكريـ
تأؤلكه  ،أك قرركه محذكفا  ،أك فسركه بحرؼ آخر  ،ال يتحدػ بسره البياني

()1
()2

جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف (.)342/2

الخصائص  ،أبك الفتح عثماف بف جني  ،تحقيق دمحم عمى النجار  ،دار الكتب

المصرية  ،د.ط 1952 (،ـ) . )273/2(.
()3
()4

بدائع الفكائد (. )151/2
اإلعراب عف فكائد اإلعراب  ،أبك دمحم عبدهللا جماؿ الديف بف يكسف (ت761ىػ)  ،تحقيق

عمي قكدة نيل  ،الرياض  ،د.ط 1981 (،ـ)  ،ص (. )108
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كل محاكلة لتأكيمو عمى غير الكجو الذؼ جاء بو في البياف المعجز"

()1

،ك

ىذا يشمل كل ما كرد في كتب المفسريف كالنحاة الذيف يقكلكف بالزيادة .
 _11ذكر الموصوف (الحياة) وعدمو :
 _1المثال االول :
كمما يمفت النظر في آيات القرآف استخداـ كممة (الدنيا) مقترنة بػ (الحياة) في ثمانية
كستيف مكضعا  ،بينما لـ تقترف بيا في مائة كخمسة عشر مكضعا .
كفي القرآف الكريـ آيتاف متشابيتاف جاءت كممة (الحياة) في اآلية األكلى في قكلو
تعالى :
 -1ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
]التوبة[.
في حيف لـ تذكر كممة (الحياة) في اآلية الثانية كاقتصرت عمى كممة (الدنيا) في
قكلو تعالى :
 -1ﭽ           ﯓ ﯔ ﭼ]التكبة [ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1يقكؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :في اآلية األكلى ﭽ ﭜ ﭝ ﭞﭼ جعل
الدنيا صفة (لمحياة) ،كقكلو في اآلية الثانية  :ﭽ   ﭼ فأغنى بذكر
()1

اإلعجاز البياني لمقرآف  ،عائشة عبد الرحمف (بنت الشاطئ)  ،دار المعارؼ  ،القاىرة  ،ط2

( 1984ـ)  ،ص (. ) 139
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الصفة عف ذكر المكصكؼ ىك أف الثانية لما كانت بعد األكلى  ،كقد ّنبو
فييا عمى المكصكؼ  ،كاف في ذكره ىناؾ غنى عف ذكره في ىذا

المكاف  ،السيما كالدنيا كاسـ عمـ لمحياة األكلى كلمدار الدنيا  ،فأغنى كل
ذلؾ عف ذكر (الحياة)  ،كاإلتياف بالمكصكؼ  ،كىذه حالة الصفة.
فصار المعنى  :إنما يريد هللا في حاؿ إنعامو عمييـ تعذيبيـ بو في
الدنيا  ،ففرؽ بيف الخبريف إذ كاف أحداىما خب ار عف قكـ معرضيف لزيادة إنعاـ
هللا عمييـ  ،كاألخير خب ار عما انقطعت أعماليـ كبمغت نعمة هللا عمييـ غاية
المزيد فييا ليـ ،كهللا يربد تعذيبيـ بذلؾ بعد كفرىـ كمقاميـ عمى نفاقيـ " (.)1
 -2يرػ الكرماني (ت 505ىػ)  " :الدنيا في اآليتيف صفة لمحياة  ،فأثبت الصفة
كالمكصكؼ في اآلية األكلى كحذؼ المكصكؼ في اآلية الثانية اكتفاء بذا
الكصف  ،كليست اآليتاف مكررتيف ؛ ألف اآلية األكلى في قكـ  ،كالثانية في
آخريف  ،كقيل  :األكلى في الييكد  ،كالثانية في المنافقيف " .
كلو تكجيو آخر " :كىك أف المفعكؿ في اآلية األكلى محذكؼ  ،أؼ أف يزيد
في نعمائيـ باألمكاؿ كاألكالد ليعذبيـ بيا في الحياة الدنيا  ،كاآلية األخرػ
إخبار عف قكـ ماتكا عمى الكفر  ،فتعمقت اإلرادة بما ىـ فيو  ،ك ىك
العذاب "(.)2
 -3قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  " :إف قكلو تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼفي اآلية
األكلى بالجمع بيف الصفة كالمكصكؼ مناسب لمتأكيد الجارؼ فييا  ،أما
()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (.)245

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )75المسألة رقـ ( ، )174ك غرائب التفسير

كعجائب التأكيل ( )458/1ككبلىما لمكرماني كينظر  :كشف المعاني البف جماعة  ،ص

( )197المسألة رقـ ( . )182
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اآلية األخرػ فبل تأكيد فييا فناسب ذلؾ االكتفاء بقكلو  :ﭽ   ﭼ ،كجاء
الكل عمى ما يناسب كيجب " (.)1
 -4يذىب أبك حياف (ت745ىػ)  :عدـ ذكر لفظة (الحياة) دليل عمى التنبيو كأف
الحياة الدنيا بمغت في الخسة كالميانة إلى حيث إنيا ال تستحق أف تذكر  ،كال
تسمى حياة  ،كال سيما حيف تقدميا ذكر مكت المنافقيف  ،فناسب أف ال
تسمى ( حياة ) (.)2
التعميق :
إف اقتراف كممة (الحياة) بالدنيا كجعل الدنيا صفة لمحياة داللة مختمفة عف داللة
(الدنيا) منفردة فيي صفة عمى صيغة فعمى  ،كىي مؤنث أدنى كمشتقة مف الدنك
أؼ  :القرب أك مف األدنى بمعنى :األصغر أك مف األرذؿ فتقترف بالخير

()3

؛ فداللة

( الحياة الدنيا) في اآلية األكلى تحمل استغراؽ المنافقيف في ىذه الحياة كانشغاليـ بيا
كانصرافيـ عما بعدىا  ،فكاف تعبير الحياة الدنيا صكرة النصرافيـ عف طاعة ربيـ
كغفمتيـ عف الحياة اآلخرة  ،كقد قرف هللا كممة (الحياة) بػ(الدنيا) ليصكر مدػ حبيـ
لمحياة كتعمقيـ بيا .
كعندما ننظر إلى اآلية  :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ]التكبة[  ،نجدىا تتحدث عف مكت فعمي كقرار
()1
()2

مبلؾ التأكيل ( . )232 /1

البحر المحيط (  ، )84 /5كينظر  :الدر المصكف لمسميف الحمبي(  ، )94/6ك إعراب

القرآف الكريـ كبيانو لمحيي الديف الدركيش مج ( ، )3ص (. )256

()3

ينظر  :مفردات ألفاظ القرآف الكريـ لمراغب األصفياني  ،ص (. ) 318
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بشأف مف مات منيـ ؛ فقد انتيت عبلقتو بالدنيا كزىقت نفسو كىك كفر ؛ فبل حاجة
إلى ذكر (الحياة) ألنو ما ينتظره بعد المكت في اآلخرة بات قريبا .
_2الشاىد الثاني :
كردت كممة (الدنيا) مسبكقة باسـ اإلشارة (ىذه) في سكرة (ىكد) في قكلو تعالى:
 -1ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﭼ ]هود[.
بينما حذفت (الدنيا) كاكتفى باسـ اإلشارة (ىذه) لمداللة عمييا كذلؾ في قكلو تعالى :
 -1ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ]هود[ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1يقكؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :اآلية األكلى أتى فييا بالمكصكؼ كالصفة
جميعا  ،كىك األصل األكؿ  ،ثـ االكتفاء بالصفة عف المكصكؼ بعده لقياـ
الداللة عمى المكصكؼ  ،فيجكز لذلؾ حذفو ،كاقامة الصفة مقامو "(.)1ككافقو
الكرماني (ت505ىػ)

()2

 ،كاألنصارؼ (ت926ىػ) (.)3

 -2يرػ الغرناطي (ت708ىػ)  :الكارد عميو كل مف اآليتيف ال يحسف خبلفو
كال يناسب  ،كذلؾ لكجييف  :أحدىما أف قصة ىكد  ،عميو السبلـ  ،في ىذه

()1
()2
()3

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )270
البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )84المسألة رقـ ()212

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )268المسألة رقـ (. )16
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السكرة أكثر استيفاء مف قصة مكسى  ،عميو السبلـ  ،بكثير فناسب الطكؿ
الطكؿ كاإليجاز  ،كال يميق العكس .
والوجو الثاني  :أف قكلو تعالى في قصة ىكد  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ
كارد عمى األصل مف الجمع بيف التابع نعتا أك عطف بياف كبيف
متبكعة  ،كجاء في قصة مكسى عميو السبلـ  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯛ ﭼ عمى
حذؼ الكصف لبلكتفاء باسـ اإلشارة  ،ككل فصيح  ،فجيء بما ىك في
األصل أكال  ،ثـ جيء ثانيا بما ىك ثاف عنو عمى ما ينبغي  ،كال يحسف
العكس ألف ذلؾ شبو التفسير كبابو أف يتقدـ  ،فما يحذؼ يككف لما تقدـ مما
ال يدؿ عميو  ،كال يحذؼ لما سيأتي بعد إال في قميل نحك قكلو :
نحف بما عندنا كأنت بما

عندؾ راض  ،كالرأؼ مختمف

()1

.

كىذا الكجو كاؼ كيكافق ما أشار إليو اإلسكافي (ت420ق)  .كالكجو األكؿ
أنسب لرعي النظـ .

()2

التعميق :
 يرػ الباحث  :حذؼ كممة (الدنيا) كاالكتفاء باسـ اإلشارة في اآلية المتعمقة
بفرعكف كأتباعو قصد مف كرائيا التقميل مف شأف الدنيا التي تمسؾ بيا فرعكف
فأطاع قكمو أمره كفي ذلؾ يقكؿ تعالى  :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ ]ىكد[ كىذا يعني أف المعنة تحل عمى
ىؤالء ؛ ألنيـ عصكا هللا كنبيو كأطاعكا فرعكف.
()1
()2

البيت لقيس بف الخطيـ األكسي  ،ينظر  :خزانة األدب (. )318/10

مبلؾ التأكيل (. )258/2
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 الكجو األكؿ الذؼ أشار إليو الغرناطي(ت708ق) لو أىميتو  ،فمع تكضيحو
لسبب عدـ ذكر(الدنيا)  ،فإف عدـ الذكر كما يككف لداللة ما تقدـ عميو فإنو
ربما يقع لداللة ما تأخر عنو .
_3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي ذكر فييا (عمبل) :
 -1ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ]الفرقان [71
أما اآلية التي لـ يذكر فييا (عمبل) :
 -1ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯡ ﭼ]مرٌم[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ االختبلؼ عمى الكجو اآلتي :
 -1يرػ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :اآلية الثانية كرد قبميا بعد ذكر النعـ قكلو
تعالى  :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﯔ ﭼ ]مريـ[ كىذا
قكؿ مكجز مجمل لذكر المعاصي  ،فناسب اإليجاز في قكلو  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﭼ .
أما قكلو في آية (الفرقاف) :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼفإطناب يناسب التفصيل
الكاقع قبمو في قكلو  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ]الفرقاف[ .
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فمما ذكر الكبائر  ،كأف أكلياء هللا يجتنبكنيا  ،كأف مف أتاىا ضكعف لو
العذاب إال أف يتكب كيعمل عمبل صالحا  ،كاف المكضع مكضع تأكيد ألنو
أكد الكبلـ
فمما ّ
لمف يعمل العمل الصالح بعد ارتكاب الكبائر التي ّ
عددىا ّ ،
ىناؾ كجب تأكيده ىنا  ،أعني عند محك السيئات المتقدمة بالحسنات
المستأنفة  ،فاختبلؼ اآليتيف في التككيد"( .)1ككافقو الكرماني(ت505ىػ)( ،)2ك
الغرناطي(ت708ىػ)(،)3كابف جماعة(ت733ىػ)(،)4كاألنصارؼ(ت926ىػ)

()5

.

التعميق :
يرػ الباحث :
أف مف شركط التكبة أف يصمح
 ذكر (عمبل) في سكرة (الفرقاف) عائد إلى ّ
المرء ما أفسده ؛ كيككف ذلؾ العمل صالحا بدؿ المعصية التي ارتكبيا  ،لذا
ذكر العمل لتتـ التكبة  ،كأما آية (مريـ) فالذنكب عامة شاممة (شيكات) أدت
إلى ضياع الصبلة فحذؼ العمل كبقيت صفتو (صالحا) حتى ال يقصد منو
التعييف بل مطمق العمل المادؼ كالمعنكؼ ؛ ألنيـ بحاجة إلى اإلصبلح بكافة
أنكاعو كتكبة شاممة  ،ال تكبة عف أعماؿ مخصكصة كما في سكرة (الفرقاف).

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . ) 341

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  )113المسألة رقـ (. )293

()4

كشف المعاني  ،ص ( )275المسألة رقـ ( . )309

()3

()5

مبلؾ التأكيل (. )330/2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص(  )357المسألة رقـ (. ) 16
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 _11ذكر (المصدر) وعدمو :
لننظر إلى اآليات التي كرد فييا المصدر:
 -1ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭵ ﭼ]العنكبوت[.
 -2ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮂ ﭼ]األحقاف[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا المصدر:
 -1ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮇ ﭼ]لقمان[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إ ف آية (العنكبكت) أجممت فييا األخبار  ،كبر
الكالديف مف أحسف األعماؿ فناسب ذكر اإلحساف إلييما  ،ككذلؾ آية
(األحقاؼ) فأنيا فيمف كصي بكالديو – كىما مؤمناف – ال يمنعانو عف
اإليماف  ،فجاءت الكصية في سياؽ اإلجماؿ فناسب كصيتو باإلحساف إلييما
أما آية (لقماف) فتضمنت ما ينبو عمى حقيما مف اإلحساف إلييما بقكلو
تعالى  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮇ ﭼكشدة ما تقاسيو في
حممو كتربيتو  ،كتحمل أبكه أعباء حاجتيا كحاجتو  ،فجاءت اآلية مفصمة لما
تقدميا مف تفصيل كبلـ لقماف البنو  ،كقكلو  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﭼ فأغنى ذلؾ عف ذكر (حسنا)

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )398
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()1

 .ك تابعو في ذلؾ

الكرماني (ت505ىػ)

()1

 ،ك الغرناطي (ت708ىػ)

()2

 ،ك ابف جماعة

(ت733ىػ)( ،)3ك األنصارؼ (ت926ىػ)(.)4
التعميق :
يتبنى الباحث ما قالو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،حيث إف سكرة (العنكبكت) أجممت فييا
األخبار كبر الكالديف مف أحسف ما يقدمو اإلنساف لكالديو فناسب الذكر  ،ككذلؾ
سكرة (األحقاؼ) .
 _12ذكر (العمم) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا (العمـ) :
 -1ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯷﭼ]التحرٌم[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا (العمـ) :
 -1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭜﭼ]األنبٌاء[.

 -1ىذا المكضع مف المكاضع التي انفرد بيا الغرناطي (ت708ىػ) حيث
ذكر  :أف آية (األنبياء) كردت منسكقة عمى آيات تضمنت ذكر جممة
الرسل  ،مكصكفيف بخصائص عمية كآيات نبكية  ،أكليـ إبراىيـ  ،عميو

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )141المسألة رقـ (. )373

()3

كشف المعاني  ،ص ( )288المسألة رقـ (. )330

()2

()4

مبلؾ التأكيل (. )387/2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )435المسألة رقـ (. )1
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السبلـ  ،ثـ ابنو إسحاؽ  ،...،كزكريا  ،فمما ذكر ىؤالء العمية  -عمييـ
السبلـ – بخصائص كمنح ناسب اختتاـ ذكر ىؤالء بعيسى  -عميو السبلـ -
الذؼ كلد مف غير أب ؛ فحرصت اآليات عمى إبراز الصفة التي تجسـ
معجزتو كتبرغ أمو مف الفاحشة ؛ كذلؾ بإحصاف فرجيا  ،كالحفاظ عمى
عفافيا  ،دكف التركيز عمى ذكر اسميا ؛ فيي معجزة بصفتيا ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭼال بككنيا مريـ ابنة عمراف  ،فجاء التعبير عف ذلؾ باالسـ
المكصكؿ  ،أما آية (التحريـ) فمقصكد فييا ذكر عظيمتيف جميمتيف يبيف بيما
حكـ سبقية القدر باإليماف كالكفر  ،كىما قضية امرأتي نكح كلكط  ،كاف
انضكاءىما إلى ىذيف النبييف الكريميف  -عمييما السبلـ – انضكاء الزكجية
التي ال أقرب منيا  ،ك مع ذلؾ لـ يغنيا عنيما مف هللا شيئا  ،كقصة امرأة
فرعكف كقد انضكت إلى أكفر كافر  ،فمـ يضرىا كفره  ،ثـ ذكرت مريـ –
عمييا السبلـ – لبللتقاء في االختصاص ك سبقية السعادة  ... ،فجاء كل
عمى ما يجب (.)1
التعميق :
يرػ الباحث رأؼ الغرناطي (ت708ىػ) جيد كمقبكؿ  ،حيث إف آية (األنبياء)
حرصت عمى إبراز الصفة التي تجسـ معجزة عيسى –عميو السبلـ ، -ك تبرغ أمو
مف الفاحشة ؛ كذلؾ بإحصاف فرجيا  ،كالحفاظ عمى عفافيا  ،دكف التركيز عمى
اسميا .

()1

مبلؾ التأكيل (. )352/2
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كخبلصة القكؿ في ىذا الفصل فقد كقفنا عمى (اثنتا عشرة) مفردة ذكرت في مكاضع
كلـ تذكر في أخرػ  ،كتبع ذلؾ داللة انتزعيا النحاة ك المفسركف كالببلغيكف لبياف
اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ  ،ككاف مكقف الباحث اختيا ار أك ترجيحا لتمؾ
الدالالت .
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الذكر وعدمو في ( الجمل والمجرور بحرف )
إف المتدبر آليات القرآف الكريـ يبلحع أف الذكر كعدمو في الجمل أقل شيكعا في
القرآف الكريـ مف ذكر الحرؼ كعدمو أك المفردة كعدميا كما أكضحنا في الفصل
األكؿ كالثاني .
كالجدير بالذكر أف ذكر الجممة في آية عنيا في أخرػ إنما يككف لحكمة إالىية  ،أك
إلضافة حكـ شرعي مما يكضحو سياؽ اآليات كمناسبات النزكؿ ك أساليب البياف
في القرآف الكريـ  ،كىذا مما سنكضحو في كل آية مف آيات الذكر كعدمو مرتبة في
ىذا الفصل .
أوال  :الذكر وعدمو في (الجممة) :
أ_ الجممة الفعمية :
 _1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا ذكر جممة (كانكا) :
 -1ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ]البقرة [ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كانكا) :
 -1ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ]آؿ عمراف [ .
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كالجدير بالذكر أف ذكر جممة (كانكا) جاءت في سبعة مكاضع في كتاب هللا
تعالى (.)1
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :ما جاء في آية (البقرة) إنما ىك إخبار عف قكـ
ماتكا كانقرضكا  ،ك ما جاء في آية (آؿ عمراف) مثل يضرب  :ﭽ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭼ( .)2كقد نقل تكجيو الحسف القمي (ت728ىػ)
()4

الفيركزآبادؼ (ت817ىػ )

()3

 ،ك

 ،كاألنصارؼ (ت926ىػ)( .)5دكف اإلشارة إليو .

 -2كافق الغرناطي (ت708ىػ) ما قالو الكرماني(ت505ق)  ،إال أف تعميمو
لآلية األكلى اقتصر عمى ما كرد في سكرة (النحل) اآلية( )33كاآلية ()118
ك ذكر أف " آية (آؿ عمراف) إنما نزلت في المعاصريف لمرسكؿ صمى هللا
عميو كسمـ الحاضريف عند نزكؿ اآلية فكرد اإلخبار مسكقا لحاليـ في كقت
نزكؿ اآلية  ...فمـ يكف لدخكؿ (كاف) التي تقتضي كقكع الشيء فيما تقدـ
زمانيـ كعع بو غيرىـ يبيف ذلؾ قكلو تعالى  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯻ ﭼ ]النحل[ فأحرزت (كاف) ىذا المعنى كالءمت المكضع  ،كلـ
()1

البقرة ( ، )57األعراؼ ( ، )160التكبة ( ، )70النحل ( ، )118،33العنكبكت (، )40

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )20المسألة رقـ (. )16

()4

بصائر ذكؼ التمييز (. )142/1

الركـ (. )9
()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )292/1

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )25المسألة رقـ (. )25
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تكف لتبلئـ آية (آؿ عمراف) كال الكارد فييا ليناسب ما قصد في آية
(النحل) " (.)1
 -3قاؿ أبك السعكد (ت951ىػ)  :إف الجمع بيف صيغتي الماضي كالمستقبل
لمداللة عمى تمادييـ في الظمـ كاستمرارىـ عمى الكفر ( .)2نقل القنكجي
(ت1307ىػ) ذلؾ كلـ يشر إليو (.)3
التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الكرماني (ت505ىػ) كمف تابعو  ،إذ إف سكرة (البقرة) تتحدث
عف قكـ ماتكا كانقرضكا  ،بينما سكرة (آؿ عمراف) مثل يضرب .
 _2المثال الثاني :
كردت آيتاف متشابيتاف إحداىما في سكرة (البقرة) كاألخرػ في سكرة (آؿ عمراف)
تتضمناف عقاب فئتيف مف الييكد  ،إال أف إحدػ اآليتيف ذكرت فييا جممة لـ تذكر
في األخرػ .
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (كال ينظر إلييـ) :
 -1ﭽﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰈ ﭼ]آؿ عمراف[.


()1

مبلؾ التأكيل ( ، )88/1ينظر  :التسييل لعمكـ التنزيل لمسييمي ( ، )157/1ك البحر

()2

إرشاد العقل السميـ (. )104/1

المحيط ألبي حياف (.)41/3

()3

فتح البياف في مقاصد القرآف (. )176/1
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أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كال ينظر إلييـ) :
 -1ﭽﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯧ ﭼ]البقرة [ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف الكعيد في كل مكاف مف المكانيف عمى حسب
ما ذكر مف عظيـ الذنب ككبير الجرـ  ،فكثرة المنكر في سكرة (البقرة) بكثرة
الذنكب التي ارتكبكىا  ،أما ما في سكرة (آؿ عمراف) فمـ يذكر في صدر اآلية
بعض ما في سكرة (البقرة)

()1

 .ككافقو الكرماني (ت505ىػ)

()2

.

 -2ذكر الكرماني(ت505ىػ) تكجييا آخر فقاؿ  :إف ذكرﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼفً
سكرة (آؿ عمراف) كاف في مقابمة :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ(.)3
 -3نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما قالو الكرماني(ت505ق) كلـ يشر إليو (.)4
 -4رأػ البقاعي (ت885ىػ)  :أنو لما ذكرت سكرة (آؿ عمراف) العيد كالحمف
كلـ يذكر في سكرة (البقرة )  ،ككاف مف عادة الحالف كالمعاىد النظر إلى مف
فعل ذلؾ ألجمو ذكر قكلو تعالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(.)5
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،إذ إف الجماعة في اآلية الثانية
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )59

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )27المسألة رقـ (. )36

()4

بصائر ذكؼ التمييز (. )152/1

()3

المصدر السابق .

()5

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )463/4
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أقل سكءا ؛ لذلؾ خفف هللا عقابيـ  ،كاف كاف عقابيـ شديدا  ،في حيف كاف
الغضب عمى الفئة الثانية في اآلية األكلى أشد فكاف العقاب أنكى كتمثل ذلؾ
بقكلو :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ .
_3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (كاكسكىـ) :
 -1ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﭼ]النساء [ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كاكسكىـ) :
 -1ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭼ]النساء [ .
 -1كىذا المكضع مف المكاضع التي انفرد بتكجييو الغرناطي (ت708ىػ) حيث
ذكر  " :أف قكلو تعالى  :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ إنما المراد بو السفيو
المتصير إليو الماؿ بإرث كال يحسف القياـ عميو فيحجر عميو مالو إبقاء عميو
كال يمكف منو إال بقدر ما يأكمو كيمبسو  ،فالنيي إنما لؤلكصياء  ،كنسبة
الماؿ إلييـ مجاز بما ليـ فيو مف التصرؼ كالنظر  ،أما اآلية األخرػ فميست
في شأف أحكاؿ السفياء كحكميا  ،كانما المراد بيا المقتسمكف لميراث يخصيـ
ال حق ليـ فيو لغيرىـ فيحضرىـ قريب فقير كيتيـ محتاج كمسكيف فندبكا إلى
التصدؽ عمييـ كاإلحساف  .ال لحق ىؤالء في الماؿ فمف أيف تمزـ كسكتيـ
كالتنصيص عميو ؟ كانما ندبكا إلى اإلحساف إلييـ بالعفك مما يخف عمييـ
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كسع ذلؾ كسكتيـ أك لـ يسع  ،فافترؽ مقصد اآليتيف  ،كجاء كل عمى ما
يناسب " (.)1
التعميق :
يرػ الباحث آية (النساء) الثانية  :المراد بيا المقتسمكف في الميراث ال حق لغيرىـ
فيو  ،فبل يمزـ كسكتيـ كانما ندبكا لئلحساف إلييـ  .كىذا يكافق ما ذكره
الغرناطي(ت708ق) .
_4المثال الرابع :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة النداء (يا قكـ) :
 -1ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮪ ﭼ]المائدة[.
أما اآلية التي لـ ترد فييا ذكر جممة النداء (يا قكـ) :
 -1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭬ ﭼ]إبراهٌم[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ) تكجييف :
التوجيو األول  :أف ذكر أسمكب النداء أبمغ كأخص في التنبيو عمى
المقصكد  ،كما أف فيو دليبل عمى أىمية المنادػ كاالعتناء بو كتخصيصو بما
يريد أف يقكلو لو  ،فسكرة (المائدة) كرد فيو ذكر أشرؼ العطايا مف النبكة
كالممؾ كايتاء ما لـ يؤت أحدا مف البشر  ،كىك المف كالسمكػ .
()1

مبلؾ التأكيل (. )99/1
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التوجيو الثاني  :أف الذكر جاء مكافقا لما بعد اآلية في أكثر مف مكضع
كقكلو :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﭼ]المائدة[ كقكلو :ﭽ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯬ ﭼ
]المائدة[  ،كقكلو بعده  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭢ ﭼ
]المائدة[  ،كأما آية (إبراىيـ) فمـ يكف فييا شيء مما تقدـ فناسبيا عدـ
الذكر( .)1كقد تابعو الكرماني (ت505ىػ) الذؼ اختصر التعميميف

()2

 ،ك

تابعيما ابف جماعة (ت733ىػ) (.)3
()4

 -2اكتفى الغرناطي (ت708ىػ) بذكر التكجيو األكؿ لئلسكافي(ت420ىػ)

،ك

تابعو األنصارؼ (ت926ىػ) (.)5
 -3نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما ذكره الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو(.)6
التعميق :
ذكر ميدؼ المخزكمي " أف النداء ليس جممة فعمية  ،كال جممة غير إسنادية  ،كانما
مركب لفظي بمنزلة أسماء األصكات  ،يستخدـ إلببلغ المنادػ حاجة  ،أك لدعكتو

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )123

()3

كشف المعاني  ،ص ( )148المسألة رقـ (. )104

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )136المسألة رقـ (. )16

()2

()4

()6

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )45المسألة رقـ ( . )88

مبلؾ التأكيل (. )126/1

بصائر ذكؼ التمييز (. )183/1
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إلى إغاثة أك نصرة أك نحك ذلؾ "(.)1
يكافق الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ) في التكجيو األكؿ  ،إذ إف النداء
أبمغ كأخص في التنبيو عمى المقصكد .
 _5المثال الخامس:
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (كاحذركا  -فأعممكا ) :
 -1ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﭼ]المائدة[ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كاحذركا  -فأعممكا) :
 -1ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ
]التغابف[ .
 -1ىذا المكضع انفرد بتكجييو الغرناطي (ت708ىػ) فقاؿ  " :إف آية
(المائدة) لما أعقب بيا آية األمر باجتناب الخمر كما ذكر معيا  ،ثـ أتبع
ذلؾ بذكر العمة في تحريميا فقاؿ تعالى  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭼ  ،فختمت مف التيديد بما يشعر بشديد الكعيد  ،ناسب ذلؾ قكلو
تأكيدا لما تقدـ مف اإلشعار بمخكؼ الجزاء قكلو ( :ك احذركا) ك
()1

في النحك العربي نقد كتكجيو  ،ميدؼ المخزكمي  ،دار الشؤكف الثقافية العامة  ،ط ، 2بغداد

(2005ـ) .
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قكلو ( :فإف تكليتـ فاعممكا) لما في ذلؾ مف التأكيد لما تقدـ  .أما آية
(التغابف) فمـ يرد قبميا ما يستدعي ىذا التأكيد " (.)1
التعميق :
يرػ الباحث  :سكرة (التغابف) لـ يتقدـ فييا مف التأكيد ما يستدعي الذكر  ،كىذا
يكافق ما قالو الغرناطي (ت708ق) .
 _6المثال السادس :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (بالحق لما جاءىـ فسكؼ) :
 -1ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ] األنعاـ[ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (بالحق لما جاءىـ فسكؼ) :
 -1ﭽﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ]الشعراء[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف آية (األنعاـ) نزلت قبل آية (الشعراء) كاف
كانتا مكيتيف  ،فمما استكفت األكلى المفع ك تقدـ ىذا اإلطناب ناسبو ما اتبع
بو مف قكلو تعالى  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﭼ  ،بنيت األخرػ عمى االختصار ( .)2كقد تابعو في ذلؾ

()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )136/1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )133
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الكرماني (ت505ىػ)
(ت745ىػ)

()3

()1

 ،ك الغرناطي (ت708ىػ)

 ،كالفيركزآبادؼ (ت817ىػ)

()4

()2

 ،كأبك حياف

 ،كاألنصارؼ(ت926ىػ)

()5

،

ك اآللكسي (ت1270ىػ) (.)6
التعميق :
يكافق الباحث ما ذكره اإلسكافي (ت420ىػ)  ،إذ إف عدـ ذكر (لما جاءىـ) في سكرة
(الشعراء) ألنيا بنيت عمى االختصار .
 _7المثال السابع :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (كجعمناىـ خبلئف) :
 -1ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮙﭼ
]يكنس[ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كجعمناىـ خبلئف) :
 -1ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮸ ﭼ ]األعراؼ[.

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )47المسألة رقـ (  ، )92كغرائب التفسير كعجائب

()2

مبلؾ التأكيل (.)140/1

التأكيل (. )352/1
()3

البحر المحيط (. )80/4

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )158المسألة رقـ (. )3

()4

()6

بصائر ذكؼ التمييز(. )189/1

ركح المعاني (. )89/4
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أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :إف ذكر ﭽ ﮍ ﮎ ﭼ زيادة في
الخبر عف أحكاؿ الذيف نجكا مف الغرؽ فصاركا خمفاء اليالكيف .
كيجكز أف يككف معنى ﭽ ﮍ ﮎ ﭼ إنما قدـ ألنو مف صفة الذيف
أنجاىـ  ،فمما أخبر عنيـ بذلؾ ضـ إليو الخبر الثاني  ،كيجكز أف يككف
معنى ﭽ ﮍ ﮎ ﭼ أؼ حكمنا ليـ بذلؾ  ،ثـ كاف اإلغراؽ بعده
عمى أف (الكاك) ال ترتيب فييا  ،كال يمتنع أف يككف المذككر بعدىا مقدما
عمى ما قبميا " (.)1
 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :ذكر ﭽ ﮍ ﮎ ﭼ في سكرة (يكنس)
مثاؿ تفصيمي في طائفة معينة مف المجمل الكارد في أكؿ السكرة مف قكلو
تعالى  :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯯ ﭼ إلى قكلو  :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﭼ كقكـ نكح –عميو السبلـ -أكؿ أمة أىمكيا هللا بتكذيبيا ،ثـ
خمفيا غيرىا فذكر مف المتقدـ مجمبل أكؿ كاقع منو  ،كأنيـ جعمكا خبلئف كما
جرػ فيمف بعدىـ " ( .)2ككافقو البقاعي (ت885ىػ) (.)3

()1
()2
()3

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )195
مبلؾ التأكيل (. )199/1

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )432/7
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التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الغرناطي(ت708ق)  ،ألف في الجممة تخصيصا لطائفة
معينة .
 _8المثال الثامن :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (كاتّبع أدبارىـ) :
 -1ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯠ ﭼ]الحجر[.
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كاتّبع أدبارىـ) :
 -1ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰛ ﭼ]هود[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :السياؽ في سكرة (الحجر) مختمف عنو في سكرة
(ىكد)

ذلؾ أف الناظر في سياؽ آيات سكرة (الحجر) يجد إنذا ار بكقكع

العذاب مباشر كبحمكلو بيـ  ،بخبلؼ مكضع (ىكد) فيك مف باب اإلخبار
بأف العذاب سيحل بيـ  ،لذلؾ كاف قكلو تعالى في سكرة (الحجر)  :ﭽ ﯗ
ﯘﭼليككف سيدنا لكط حائبل بيف الناجيف مف أىمو كبيف مف عذبكا(.)1

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )276
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ككافقو الكرماني (ت505ىػ)( ،)1كابف جماعة (ت733ىػ)
أيضا ىذا المعنى عدد مف العمماء

()3

()2

 ،ك قد ذكر

.

 -2ذكر الغرناطي (ت708ىػ)  :ما في سكرة (الحجر) إخبار بما ليس في سكرة
(ىكد)  ،كسكرة (الحجر) لما تأخرت عف سكرة (ىكد) فإنيا كّفت بما لـ يذكر
في سكرة (ىكد) (.)4
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ق) كمف تابعو  .إذ تضمنت اآلية أم ار
آخر يختمف عف سابقو .
 _9المثال التاسع :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (كيستغفركا ربيـ):
 -1ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭴ ﭼ]الكيف [ .
()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )86المسألة رقـ (. )219

()3

ينظر  :فسير الكشاؼ الزمخشرؼ  ،ص(، )563كالمحرر الكجيز البف عطية ( ، )368/3ك

()2

كشف المعاني  ،ص ( )212المسألة رقـ (. )207

التفسير الكبير الفخر الرازؼ( ، )160/19ك تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف لمقمي

( ، )229/4كالبحر المحيط ألبي حياف ( ، )448/5كتفسير القرآف العظيـ البف كثير()212/3
بصائر ذكؼ التمييز لمفيركزأبادؼ ( ،. )254/1كنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر لمبقاعي

( ، )72/11ك فتح القدير لمشككاني ( ، )186/3كركح المعاني لآللكسي ( ، )312/7التحرير
كالتنكير البف عاشكر (. )64/14

()4

مبلؾ التأكيل (. )262/2
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أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كيستغفركا ربيـ) :
 -1ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ
]اإلسراء[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب الكرماني (ت505ىػ)  :ما في سكرة (اإلسراء)  ،معناه  :ما منعيـ عف
ىبل
اإليماف بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص إالّ قكليـ  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ ]اإلسراء[  ّ
بعث ممكا ؟ كجيمكا أف التجانس يكرث التآنس  ،كالتغاير يكرث التنافر  .كأما
ما في سكرة (الكيف) فمعناه  :منعيـ عف اإليماف كاالستغفار ّإال إتياف سنة
األكليف ( .)1كقد نقل تفسير الزجاج لسكرة (الكيف) كأشار إليو( .)2كنقل
الحسف القمي (ت728ىػ)

()3

(ت505ىػ) دكف اإلشارة إليو

 ،كاألنصارؼ (ت926ىػ) ما قالو الكرماني
()4

.

يرد فيو االستغفار؛ ك
 -2رأػ الغرناطي(ت708ىػ)  :المقاـ في سكرة(اإلسراء) ال ا
ذلؾ ألف الكفار عاندكا في المقترحات التي طمبكىا  ،كما في سكرة (الكيف)
خبلؼ ذلؾ فما كقع منيـ ال يصل إلى ما كقع منيـ في سكرة (اإلسراء)
فناسب ذكر االستغفار (.)5
()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )106المسألة رقـ (. )278

()3

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ( . )439/4

()5

مبلؾ التأكيل ( ، )315 /2كقد أشار إلى ذلؾ محقق كتاب درة التنزيل كغرة التأكيل سامي

()2

()4

معاني القرآف كاعرابو (. )296/3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )332المسألة رقـ (. )26

عبد الفتاح  ،ص( )328اليامش رقـ (.)1
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 -3نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما ذكره الكرماني (ت505ىػ) ك أشار إليو (.)1
 -4رأػ الشككاني (ت1250ىػ)  " :ذكر (كيستغفركا ربيـ)  ،ألنو ذكر ىنا سكرة
(الكيف) ما فرط منيـ مف الذنكب التي مف جممتيا جداليـ بالباطل "(.)2
ككافقو القنكجي (ت1307ىػ) (.)3
 -5قاؿ ابف عاشكر (ت1393ىػ)  " :كذكر االستغفار في سكرة (الكيف) بعد
ذكر اإليماف تمقيف إياىـ بأف يبادركا باإلقبلع عف الكفر كأف يتكبكا إلى هللا
مف تكذيب النبي كمكابرتو " (.)4
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو الغرناطي(ت708ق)  ،حيث إف ما ذكر في سكرة
(اإلسراء) كاف بخبلؼ ما كقع في سكرة (الكيف)  ،كذلؾ ألف الكفار عاندكا في
مقترحاتيـ  ،كقد تضمف اإليماف معنى االستغفار .
 _11المثال العاشر :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (كقيل ليـ) :
 -1ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯼ ﭼ]السجدة[.

()1

بصائر ذكؼ التمييز (. )294/1

()2

فتح القدير ( ، )408/3كينظر  :المحرر الكجيز البف عطية (  ، )525/3ك إرشاد العقل

()3

فتح البياف في مقاصد القرآف (. )71/8

السميـ ألبي السعكد (. )230/5

()4

التحرير كالتنكير (. )350/15
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أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كقيل ليـ) :
 -1ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
]الحج[ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :كخص باإلضمار في سكرة (الحج) لطكؿ الكبلـ
بكصف العذاب  ،كخص اإلظيار في سكرة (السجدة)  ،مكافقة لمقكؿ قبمو في
مكاضع منيا :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭯ ﭼ]السجدة [  ،ك ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯺ ﭼ ]السجدة[ ،ك ﭽ ﯼ ﯽ ﰇ ﭼ] السجدة [ كﭽ ﭩ ﭪ ﭲ ﭼ
()2

]السجدة[ .كليس في (الحج) شيء منو( .)1ككافقو الحسف القمي(ت728ىػ)
ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()3

.

 -2نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)4
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذكره الكرماني (ت505ىػ)  ،حيث إف سكرة (السجدة) مكافقة لمقكؿ
قبمو .

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )123المسألة رقـ (. )321

()3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )382المسألة رقـ (. )3

()2

()4

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )72/5

بصائر ذكؼ التمييز (. )326/1
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 _11المثال الحادي عشر :
لننظر إلى اآليتيف التي ذكرت فييما جممة (نمكت كنحيا) :
 -1ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ]المؤمنون[.
 -2ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﮂ ﭼ]الجاثٌة[ .
أمااآلٌةالتًلمتذكرفٌهاجملة(نموتونحٌا) :
 -1ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ]األنعاـ[ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب الكرماني (ت505ىػ)  :ما في سكرة (األنعاـ) عند كثير مف المفسريف
متصل بقكلو تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ]األنعاـ[  ،ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭼ ]األنعاـ[ كلـ يقكلكا  ( :أؼ نمكت كنحيا ) بخبلؼ باقي السكر ،فإنيـ قالكا
()2

ذلؾ فحكى هللا عنيـ( .)1ككافقو ابف جماعة (ت733ىػ)
(ت911ىػ)

()3

ك السيكطي

.

 -2قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف كضع سكرة (األنعاـ) لـ يرد في ما تقدـ اآلية
زيادة عمى ما أخبركا بو مف حاليـ في إنكار البعث  ،بخبلؼ مكضع
()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )49المسألة رقـ (. )99

()3

قطف األزىار المتناثرة في االخبار المتكاترة  ،جبلؿ الديف السيكطي (ت911ىػ)  ،تحقيق

()2

كشف المعاني  ،ص( )159المسألة رقـ (. )121

خميل محيي الديف  ،المكتب اإلسبلمي  ،بيركت ،ط1405 (، 1ىػ 1985 -ـ) . )865/2( .
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سكرة (المؤمنكف) فالكبلـ جاء فيو عمى نسق يستدعي ىذا الذكر حيث دعاىـ
الرسل كلكنيـ عصكا كأنكركا ككذبكا بمقاء اآلخرة  ،قاؿ تعالى  :ﭽ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮈ ﭼ ]المؤمنكف[ إلى قكلو
تعالى  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﭼ ] المؤمنكف [  ،كأما سكرة (الجاثية) فجاء مناسبا لما ليـ مف
اإلنكار لكجكد الخالق أصبل حيث قالكا :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ]الجاثية[  ،ك
عمى ذلؾ تكقف فيميـ لمحياة عند قكليـ ( :نمكت كنحيا)  .كلذلؾ مضت
اآليات بعد ذلؾ في الرد عمييـ (.)1
 -3ذىب الحسف القمي (ت728ىػ)  :ذكر (نمكت كنحيا) في سكرة (المؤمنكف)
كقعت في كبلـ ىؤالء دكف كبلـ أكلئؾ كلـ يريدكا بيذا الكبلـ أنفس المتكمميف
كحدىـ بل أرادكا أنو يمكت بعض كيكلد بعض كينقرض قرف كيأتي قرف
آخر  ،كلك أنيـ اعتقدكا أنيـ يحيكف بعد المكت لـ يتكجو عمييـ ذـ كلناقضو
قكليـ  :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥﭼ(.)2
 -4نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)3
 -5رأػ األنصارؼ (ت926ىػ)  :عدـ ذكر (نمكت كنحيا) في سكرة (األنعاـ) ك
ذكرىا في سكرة (المؤمنكف ) ك(الجاثية)  ،ألنيـ في القيامة قالكه بمكقف كلـ

()1
()2
()3

مبلؾ التأكيل (. )155/1
تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )120/5

بصائر ذكؼ التمييز (. )192/1
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يقكلكه بآخر ،فأشار إلى األمريف بما ذكر (.)1
التعميق :
يرػ الباحث  :آية (المؤمنكف) جاءت في سياؽ الحديث عف الرسل كتكذيبيـ أقكاميـ
ليـ  ،فبدأت بنكح – عميو السبلـ كتكذيب قكمو  ،فقد دعاىـ إلى
التكحيد  ،فأجابو المؤل الذيـ كذبكا بمقاء اآلخرةﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﭼ كلعل ىذا السياؽ يبيف ضركرة كجكد الجممة التفسيرية (نمكت كنحيا)
أما آية (األنعاـ) فقد جاءت في سياؽ الحديث عف مصير المكذبيف بالبعث
كمعاينتيـ العذاب في اليكـ اآلخر  ،كتمنييـ لك يردكف إلى الحياة مرة ثانية ليؤمنكا .
كىذا يكافق ما ذكره الغرناطي (ت708ىػ) .
 _12المثال الثاني عشر :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (لمف اتبعؾ) :
 -1ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ]الشعراء [ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (لمف اتبعؾ) :
 -1ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ]الحجر[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الغرناطي (ت708ىػ)  :آية (الحجر) تقتضي الخصكص فناسبيا عدـ

()1

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )163المسألة رقـ (. )13
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الذكر .أما سكرة (الشعراء) فقد تقدمو قكلو تعالى  :ﭽ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﭼ فكاف اإلنذار مصحكبا بالتخكيف كاالستعبلء عمى
المخاطب  ،ثـ اتبع ذلؾ هللا تعالى تمطفا كانعاما عمى مف آمف مف
عشيرتو  -عميو الصبلة كالسبلـ  -كغيره  ،بقكلوﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ،فذكر ىنا (لمف اتبعؾ) ليككف أنص في تعميـ المؤمنيف
مطمقا مف العشيرة كغيرىـ  ،ك ليعمـ أف ىذا التشريف لجميع متبعيو مف
األمة ( .)1ككافقو الحسف القمي (ت728ىػ) (.)2
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الغرناطي(ت708ق) كمف تابعو  ،لما فيو مف خصكص.
 _13المثال الثالث عشر:
يمفت النظر في سكرتي (القصص) ك(يكسف) آيتاف متشابيتاف ذكر في إحداىما
جممة (كاستكػ) قاؿ تعالى :
 -1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭼ]القصص [
أما اآلية التي لـ يذكر فييا جممة (كاستكػ) :
 -1ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ]يكسف[ .

()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )292/2

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )234/4
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عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :كالذؼ يفرؽ بيف المكانيف حتى لـ ينتظر
بيكسف عميو السبلـ االستكاء بعد بمكغ األشد ىك أف يكسف عميو السبلـ أخبر
هللا تعالى أنو أكحى إليو لما طرحو إخكتو في الجب حيث قاؿ :ﭽ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ 
قصيا عمى أبيو ،ك أما مكسى –عميو السبلـ – فمـ
كأراه عزكجل الرؤيا التي ّ
يفعل بو شيء مف ذلؾ إلى أف بمغ األشد كاستكػ  ،ألنو لـ يعمـ ما أريد بو
إال بعد أف استأجره شعيب عميو السبلـ كمضت سنك إجارتو كسار
بأىمو  ،فيناؾ آتاه ما آتاه مف كرامة هللا تعالى  ،كقيل بعد األربعيف  ،فمـ
ينتظر بيكسف في إيتاء الحكـ كالعمـ كالتشريف بالكحي ما انتظر بو في
مكسى " ( .)1كقد تابعو الكرماني (ت505ىػ) ( ،)2كالغرناطي (ت708ىػ)
ك الحسف القمي (ت728ىػ)

()1
()2

()4

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )290

()4
()5

 ،ك الكمبي

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )87المسألة رقـ ( ، )222غرائب التفسير كعجائب

التأكيل (. )532/1
()3

()5

()3

مبلؾ التأكيل (. )267/2
تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )331/5

كشف المعاني  ،ص ( )215المسألة رقـ (. )211
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(ت741ىػ)

()1

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()2

 ،ك القنكجي(ت1307ىػ) (.)3

 -2نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) تكجيو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)4
 -3ذكر ابف عاشكر (ت1393ىػ)  " :كالحق أف األشد كماؿ القكة ألف أصمو
جمع شدة  ،ك أف االستكاء كماؿ البنية كقكلو تعالى في كصف الزرع 
ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮍ ﭼ ]الفتح[  ،كليذا أريد لمكسى
الكصف باالستكاء  ،كلـ يكصف يكسف إال ببمكغ األشد خاصة ألف مكسى
كاف رجبل طكاال كما في الحديث  " :كأنو مف رجاؿ شنكءة "  ،فكاف كامل
األعضاء كلذلؾ كاف ككزه القبطي قاضيا عمى المكككز " (.)5
التعميق :
يرػ الباحث  :اآلية األكلى ركزت عمى طبيعة مكسى كالظركؼ المحيطة بو التي
تختمف عف ظركؼ مف سبقو مف األنبياء كمنيـ يكسف – عميو السبلـ – فذكر
(االستكاء) لو كلـ يذكر لغيره .
 _14المثال الرابع عشر :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الفعل (أقبل) :

()1

التسييل لعمكـ التنزيل (. )141/2

()2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )277المسألة رقـ (. )5

()4

بصائر ذكؼ التمييز(. )257/1

()3

فتح البياف في مقاصد القرآف (. )308/6

()5

التحرير كالتنكير (. )87/20
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 -1ﭽﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮘ ﭼ]القصص [ .

أما اآلية التي لـ يرد فييا الفعل (أقبل)  :
 -1ﭽﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﯁ ﭼ] النمل[
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 _1رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :ما ذكر في سكرة (النمل) بني عميو كبلـ
يناسبو كىك قكلو تعالى  :ﭽ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ﭼ.

أما في سكرة

(القصص) فاقتصر عمى قكلو :ﭽ ﮺ ﮻ ﭼ كلـ يبف عميو الكبلـ  ،فذكر قبمو
ﭽﮑﭼ ليككف في مقابمة ﭽﮌﭼ أؼ :أقبل آمنا غير مدبر كال تخف(.)1
ككافقو الحسف القمي (ت728ىػ)

()2

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)(.)3

 -2نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما ذكره الكرماني (ت50ىػ) كلـ يشر إليو (.)4
 -3قاؿ ابف عاشكر (ت1393ىػ)  :إف ذكر (أقبل) ىي تصريح بمضمكف قكلو
(ال تخف) في سكرة (النمل) ألنو لما أدبر خكفا مف الحية كاف النيي عف

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )134المسالة رقـ (. )356

()3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )419المسألة رقـ (. )5

()2

()4

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ( . )294/5

بصائر ذكؼ التمييز (. )350/1
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الخكؼ ّيدؿ عمى معنى طمب إقبالو فكاف الكبلـ ىنالؾ إيجا از ككاف ىنا

مساكاة كتفننا في حكاية القصتيف (.)1

التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو ابف عاشكر(ت1393ق) في اشتماؿ (ال تخف) عمى
معنى (أقبل) .
 _15المثال الخامس عشر :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (يكفر عنو سيئاتو) :
 -1ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉﰎ ﭼ]التغابف[ .
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (يكفر عنو سيئاتو) :
 -1ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﰂﭼ]الطبلؽ[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :إف اآلية األكلى جاءت بعد قكلو مخب ار عف
الكفار ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
()1

التحرير كالتنكير (. )113/20
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ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾
﮿﯀ ﯁

﯂ ﭼ  ،فيذه سيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمف باهلل بعدىا

فقاؿ  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ في مستقبل عمره يمسح عنو ما سبق
مف كفره ثـ يكجب لو جنات  ،كاآلية الثانية لـ يتقدميا خبر عف كفار بسيئات
فيكعدكا بتكفيرىا إذا أقمعكا عنيا كتابكا منيا  ،كعممكا الصالحات مكانيا  ،ك
كاف مضمكنا تكفير السيئات عند اإليماف كعمل الصالحات  ،فمـ يحتج إلى
ذكره كما كاف األمر في غيره " ( .)1كقد تابعو الكرماني (ت505ىػ) ( ،)2ك
الغرناطي (ت708ىػ) ( ،)3كابف جماعة (ت733ىػ) ( ،)4كالفيركزآبادؼ
(ت817ىػ) ( ،)5ك األنصارؼ (ت926ىػ) ( ،)6كأبك السعكد (ت951ىػ) (.)7
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ) في مناسبة الذكر كعدمو لسياؽ
اآليتيف .
ب_ الجممة االسمية :
 _1المثال األول :
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )534

()3

مبلؾ التأكيل (. )475/2

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )190المسألة رقـ (. )522

()4

كشف المعاني  ،ص ( )359المسألة رقـ (. )441

()6

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )568المسألة رقـ (. )3

()5

()7

بصائر ذكؼ التمييز (. )468/1

إرشاد العقل السميـ ()257/8
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لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (فميـ أجرىـ عند ربيـ) :
 -1ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭩ ﭼ ]البقرة[
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (فميـ أجرىـ عند ربيـ) :
 -1ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯬ ﭼ]المائدة[.
 -1ىذا المكضع مما انفرد الغرناطي (ت708ىػ) بتكجييو حيث إف  " :قكلو
تعالى في سكرة (البقرة)  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ قد تقدـ في (المائدة) ما يعطيو
كيحرزه فاكتفى بو  ،أال ترػ أف قكلو تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ]المائدة[ تفسير
بيف لؤلجر األخركؼ المجمل في قكلو في سكرة ( البقرة)  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭼ  إلى آخر اآلية  ،فقد حصل ما في سكرة (المائدة) مفصبل مبينا ما
كرد في (البقرة) مجمبل  ،فمك قيل في (المائدة)  :فميـ أجرىـ لكاف تك ار ار
كرجكعا إلى اإلجماؿ بعد التفصيل كذلؾ عكس ما ينبغي " (.)1
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذكره الغرناطي(ت708ق) النفراده في الكقكؼ في اآليتيف .
 _2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (فبل أثـ عميو) :

()1

مبلؾ التأكيل (. )44/1
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 -1ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ]البقرة[.
أما اآليتاف التي لـ ترد فييما جممة (فبل أثـ عميو) :
 -1ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ]األنعام[.
 -2ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ]النحل[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى النحك اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف هللا تعالى صرح بمفع اإلثـ في سكرة
(البقرة) ؛ ألنو أكؿ المكاضع  ،كاكتفى بو ضمنا في بقية المكاضع لداللة قكلو
تعالى  :ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ عمى نفي اإلثـ ( .)1كتابعو في ذلؾ الكرماني
(ت505ىػ) ( ،)2كاألنصارؼ (ت926ىػ )

()3

.

 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :آية (البقرة) مبنية عمى اإلطناب فأعقب ذلؾ
بقكلوﭽ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ ليناسب ما ذكر  ،ككقع االكتفاء في غيرىا بما جاء
فييا كل عمى ما يناسب (.)4
 -3ذكر الفخر الرازؼ (ت604ىػ) بعض الفكائد في ىذه المسألة عف سر الجمع
بيف ﭽ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ كقكلو  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ  ،فالغفراف إنما يككف
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )57

()3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )50المسألة رقـ (. )77

()2

()4

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )27المسألة رقـ (.)33

مبلؾ التأكيل (. )57/1
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عند حصكؿ اإلثـ  ،فذكر أف المضطر قد يزيد عمى تناكؿ الحاجة فيك
سبحانو غفكر بأف يغفر ذنبو في تناكؿ الزيادة  ،رحيـ حيث أباح في تناكؿ
قدر الحاجة (.)1
 -4قاؿ الحسف القمي (ت721ىػ)  " :كفي سائر المكاضع قدـ ما ىك مستنكر
كىك الذبح لغير هللا  ،كليذا لـ يذكر (فبل أثـ عميو) "(.)2
التعميق :
 يرػ الباحث  :أف اإلسكافي(ت420ىػ) نظر إلى اآليات عمى حسب ترتيب
المصحف  ،كاال فإف نزكؿ (األنعاـ) ك(النحل) جاء قبل (البقرة)  ،كما نمحع
مف إشارتو أف عدـ الذكر ال يككف إال بدليل  ،كذلؾ فإف المغفرة كالرحمة
تعني عدـ اإلثـ  ،كىذا ممحع جيد .
_3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (ال ضير) :
 -1ﭽﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ]الشعراء[.
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (ال ضير) :
 -1ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ]األعراؼ[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
()1
()2

التفسير الكبير (. )12/5

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )471/1
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 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف آية (الشعراء) القصة فييا إطناب كىذا كاضح
مف قكلو تعالى  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ  ك
قصة مكسى –عميو السبلـ -في سكرة (األعراؼ) مبنية عمى االختصار(.)1
ككافقو الكرماني(ت505ىػ)

()2

()3

 ،كالحسف القمي(ت728ىػ)

.

 -2ذىب الغرناطي (ت708ىػ)  ":أف قكلو :ﭽﮮ ﮯﭼ مقابل بو ما تقدـ مف
قكلو:ﭽﭸ ﭹ ﭺﭼ ]الشعراء ، [ 44 :لما اعتقدكا أف لو عزة كنسبكىا
إليو  ،فظنكا أنو يقدر عمى ما يريده  ،كيستبد بفعمو  ،ثـ لما كضح ليـ الحق
رجعكا عف اعتقادىـ كظنيـ كعممكا أف القدرة كالعزة هلل سبحانو  ،كسممكا
لخالقيـ كلـ يبالكا بفرعكف كممئو فقالكا  :ﭽﮮ ﮯﭼ أؼ  :ال ضرر  ،كال
خكؼ مف فرعكف إذ العزة هلل كحده  ،كلما لـ يقع مف قكليـ في (األعراؼ)
أكال مثل الكاقع ىنا لـ يجيئكا في الجكاب ما جاء ىنا " (.)4
 -3قاؿ ابف جماعة (ت733ىػ)  " :لما كاف الكعيد في (الشعراء) أشد ناسب
مقابمتيـ لو بعدـ التأثر بو في مقابمة ما يرجكنو عند هللا تعالى " (.)5
 -4نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما ذكره الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)6
التعميق :
()1

درة التنزيل غرة التأكيل  ،ص (. )226

()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )302/3

()5

كشف المعاني  ،ص( )187المسألة رقـ (. )166

()2

()4

()6

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )68المسألة رقـ (. )157

مبلؾ التأكيل (. )221/1

بصائر ذكؼ التمييز (. )219/1
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يتبنى الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ق) لمناسبة اإلطناب كاإليجاز في
اآليتيف .
 _4المثال الرابع :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة ( كأف في أذنيو كقرا)  :
 -1ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ]لقماف. [7
أما اآلية التي لـ ترد فييا جممة (كأف في أذنيو كقرا) :
 -1ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ]الجاثية[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :إف ىذا الكافر لما أخبر هللا عنو في سكرة
(لقماف) بأنو يعرض عف القرآف إذا سمعو غير منتفع بو حتى كأنو لـ
يسمعو  ،كيستمر بو ىذا الحاؿ  ،كما يستمر بمف بو صمـ  ،كقكلو في
(الجاثية)  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ يدؿ عمى ما دؿ عميو ﭽﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﭼ  ،ألف اإلصرار عزـ ال يتيـ معو بإقبلع  ،فإذا أصر عمى
التصامـ فيك كمف في أذنيو كقر  ،فصار أحد المفظيف يغني عف اآلخر كيقكـ
مقامو  ،كيؤدؼ مف المعنى أداءه  ،فذلؾ لـ يجمع بينيما  ،ككاف المكضع
الذؼ ذكر فيو ﭽﮈ ﮉ ﭼ أحق بقكلو  :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ  ،ك
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المكضع الذؼ ذكر فيو اإلصرار عمى ترؾ االستماع أغنى عف ذكر ﭽﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﭼ(.)1
 -2ذكر الكرماني (ت 505ىػ)  :إف اآليتيف نزلتا في النضر بف الحارث .كذلؾ
أنو ذىب إلى فارس فاشترػ كتاب كميمة كدمنة  ،كأخبار رستـ كاسفنديار  ،ك
أحاديث األكاسرة  ،فجعل يركييا كيحدث بيا قريشا  ...فأنزؿ هللا ىذه اآليات
كبالغ في ذمو لتركو استماع القرآف فقاؿ :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼأؼ :صمما ال
يقرع مسامعو صكت .
كلـ يبالغ في (الجاثية) ىذه المبالغة لما ذكر بعده  :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪﭼألف العمـ ال يحصل إال بالسماع  ،أك ما يقكـ مقامو مف خط أك
غيره ( .)2ككافقو الحسف القمي(ت728ىػ) ( ،)3ك األنصارؼ(ت926ىػ)

()4

.

 -3ذىب الغرناطي (ت708ىػ)  " :أنو تقدـ آية (الجاثية) كصفو بسماع اآليات
ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ  ،فمـ يكف ليطابقو ذكر الكقر في األذف  ،ألنو قد ذكر
سماعو لآليات كالكقر مانع مف السمع  ،فمـ يناسب اإلعبلـ بالسامع ذكر
الكقر المانع منو  ،...أما لقماف فمـ يقع ذكر سماع اآليات  ،كما تقدـ المشار
إلييـ بقكلو  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )486

()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )423/5

()2

()4

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )147المسألة رقـ (. )393

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص( )446المسألة رقـ (. )1
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ﭻ ﮃ ﭼ  ،كىذه زيادة مرتكب  ،فناسبيا ذكر الكقر  ،مع أنو لـ يرد فييا
ذكر سمع اآليات كما كرد في (الجاثية) " (.)1
 -4نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كأشار إليو (.)2
التعميق :
يتبنى الباحث تكجيو الغرناطي (ت708ق) لبياف سبب السماع .
 _2الذكر وعدمو في (المجرور بحرف )
 _1ذكر الجار والمجرور (منكم) وعدمو :
 _1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (منكـ) :
 -1ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮗ ﭼ] البقرة [ .
 -2ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﰣ ﭼ] البقرة [.
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (منكـ):
 -1ﭽﮫ ﮬ ﮭﯨ ﭼ]البقرة [.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :أنو لـ يذكر (منكـ) في قكلو :ﭽ ﮫ ﮬ
()1
()2

مبلؾ التأكيل (. )402/2

بصائر ذكؼ التمييز (. )371/1
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ﮭ ﯨ ﭼاكتفاء بقكلو :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﯨ ﭼ]البقرة [
التصالو بو ( .)1كنقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ذلؾ كأشار إليو (.)2
التعميق :
يتبنى الباحث ما قالو الكرماني (ت505ىػ)  ،إذ إف عدـ ذكر (منكـ) في سكرة
(البقرة) الكتفاء بما كرد قبمو مف قكلو تعالى  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ.
 _2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (منكـ) :
 -1ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮨ ﭼ]البقرة[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (منكـ)  :
 -1ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮠ ﭼ]الطبلؽ[ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :ذكر (منكـ) يشعر أف المستجيبيف ليسكا الكل
بما تعطيو داللة (منكـ) ،بخبلؼ سكرة (الطبلؽ)  ،فالمطالب فييا أيسر
كالتكاليف أقل فناسب ذلؾ الخطاب بالحرؼ الذؼ يخاطب بو الجميع كيشمميـ
فقيل ( :ذلكـ) كقيل ( :مف كاف يؤمف)  ،فناسب كل ما في السكرتيف ما بنيت

()1
()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  )28المسألة رقـ (. )38
بصائر ذكؼ التمييز (. )152/1
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عميو القصة (.)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ) ( ،)2كالغرناطي(ت708ىػ)(،)3
ك الحسف القمي (ت728ىػ) ( ،)4كاألنصارؼ (ت926ىػ) (.)5
 -2قاؿ السميف الحمبي (ت756ىػ)  " :إف المخاطب  :إما الرسكؿ أك كل
سامع  ،فمذلؾ جيء بالكاؼ الداللة عمى الكاحد  ،كاما الجماعة كىك الظاىر
فيككف ذلؾ بمعنى (ذلكـ) فمذلؾ قاؿ بعده (منكـ) " (.)6
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)7
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي(ت420ىػ)  ،فقد أفاد ذكر الجار كالمجركر
(منكـ) في سكرة (البقرة) تخصيص الكعع لبعض المؤمنيف باهلل كاليكـ اآلخر ممف
عاضمكا زكجاتيـ أك يفكركف في المعاضمة  ،كعدـ ذكرىا أفاد تعميـ الكعع لكل مف
يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر .

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )71

()3

مبلؾ التأكيل (. )67/1

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )30المسألة رقـ (. )46

()4

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )638/1

()6

الدر المصكف (. )461/2

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )60المسألة رقـ (.)99

()7

بصائر ذكؼ التمييز (. )154/1
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 _2ذكر الجار والمجرور (من بعد ذلك) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (مف بعد ذلؾ) :
 -1ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮰ ﭼ]آؿ عمراف [ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (مف بعد ذلؾ) :
 -1ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯣ ﭼ]البقرة[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :أنو لك ذكر في سكرة(البقرة) (مف بعد ذلؾ) مع
قكلو  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﯖ ﭼ ]البقرة[  ،اللتبس أك لتكرر( .)1ككافقو
()2

األنصارؼ (ت926ىػ)

.

 -2نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني كلـ يشر إليو

()3

.

 -3قاؿ البقاعي (ت885ىػ)  ":كلما كاف التائب لـ يستغرؽ زماف ما بعد اإليماف
بالكفر ،ك كانت التكبة مقبكلة كلك قل زمانيا أثبت الجار فقاؿ  :ﭽ ﮨ ﮩ
ﮪ ﭼ"(.)4

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )26المسألة رقـ (. )29

()3

بصائر ذكؼ التمييز ()149/1

()2

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )47المسألة رقـ (. )68

()4

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )478/4
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التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو الكرماني(ت505ىػ)  ،إذ إف ذكر (مف بعد ذلؾ) في
سكرة (البقرة) يؤدؼ إلى االلتباس كالتكرار .
 _3ذكر الجار والمجرور (لكم) وما اتصل بو وعدمو:
 _1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا الجار كالمجركر (لكـ) :
 -1ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮜ ﭼ ]آؿ عمراف [ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (لكـ) :
 -1ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭱ ﭼ] األنفاؿ [ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي(ت420ىػ) :إف آية (آؿ عمراف) كردت عمى األصل ،بخبلؼ
اآلية الثانية فقد تقدميا لفع (لكـ) كىك ما يغني عف إعادتيا بمفظيا كىك قكلو
تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭼ ]األنفاؿ [  ،ثـ يقكؿ اإلسكافي  " :فمما قاؿ  :ﭽ ﭔ
ﭕ ﭼعمـ أنو جعل بشرػ ليـ  ،فأغنت (لكـ) األكلى بمفظيا كمعناىا عف
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الثانية ( .)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ) ( ،)2كالحسف القمي(ت728ىػ)( ،)3ك
ابف جماعة (ت733ىػ)
(ت926ىػ)

()6

()4

 ،ك البقاعي (ت885ىػ)

()5

 ،ك األنصارؼ

.

 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف سكرة (آؿ عمراف) تقدميا ذكر طائفتيف
المؤمنة كالكافرة  ،كخص الطائفة المؤمنة بالبشارة كأنيا ألكلياء هللا تعالى فقاؿ
ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﭼ  ،أما آية (األنفاؿ) فالحديث فييا خاص بالمؤمنيف فمـ
يذكر شبة الجممة (لكـ) (.)7
 -3قاؿ أبك حياف (ت745ىػ)  :إف سكرة (األنفاؿ) بنيت عمى االختصار  ،بينما
مكممة فناسب
سكرة (آؿ عمراف) بنيت عمى اإلطناب كاإلسياب ،ألف القصة ّ
إيناسيـ بالخطاب المكاجو( .)8ك تابعو السميف الحمبي (ت756ىػ)(.)9
 -4نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)10

()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )92

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )37المسألة رقـ ( ، )64ك غرائب التفسير كعجائب

التأكيل (. )268/1
()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(.)379/3

()4

كشف المعاني  ،ص( )132المسألة رقـ (. )82

()6

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )96المسألة رقـ (. )38

()5

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )58/5

()7

مبلؾ التأكيل (. )89/1

()9

الدر المصكف (. )390/3

()8

البحر المحيط (. )460/4

()10

بصائر ذكؼ التمييز (. )166/1
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 -5نقل ابف عاشكر (ت1393ىػ)  :تكجيو اإلسكافي (ت420ق) دكف اإلشارة
إليو  ،كذكر تعميبل آخر كىك" :أف آية (آؿ عمراف) سيقت مساؽ االمتناف  ،ك
التذكير بنعمة النصر في حيف القمة كالضعف  ،فكاف تقييد ﭽ ﮎﭼ بأنيا
ألجميـ ،...،كأما آية (األنفاؿ) فيي مسكقة مساؽ العتاب عمى كراىية الخركج
إلى بدر في أكؿ األمر  ،كعمى اختيار أف تككف الطائفة التي تبلقييـ غير
فجرد ﭽ ﮎﭼعف أف يعمق بو (لكـ) إذ كانت البشرػ لمنبي
ذات الشككة ّ ،
ملسو هيلع هللا ىلص كمف لـ يترددكا مف المسمميف " (.)1

التعميق :
يرػ الباحث أف جميع التكجييات مقبكلة  ،كأف المفسريف حاكلكا الكشف عف النكاحي
الجمالية كاألسرار الببلغية في اآليتيف .
 _2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (لكـ) :
 -1ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﯞ ﭼ
]األنعاـ[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (لكـ):
 -1ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮗ ﭼ]هود[.

()1

التحرير كالتنكير (. )276/9
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أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :عدـ ذكر ﭽ ﭸ ﭼ في آية (ىكد) ىك أف
(لكـ) تقدـ عدة مرات مف أكؿ القصة فاكتفى بو تخفيفا  ،أما سكرة (األنعاـ)
فمـ يتقدـ المفع إال مرة كاحدة فناسب الذكر(.)1
ككافقو الحسف القمي (ت728ىػ) ( ،)2ك ابف جماعة (ت733ىػ) ( ،)3ك
الزركشي (ت ،)4( )794ك األنصارؼ (ت926ىػ) (.)5
 -2قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف آية (ىكد) ىي حكاية عف نكح عميو
السبلـ  ،الذؼ أخذ يدعك قكمو بمطف كاشفاؽ  ،كىذا ناسب عدـ
الذكر  ،فتكرار الكممة يفيد التقريع  ،أما سكرة (األنعاـ) فيي في أمر مشركي
قريش أىل الكفر  ،فناسب ذكر القيد (.)6
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو

()7

.

 -4رأػ البقاعي (ت885ىػ)  " :كلما كاف تعالى قد أعطاه مفاتيح خزائف
األرض  ،فأباىا تكاضعا هلل سبحانو  ،فقيد بقكلو (لكـ) إفياما لما يخبر بو

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )51المسألة رقـ (. )104

()3

كشف المعاني  ،ص( )161المسألة رقـ (. )125

()2

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )81/3

()4

البرىاف في عمكـ القرآف(. )152/1

()6

مبلؾ التأكيل (. )161/1

()5

()7

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )168المسألة رقـ (. )23
بصائر ذكؼ التمييز (. )194/1
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المؤمنيف مف ذلؾ ليزدادكا إيمانا مع إيمانيـ  ،كأما الكفرة فإف إخبارىـ بذلؾ
مما يغرييـ عمى االقتراحات استيزاء فبل فائدة لو "

()1

.

التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الكرماني(ت505ىػ)  ،إذ إف عدـ ذكر الجار كالمجركر
(لكـ) في سكرة (ىكد) ىك ألنو تقدـ ذكره أكثر مف مرة  ،كىك مف باب اإليجاز
 _3المثال الثالث :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (لكـ):
 -1ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮞ ﭼ] النمل[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (لكـ) :
 -1ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯪﯶﭼ]إبراهٌم[.
قاؿ النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  " :إف (لكـ) في آخر اآلية الثانية مذككرة  ،ألنو
قاؿ  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯶ ﭼ ]إبراىيـ[ فأغنى ذكرىا ىناؾ
عف ذكرىا أكال  ،كاآلية األكلى لما لـ يكف في آخرىا ذكر أنو فعل ذلؾ ليـ
ذكر في أكليا (لكـ) ألف بعدىا  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮞ ﭼ
]النمل[  ،ك ليست (لكـ) في قكلو  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
()1

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )122/7
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ﮔﮕﮞﭼ]النمل[ تكفي مف ذكرىا في أكليا  ،ألنيا في معنى غير
معنى  :خمق لكـ أصناؼ النعـ " ( .)1ككافقو الكرماني(ت505ىػ)
الحسف القمي (ت728ىػ)

()3

()4

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

()2

 ،ك

 ،ك األنصارؼ

(ت926ىػ) (.)5
 -2قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :المقاـ في السكرتيف مختمف ؛ ألنو سكرة
(إبراىيـ) تقدميا الحديث عف عباد هللا بقكلو :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﯚ ﭼ
]إبراىيـ[  ،كىـ بذلؾ في مكضع االعتراؼ بأف هللا غني عف عباده كما يمف
بو عمييـ ىك ليـ فميسكا في حاجة إلى ذكر (لكـ) ،بخبلؼ مكضع (النمل)فقد
تقدمياﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ]النمل[  ،فمما تضمنت تعنيفا لممشركيف
كتقريعيـ كتكبيخيـ عمى سكء مرتكبيـ كعماىـ عف التفكير كاالعتبار
فقيل  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮞ ﭼ فحصل تنبيييـ كاعبلميـ أف إنزاؿ الماء مف
السماء إنما ىك ليـ عمى سبيل االمتناف كأنو ال حاجة بو سبحانو إليو (.)6
ككافقو أبك حياف (ت745ىػ) ( ،)7ك البقاعي (ت885ىػ)

()1

()8

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص ( . )301

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )93المسألة رقـ (. )246

()4

كشف المعاني  ،ص ( )221المسألة رقـ ()221

()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )313/5

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )293المسألة رقـ (. )5

()7

البحر المحيط (. )84/7

()6

()8

مبلؾ التأكيل (. )287/2

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )186/14
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.

 -3نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما قالو الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)1
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو الغرناطي(ت708ق)  ،حيث إنو لـ يحتج في سكرة
(إبراىيـ) إلى تنبيييـ عمى أف ذلؾ ليـ إذ حاليـ التذكر كمكاالة االعتبار ال الغفمة .
 _4المثال الرابع :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (لكـ) :
 -1ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮕ ﭼ] الفتح [ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (لكـ) :
 -1ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﯧ ﭼ]المائدة [ .
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف بيف اآليتيف فرقا مف حيث العمكـ
كالخصكص  ،كأف الخصكص ال يقتضي الذكر لمتبييف  ،فآية(الفتح) قد نزلت
في أناس تخمفكا عف الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ،كأما آية (المائدة) فيي عامة فمـ تختص
بفريق دكف فريق  ،بل ىي فيمف كفر باهلل تعالى كادعى أف المسيح –عميو
السبلـ – ىك هللا كلذلؾ قاؿ تعالى  :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯧ ﭼ]المائدة [  ،فمما جاءت عامة لـ

()1

بصائر ذكؼ التمييز (. )270/1
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يذكر شبو الجممة (لكـ) ( .)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ) ( ،)2ك
الغرناطي (ت708ىػ)

()3

 ،ك الحسف القمي (ت728ىػ)

()4

 ،ك ابف جماعة

(ت733ىػ) (.)5
 -2نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو .
التعميق :
يتبنى الباحث ما قالو اإلسكافي (ت420ق) كمف تابعو  ،حيث إف الخصكص
يقتضي ذكر (لكـ) بخبلؼ العمكـ الكارد في سكرة (المائدة) .
 _4ذكر الجار والمجرور (منو) وعدمو :
 _1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (منو) :
-1ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮑ ﭼ]المائدة [ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (منو) :
-1ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ
]النساء[ .
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )120

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )176المسألة رقـ (. )482

()4

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )147/6

()3

()5

مبلؾ التأكيل (. )124/1

كشف المعاني  ،ص ( )147المسألة رقـ (. )102
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عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
-1ذكر الكرماني(ت505ىػ)  :أف اآليتيف في أحكاـ الكضكء  ،كأف آية (النساء)
كرد فييا بعض تمؾ األحكاـ فناسب عدـ الذكر  ،أما آية (المائدة) فقد كرد
فييا جميع األحكاـ الخاصة بالكضكء  ،فكرد فييا الذكر ( .)1ككافقو ابف
جماعة(ت733ق)

()2

 ،كاألنصارؼ(ت926ق) (.)3

-2ذىب الغرناطي (ت708ىػ)  :آية (المائدة) اختصت بالذكر لتأخرىا في
ترتيب المصحف  ،فقكلو  :ﭽ ﮀﭼ بياف  ،كالمتأخر يككف بيانا لممتقدـ (.)4
-3رأػ الحسف القمي (ت728ىػ)  :أف (منو) في سكرة (المائدة) تفيد التبعيض
أؼ  :يمكنو المسح ببعضو (.)5
-4نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما ذكره الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)6
-5قاؿ أبك السعكد (ت951ىػ)  :إف (منو) البتداء الغاية  ،كقيل لمتبعيض (.)7
التعميق :
يرػ الباحث  :تكجيو الكرماني (ت505ىػ) يعد أكلى مف تكجيو الغرناطي
(ت708ىػ)  ،ألف سكرة (المائدة) كرد فييا تفصيل الكضكء كتفصيل كاجباتو
()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )40المسألة رقـ (. )72

()3

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )114المسألة رقـ (. )21

()2

كشف المعاني  ،ص ( )138المسألة رقـ (. )91

()4

مبلؾ التأكيل (. )104/1

()6

بصائر ذكؼ التمييز (. )174/1

()5

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (.)420/2

()7

إرشاد العقل السميـ (. )11/3
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ثـ ذكر التيمـ  ،أما سكرة (النساء) فميس فييا تفصيل مثل ما جاء في (المائدة) .
_2المثال الثاني:
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (منو) :
 -1ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯰ ﭼ]النحل [.
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (منو) :
 -1ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭯ ﭼ]فاطر[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  " :إف معنى الكبلـ في قكلو ﭽ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭯ ﭼمستقل  ،ال إيياـ فيو كال احتماؿ ألف
تقدير الكبلـ  :مف كل البحر أكمكـ كاستخراج الحمية لمباس  ،فالكبلـ في قكة
المبتدأ كالخبر  ،ال يكىـ خبلؼ ما ذكر  ،كأما قكلو ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯰ ﭼ فمك
سقط ىنا المجركر الذؼ ىك (منو) لكاف مجاال لبلحتماؿ  ،لك قيل  :ك
تستخرجكف حمية لـ يكف بالنص في أف استخراج الحمية مف البحر كاف كاف
ظاى ار  ،إال أف ىذا االحتماؿ منقدح ىنا كغير منقدح في آية(فاطر)" (.)1

()1

مبلؾ التأكيل (. )297/1
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 -2ذىب الحسف القمي (ت728ىػ)  :إف تقدـ الجار في سكرة (فاطر)ﭽ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭼأغنى عف ذكره مرة أخرػ (.)1
 -3رأػ ابف جماعة (ت733ىػ)  :آية (النحل) سيقت لتعدد النعـ عمى
الخمق  ،كآية (فاطر) سيقت لبياف القدرة كالحكمة بدليل قكلو تعالى  :بدليل
قكلو تعالى  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ و قوله  :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﰟ ﭼ]فاطر[  ،فتكرر (منو) في آية (النحل) لتحقيق المنة كالنعمة (.)2
 -4قاؿ السميف الحمبي (ت756ىػ)  :إف (منو) في سكرة ( النحل) البتداء الغاية
أك التبعيض

()3

.

التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الغرناطي(ت708ق)  ،إذ إف لك لـ يذكر (منو) لكاف
ىناؾ مجاؿ لبلحتماؿ .
 _5ذكر الجار والمجرور (بـالحق) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (بالحق) :
 -1ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ]األنعاـ[.

()1
()2
()3

تفسير غرائب الفرآف كرغائب الفرقاف (. )249/4
كشف المعاني  ،ص ( )225المسألة رقـ (. )229

الدر المصكف (. )200/7
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أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (بالحق)
 -1ﭽﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ]الشعراء [.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي(ت420ىػ)  :سكرة (األنعاـ) نزلت قبل سكرة (الشعراء)  ،فمما
قيد التكذيب (بالحق)  ،أما
استكفت األكلى المفع كتقدـ ىذا اإلطناب ّ

(الشعراء) فقد بنيت عمى االختصار( .)1كقد تابعو في ذلؾ الكرماني
(ت505ىػ)

()2

 ،ك الغرناطي (ت708ىػ) ( ،)3كأبك حياف(ت745ىػ)
()5

األنصارؼ (ت926ىػ)

()4

،ك

 ،كاآللكسي(ت1270ىػ) (.)6

 -2قاؿ ابف جماعة (ت733ىػ)  " :كالمراد (بالحق) القرآف  ،كلكف لـ يصرح
بو  ،كفي الشعراء صرح بالقرآف بقكلو :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ فعمـ أف
المراد بالحق ( :القرآف ) (.)7
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)8

()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )133

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )47المسألة رقـ (  ، )92كغرائب التفسير كعجائب

التأكيل (. )352/1
()3

مبلؾ التأكيل (.)140/1

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص( )158المسألة رقـ (. )3

()7

كشف المعاني  ،ص( )154المسألة رقـ (. )114

()4

()6

()8

البحر المحيط (. )80/4

ركح المعاني (. )89/4

بصائر ذكؼ التمييز(. )189/1
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التعميق :
يتبنى الباحث ما ذكره اإلسكافي (ت420ىػ)  ،فقد تعمق الجار كالمجركر (بالحق)
بػ(كذبكا) فجاء عمى األصل فقد كذبكا بالحق  ،كاقتصر في اآلية الثانية عمى (كذبكا)
دكف تقييد إال أنو يكحي بتكذيبيـ بالحق كاف كاف مطمقا .
 _6ذكر الجار والمجرور (بو) وعدمو :
أ_ المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (بو) :
 -1ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯗ ﭼ
]األعراؼ[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر(بو) :
 -1ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﰀ ﭼ]آلعمران[.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ الكرماني (ت505ىػ)  :إف ذكر (بو) ألف قياس  :آمف بو كما كرد في
سكرة (األعراؼ)  ،بخبلؼ سكرة (آؿ عمراف) لـ تذكر (بو) لمكافقة
قكلو  :ﭽﯗ ﯘ ﯞ ﭼ]آؿ عمراف[  .فإف القياس أيضا  :كفر بو ( .)1ككافقو
األنصارؼ(ت926ق) (.)2
()1
()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )37المسألة رقـ (. )63

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )93المسألة رقـ (. )33
258

 -2رأػ الزمخشرؼ (ت538ىػ)  :ذكر (بو) في سكرة (األعراؼ) داللة عمى تقبيح
أمرىـ  ،كعمى عظـ ما يصدكف بو ( .)1نقل أبك حياف(ت745ىػ) ذلؾ كأشار
إليو (.)2
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما ذكره الكرماني(ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)3
التعميق :
يكافق الباحث ما قالو الكرماني(ت505ق)  ،إذ إف عدـ ذكر (بو) جريا عمى مكافقة
(مف كفر)  ،ك ذكر(بو) جريا عمى مكافقة األصل .
ب_ المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (بو) :
 -1ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮱ ﭼ ]يكنس [ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (بو) :
 -1ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﯓ ﭼ
]األعراؼ[ .

()1
()2
()3

تفسير الكشاؼ  ،ص ( . )373
البحر المحيط (. )341/4

بصائر ذكؼ التمييز (. )165/1
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أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ) :أف ىناؾ فرقا بيف اآليتيف  ،كقد أعتمد في تفريقو
بيف اآليتيف عمى ما تقدميا مف سياؽ  ،فكل آية كافقت ما قبميا  ،فما سبق
آية (األعراؼ) خبل مف التعدية بالباء  ،قاؿ تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭼ ]األعراؼ[ فقاؿ :ﭽ ﭝ ﭞﭼ فجاءت اآلية بعدىا عمى
ذلؾ  ،كأما في (يكنس) فجاء قبل اآلية قكلو  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮙﭼ  ،كقاؿ أيضا :ﭽ ﮇ ﮈ ﮙﭼ ]يكنس [
فناسب ذكره مكافقة  ،مع أف التكذيب كاحد في اآليتيف( .)1ككافقو الكرماني
()2

(ت505ىػ

 ،كالحسف القمي(ت728ىػ)( ،)3كابف جماعة (ت733ىػ)( ،)4ك

أبك حياف (ت745ىػ)
(ت926ىػ)

()1
()2

()7

()5

 ،ك السميف الحمبي (ت756ىػ)

()6

 ،ك ابف عاشكر (ت1393ىػ) (.)8

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )209

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )65المسألة رقـ ( ، )145ك غرائب التفسير

كعجائب التأكيل (. )490/1

()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )603/3

()5

البحر المحيط (. )354/4

()7

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )201المسألة رقـ (. )26

()4

()6

()8

 ،ك األنصارؼ

كشف المعاني  ،ص( )184المسألة رقـ (. )161
الدر المصكف (. )398/5

التحرير كالتنكير (. )39/1
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 -2قاؿ الغرناطي (ت708ىػ)  :إف الجار كالمجركر (بو) تقدـ في سكرة
(األعراؼ) مرتيف  ،فمـ يذكر في اآلية اكتفاء بما تقدـ  ،أما آية (يكنس) فمـ
يتقدميا ذكر (بو)  ،فجيء بو (.)1
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)2
 -4عمل البقاعي (ت885ىػ)  :عدـ ذكر(بو) أدؿ عمى الزجر كمطمق
التكذيب  ،كاكفق لمقصكد السكرة

()3

.

التعميق :
يرػ الباحث  :أما تعمق الجار كالمجركر فإنو يفيد اآلية تحديدا فتكذيب الرسل في
سكرة (يكنس) متعمق بالبينات  .ك قكلو تعالى  :بدكف (بو) أكسبت اآلية داللة
التكذيب بشكل عاـ دكف ارتباط باألمر المك ّذب .
_7ذكر الجار والمجرور (منيم) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر(منيـ) :
 -1ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮪ ﭼ]األعراؼ[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (منيـ) :
 -1ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭹ ﭼ]البقرة [ .

()1

مبلؾ التأكيل (. )212/1

()3

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )16/8

()2

بصائر ذكؼ التمييز (. )215/1
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أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
-1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف في سكرة (األعراؼ) معنى يقتضي ذكر
(منيـ)  ،كىك أف أكؿ الحكاية مبني عمى التخصيص كالتمييز كذلؾ لقكلو
تعالى  :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ]األعراف [
كقكلو  :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮬﭼ ]األعراؼ [ ،فقابل بيف التبعيض في األمة اليادية لمحق
كالتبعيض الذؼ في مقابمتو كىك الذيف ظممكا  ،كأما سكرة (البقرة) فمـ تنبف
اآليات التي قبل ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ عمى التخصيص
كالتبعيض (.)1
-2كافق الكرماني (ت505ىػ) ما ذكره اإلسكافي(ت420ق) كاكتفى باإلشارة أف
الذكر في سكرة (األعراؼ) لمكافقة التبعيض في اآلية التي قبميا
ابف جماعة (ت708ىػ)

()3

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()4

()2

 .ككافقو

.

-3اكتفى الزمخشرؼ (ت538ىػ) بالقكؿ  :ذكر (منيـ) في آية(األعراؼ)بياف (.)5

()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )19

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )20المسألة رقـ ( ، )17ك غرائب التفسير كعجائب

التأكيل (. )142/1
()3
()4
()5

كشف المعاني  ،ص ( )97المسألة رقـ (. )30
فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص( )27المسألة رقـ (. )29
تفسير الكشاؼ  ،ص (. )392
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كنقل أبك حياف (ت745ىػ) ( ،)1كاآللكسي(ت1270ىػ)

()2

عنو ذلؾ ك أشا ار

إليو .
-4رأػ الغرناطي (ت 708ىػ)  " :آية (البقرة) تفيد العمكـ  ،كآية (األعراؼ) تفيد
التخصيص فذكر قكلو ( :منيـ) (.)3
-5كافق الحسف القمي (ت728ىػ) ما قالو اإلسكافي (ت420ىػ)  ،كاكتفى
باإلشارة أف ذكر (منيـ) في سكرة (األعراؼ) ألنيا مبنية عمى التخصيص ،ك
أما سكرة (البقرة) فمـ يذكر تميي از كتخصيصا حتى يمزـ في أخر القصة مثل
ذلؾ (.)4
-6قاؿ البقاعي (ت885ىػ)  :ذكر (منيـ) في سكرة (األعراؼ) لتصريح بأف
تبديل القكؿ لـ يصدر مف جميعيـ ك حتى يتكىـ أنيـ مف الدخبلء فييـ  ،كأما
سكرة (البقرة) فقد أجممت ذلؾ  ،ألف آية (البقرة) لما سارت مسار التكبيخ
ناسب إرىابيـ بما يكىـ أف الذيف فعمكا ذلؾ ىـ جميع القكـ ألف تبعات بعض
القبيمة تحمل عمى جماعتيا ( .)5ككافقو ابف عاشكر (ت1393ىػ) (.)6
-7نقل الفيركزآبادؼ(ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)7

()1

البحر المحيط (. )407/4

()3

مبلؾ التأكيل (. )38/1

()2

ركح المعاني (. )84/5

()4

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )296/1

()6

التحرير كالتنكير (. )145/9

()5

()7

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )137/8
بصائر ذكؼ التمييز (. )143/1
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-8نقل أبك السعكد (ت951ىػ) ما ذكره الزمخشرؼ (ت538ىػ) كلـ يشر إليو (.)1
التعميق :
 يرػ الباحث :الغرناطي(ت708ىػ) لـ يأت بالجكاب المناسب ؛ ألف السؤاؿ
لماذا اختصت سكرة (األعراؼ) بالجار كالمجركر (منيـ) الذؼ خصص
العمكـ البادؼ مف آية (البقرة)؟
 يكافق الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ) ؛ ألنو أحسف حيف أعتمد
عمى السياؽ كرجع إلى ما تقدـ قبميا .
 _8ذكر الجار والمجرور (من دونو) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (مف دكنو) :
 -1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭳ ﭼ] النحل[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (مف دكنو) :
 -1ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﮇ ﭼ
]األنعام[.
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  " :إف قكلو  :ﭽ ﭥ ﭦ ﮇ ﭼ مستغف عف
ذكر المفعكؿ بو  ،كاف كاف في األصل متعديا إليو كقكلو  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ
()1

إرشاد العقل السميـ (. )283/3
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ﯝﯞ ﰃ ﭼ ]األنعاـ [ كانما لـ يحتج إلى ذكر المفعكؿ بو كما احتاج إليو
ﭽ ﭘﭼ   ،ألف اإلشراؾ يدؿ عمى إثبات شريؾ ال يجكز إثباتو كالعبادة ال
تدؿ عمى إثبات معبكد  ،ال يجكز إثباتو  ،ألنيا تدؿ عمى معبكد  ،كىك مثبت
ال يصح نفيو  ،فقكلو  :ﭽ ﭗ ﭘ ﭼ غير مستنكر أف يعبدكا ،ك إنما
المستنكر أف يعبدكا غير هللا شيئا  ،فكاف تماـ المعنى بذكر قكلو  :ﭽ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ .ككذلؾ  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭳ ﭼ البد مع
قكلو :ﭽ ﭡ ﭼمف قكلو :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼكلـ يحتج إليو بعد قكلو 
ﭽ ﭥ ﭦﭼ  ،ألف اإلشراؾ داؿ عمى أف صاحبو يعبد شيئا مف دكف
هللا  ،كال يدؿ ﭽ ﭘﭼ عمى ذلؾ فكفي المفظاف في سكرة (النحل) حقيما
مف التماـ " (.)1
ككافقو الكرماني (ت505ىػ) ( ،)2ك الحسف القمي (ت728ىػ) ( ،)3ابف جماعة
(ت733ىػ)

()4

()5

 ،كأبك حياف (ت745ىػ)

كاألنصارؼ (ت926ىػ)(.)6

 -2ذكر الغرناطي (ت708ىػ)  :آية )النحل) لـ يتقدميا خطاب لغير العرب
مؤمنيـ ككافرىـ  ،كقد أطنب في تذكيرىـ ككعظيـ  ،كقد بسط ليـ ذكر نعـ
()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص(. )173

()2

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  )55المسألة رقـ ( ، )114كغرائب التفسير

()3

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )182/3

()5

البحر المحيط (. )248/4

كعجائب التأكيل (. )391/1

()4

()6

كشف المعاني  ،ص(  )168المسألة رقـ (. )135
فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص( )179المسألة رقـ (. )48
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كدالئل  ،فناسب ذلؾ اإلسياب الكارد اآلية قكلو تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ
ﭥﭦ ﭳ ﭼ ،كلـ يكف ليبلئـ ذلؾ اإلسياب كطكؿ الكبلـ آية )األنعاـ) (.)1
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما ذكره الكرماني (ت505ىػ) كأشار إليو (.)2
 -4قاؿ البقاعي (ت 885ىػ)  :كلما كانت الرتب كميا متقاصرة عف رتبة هللا
تعالى ك متفاكتة  ،ككاف ما يعبدكه مف األصناـ أدناىا رتبة أدخمكا الجار
كالمجركر فقالكا  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(.)3
التعميق :
يكافق الباحث ما ذكره الغرناطي (ت708ىػ)  ،حيث إف هللا قد أطنب في
كعظيـ  ،كقد ذكر ليـ النعـ كدالئل  ،فناسب ذلؾ اإلسياب الكارد في اآلية.
 _9ذكر الجار والمجرور (لك) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (لؾ)
 -1ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ]الكيف[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (لؾ) :
 -1ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ] الكيف [ .
()1

مبلؾ التأكيل (. )172/1

()3

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )154/11

()2

بصائر ذكؼ التمييز (. )198/1
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أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ اإلسكافي (ت420ىػ)  :أف اآلية الثانية قصد بيا الخضر –عميو السبلـ
– تذكير مكسى –عميو السبلـ -بكصيتو لو كبما شرطو عميو  ،فخاطبو
بمطف كأدب  ،كفي اآلية األكلى اإلنكار كاف أكثر  ،لما رأػ قتل الغبلـ فشدد
عميو الخضر  ،كأكد كبلمو بقكلو (لؾ) ألنو كاؼ الخطاب أبمغ في التنبيو
كالعتاب ( .)1ككافقو الكرماني (505ىػ)
كابف عطية (ت546ىػ)
(ت708ىػ)

()6

()4

(ت745ىػ)
()1
()2

 ،ك الزمخشرؼ (ت538ىػ)

 ،ك الفخر الرازؼ (ت604ىػ)

()5

()9

 ،ك الكمبي (ت741ىػ)

 ،كالبيضاكؼ (ت791ق)

()12

()10

 ،ك أبك حياف

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )336

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )110المسألة رقـ ( ، )287كغرائب التفسير

()3

تفسير الكشاؼ  ،ص(. )626

()5

التفسير الكبير (.)132/21

()7

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (. )313/2

()9

كشف المعاني  ،ص(  )242المسألة رقـ (. )255

()6

()8

المحرر الكجيز (. )532/3
مبلؾ التأكيل (.)322/2

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )450/4

()10

التسييل في عمكـ التنزيل (. )516/1

()12

أنكار التنزيل كأسرار التأكيل (. )19/2

()11

()13

البحر المحيط (. )142/6

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )345المسألة رقـ (. )18
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()13

 ،كاألنصارؼ (ت926ىػ)

كعجائب التأكيل (. )471/1

()4

ك الغرناطي

 ،ك النسفي (ت710ىػ) ( ،)7كالحسف القمي(ت728ىػ)( ،)8ك

ك ابف جماعة (ت733ىػ)
()11

()2

()3

كأبك السعكد (ت951ىػ)
(ت1270ىػ)

()3

()1

 ،ك الشككاني (ت1250ىػ)

 ، ،كابف عاشكر (ت1393ىػ)

()4

()2

 ،ك األلكسي

 ،كمحي الديف الدركيش

الدركيش (1402ىػ) (.)5
 -2ذىب السميف الحمبي (ت756ىػ)  " :قيل أف النكر أبمغ ألنو معو القتل
الحتـ  ،بخبلؼ خرؽ السفينة فإنو يمكف تداركو  ،كلذلؾ قاؿ :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕﭼ
ولميأت بػ(لؾ) مع (إمرا) " (.)6
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)7
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي(ت420ق) كمف تابعو  ،إذ إف (لؾ) أبمغ في
التنبيو كالعتاب .

()1

إرشاد العقل السميـ (. )236/5

()3

ركح المعاني (. )325/8

()2

فتح القدير (. )417/3

()4

التحرير كالتنكير (. )5/16

()6

الدر المصكف (. )530/7

()5

إعراب القرآف الكريـ كبيانو مج ( ، )4ص (. )528

()7

بصائر ذكؼ التمييز (. )301/1
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 _11ذكر الجار والمجرور (من غم) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (مف غـ) :
 -1ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
]الحج[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (مف غـ) :
 -1ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯼﭼ ]السجدة [
عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  :أف السياؽ المتقدـ آلية (الحج) يقتضي زيادة
المفع فالغـ ىك الكرب كاألخذ بالنفس حتى ال يجد صاحبيا متنفسا  ،كقبل
اآلية قكلو تعالى  :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ]الحج[ ،فاشتمل العذاب عمييـ كأحاط بيـ مثل إحاطة
الثكب بالجسد  ،فبمغ بيـ الغـ غايتو  ،كأما آية (السجدة) فمـ يتقدميا ما تقدـ
آية (الحج) فناسبيا عدـ الذكر ( .)1ككافقو الكرماني (ت505ىػ)

()1
()2

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )362

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص( )122المسألة رقـ (. )320
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()2

 ،ك

الحسف القمي (ت728ىػ)
(ت885ىػ)

()3

()1

 ،ك األنصارؼ

 ،كابف جماعة (ت733ىػ)

()2

 ،ك البقاعي

(ت926ىػ) (.)4

 -2ذىب الغرناطي (ت 708ىػ)  :آية (الحج) كرد في شأنيا تفصيل متقدـ
عمييا  ،كمتأخر عنيا  ،فناسب ذكر القيد (مف غـ)  ،كأما سكرة (السجدة)
فمما لـ يقع تفصيل في الطرفيف أكجز الكبلـ ناسبو اإليجاز (.)5
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كأشار إليو (.)6
التعميق :
يتبنى الباحث ما قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ) كمف تابعو  ،كلعل ىذا الكصف الدقيق
الذؼ ذكره اإلسكافي إلحاطة النار بيـ مف جميع الجكانب كاحاطة العذاب كسد
أنفاسيـ عمييـ لعل ذلؾ استدعى كجكد (مف غـ).
 _11ذكر الجار والمجرور (إليكم) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (إليكـ) :
 -1ﭽﮀ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮧ ﭼ]النكر[ .

()1

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )72/5

()3

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ()30/13

()5

مبلؾ التأكيل (. )358/2

()2

()4

()6

كشف المعاني  ،ص ( )261المسألة رقـ (. )286
فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص( )381المسألة رقـ (. )2
بصائر ذكؼ التمييز (. )325/1
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أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (إليكـ) :
 -1ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮌ ﭼ]النكر[.
قاؿ النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :ذكر (إليكـ) ليعمـ أف المخاطبيف باآلية الثانية ىـ
المخاطبكف باآلية األكلى  ،كأما اآلية الثانية فاستئناؼ كبلـ  ،فناسب عدـ
الذكر ( .)1ككافقو األنصارؼ (ت926ىػ)

()2

.

 -2ذىب ابف جماعة (ت733ىػ)  :أف قكلو تعالى ( :إليكـ) في اآلية األكلى
دكف الثانية ألنيا عقيب تأديب المؤمنيف كارشادىـ فكأنيا خاصة بيـ  ،ك
اآلية الثانية عامة ألنيا آيات القدرة لمكل كغير خاصة  ،كلذلؾ قاؿ تعالى
بعده :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮌ ﭼ]النكر[ .ككافقة ابف عاشكر(ت1393ىػ) (.)3
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو ابف جماعة (ت733ىػ)  ،إذ إف اآليات القدرة لمكل كغير
خاصة  ،ك أما اآلية األكلى كانت خاصة بيـ .

()1
()2
()3

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )129المسألة رقـ (. )338
فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )396المسألة رقـ (. )6

التحرير كالتنكير (. )267/18
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_12ذكر الجار والمجرور (بسحره) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (بسحره) :
 -1ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ]الشعراء[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (بسحره) :
 -1ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﭼ]األعراؼ[ .
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذىب اإلسكافي (ت420ىػ)  :أف آية (األعراؼ) مف كبلـ المؤل بدليل قكلو
تعالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ]األعراؼ[  ،ك
أما آية (الشعراء) فكانت مف كبلـ فرعكف ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﭼ ]الشعراء[  ،كلما كاف فرعكف أشدىـ في عداء مكسى –عميو
صرح بأف ما جاء بو مكسى سحر كيؤيده ذلؾ قكلو لمكسى
السبلـ -كقكمو ّ ،
عميو السبلـ  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ]طو[يقصد مف ذلؾ تنفير الناس عف متابعة مكسى  -عميو السبلـ – فجاء الذكر
مع قكؿ فرعكف  ،كأما المؤل فمـ يبمغكا ما بمغو فرعكف تجاه مكسى كمف معو
مف المؤمنيف فمـ يذكر المفع مع قكليـ (.)1

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )213
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ككافقو الغرناطي (ت708ىػ) ( ،)1كابف جماعة (ت733ىػ) ( ،)2كابف عاشكر
(ت1393ىػ) (.)3
 -2ذكر الكرماني (ت505ىػ)  :آية (األعراؼ) بنيت عمى االختصار ك
اإليجاز  ،كسبب ذلؾ أف لفع (الساحر) في اآلية التي قبميا يدؿ عمى
السحر  ،أما سكرة (الشعراء) فميست كذلؾ فذكر المفع ( .)4كتابعو أبك حياف
(ت745ىػ) ( ،)5ك السميف الحمبي (ت756ىػ) ( ،)6ك األنصارؼ (ت926ىػ)
في ذلؾ (.)7
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (505ىػ) كلـ يشر إليو (.)8
 -4قاؿ البقاعي (ت885ىػ)  :لما كاف السياؽ لبياف فسقيـ لـ يذكر قكليـ في
(األعراؼ) (بسحره) إفياما لعجمتيـ في إبراـ األمر في ضره (.)9
التعميق :
يكافق الباحث ما ذىب إليو الكرماني(ت505ىػ) كمف تابعو  ،إذ إف آية (األعراؼ)
بنيت عمى االختصار.
()1

مبلؾ التأكيل (. )215/1

()3

التحرير كالتنكير (. )124/19

()5

البحر المحيط (. )359/4

()7

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )203المسألة رقـ ()30

()9

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )24/8

()2

كشف المعاني  ،ص( )182المسألة رقـ (. )157

()4

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )66المسألة رقـ (. )148

()6

الدر المصكف (. )408/5

()8

بصائر ذكؼ التمييز (. )217/1
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 _13ذكر الجار والمجرور (من عباده) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (مف عباده) كعدمو :
 -1ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﯦ ﭼ ]القصص[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (مف عباده)  :
 -1ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯲ ﭼ] الرعد[ .
ككرد في القرآف ثبلثة مكاضع أخرػ جاء فييا ذكر شبو الجممة (مف عباده)  :في
سكرة (العنكبكت) اآلية ( ، )62كسكرة سبأ اآلية ( ، )39كسكرة (الشكرػ) اآلية
(. )12ككرد في القرآف مكضعاف لـ يذكر فييما الجار كالمجركر(مف عباده)  :سكرة
اإلسراء اآلية ( ، )30ك الركـ ( . )37
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1رأػ الكرماني (ت505ىػ)  :ما في سكرة (القصص) يكسع هللا عمى قكـ
مطمقا كيضيق عمى قكـ مطمقا  ،فتقدميا قصة قاركف كأف هللا بسط لقاركف ما
بسط  ،فعممكا أف هللا ىك الباسط كالقابض  ،كأما سكرة (العنكبكت) فاهلل يبسط
الرزؽ تارة كيضيق عمييـ أخرػ  ،فذكر (مف عباده) مكافقة لبسط الكبلـ عمى
الرزؽ المذككر فييا صريحا  ،فأخبر هللا أنو منفرد برزؽ الكل كما انفرد
بخمقيـ فناسب ىذا قكلو تعالى  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯬﭼ ]العنكبكت[  ،أما آية (الرعد) فمـ يقصد تخصيصيـ بذلؾ
الخطاب بكجو  ،أال ترػ قكلو  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯲ ﭼ ]الرعد[  ،كأما آية
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(الشكرػ) لـ يقصد تخصيص المؤمف كتشريفو ( .)1ككافقو الغرناطي
(ت708ىػ) ( ،)2ك ابف جماعة (ت733ىػ)

()3

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ) (.)4

(.)4
 -2قاؿ الشككاني (ت " : )1250كفائدة البياف بقكلو (مف عباده) اإليماء إلى
أنو في بسطة األرزاؽ كقدرىا متصرؼ تصرؼ المالؾ في ممكو اذ المبسكط
ليـ كالمقدكر عمييـ كميـ عبيده فحقيـ الرضى بما قسـ ليـ مكالىـ " (.)5
التعميق :
يتبنى ما ذكره الكرماني (ت505ىػ)  ،إذ إف اختبلؼ القصد أدػ إلى اختبلؼ
الكارد  ،فجاءت كل آية عمى ما يجب .
 _14ذكر الجار والمجرور (فيو) وعدمو :
_1المثال األول :
لننظر إلى اآلية التي كردت فييا جممة (كال في السماء) :
 -1ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﭼ ]العنكبكت[.

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )143المسألة رقـ ()382

()2

مبلؾ التأكيل (. )281/2

()4

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )287المسألة رقـ (. )3

()3

()5

كشف المعاني  ،ص ( )291المسألة رقـ ()335
التحرير كالتنكير (. )188/20
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أما اآلية التي لـ تذكر فييا جممة (كال في السماء) :
 -1ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ
]الشورى[.
عمل النحاة المفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1قاؿ اإلسكافي (ت420ىػ)  :إف اآلية التي في سكرة (العنكبكت) الخطاب لقكـ
فييـ (النمركد) الذؼ حاكؿ الصعكد إلى السماء  ،فقاؿ ليـ إبراىيـ -عميو
السبلـ : -ال تفكتكف هللا  ،في األرض كنتـ أك في السماء .كقيل  :أؼ  :ال
تفكتكف مف في األرض مف اإلنس أك الجف  ،كال تفكتكف مف في السماء مف
مبلئكة  ،كىـ مف خمق هللا  ،فكيف تعجزكف هللا ؟ تعالى هللا عف ذلؾ .
كقيل قد يككف المراد :أؼ ال تفكتكف مف عذاب هللا كاف ىربتـ في األرض أك
صعدتـ إلى السماء .كما في سكرة (الشكرػ) خطاب لممؤمنيف بدليل قكلو :
ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
]الشكرػ [ (.)1

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )402
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ﰇﭼ

ككافقو الكرماني (ت505ىػ)
جماعة (ت733ىػ)

()3

()1

 ،كالحسف القمي(ت728ىػ)

 ،ك األنصارؼ (ت926ىػ)

()4

()2

 ،ك ابف

 ،ك القنكجي

(ت1307ىػ) (.)5
 -2رأػ الغرناطي (ت708ىػ)  :الكعيد الشديد في سكرة (العنكبكت) ناسب قكلو
تعالى  :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ  ،كلما لـ يرد في سكرة (الشكرػ) مف أكليا إلى
اآلية مثل ىذا الكعيد الشديد ،كال كاف ما يستدعي في ىذا التعميـ كاالستيفاء
الكعيدؼ  ،جاءت اآلية مناسبة لذلؾ فقاؿ تعالى  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﭼ(.)6
 -3نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني دكف اإلشارة إليو (.)7
 -4ذكر البقاعي (ت885ىػ)  " :إف الكبلـ في سكرة (الشكرػ) كاف عف العقاب
في الدنيا قبل المكت  ،كلـ يكف أحد يدعي التكصل إلى السماء  ،لـ يدعي
داع إلى ذكرىا بخبلؼ ما مضى في (العنكبكت) " (.)8

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )142المسألة رقـ ( ، )376كينظر  :غرائب

()2

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )380/5

()4

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )447المسألة رقـ (. )6

التفسير كعجائب التأكيل لمكرماني ()879/2

()3

كشف المعاني  ،ص ( )289المسألة رقـ (. )331

()5

فتح البياف في مقاصد القرآف (. )180/10

()7

بصائر ذكؼ التمييز (. )361/1

()6

مبلؾ التأكيل (. )389/2

()8

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (. )317/17
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 -5رأػ ابف عاشكر (ت1393ىػ)  :آية (الشكرػ) جمعت خطابا لممسمميف
كالمشركيف بقكلو ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﭼ ]الشكرػ [ إذ العفك عف المسمميف  ،كأما ما في سكرة (العنكبكت)
مف المبالغة المفركضة كىي مف المبالغة المقبكلة  ،كقد عطف (كال في
السماء) عمى (في األرض) احتراس كتأييس مف الطمع في النجاة كاف كانكا
مطمع ليـ في االلتحاؽ بالسماء (.)1
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو الغرناطي(ت708ىػ)  ،ألف الكعيد الشديد في سكرة
(العنكبكت) كاف يستدعي قكلو تعالى  :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ  ،كلـ يرد ما يستدعي
ذلؾ في سكرة ( الشكرػ) .
_2المثال الثاني :
لننظر إلى اآلية التي كرد فيو الجار كالمجركر (فيو) :
 -1ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ
]الجاثية[.
أما اآلية التي لـ يرد فييا الجار كالمجركر (فيو) :
 -1ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ]الركـ[ .
()1

التحرير كالتنكير (. )232/20
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عمل النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  :آية (الركـ) جاء أكليا ذكر الرياح كأنيا تبشر
بالمطر كاذاقة الرحمة  ،ثـ قاؿ  :ﭽ ﮔ ﮕ ﮜ ﭼ بالرياح بأمر هللا
تعالى  ،كلـ يتقدـ ذكر البحر  ،فمـ يذكر القيد  ،ألنو ليس لمضمير عائد يعكد
إليو  ،أما آية (الجاثية) فجاء ذكر البحر ﭽﯷ ﯸ ﯹﰃﭼ فجيء
بالضمير العائد إليو عمى ما يجب ( .)1ككافقو كالكرماني (ت505ىػ)
الغرناطي (ت708ىػ)

()3

 ،ك ابف جماعة (ت733ىػ)

()4

()2

،ك

 ،ك األنصارؼ

(ت926ىػ) (.)5
 -2نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) لـ يشر إليو (.)6
التعميق :
يتبنى الباحث ما ذىب إليو اإلسكافي (ت420ىػ) كمف تابعو  ،إذ إف سبب ذكر
الضمير في سكرة (الجاثية)

؛ لسبق ذكر لفع (البحر)  ،بخبلؼ مكضع آية

(الركـ)  ،فمـ يسبق لو ذكر  ،ك لكف يفيـ مف السياؽ أف الفمؾ تجرؼ فيو .

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )425

()3

مبلؾ التأكيل (. )401/1

()5

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )444المسألة رقـ (. )6

()2

()4

()6

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص (  )146المسألة رقـ (. )392

كشف المعاني  ،ص ( )295المسألة رقـ (. )340
بصائر ذكؼ التمييز (. )369/1

279

 _15ذكر الجار والمجرور (إلى أجل مسمى) وعدمو :
لننظر إلى اآلية التي كرد فييا الجار كالمجركر (إلى أجل مسمى) :
 -1ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﯥ ﭼ]الشكرػ[ .
أما اآلية التي لـ يرد فييا (إلى أجل مسمى) :
 -1ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰍ ﭼ ]فصمت [.
أباف النحاة كالمفسركف كالببلغيكف ذلؾ عمى الكجو اآلتي :
 -1ذكر اإلسكافي (ت420ىػ)  :أف الييكد اختمفكا في التكراة كاختبلؼ مف في
عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص في القرآف  ،لكال كممة سبقت مف ربؾ بتأخر العذاب إلى يكـ
الج ازء  ،أما سكرة (فصمت) فخصت بذكر (إلى أجل مسمى)  ،ألنو ذكر
البداية في أكؿ اآلية كذلؾ في قكلو  :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﯥﭼ ]الشكرػ[ كىك مبدأ كفرىـ  ،فحسف ذكر النياية ليككف ابتداء
عقابيـ  ،فيككف الحد مذكك ار مع الحد  ،كألنو جرػ ذلؾ محدكدا بيف
الطرفيف  ،كأما آية (السجدة) فمـ يتقدـ فييا ذكر ىذه الغاية ( .)1ككافقو

()1

درة التنزيل كغرة التأكيل  ،ص (. )470
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الكرماني (ت505ىػ)
(ت728ىػ)

()3

()1

 ،ك الغرناطي (ت708ىػ)

 ،كاألنصارؼ (ت926ىػ)

()4

()2

 ،ك الحسف القمي

.

 -2نقل الفيركزآبادؼ (ت817ىػ) ما قالو الكرماني (ت505ىػ) كلـ يشر إليو (.)5
التعميق :
يكافق الباحث ما ذكره اإلسكافي(ت420ىػ) كمف تابعو  ،إذ إف آية (الشكرػ) تقدـ
قبميا ذكر تمؾ الغاية كاألجل في قكلو  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ]الشكرػ[ فيذا الكقت المكعكد كاألجل المسمى ،فمما تقدـ ذكره
كقعت اإلحالة إليو ﭽ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ  .
كخبلصة القكؿ في ىذا الفصل فقد كقفنا عمى (تسع عشرة) جممة ك(كستة عشر)
مجرك ار بحرؼ  ،ك ّجسد ذكر الجمل كالمجركر بحرؼ متطمبات السياؽ كتماـ المعنى
أما في عدـ الذكر فمكضع إيجاز .

()1

البرىاف في تكجيو متشابو القرآف  ،ص ( )169المسألة رقـ (. )457

()2

مبلؾ التأكيل (. )435/2

()4

فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،ص ( )506المسألة رقـ (. )7

()3

()5

تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (. )70/6

بصائر ذكؼ التمييز (. )415 /1
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الخاتمة
الحمد هلل الذؼ تتـ بنعمتو الصالحات  ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمق هلل سيدنا
دمحم كعمى آلو كصحبو كسمـ أجمعيف .
كقد آف ليذه الرسالة العممية أف تنتيي  ،فقد صحبت فييا كتاب هللا تعالى الذؼ ال
تنتيي عجائبو التي عشت فييا مع عمماء إجبلء بذلكا جيدىـ كفكرىـ في تأليف
مصنفات خدمة لكتاب هللا العزيز  ،فأرجك أف يككف مفيد لطمبة العمـ كالدارسيف .
كألفت النظر إلى أف دراسة اآليات المتشابية مف أعظـ الدالئل عمى إعجاز القرآف
ار عظيمة  ،ال يتصكرىا إال
الكريـ فاختبلؼ جممة أك كممة  ،بل حرؼ  ،يبرز أسر ا
مف يتأمل كيتدبر ىذا اإلعجاز العظيـ .
تكصمت الدراسة في مكضكعيا الذؼ يتناكؿ صكر التعبير في القرآف الكريـ إلى
النتائج أىميا اآلتي :
 -1الكشف بعمق عف بعض األساليب التي عزز القرآف كجكدىا  .كمف ىذه
إف بالباء كاقتراف خبر ليس بيا مع اطراده في الثانية
األساليب أف يقترف خبر ّ
كندرتو في األكلى  ،مما جعل النحاة يجيدكف أنفسيـ في تأكيل اآلية ﭽ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮳ ﭼ ]األحقاف [
فقدركا أليس الذؼ حمق السمكات بقادر  ،كجكزكا كجكد الباء؛ الشتماؿ النفي
في أكؿ اآلية عمى أف كما في خبرىا ؛ كلـ يكتفكا بذلؾ بل لجأكا إلى أف
يسمككا (إف) مسمؾ (ليس)  .كيرػ الباحث أف المجكء إلى ىذا التأكيل نكع مف
التعسف في التقدير ؛ فالجممة (أف هللا الذؼ خمق  )...جممة مثبتة تماما  ،ك
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إف كانت في سياؽ استفياـ منفي ؛ كمما يعزز قكلنا إنو في مجاؿ الجحد
يقترف خبر إف بالباء مثمما يقترف خبر ليس كما بيا .
 -2اتضح لمباحث أف آراء المفسريف كالنحاة الذيف عرضكا ليذه اآليات  ،ما فيو
إضافة لجماليات التعبير فأيد قسما كاختار قسما مما ىدػ إليو المنيج  ،ك
أعجبو تعبير فإف كفق الباحث فمف تكفيق هللا كتكجيو المشرؼ كاال فقد اجتيد
ما كسع إلى ذلؾ سبيبل .
 -3ال يميق – في نظر الباحث – أف يقاؿ بالزيادة أك المغك أك الحشك أك اإلقحاـ
أك السقكط في كبلـ هللا ؛ إذ كل حرؼ جاء في مكطنو  ،كلو فائدتو كغرضو
لفظيا أك معنكيا  .كأما قكؿ النحاة كعممائنا بذلؾ في مصنفاتيـ فيـ يقصدكف
مف جية اإلعراب كالنحك ال مف جية المعنى  .كمع ذلؾ فالباحث يرػ أف
األكلى أف يصحح المصطمح  ،فيقاؿ مثبل بالتأكيد .
 -4لمسياؽ (المفظي أك المعنكؼ) دكر ميـ في تكجيو اختبلؼ األلفاظ المتشابية
في القرآف الكريـ عند العمماء  ،كلذلؾ أعتمد الكثير منيـ عميو ؛ لبياف العمة
كراء الذكر كعدمو.
 -5كاف مف بيف قضايا الذكر كعدمو التي شغمت أذىاف النحاة كأكد البحث
كجكدىا  ،ذكر (الفاء) كعدميا في آيات متشابية في القرآف الكريـ  ،مما
دفعيـ إلى تقدير أسمكب شرط محذكؼ  ،مثل قكلو تعالى  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ] الحجر[  .فقالكا  :أؼ ( :إف
طمبت تأجيل األجل فأنؾ مف المنظريف)  ،كقد حمميـ ىذا التقدير خمك اآلية
المشابية مف (الفاء)  ،مع أف الترخص في دخكؿ (الفاء) كارد في القرآف
الكريـ  ،قاؿ تعالى  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ]األنعام[ .
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 -6ىناؾ ممحع جيد كجدير باإلشارة إليو مستخمص مف آيات الذكر كعدمو؛ ك
ىك أف عدـ الذكر لبعض األحداث في مكضع كذكرىا في مكضع آخر ال
يككف لئليجاز؛ كما ىك معركؼ ؛ كانما يرتبط بأغراض ذات عبلقة بالسكرة
نفسيا كمكاف نزكليا  ،كقد يككف عدـ الذكر أحيانا لتحفيز خياؿ القارغ حتى
يعمل عمى استكماؿ التفاصيل  ،كتبيف األحداث .
 -7مف النتائج التي أكدىا البحث أف اقتراف الظرؼ بػ(مف) يكسبو داللة التحديد
ك ابتداء الغاية الزمانية ك المكانية ؛ فبل يستكؼ التعبير في قكلو
تعالى  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭫ ﭼ]التوبة[ كقكلو تعالى  :ﭽ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ ﭼ ]التوبة[  .كعمى ذلؾ فالقكؿ بزيادة ( مف ) قكؿ
مرفكض ؛ كالرأؼ أنو كمما أغرؽ الزماف في البعد  ،كصعب تحديده جاء بدكف
حرؼ الجر (مف) ؛ فإذا ذكر حرؼ الجر (مف) تقيدت الفترة كتحددت .
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قائمة المصادر كالمراجع
 -1القرآف الكريـ  ،قراءة (حفص بف عاصـ)
 -2اإلتقاف في عمكـ القرآف  ،جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي (ت911ىػ)
تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ  ،المكتبة العصرية  ،بيركت  ،د .ط1418 ،ىػ
 -3إرشاد العقل السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ  ،أبك السعكد دمحم بف دمحم العمادؼ
(ت1393ىػ)  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،د .ط  ،د.ت .
 -4األزىية في عمـ الحركؼ  ،عمي بف دمحم النحكؼ اليركؼ (ت415ىػ)  ،تحقيق
عبد المعيف المّمكحي  ،مطبكعات مجمع المغة العربية  ،دمشق  ،ط2
1413ىػ .1993 -
 -5أساس الببلغة  ،أبك القاسـ الزمخشرؼ (ت538ىػ) ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب  ،ط.1985، 3
 -6األصكؿ الببلغية في كتاب سيبكيو كأثرىا في البحث الببلغي  ،د .أحمد سعد
دمحم  ،مكتبة األدب  ،القاىرة ،ط1430 ،2ىػ 2009 -ـ.
 -7أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  ،دمحم األميف الشنقيطي(ت1392ىػ)
مكتبة ابف تيمية  ،القاىرة ،د.ط 1408 ،ىػ.
 -8اإلعجاز البياني لمقرآف  ،عائشة عبد الرحمف (بنت الشاطئ)  ،دار المعارؼ
القاىرة  ،ط1984 ، 2ـ
 -9إعجاز القرآف الكريـ  ،د .فضل حسف عباس ك سناء فضل عباس  ،حقكؽ
الطبع محفكظة لممؤلف  ،عماف 1412 ،ىػ 1991 -ـ .
 -10إعراب القرآف  ،أبك جعفر أحمد بف دمحم بف إسماعيل النحاس(ت338ىػ)
دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،ط1430 ، 1ىػ 2009 -ـ .
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 -11إعراب القرآف الكريـ كبيانو  ،محيي الديف الدركيش  ،اليمامة لمطباعة
كالنشر  ،ط1420 ، 7ىػ 1999 -ـ .
 -12اإلعراب عف فكائد اإلعراب ،أبك دمحم عبدهللا جماؿ الديف بف يكسف
(ت761ىػ)  ،تحقيق عمي قكدة نيل  ،الرياض  ،د.ط 1981 ،ـ
 -13اإلغفاؿ  ،أبك عمي الحسف بف أحمد الفارسي(ت377ىػ)  ،تحقيق عبدهللا
بف عمر الحاج إبراىيـ  ،المجمع الثقافي  ،أبك ظبي  ،د.ط 1424 ،ىػ .
 -14إمبلء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كالقراءات في جميع
القرآف(ت616ىػ)  ،أبك البقاء عبدهللا بف الحسيف العكبرؼ  ،دار الكتب
العممية  ،د.ط  ،د.ت .
 -15اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف  ،أبك بركات بف
األنبارؼ(ت577ىػ)  ،تحقيق جكدة مبركؾ دمحم مبركؾ  ،مكتبة الخانجي
القاىرة  ،ط2002 ، 1ـ .
 -16أنكار التنزيل كأسرار التأكيل  ،ناصر الديف أبي سعيد عبدهللا بف عمر بف
دمحم الشيرازؼ البيضاكؼ(ت791ىػ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1
1420ىػ 1999 -ـ .
 -17البحر المحيط  ،دمحم بف يكسف الشيير بأبي حياف األندلسي(ت745ىػ)
تحقيق عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي دمحم معكض كشارؾ في تحقيقو زكريا
عبد المجيد النكتي ك أحمد النجكلي الجمل  ،دار الكتب العممية  ،بيركت
ط 1413 ، 1ىػ 1993 -ـ .
 -18بدائع الفكائد  ،أبك عبدهللا دمحم بف أبي بكر بف أيكب ابف القيـ الجكزية
(ت751ىػ) تحقيق عمي دمحم العمراف  ،دار عالـ الفكائد  ،د.ط  ،د.ت .
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 -19البرىاف في تكجيو متشابو القرآف لما فيو مف الحجة كالبياف  ،برىاف الديف
أبي القاسـ محمكد الكرماني (ت505ىػ)  ،تحقيق د .السيد الجميمي  ،مركز
الكتاب لمنشر ،القاىرة  ،ط . 2
 -20البرىاف في عمكـ القرآف  ،بدر الديف دمحم بف عبدهللا الزركشي (ت794ىػ)
كقدـ لو مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الفكر  ،بيركت ،ط1
خرج حديثو ّ
ّ
1408ىػ 1988 -ـ .
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 -22البياف في ركائع القرآف دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني ،د .تماـ
حساف  ،عالـ الكتب  ،القاىرة  ،ط1413 ، 1ىػ 1993ـ .
 -23البياف في غريب إعراب القرآف  ،أبك البركات بف األنبارؼ(ت577ىػ)
تحقيق طو عبد الحميد طو  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،د.ط 1400ىػ
 1980ـ . -24التأكيل النحكؼ في القرآف الكريـ  ،عبد الفتاح الحمكز  ،مكتبة الرشد
الرياض  ،ط1404 ،1ىػ 1984 -ـ .
 -25التبياف في إعراب القرآف  ،أبك البقاء عبدهللا بف الحسيف العكبرؼ(ت616ىػ)
تحقيق عمي دمحم البجاكؼ  ،دار عيسى البابي الحمبي كشركاه  ،القاىرة د.ط
د.ت .
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 -26التبياف في تفسير القرآف  ،أبك جعفر دمحم بف الحسف الطكسي (ت460ىػ)
تحقيق أحمد حبيب قصير العاممي  ،منشكرات ذكؼ القربى  ،طيراف  ،ط1
1431ىػ .
 -27التحرير كالتنكير  ،دمحم الطاىر ابف عاشكر(ت1393ىػ)  ،الدار التكنسية
لمنشر  ،تكنس  ،د.ط 1984ـ .
 -28التسييل لعمكـ التنزيل  ،أبك القاسـ دمحم بف أحمد بف جزؼ الكمبي(ت741ىػ)
ضبطو كصححو دمحم سالـ ىاشـ  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1
1415ىػ . 1995 -
عماف ،ط1427 ،4ىػ.
 -29التعبير القرآني  ،د .فاضل السامرائي  ،دار عمارّ ،
 -30تفسير ابف عرفة  ،أبك عبدهللا دمحم بف دمحم بف عرفة الكرغمي (ت803ىػ)
تحقيق جبلؿ السيكطي دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط2008 ،1ـ .
 -31تفسير القرآف العظيـ المسمى (تفسير ابف كثير)  ،أبك الفداء إسماعيل بف
عمر بف كثير البصركؼ الدمشقي(ت774ىػ)  ،طبعة جديدة منقحة بإشراؼ
محمكد عبد القادر األرناؤكط  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط1432 ،1ىػ .
 -32التفسير الكبير  ،فخر الديف دمحم بف عمر الرازؼ(ت604ىػ)  ،دار الفكر
لمطباعة كالنشر ك التكزيع بيركت  ،ط1981، 1ـ .
 -33التكقيف عمى ميمات التعاريف  ،دمحم عبد الرؤكؼ المناكؼ  ،تحقيق دمحم
الداية  ،دار الفكر المعاصر  ،بيركت  ،ط1410 ،1ىػ
 -34جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف  ،أبك جعفر دمحم بف جرير الطبرؼ
(ت310ىػ)  ،تصحيح كمراجعة دمحم الغمراكؼ  ،دار النكادر  ،سكريا  ،ط1
1434ىػ 2013 -ـ .
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 -35الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كآؼ الفرقاف  ،أبك
عبدهللا دمحم بف أحمد األنصارؼ القرطبي (ت671ىػ) ،تحقيق د .عبدهللا بف
المحسف التركي مؤسسة رسالة  ،بيركت  ،ط1427 ، 1ىػ 2006 -ـ .
 -36الجنى الداني في حركؼ المعاني  ،الحسف بف قاسـ المرادؼ(ت749ىػ)
تحقيق فخر الديف قباكه كدمحم نديـ فضل  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،د.
ط 14413 ،ىػ 1992-ـ
 -37خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  ،عبد القادر بف عمر
البغدادؼ(ت1093ىػ)  ،تحقيق عبد السبلـ ىاركف  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة
ط1416 ، 3ىػ 1996 -ـ .
 -38الخصائص  ،أبك الفتح عثماف بف جني (ت392ىػ)  ،تحقيق دمحم عمى
النجار  ،دار الكتب المصرية  ،د.ط 1952 ،ـ .
 -39الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف (ت756ىػ)  ،أحمد يكسف
الخراط  ،دار القمـ  ،دمشق
المعركؼ بالسميف الحمبي  ،تحقيق أحمد دمحم ّ

د.ط  ،تاريخ المقدمة 1406ىػ .

 -40درة التنزيل كغرة التأكيل  ،أبك عبدهللا دمحم بف عبدهللا األصبياني(ت420ىػ)
تحقيق سامي عبد الفتاح ىبلؿ  ،دار الصحافة لمتراث بطنطا ،ط1435 ،1ىػ
 2014ـ . -41دالئل اإلعجاز  ،أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف دمحم الجرجاني
النحكؼ (ت471ىػ )  ،قرأه كعّمق عميو  ،أبك فير محمكد دمحم شاكر  ،د.ط
د.ت .

289

 -42ديكاف امرغ القيس  ،أعتنى بو كشرحو عبد الرحمف المصطاكؼ  ،دار
المعرفة  ،بيركت  ،ط1425 ، 2ىػ 2004 -ـ
 -43رصف المباني في شرح حركؼ المعاني  ،أحمد بف عبد النكر
الخرط  ،مطبكعات مجمع المغة العربية
المالقي(ت702ىػ) ،تحقيق أحمد دمحم ّا
دمشق  ،د.ت  ،د.ط .

 -44ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني(ت1270ىػ)  ،أبك
الفضل شياب الديف السيد دمحم البغدادؼ  ،ضبطو كصححو عمي عبد البارؼ
عطية  ،دار الكتب العممية  ،بيركت 1415 ،ىػ 1994 -ـ .
 -45الركض الرياف في أسئمة القرآف  ،شرؼ الديف الحسيف الرياف(ت770ىػ)
تحقيق عبد الحميـ بف دمحم نصار السمفي  ،مكتبة العمكـ كالحكـ  ،المدينة
المنكرة ،ط1415 ،1ىػ 1994 -ـ .
( -46سؤاؿ في التفسير – محاكلة في البحث عف منيج )  ،د .سعيد جاسـ
الزبيدؼ  ،السؤاؿ السادس عشر  ،القسـ الثالث  ،مخطكط .
 -47شرح العقيدة الكاسطية  ،ابف تيمية  ،شرح دمحم صالح العثيميف  ،دار ابف
الجكزؼ  ،الدماـ  ،ط1421 ، 6ىػ)
 -48شرح المفصل  ،أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش المكصمي(ت643ىػ)
قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو إميل بديع يعقكب  ،دار الكتب العممية
ّ

بيركت  ،ط1422 ، 1ىػ 2001 -ـ .

 -49الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،إسماعيل الجكىرؼ(ت393ىػ)
تحقيق أحمد العطار  ،دار العمـ لممبلييف ط1404 ، 3ىػ .
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 -50صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج القشيرؼ  ،تصحيح كشرح أحمد شمس
الديف  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1418 ، 1ىػ .
 -51غرائب التفسير كعجائب التأكيل  ،محمكد حمزه الكرماني(ت505ىػ)
تحقيق شمراف سركاؿ يكنس العجمي  ،دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية  ،جدة
د.ط  ،د.ت .
 -52غرائب القرآف كرغائب الفرقاف  ،نظاـ الديف الحسف بف دمحم بف حسيف القمي
كخرج آياتو كأحاديثو زكريا عميرات  ،دار
النيسابكرؼ (ت728ىػ)  ،ضبطو ّ
الكتب العممية  ،بيركت  ،ط1416 ، 1ىػ 1996 -ـ .

 -53غريب القرآف  ،أبك دمحم عبدهللا بف مسمـ بف قتيبة(ت276ىػ)  ،تحقيق أحمد
صقر  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،د.ط 1398 ،ىػ 1978 -ـ .
صديق بف حسف بف عمي
 -54فتح البياف في مقاصد القرآف  ،أبك الطيب ّ
كقدـ لو عبدهللا بف
الحسيف القنكجي البخارؼ (ت1307ىػ)  ،عني بطبعو ّ

إبراىيـ األنصارؼ  ،المكتبة العصرية  ،بيركت ،د .ط 1412 ،ىػ 1992 -ـ.

 -55فتح الرحمف بكشف ما يمتبس في القرآف  ،أبك يحيى زكريا األنصارؼ
(ت926ىػ)  ،تحقيق دمحم عمي الصابكني  ،دار القرآف الكريـ  ،بيركت  ،ط1
1403ىػ 1983 -ـ .
فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير  ،دمحم عمي دمحم
 -56فتح القدير الجامع بيف ّ
الشككاني (ت1250ىػ)  ،تحقيق عبد الرحمف عميره  ،دار الكفاء  ،المنصكرة

د.ط  ،د.ت .
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 -57الفريد في إعراب القرآف المجيد  ،المنتجب حسيف بف أبي العز
اليمذاني(ت643ىػ)  ،تحقيق دمحم نظاـ الديف الفتيح  ،دار الزماف لمنشر
كالتكزيع  ،المدينة المنكرة ،ط1427 ، 1ىػ 2006 -ـ .
 -58فكائد في مشكل القرآف  ،عز الديف عبد العزيز عبد السبلـ (ت660ىػ)
تحقيق سيد رضكاف عمي الندكؼ  ،دار الشركؽ  ،جدة  ،ط1402 ، 2ىػ -
1982ـ .
 -59في النحك العربي نقد كتكجيو  ،ميدؼ المخزكمي  ،دار الشؤكف الثقافية
العامة  ،ط ، 2بغداد 2005 ،ـ .
 -60قطف األزىار المتناثرة في االخبار المتكاترة  ،جبلؿ الديف السيكطي
(ت 911ىػ)  ،تحقيق خميل محيي الديف  ،المكتب اإلسبلمي  ،بيركت ،ط1
1405ىػ 1985 -ـ .
 -61الكتاب  ،سيبكيو  :أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر(ت180ىػ)  ،تحقيق
عبد السبلـ ىاركف  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط1408 ،3ىػ 1988 -ـ .
 -62الكشاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل  ،أبك القاسـ
جار هللا محمكد بف عمر الزمخشرؼ الخكارزمي (ت538ىػ)  ،عّمق عميو
خميل مأمكف  ،دار المعرفة  ،بيركت  ،ط1430 ، 3ىػ 2009 -ـ .
 -63كشف المعاني في المتشابو مف المثاني  ،بدر الديف بف جماعة(ت733ىػ)
تحقيق عبد الجكاد خمف  ،دار الكفاء  ،المنصكرة  ،ط1410 ، 1ىػ -
1990ـ .
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 -64الكشف كالبياف عف تفسير القرآف  ،أبك إسحاؽ أحمد الثعمبي  ،تحقيق أبك
دمحم بف عاشكر  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت ،ط1422 ، 1ىػ -
2002ـ .
 -65لساف العرب  ،دمحم بف مكرـ األفريقي المصرؼ (ت711ىػ)  ،دار صادر
بيركت ،د.ط  ،د.ت .
 -66المثل السائر في أدب الكاتب كالشاعر  ،أبك الفتح ضياء الديف نصر هللا
بف دمحم المكصمي (ت637ىػ) ،مكتبة مصطفى البابي الحمبي  ،د.ط
1358ىػ 1939 -ـ .
 -67مجاز القرآف  ،أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمي (ت210ىػ)  ،تحقيق دمحم
فؤاد سزكيف  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،د.ط 1988 ،ـ .
 -68مجالس ثعمب  ،أبك العباس أحمد بف يحيى ثعمب(ت291ىػ)  ،تحقيق عبد
السبلـ ىاركف  ،دار المعارؼ  ،مصر ،ط ، 2د.ت
 -69مجمع البياف في تفسير القرآف  ،امير اإلسبلـ أبي عمي الفضل بف الحسف
الطبرسي(ت538ىػ)  ،دار العمكـ  ،بيركت  ،ط1426 ، 1ىػ 2005 -ـ.
 -70محاسف التأكيل  ،دمحم جماؿ الديف القاسمي(ت1332ىػ)  ،كقف عمى طبعو
كتصحيحو دمحم فؤاد عبد الباقي  ،ط1376 ، 1ىػ 1957-ـ .
 -71المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف
عطية االندلسي (ت546ىػ)  ،تحقيق عبد السبلـ عبد الشافي دمحم  ،دار
الكتب العممية  ،بيركت  ،ط2001، 1ـ
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 -72مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل  ،أبك البركات عبدهللا بف أحمد بف محمكد
النسفي (ت710ىػ)  ،تحقيق يكسف عمي بدكؼ  ،دار الكمـ الطيب  ،بيركت
ط1420 ، 1ىػ 1999 -ـ .
 -73مشكل إعراب القرآف  ،مكي بف أبي طالب القيسي(ت437ىػ)  ،تحقيق
السكاس  ،دار المأمكف لمتراث  ،دمشق  ،ط ،2د.ت .
ياسيف دمحم ّ
 -74معالـ التنزيل  ،أبك دمحم الحسيف البغكؼ (ت516ىػ)  ،تحقيق دمحم عبدهللا
القمر  ،كعثماف جمعة ضميرية كسميماف مسمـ الحكش ،دار طيبة  ،الرياض
ط2002 ، 1ـ .
 -75معاني القرآف  ،أبك الحسف سعيد بف مسعدة األخفش األكسط (ت215ىػ)
تحقيق ىدػ محمكد قراعة  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط1990 ،1ـ.
 -76معاني القرآف  ،أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء (ت207ىػ)  ،تحقيق أحمد
يكسف نجاتي ك دمحم عمي النجار  ،عالـ الكتب بيركت  ،ط1403 ، 3ىػ -
1983ـ .
 -77معاني القرآف كاعرابو  ،أبك إسحاؽ إبراىيـ ابف السرؼ الزجاج (ت311ىػ)
تحقيق عبد الجميل عبده شمي  ،عالـ الكتب  ،بيركت  ،ط1408 ، 1ىػ -
1988ـ .
 -78معاني القرآف الكريـ  ،أبك جعفر أحمد بف دمحم بف أسماعيل النحاس
(ت338ىػ)  ،تحقيق دمحم عمي الصابكني  ،مطابع جامعة أـ القرػ  ،مكة
المكرمة  ،ط1408 ، 1ىػ 1988-ـ .
 -79معاني النحك  ،فاضل صالح السامرائي  ،دار الفكر  ،األردف  ،ط1
2000ـ .
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 -80معترؾ األقراف في إعجاز القرآف  ،جبلؿ الديف السيكطي (ت911ىػ)
تحقيق عمي دمحم البجاكؼ  ،دار الفكر العربي  ،بيركت ،د.ط 1969 ،ـ.
 -81معجـ مقاييس المغة  ،أبك الحسيف أحمد بف فارس (ت395ىػ)  ،تحقيق
عبد السبلـ ىاركف  ،دار الجيل  ،بيركت ،ط1991، 1ـ .
 -82مغني المبيب عف كتب األعاريب  ،أبك دمحم عبدهللا جماؿ الديف بف يكسف
بف أحمد بف عبدهللا بف ىشاـ األنصارؼ (ت761ىػ) ،تحقيق دمحم محيي الديف
عبد الحميد  ،المكتبة العصرية  ،بيركت  ،د.ط 1411،ىػ 1991 -ـ .
 -83مفتاح العمكـ  ،أبك يعقكب يكسف بف أبي بكر دمحم عمي السكاكي
(ت626ىػ)  ،ضبطو ككتب ىكامشو نعيـ زرزكر  ،دار الكتب العممية
بيركت  ،ط1407 ، 2ىػ 1987 -ىػ .
 -84مفردات ألفاظ القرآف  ،الراغب األصبياني (ت425ىػ)  ،تحقيق صفكاف
عدناف داككدؼ  ،دار القمـ  ،دمشق  ،ط1430 ،4ىػ 2009 -ـ .
 -85المقتضب  ،أبك العباس دمحم بف يزيد المبرد (ت285ىػ)  ،تحقيق دمحم عبد
الخالق عضيم ة  ،لجنة إحياء التراث اإلسبلمي  ،القاىرة  ،ط1415 ،3ىػ -
1994ـ .
 -86مبلؾ التأكيل القاطع بذكؼ اإللحاد كالتعطيل في تكجيو المتشابو المفع مف
آؼ التنزيل

أبك جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي

(ت708ىػ)  ،كضع حكاشيو عبد الغني دمحم عمي الفاسي  ،دار الكتب العممية
بيركت  ،د.ط  ،د.ت .
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 -87نصرة الثائر عمى المثل السائر  ،صبلح الديف خميل بف ايبؾ الصفدؼ
(ت764ىػ) تحقيق دمحم عمي سمطاني  ،مطبكعات مجمع المغة العربية
دمشق ،د.ط  ،د.ت .
 -88نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  ،برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف
عمر البقاعي  ،دار الكتاب اإلسبلمي  ،القاىرة  ،د.ط  ،د .ت.
الرسائل الجامعية :
 -1تعاقب الذكر كالحذؼ في آيات القرآف الكريـ  ،د .فاطمة السعدؼ  ،أكرقة
عماف  ،ط1434 ، 1ق – 2013ـ
لمدراسات كالنشر ّ ،
 -2التعريف كالتنكير في آيات القرآف المتشابية لفظا  ،زىير سمماف صالح
المنديل ( ،غير منشكر) .
 -3الحذؼ كالذكر في المتشابو المفظي في القرآف الكريـ  ،منصكر أبك زينو
(غير منشكر) .
البحكث كالدكريات :
 -1الذكر كعدمو لمكاك في بعض اآليات المتشابية لفظيا  ،الدكتكر عبدهللا دمحم
السميماني  ،بحث غير منشكر .
 -2حركؼ المعاني في بعض اآليات المتشابية لفظيا  ،الدكتكر عبدهللا دمحم
السميماني  ،بحث غير منشكر .
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السورة 


البقرة

االٌة 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭜ ﭼ
ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯶ ﭼ 
ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭸ ﭼ 
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯧ ﭼ 
ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭤ ﭼ 
ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ 
ﭽ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ 
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭹ ﭼ 
ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯼ ﭼ
ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭩ ﭼ 
ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﯕ ﭼ
ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭳ ﭼ 
ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﰕ ﭼ 
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮂ ﭼ 
ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰉ ﭼ
ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ 
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯣ ﭼ 
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ﭼ 
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮧ ﭼ 
ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯧ ﭼ 
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮗ ﭼ 
ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﯨ ﭼ 
ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﰣ ﭼ 
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