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The research addressed the definition of the term "" 
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 وكدوٛ

 هللا صمَّى ،دمحم يساكزا يجب أف يجزج، وأصمي وأسمع عمى نب  الجزج   
 :وبعج تخميزًا، وسمَّع وصجبو آلو وعمى عميو

إف األصل في الكبلـ العخبي أف يكػف عمى مقةرى الطاىخ، ولكغ قج ف   
يقجر في  أو أكتخ يحخج الكبلـ عمى خبلؼ مقةرى الطاىخ؛ لغخض ببلغي

 .مجل بزا يساسبوكل 
 ،اليب مةعجدةصػر محةمفة وأس -ولمحخوج عمى خبلؼ مقةرى الطاىخ   

 مسيا: وضع اسع اإلشارة مػضع الرزيخ، ووضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ
 .الببلغيةإلى غيخىا مغ األساليب 

كدف عغ  ،مغ ىحه األساليب معيساً  ببلغياأسمػبًا  البجث  ىحا وقج عالج    
 ؛مػضع الرزيخفي "الزػصػؿ  فكاف بعسػاف: إعثازه،وجػه ببلغة القخآف و 

، عمييا لمةصبيقخذبًا  مغ آيات القخآف الكخيع مثاالً  "، واتححت  تعميبل
 .(ٔ)الةجميمي االسةقخائي في ذلظ الزسيج   وسمكت  

                                                           

ت  قصد تركيب وؾرة  (ٔ) ال"نيج االستقرائي: ىؾ تتثا الجزئيتت ال"تجتنس  ضي شيء يِّ
كمي  ينيت؛ إلنتتج قتعدة، أو تع"يؼ حكؼ، ضإذا كتن التتثا شتيبًل لك  الجزئيتت ُس"ِّي ذلػ 

ي  تالست الت ميمي:  أيت ال"نيجقراء النتقص.  تالستقراء التتم، وإذا كتن ُيْيِ"بًل لثع يت س"ِّ
 نتحي  يؽ القرآني  تلنص تتعمق التي العم"ي  اإلشكتالت دراس  عمى يقؾم ينيج ضيؾ
 تقؾي"ًت، أو تركيثتً  أو تفكيكتً  إلخ وال"بيؽ ال"ج"  أو والتنكير، التعريل أو والتأرير، التقديؼ
 إلى العنتور وإرجت ِ  تفكيكيت،ب الت ميمي ال"نيج قتم ينغمق ، تركيَث ً  اإلشكتل كتن ضإن

 طبيعتيت بدراس  يقؾم ال"نيج ضإن يتنتثرة، عنتور اإلشكتل كتن إذا أيت أوؾليت،
 يقؾم أن ي"كؽ ك"ت. يعين  قؾاعد أو يت، أوؾالً  أو يت، نغري  ينيت لُيركِّب ووعتئفيت؛

== 
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 أِىٗٛ املٕضٕع ٔضبب اختٗازٓ

عجـ وجػد مؤلَّف مفخد بيحا العسػاف، فقج جاءت أمتمة و مغ القخآف  -ٔ   
ةزمت الكخيع مةساثخًة كتيخًة في كةب الزفخخيغ، عسج تفخيخ اآليات الةي اش

 .(ٔ)عمى ىحا األسمػب الببلغي

الجاجة إلى معخفة ىحا السزط مغ األسمػب الببلغي؛ لجفع  -ٕ   
 اإلشكاالت الةي قج تخد عمى فيع اآليات القخآنية.

الكدف عغ ببلغة القخآف ووجػه إعثازه،  ةى قاؿ يجيى بغ  زدة  -ٖ   
 عمع مغ وداً معج كاف وإف اإلضيار في مػضع اإلضزار أف : واعمع(ٕ)العمػي 
 مػضع في بإضياره اإلفذاح أف وذلظ الزعاني، بعمع تعّمق لو لكغ اإلعخاب
 .(ٖ)جدلة وفائجة عطيع مػقع لو اإلضزار

وإنزا اقةذخت عمى ذكخ غخض ببلغي وا ج مغ أغخاض وضع  -ٗ   
ػضع الرزيخ وىػ الةسبيو عمى عمة الجكع؛ أواًل: ألف الزػصػؿ مالزػصػؿ 

                                                                                                                                                  

== 

، ٜٙتري ورأ جديتت العمؾم لفريد األنص نقده.: أي يت إشكتل   تقؾيؼ عمى الت ميمي ال"نيج
 بتصرم. ٙٛٔ
 ( ستأتي ىذه األي م  القرآني  ضي يث ت يستق  إن شتء هللا.ٔ)

 الزيدي  أئ"  أكتبر يؽ: الظتلبي العمؾيّ  ال سيني إبراهيؼ، بؽ عمي بؽ ح"زة بؽ ( ي يىٕ)
 ال"ت "ؽ الديؽ، والظراز أوؾل ضي ال تي  تصتنيفو: يؽ الي"ؽ، ضي وعم"تئيؼ ال"عتدليؽ

اإلعجتز، وغيرى"ت، تؾضي ضي حدود سن  ر"س وأربعيؽ  حقتئق وعمؾم الثبلغ  ألسرار
. وىدي  العترضيؽ لمثغدادي ٖٖٖ-ٖٖٔ/ٕوسثع"تئ  ىجري . البدر الظتلا لم ؾكتني 

 . بتصرم.ٕٙ٘/ٕ
 بتصرم. ٛٗٔ/ٕ( الظراز ألسرار الثبلغ  ٖ)
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ا الغخض  كتيخًا؛ وثانيا: لػفخة اآليات القخآنية وصمةو يصخد فييزا ىح
 .عزل بجث مخةقلكاؼية ل،  ةى صارت الزدةزمة عمى ىحا الغخض

 أِداف البخح

مػاشغ وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ في آيات القارئ  عخؼيةأف  -ٔ   
 .القخآف الكخيع

بعس اإلشكاالت الةي قج تخد عمى فيع عمى يةعخؼ القارئ أف  -ٕ   
 لقخآف.معاني ا

األساليب  الزفخخيغ في كيؽية تصبيق شخيقةالقارئ  أف يفيع -ٖ   
 .الببلغية

**** 

 خطٕات البخح

 فييا ورد الةي الزػاضع أجزع ثع الةفخيخ، كةب أغمب في أقخأسػؼ  -ٔ
في القخآف  -عسج الزفخخيغ -؛ تعميبلوضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ

 .الكخيع

  خب عمى وأرتِّّب  ثع  ،في اآليةلكل مػضع ورد  اناعسػ أضع سػؼ  -ٕ   
 ورْقع ورْقزيا الخػرة اسع إلى عدوِّ اآلية مع الزذجف في الةبلوة تختيب
 فإني البجث، ثسايا في عخضاً  تأتي الةي اآليات وكحا اليامر، في اآلية

 .اليامر في اآلية ورْقع ورْقزيا سػرتيا إلى أعدوىاسػؼ 

 أشخحفي الةعبيخ القخآني، ثع  بياف األصلب الكخيزة اآلية أتبع سػؼ -ٖ   
وىػ الةسبيو  اآلية فيالزػصػؿ مػضع الرزيخ  وضعالغخض الببلغي مغ 
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خ   أغخاض ببلغية ىساؾ كاف وإف ،عمى عمة الجكع اشةزل عمييا  أ خ 
 األغخاض أف إذ تعجدت؛ وإفىا أذكخ  -في اآلية الػا جة القخآني األسمػب
 .ال تةعارضو  تةسػع الببلغية

أف يكػف  يذمح -غ وضع ؼيو الزػصػؿ مػضع الرزيخكل مػش -ٗ   
فييا  الزفخخوف الزػاشغ الةي نز عمى دراسة  لمةعميل، إال أني أقةذخ

 .عمى غخض الةعميل

عسج الججيث عغ األغخاض الببلغية لػضع الزػصػؿ مػضع  -٘   
مع  أ ع خِّؼ  بكل غخض ببلغي عمى  جة -الرزيخ إجزاال عسج الزفخخيغ

اؿ مغ القخآف، مقةذخا عمى مػضع الداىج مغ كبلـ الةزتيل لو بزت
الزفخخيغ؛  ةى يكػف الزتاؿ دااًل بػضػح عمى الغخض الببلغي، وال 
أتعخض لحكخ باقي األغخاض الببلغية األخخى الةي اشةزمت عمييا نفذ 

 اآلية.

 معةزجاً  البجث، ثسايا في الػاردة الغامرة الكمزات معسى أب يِّغ  سػؼ  -ٙ   
 .والمغة لزعاجعا كةب عمى

 البجث ىامر في الزخجع أو الزذجر بيانات بإيثاز أذكخ  سػؼ  -ٚ   
 خدية وذلظ والذفجة؛ والثدء ومؤلفو الزخجع أو الزذجر بحكخ مكةؽياً 
 الزذادر فيخس إلى كاممة البيانات ذكخ تأخيخ مع الذفجات، تخػيج

 دار: مةرزسة السدخ وبيانات الزؤلف، واسع الكةاب، اسع: ذاكخاً  والزخاجع،
 إف ذلظ كل الزجقق، واسع وتاريحيا، الصبعة، ورقع السدخ، ومكاف السدخ،
 .وجج

**** 
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ىالدراداتىالدابقظ
 :حٕه املٕضٕع أٔال: املؤلفات املفسدٚ   

، تأليف: شزذ (ٔ)"ندخ العبيخ في إقامة الطاىخ مقاـ الرزيخ" -ٔ   
 ولع أؾف عميو. (ٕ)ىػٙٚٚالجيغ دمحم بغ الذائغ السجػي الزةػفى سسة 

 .أو مصبػعاً  محصػشاً 

﴿"الخخ الزذػف في نكةة اإلضيار واإلضزار في  -ٕ      ﴾ ،
﴿و          ﴾"(ٖ)األميخ ابغ ، تأليف: عمي بغ إبخاـيع، الزعخوؼ ب

وقج ورد  .(٘) صبػعوىػ م .(ٗ)ىػٜٕٔٔالذسعاني الزةػفى في  جود سسة 
                                                           

. وحتجي رميف  ضي ك ف الغنؾن ٖٖ( ذكره السيؾطي ضي يقدي  اإلتقتن ورٔ)
 . بتصرم.ٕٜ٘ٔ/ٕ

 أديب،: الصتئغ ابؽ الزيردي، ال نفي الديؽ ش"س عمي، بؽ الرح"ؽ عبد بؽ ( دمحمٕ)
 كتثو: الظؾلؾني، يؽ  تلجتيا ودّرس العدل دار وإضتتء العسكر ق تء ولي. يصري  عتلؼ،
الُبْرَدة، وغيرىت. تؾضي  عمى والرقؼ ال نفي ، ضقو ضي الَكْنز عمى والغ"ز الن ؾ، ضي التذكرة
. والفؾائد البيي  ٙ٘ٔ، ٘٘ٔ/ٔ غي  الؾعتة لمسيؾطي  ن  ست وسثعيؽ وسثع"تئ .ن ؾ س

 .. بتصرم٘ٚٔلمكنؾي ور
 بتصرم. ٜٕٓ/ٔ( ذكره ال ؾكتني ضي البدر الظتلا ٖ)

 ينيت: يصنفتت األيير الصنعتني: لغؾي، عتلؼ، ي"ني. ولو ُيَ "َّد بؽ إبراهيؼ بؽ ( عميٗ)
 والفتل ال"صظفى، يؾلد ضي الصفت أربتب وتأنيس ، تلذىب السبلح ت مي  ت ريؼ ضي رستل 
وألف . البدر الظتلا  ويتئتيؽ ع رة تسا سن  البلىي، وغيرىت. يتت بتنبيو اإلالىي
 . بتصرم.٘ٔٔ-ٓٔٔ/ٕ. وَنْي  الؾَطر لَزَبتَره الي"ني ٜٕٔ، ٜٕٓ/ٔلم ؾكتني 

رام/د. رتلد ( حقق يؤررًا ضي رستل  يتجستير، لمثتحت/حبيب سفيتن دمحم رشؾان، إش٘)
جتيع  ال"دين  العتل"ي / دول  يتليزيت، سن   -نبؾي سمي"تن حجتج، كمي  العمؾم اإلسبليي 

 م. وىذه الرستل  عندي. ٕٔٔٓ -ىرٖٖٗٔالن ر 
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﴿ قػلو تعالى:            ﴾
في أ ج عدخ مػضعًا مغ  (ٔ)

﴿القخآف الكخيع، بيسزا ورد قػل و تعالى:               ﴾
في تخع  (ٕ)
الثسذ   -مػاضع، ويمجظ مغ ذلظ أف ابغ  األميخ قذج في مؤلَّفِّو باالسعِّ

االسع الزػصػؿ، وكبلىزا مغ أنػاع االسع وىػ لفظ الساس، فبل يجخل معو 
 .(ٖ)الزطيخ، كزا سيأتي إف شاء هللا

عبجالخزاؽ  ."، تأليف: د"اإلضيار في مقاـ اإلضزار في القخآف الكخيع -ٖ   
بةػسع عغ ىحا مؤلفو وقج تججث . (ٗ)مصبػع كةاب وىػ   خيغ أ زج.

أمتمة قخآنية الزذصمح مبيسًا مفيػمو وأغخاضو وعساية الزفخخيغ بو، وذكخ 
كتيخة، مسيا ثبلثة أمتمة فقط مغ قبيل وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ، 

.  وباقي األمتمة لبلسع الزطيخِّ الزخاد بو الثسذ 

 :ثاٌٗا: العٍٕاُ ضىَ وؤلفات   

فقج ا ةػت كةب عمـػ القخآف عمى الججيث عغ ىحا الزػضػع، ومغ    
 :أشيخ ىحه الكةب

                                                           

. وسؾرة ٛٙ، ٓٗ، ٕٔيؽ اآلي   ٕٔ. وسؾرة يؾسف ٚٛٔيؽ اآلي   ٚ( سؾرة األعرام ٔ)
يؽ اآلي   ٖٗ. وسؾرة سثأ ٖٓ، ٙيؽ اآلي   ٖٓ. وسؾرة الروم ٖٛيؽ اآلي   ٙٔالن   
 .ٕٙيؽ اآلي   ٘ٗ. وسؾرة الجتثي  ٚ٘يؽ اآلي   ٓٗ. وسؾرة غتضر ٖٙ، ٕٛ
 ٛ. وسؾرة األنفتل ٖٔٔيؽ اآلي   ٚ. وسؾرة األعرام ٖٚيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٕ)

. ٚ٘، ٖٔيؽ اآلي   ٕٛ. وسؾرة القصص ٘٘يؽ اآلي   ٓٔ. وسؾرة يؾنس ٖٗيؽ اآلي  
يؽ  ٕ٘. وسؾرة الظؾر ٜٖيؽ اآلي   ٘ٗ. وسؾرة الجتثي  ٜٗيؽ اآلي   ٜٖوسؾرة الزير 

 .ٚٗاآلي  
 ( يأتي ذكره ضي  يظمب التعريل  تالسؼ ال"ؾوؾل وال "ير.ٖ)

 م .ٕٕٔٓ - ىرٖٖٗٔ سن  ،ٕٖ اإلودار الكؾيت، -اإلسبليي الؾعي يجم  ( ن رتوٗ)
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لةفخيخ، تأليف: سميزاف الص ػفي في كةاب اإلكخيخ في عمع ا -ٔ   
مبجٌث بعسػاف: في وضع الطاىخ مػضع الرزيخ  -ىػٙٔٚالزةػفى سسة 

،  يث أورد متاليغ مغ القخآف لغخض الةعطيع، ومتاال (ٔ)تعطيزًا أو تجقيخاً 
مغ القخآف لغخض الةجقيخ، فييا الزتاؿ األخيخ مغ قبيل وضع الزػصػؿ 

 مػضع الرزيخ.

ف في عمـػ القخآف، لمدركدي الزةػفى سسة في كةاب البخىا -ٕ   
، وقج تججث ؼيو (ٕ)قخٌع بعسػاف: وضع الطاىخ مػضع الزرزخ -ىػٜٗٚ

بةػسع عغ ىحه الطاىخة،  يث أورد سبعة عدخ غخضا ببلغيًا لػضع 
الطاىخ مػضع الزرزخ، مع الةزتيل بآيات كتيخة مغ القخآف، مغ بيسيا 

 مػضع الرزيخ.خزخة  أمتمٍة فقط مغ قبيل وضع الزػصػؿ 

ىػ ٜٔٔفي كةاب اإلتقاف في عمـػ القخآف لمخيػشي الزةػفى سسة  -ٖ   
أورد سةة عدخ ، وقج (ٖ)مبجٌث بعسػاف: وضع الطاىخ مػضع الرزيخ -

فائجة ببلغية، باألمتمة عمييا مغ القخآف، مغ بيسيا متاالف فقط مغ قبيل 
 وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ. 

 خاف في عمـػ القخآف، تأليف: ابغ ع قيمة في كةاب الديادة واإل -ٗ   
مبجٌث بعسػاف: وضع الطاىخ مػضع  -ىػٓ٘ٔٔالزكي الزةػفى سسة 

ذكخ ثسةي عدخة فائجة ببلغية لػضع الطاىخ مػضع ، وقج (ٗ)الرزيخ

                                                           

 .ٕ٘ٗ( اإلكسير ضي عمؼ التفسير لمظؾضي ورٔ)
 .ٕٔ٘ -ٕٛٗ/ٕزرك ي ( البرىتن لمٕ)
 .ٛٚٙٔ -ٖٚٙٔ( اإلتقتن لمسيؾطي ور ٖ)

 .ٚٙٔ -ٖٙٔ/ٙ( الزيتدة واإلحستن البؽ َعقيم  ال"كي ٗ)
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الرزيخ، مع الةزتيل ليا مغ القخآف، مسيا متاٌؿ وا ج فقط مغ قبيل وضع 
 الزػصػؿ مػضع الرزيخ. 

قج أخحا ذلظ كمو مغ  تبيغ أف الخيػشي وابغ ع قيمة والقخاءة الةةبعوبعج    
 الدركدي دوف الةسبيو عميو. 

**** 
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 خطٛ البخح

 .وفيارس وخاتزة، ،مبجتيغو  مقجمة،: مغ البجث يةكػف    

 :عمى وتدةزل: الزقجمة   

 -بجثال تخصػا -أىجاؼ البجث -هاخةيار  سببو  الزػضػع أىزية   
 .لبجثا خصة -الخابقة الجراسات

، "املٕصٕه يف وٕضع الضىري" طصطم التعسٖف مب :األٔه بخحاملٔ   
 :طالبو أزبعٛ ٔفْٗ

 . خسع الزػصػؿ والرزيالالةعخيف با: األوؿ صمبالز   

 "،الزػصػؿ في مػضع الرزيخ" مذصمحمفيـػ التاني:  الزصمب   
 مقةرى الطاىخ.خبلؼ و بالحخوج عمى وعبلقة  

متمة الةصبيؿية لػضع الزػصػؿ مػضع مذادر األ: لتالثا الزصمب   
 .في القخآف الرزيخ

 الرزيخ مػضع الزػصػؿ لػضعاألغخاض الببلغية الزصمب الخابع:    
 .الزفخخيغ عسج إجزاالً 

املٕصٕه يف وٕضع ٕضع الدزاضٛ التطبٗكٗٛ ل :الجاٌ٘ بخحاملٔ   
 .الكسآُ الكسٖي يفتعمٗال الضىري 

لْٗ وَ ٌتائج خاله ثٍاٖا اخلامتٛ: ٔفّٗا أِي وا تٕصمت إو   
 البخح.
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 الفّازع: تػتىن عمٜ:ٔ 

 فيخس الزذادر والزخاجع.   

 فيخس الزػضػعات.   

**** 

 

 
 
 

 
  



   
 

 

2409 

ى
ى

ىمبحثىاألولال
 التطروفىبمصطلحى"الموصولىفيىموضعىالضمور"

  

 :أزبعٛ وطالب ٔفْٗ

 ضي املٕصٕه ٔالضىري .الالتعسٖف با: األٔه طمبامل   

 "وفًّٕ وطصطم  "املٕصٕه يف وٕضع الضىري املطمب الجاٌ٘:   
 ٔعالقُتْ باخلسٔج عمٜ خالف وكتضٜ العاِس.

املطمب الجالح: وطصادز األوجمٛ التطبٗكٗٛ لٕضع املٕصٕه    
 وٕضع الضىري يف الكسآُ.

 الضىري وٕضع املٕصٕه املطمب السابع: األغساض البالغٗٛ لٕضع   
 املفطسَٖ. عٍد إمجااًل

 ى
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ىاألولىطلبالم
            تعسٖف باالضي املٕصٕه ٔالضىريال 

خٌ : االسع نػعاف    ٌخ. م ْطي    وم ْرز 

: عيغٍ  اسع وىػ الثسذ :مسيا أنػاع ولو. الذخيح االسع ىػ: خفالز طي     
ْمع: معسىً  اسع أو "،وفخسٍ  كػ "رجل ْيل" كػ "عِّ  إما وىػ الع م ع: ومسيا.  وج 
ْيج: عغ غيخ العمزية مسقػؿ "، وث ْػر وع ْزخو كػ "ز  مغ  مختثل وإما والعّباسِّ

ؽياف: أوؿ األمخ زخاف" كػ "س   الزخاد يةرح ال ما وىػ الزبيع: ومسيا.  وعِّ
 وت ا "ذا كػ اإلشارة أسزاء  : نػعاف وىػ آخخ، بديء إال معساه يةججد وال مسو

 :خرز  الز  السػع التاني: و  وم ْغ". وما والةي كػ "الحي: والزػصػالت   وىؤالء"،
 . (ٔ)ساية عسج الكػفييغالك ىػو 

 
    

  

                                                           

زي  الُ"ْعِرب ترتيب ضي ( الُ"ْغِربٔ)  يعيش البؽ ال"فص  وشرح. ٖٓٗ ،ٕٓٗ/ٕ لمُ"َظرِّ
 بتصرم.. ٖٕٕ/ٕ

 االسم

 مضمر
  مظهر

 من أنواعه

 المبهم

االسم 
 الموصول

أسماء 
 اإلشارة

 الجنس العلم
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 :االضي املٕصٕهأٔال: 

ىػ: اسع غامس مبيع يجةاج في تعييغ مجلػلو وإيراح الزخاد مسو، و    
 ، والبج فييا مغجزمة خبخية أو شبييا صمة بعجه، والذمة تكػف إلى 

 سع الزػصػؿ أو ما يغسي عسو.الضزيخ يعػد عمى ا

أما الزػصػالت  دةخكة.واألسزاء الزػصػلة قخزاف: محةذة وم   
ع وتحكخ وتؤنث  خب مقةرى الةي تفخد وتتسى وتثز :الزحةذة فيي

، وىي: الحي، والةي، والمحاف، والمةاف، والحيغ، والبلتي والبلئي الكبلـ
، واأل   ﴿: نجػ، ل ىوالبلتِّ والبلءِّ         ﴾

﴿و ،(ٔ)           

    ﴾
(ٕ)، ﴿              ﴾

، سي المةاف فعمةاتجاء، و (ٖ)
﴿و                       ﴾

(ٗ) ،﴿               

                                                           

﴿، وت"تييت: ٖٖيؽ اآلي   ٜٖ( سؾرة الزير ٔ)              

           ﴾. 

 .ٔيؽ اآلي   ٛ٘( سؾرة ال"جتدل  ٕ)
﴿، وت"تييت: ٙٔيؽ اآلي   ٗ( سؾرة النستء ٖ)             

                            ﴾. 

 .ٖ، ٕيؽ اآليتيؽ:  ٕ( سؾرة الثقرة ٗ)
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    ﴾
أما الزػصػالت .  عْمغ  ل ى فأو األ  ، وجاءني األ ل ى فعمػا(ٔ)

وا ج يذمح لكل مغ الزفخد والزتسى  الزدةخكة فيي: الةي تكػف بمفظٍ 
 :، ما، أي، ذو، ذا"، تقػؿغْ وىي: "م   ،مؤنتاً  ـكاف محكخًا أأوالثزع، سػاء 

 جاءوؾ، وم غْ  جاءتاؾ، وم غْ  جاآؾ، وم غْ  جاءتظ، وم غْ  جاءؾ، م غْ  يعثبسي
 زاريغ أو  أو ،أو أتاناً   زاراً  ت  ياشةخ  :لظ قاؿ لِّز غْ  وتقػؿ جئس ظ"، وم غْ 

ز خاً  أو أتانيغ،  وما اشةخية يا، وما اشةخية و ما "أعثبسي -ساً ت  أو أ     
زا، ع، وما اشةخية ي  غ" وما اشةخية ي  أي، وذو عسج : "في تفعل وكحلظ اشةخية ي 

 .(ٕ) "ا االسةفياميةيغوم   غْ شيئ، وذا بعج م  

 

                                                           

﴿، وت"تييت: ٘ٔيؽ اآلي   ٗ( سؾرة النستء ٔ)                 

                                             

                 ﴾. 
. ٕٓٔ، ٔٓٔ، وشرح قظر الندى البؽ ى تم ورٓٛٔ-ٗٚٔ/ٔ( شرح شذور الذىب ٕ)

 بتصرم.

 الموصوالت

 مشتركة

 

 َمْن 

 ما

 أي

 ذو

 ذا
 

 مختصة

جمع 
 مطلقا

 األلى

جمع 
 مؤنث

الالتً، 
 الالئً

الالِت، 
 الالءِ 

جمع 
 مذكر

 الذٌن

مثنى 
 مؤنث

اللتان 
 رفعا

اللتٌن 
نصبا 
 وجرا

مثنى 
 مذكر

اللذان 
 رفعا

اللذٌن 
نصبا 
 اوجر

مفردة 
 مؤنثة

 التً

مفرد 
 مذكر

 الذي
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 س: َىِضثاٌٗا: امُل   

 غائب.ما وضع لزةكمع أو محاشب أو  وىػ   

: أيراً  بوِّ وىػ نػعاف ل فِّظ ما: بارز ومخةكّغ. فالبارز: نػعافوىػ    
 مةذل ومسفذل.

 وأ مسذػب وأ مخفػع وىػ بديء اتذالو عغ ي خةغس ى ما ال: فالزةذل   
، ونذْختِّ  ن ذْخت  نذْخن ا،: الزخفػع في فقػلظ مثخور، " ون ذْخت  . نذْخف 
ن ا،: الزسذػب وفي. انذخي" ا،خ  ا، نذ  و و"نذخ   ني نذخ  خ  " "نذ  ؾ   إلى: ونذخ 

." ك غَّ ": إلى و"نذخ ه" "نذخ   غبلم سا، "غبلمي: الزثخور وفي. "نذخ ى غَّ
" ": إلى وغبلم ظ  ّغ": إلى و"غبلم و". "غبلمكغَّ  ."غبلمي 

 وأ مخفػع وىػ. خكالز ْطي   بديءٍ  اتذالو عغ ي خةغس ى ما: والزسفذل   
 "ىػ"و ،"أنة غَّ " إلى: "أنت"و نجغ،و  أنا: فالزخفػع. لو مثخور وال ػبٌ مسذ
: إلى "إياه  "و ،"إياك غَّ ": إلى "إّياؾ  "و إيانا، إّياي  : والزسذػب. "ىغَّ ": إلى
 ."إياىغّ "

خ، أنا ": نجػ ن ػِّي  ما: والزخةكغّ      ،خوأنت تسذ   نسذخ، ونجغ أنذ 
 .(ٔ)"الزطمػـ   خ  يسذ   ومجزجٌ 

 

 

 
                                                           

زي  ترتيب ضي . والُ"ْغِربٙ، ٘/ٕ( البديا ضي عمؼ العربي  البؽ األثير ٔ)  الُ"ْعِرب لمُ"َظرِّ
 . بتصرم.ٖٓٗ، ٕٓٗ/ٕ
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****     
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ىالثانيىالمطلب
  "الضىري وٕضع يف املٕصٕه" وطصطم وفًّٕ 

 العاِس وكتضٜ خالف عمٜ باخلسٔج ْٔعالقُت

 :"املٕصٕه يف وٕضع الضىري" وطصطم وفًّٕ أٔال:    

 مغ والةقميلِّ  لبلخةذار واإليثاز، كاف إنزا المغة في الرزائخ وضع أصل   
والةي مسيا االسع  الطاىخة األسزاء بحكخ يجذل الحي الكبلـ شػؿ

 .(ٔ)الزػصػؿ

 ليكػف  عميو؛ يعػد ما سبقو وقج إال الرزيخ يحكخ أال كزا أف األصل   
 في الرزيخ فةحكخ و"،وأكخمة   زيجاً  "لقيت  : تقػؿ واضجا، بالكبلـ الزقذػد
 ألف ابةجاء؛ ىكحا و""لقية   تقػؿ: وال عميو، يعػد ما سبقو ألنو قج و"؛"أكخمة  
 .(ٕ)والبياف المغة مغ القذج يساقس ،واإللباس الةعزية مغ ضخب ذلظ

 عسيا يكسَّى بأف ي ْكة ف ى -الطاىخة عزػماً  بعج ذكخ األسزاءومغ ث عَّ    
خ وبيحا بالرزائخ،  مػاضع الكبلـ في لمرزائخ ويذيخ الكبلـ، شػؿ ي ْقذ 

 .(ٖ)األصل ىػ فييا اسةعزاليا يعةبخ

ؿ  عغ ىحا األصل، فة قج ولكغ     مػاضع في الزػصػلة سزاءاأل ػضعي ْعج 
 . ببلغّية ؛ ألغخاضالرزائخ اسةعزاؿ

                                                           

 بتصرم. ٜٖٗ، ٕٖٚ/ٕ"فص  البؽ يعيش ( شرح الٔ)

 . بتصرم.ٕٔٗ( رصتئص التراكيب د/دمحم أبؾ يؾسى ور ٕ)

( أي أن األو  ضي األس"تء إذا ذكرت ابتداء أن تكؾن عتىرة، وإذا أعيدت ثتنيًت ٖ)
 .ٗٛٗ/ٕضتألو  أن يكنى عنيت  تل "ير، ك"ت أشتر إلى ذلػ الزرك يُّ ضي البرىتن 
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 : أف يقةريضاىخة "الزػصػؿ في مػضع الرزيخ"وعميو يكػف معسى    
 ؛مػضع الرزيخ الزػصػؿ يؤتى باالسعأف يؤت ى بالرزيخ، ولكغ  الخياؽ

 .(ٔ)  خب الخياؽ يساسبو بزا مجل كل في تقجر لسكةة ببلغية أو أكتخ

باخلسٔج عمٜ  الضىري" املٕصٕه يف وٕضع" وطصطم  قٛثاٌٗا: عال   
 خالف وكتضٜ العاِس:

 في أف األصل :إف ضاىخة "الحخوج عمى خبلؼ مقةرى الطاىخ" تعسي   
خبلؼ مقةرى  عمى يحخج قج ولكسو ،الطاىخ مقةرى عمى يكػف  أف الكبلـ

األسباب، وىحا الحخوج لو أساليب  مغ سبب ببلغية أو لسكةة الطاىخ؛
، (ٕ)الزرزخ مػضع الزطيخ ، ووضع (ٔ)، وااللةفات(ٕ)أسمػب الجكيع مسيا:

 .(ٗ)إلى غيخىا مغ األساليب (ٖ)الزطيخ مػضع الزرزخو 

                                                           

 بتصرم. ٛٚٔ/ٔجي ( ضتل البيتن لمِقنَّؾ ٔ)

 يراده؛ ربلم عمى كبليو   "  َيَترقَُّب، يت ال" تطب  غير تمقي ( أسمؾب ال كيؼ ىؾ:ٕ)
 تنبييتً  غيره؛ ينزل  سؤالو بتنزي  َيَتَظمَّبُ  يت  غير الستئ ِ  أو  تلقصد، األولى أنو عمى تنبييت
تج ال ترجي ى الَقَثْعَ رَ  ضكقؾل األول أيت .لو األىؼُّ  أو   تلو، األولى أنو عمى  قتل ل"ت لمَ جَّ
األدىؼف وال"راد  و القيد ال ديد األسؾد، ضرأى الَقَثْعَ َرى أن  عمى فألح"منػ: يتؾعداً  لو

 عمى ي "  األيير فِيْ  ُ : ضقتل األدىؼ يصمل لمقيد والفرس، ض "  كبليو إلى الفرس،
ؾان إلى الؾعد ضصرم الؾعيد  تلي. واألشيبف أي الفرس األسؾد والفرس األبيض األدىؼ

األيير أو يؽ  يقصده  أن األولى ىؾ األدىؼ الفرس عمى ال "  أن عمى  تإلحستن؛ تنبييت
﴿وأيت ال تني ضكقؾلو تعتلى:  .اليد وبسظ  السمظتن ضي عمى وفتو     

                                

       ﴾، ىذا أن عمى تنبييتً  ال"صِرم؛ ببيتن ضُأِجيبؾا ينفقؾن  يت بيتن عؽ سألؾا 
== 
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 الزطيخ"جدء مغ ضاىخة  "الزػصػؿ في مػضع الرزيخ"ضاىخة وبزا أف    
 أف مغ أنػاع االسع الزطيخِّ  ، فقج سبق أف ذكخت  "لزرزخفي مػضع ا

زػصػؿ واسع اإلشارة، عمزا بأف االسع الزطيخ الزبيع  بسػعيو االسع ال
 يقابمو االسع الزرزخ.

                                                                                                                                                  

== 

. ٕٙٛ-ٖٕٛ/ٔعروس األضراح لمبيتء السثكي  .عنو  تلسؤال واألجدر األولى ىؾ
  . بتصرم.ٕٓٚورصتئص التراكيب د/ دمحم أبؾ يؾسى ور

التعبير عؽ يعنًى  ظريق التكمؼ أو ال ظتب أو الَغيث   عد  ىؾ: الج"يؾر عند االلتفتت (ٔ)
 :﴿التعبير عنو  ظريق آرَر ينيت، وي تلو قؾلو               ﴾، ضجتء 

 ﴿: قتل ثؼ التكمؼ، طريق  عمى  كبليو      ﴾ وكتن ،عمى طريق  ال ظتب 

 اً ت ذير  ؛االلتفتت طريق  عمى جتء ولكنو فأرجا وإليوف: يقؾل أن السيتق يقت ى عتىر
 أرجا، وإليو: قتل لؾ ىذا يتأتى وال إليو، وراجعؾن  هللا إلى وتئرون  أنيؼ إلى تً وتنبيي ؛ليؼ
اإلي تح لم ظيب  ؟يديو بيؽ لؾن أَ سْ وتُ  إليو أيركؼ يؤل يؽ تتقؾن  ال كيل: ليؼ يقؾل وكأنو
 . بتصرم.ٕٔ٘ د دمحم أبؾ يؾسى ور يبالتراك رصتئص. و ٛٙور
 فال أن: يكتن عتلؼف زيد فىؾ: حتل قرين ِ  أو لفًغت ذكر   جري  غير يؽ ابتداء ( كقؾليؼٕ)
 يعنىً  ال "ير يؽ يفيؼ لؼ يتى الستيا ضإن يعقثو، يت الستيا ذىؽ ضي عتلؼف؛ ليت"كؽ زيد
 . ت"كؽ ض   ذىنو ضي  عده ال"س"ؾ  ضيت"كؽ تكؾن؟ كيل: الكبلم لعقبى ينتغًرا  قي

 بتصرم. ٙٙلم ظيب ور اإلي تح
﴿( ويؽ أستليثو وشا االسؼ الصريل يؾشا ال "ير كقؾلو تعتلى: ٖ)         

       ﴾بتصرم. واألو  أن يقتل: فوبو نزلف يكتن  ٚٙلم ظيب ور  . اإلي تح

 فوبتل ق نزلف.

- ٕٔٗورصتئص التراكيب د/دمحم أبؾ يؾسى ور . ٔٚ -ٙٙلم ظيب ور ( اإلي تحٗ)
 . بتصرم.ٕٔٚ
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الحخوج عمى "ضاىخة  مغ جدء   "الزطيخ في مػضع الزرزخ"ضاىخة و    
 ."خبلؼ مقةرى الطاىخ

وبيغ ضاىخة  "الزػصػؿ في مػضع الرزيخ"العبلقة بيغ ضاىخة ف إذف   
 ل.مغ ك جدءٍ  عبلقة  ىي  -"الحخوج عمى خبلؼ مقةرى الطاىخ"

**** 

 المطلبىالثالث

يف  وطصادز األوجمٛ التطبٗكٗٛ لٕضع املٕصٕه وٕضع الضىري
 الكسآُ

 وتمظ األمتمة مةساثخة ومػجػدة في كةب الةفخيخ، ومغ أشيخىا:   

 وجػه في األقاويل وعيػف  الةسديل مساغػ   قائق عغ الكداؼ -ٔ   
محدخي الزةػفى لمعبلمة جار هللا أبي القاسع مجزػد بغ عزخ الد  الةأويل
 ػ.ىٖٛ٘سسة 

 بغ الجق عبج دمحم ألبي العديد، الكةاب تفخيخ في الػجيد الزجخر -ٕ   
 سسة الزةػفى الزجاربي األنجلخي عصية بغ تزاـ بغ الخ زغ عبج بغ غالب
 .  ىػٕٗ٘

 عغ الكدف في الغيب فةػح الزخزاة الكداؼ عمى الصيبي  اشية -ٖ   
يبي دمحم الجخغ الجيغ لدخؼ الخيب، قساع  ىػ.ٖٗٚ سسة الزةػفى الصِّّ

 بغ يػسف بغ عمي بغ يػسف بغ دمحم  ياف ألبي الزجيط البجخ -ٗ   
 .ىػ٘ٗٚ سسة الزةػفى األنجلخي الجيغ أثيخ  ياف
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 يػسف بغ أل زج الزكسػف، الكةاب عمـػ في الزذػف  الجر -٘   
 .ىػٙ٘ٚ سسة الزةػفى الثمي بالخزيغ الزعخوؼ

 الجيغ مذمح الةزثيج البغ البيراوي، عمى الةزثيج ابغ  اشية -ٙ   
 .ىػٓٛٛ سسة الزةػفى الجسفي الخومي إبخاـيع بغ مذصفى

 الجكيع ربسا كبلـ معاني بعس معخفة عمى اإلعانة في الزسيخ الخخاج -ٚ   
 ىػ.ٜٚٚ سسة الزةػفى الدخبيسي الحصيب اإلماـ الديخ: تأليف الحبيخ،

 القراة قاضي: تأليف الكخيع، لكةابا مدايا إلى الخميع العقل إرشاد -ٛ   
 ىػ.ٕٜٛسسة الزةػفى الجسفي العزادي دمحم بغ الخعػد أبي

: تأليف البيراوي، تفخيخ عمى الخاضي وكفاية القاضي عساية -ٜ   
 ىػ.ٜٙٓٔ سسة الزةػفى الحفاجي الدياب

 إسزاعيل الجيغ لعذاـ البيراوي، تفخيخ عمى القػنػي   اشية -ٓٔ   
 .ىػٜ٘ٔٔ سسة الزةػفى الجسفي دمحم بغ

: تأليف الزتاني، والخبع العطيع القخآف تفخيخ في الزعاني روح -ٔٔ   
 ىػ.ٕٓٚٔ سسة الزةػفى األلػسي مجزػد الخيج الجيغ شياب الفرل أبي

الزةػفى  الةجخيخ والةسػيخ، تأليف: الديخ/ دمحم الصاىخ بغ عاشػر -ٕٔ   
 ىػ.ٖٜٖٔسسة 

**** 

 ى
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 المطلبىىالرابع

  لٕضع املٕصٕه وٕضع الضىريبالغٗٛ األغساض ال

 عٍد املفطسَٖ إمجااًل

بالبجث والةةبع لؤلغخاض الببلغية لػضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ    
  مغ أبخزىا وأشيخىا: اً أغخاض ة  زَّ ث  وججت  

 :التٕصن إىل الٕصف مبا يف حٗص الطصمٛالػسض األٔه:    

خ      االتذاؼ بزا في مسيا: الةسذيز عمى  وىحا الغخض لو أساليب أ خ 
  يد الذمة أو الةسذيز عمى ما في  يدىا.

 :﴿قػلو  -اآليات الةي اشةزمت عمى ىحا الغخضومغ         

               ﴾ (ٔ). 

بساء عمى  "وألجخ اآلخخة خيخ ليع": الةعبيخ ومقةرى الطاىخ أف يكػف    
 ﴿في قػلو:  ذكخىع تقجـ الحيغ الزجخسػف  بالزػصػؿأف الزخاد      

   ﴾ (ٕ). 

؛ تػصبل إلى وصفيع وضع الزػصػؿ مػضع ضزيخ الزجخسيغوإنزا    
 باإليزاف والةقػى.

                                                           

 .ٚ٘اآلي   ٕٔ( سؾرة يؾسف ٔ)
 .ٙ٘( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٕ)
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﴿قاؿ أبػ الخعػد:       ﴾ ع   وإنزا الزحكػريغ، لمزجخسيغ أي ليع ضِّ  و 
﴿فقيل:  الزػصػؿ   مػضع و           ﴾ ًأف عمى ؛ تسبييا 
 جزع مغ الزخةفاد   الةقػى  عمى والتبات   اإليزاف   ىػ إنزا باإل خاف الزخاد

 .(ٔ)والزخةقبل الزاضي صيغةي
 إلى لمةػصل ؛اإلضزار مقاـ في إضيار الكبلـ وفيػجي: سَّ اؿ القِّ وق   

 .(ٕ)اإل خافب وصفيع بعج والةقػى  يزافباإل وصفيع
 الػسض الجاٌ٘: الرً مبا يف حٗص الطصمٛ:   
ـ  عميو-الزجح ضج -الحـ    َـّ الخجل : فعل ما ي ح  : العيب، وأذ 

(ٖ). 
ـّ الزكمفوقاؿ أبػ ىبلؿ العخكخي:      بفعمو، لمعقاب اسةجقاقو عمى يجؿ وذ 
بِّػػػيحال الدػػػيء عمػػى إالالػػػحـ  يكػػػف  الو  ػػػي   قػػجو ، ق   ف يكػػػػو  الزػػػحمػـ   بػػو و  ػاج 

 .(ٗ)دونو
 .، يعسي: الدحز الزحمـػدونو غْ األعمى إلى م   غمِّ  أف الحـ يكػف  أي   
 :﴿قػلو  -ومغ اآليات الةي اشةزمت عمى ىحا الغخض            

               ﴾(٘) . 
                                                           

 .ٙ/ٖٔال"عتني لآللؾسي  . وينغر روحٔٙٔ/ٔالسميؼ  العق  إرشتد (ٔ)
بزيتدة:  ٘ٗ/ٗٔل" "د األييؽ  والري تن الروح . وينغر حدائقٖٛ٘/ٙ البيتن ضتل  (ٕ)

 ضي يدحيؼ. يثتلغ 

 بتصرم، يتدة: ذيؼ.  ٜٗي تتر الص تح لمرازي ور (ٖ)

 بتصرم.  ٖ٘، ٕ٘الفروق المغؾي  لمعسكري ور (ٗ)

  ﴿ ، وت"تييت:ٓٔٔيؽ اآلي   ٘سؾرة ال"تئدة  (٘)           

                                       

                                          

== 
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 جخيا سجخ مبيغ" : "فقالػا إف ىحا إالومقةرى الخياؽ أف يكػف الةعبيخ   
 :﴿ضزيخ الغائب في قػلو عمى                  

    ﴾. 
لع لكغ  ىزػا بقةل عيخى فقج الييػد،  في اآلية الزخاد بالزػصػؿو    

﴿، قاؿ تعالى: يةزكسػا مسو                    ﴾
(ٔ). 

قاؿ أبػ  الحـ، ةإلى الزػصػؿ؛ إلفاد وعجؿ عغ ضزيخ بسي إسخائيل   
يع الزػصػؿ ؛ مػضع ضزيخىع وضع الخعػد: وإنزا  الذمة،  يِّد في بزا لحمِّّ

ْغ" فكمزة  .(ٖ( )ٕ)بيانية "مِّ

                                                                                                                                                  

== 

                                         

                                 ﴾. 
 .ٚ٘ٔيؽ اآلي   ٗسؾرة النستء  (ٔ)
 فيتف  عد وقؾعيت ويك ر ىي التي يت  عدىت بيتن لجنس يت قبميت، :البيتني  فِيْؽف (ٕ)

 ﴿ :تعتلى كقؾلو إبيتيي"ت، إلضراط وفيي"تف؛                   ﴾. 
 يت عمى يعؾد ش"ير يا يؾقعيت ال"ؾوؾل وقؾ  و   وعبليتيت: غيرى"ت،  عد تقا وقد
﴿ تعتلى: كقؾلو يعرض ، بّينت إن قبميت            ﴾، الذي: أي 

 يقا أن ضعبليتيت: نكرة بّينت ضإن وغيرىت، األوثتن ي "  عتم الرجس ألن األوثتن؛ ىؾ
﴿ تعتلى: كقؾلو وحده، ال "ير يؾقعيت             ﴾ىي: ، أي 

. ٜٕٛٛ/ٙ. وشرح التسيي  لنتعر الجيش ٔٗٔ، ٓٗٔ/ٗيغني المبيب البؽ ى تم  .ذىب
. وضي اآلي  يكؾن التقدير: ضقتل الذيؽ كفروا الذيؽ ىؼ الييؾد؛ ٖٖٔ/ٕوحتشي  الصثتن 

 ألن يت قبميت يعرض  وىؼ بنؾ إسرائي ، وىذه الكم"  ت "  الييؾد وغيرىؼ.
 .ٛ٘/ٚر روح ال"عتني لآللؾسي . وينغٛٗٔ/ٕإرشتد العق  السميؼ  (ٖ)
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 التػٍٗع:يف  الػسض الجالح: املبالػٛ   

 . (ٔ)بالقبيح الحكخ رفع عمى يجؿ ،وا ج أصل -والعيغ والسػف  الديغ   

سَّع   قج: "ومسو قػؿ العخب     شجيج بأمخ عسو أخبخ ":فبلفٍ  عمى فبلفٌ  ش 
 .(ٕ)عطيع 

  .بيغ الساسه سزعةو فرجو وشػَّ  أي   

﴿قػلو:  -ومغ اآليات الةي اشةزمت عمى ىحا الغخض       

          ﴾(ٖ). 

أف يقاؿ: "سيذيبيع صغار" تبعا لقػلو: باإلضزار اؽ ومقةرى الخي   
﴿           ﴾(ٗ). 

قاؿ اآللػسي: وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ؛ لزديج الةدسيع، وقيل:    
 .(٘)إشعارا بعمية مرزػف الذمة

                                                           

 ، يتدة: شنا.ٕٛٔ/ٖ المغ  يقتييس( ٔ)

 بتصرم . ٖٕٖ/ٔالزاىر البؽ األنثتري ( ٕ)

 .ٕٗٔيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٖ)
، وت"تييت: ﴿ٕٗٔ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٗ)                 

                                

                          .﴾ 

. وىنتك أغرا   بل ي  أررى لؾشا ال"ؾوؾل يؾشا ٕٕ/ٛ( روح ال"عتني لآللؾسي ٘)
 "  عمييت اآلي  يأتي ذكرىت ضي يؾشعيت.ال "ير يصل أن ت ت
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 : حتكٗل وٍاط اجلصاء:الػسض السابع   

 عمَّقو.: ن ْػًشا ي س ػش و الديء   و: ناطومس الةعميق، وىػ السػط مكاف الزساط   
 ىػ -الحزخ بةجخيع الجكع مساط ويخى آخخوف أف الزساط ىػ العمة، يقاؿ:

 .(ٔ)اإلسكار

أو  الجكع تعميق مكافالةجقق مغ ىسا:  "الثداء مساطتجقيق "مغ  والزخاد   
  الثداء.

 :﴿ قػلو -عمى ىحا الغخضالزدةزمة ومغ اآليات        

        ﴾
(ٕ). 

عمى أسمػب جخيًا ومقةرى الخياؽ أف يقاؿ: "سسثديكع سػء العحاب"    
 :﴿قػلو في  الحصاب           ﴾. 

                                                           

. ٖٚٛ، ٖٖٔور ، يتدة: نؾط. والكميتت لمكفؾي ٛٔٗ/ٚ( لستن العرب البؽ ينغؾر ٔ)
 بتصرم.

  ﴿، وت"تييت: ٚ٘ٔيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٕ)             

                                  

                             

                 ﴾. 
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﴿قاؿ أبػ الخعػد:           ﴾   الساس ﴿    ﴾  ٌوعيج 
 ووضع ،يراً أ ضبلليع جداء   مسو ي فيع بجيث ،إضبللِّيع جداء ببياف يعل

﴿ الثداء مساطِّ  لةجقيق ؛الزرزخِّ  مػضع   الزػصػؿ    ﴾(ٔ) . 

 الحي الذجؼ، مغ مكانيع عمى ىػ إنزا داءالث تعمق ىحا أف أي ليعمع   
 التباعو. الزخةعّجيغ عمى الجق شخيق قصع ىػ

 :املكابمٛ زعاٖٛ :الػسض اخلاوظ   

ل يقب ل وقابل الزخء: واجيو، وقابل الديء بالديء: ب  الزقابمة مغ ق     
 .ليخى وجو الةزاثل أو الةحالف بيسيزا ؛(ٕ)عارضو بو

زا يييغ كاألبيس واألسػد فالةقابل بيسإف كانا وجػد  الزةقاببلف الديئاف و    
 ا فالةقابل بيسيزاا واآلخخ وجػديً عمى سبيل الةراد، وإف كاف أ جىزا عجمي

 ع ز ىالسبيل العجـ والزمكة ك عمى ، أوكاألبػة والبسػةعمى سبيل الةرايف 
 .(ٖ)والبذخ

                                                           

 . ٕٙ/ٛل"عتني لآللؾسي ا . وينغر روحٜٖٓ/ٕ( إرشتد العق  السميؼ ٔ)
 بتصرم. ٜٕٔ/ٖٓ( تتج العروس لمزبيدي ٕ)

 . بتصرم.٘ٗٛ. والكميتت لمكفؾي ورٜٕٓ، ٘( التعريفتت لمجرجتني ورٖ)
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﴿عمى ىحا الغخض قػلو: الةي تدةزل ومغ اآليات                 

          ﴾
(ٔ). 

﴿تقجـ ذكخ              ﴾  في قػلو :﴿            

                                         ﴾
(ٕ). 

أف يكػف: "وقل ليع ولؤلمييغ" جخيا عمى ومقةرى الخياؽ اإلضزار    
 :﴿قػلو  أسمػب الغ يبة في       ﴾ واو الثزاعة يعػد ضزيخ ، وأف

﴿ :وىػمحكػر عمى أقخب           ﴾
(ٖ). 

وإنزا عجؿ عغ ضزيخ أىل الكةاب إلى الزػصػؿ؛ لزخاعاة الزقابمة بيغ    
 . خس و الرج   خ  يِّ طْ ي   األمييغ وأىل الكةاب، والرج  

                                                           

﴿، وت"تييت: ٕٓيؽ اآلي   ٖ( سؾرة آل ع"ران ٔ)              

                                

                                 ﴾. 

 .ٜٔ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٕ)
( وارتمف ضي ال"راد  تل "ير ضي ﴿ٖ)  ﴾  أقؾال: ع"ؾم النتس، أو  عمى ثبلث

الييؾد والنصترى، أو وضد نصترى نجران قديؾا ال"دين  لم" تج ، وذىب إلى احت"تل 
وتحب ال"نتر ونسثو أبؾ حيتن ألبي يسمؼ، وذىب إلى القؾل ال تني أبؾ حيتن  -األول

فيُّ ىب إلى القؾل ال تلت الظبريُّ وغيُره ونسثو النس حيت استغيره، والظيبيُّ وغيُرى"ت، وذ
. وضتؾح الغيب ٖٕٗ/ٔ. ويدارك التنزي  لمنسفي ٕٓٛ/ٙلمج"يؾر. جتيا البيتن لمظبري 

يبي   . بتصرم.ٕٓٙ/ٖ. وتفسير ال"نتر ٕٚٗ/ٕ. والث ر ال" يط ألبي حيتن ٜ٘/ٗلمظِّ
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﴿قاؿ أبػ الخعػد:              ﴾ والسذارى  الييػد مغ :أي، 
 ،الزةعاشفيغ وصف ي بيغ الةقابل لخعاية ؛الرزيخ مػضع الزػصػؿ وضع

﴿    ﴾العخب مدخكي مغ ليع كةاب ال الحيغ :أي(ٔ). 

 :ًٕعىالػسض الطادع: إفادٚ ال   

 فخاد الثسذأل ـػ والدزػؿيفيج العزبكل أقخامو ولغاتو االسع الزػصػؿ و    
 .(ٕ)كمو

 :﴿و قػل   ومغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخض               

                             ﴾
(ٖ). 

سمػب ؛ جخيا عمى أ"؟فزغ أضمع مسي"ومقةرى الطاىخ أف يقػؿ:    
زعع  كزا هللا عسج مغليذ  القخآف ىحا أف الفخض الثجلي عمى، (ٗ)الةكمع

 .الزدخكػف 

                                                           

 الروح وحدائق .ٛٓٔ/ٖال"عتني لآللؾسي  . وينغر روحٙ٘ٗ/ٔ( إرشتد العق  السميؼ ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗل" "د األييؽ  والري تن

 بتصرم. ٜٔ/ٕ، ٖٚٙ/ٔ( العقد ال"نغؾم ضي ال صؾص والع"ؾم لمقراضي ٕ)
 .ٚٔاآلي   ٓٔ( سؾرة يؾنس ٖ)
: ﴿ ( ضي قؾلو ٗ)                          

                            

                                  

        ﴾ ٘ٔيؽ اآلي   ٓٔسؾرة يؾنس ،ٔٙ. 
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إذا لع يكغ  :أي واالسةفياـ إنكاري، مقجر، شخط عغ الفاء لئلفذاحف   
فأقػؿ لكع: ال أ ج أضمع مزغ افةخى عمى هللا أو  -ىحا القخآف مغ عسج هللا

  يث ذلظ فعمةع وأنةععميو،  حبْ أك ولع هللا عمى أفةخِّ  لع وإني كحب بآياتو،
 .(ٔ)وأف ىحا القخآف قج افةخية و شخيكًا، معو أف زعزةع

الزػصػؿ؛ لقذج العزـػ االسع جؿ عغ ضزيخ الةكمع إلى وإنزا ع     
ه عمى الدعع  والدزػؿ، بجيث ال يحةز بػصف الطمع الزذصفى  و ج 

 اتو.بل يدزل كل مغ افةخى عمى هللا أو كحب بآي - اشاه -الزحكػر

﴿قاؿ البقاعي:     ﴾ يقاؿ ألف سبب -أي الدعع الزحكػر -فيػ أي :
﴿ مغ     ﴾ تعزج أي ﴿  ﴾ جزيع  از الحي :أي 

﴿ العطزة  ﴾ أف تقجيخ عمى "مسي": األصل وكاف كاف، كحب أيَّ  :أي 
 الطاىخ ىحا وضع ولكسو زعزةع، كزا هللا عسج مغ القخآف ىحا يكػف  ال

  ﴿ بالػصف لمجكع وتعميقاً  ؛تعزيزاً  ؛مكانو    ﴾ فعمةع كزا 
 .(ٕ)الكحب أعطع مغ وذلظ أنةع،

وىػ ادعاء أف ال يكػف  ،أي إفادة عزـػ الطمع لكل مغ اتذف بالػصف   
 القخآف مغ عسج هللا.

    

  
                                                           

. ٗٗٙ/ٕالسعؾد . وإرشتد العق  السميؼ ألبي ٔٗ٘/ٕ( التفسير الؾسيط لمؾاحدي ٔ)
 بتصرم.

 .ٜٓ، ٜٛ/ٜ الدرر ( نغؼٕ)
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 الػسض الطابع: التطجٗن:
؛  ةى ال عميو إقامة الجثة وأ فعل عمى الزحاشبإثبات ال: ىسا الةخثيل   

  و اإلنكار.ليةأتى 
 وأثبةو، قخره: وقيل ،وقرى  كعبكحا:  القاضي لسثَّ قاؿ الدبيجي:    

و  ز  س  و  و   ه  خ  ي  ش  : بكحا عميو لوسثَّ 
 (ٔ). 

﴿قػلو:  -ومغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخض                 

         ﴾
(ٕ). 

﴿ػوالزخاد ب         ﴾  في قػلو:  (ٖ)الزعبخ عسيع بالساس الزدخكػف
﴿        ﴾

(ٗ). 
جخيا عمى  السثػى"؛ أسخوا "وىع: ومقةرى الطاىخ أف يكػف الةعبيخ   

 :﴿ أسمػب قػلو       ﴾
﴿أف  ى تقجيخعم؛ (ٙ)(٘)     ﴾  مبةجأ

 .(ٚ)خبخ مقجـ مؤخخ والثزمة قبمو
                                                           

 بتصرم، يتدة: سج . ٔٛٔ/ٜٕالعروس  ( تتجٔ)

 .ٖيؽ اآلي   ٕٔ( سؾرة األنبيتء ٕ)
ذىب إليو ال"فسرون  بل ربلم، ي    -( والقؾل  أن الذيؽ عم"ؾا ىؼ الذيؽ أشركؾاٖ)

 ى"ت.. وغير ٕٙٔ/ٗ. والزي  ري ضي الك تم ٖٓٔ/٘الثغؾي ضي يعتلؼ التنزي  

 .ٔيؽ اآلي   ٕٔ( سؾرة األنبيتء ٗ)
 .ٕ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٘)
 بتصرم. ٕٛٛ/ٓٔ( ضتؾح الغيب لمظيبي ٙ)

 ضي الؾاو يؽ بدل رضا ي   ضي إنو ضقي :: أقؾال عمى ال"ؾوؾل ي   ضي ارتمف ( وقدٚ)
﴿   ،﴾ ضتع  أنو عمى رضا ي   ضي وقي : وغيره، ال"برد قتلو ﴿  ﴾  والؾاو

 األرفش، ذلػ ذكر البراغيت، أكمؾني لغ : عبلي  الج"ا كتلتتء ضي قتيت، وىذا عمى
== 
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ما بعج إلى الزػصػؿ؛ لةخثيل الطمع عمييع الساس ضزيخوإنزا عجؿ عغ    
 .صفػا بو مغ الغفمة واإلعخاض والمعب والميػو  

﴿: تعالى وقػلو قاؿ أبػ الخعػد:       ﴾ خبخ ه مبةجأٌ  إلخ ىػ ﴿   

     ﴾ـ  عفػض السثػى، أسّخوا ىع والزعسى: بو، اىةزاماً  عميو؛ ق جِّ
 .(ٔ)ضمزاً  بكػنو فعميع عمى تخثيبلً  الرزيخ؛ مػضع   الزػصػؿ

 ويزكغ تجخيخ العبارة عمى أف تكػف: تخثيبل عمييع بكػف فعميع ضمزا.    

 :ٔالتىكني الػسض الجاوَ: شٖادٚ التكسٖس   

 .نفخو لغخابةوو في وتزكيس   أو الجكع الحبخأي تقخيخ    

 :﴿ و قػل   -ومغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخض               

                    ﴾
 ؟ (ٕ)

غ ال م   ع أـْ ب  ةَّ  ق أف ي  أ - -ومقةرى ضاىخ الخياؽ أف يكػف: "أفيػ   
 "؛  يث إف الزخاد  بػ "م ْغ" الزػصػلة الػاقعة بعج الفاء؟إلخ يجِّ يِّ ي  

                                                                                                                                                  

== 

النجؾى. ي ك  إعراب القرآن  أسروا عم"ؾا والذيؽ أي: وتأرير، تقديؼ فيو: الكستئي وقتل
 . بتصرم.ٖٗٚ/ٕ. وغرائب التفسير لمكريتني ٚٚٗ/ٕل"كي 
 الغيب . ويفتتيلٕٙٔ/ٗ تم لمزي  ري . وينغر الكٗٛٙ/ٖ السميؼ العق  ( إرشتدٔ)

. ٕٙٚ/ٙ ال" يط ألبي حيتن . والث ر٘ٗ/ٗلمبي توي  التنزي  . وأنؾارٔٗٔ/ٕٕلمرازي 
 ال"غيري  . والتفسيرٜ٘ٗ/ٕلم ربيني  ال"نير . والسراج٘/ٖ لئليجي البيتن وجتيا
 .ٚ/ٚٔلآللؾسي  ال"عتني . وروحٖٛٔ/ٙ
 .ٖ٘يؽ اآلي   ٓٔ( سؾرة يؾنس ٕ)
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﴿في قػلو:  ه، وقج تقجـ ذكخ  هللا   -(ٔ)العاشفة                 

                  ﴾  اآلية(ٕ). 

 ىجاية هللا تقخيخديادة ل وإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى االسع الزػصػؿ؛   
فقج أثبت في أوؿ اآلية أف هللا ييجي لمجق، ثع  وعجـ ىجاية الدخكاء، جقلم

 أ ق -وىػ هللا -الجق إلى ييجي أفزغ رتب عميو سؤاال تقخيخيًا فجػاه:
 بسفخو فربل أف ي ْيجِّي  غيخ ه أ ق؟ ي ْية جِّي ال أمغ باالتباع،

 عميو لرَّ والزف    ؿيقةيا ىعم إما الةفريل وصيغةقاؿ اآللػسي:    
 أـْ  ،يجِّ يْ ي   ال مزغ يةبع أف أ ق   الجق إلى يجِّ يْ ي   غْ أفز   :والةقجيخ ،مجحوؼ

 ،الزػصػؿ عغ خبخ وىػ  قيق، بزعسى وإما أ ق، يجِّ يِّ ي   ال غم  
 .(ٖ)الةقخيخ لديادة ؛اإلضزار مػضع في -عمى الزعس ي ْيغ -والزػصػؿ

 :تكسٖس احلكيالػسض التاضع:    

 :﴿ قػل و  -مغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخضو           

            ﴾
(ٗ). 

                                                           

 ضأنت كذلػ األير كتن إذا: قي  كأنو يت سبق التقريري عمى االستفيتم لترتيب ء( والفتٔ)
أحق  تالتثت ، أيؽ ال ييتدي بنفسو إال أن ييديو غيُره أحق؟  ال ق إلى ييدي أيؽ أسألكؼ
 بتصرم. ٗٔٔ/ٔٔ ال"عتني لآللؾسي روح
 .ٖ٘يؽ اآلي   ٓٔ( سؾرة يؾنس ٕ)
 بتصرم. ٘ٔٔ، ٗٔٔ/ٔٔ ال"عتني روح (ٖ)
 .ٖٚيؽ اآلي   ٘( سؾرة ال"تئدة ٗ)
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بساء عمى أف ومقةرى ضاىخ الخياؽ أف يقػؿ: "ليزخسيع عحاب أليع"    
﴿: سبجانو في قػلو (ٔ)الزخاد بالرزيخ القائمػف الزةقجمػف         

                   ...                     

 ...﴾ اآلية (ٕ). 

؛ لةكخيخ الجكع عمييع الزػصػؿوإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى االسع    
 .نذاً  بالكفخ

 ﴿ :تعالى قاؿ أبػ الخعػد: وقػلو               ﴾إف وباهلل أي إلخ 
 الديادة لةكخيخ ؛الزػصػؿ   ضزيخِّىع مػضع   ع  ضِّ و   وإنَّزا ،خسيعزيل يسةيػا لع

 .(ٖ)بالكفخ عمييع

﴿: قػلو في السذارى ىؤالء عمى بالكفخ  الديادة  جاءت و        ﴾ ، ثع
 ﴿قػلو: كخرت في           ﴾. 

                                                           

 والذيؽ هللاف، ىؾ فال"سيل يقؾلؾن: الذيؽ لي"سؽ ال"عنى جرير الظبري: ابؽ ( قتلٔ)
أليؼ. جتيا البيتن  عذاب   -سبيميؼ يسمػ كتضر وك َّ  ثبلث  آلي ف، ثتلت هللا فإن يقؾلؾن:
 .ٖٓٗ/ٕبتصرم. وينغر زاد ال"سير البؽ الجؾزي  ٕٛٗ/ٓٔ
 .ٖٚ، ٕٚيؽ اآلي   ٘ ( سؾرة ال"تئدةٕ)
. وأنؾار التنزي  ٕٙٚ/ٕلمزي  ري  . وينغر الك تمٔٓٔ/ٕ السميؼ العق  ( إرشتدٖ)

ألبي حيتن  ال" يط والث ر .ٕٙٚ/ٔ. ويدارك التنزي  لمنسفي ٖٛٔ/ٕلمبي توي 
وغرائب القرآن  .ٔٙٗ/ٚالبؽ عتدل  . والمثتبٖٙٚ/ٗلمس"يؽ  ال"صؾن  والدر .ٗٗ٘/ٖ

 . وروحٛٗٔ/ٖ. والتفسير ال"غيري ٖٕٗ/ٕل قي  البيتن وح. ور ٖٕٙ/ٕلمنيستبؾري 
. وىنتك أغرا  ٗٗٗ/ٚ. وحدائق روح والري تن ل" "د األييؽ ٕٛٓ/ٙال"عتني لآللؾسي 

 بل ي  أررى لؾشا ال"ؾوؾل يؾشا ال "ير يصل أن ت ت"  عمييت اآلي  يأتي ذكرىت 
 ضي يؾشعيت.



   
 

 

2433 

 :باملطأئ العاغس: التطصسٖ الػسض    

اوِّي     ، وىي ضج الزجاسغ، الزخ   ال مفخدىا؛ فقيل: في اخةمفػا وقج العيػب 
ػءٌ  وا جىا وقيل: ليا، وا ج  -أي  خؼ الياء -وأصمو ؾِّي اس غيخ عمى س 
 . (ٔ)اليزد

: ﴿ قػل و -ومغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخض            

               ﴾
(ٕ). 

في  الغ يبة ضزائخعمى سياؽ  بساءً  طاىخ: "وال يخةحفػؾ"الومقةرى    
﴿مغ أوؿ قػلو تعالى:  الزةقجمة اآليات               

      ﴾
 .اآلية (ٖ)

 بزخاوي ؛ لمةذخيح ولكغ وضع الزػصػؿ مػضع ضزيخ الزدخكيغ   
 .ومعايبيع ونقائذيع الزدخكيغ

﴿وقاؿ ابغ عاشػر:         ﴾ :تْ ي  خِّ جْ أ   الحيغ الزدخكػف  ىع 
 إضيار فيػ ،العمع وعجـ والكفخ والطمع اإلجخاـ مغ ،الزةقجمة الذفات عمييع
 .(ٗ)اوييعخ  ز  بِّ  لمةذخيح ؛اإلضزار مقاـ في

  

                                                           

 بتصرم، َسَؾأ. ٜٕٚ/ٔالعروس لمزبيدي  ( تتجٔ)
 .ٓٙاآلي   ٖٓسؾرة الروم  (ٕ)
 .ٚ٘( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٖ)
 .ٖٙٔ، ٖ٘ٔ/ٕٔوالتنؾير  ( الت ريرٗ)
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 عاز باملداز:الػسض احلادٙ عػس: اإلغ   

ارال    ع زج   .(ٔ)غالباً  عميو أو ي ْبس ى يجور ام مخاأل ومجار ،الجوراف م ػضِّ

 :﴿قػلو  -ومغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخض الببلغي       

             ﴾
(ٕ). 

" بساء عمى ليع متل الخػء"ومقةرى الطاىخ أف يقاؿ في غيخ القخآف:    
 :﴿سياؽ الرزائخ في اآليات الخابقة مغ أوؿ قػلو             

                         ﴾
 .اآلية (ٖ)

﴿قاؿ أبػ الخعػد:               ﴾ يعؾبائج   ذكخت مزغ ﴿   

  ﴾ :  ْػءِّ  صفة  ليقـػ ؛الػلج إلى الجاجة   :وىي الؿبح في كالزت ل الحي الخَّ
 لجفع ؛البسات ووأد   ،بيع لبلسةطيار الحكػر وإيتار   ،مػتيع عسج مقاميع
 ،البالغ والدحِّّ  والقذػرِّ  بالعثد ذلظ كل   الزسادي ،اإلمبلؽ وخدية العار

 بةمظ اتذافِّيع مجار   بأف لئلشعار ؛الرزيخِّ  مػضع   الزػصػؿ ووضع
 .(ٗ)باآلخخة الكفخ   ىػ الؿبائح

مبسي عمى عجـ اإليزاف  -أي أف أساس اتذافيع بالؿبائح الخالفة   
 الصزأنيسة السفذ في يبعث صادقا إيزانا باآلخخة اإليزاف إفباآلخخة،  يث 

                                                           

 بتصرم. ٓٔٔ( التعريفتت لمجرجتني ور ٔ)

 .ٓٙيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٕ)
 .ٙ٘اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٖ)
 ؽ. وي تسٓٚٔ/ٗٔلآللؾسي  ال"عتني . وينغر روحٖٗٚ/ٖ( إرشتد العق  السميؼ ٗ)

 . ٕٖٓٛالتأوي  لمقتس"ي ور
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 يػما ىساؾ أف يعخؼ ألنو الزالية؛ السا ية مغ ىمع فبل الزخةقبل، عمى
 ال مغ وأما وشيػاتيا، الجنيا مبلذ مغ  ـخ العامل الحي ؼيو ي ْعص ى آخخ،
 فةثجه ،الطسػف  مخةقبمو في ويطغ ،دائع وتقةيخ فدع في فإنو باآلخخة يؤمغ
 ؛خك  بالحَّ  ويفخح ىا،فيئجالعار والقيخ ليا وغيخ ذلظ و  الفقخ عمى البست يحدى
 .باهلل ال  ػؿ وال قػة إال، و عيدو يكؽيو ألنو

 :احلاه ضٕء بكىاه اإلٖراُ الػسض الجاٌ٘ عػس:   

: ﴿و قػل   -ومغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخض الببلغي          

                       ﴾
(ٔ). 

لزخاد بساء عمى أف ا "إلخ أتيةيع ولئغ: "أف يكػف الةعبيخ الطاىخو    
 :﴿ قػلو في (ٕ)الزػصػؿ بالزػصػؿ عيغ الزخاد مغ             

                 ﴾
 .(ٗ)الييػد والسذارى  عمزاء  وىع  ،(ٖ)

                                                           

 .٘ٗٔيؽ اآلي   ٕسؾرة الثقرة  (ٔ)
 .ٖ٘/ٕوالتنؾير البؽ عتشؾر  . والت ريرٔٔ/ٕلآللؾسي  ال"عتني روح (ٕ)
 .ٗٗٔيؽ اآلي   ٕسؾرة الثقرة  (ٖ)
﴿: قؾلو ضي ارتمف ال"فسرون ضي ال"راد يؽ ال"ؾوؾل (ٗ)        

    ﴾ قؾلو ال"تقدي  اآلي  ضي ال"ذكؾرون  عم"تؤىؼ عمى قؾليؽ: األول: ال"راد  :

﴿                     ﴾ وىؾ قؾل أبي  كر ،

والنصترى، وىؾ  الييؾد ج"يا ال"راد: األوؼ وغيره، نسثو الف ر الرازي إليو. والقؾل ال تني
. ويفتتيل الغيب ٖٙٔ/ٔقؾل الج"يؾر كتلثغؾي وال ربيني وغيرى"ت. يعتلؼ التنزي  لمثغؾي 

 .ٕٓٔ/ٔ. والسراج ال"نير لم ربيني ٖٔٗ/ٔ. وغرائب القرآن لمنيستبؾري ٖٚٔ/ٗلمرازي 
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ع   الزػصػؿ وضعقاؿ أبػ الخعػد:      سػءِّ  بكزاؿِّ  لئليحاف ؛الزرزخِّ  مػضِّ
 كابخوا ما ذجؽب الساشق الكةاب مغ يساؼيو ما تجقق عم العساد مغ  الِّيع
 .(ٔ)قبػلو في

 فييا جئةيع لػ رتبة إلى العجاء، وإضيارِّ  العساد في انةيػا قج أنيع: يعسي   
 . شخيقظ سمكػا وال تبعػؾ ما -الزعثدات بثزيع

 :احلاه تّجنيالػسض الجالح عػس:    
 ظ، والةيثيغ  بلـ ما يعيب  ة مغ الكس  ثْ ي  ة، والْ س  ثْ ي  الةيثيغ مغ الْ    

 .(ٕ)الةقبيح  
: ﴿قػل و  -ومغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخض الببلغي        

                             ﴾
(ٖ). 

بساء عمى  "عزمػف إال ما كانػا ي : "فبل يثدوف اإلضزار ومقةرى الخياؽ   
﴿ مغ أف الزخاد         ﴾   ما أريج بػ عيغ ﴿        ﴾ .  

زيخِّ  مػضع   والطَّاىخ الزػصػؿ ضعو قاؿ أبػ الخعػد:      لةيثيغِّ  ؛الرَّ
 .(ٗ)إلييع يئةِّ الخ إسسادِّ  بةكخيخِّ   الِّيع

                                                           

 . وحدائقٔٔ/ٕلآللؾسي  ال"عتني بتصرم. وينغر روح ٕٔٛ/ٔإرشتد العق  السميؼ  (ٔ)
 .ٕٗ/ٖييؽ ل" "د األ والري تن الروح
، يتدة: ىجؽ. والقتيؾس ال" يط لمفيروز ا تدي ٖٔٗ/ٖٔلستن العرب البؽ ينغؾر  (ٕ)
  ،  تب النؾن ضص  اليتء. بتصرم.ٕٕٚ/ٗ

 .ٗٛيؽ اآلي   ٕٛسؾرة القصص  (ٖ)
. ٜٕ٘/ٗ. وينغر الك تم لمزي  ري ٕٕٖ/ٗإرشتد العق  السميؼ بتصرم يسير  (ٗ)

ال" يط ألبي  والث ر .ٔٙٙ/ٕلمنسفي  التنزي  دارك. ويٚٛٔ/ٗلمبي توي  التنزي  وأنؾار
 . والث رٜٖٗ/ٙل قي   البيتن وروح .ٖٗٙ/٘لمنيستبؾري  القرآن وغرائب .ٕٖٔ/ٚحيتن 

== 
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عميو ماتػا ، الحي الحميع عزلال  اؿ الزخيئيغ عمى تيثيغ أي لقذج   
 بو يـػ الؿيامة. اأتػ و 

 :املباٍٖٛ الطابكٛ احلاه ذكسعػس:  الػسض السابع   

: ﴿قػل و  -ومغ األمتمة عمى ىحا الغخض الببلغي             

              ﴾
(ٔ). 

زغ عمييع إلخ" بساء عمى أف ومقةرى الطاىخ أف يقػؿ: "ونخيج أف ن   
﴿               ﴾  ىع الصائفة الةي اسةرعفيا فخعػف   يث

 :﴿قاؿ             ﴾
 .(ٖ)وىع بسػ إسخائيل (ٕ)

                                                                                                                                                  

== 

ال"عتني لآللؾسي  وروح .ٚٛٔ/ٚال"غيري  والتفسير .ٕٔٛ/ٗالبؽ عجيث   ال"ديد
 . وحدائقٖٔٚٗلمقتس"ي ور التأوي  وي تسؽ .ٛ٘ٔ/ٓٔلمِقنَّؾجي البيتن وضتل .ٕٚٔ/ٕٓ
 .ٕٖٙ/ٕٔل" "د األييؽ  والري تن الروح
 .٘يؽ اآلي   ٕٛسؾرة القصص  (ٔ)
﴿، وت"تييت: ٗيؽ اآلي   ٕٛسؾرة القصص  (ٕ)             

                                     

           ﴾. 

﴿ارتمف ال"فسرون ضي ال"راد بر  (ٖ)         ﴾  عمى

قؾليؽ: األول وال" يؾر: أنيؼ بنؾ إسرائي ، وذىب إليو الج"يؾر كتلظبري والثغؾي 
ي وغيُره إلى عمي بؽ أبي طتلب وغيِرى"ت. والقؾل ال تني: أنيؼ يؾسف وولده، نسثو ال"تورد

  والنكت والعيؾن ٜٓٔ/ٙ. ويعتلؼ التنزي  لمثغؾي ٚٔ٘/ٜٔ.جتيا البيتن لمظبري .
== 
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 السِّعزةِّ  قجرِّ  إلبانةِّ  ؛الرزيخِّ  مػضع   الزػصػؿِّ  ووضع  قاؿ أبػ الخعػد:     
ابقةِّ   الةِّيع حكخب الزسَّة في  .(ٔ)ليا الز بايسةِّ  الخَّ
 إلنعاـ هللا عمييع وىػالخابقة ىي االسةرعاؼ الزبايسة و الةيع    

 . غالبيغ وسادة وارثيغ، أئزة الزخةرعفيغ مغ جعل الةزكيغ في األرض
 :طىعال عػس: قطع اوظالػسض اخل   
ْخص   :الصَّز ع       وبو، ؼيو، زِّع  ش   ، يقاؿ:وىػ خبلؼ اليأس ،والخجاء   الجِّ

خِّص  : كفخِّح     .(ٕ)اعأْشز   ثزعوال ،ورجاه عميو   
: ﴿قػل و  -ومغ األمتمة عمى ىحا الغخض                 

                  ﴾
(ٖ). 

بيحا القخآف إلخ" "وقالػا لغ نؤمغ ومقةرى الطاىخ أف يكػف الةعبيخ:    
﴿غ: بالزخةيدئيغ القائمي عيغ الزخاد أف الزخاد بالزػصػؿبساء         

       ﴾
 .(٘)، وىع مدخكػ مكة(ٗ)

                                                                                                                                                  

== 

وإن كتن يؽ بني  ُيعتَرُ   أن يؾسف  . بتصرم. والقؾل ال تنيٖٕٗ/ٗلم"توردي 
 ضي تنؾاك الذيؽ  أنيؼ القتئميؽ الج"يؾر تفسير إسرائي  وُيكِّؽ أي ًت، لكنو ليس ال"عِنيَّ ضي

 .ضرعؾن يؾسى  زيؽ
. وروح ال"عتني ٗٗٔ/ٚ. وينغر التفسير ال"غيري ٕٜٕ/ٗإرشتد العق  السميؼ  (ٔ)

 .ٖٗ/ٕٓلآللؾسي 
 بتصرم، يتدة ط"ا. ٜ٘ٗ/ٕٔتتج العروس لمزبيدي  (ٕ)
 .ٖٔيؽ اآلي   ٖٗسؾرة سثأ  (ٖ)
 .ٜٕالسؾرة الست ق  يؽ اآلي   (ٗ)
ارتمف ضي ال"راد يؽ ﴿  (٘)     ضي اآلي  عمى قؾليؽ: األول: أنيؼ ﴾

يؽ كفتر يك  كأبي جي  وأو ت و، وىذا قؾل  -ال"نكرون لمنبؾة وال  ر -ال" ركؾن 
== 
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وإنزا وضع االسع الزػصػؿ مػضع الرزيخ الغائب؛ لقصع الصزع عغ    
اإليزاف بالقخآف وما  إلى -الزخةيدئيغ والزعانجيغ– الكافخيغىؤالء دعاء 

 .(ٔ) أخبخ بو مغ أمخ الزعاد وغيخه

﴿: قػلو في قاؿ البقاعي:            ﴾ في وصمةو بالزػصػؿ عبخ 
 .(ٕ)دعائيع عغ شزاعلؤل قصعاً  الرزيخ؛ مػضع

   

  
                                                                                                                                                  

== 

الج"يؾر كتلؾاحدي والنسفي وغيرى"ت. القؾل ال تني: ال"راد ع"ؾم الكفتر، وىؾ لثعض 
. التفسير الؾسيط ال"فسريؽ كتلف ر الرازي وابؽ عتدل وغيرى"ت، حيت أروداه ش"ؽ قؾليؽ

. ٗٙ/ٖ. ويدارك التنزي  لمنسفي ٕٓٙ/ٕ٘. ويفتتيل الغيب لمرازي ٜ٘ٗ/ٖلمؾاحدي 
 . بتصرم. ٚٙ/ٙٔوالمثتب البؽ عتدل 

ال"راد ﴿ ارتمف ال"فسرون ضي (ٔ)         عمى أربع  أقؾال: األول ﴾

تقدي ، وذىب إليو ك ير يؽ وال" يؾر: أنو التؾراة واإلنجي  وغيُرى"ت يؽ الكتب ال"
 اإلرثترات يؽ ضي القرآن ال"فسريؽ كتلزجتج وابؽ عظي  وغيرى"ت. وال تني: أن ال"راد يت

والدالئ ، وذىب إليو  ع يؼ كتلرازي وغيِره، حيت أورده ش"ؽ قؾليؽ. ال تلت:  واآليتت
يره، حيت أنو يؾم القيتي  ويت فيو يؽ جن  ونتر وغيرى"ت، وذىب إليو  ع يؼ كتإليجي وغ

أورده أي ًت ش"ؽ قؾليؽ. القؾل الرا ا: أنو األنبيتء، وذىب إليو  ع يؼ كتل"توردي وغيره، 
. والنكت والعيؾن ٕٗ٘/ٗحيت أورده أي ًت ش"ؽ عدة أقؾال. يعتني القرآن لمزجتج 

. ويفتتيل الغيب لمرازي ٕٔٗ، ٕٓٗ/ٗ. وال" رر الؾجيز البؽ عظي  ٔ٘ٗ/ٗلم"توردي 
. وج"يا األقؾال يرجعيت إلى القؾل ال تني؛ ألن ٖٛٛ/ٖبيتن لئليجي . وجتيا الٕٓٙ/ٕ٘

 القرآن الكريؼ قد اشت"  عمى ذكرىت ج"يعًت.
 بتصرم. ٚٓ٘/٘ٔ الدرر نغؼ (ٕ)
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 :ٔالبٗاُ الكػف شٖادٚ: عػس طادعالػسض ال 

: ﴿قػل و  -بلغيومغ اآليات الزدةزمة عمى ىحا الغخض الب       

                                           ﴾
(ٔ). 

سفييا أو ضعيفا إلخ " بساء  كاف "فإف ومقةرى الخياؽ أف يكػف الكبلـ:   
﴿ ذكخعمى تقجـ            ﴾ :في نفذ اآلية ﴿                

                   ﴾(ٕ) فثخى الكبلـ عمى سياؽ ،

 .الرزائخ

﴿قاؿ أبػ الخعػد:                  ﴾ مػضع في بحلظ صخح 
 .(ٖ)لغيخه والسيى األمخ ألف ال ،والبياف الكدف دةلديا ؛اإلضزار

أي عجؿ عغ الرزيخ الغائب إلى االسع الزػصػؿ؛ زيادًة في الةػضيح       
الجق الزحكػر  عميو الحي غيخ   أوال الزحكػر الجق عميو والبياف، فإف الحي

 أو الخؽيو ىػ القادر، والتاني الزةكمع الفاىع ثانيًا، فاألوؿ الزخاد بو
 .يخةصيع ال الحي أو عيفالر

 يجخسػف  ال ثبلثة السز ىحا في سبجانو ػ زىخة: ذكخبقاؿ الديخ أ    
 ال الحي أو والةذخفات، بالعقػد الثاىل وىػ الخؽيو،: أوال: وىع اإلمبلء،

                                                           

 .ٕٕٛيؽ اآلي   ٕسؾرة الثقرة  (ٔ)
 .ٕٕٛالسؾرة الست ق  يؽ اآلي   (ٕ)
 البيتن وضتل .ٚ٘/ٖ. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٚٔٗ/ٔإرشتد العق  السميؼ  (ٖ)

التفتسير ألبي زىرة  وزىرة .ٕٕٔ/ٖلرشيد رشت  ال"نتر وتفسير .ٛٗٔ/ٕلمِقنَّؾجي 
 .ٕٗٔ/ٗل" "د األييؽ  والري تن الروح وحدائق .ٓٚٓٔ/ٕ



   
 

 

2441 

 وكل أمػالو، وإدارة أمػره تجبيخ يجخغ ال الحي الزةبلؼ الزبحر أو لو، رأي
: وثانيا .الةذخفات في الخأي فخاد أو د،بالعقػ  الثيل  ػؿ تجور معافٍ  ىحه

 معقػد وىػ يخةصيع، ال مغ: ثالتا .اليـخ والديخ الذبي وىػ الرعيف
 .(ٔ)العقػد بيحه لو خبخة ال مغ أو المخاف،

 عػس: الٍع٘ مبا يف حٗص الطصمٛ: الػسض الطابع   

اؿيو  .شيء إشاعة عمى يجؿ أصل: الزعةل والجخؼ والعيغ ى" السػف ع  "ن       ق 
خ إذا بالفػا ر ن فخو عمى ىيسع   ففبل : يراً أ ي  و ش   .(ٕ)بةعاشييا ن فخ 

 إلعبلفأي السعي يكػف بزعسى اإلذاعة واإلشاعة، ويكػف بزعسى ا   
يْ  وواإلشيار أ     خ.الد 

: ﴿قػل و  -ومغ األمتمة عمى ىحا الغخض الببلغي             

           ﴾
(ٖ). 

  

  

                                                           

 .ٓٚٓٔ/ٕالتفتسير  زىرة (ٔ)
بتصرم. يتدة:  ٚٗٗ/٘المغ  البؽ ضترس  ، ويقتييسٜٖٔ/ٖلؤلزىري  المغ  تيذيب (ٕ)

 نعى.
 .ٜ٘اآلي   ٖٓم سؾرة الرو  (ٖ)
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ومقةرى الطاىخ: أف يكػف الةعبيخ: "يصبع هللا  عمى قمػبيع"، بساء عمى  
﴿أف الزخاد مغ         ﴾  عيغ الزخاد مغ﴿      ﴾

، وىع (ٔ)
 .(ٕ)كفار مكة

بعجـ  سعييعالزػصػؿ؛ ل وإنزا عجؿ عغ الرزيخ الغائب إلى االسع   
 وعجـ إيزانيع وإيقانيع. عمزيع أي جيميع

﴿قاؿ اآللػسي:            ﴾ يكػف  أف يجةزل ﴿      ﴾، 
 الذمة،  يد في بزا لمسعي ضزيخىع؛ مػضع الزػصػؿ وضع قج ؼيكػف 
 .(ٖ)أولياً  دخػالً  أولئظ ؼيو ويجخل عاماً  يكػف  أف ويجةزل

**** 

 ى

                                                           

﴿، وت"تييت: ٛ٘السؾرة الست ق  اآلي   (ٔ)                   

                              ﴾. 

ذىب إليو  عض ال"فسريؽ كتلس"رقندي  -يك  ( والقؾل  أن ال"راد  تل"ؾوؾل ىؼ كفترٕ)
واإليجي وغيرى"ت. بين"ت ذىب الثعض اآلرر كتلظيبي وغيِره إلى أن ال"ؾوؾل ي ت"  أن 

. وجتيا البيتن ٕٙٚ/ٕٔ. وضتؾح الغيب لمظيبي ٚٔ/ٖيكؾن عتيًت.   ر العمؾم لمس"رقندي 
 .ٖٛٓ/ٖلئليجي 

 .ٕٙ/ٕٔ ال"عتني روح (ٖ)
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ى
ى
ى

ىالمبحثىالثاني
وضعىالموصولىموضعىوقوظىلالدرادظىالتطب

ىىالضمورىتطلوالىفيىالقرآنىالكروم
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ىتمكود
 حملٛ عَ التعمٗن

 التعمٗن: أٔال: تعسٖف    
عسج  و وعباراتووىحا الغخض لو أساليب  ، (ٔ)بلمعمَّ  الديء ذكخ ىػ   

الجكع، أو اإلشعار أو اإليحاف بعمية ما  عمة عمى الزفخخيغ، مسيا: الةسبيو
أو اإليزاء إلى وجو أو عمة بساء الحبخ عمى الذمة، وكميا في  يد الذمة، 

فإف  -تفيج أف الزقاـ إذا كاف يقةري اإلضزار ثع ع جؿ عسو إلى الزػصػؿ
 القارئ يةخاءؿ عغ سبب ذلظ وعمةو.

 ثاٌٗا: بالغٛ التعمٗن:   
 :(ٕ)لػجييغ ، وىحا؛عمة ببل ذكخه مغ أبمغ   وذكخ الديء معمَّبلً    
 .غيخىا بحبلؼ مةالزعمَّ  األ كاـ قبػؿ إلى تسبعث غالباً  السفػس أف -ٔ   
 .أو الجكع الزعمػؿ بعزـػ قاضية عمييا الزسذػص العمة أف -ٕ   
 ثالجا: الكسائَ الدالٛ عمٜ عمٗٛ املٕصٕه:   
  :عمية الزػصػؿ القخائغ الجالة عمىأشيخ مغ    
 حلظل يكػف عمة ألف مساسب وصف أو مػصػؿ الجكع مع يحكخ أف -ٔ   

 إلى يخبق لكغ بو، مسصػؽ  غيخ   -عمة الزػصػؿ وصمةو وكػف   ،الجكع
 سػاء كاف الجكع: ،(ٖ)الكبلـ فجػى  مغ الفيع

                                                           

 بتصرم. ٖٙورالتعريفتت لمجرجتني  (ٔ)
 بتصرم. ٜٔ/ٖالبرىتن لمزرك ي  (ٕ)
 بتصرم. ٜٔ/ٖوالبرىتن لمزرك ي  ٜٗٔ/ٕال"ستصفى لمغزالي  (ٖ)
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﴿  قػل و تعالى: ذلظ ومتاؿبعج الزػصػؿ وصمةو، -              

                    ﴾
(ٔ) . 

 وكػف   إيزان يع ىػ -الثسة نعيع في باآلباء الحرية إلجاؽ سبب أف أي   
 أبساءىع يمقسػف  الزؤمسيغ اآلباء ألف آبائيع؛ إيزاف بخبب آمسػا الحريات
 .(ٕ)اإليزاف

﴿ قػلو تعالى:قبل الزػصػؿ وصمةو، ومتالو أو  -              

                ﴾
(ٖ)   . 

بسقز  أي أخحتيع الذيجة؛ ألنيع ضمزػا أنفخيع بالدخؾ، والساس     
يع  قػقيع الساس ومسع والزيداف، الزكياؿ  .(ٗ) طػض يع وبحخِّ

 وأالةخغيب  وأالحـ  وأخارجًا محخج الزجح وقػع االسع الزػصػؿ  -ٕ   
 وىحا بو، نصق غيخ مغ الةعميل مسو ع  ي  فْ ي   ذلظ فثزيع ،الةعطيع وأ الةخىيب

 :(٘)إشارة وأ إيزاء يخزى قج
﴿ ، ومتالو قػلو تعالى:(ٙ)الزةقيغ مجح -                      

                       ﴾
(ٚ). 

                                                           

 .ٕٔيؽ اآلي   ٕ٘( سؾرة الظؾر ٔ)
 .ٛٗ/ٕٚ( الت رير والتنؾير ٕ)
 .ٜٗيؽ اآلي   ٔٔ( سؾرة ىؾد ٖ)
 . وروحٚٛ/ٖ. وإرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد  ٖ٘ٗٚ/ٚالتفتسير  ( ينغر زىرةٗ)

 . بتصرم.ٜٕٔ/ٕٔال"عتني لآللؾسي 

 بتصرم. ٜ٘ٔ/ٕال"ستصفى لمغزالي  (٘)
 بتصرم. ٚٗٔ/ٔٔ( نغؼ الدرر لمثقتعي ٙ)

 .ٖٓيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٚ)
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 ع أ خسػا.أي: جداؤىع  خسة؛ ألني   
﴿ ومتالو قػلو تعالى: ،(ٔ)الكافخيغ ذـ -                     

  ﴾ اآلية(ٕ). 
 .في ىحا القػؿ الخبب ىػ كفخىع أف أي   
﴿ ، ومتالو قػل و تعالى:(ٖ)الةخغيب والبدارة -              

            ﴾
(ٗ). 

 . الذالجات وعزمػا آمسػا أنيع الجخغ ىػ الثداء ىحا سبب أي أف   
﴿ ، ومتالو قػلو تعالى:(٘)عغ الزحالفة الةخىيب -                

 ﴾
(ٙ). 
 هللا عميظ. أي ا كع بزا يؤيجه القخآف؛ ألنو الكةاب الحي أندلو   
 ﴿  ، ومتالو قػلو تعالى:(ٚ)والةيػيل الةعطيع -                    

      ﴾
(ٛ). 

 .العحاب ذلظ بو اسةجقػا الحي الخبب أي أف كفخىع    
                                                           

. ٖٕٗ/ٛٔ. وروح ال"عتني لآللؾسي  ٚ٘ٔ/ٗإرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد  (ٔ)
 بتصرم.

 .ٗيؽ اآلي   ٕ٘سؾرة الفرقتن  (ٕ)
 بتصرم. ٕٕٔ، ٕٔٔ/ٕٓت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ( الٖ)

 .ٚيؽ اآلي   ٜٕ( سؾرة العنكبؾت ٗ)
 بتصرم. ٕ٘ٔ/ٙ( روح ال"عتني لآللؾسي ٘)

 .ٛٗيؽ اآلي   ٘( سؾرة ال"تئدة ٙ)
 بتصرم. ٕٙٙ/ٗ عرض  ابؽ تفسير( ٚ)

 .ٕٚيؽ اآلي   ٚٙسؾرة ال"مػ  (ٛ)
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ىدورةىالبقرة
 ٔفّٗا ضبعٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

﴿ يف قٕلْ تعاىل:وٕضع ٔأ الفاعن  "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع  -1      

                      ﴾
(1) . 

: " إلخ تبعا ألسمػب قػلو (ٕ)أف يقاؿ: "فبجلػا قػالً  مقةرى الخياؽو    
﴿                       ﴾

، وإنزا عجؿ عغ  الرزيخ إلى (ٖ)
 لغخضيغ:الزػصػؿ؛ 

، وىػ األشيخ: قاؿ الديخ أبػ زىخة: وذكخ هللا  (ٗ)أوليزا: اإلشعار بالعمية   
﴿هللا  تعالى الزػصػؿ  فقاؿ:        ﴾  فأضيخ في مػضع اإلضزار؛

لئلشارة إلى أف الجافع ليع عمى الةغييخ والةبجيل في أمخ هللا تعالى أو 
ىع في ديغ هللا ت -نييِّو   .(٘)عالىىػ ضمزيع وإلجاد 

 أي فبجلػا بخبب ضمزيع.   

                                                           

 .ٜ٘يؽ اآلي   ٕ( سؾرة الثقرة ٔ)
 بتصرم يسير. ٗٔٔ/ٔل قي ( روح البيتن ٕ)

 .ٚ٘يؽ اآلي   ٕ( سؾرة الثقرة ٖ)
. والزرك ي ٖٙٛ/ٔ( وقد ذىب إلى ىذا الغر  الثبلغي: أبؾ حيتن ضي الث ر ال" يط ٗ)

. والسيؾطي ضي اإلتقتن ٚٔٔ/ٔ. وابؽ عرض  ضي تفسيره ٕٜٗ/ٕوالزرك ي ضي البرىتن 
روح والري تن . ودمحم األييؽ حدائق ضي الٕٕٙ/ٔ. واآللؾسي ضي روح ال"عتني ٙٚٙٔ
  . بتصرم.ٕٙٗ/ٔ

 .ٕٗٗ/ٔ( زىرة التفتسير ٘)
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﴿ ، قاؿ ابغ ج د ي:(ٔ)ثانييزا: إفادة الحـ         ﴾  ،يعسي الزحكػريغ
 .(ٕ) وضع الطاىخ مػضع الزرزخ؛ لقذج ذميع بالطمع

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع  -2   
﴿                             ﴾

(3) . 

﴿ ولع يقل: "فأندلسا عمييع" إلخ عمى سبيل االخةذار وقج سبق ذكخ     

    ﴾ في اآلية؛ لحزخة أغخاض ببلغية مختبة  خب األشيخ، فاألغخاض 
 ال تةعارض:و  بلقىتة

داؿ الخجد عمييع؛ لطمزيع الزخبَّب عغ أوليا: اإلشعار بعمة الجكع أي: إن   
 .(ٗ)فخقيع

  

                                                           

. وابؽ عتدل ضي ٜٖٚ/ٔ( وذىب إلى ىذا الغر  الثبلغي: الس"يؽ ضي الدر ال"صؾن ٔ)
 .ٓٓٔ/ٕالمثتب 

 .ٛٙ/ٔ( التسيي  البؽ جزي ٕ)
 .ٜ٘يؽ اآلي   ٕ( سؾرة الثقرة ٖ)
، ٖٕٚ/ٔك تم ( ذىب إلى ىذا الغر  أك ر ال"فسريؽ وينيؼ: الزي  ري ضي الٗ)

. والنسفي ضي ٕٛ/ٔ. والبي توي ضي أنؾار التنزي  ٜٚ/ٖ. والرازي ضي يفتتيل الغيب ٕٗٚ
. وأبؾ حيتن ضي الث ر ال" يط ٜٜٗ/ٕ. والظيبي ضي ضتؾح الغيب ٕٜ/ٔيدارك التنزي  

. وال يتب ال فتجي ضي عنتي  ٜٚٔ/ٔ. وأبؾ السعؾد ضي إرشتد العق  السميؼ ٖٚٛ/ٔ
 .ٕٚٙ/ٔلؾسي ضي روح ال"عتني. واآل٘ٙٔ/ٕالقتشي 
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 قاؿ الدمحدخي: وفي تكخيخ .(ٔ)ثانييا: زيادة الةقبيح لجاليع وفعميع   
﴿     ﴾  زيادٌة في تقبيح أمخىع، وإيحاٌف بأف إنداؿ الخجد عمييع؛

﴿ لطمزيع، وقج جاء في سػرة األعخاؼ:        ﴾(ٕ)  اإلضزارعمى(ٖ) . 

 .(ٗ)ثالتيا: تعطيع وتيػيل األمخ عمييع   

قاؿ ابغ  .(ٙ)مغ إيياـ كػف الخجد كاف عاما (٘)رابعيا: اال ةخاس   
﴿ عاشػر: وإنزا جاء بالطاىخ في مػضع الزرزخ في قػلو:        

                                                           

( ذىب إلى ىذا الغر  الثبلغي غير واحد يؽ ال"فسريؽ ينيؼ: الزي  ري ضي ٔ)
. وابؽ جزي ضي التسيي  ٕٛ/ٔ. والبي توي ضي أنؾار التنزي  ٕٗٚ، ٖٕٚ/ٔالك تم 

. وأبؾ السعؾد ضي إرشتد العق  السميؼ ٖٔ. والجبلل ال" مي ضي الجبلَليؽ ورٛٙ/ٔ
 .ٕٚٙ/ٔي ضي روح ال"عتني . واآللؾسٜٚٔ/ٔ
﴿، وت"تييت: ٕٙٔيؽ اآلي   ٚ( سؾرة األعرام ٕ)                   

                                  ﴾. 
 .ٕٗٚ، ٖٕٚ/ٔ( الك تم ٖ)
. ٙٔٗ/ٔىذا الغر  الثبلغي: القرطبي ضي الجتيا ألحكتم القرآن ( ذىب إلى ٗ)

 .ٛٚٔ/ٔ. والقنؾجي ضي ضتل البيتن ٜٛٔ/ٔوال ؾكتني ضي ضتل القدير 
: تعتلى يدضعو، كقؾلو  "ت -ال"قصؾد ربلم يؾىؼ كبلم ضي ُيْؤَتى أن ( االحتراس ىؾ:٘)
﴿                                  ﴾ ،ضإنو 
: قي  ضم"ت ل عفيؼ، ذلتيؼ؛ أن لتؾىؼ -ال"ؤينيؽ عمى  تلذل  ووفيؼ عمى اقتصر لؾ
﴿         ﴾ لت "ينو برفعمىف الذل عدي وليذا ليؼ، تؾاشا ينيؼ أنيت عمؼ 

 .ٚ٘ٔظيب القزويني ورلم  العظف. اإلي تح يعنى
. وابؽ عتشؾر ضي ٖٕ٘/ٔ( ذىب إلى ىذا الغر  الثبلغي: وتحب تفسير ال"نتر ٙ)

 .ٙٔ٘/ٔالت رير والتنؾير 
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        ﴾ جزيع بسي  الخجد ع عَّ ، ولع يقل: عمييع؛ لئبل يةػىع أف
 . (ٔ)إسخائيل

يع بةعخيريا ل    غرب خامخيا: الةذخيح بأنيع بزا فعمػا قج ضمزػا أنفخ 
﴿قاؿ أبػ الخعػد:  .سبجانو لثبارا      ﴾   ع إلخ وإنزا و ضِّ

زيخِّ العائج إلى الزػصػؿ األوؿ؛ لمةعميل؛ والزبالغةِّ  الزػصػؿ  مػضع  الرَّ
يع بةعخيريا و  في الحـ والةقخيع؛ لمةذخيح بأنيع بزا فعمػا قج ضمزػا أنفخ 
 .(ٕ)لخحط هللا تعالى

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -3        

                                      ﴾
(ٖ). 

: "ما يػدوف" وقج سبق ذكخ الكافخيغ في ومقةرى الخياؽ أف يكػف    
﴿ قػلو:          ﴾(ٗ) وإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى .

ؿ عمى  الزػصػؿ؛ لئلشعار بأف كفخىع سبب  كخاىيةيع وعجـ ودىع أف ي س دَّ
 ﴿خيخ، كزا يخى أبػ الخعػد فقاؿ: أي  وأمةو  السبي         ﴾ 

؛ لئلشعار بعمية م ا في  يدِّ الذمةِّ  إلخ ووضع  الزػصػؿِّ مػضع  الرزيخِّ
ىع دِّ  .(٘)لعجـ و 

                                                           

 .ٙٔ٘/ٔ( الت رير والتنؾير ٔ)
 .ٜٚٔ/ٔ( إرشتد العق  السميؼ ٕ)
 .٘ٓٔيؽ اآلي   ٕ( سؾرة الثقرة ٖ)
 .ٗٓٔ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٗ)
 .ٕٖٕ/ٔميؼ ( إرشتد العق  الس٘)
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ويذح أف تدةزل اآلية عمى أغخاض ببلغية أخخى مغ أغخاض وضع    
الزػصػؿ مػضع الرزيخ، قاؿ الصيبي: وفي إيقاع الكفخ صمًة لمزػصػؿ 

﴿ وبيانِّو بقػلو:           ﴾إشعاٌر  -وإقامةِّ الزطيخ مػضع الزرزخ
بأف كةابيع يجعػىع إلى مةابعة الجق، إال أف كفخىع يزسعيع. وؼيو أف الكفخ 
شٌخ كمو؛ ألنو الحي يػرث الجخج ويجزل صا بو عمى أف يبغس الحيخ وال 
يجبو، كزا أف اإليزاف خيخ كمو؛ ألنو يجزل صا بو عمى تفػيس األمػر 

 .(ٔ)يا إلى هللا تعالىكم

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ آتٍٗاِي"ٔضع  -4   
﴿                          ﴾(ٕ). 

وأصل اآلية: "ىع يعخفػنو" فقج سبق الةذخيح بحكخ أىل الكةاب في قػلو    
: ﴿                            ...              

                   ﴾(ٖ) . 

﴿ قاؿ أبػ الخعػد:             ﴾ أي عمزاءىع إلخ، ووضع 
ػصػؿ مػضع  الزرزخِّ مع قخب العيج؛ لئلشعار بعمية م ا في  يدِّ الز

مةِّ لمجكع  .(ٗ)الذِّّ

                                                           

. والت رير ٖٓ٘/ٔبتصرم. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي  ٖٓ، ٜٕ/ٖ( ضتؾح الغيب ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔوالتنؾير البؽ عتشؾر 

 .ٙٗٔيؽ اآلي   ٕ( سؾرة الثقرة ٕ)
 .٘ٗٔ، ٗٗٔ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٖ)
  .ٕٔ/ٕ. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٕٕٛ/ٔ( إرشتد العق  السميؼ ٗ)
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سبب ىػ  -الةػراة واإلنثيل -أي لئليحاف بأف إيةاءىع العمع بالكةاب   
، قاؿ أبػ الخعػد: ليذ ؛ الشةزاليزا عمى أوصافو معخفةيع بالسبي 

، بل مغ  معخفةيع لو   يث كػن و مخصػرًا مغ  يث  ذات و ونخب و الداىخ 
يذمي إلى  في الكةاب مسعػتًا ؼيو بالسعػت الةي مغ جزمةيا أنو 

القبمةيغ، كأنو قيل: الحيغ آتيساىع الكةاب  يعخِّفػف م ْغ وصفساه ؼيو
(ٔ). 

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع  -5     

                 ﴾
(ٕ). 

﴿و          ﴾ تقجـ بزقةرى الطاىخ ىع الحيغ اتححوا األنجاد، وكاف 
 مػضع الزػصػؿ وضع ولكغ يخوف"، إذ يخوف  "ولػ: يقاؿ أف ذكخىع

 الرزيخ؛ لتبلثة أغخاض ببلغية:
 األنجاد باتحاذىع صاروا أنيع الخامع ذىغ في ليجرخ أوليا وثانييا:   
 الطمع ذلظ ىػ الدجيج العحاب رؤيةيع سبب بأف ليدعخو  الطالزيغ؛ مغ

 .العطيع

                                                           

  .ٕٔ/ٕ. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٕٕٛ/ٔعق  السميؼ ( إرشتد الٔ)
﴿، وت"تييت: ٘ٙٔيؽ اآلي   ٕ( سؾرة الثقرة ٕ)         

                               

                            ﴾ . 
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ذلظ  أف عمى لمجاللة الزرزخ؛ مػضع الطاىخ قاؿ اآللػسي: ووضع   
 عبخ  يث مديػر معمـػ أمخ بو الزةححيغ اتذاؼ وأف عطيع، تحاذ ضمعاال 
 .(ٔ)العحاب بخبب رؤيةيع لئلشعار والذمة والزػصػؿ الطمع، بزصمق عسو

قق في اآلية غخضاف: الجاللة عمى أف اتحاذ األنجاد ضمع وبيحا يةج   
مِّية، غيخ أف التاني ىػ األشيخ.  عطيع، واإلشعار بالعِّ

ثالتيا: إفادة الةعزيع؛ ليكػف شامبًل ليؤالء الزدخكيغ وغيخىع، قاؿ    
 ما بو اسةجقػا الحي الػصف تعزيع ألجل -أي الرزيخ -أضيخ البقاعي:
،  ال م غْ  تخػيةيع ىسا وذلظ مجمو إلخ، غيخ في يءالد وضعيع وىػ ي ْحك خ 
 .(ٕ)شيء كل يزمظ بزغ أصبلً  شيئاً  يزمظ
 :﴿وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ  "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -6       

                             ﴾
(ٖ) . 

﴿والزخاد بػ          ﴾  ىػ عيغ الزخاد مغ الرزيخ الغائب في قػلو
 :﴿                                   ﴾

وىع  ،(ٗ)
  .(٘)كفار العخب ومدخكػ قخير في قػؿ

                                                           

والري تن  الروح . وحدائقٗٛٔ/ٖالغيب لمظيبي  . وينغر ضتؾحٖ٘/ٕ ال"عتني ( روحٔ)
د سيد  الؾسيط . والتفسيرٜٗٗ/ٔ. وزىرة التفتسير ألبي زىرة ٜٔ/ٖ ل" "د األييؽ
  .ٖٖٛ/ٔطنظتوي 

  .ٖٜ/ٕوالتنؾير البؽ عتشؾر  بتصرم. وينغر الت رير ٖ٘ٓ/ٕ الدرر ( نغؼٕ)
 .ٔٚٔيؽ اآلي   ٕسؾرة الثقرة  (ٖ)
 .ٓٚٔالسؾرة الست ق  يؽ اآلي   (ٗ)
﴿وال"راد  تل "ير الغتئب فليؼف ضي قؾلو:  (٘)                ﴾ اآلي- 

ث  أقؾال: األول: ال" ركؾن، وارتتره أبؾ حيتن وغيُره ي   ربلم بيؽ ال"فسريؽ عمى ثبل
== 
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﴿وعميو فػ          ﴾ مػضع الرزيخ  مغ قبيل وضع الزػصػؿ
"ومتميع كزتل الحي  :يقاؿ في غيخ القخآف أف األصل ومقةرى الغائب،
 الرزائخ قبمو. أسمػب عمى جخياً  يسعق"

ّمة األصل؛ لئلشعار مقةرى فحػلف    كع، أي أف كفخىع ىػ عمة  بعِّ الج 
غ بالبيائع الةي تخزع صػت الزسادي م الكفار تدبيو الجكع عمييع، مغ

 غيخ أف تفقو كبلمو وتفيع مخاده.

 يخجع ما إلى الخاجع الرزيخِّ  مػضع   الزػصػؿِّ  قاؿ أبػ الخعػد: ووْضع     
يع الخابقة ؛ الرزائخ إليو ّمة ولئلشعار الذمة؛  يدِّ  في بزا لحمِّّ  أثبت ما بعِّ
كع مغ ليع  .(ٔ)الج 

اني: وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: األوؿ: ذميع بالكفخ، والت   
 .اإلشعار بالعمية

﴿ اإليزاف إلى كفخوا الحيغ داعي والةقجيخ: متل            ﴾ :أي 
﴿ يذيح       ﴾ تخزع ال الةي البيائع وىي ﴿        ﴾يعقل ، وال 
﴿ ويكػف  يسعق، الحي مجعػّ  كزتل كفخوا الحيغ متل: أو الةقجيخ معسى،  

                                                                                                                                                  

== 

﴿: وودر  و كبليو، وتكؾن اآلي  يتصم   "ت قبميت وىؾ قؾلو            

    ﴾  .اآلي  أي يعبدون األونتم. وال تني: الييؾد واآلي  يستأنف ، وارتتره الظبري
. ويعتلؼ ٖٖٔ/ٖوارتتره الظيبي. ينغر جتيا البيتن لمظبري  وال تلت: ع"ؾم الكفرة،

. والث ر ال" يط ألبي حيتن ٕٜٔ/ٖ. وضتؾح الغيب لمظيبي ٔٛٔ/ٔالتنزي  لمثغؾي 
ٔ/ٙ٘٘. 
 .ٕٖٓ، ٖٔٓ/ٔإرشتد العق  السميؼ  (ٔ)
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   ﴾ مفعػال الةقجيخيغ عمى :﴿  ﴾، والذياح الغسع زجخ ىػ: والسعيق 
 يذيح وىػ يدجخىا بالحي وداعييع بالغسع الكفار شبو ىحا فعمى عمييا،
 .(ٔ)عمييا

وعمى الةقجيخ التاني يذح وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ، وقج أشار    
 .(ٕ)هإلى ىحا الصيبي وغيخ  

ةزل اآلية عمى غخض ببلغي ثالث ىػ الةزكغ بالزػصػؿ ويذح أف تد   
؛ ألف الرزيخ ال مغ خبلؿ الزػصػؿ مغ إجخاء الذفة، أي وصفيع بالكفخ

ف  بو.   يػص 

 وىػ -الزرزخ مػضع -الزػصػؿ وىػ -الزطيخ قاؿ اآللػسي: ووضع   
 .(ٖ)عميو الدبو وجو ىي الةي الذفة إجخاء مغ ليةزكغ -البيائع ضزيخ

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ٖبدلٌْٕ"ٔضع  -7   
﴿                                ﴾

(ٗ). 

مقةرى الخياؽ أف يقػؿ: "فإنزا إثزو عميو أو عمييع"؛ جخيًا عمى و    
لزػصػؿ؛ لتبلثة سياؽ الرزائخ في اآلية، ولكغ عجؿ عغ الرزيخ إلى ا

 أغخاض:

                                                           

بتصرم. وإرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد  ٜٗ، ٖٜ/ٔينغر التسيي  البؽ جزي  (ٔ)
ٔ/ٖٓٔ ،ٖٕٓ. 
 .ٜٗٔ/ٖينغر ضتؾح الغيب  (ٕ)
 .ٔٗ/ٕروح ال"عتني  (ٖ)
 .ٕٛٔيؽ اآلي   ٕ( سؾرة الثقرة ٗ)
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 أوليا وأشيخىا: اإلشعار بالعمية، أي  ذػؿ اإلثع بخبب الةبجيل.   

قاؿ أبػ  ياف: وأتي في جزمة الثػاب بالطاىخ مكاف الزرزخ؛ لي ْدعِّخ     
مِّية اإلثع الجاصل وىػ الةبجيل  .(ٔ)بعِّ

﴿ثانييا: الةأكيج عمى اإلشعار بالعمية، قاؿ أبػ الخعػد:        

    ﴾ ووْضع  الزػصػؿِّ في مػضع ، ؛ ألنيع خانػا وخالفػا  كع  الدخعِّ
مةِّ األولى يِّدِّ الذِّّ ّمية م ا في    الرزيخِّ الخاجعِّ إلى "م ْغ"؛ لةأكيج اإليحاف بعِّ
(ٕ). 

ليؤكج عمى  ؛وما في  يد صمة "م ْغ" الةبجيل ، وأعاده في الذمة التانية   
 عميةو لئلثع.

، ثالتيا: اإلشارة إلى أف جخيزةيع بالةبجيل، وإلى اسةجقاؽ اإلثع عمييا   
 .الكخيزة عميو اآليةوىحا غخض يذح أف تدةزل 

**** 

 ى

                                                           

. والسراج ال"نير لم ربيني ٖٚ. وينغر تفسير الجبلليؽ ورٕٙ/ٕ( الث ر ال" يط ٔ)
 .٘٘/ٕ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٚٔٔ/ٔ
 .ٕٖٔ/ٔ( إرشتد العق  السميؼ ٕ)
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ىدورةىالنداء
 :اُ، ِٔىأفّٗا وٕضع   

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "كفسٔاالرَٖ "ٔضع  -1       

                ﴾(ٔ).  

ض" عمى أف األر الزقاـ مقاـ إضزار بأف يقاؿ: "يػدوف لػ تخػى بيع    
 .(ٕ)في قػؿ  هللا لخسػؿ الزخاد بالزػصػؿ كفار قخير الزكحبػف 

بػ  إلييع اإلشارة بعج السيزا بالزػصػؿ عسيع قاؿ أبػ الخعػد: والةعبيخ   
﴿   ﴾(ٖ)يع ؛  ولئلشعارِّ  الكفخ والعذياف؛الذمةِّ وىػ   يدِّ  في بزا لحمِّّ

 .(ٗ)اليائلِّ  واألمخِّ  الفطيعةِّ  الجاؿ مغ اعةخاىع ما بعمة
                                                           

: ﴿، وت"تييتٕٗيؽ اآلي   ٗسؾرة النستء  (ٔ)               

                    .﴾ 

، وتكؾن اآلي  جؾاب  هللا لرسؾل كفتر قريش ال"كذبؾن  إيت  تل"ؾوؾل وال"راد (ٕ)
﴿   اآلي  استئنتم لبيتن حتل الكتضريؽ،الكفرة، و  ال"راد جنس ﴾ ضي اآلي  قبميت، وإيت 

 ويزيد أي ًت، الجنس الرسؾل يؽ وال"راد أوليتً  درؾالً  زيرتيؼ ال"كذبؾن ضي أولئػ ويدر 
. وي تسؽ ٜٛٙ/ٔإرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد  أوليًت. انتغتيتً   لمنبي انتغتُيو شرَضو

 . بتصرم.ٓٔٔ/٘التأوي  لمقتس"ي 
، وت"تييت: ﴿ٔٗ  يؽ اآلي ٗسؾرة النستء  (ٖ)               

                 .﴾ 

 .ٖٗ/٘بتصرم. وينغر وروح ال"عتني لآللؾسي  ٜٛٙ/ٔإرشتد العق  السميؼ  (ٗ)
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 يجل وما الزػؾف أىػاؿ مغ ما يخوف  أي أف الكفخ والعذياف ىػ سبب   
 والةػبيخ. والفريجة الحدي  مغ بيع

 وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: األوؿ: الحـ، والتاني: الةعميل.   

﴿ :يف قٕلْوٕضع ٔأ الفاعن  "الرَٖ ٖطتٍبطٌْٕ"ٔضع  -2        

          ﴾
(ٔ). 

بساء عمى أف  يكػف الةعبيخ: "لعمزػه" أف مغ الخياؽ ومقةرى الطاىخ   
 .(ٕ)، وىػ أقخب محكػرصجابةو كبار و  الزخاد بالزػصػؿ السبي 

                                                           

﴿، وت"تييت: ٖٛيؽ اآلي   ٗسؾرة النستء  (ٔ)                      

                                          

                  ﴾ . 

﴿مف ال"فسرون ضي ال"راد بر ارت (ٕ)       ﴾  عمى ثبلث  أقؾال: األول: أنيؼ

ال"نتضقؾن ال"ذيعؾن؛ تثعت لعؾد ال "ير ضي ﴿    وارتتره ال ربيني وغيُره، ونسثو ،﴾

﴿: قؾلو تعتلى إال عميو يعكر لمسيتق، وال ال"بلئؼ ابؽ عظي  وغيُره لمج"يؾر؛ ألنو    

         أولي َجَع  إن"ت: يؽ ال"نتضقيؽ؟ والجؾاب األير أولي جع  ﴾ ضكيل 

 أن اإلي"تن. وال"عنى: لؾ ُيْغِيُرون  الُ"َنتِضقيؽ ألن الغَّتِىر؛ َحَسب عمى ينيؼ األير
 وطمبؾا األير، أولى وإلى الرسؾل إلى وال ؾم األيؽ أير ردوا لؤلرثتر ال"ذيعيؽ ال"نتضقيؽ

 ال"نتضقؾن  ىؤالء وىؼ يستنثظؾنو أي يث  ؾن عنو الذيؽ لعم"و جيتيؼ، فيو يؽ ال تل رض يع
األير. والقؾل ال تني: أنيؼ أولؾ  أولى جتنب ويؽ الرسؾل جتنب يؽ أي: ِيْنُيؼْ  ال"ذيعؾن 

 إلى ردوا ال"نتضقيؽ ىؤالء أن األير وىؼ العم"تء، وارتتره الثغؾي وغيره، وال"عنى: ولؾ
األير.  أولى يؽ الؾقتئا ىذه يستنثط يؽ عند حتوبل عم"و لكتن األير أولى وإلى الرسؾل

== 
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﴿قاؿ الصيبي:          ﴾ : َّالخسػؿ بيع الزخاد أو ة،ف  ع  الر  
 لئلشعار ؛الزرزخ مػضع الزطيخ وضع مغ ؼيكػف  ،الذجابة وكبخاء
 .(ٔ)ةيَّ مِّ بالعِّ 

واالجةياد  سةسباطأىل لبل عابةو؛ ألنيالخسػؿ وكبار صجأي عمزو    
 .واسةحخاج الزعاني العزيقة

 ويذح أف تدةزل اآلية عمى أغخاض ببلغية أخخى:   

ع ف ة  : أوليا: االسةكداؼ واالسةيراح    بساء عمى أف الزخاد بالزػصػؿ ض 
﴿قاؿ أبػ الخعػد:  ،الزخمزيغ    ﴾ وف  لعمع :أي  ،وتجبيخ ه معساه الخاد 

﴿: فقيل الزػصػؿ   -ضزيخِّىع مػضع   ع  ضِّ و   وإنَّزا          ﴾ ؛
 معساه اسةكداؼ   إلييع بخده قذجىع يكػف  أف يسبغي بأنو لئليحاف

 .(ٕ)إلخ  فجػاه واسةيراح  

                                                                                                                                                  

== 

والقؾل ال تلت: أنيؼ َشَعف  ال"سم"يؽ؛ تثعت لعؾد ال "ير ضي ﴿    وارتتره ،﴾

﴿: لقؾلو ال"نتسب البي توي وغيُره، وىؾ             الغتىر.  ﴾   سب

 أولى وإلى الرسؾل سكتؾا ولؼ يذيعؾا األير وردوه إلى "سم"يؽشعف  ال أن وال"عنى: لؾ
. ٕ٘٘/ٕيذا ؟ يعتلؼ التنزي  لمثغؾي  ال أو يذا  ي"ت ىؾ ال"ذيعؾن ى  ىؤالء لعمؼ -األير

. وأنؾار التنزي  ٕ٘ٓ/ٓٔ. ويفتتيل الغيب لمرازي ٘ٛ/ٕوال" رر الؾجيز البؽ عظي  
 . بتصرم. ٜٖٔ/ٔ. والسراج ال"نير لم ربيني ٚٛ/ٕلمبي توي 

 . ٛٛ/٘ الغيب ضتؾح (ٔ)
ال"عتني  . وروحٓٚٔ/ٕ ال"غيري  . وينغر التفسير٘ٗٚ/ٔإرشتد العق  السميؼ  (ٕ)

 .  ٜ٘، ٜٗ/٘لآللؾسي 
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 -بخد األمخ إلى الخسػؿ وأولى األمخ القذج يكػف  أف أي يسبغي   
 الفجػى. واسةيراح   الزعسى اسةكداؼ  

بساء عمى أف الزخاد بالزػصػؿ الزسافقػف  :ثانييا: زيادة الةقخيخ   
 لع يعسي الرزيخ، مػضع الزػصػؿ   وضع ، قاؿ القاسزي: وإنزاالزحيعػف 

 أو لحميع؛ أو الكبلـ؛ لو الزخػؽ  الغخض تقخيخ لديادة "لعمزػه"؛ يقل:
 .(ٔ)األمخ ذلظ خفيّ  وإضيار اسةحخاج عغ الفجز في خصئيع عمى لمةسبيو

: ىزا ،إضافة إلى زيادة الةقخيخ في اآلية غخضاف آخخاف وبحلظ يةجقق  
 الحـ، والةسبيو عمى الحصأ.

**** 

ىئدةدورةىالما
 ٔفّٗا أزبعٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

﴿ يف قٕلْ تعاىل: ِاء الػائبوٕضع  "صهٌِوا َأ"ٔضع  -1       

           ﴾
(ٕ). 

                                                           

، ٖٕٙ/ٖ. وينغر التفسير الؾسيط د/سيد طنظتوي ٕٔٗٔي تسؽ التأوي  ور (ٔ)
﴿ :-سث تنو -قتل حيت اإلش"تر، يقتم ضي إعيتر الكبلم وعثترتو: ضي      

        ﴾لو ال"سؾق  الغر  تقرير لزيتدة وذلػ؛ ينيؼف، فلعم"ؾه يق : ، ولؼ 

 ثؼ وتظمبيت واستنثتطيت اليتي  ال في  األرثتر وراء    يؼ عمى ذييؼ ضي ولم"ثتلغ  الكبلم؛
 ال"سم"يؽ.   "صم   اإلشرار  قصد إذاعتيت

 .ٛٗآلي  يؽ ا ٘( سؾرة ال"تئدة ٕ)
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، فقج (ٕ)بو" أي بالقخآف العطيع (ٔ)وأصل الخياؽ أف يقػؿ: "فا كع بيسيع   
: ﴿سبق في اآلية الججيث عسو  يث قػلو                 

                          ﴾(ٖ). 
ميَّةِّ     قاؿ أبػ الخعػد: ووضع الزػصػؿ مػضع  الرزيخ؛ لمةسبيو عمى عِّ

 .(ٗ)ما في  يد الذمة لمجكع
ـْ في  كزظ بيغ أىل الكةاب أو الساس بزا يؤيجه     القخآف؛ ألنو أي الةدِّ

 الكةاب الحي أندلو هللا عميظ.
﴿ قاؿ أبػ  ياف:                ﴾  ضاىخه أنو أمخ أف يجكع بزا

﴿ أندؿ هللا، عمى قػؿ مغ قاؿ: إنيا ناسحة لقػلو:         ﴾(٘) أو ،
                                                           

( وارتمف ضي عؾد ال "ير فىؼف عمى ثبلث  أقؾال: األول: الييؾد، وال تني: أى  الكتتب، ٔ)
، وابؽ الجؾزي ٜ٘ٔ/ٕالؾاحدي ضي التفسير الؾسيط  -وال تلت: النتس ع"ؾيًت، وذىب إلى األول

 ربيني ، والٙٙ/ٖالثغؾي ضي يعتلؼ التنزي   -، وغيرى"ت. وذىب إلى ال تنئٖٚ/ٕضي زاد ال"سير 
ابؽ ك ير ضي تفسير القرآن العغيؼ  -، وغيرى"ت، وذىب إلى ال تلتٖٛٚ/ٔضي السراج ال"نير 

 ، وغيرى"ت.ٔٛٔ/ٙ، والثقتعي ضي نغؼ الدرر ٖٛٙ/ٚ

عميو ال"فسرون ي  : الظبري ضي جتيا البيتن  -( وعؾد ال"ؾوؾل األول إلى القرآن العغيؼٕ)
. أيت ابؽ ٖ٘ٔ/ٖوأبي حيتن ضي الث ر ال" يط  .ٔٗٗ/ٔ. والس"رقندي ضي   ر العمؾم ٕٖٛ/ٓٔ

ضيرى أن ال"ؾوؾل ي ت"  القرآن أو التؾراة واإلنجي ، أي  ٕٕٕ/ٙعتشؾر ضي الت رير والتنؾير 
 ضتحكؼ بينيؼ  "ت أنزل هللا ضي القرآن أو  "ت أنزل ضي التؾراة واإلنجي  يت لؼ ُينَسْخ   كؼ جديد.

 .ٛٗيؽ اآلي   ٘( سؾرة ال"تئدة ٖ)
. وزىرة التفتسير ألبي زىرة ٕ٘ٔ/ٙ. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٜٛ/ٕإرشتد العق  السميؼ ( ٗ)
 .ٔٛٔ/ٗ. والتفسير الؾسيط د/سيد طنظتوي ٕٕٕ٘/ٗ
﴿، وت"تييت: ٕٗيؽ اآلي   ٘( سؾرة ال"تئدة ٘)               

                                        

              .﴾ 
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وىحاف عمى قػؿ  قػؿ الثزيػر: إف اخةخت أف تجكع بيسيع بزا أندؿ هللا ،
﴿مغ جعل الرزيخ في      ﴾  عائجًا عمى الييػد، ويكػف عمى قػؿ

يغ عزػمًا فالحصاب لمػجػب الثزيػر أمخ نجب، وإف كاف الرزيخ لمزةجاكزِّ 
 . (ٔ)وال نخخ

، أي (ٕ)وأضاؼ اآللػسي غخضا ببلغيا ثانيًا وىػ الةخىيب عغ الزحالفة   
 الكخيع. عغ محالفة الجكع بزا يؤيجه القخآف

﴿ :يف قٕلْوٕضع ِاء الػائب  "وا جاءك"ٔضع  -2              

            ﴾
(ٖ). 

وىػ القخآف  بالزػصػؿ األوؿ ريج  والزخاد بالزػصػؿ ىسا عيغ ما أ     
 ومقةرى الزقاـ أف يقاؿ: وال تةبع أىػاءىع عسو.، (ٗ)العطيع

﴿ د:قاؿ أبػ الخعػ                ﴾ الدائغة ﴿            ﴾ الحي 
 ونجػِّه الع جوؿ معسى ترزيغ عمى تةَّبْع" بػ"ال مةعمقة و "عغ" عسو، مجيج ال

ؿْ  وال قيل: كأنو  غيخ ذلظ، وقيل أىػاءىع، مةبعاً  الجق مغ جاءؾ عزا تعجِّ
  يد في بزا لئليزاء ؿ؛األو الزػصػؿ ضزيخ مػضع الزػصػؿ ووضع

                                                           

 بتصرم. ٖٔ٘/ٖ( الث ر ال" يط ٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٙ( ينغر روح ال"عتني ٕ)
 .ٛٗيؽ اآلي   ٘( سؾرة ال"تئدة ٖ)
وىذا يت عميو ال"فسرون الست قؾن ي  :  -اد  تل"ؾوؾل ال تني القرآن العغيؼ( وال"ر ٗ)

. وأبي حيتن ضي ٔٗٗ/ٔ. والس"رقندي ضي   ر العمؾم ٕٖٛ/ٓٔالظبري ضي جتيا البيتن 
 .ٖ٘ٔ/ٖالث ر ال" يط 
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 .(ٔ)األىػاء اتباع عغ االجةساب كزاؿ   يػجب ما إلى الجق مثيء مغ الذمة

 .مغ الجق ال تعجؿ عغ القخآف العطيع؛ ألنو الحي جاءؾ   

وٕضع الضىري "ِي" يف  "الرَٖ يف قمٕبّي وسض"ٔضع  -3    
﴿ قٕلْ تعاىل:                     ﴾

(ٕ). 

، ومقةرى (ٖ)والزخاد بالزػصػؿ الزسافقػف الحيغ تػلػا الييػد والسذارى    
 مػاالتيع ومعاونةيع. في الزقاـ: فةخاىع يخارعػف فييع أي

﴿قاؿ أبػ الخعػد:                    ﴾ وإشعارٌ  تػلييع لكيؽية بياف 
اليجاية إلخ  عجـ عمى بةخت بو لئليحاف والفاء ىع،أمخ   إليو يؤوؿ وبزا بخببو
 الرزيخِّ  مػضع   و ضع وإنزا لخإ فةخاىع وشأن يع يحرىع بل ييجييع ال أي

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٙبتصرم. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي  ٜٛ/ٕ( إرشتد العق  السميؼ ٔ)
 .ٕ٘آلي  يؽ ا ٘( سؾرة ال"تئدة ٕ)
( ارتمف ال"فسرون ضي ال"راد  تل"ؾوؾل ضي اآلي  عمى أقؾال يرجعيت إلى قؾليؽ: ٖ)

األول: أنيؼ ال"نتضقؾن أي تل عبد هللا بؽ أبي وأو ت و، وال تني: أنيؼ عبد هللا بؽ أبي 
وعصبي ، وذىب  جيتل  يتت عو ال زرج يؤيني يؽ كتن يؽ اآلي  ضي ويدر  وأو ت و،

الرازي والبي توي وغيرى"ت، ونسثو ابؽ الجؾزي إلى ال"فسريؽ، وذىب  -إلى القؾل األول
 . وال" ررٖٛٚ/ٕال"سير البؽ الجؾزي  إلى القؾل ال تني ابؽ عظي  وأبؾ حيتن. زاد

وأنؾار التنزي  لمبي توي  .ٛٔ/ٕٔلمرازي  الغيب . ويفتتيلٕٗٓ/ٕالبؽ عظي   الؾجيز
 م.. بتصر ٕٓ٘/ٖألبي حيتن  ال" يط . والث رٖٔٔ/ٕ
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 بخبب الةػلي مغ ارتكبػه ما أف إلى صمةو  يد في بزا لي دار   الزػصػؿ ؛
ع في ما خاوة السفاؽ مخض مغ قمػبِّيِّ  .(ٕ)الجيغ في (ٔ)جقْ الع   ور 

 ﴿ وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "رَٖ كفسٔاال"ٔضع  -4    
                 ﴾

(ٖ). 

عمى أف الزخاد بالرزيخ  ومقةرى الطاىخ: "ليزخسيع عحاب أليع" بساء   
 ثبلثة ثالث هللا إف: "غوأيرًا القائمي ،"هللا ىػ الزخيح: "غعيغ الزخاد بالقائمي

 .(ٗ)"آلية

وإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ ألف الزػصػؿ يديخ إلى أف    
 الذمة ىي سبب الجكع، أي: أف الكفخ ىػ عمة العحاب.

 في األلعِّ شجيج عحابٌ  بكفخىع ليذيبسيع ؼوهللا قاؿ صا ب الزسار: أي   
﴿ فػضع اآلخخة،       ﴾ كفخٌ  القػؿ   ذلظ أف ليتبت؛ الرزيخ مػضع 
 ال العحاب ىحا أف ويبيغ   بو، تػعجىع الحي العحاب سبب   الكفخ وأف ،باهلل
 وأناب تاب مغ دوف  -هغيخِّ  أو بالةتميث خاصة مسيع كفخوا الحيغ إال يزذ

                                                           

 تل يء،  ال يء ربط: َشْيء. والَعْقد ضي األو  ك  يؽ الَيّش : ( الرِّْرُؾ  تلراء ال" م  ٔ)
. وينو َعَقد إزاره، وقد يستع"  يجتزًا لم"عتني كَعَقد القمب عمى ال يء إذا لؼ يزل عنو

يتدة:  ٖٓٗ، ٜٖٛ/ٛيتدة: ررؾ. وتتج العروس لمزبيدي  ٜٕ٘/٘ال" كؼ البؽ سيده 
هللا  وجؾد كعقيدة الع"  دون  االعتقتد  و يقصد يت :الديؽ ضي وىنت الَعْقد بتصرم. عقد.
 .الرس  وبع  
 .ٚ٘ٔ/ٙ. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٖٚ/ٕ( إرشتد العق  السميؼ ٕ)
 .ٖٚيؽ اآلي   ٘( سؾرة ال"تئدة ٖ)
 . بتصرم.ٖٓٗ/ٕ. وزاد ال"سير البؽ الجؾزي  ٕٛٗ/ٓٔ( جتيا البيتن لمظبري ٗ)
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 ؼيو يدةخؾ الجنيا، في األمع كعحاب اآلخخة عحاب ليذ إذ؛ تعالى هللا إلى
 .(ٔ)وغيخىع الزحنبػف 

خ العمية، ىزا: األوؿ: أف وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف آخخاف غي   
ية الزخيح   الزحكػر كفخ. والتاني: أف العحاب -، أو الةتميثالقػؿ بألـػ

  يزذ ىؤالء الكافخيغ، أما مغ تاب مسيع فأولئظ عسو مبعجوف.

 آخخ ىػ تكخيخ الديادة ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخض ببلغي   
 عحابٌ  ليزخسيع: لقي فيبلَّ : قمت   فإف: الدمحدخي   قاؿ، بزرزػف الذمة

ـ   الطاىخ إقامة في: قمت   -؟أليع  الديادة تكخيخ   وىي فائجٌة، الزْرز خِّ  مقا
 .(ٕ) بالك ْفخ عمييع

**** 

 ى

                                                           

 الغتىر . وعثترتو: وشاٙٛٗ/ٔلئليجي  البيتن جتيا . وينغرٙٛٗ/ٙال"نتر  ( تفسيرٔ)
. ٕٗٛ/ٙالبؽ عتشؾر  والتنؾير والت رير لكفرىؼ. العذاب ترتب أن ليعمؼ ال "ير؛ يؾشا
 .ٕٓٗ/ٗلظنظتوي  الؾسيط . والتفسيرٜٖٕٓ/٘التفتسير  وزىرة
ارك التنزي  لمنسفي . ويدٖٛٔ/ٕ. وينغر أنؾار التنزي  لمبي توي ٕٙٚ/ٕ ( الك تمٕ)
 . والمثتبٖٙٚ/ٗلمس"يؽ  ال"صؾن  والدر .ٗٗ٘/ٖألبي حيتن  ال" يط والث ر .ٕٙٚ/ٔ

السميؼ ألبي  العق  . وإرشتدٖٕٙ/ٕوغرائب القرآن لمنيستبؾري  .ٔٙٗ/ٚالبؽ عتدل 
ال"عتني  . وروحٛٗٔ/ٖ. والتفسير ال"غيري ٖٕٗ/ٕل قي  البيتن . وروحٔٓٔ/ٕ السعؾد
 .ٗٗٗ/ٚوحدائق روح والري تن ل" "د األييؽ . ٕٛٓ/ٙلآللؾسي 
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ىدورةىاألنطام
 ٔفّٗا ضتٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -1     

                  ﴾
(ٔ). 

" بساء عمى أنو إف ىحا إال سجخ مبيغ مقةرى الخياؽ أف يقاؿ: "لقالػا   
﴿معصػؼ عمى جزمة        ﴾وأف الزخاد بالزػصػؿ كفار قخير ،(ٕ) 

 .كزا في سابق آيات الخػرة
 :﴿ونطيخ ذلظ قػلو                                

                ﴾
(ٖ). 

وإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ ألف الذمة تؤذف بعمية قػليع،    
 أي أف كفخىع ىػ عمة قػليع.

﴿: قػلػػػػو قػػػػاؿ الصيبػػػػي:            ﴾ الزرػػػػزخ؛ مػضػػػػع وضػػػػع مطيػػػػخ 
 .(ٗ)لمعمية

                                                           

 .ٚيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٔ)
كتلؾاحدي وابؽ  -( وارتمف ضي ال"راد  تل"ؾوؾل ضي اآلي ، ضذىب ج"يؾر ال"فسريؽٕ)

  و ال"راد يكؾن  وذكر اآللؾسي أن الثعض جؾز أن إلى أن ال"راد كفتر قريش، -الجؾزي 
. وزاد ال"سير البؽ الجؾزي ٖ٘ٗ/ٔلؾجيز لمؾاحدي الكفرة. التفسير ا يؽ يعيؾديؽ قؾيت
 . بتصرم.ٜٙ/ٙ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٚ/ٖ
 .٘ٔ، ٗٔيؽ اآلي   ٘ٔ( سؾرة ال جر ٖ)
 . والت ريرٕٕ/ٗلم يتب ال فتجي  القتشي . وينغر عنتي ٕٙ/ٙ( ضتؾح الغيب ٗ)

 .ٕٗٔ/ٚوالتنؾير البؽ عتشؾر 
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 ويذح أف تدةزل اآلية عمى ثبلثة أغخاض ببلغية أخخى:   

أوليا: الةسذيز عمى االتذاؼ بزا في  يد الذمة، قاؿ أبػ الخعػد:    
 في بزا اتذافيع عمى لمةسذيز الرزيخ؛ مػضع الزػصػؿ   وضع وإنزا
 مفيػمو باعةبار مػقعِّو  خغ   يحفى ال الحي الكفخ مغ الذمة  يد

 .(ٕ)أيراً  (ٔ)المغػي 

 في الزرزخ مػقع الطاىخ ثانييا: الديادة بالكفخ، قاؿ الخزيغ: وأوقع   
﴿ قػلو        ﴾ ًبالكفخ عمييع ؛ شيادة(ٖ). 

ثالتيا: تعميق الجكع بالػصف، والةسبيو  عمى أف ىساؾ مغ سكت وآمغ،    
فخ، أي مغ قاؿ قػليع فقج كفخ، أما مغ سكت وآمغ فبل يجخل معيع في الك

 أف عمى وتسبيياً  بالػصف؛ لمجكع تعميقاً  يرزخ؛ ولع قاؿ البقاعي: وأضيخ
﴿: فقاؿ ذلظ بعج ولػ ويؤمغ يخكت مغ الزػجػديغ مغ      ﴾ (ٗ). 

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -2       

                                ﴾
(٘). 

                                                           

وىؾ الستر والتغظي .  واحد، يعنى عمى يدل و يل أو  والراء والفتء ( َكَفَر: الكتمٔ)
 ، يتدة: كفر. ٜٔٔ/٘يقتييس المغ  البؽ ضترس 

 .ٜٙ/ٚلآللؾسي  ال"عتني . وينغر روحٖٚٔ/ٕ( إرشتد العق  السميؼ ٕ)
 والري تن الروح وحدائق .ٖٚ/ٛالبؽ عتدل  وينغر المثتب .ٗٗ٘/ٗ ال"صؾن  ( الدرٖ)

 .ٕٕٗ/ٛل" "د األييؽ 
 .ٕ٘/ٚ الدرر ( نغؼٗ)
 .ٕ٘يؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٘)
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إف ىحا إال يقػلػف يثادلػنظ ضزار  بأف يقاؿ: ومقةرى سياؽ اآلية اإل   
 . أساشيخ األوليغ

إلى الزػصػؿ؛ ألربعة أغخاض  -واو الفاعل -ولكغ عجؿ عغ الرزيخ   
 ببلغية:

 ل: قاؿ أبػ الخعػد: وإنزا: الحـ، والةعمي-أشيخىاىػ و  -أوليا وثانييا   
 لعمة وإشعاراً  الذمةِّ؛  يِّد في بزا ليع ذمًّا الرزيخ؛ مػضع   الزػصػؿ   وضع
 .(ٔ)الجكع

﴿بآيات القخآف ىػ سبب قػليع:  (ٕ) أي أف كفخ الزدخكيغ          

       ﴾. 

وح والخيجاف: ثالتيا: الةخثيل بالكفخ عمييع، قاؿ صا ب  جائق الخ    
﴿: قػلو في الزرزخ مػضع الطاىخ وضع       ﴾لةخثيل ؛ 

 .(ٖ)عمييع الكفخ
                                                           

 ُيْغِيراً  ، وعثترتو: قتلٗٛ/ٚ. وينغر نغؼ الدرر لمثقتعي ٛٛٔ/٘( إرشتد العق  السميؼ ٔ)
﴿: ذلػ إلى أداىؼ الذي لمؾوف       ﴾ :لعقؾليؼ عتىر ىؾ ل"ت غظؾا أي 

 .ٕٙٔ/ٚالظثا اىر. وروح ال"عتني لآللؾسي  يعنى وىؾ
، ٗٓٗ/ٙال"قصؾد  تل" ركيؽ كفتر يك  . ينغر الجتيا ألحكتم القرآن لمقرطبي ( ٕ)

ٗٓ٘. 
والتنؾير البؽ عتشؾر  . وينغر الت ريرٖٔٓ/ٛ والري تن ل" "د األييؽ الروح ( حدائقٖ)
﴿: قؾلو ضي اإلعيتر إلى اإلش"تر عؽ وعدل وعثترتو: ٔٛٔ/ٚ        ﴾ ؛

 درمؾا قد ولكنيؼ يدعؾن، ك"ت ال ق طتلبيؽ جتءوا يت وأنيؼ  تلكفر، ييؼعم التسجي  لزيتدة
== 



   
 

 

2469 

﴿ رابعيا: كزا قاؿ الصيبي: وضع        ﴾ ليدعخ الرزيخ؛ مػضع 

 .(ٔ)بجت كحب وقػليع وعساٌد، كفخٌ  الجالة تمظ عمى مثيئيع بأف

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كربٕا"ٔضع  -3       

                                  ﴾
(ٕ). 

﴿و              ﴾ :كِّي قػليع    ﴿ ىع الحيغ تقجـ ذكخىع و    

               ﴾(ٖ()ٗ) فكاف مقةرى الخياؽ اإلضزار؛ تبعا ،
﴿لقػلو:               ﴾(٘)  ،"وما بعجه، بأف يقاؿ: "قج خخخوا

 ؛ لتبلثة أغخاض ببلغية:بجؿ الرزيخ وإنزا عبخ بالزػصػؿ

                                                                                                                                                  

== 

 ﴿ فيقؾلؾن:  و وررجؾا  تلكفر          ﴾، الجدل عؽ عدلؾا قد ضيؼ 

 .وال"كتبرة ال"ثتىت  إلى
 .ٛ٘/ٙ الغيب ( ضتؾحٔ)
 .ٖٔيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٕ)
﴿، وت"تييت: ٜٕآلي  ( السؾرة الست ق  اٖ)                   

  ﴾. 

. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٖٜٔ/ٕ( ينغر إرشتد العق  السميؼ ألبي لمسعؾد ٗ)
ٚ/ٜٔٛ. 
 .ٕٚيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٘)
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عمية، قاؿ اآللػسي: وضع الزػصػؿ مػضع : اإلشعار بالوأشيخىا أوليا   
بةخبب خخخانيع عزا في  يد الذمة مغ الةكحيب بمقاء  لئليحافالرزيخ؛ 

 .(ٔ)هللا تعالى واالسةزخار عميو

أي خخخوا؛ ألنيع كحبػا بمقائو تعالى مغ ؾياـ الخاعة وما يةختب عمييا    
 مغ البعث وغيخه.

لحخخ، قاؿ البقاعي: وأضيخ والةسبيو عمى ا (ٕ)ثانييا: قذج الةعزيع   
﴿ مػضع اإلضزار؛ تعزيزًا وتسبييًا عمى ما أوجب ليع ذلظ فقاؿ:      

      ﴾(ٖ) .اىػ. أي أوجب الحخخ ليؤالء  

؛ ألنو إذا جاء الكبلـ عمى خبلؼ الخياؽ     والزقذػد بالةسبيو الزحاشب 
 انةبو الزحاشب.

                                                           

. ٜٗٔ، ٖٜٔ/ٕسميؼ ألبي السعؾد . وينغر إرشتد العق  الٖٔٔ/ٚ( روح ال"عتني ٔ)
 .ٖٓٙ/ٚوتفسير ال"نتر 

 كقؾل جرير: ( التع"يؼ: ىؾ أن يكؾن ال"عنى ال تني أعؼَّ وأش"  يؽ ال"عنى األول،ٕ)
 إذا َغِ َبْت َعَمْيَػ َبُنؾ َتِ"يؼ  .... َوَجدتَّ النَّتَس ُكمَُّيُؼ ِغَ تً ت   

 ًت شتيبًل، ضقتل:أرذ أبؾ نؾاس ىذا ال"عنى واستفتَد ينو يعنًى عتيّ 
ِ  ُ"ْسَتنَكرر  .... أْن َيْجَ"َا الَعتَلَؼ ِضي َواِحردِ      َوَلْيَس َعَمى َّللاَّ

ضتألول ي تص بثعض العتلؼ وىؼ النتس، وىذا ي "ميؼ وغيرىؼ؛ ألن العتلؼ يت سؾى َّللّا 
 . بتصرم.ٓٓ٘، ٜٜٗ/ٗ. وشروح التم يص ٖٔٔتعتلى. اإلي تح لمقزويني ور

 .ٜٓ/ٚ( نغؼ الدرر ٖ)
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قبلؿ والةزييج لمةفذيل، قاؿ ابغ عاشػر: عجؿ إلى ثالتيا: إفادة االسة   
عميو ما في الذمة مغ تفذيل  ؛ ليكػف الكبلـ مخةقبل؛ ولي ْبس ىاإلضيار
  ﴿ بقػلو:         ﴾(ٔ) إلخ(ٕ). 

 يف قٕلْ تعاىل: الضىري "ِي"وٕضع  "الرَٖ أجسوٕا"ٔضع  -4     
﴿                 ﴾(ٖ). 

﴿و         ﴾  :ىع الزخادوف في قػلو﴿       ﴾(ٗ)  في اآلية
﴿، فكاف مقةرى الزقاـ اإلضزار تبعا لقػلو: (٘)الخابقة           

                                                           

، وت"تييت: ﴿ٖٔيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٔ)               

                               

                       .﴾ 

 .ٜٛٔ/ٚ( الت رير والتنؾير ٕ)
 .ٕٗٔيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٖ)
، وت"تييت: ﴿ٖٕٔ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٗ)                  

                            .﴾ 

 .ٖٕٚ/ٙ( ينغر ضتؾح الغيب لمظيبي ٘)
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 ﴾(ٔ)زػصػؿ؛ ألربعة ، بأف يقاؿ: سيذيبيع صغار، وإنزا عبخ بال
 أغخاض: 

مية وىػ األشيخ: قاؿ أبػ الخعػد: وضع  الزػصػؿِّ     أوليا: اإلشعار بالعِّ
؛ لئلشعار بأف إصابة  ما يذيبيع؛ إلجخاميع الزخةةبِّعِّ  مػضع  الرزيخِّ

اىػ. أي إنزا أصابيع ذؿ وصغار؛ إلجخاميع  (ٕ)لثزيع الدخورِّ والؿبائحِّ 
 واسةكبارىع.

لكل مغ اتذف بالػصف: قاؿ البقاعي: وأضيخ  ثانييا: قذج الةعزيع   
﴿مػضع اإلضزار؛ تعزيزًا وتعميقًا لمجكع بالػصف فقاؿ:      ﴾(ٖ). 

ثالتيا: مديج الةدسيع: ارتراه اآللػسي  يث صجر بو كبلمو بذيغة    
، فقاؿ: وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ؛ لزديج الةدسيع، وقيل:  الثـد

 .   (ٗ)ػف الذمةإشعارا بعمية مرز

                                                           

، وت"تييت: ﴿ٕٗٔيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٔ)               

                                

                          .﴾ 

. وروح ال"عتني ٖٕٛ/ٙ. وينغر ضتؾح الغيب لمظيبي ٕٔٛ/ٕ( إرشتد العق  السميؼ ٕ)
حيت ذكر الغر  ال"ذكؾر يصدرا إيته  صيغ  فقي ف التي يؽ ويغ  ٕٕ/ٛلآللؾسي 

، ٘٘/ٛ. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٜٕ٘ٙ/٘رة الت عيل. وزىرة التفتسير ألبي زى
٘ٙ.  
  .ٕٛ٘/ٚ( نغؼ الدرر ٖ)
 .ٕٕ/ٛ( روح ال"عتني لآللؾسي ٗ)
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رابعيا: تخثيل اإلجخاـ عمييع، وأنيع كانػا ؼيزا يزكخوف مثخميغ، ولع    
 .(ٔ)يكػنػا أشخافا كخاما، كزا ىػ شأف األكابخ الحيغ يخةعمػف بأنخابيع

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ال ٖؤوٍُٕ"ٔضع  -5   
﴿                     ﴾(ٕ). 

والزقاـ لئلضزار بأف يقاؿ في غيخ القخآف: "يثعل هللا الخجذ عمييع"    
 تبعا لخياؽ اآلية.

؛ لئلشعار بأف جعم و     قاؿ أبػ الخعػد: وضع الزػصػؿ مػضع  الزرزخِّ
تعالى معمٌَّل بزا في  يد الذمة مغ كزاؿ نب ػِّىع عغ اإليزاف وإصخارِّىع عمى 

 .(ٖ)الكفخ

؛ ألنيع لع (ٗ)أي يثعل هللا عمييع العحاب  أو الححالف، أو المعسة في الجنيا   
 يؤمسػا.

  

                                                           

 .ٜٕ٘ٙ/٘( ينغر زىرة التفتسير ٔ)

 .ٕ٘ٔيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٕ)
. وحتشي  ابؽ ٔٛٔ/ٕ. وينغر أنؾار التنزي  لمبي توي ٕٕٛ/ٕ( إرشتد العق  السميؼ ٖ)

. وروح البيتن ل قي ٕٚٓ/ٕ. وحتشي  زاده عمى البي توي ٕٓٙ/ٛبي توي ت"جيد عمى ال
. وروح ال"عتني ٕٚٛ/ٖوالتفسير ال"غيري  .ٛٙٔ/ٕ. والث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٔٓٔ/ٖ

  .ٖٕ/ٛلآللؾسي 
وإرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد  .ٖٛ/ٚ( ينغر الجتيا ألحكتم القرآن لمقرطبي ٗ)
ٕ/ٕٕٛ. 
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﴿ وٕضع كاف اخلطاب يف قٕلْ تعاىل: "َبرََّك ََِو"ٔضع  -6      

                      ﴾
(ٔ). 

" عمى سبيل ع مسكعفزغ أضمالخياؽ اإلضزار بأف: "ضاىخ ى ةرمق   
 .الحصاب

 ؛(ٕ)االلةفات بصخيق ضزيخِّىع مػضع   الزػصػؿ   قاؿ أبػ الخعػد: و ضع   
 وإسقاشاً  الجكع؛ بعمة وإشعاراً   يد  الذمة؛ في بزا اتذافيع عمى تسذيذاً 

 .(ٖ)الحصابِّ  رتبة عغ ليع

عمى  ، والةسذيز  وبيحا يةجقق في اآلية ثبلثة أغخاض ببلغية: الةعميل     
عغ رتبة الحصاب، غيخ أف األوؿ  ذاؼ بزا في  يد الذمة، واإلسقاط  االت

 .(ٗ)ىػ األشيخ، أي ال أ ج أضمع مسيع؛ ألنيع كحبػا وأعخضػا

**** 

 ى

                                                           

 .ٚ٘ٔيؽ اآلي   ٙ( سؾرة األنعتم ٔ)
﴿. وضي آي  سؾرة األنعتم قؾلو: ٔٔتقدم تعريل االلتفتت ور (ٕ)         

           ﴾  :جتء عمى طريق  ال ظتب، ثؼ قتل﴿     

                 فتت.﴾ عمى طريق  الَغيث  وااللت 

 .ٕٙ/ٛلآللؾسي  ال"عتني روح . وينغرٖٛٓ/ٕ( إرشتد العق  السميؼ ٖ)
. ٕٙ/ٛلآللؾسي  ال"عتني . وروحٖٛٓ/ٕ( ينغر إرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد ٗ)

 .ٕٛٔ/ٛالبؽ عتشؾر  والتنؾير . والت ريرٕٔ٘ٚ/٘التفتسير ألبي زىرة  وزىرة
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ىدورةىاألرراف
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

 ﴿ وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كربٕا"ٔضع    

                                     ﴾
(ٔ). 

: ، وقج سبق ذكخه في قػلو (ٕ)الزخاد بالزػصػؿ في اآلية الكفار   
﴿                                       ﴾

(ٖ) .
وكاف مقةرى الخياؽ اإلضزار بأف يقاؿ: "إنيع ال تفةح ليع أبػاب الخزاء" 
إلخ؛ تبعا لآليات الخابقة في الخػرة نفخيا، وإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى 

 الزػصػؿ؛ لغخضيغ:

أوليزا: اإلشارة إلى عمة الجكع أو الحبخ، قاؿ ابغ عاشػر: ووقع    
مقاـ اإلضزار إلخ، واخةيخ مغ شخؽ اإلضيار شخيق  الةعخيف  اإلضيار في

إليو الذمة مغ وجو بساء الحبخ، أي: إف ذلظ؛  تػمئبالزػصػؿ؛ إيحانًا بزا 
  .(ٗ)ألجل تكحيبيع بآيات هللا واسةكبارِّىع عسيا

بخبب كفخىع بآيات  -أي ال تفةح ليع أبػاب الخزاء وال يجخمػف الثسة   
 .(٘)هللا وإعخاضيع عسيا

                                                           

 .ٓٗيؽ اآلي   ٚ( سؾرة األعرام ٔ)
 .ٓٛ/ٗٔل الغيب لمرازي ( ينغر يفتتيٕ)
 .ٖٙاآلي   ٚ( سؾرة األعرام ٖ)
 .ٕٙٔ/ٛ( الت رير والتنؾير ٗ)
 .ٖٕٚٛ/ٙ. وزىرة التفتسير ألبي زىرة ٔٔٔ/ٛ( ينغر الت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٘)
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بالػصف، قاؿ البقاعي: وأضيخ مػضع  لكل مغ اتذفثانييزا: قذج الةعزيع     
 ﴿اإلضزار؛ تعزيزًا وتعميقًا لمجكع بالػصف:           ﴾  أي: وىي

﴿الزعخوفة بالعطزة بالسخبة إليسا        ﴾  أي: وأوججوا الكبخ مةثاوزيغ
 ﴿يا عغ اتباع      ﴾  أي: لذعػد أعزاليع وال دعائيع وال أروا يع وال

﴿لسدوؿ البخكات عمييع        ﴾ ؛ ألنيا شاىخة عغ األرجاس الجخية
﴿والزعسػية إلخ         ﴾  أي: الةي ىي أشيخ الزسازؿ وأشخفيا﴿ ﴾ 

﴿يكػف ما ال يكػف بأف   ﴾  أي: يجخل ويثػز﴿   ﴾ عمى كِّب خه ﴿   ﴾ 
ْخؽِّ   ﴿أي: في خ     ﴾ أي اإلبخة، إذًا فيػ تعميق عمى مجاؿ (ٔ). 

**** 
ىدورةىالتوبظ

 ٔفّٗا وٕضعاُ، ِٔىا:   
﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كربٕا"ٔضع  -1       

          ﴾
(ٕ)  . 

وأصل الخياؽ: "وقعجوا"، عمى أف الزخاد بالزػصػؿ الزعةحروف مغ    
 .(ٖ)األعخاب في قػؿ

                                                           

 .ٓٓٗ، ٜٜٖ/ٚ( نغؼ الدرر ٔ)
﴿، وت"تييت: ٜٓيؽ اآلي   ٜسؾرة التؾب   (ٕ)                       

                            .﴾ 

 :﴿الجتئيؽ ضي قؾلو  ىؤالء ضي االرتبلم وقا (ٖ)              ﴾ 

  تل"ؾوؾل ال"راد يكؾن   صدقيؼ القؾل وعمى ال؟ أم ذاراالعت ضي وتدقيؽ كتنؾا اآلي  ى 
﴿: سث تنو قؾلو ضي                 ﴾األعراب  يؽ أنتس وىؼ غيَرىؼ

== 
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الزػصػؿ؛ لئلشعار بالعمية  يث قاؿ  إلى الرزيخ عغ وسخ العجوؿ   
 عمى بعتيع كحبيع أف إلى إشارة الزرزخ؛ بجؿ بالطاىخ اإليثي: وأ تي

  .(ٔ)الزعحرة في كحب مغ الجخب عغ وقعج يعسي: القعػد،
 أي أف كحبيع سبب في القعػد عغ الثياد والغدو.   
، قاؿ البقاعي: لػصفىػ إفادة عزـػ اويةجقق في اآلية غخض ثاٍف    

 وليكػف  وصفيع وىػ الكحب؛ عمى وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ؛ لمةسبيو  
  .(ٕ)وغيخىع األ عخاب شزػؿ في أضيخ
 انةبو الخياؽ خبلؼ عمى الكبلـ جاء إذا ألنو الزحاشب؛ تسبيو أعسي   

 .  الزحاشب
 اإلضزار عغ وأضاؼ اآللػسي غخضًا ثالتًا ىػ الحـ،  يث قاؿ: والعجوؿ   
، وىػ الكحب عمى هللا (ٖ) الذمة بعسػاف لحميع إضيارٌ  اإلضيار إلى

 والخسػؿ.

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -2   
﴿                   ﴾(ٗ). 

                                                                                                                                                  

== 

 القؾل لبلعتذار. وعمى ال"جيء عؽ -ال"نتضقيؽ األعراب يؽ -آررون  وقعد: أي ينتضقؾن،
 يؽ ال"عذرون  ال"عتذريؽ يؽ األعراب، أي: وجتء  تل"ؾوؾل ىؤالء ال"رادُ  يكؾن   كذبيؼ
. وروح ال"عتني ٖٜ/ٖيعػ. أنؾار التنزي  لمبي توي  الغزو عؽ وقعدوا ضتعتذروا األعراب
 . بتصرم.ٚ٘ٔ/ٓٔلآللؾسي

 . ٕٜ/ٕ البيتن لئليجي جتيا (ٔ)
 بتصرم. ٕٚ٘/ٛ الدرر لمثقتعي نغؼ (ٕ)

 . ٚ٘ٔ/ٓٔروح ال"عتني لآللؾسي (ٖ)
 .ٜٓيؽ اآلي   ٜ  سؾرة التؾب (ٗ)
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" عمى سيذيبيع عحاب أليع"ضاىخ الخياؽ أف يقاؿ في غيخ القخآف:    
 .الزخاد بالقاعجيغ الحيغ كح بػا هللا ورسػلو اعةبار أف الزخاد بالزػصػؿ عيغ  

 ، وثزة أغخاٌض وعجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لئلشعار بعمة عحابيع   
 .، فاألغخاض تةبلقى وال تةعارضببلغية أخخى 

 أنو الزؤدَّى ألف اإلضزار؛ مػضع في إضيار قاؿ الديخ أبػ زىخة: وىسا   
 وكاف أليع، عحاب ورسػلو هللا كحبػا الحيغ القاعجيغ ىؤالء سيذيب
 سيساليع الكفخ وبخبب كافخيغ، مسيع أف بياف أوليزا:: ألمخيغ اإلضيار؛
 فيحا فيةػبػف، الكفخ عمى يذخوف  ال مغ مسيع أف وثانييزا: أليع، عحاب
 .(ٔ)يةػبػف  وال يذخوف  لمحيغ العقاب

**** 

ىدورةىوونس
 ٔفّٗا مخطٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

 يف قٕلْ تعاىل: وٕضع الضىري "ِي" "ال ٖسجُٕالرَٖ "ٔضع  -1   
﴿                              ﴾

(ٕ) . 

   

  

                                                           

 .ٜٖٓٗ/ٚالتفتسير  زىرة (ٔ)
 .ٔٔاآلي  يؽ  ٓٔ( سؾرة يؾنس ٕ)
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﴿زخاد بالساس كفار مكة وقػليع: وال                  ﴾
(ٔ()ٕ) ،

و ق الزقاـ أف يقاؿ: "فسحرىع في شػيانيع" جخيا عمى سياؽ الرزائخ في 
 .  (ٖ)اآلية

قاؿ أبػ الخعػد: في وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ نػٌع بياٍف لمصػياف    
 .(ٗ)بعميةو لمةخؾ واالسةجراج بزا في  يد الذمةِّ، وإشعارٌ 

وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: الةعميل والبياف بزا في  يد    
 الذمة، غيخ أف األوؿ ىػ األشيخ عسج الزفخخيغ.

بخبب عجـ رجاء  -أي فسةخكيع إميااًل واسةجراجًا في شػيانيع يعزيػف    
 المقاء.

عمة  اسةزخار شػيانيع  وذكخ الديخ أبػ زىخة أف عجـ رجائيع المقاء   
﴿وتثاوزىع، فقاؿ: وعبَّخ سبجانو بالزػصػؿ:             ﴾ ؛

لئلشارة إلى أف الخبب في اسةزخار شػيانيع وتثاوزىع أنيع ال يةػقعػف 

                                                           

﴿، وت"تييت: ٕٖيؽ اآلي   ٛ( سؾرة األنفتل ٔ)              

                                ﴾. 

 .ٖٖٔ/٘. والث ر ال" يط ألبي حيتن ٜ/ٕ( ينغر يدارك التأوي  لمنسفي ٕ)
﴿( وىي قؾلو تعتلى: ٖ)                    

                               ﴾. 

زىرة التفتسير ألبي زىرة و . ٜٚ/ٔٔوينغر روح ال"عتني لآللؾسي  ( إرشتد العق  السميؼ.ٗ)
ٚ/ٖٕ٘ٙ. 
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لقاء َّللاَّ تعالى وتمقي  الثداء ؼيحافػف، أو تمقي  التػاب فبل يصغػف، ولكغ 
 .(ٔ)ء الصػياف إْذ ىػ الزحكػرالزساسب ىسا ىػ جدا

أنخب مغ كػنو  -أي أف كػف عجـ رجاء المقاء عمة الةخؾ واالسةجراج   
 عمة اسةزخارىع في الصػياف؛ إذ ىػ الزحكػر في اآلية.

ويةجقق في اآلية غخض ببلغي ثالث ىػ الةحذيز ليؤالء الساس بعجـ    
﴿رجاء المقاء، قاؿ البقاعي: قػلو:    ﴾ ّي  الة كانت، ووضع أي عمى أ

مػضع الرزيخ؛ تحذيذًا؛ وتسبييًا عمى ما أوجب ليع اإلعخاض والثخأة 
﴿قػلو:    ﴾  وأشار بسفي الخجاء إلى نفي الحػؼ عمى الػجو األبمغ
 ﴿فقاؿ:        ﴾  أي بعج الزػت بيحا االسةجراج عمى ما لسا مغ

 .(ٕ)لَّ مغ األنعاـالعطزة الةي م ْغ أ مِّس يا كاف أض

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ال ٖسجُٕ"ٔضع  -2     

                           ﴾
(ٖ). 

                                                           

 .ٕٖٙ٘/ٚ( زىرة التفتسير ألبي زىرة ٔ)
 .ٖٛ، ٕٛ/ٜ( نغؼ الدرر ٕ)
، وت"تييت: ﴿٘ٔيؽ اآلي   ٓٔ( سؾرة يؾنس ٖ)                 

                               

                                

              .﴾ 
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﴿وضزيخ الغ يبة في قػلو:           ﴾ أو راجع إلى (ٔ)راجع إلى الساس ،
﴿الحيغ ال يخجػف لقاءنا في قػلو:                         

                       ﴾(ٕ()ٖ). 

وأصل اآلية اإلضزار بأف يقاؿ: "وإذا تةمى عمييع آياتسا بيسات قالػا" إلخ    
 بعًا لمخياؽ والخباؽ.ت

؛ إشعارًا بعمية م ا في     ع  الزػصػؿ  مػضع  الرزيخِّ ضِّ قاؿ أبػ الخعػد: و 
مةِّ العطيزة الزجكيةِّ عسيع، وأنيع إنزا  عمييا؛ لعجـ خػفِّيع  اجةخأوا يدِّ الذِّّ

؛ إلنكارىع لو ولزا ىػ مغ مباديو مغ البعث؛  مغ عقابو تعالى يـػ المقاءِّ
 . (ٗ)وذمًا ليع بحلظ 

                                                           

( ضي قؾلو تعتلى: ﴿ٔ)                      

                                سؾرة ﴾

 .ٔٔاآلي   ٓٔيؾنس 
 .ٚي  اآل ٓٔ( سؾرة يؾنس ٕ)
 . ٚٔٔ/ٔٔ( ينغر الت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٖ)

حيت ذكر أن  ٚٛ/ٜ. وينغر نغؼ الدرر لمثقتعي ٓٗٙ/ٕ( إرشتد العق  السميؼ ٗ)
 ال"ؾوؾل  صمتو ضي قؾلو: ﴿            ضي يؾشا ﴾

. ٖٛ/ٔٔآللؾسي ال "ير؛ تنبييًت عمى أن ىذا الؾوف عم  قؾليؼ. وروح ال"عتني ل
 . ٜٖٔ/ٔٔوتفسير ال"نتر 
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: ائت بقخآف غيخ ىحا إلخ؛ ألنيع ال يخجػف لقاء هللا، أي أي قالػا لو    
 .(ٔ) ال يحافػف البعث والجخاب وال يخجػف ثػابو تعالى

وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: الةعميل والحـ، غيخ أف األوؿ    
 ىػ األشيخ عسج الزفخخيغ.

أنيع أرادوا  -ػليع ىحاويخى صا ب تفخيخ الزسار أف األضيخ في سبب ق   
أف يزةجسػه بزصالبةو باإلتياف بقخآف غيخه، أو بالةذخؼ ؼيو بالةغييخ 
والةبجيل لزا يكخىػنو مسو كةجقيخ آليةيع،  ةى إذا فعل ىحا أو ذاؾ كانت 

 .(ٕ)دعػاه أنو كبلـ هللا أو اه إليو مسقػضة مغ أساسيا

ىحا، فبل يقةذخ  وال مانع مغ كتخة األسباب الةي  زمةيع عمى قػليع   
 ذلظ عمى سبب بعيسو. 

ويخى ابغ عاشػر أف الغخض مغ وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ ليذ    
وما كاف  الةعميل، بل االشةيار بزرزػف الذمة، فقاؿ: الزقاـ لئلضزار،

﴿ألف  اإلضيار بالزػصػلية إال       ﴾  لقاء هللا اشةيخ بو
كالع م ع عمييع، وليذ بيغ الذمة وبيغ الزدخكػف، فذارت ىحه الذمة 

الحبخ ىسا عبلقة تعميل، فبل يكػف الزػصػؿ؛ لئليزاء إلى وجو بساء 
 .(ٖ)الحبخ

                                                           

. وإرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد ٜٖٔ/ٛ( ينغر الجتيا ألحكتم القرآن لمقرطبي ٔ)
ٕ/ٖٙٔ . 

  .ٜٖٔ/ٔٔ( ينغر تفسير ال"نتر ٕ)
  بتصرم. ٚٔٔ/ٔٔ( الت رير والتنؾير ٖ)
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وال مانع مغ ا ةزاؿ اآلية لكل ما سبق مغ األغخاض الببلغية؛ ألنيا ال    
 كزا قاؿ ابغ عاشػر. ت مقذػرة عمى غخض وا جتةعارض، وليخ

 ضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل:وٕ "الرَٖ فطكٕا"ٔضع  -3   
﴿                              ﴾

(ٔ). 

﴿والزخاد بػ           ﴾ بػ  عيغ الزخاد﴿         ﴾
وىع  (ٕ)

 ﴿الزدخكػف خاصة في قػلو تعالى:                         

                                          ﴾
(ٖ) (ٗ). 

وأصل الخياؽ اإلضزار بأف يقاؿ:  قت عمييع كمزة هللا إلخ، ولكغ عجؿ    
 الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لتبلثة أغخاض: عغ
أوليا وأشيخىا: إفادة الةعميل، أي  قت عمييع كمزة هللا بانةفاء اإليزاف    

 أو العجة بالعقاب بخبب فخقيع وتزخدىع.
﴿ فػضع العحاب، كمزة عمييع  قت: قاؿ الصيبي: أي          ﴾ 

مِّية الرزيخ؛ مػضع  .(٘)لمعِّ

                                                           

 .ٖٖاآلي   ٓٔ( سؾرة يؾنس ٔ)
﴿ ، وت"تييت:ٕٚ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٕ)                      

                                                 

            ﴾. 

 .ٕٛاآلي   ٓٔ( سؾرة يؾنس ٖ)
 .ٙٛ/ٚٔ( ينغر يفتتيل الغيب لمرازي ٗ)
. وي تسؽ التأوي  لمقتس"ي ٕٔٔ/ٔٔ ال"عتني لآللؾسي . وينغر روحٔٛٗ/ٚ الغيب ( ضتؾح٘)
 .ٓٙٔ/ٔٔ. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٖٖٙ٘/ٚ. وزىرة التفتسير ألبي زىرة ٖٖٙٗ/ٜ



 

 

2484 

 ضزيخىع؛ مػضع الزػصػؿ ووضع ة الحـ، قاؿ اآللػسي:ثانييا: إفاد   
 .(ٔ) بالعمية ولئلشعار الذمة؛ بعسػاف ذميع إلى لمةػصل

 الزخاد يكػف  أف ثالتيا: إفادة اتذافيع بالفخق، قاؿ ابغ عاشػر: يثػز   
﴿بػ      ﴾ أف ويثػز يؤمغ إلخ، فبل فخقو عمى اسةزخ مغ كل 

﴿بػ الزخاد يكػف       ﴾ اإلضيار مغ ؼيكػف  خاصة، عسيع الزةججث 
 بالفخق؛ اتذفػا قج الخابقة صفاتيع مع أنيع إلفادة اإلضزار؛ مقاـ في

 .(ٕ)هللا كمزة عمييع  قت أف في عمةٌ  فخقيع كػف  وإلفادة

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كربٕا"ٔضع  -4       

                    ﴾
(ٖ) . 

والخياؽ أف يقاؿ: "قج خخخوا"؛ نطخًا ألسمػب الخباؽ، وىحا اإلضزار    
﴿بساء عمى القػؿ بأف:     ﴾  اآلية  اؿ مغ فاعل﴿    ﴾(ٗ) . 

                                                           

 .ٕٔٔ/ٔٔال"عتني  ( روحٔ)
 .ٓٙٔ/ٔٔر والتنؾير ( الت ريٕ)
﴿، وت"تييت: ٘ٗيؽ اآلي   ٓٔسؾرة يؾنس  (ٖ)                 

                                .﴾ 

 :﴿ ؾلو ارتمف ضي ق (ٗ)       ﴾   اآلي  ى  ىؾ استئنتم أم يتص

ُرسرانيؼ  عمى  هللا يؽ  "ت قبمو؟ ضتلقؾل األول: أنو ج"م  استئنتفي  سيقت لم يتدة
﴿ ش"يرِ  يؽْ  والقؾل ال تني: حتل   والتعجب ينو، أي: يت أرسرىؼ.   ﴾ إرادة عمى 

. وإرشتد العق  السميؼ ٜٚٗ/ٚذلػ. ضتؾح الغيب لمظيبي  قتئميؽ بينيؼ يتعترضؾن  القؾِل، أي:
 . بتصرم.ٕٚٙ/ٕألبي السعؾد 
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﴿والزخاد بالزػصػؿ ىسا عيغ  الزخاد بالرزيخ الغائب في:           

     ﴾(ٔ)  وىػ مكحبػ قخير وغيخ ىع لمسبي
(ٕ). 

إضزاٍر؛  مقاـ الزقاـ كػف  مع عسيع بالزػصػؿ قاؿ أبػ الخعػد: والةعبيخ     
يع  .(ٖ)أصابيع لزا بعميةو ولئلشعار الذمة وىػ الةكحيب؛  يدِّ  في بزا لحمِّّ

 ليجاية.أي أف الةكحيب ىػ سبب الجكع عمييع بالحخخاف وعجـ ا   

ويةجقق في اآلية غخض ثاف ىػ الةعزيع لةعميق الجكع بالػصف، قاؿ    
﴿البقاعي:      ﴾   خ  لمجكع وتعميقاً  تعزيزاً  اإلضزار؛ مػضع   أ ْضيِّ
 .(ٗ) بالػصف

فالجكع بالحخخاف وعجـ اليجاية يدزل كل مغ كحب بمقائو تعالى مغ ؾياـ    
 لبعث وغيخه.الخاعة وما يةختب عمييا مغ ا

                                                           

﴿، وت"تييت: ٓٗيؽ اآلي   ٓٔسؾرة يؾنس  (ٔ)                       

              ﴾ . 

، والجؾاىر ال ستن ٕٖٓٚ/٘، واليداي  ل"كي ٜٗ/٘ٔبري ينغر جتيا البيتن لمظ (ٕ)
 :﴿بتصرم، عند تفسير قؾلو  ٕٛٗ/ٕلم عتلبي                   

   .﴾ 

. ٕٛٔ/ ٔٔبتصرم. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٕٚٙ/ٕإرشتد العق  السميؼ  (ٖ)
 ال"ؾوؾلي  إلى اإلش"تر عؽ عدل وعثترتو: ٔٛٔ/ٔٔوالتنؾير البؽ عتشؾر  والت رير
 هللا. بمقتء تكذيبيؼ ىؾ رسرانيؼ سبب أن إلى لئلي"تء إلخ؛
 .ٕٖٔ/ٜ الدرر نغؼ( ٗ)
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﴿ وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع  -5     

                  ﴾(ٔ) . 

رِّ  الفعل "قيل" عمى واألصل: "ثع قيل ليع ذوقػا"؛ ألنو عصفٌ     قبل  الزقجَّ
﴿ لفظ:  ﴾

﴿ بو؟ آمسةع آلفءا ليع: قيل أي ،(ٕ)   ﴾ اآلية . 

﴿والزخاد بالزػصػؿ عيغ  الزخاد برزيخ الفاعل في:             

           ﴾
 .(ٗ) وىع الكفار  مغ قـػ السبي  (ٖ)

؛ مػضع   الزػصػؿِّ  قاؿ أبػ الخعػد: ووضع      يع الرزيخِّ   يدِّ  في بزا لحمِّّ
 .(٘)أصابيع ما إلصابة عّميةوب واإلشعارِّ  الذمة؛

وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: األوؿ: الحـ بالطمع، والتاني:    
ْمج، إال أف أبا الخعػد قجـ  الةعميل، أي أف الطمع ىػ عمة ذوقيع عحاب الح 

 الحـ عمى الةعميل.

                                                           

 .ٕ٘يؽ اآلي   ٓٔسؾرة يؾنس  (ٔ)
﴿، وت"تييت: ٔ٘السؾرة الست ق  يؽ اآلي   (ٕ)                       

      ﴾. 

 .ٛٗالسؾرة الست ق  يؽ اآلي   (ٖ)
. والت رير ٕٗٔ/ٖ. وال" رر الؾجيز البؽ عظي  ٜٜ/٘ٔينغر جتيا البيتن لمظبري  (ٗ)

 . بتصرم.ٜ٘ٔ/ٔٔوالتنؾير البؽ عتشؾر 

. وزىرة ٖ٘ٔ/ ٔٔ. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٙٚٙ/ٕإرشتد العق  السميؼ  (٘)
﴿  تل"ؾوؾل عنيؼ وعثترتو: وعبر ٜٖٛ٘/ٚزىرة التفتسير ألبي  ﴾إلى ؛ لئلشترة 

  تل رك. عم"يؼ وىؾ العقتب سبب
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ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخض ببلغي ثالث ىػ الةخثيل بالطمع    
﴿بغ عاشػر: وعمييع، قاؿ ا      ﴾ اإلضزار؛ مقاـ في خ  يِّ ضْ أ   إلخ 

 .(ٔ)باإلشخاؾ السفذ ضمع وىػ عمييع، الطمع وصف لةخثيل

**** 

ىدورةىهود
 ٔفّٗا وٕضعاُ، ِٔىا:   

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع  -1   
﴿                            ﴾

(ٕ). 

اإلضزار  واألصلوالزخاد بالزػصػؿ ثزػد قـػ صالح الحيغ تقجـ ذكخىع،    
 : وأخحىع الذيجة.بأف يقاؿ

﴿بػ الخعػد: قاؿ أ         ﴾ الزطيخ؛ إلى الزرزخ عغ عجؿ 
 .(ٖ)بيع العحابِّ  لسدوؿ بعّميةو وإشعاراً  ؛بالطمع عمييع تخثيبلً 

-وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: أوليزا: الةخثيل، وثانييزا   
 : اإليزاء إلى عمة الجكع.-وىػ األشيخ

  

                                                           

 بتصرم يسير. ٜ٘ٔ/ٔٔوالتنؾير  الت رير( ٔ)
 .ٚٙاآلي   ٔٔ( سؾرة ىؾد ٕ)
 والتنؾير والت رير .ٕٜ/ٕٔال"عتني لآللؾسي  . وينغر روحٙٙ/ٖ( إرشتد العق  السميؼ ٖ)

 . ٗٔٔ/ٕٔالبؽ عتشؾر 
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 .(ٔ)وغيخه الدخؾالكفخ و أي أخحىع العحاب؛ لطمزيع وىػ ضمع  

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع  -2   
﴿                           ﴾

(ٕ)   . 

والزخاد بالزػصػؿ مجيغ قـػ شعيب الحيغ تقجـ ذكخىع، واألصل:    
 ؛ لغخضيغ:ضزيخ الغائب"وأخحتيع الذيجة" باإلضزار، وإنزا عجؿ عغ 

 مػضع في وأضيخ: قاؿ أبػ زىخةاألوؿ واألشيخ: اإلشعار بالعمية،    
 والطمع   ،بالدخؾ الطمع وسبب   العحاب مغ بيع أندؿ ما أف لبياف ؛اإلضزار
 .(ٖ)يع طػض   يعوبحخِّ   قػقيع الساس بزسع والطمع   والزيداف، الزكياؿ بسقز

﴿: الخعػدالتاني: تخثيل الطمع عمييع، قاؿ أبػ              ﴾ 
 إنزا أخحىع ما بأف وإشعاراً  ؛بالطمع عمييع تخثيبلً  ؛الرزيخ عغ إليو عجؿ

 .(ٗ)فسػن و سبق ؼيزا ف ّذل الحي ضمزِّيع بخبب أخحىع

**** 

 ى

                                                           

 .  ٚٛٔ/ٗ( ينغر يعتلؼ التنزي  لمثغؾي ٔ)

 .ٜٗيؽ اآلي   ٔٔ( سؾرة ىؾد ٕ)
 . وروحٚٛ/ٖ. وينغر إرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد ٖ٘ٗٚ/ٚالتفتسير  ( زىرةٖ)

 .ٜٕٔ/ٕٔال"عتني لآللؾسي 
 .ٜٕٔ/ٕٔال"عتني لآللؾسي  . وينغر روحٚٛ/ٖ( إرشتد العق  السميؼ ٗ)
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ىدورةىالررد
 ٔفّٗا ثالثٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -1       

                                     ﴾
(ٔ).  

 :في قػلو  (ٕ)والكفار القائمػف ىحه الزقالة ىع الزخةعثمػف لمعحاب   
﴿                 ﴾

 . (ٗ)وىع مدخكػ مكة كزا روي عغ قةادة (ٖ)

يا معصػفة وأصل الخياؽ: ويقػلػف لػال أندؿ عميو آية إلخ، عمى أن   
﴿عمى جزمة:       ﴾. 

 :﴿ونطيخ ه قػلو                              ﴾(٘). 

                                                           

 .ٚاآلي   ٖٔسؾرة الرعد  (ٔ)
. وروح ٖٜ/ٖ. وضتل القدير لم ؾكتني ٕٕٓ/ٖينغر إرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد  (ٕ)

 . ٚٓٔ/ٖٔالبيتن لآللؾسي 
وت"تييت: ﴿ ٙيؽ اآلي   ٖٔسؾرة الرعد  (ٖ)                

                                       

        .﴾ 

إلى قتتدة  سند  ٖٖ٘/ٙٔوالقؾل  أنيؼ ي ركؾ العرب أسنده الظبري ضي جتيا البيتن  (ٗ)
إلى ال"فسريؽ. وينيؼ: ال تزن ضي  ٜٕٛ/ٕٔحسؽ. ونسثو الؾاحدي ضي التفسير الثسيط 

 .ٕٕٓ/ٖ. وأبؾ السعؾد ضي إرشتد العق  السميؼ ٗ٘/ٖأوي  لثتب الت
 .ٕٓيؽ اآلي   ٓٔسؾرة يؾنس  (٘)
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قاؿ  لئلشعار بالعمية، الزػصػؿ مػضع الرزيخ في اآلية؛ وإنزا وضع   
 ابةجاء الكفخ أف لبياف وذلظ لرزيخ؛ا بجؿ بالزػصػؿ الديخ أبػ زىخة: عبخ

 عمة -الكفخ وىي -الزػصػؿ فذمة أخخى، آية شمب إلى دفعيع الحي ىػ
 وإنزا قمػبيع، عمى شزذ فقج لييةجوا، الجق الصمب عمة فميخت الصمب،
 .(ٔ) غييع في وتزادييع لكفخىع، تعمة ذلظ اتححوا

 أي أف كفخىع بآيات القخآف ىػ سبب قػليع ىحا.   

ح أف تدةزل اآلية عمى غخض ببلغي ثاف ىػ الحـ، قاؿ أبػ ويذ   
 عمييع ونعياً  ليع؛ ذماً  الزػصػؿ؛ إلى اإلضزار عغ عجؿ الخعػد: وإنزا

 .(ٕ)إلخ  تعالى هللا بآياتِّ  كفخ ىع
وأضاؼ ابغ  عاشػر غخضًا ثالتا ىػ الةخثيل عمييع بػصف الكفخ،    

 الكفخ تخثيل لديادة ؛الزػصػؿ اسع إلى الرزيخ عغ عجؿ  يث قاؿ: وإنزا
 .(ٖ)ذلظ قػليع صجور تعميل مغ الزػصػؿ إليو يػمئ عمييع؛ ولزا

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -ٕ      

                                        ﴾
(ٗ) . 

                                                           

 . ٕٜٖٓ/ٚالتفتسير  زىرة (ٔ)
 . وضتلٚٓٔ/ٖٔبتصرم. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي  ٕٕٓ/ٖإرشتد العق  السميؼ  (ٕ)

 . ٕٕ/ٚلمِقنَّؾجي  البيتن
 بتصرم. ٜٗ/ٖٔالت رير والتنؾير  (ٖ)
 .ٕٚيؽ اآلي   ٖٔد سؾرة الرع (ٗ)
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﴿ أف عمى وسياؽ اآلية: ويقػلػف لػال أندؿ عميو آية إلخ، بساء       

       ﴾ معصػؼ عمى﴿   ﴾
 .(ٖ)مكة أىل   أي (ٕ()ٔ)

؛ لئلشعار بالعمية، قاؿ البقاعي: إلى الزػصػؿ وإنزا عجؿ عغ الرزيخ   
 تسبيياً  اإلضزار؛ نوشأ مغ لزا مطيخاً  الةعثب سبيل عمى -سبجانو -قاؿ
﴿: الةعست ليع أوجب الحي الػصف عمى           ﴾:ما سةخوا أي 

 .(ٗ)عساداً  اآليات مغ  وما الحيخ مغ عقػليع إليو دعةيع

 .قػليع وشمبيع عمة ىػ أي أف كفخىع   

ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخضيغ ببلغييغ آخخيغ ىزا: الحـ    
 مع اإلضزار عمى الةعبيخ بالزػصػؿ قاؿ أبػ الخعػد: وإيتار   والةخثيل،

يع ذكخِّ  ع قيب   إرادتِّيع ضيػر  عمييع والةخثيلِّ  لحميع؛ الجنيا؛ بالجياة فخ ِّ

                                                           

، وت"تييت: ﴿ٕٙيؽ اآلي   ٖٔسؾرة الرعد  (ٔ)                  

                             .﴾ 

 . ٖٖ٘/ٓٔالدرر لمثقتعي  ينغر نغؼ (ٕ)
إلى ال"فسريؽ .  ٖ٘ٗ/ٕٔ أنيؼ ي ركؾ يك  نسثو الؾاحدي ضي التفسير الثسيط  القؾل (ٖ)

. وابؽ ٖ٘ٔ/ٗ. والثغؾي ضي يعتلؼ التنزي  ٖٔٗ/ٙٔوينيؼ الظبري ضي جتيا البيتن 
 .ٖٔٔ/ٖعظي  ضي ال" رر الؾجيز 

وعثترتو:  ٜٖٗٗ/ٛالتفتسير ألبي زىرة  بتصرم. وينغر زىرة  ٖٖ٘/ٓٔ الدرر نغؼ (ٗ)
 طمبيؼ. عم  ىؾ ضكفرىؼ الظمب، عم  الصم  أن عمى يدل  تل"ؾوؾلوالتعبير 
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كي   ؼيزا بالكفخ بآيات القخآف ﴿ قػليع: مغ عسيع                

  ﴾
 (ٔ). 

 ضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل:وٕ "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -3     
﴿                          ﴾(ٕ). 

﴿سبق الججيث عغ           ﴾  :مخارًا في﴿                  

      ﴾
(ٖ) ،﴿                     ﴾

(ٗ) ،﴿         

                    ﴾
، والزخاد بيع كفار مكة عمى أ ج (٘)

 .(ٙ)األقػاؿ

                                                           

بتصرم. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي  ٕٕٔ، ٕٕٓ/ٖإرشتد العق  السميؼ  (ٔ)
ٖٔ/ٔٗٛ. 
 .ٖٖيؽ اآلي   ٖٔسؾرة الرعد  (ٕ)
 .ٕٚ، ٔٔالسؾرة الست ق  يؽ اآلي   (ٖ)
 .ٖٔالسؾرة الست ق  يؽ اآلي   (ٗ)
 .ٕٖي  السؾرة الست ق  يؽ اآل (٘)
﴿ارتمف ضي ال"راد  تل"ؾوؾل ضي قؾلو:  (ٙ)              عمى ﴾

ثبلث  أقؾال: األول: الكفتر عتي  وذىب إليو أبؾ حيتن وغيره. وال تني: كفتر قريش والعرب 
 وذىب إليو ابؽ عظي . وال تلت: كفتر يك  وذىب إليو الزي  ري وغيره. ينغر   ر

﴿حيت ذىب إلى أن ال"راد  تل"ؾوؾل ضي:  ٜ٘ٔ، ٜٗٔ/ٕعمؾم لمس"رقندي ال    

         وال" رر ٖٖ٘/ٖ﴾ أي ًت كفتُر يك . والك تم لمزي  ري .

 . بتصرم. ٖٗٛ/٘. والث ر ال" يط ألبي حيتن ٖٖٔ/ٖالؾجيز البؽ عظي  
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يِّغ ليع مكخ ىع" إلخ باإلضزار، ونطيخه قػلو     : وأصل الخياؽ: "بل ز 
﴿               ﴾(ٔ) . 

وإنزا عجؿ عغ الزػصػؿ إلى الرزيخ؛ لمةعميل بزا في  يد الذمة، قاؿ    
 الػصف عمى تسبيياً  -أي بالرزيخ بجؿ الزػصػؿ -بحلظ وعبخالبقاعي: 

 العقل بخىاف إليو أدى ما سةخ وىػ الباشل، اعةقاد إلى (ٕ)أدالىع الحي
﴿ السقل، بجليل الزؤيج    ﴾ :مغ بالزكخ يخاد ما بو أرادوا الحي أمخىع أي 
 وىع  قًا، آليةٌ  شخكاءىع أف أضيخوا أنيع وذلظ غيخه، وإبصاف شيء إضيار
 .(ٖ)ذلظ إلخ بصبلف يعمزػف 

 أي زيغ ليع مكخىع وصجوا عغ سبيل اليجى بخبب كفخىع وشخكيع.   

يغ،     قاؿ أبػ الخعػد: ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخضيغ ببلغييغ آخخ 
بزا في  يد  عمييع وتخثيبلً  ليع؛ ذماً  الزرزخ؛ مػضع الزػصػؿ وضع

 .(ٗ)الذمة وىػ الكفخ

                                                           

يت: ﴿، وت"تيٕٚيؽ اآلي   ٜسؾرة التؾب   (ٔ)                

                              

                                

   .﴾ 

 أي أووميؼ. (ٕ)

 .ٖٛٗ/ٓٔنغؼ الدرر  (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٖٔبتصرم. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي  ٜٕٕ/ٖإرشتد العق  السميؼ  (ٗ)
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وبيحا تدةزل اآلية عمى غخضيغ ىزا: الحـ بػصف الكفخ، والةخثيل    
 بو.

**** 

ىدورةىإبراهوم
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

﴿ :وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع          

                   ﴾
(ٔ).   

﴿والزخاد بػ         ﴾ في قػلو:  (ٕ)الكفار  الزعبخ عسيع بالساس﴿    

          ﴾  . 

                                                           

﴿، وت"تييت: ٗٗيؽ اآلي   ٗٔ( سؾرة إبراهيؼ ٔ)               

                                 

                   ﴾. 

ع"ؾم  وقي : عمى ثبلث  أقؾال: ع"ؾم النتس،  تلنتس ضي اآلي  ( وارُتمف ضي ال"رادٕ)
وذىب إلى األول ال ؾكتني وغيره، وإلى ال تني أبؾ حيتن . الكفتر، وقي : ي ركؾ يك 

 ك"ت اإلنذار ألن أرجل؛ وغيره، وإلى ال تلت الؾاحدي وغيره ونسثو البؽ عثتس. واألول
التفسير الؾسيط  .يستجيب ال والكتضر يستجيب، ال"ؤيؽ أن إال لم"ؤيؽ، لمكتضر يكؾن  يكؾن 

. ٛ٘ٔ/ٖ. وضتل القدير لم ؾكتني ٕٗٗ/٘. والث ر ال" يط ألبي حيتن ٖ٘/ٖلمؾاحدي 
 بتصرم.
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الرزيخ  لخجػع ؛ نطخاً زارإلضؼيقػلػف ربسا أخخنا" باوأصل الخياؽ: "   
 :﴿ وعمى الطالزيغ في قػلو  في اآلية الخابقة، عمى الساس      

               ﴾
(ٔ). 

 إلى الزػصػؿ؛ لغخضيغ: الغائبوإنزا عجؿ عغ ضزيخ    

 اإلضيار إلى أوليزا وأشيخىزا: اإلشعار بالعمية، قاؿ الدػكاني: والعجوؿ   
 .(ٕ)بيع ندؿ ؼيزا العمة ىػ الطمع بأف لئلشعار ؛اإلضزار مكاف

﴿ثانييزا: تخثيل الطمع أو الدخؾ عمييع، قاؿ أبػ الخعػد:          

    ﴾  ،السطع   عميوِّ  م ا إلى -ي الرزيخأ -عسو والعجوؿ  أي ؼيقػلػف 
ػه ما فبأ ولئلشعار ؛بالطمع عمييع لمةخثيل ؛الكخيع    ؛ىػ إنزا الدجة مغ لق 
 .(ٖ)لطمزيع

**** 

 ى

                                                           

 .ٕٗيؽ اآلي   ٗٔ( سؾرة إبراهيؼ ٔ)
. ٕٙٚ/ٖ. وينغر إرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد ٛ٘ٔ/ٖلم ؾكتني  القدير ( ضتلٕ)

. وحدائق الروح والري تن ٖٖٔ/ٚ. وضتل البيتن لمقنؾجي ٕٛٗ/ٖٔال"عتني لآللؾسي  وروح
 .ٙٗٗ/ٗٔل" "د األييؽ 

 .ٕٛٗ/ٖٔال"عتني لآللؾسي  . وينغر روحٕٙٚ/ٖلعق  السميؼ ( إرشتد اٖ)
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ىدورةىالنحل
 ٔفّٗا مخطٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

 وٕضع كاف اخلطاب يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ أحطٍٕا"ٔضع  -ٔ   
﴿                                  ﴾

(ٔ)   . 

الزخاد بالحيغ أ خسػا في اآلية ىع الحيغ اتقػا، واألصل اإلضزار بأف    
 يقاؿ: لكع في ىحه الجنيا  خسة إلخ. 

 وإنزا عجؿ عغ ضزيخ الزحاشب إلى الزػصػؿ؛ لتبلثة أغخاض:   

أوليا: الةعميل، قاؿ ابغ عاشػر: والحيغ أ خسػا: ىع الزةقػف، فيػ مغ    
في مقاـ اإلضزار؛ تػصبل باإلتياف بالزػصػؿ إلى اإليزاء إلى  اإلضيار

 . (ٕ)وجو بساء الحبخ، أي: جداؤىع  خسة؛ ألنيع أ خسػا

﴿ثانييا: اإلشعار بأىميةيع لمثداء الجخغ، قاؿ الصيبي: و     

  ﴾  خ و ضع مػضع الزرز خ؛ لئلشعار بأنيع مخةأىمػف بأف م طي 
ني  .(ٖ)ا وع قبىيجخغ إلييع د 

، قاؿ البقاعي: أخح يخغب بزا ليع مغ لمزةقيغثالتيا: الزجح والةعزيع    
 خغ الزآؿ عمى وجو الثػاب لمخؤاؿ كأنو قاؿ: ما ليع عمى ذلظ؟ فقيل 
خًا مػضع اإلضزار؛ مج ًا ليع؛ وتعزيزًا لزغ اتذف بػصفيع:  مطيِّ

                                                           

 .ٖٓيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٔ)
 .ٕٗ/ٗٔ( الت رير والتنؾير ٕ)
 .ٕٔٔ/ٜ( ضتؾح الغيب ٖ)
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﴿     ﴾ ثع أخبخ عسو بقػلو:  فبيغ أف اعةخافيع بحلظ إ خاف؛
﴿          ﴾  أي: جداء ليع عمى إ خانيع﴿           

   ﴾
(ٔ( )ٕ). 

﴿ وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "وَ ٖضن"ٔضع  -2       

                         ﴾
(ٖ). 

﴿بػ  مخ ؼيزا عسيع الزعبَّخ قخيٌر  بالزػصػؿ والزخاد          ﴾
(ٗ). 

  وأصل اآلية: إف تجخص عمى ىجاىع فإف هللا ال ييجييع.   

 عمى لمةسذيز الرزيخ؛ مػضع الزػصػؿ وضع قاؿ أبػ الخعػد: إنزا   
كعِّ بعمة ولئلشعار الربللة ؛ عمييع  قت مزغ أنيع  .(٘)الج 

بيحا تدةزل اآلية عمى غخضيغ ببلغييغ: األوؿ: الةسذيز عمى أف و    
﴿الزخاد بالزػصػؿ مزغ  قت عميو الربللة في قػلو تعالى:           

                                                           

 .ٓٙاآلي   ٘٘( سؾرة الرح"ؽ ٔ)
 بتصرم يسير. ٚٗٔ/ٔٔ( نغؼ الدرر ٕ)

 .ٖٚيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٖ)
﴿، وت"تييت: ٖ٘يؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٗ)               

                              

                                ﴾. 

 .ٜٖٔ/ٗٔال"عتني لآللؾسي  . وينغر روحٖٔٙ/ٖ( إرشتد العق  السميؼ ٘)
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          ﴾
(ٔ). 

والغخض التاني: الةعميل، أي ال يػفقيع لميجاية؛ ألنو أضميع في سابق    
 .(ٕ)عمزو بخػء اخةيارىع

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -3     
﴿                      ﴾

(ٖ). 

، وقج سبق الججيث عسيع، وأف هللا ذكخ (ٗ)د بالزػصػؿ كفار مكةالزخا   
نعزو عمى الكافخيغ وإنكارىع ليا، وذكخ أف أكتخىع كافخوف، فكاف مقةرى 

، ومتمو قػلو "ثع ال ي ؤذ ف ليع وال ىع ي خةعةبػف "الخياؽ اإلضزار بأف يقاؿ: 
: ﴿              ﴾

(٘). 

 ﴿: تعالى قػلو أبػ زىخة: وفى قاؿ الديخ             ﴾ 
 عجـ في الخبب أف إلى لئلشارة وذلظ الرزيخ؛ مػضع في جاء الزػصػؿ

 الحي كفخىع ىػ -االسةعةاب مغ ي ز كَّس ػف  ال   وفي أنيع باالعةحار، ليع اإلذف
 . (ٙ)السبييغ بو عانجوا

                                                           

 .ٖٙيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٔ)
 بتصرم. ٜٚ/ٕ( ينغر يعتني القراءات لؤلزىري ٕ)

 .ٗٛيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٖ)
 .ٚٚ/ٖ( ينغر التفسير الؾسيط لمؾاحدي ٗ)
 .ٖٙاآلي   ٚٚ( سؾرة ال"رسبلت ٘)
 بتصرم. ٕٕٗٗ/ٛ تفتسيرال ( زىرةٙ)
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كفخىع، ومعسى "ال يؤذف ليع في أي: ال يؤذف ليع في االعةحار بخبب    
 .(ٔ)االعةحار" أي: إف اعةحروا لع يقبل مسيع

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع  -4       

                           ﴾
(ٕ). 

﴿ مغ والزخاد        ﴾ قػلو  في (ٖ)كفخوا الحيغ :﴿      

               ﴾
(ٗ). 

وكاف مقةرى الخياؽ: "وإذا رأوا العحاب فبل يحؽف عسيع" باإلضزار،    
 وإنزا عجؿ عسو إلى الزػصػؿ؛ لتبلثة أغخاض:

﴿: أوليا وأشيخىا: اإلشعار بالعمية، قاؿ الصيبي: قػلو         ﴾ 
خ  عسيع؛ يحؽف لع إنزا العحاب بأف لئلشعار الز ْرز خ؛ مػضع و ضع م ْطي 
 .(٘)ض م زػا ألنيع

 إال الرزيخ الطاىخ ثانييا: السعي بزرزػف الذمة، قاؿ اآللػسي: وكاف   
 .(ٙ)الذمة  يد في ذكخ بزا عمييع لمسعي مقامو؛ الزطيخ أؾيع أنو

                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٔ( ينغر الفؾاتل اإلليي  لم يخ عمؾان ٔ)
 .٘ٛاآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٕ)
 .ٕٚٓ/ٗٔال"عتني لآللؾسي  ( ينغر روحٖ)
 .ٗٛيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٗ)
التفتسير ألبي  . وزىرةٖٕٓ/ٔٔلمثقتعي  الدرر . وينغر نغؼٚٚٔ/ٜ الغيب ( ضتؾح٘)

 .ٕٕٗٗ/ٛزىرة 
 .ٕٚٓ/ٗٔال"عتني  ( روحٙ)
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 ضمزػا ذفة عمى الزػصػؼ، قاؿ ابغ عاشػر: والحيغثالتيا: إجخاء ال   
 إجخاء لقذج اإلضزار؛ مقاـ في اإلضيار مغ بو فالةعبيخ كفخوا، الحيغ ىع

 ىع وال كفخوا لمحيغ يؤذف فبل: والزعسى. عمييع بيا الزةمبخيغ الذفات
 ي خألػف  أي عسيع، يحؽف ال رأوه فإذا العحاب إلى يخاقػف  ثع يخةعةبػف،

 .(ٔ)ذلظ مغ شيء ليع يخةثاب فبل ؼيو اإلقجاـ خيخ  تأ أو تحؽيف و

وٕضع الضىري "أٌتي" يف قٕلْ  "الرَٖ ال ٖؤوٍُٕ"ٔضع  -5    
﴿ تعاىل:                      ﴾

(ٕ). 

﴿الزخاد بػ           ﴾  في كفار قخير، وسبق ىحا الزػصػؿ
 :﴿ قػلو                      ﴾

، فكاف مقةرى (ٖ)
أنةع" إلخ، ولكغ عجؿ عغ  زار بأف يقاؿ: "إنزا يفةخي الكحبالخياؽ اإلض

 ؛ لتبلثة أغخاض ببلغية:(ٗ)الرزيخ إلى الزػصػؿ

غ عاشػر: وعبخ عغ أوليا وثانييا: الةعميل واالشةيار بالذمة، قاؿ اب   
باسع الزػصػؿ دوف أف يحكخ ضزيخىع،  -غيخ الزؤمسيغ -الزقذػر عمييع

ؼيقاؿ: "إنزا يفةخي الكحب أنةع"؛ ليفيج اشةيارىع بزرزػف الذمة؛ وألف 
لمذمة أثخا في افةخائيع؛ لزا تفيجه الزػصػلية مغ اإليزاء إلى وجو بساء 

 .(٘)الحبخ
                                                           

 .ٕٙٗ/ٗٔ والتنؾير ( الت ريرٔ)
 .٘ٓٔيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٕ)
 .ٗٓٔيؽ اآلي   ٙٔ( سؾرة الن   ٖ)
 .ٖٕ٘/ٗٔ( ينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٗ)
 .ٜٕٔ/ٗٔ( الت رير والتنؾير ٘)
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وؿ: تعميل الجكع، أي اجةخاؤىع عمى وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف: األ    
الكحب بخبب عجـ إيزانيع، والتاني: اشةيار كفار قخير بزرزػف الذمة 

 أي بعجـ إيزانيع باآليات  ةى صار كالعمع عمييع.

ثالتيا: اإلشعار بزسافاة الكحب لئليزاف، قاؿ الصيبي: وإنزا عجؿ مِّغ    
﴿ضاىخ قػلو: "بل أنةع مفةخوف" إلى قػلو:              

    ﴾ ؛ ليكػف إشعارًا بأف بيغ اإليزاف وبيغ الكحب مسافاًة، والكحب  مغ
ـ اإليزاف؛ تعخيرًا بيع؛شيزة  وبعتًا عمى الةفكخ في أف الكاذب مسو  م ْغ ع جِّ

 ؟(ٔ)غ ىػومسيع م  

**** 

ىدورةىمروم
 ٔفّٗا وٕضعاُ، ِٔىا:   

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "كفسٔا الرَٖ"ٔضع  -1   
﴿                                  ﴾

(ٕ)  .  

الزحةمفيغ في شأف  (ٖ) ق الزقاـ أف يقاؿ: "فػيل ليع" أي: لؤل داب   
 .عيخى 

                                                           

 .ٕٔٓ، ٕٓٓ/ٜ( ضتؾح الغيب ٔ)
 .ٖٚاآلي   ٜٔ( سؾرة يريؼ ٕ)
، د بيؼ ضرق الييؾد والنصترى الذيؽ ارتمفؾا ضي شأنو ( واألحزاب ج"ا حزب وال"راٖ)

ض"نيؼ يؽ اتيؼ أيو عمييت السبلم   "ت ىي بريئ  ينو، وىؼ الييؾد ك"ت ضي قؾلو: 
== 



 

 

2502 

زػصػؿ؛ إيحانًا بكفخىع جزيعًا؛ وإشعارًا قاؿ أبػ الخعػد: عّبخ عسيع بال   
كع  .(ٔ)بعمة الج 

وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: الةعميل واإليحاف بزا في  يد    
 الذمة، غيخ أف األوؿ ىػ األشيخ عسج الزفخخيغ.

 أي ويل ليع بخبب كفخىع.   

﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -2        

                                         ﴾
(ٕ). 

﴿والرزيخ في      ﴾  :راجع إلى الكفار الحي سبق ذكخىع في قػلو

﴿                     ﴾(ٖ()ٗ). 

                                                                                                                                                  

== 

﴿                    ﴾ وينيؼ يؽ قتل: ىؾ ابؽ هللا، أو ىؾ .

ر ذلػ يؽ األقؾال الثتطم  التي حكتىت القرآن عؽ هللا، أو ىؾ ثتلت ثبلث ، إلى غي
. والسراج ال"نير لم ربيني  ٕٙٗ، ٕ٘ٗ/ٜالنصترى. تفسير القرآن العغيؼ البؽ ك ير 

 . بتصرم.ٕٙٗ/ٕ
. وروح ٖٖٖ/ٖ. وينغر الث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٖٛ٘/ٖ( إرشتد العق  السميؼ ٔ)

. وي تسؽ التأوي  لمقتس"ي ٔٙٔ/ٛ. وضتل البيتن لمقنؾجي ٖٜ/ٙٔال"عتني لآللؾسي 
. وزىرة التفتسير ألبي زىرة ٙٙٔ/ٚٔ. وحدائق الروح والري تن ل" "د األييؽ ٕٗٔٗور
ٜ/ٗٙٗٔ. 
 .ٖٚاآلي   ٜٔ( سؾرة يريؼ ٕ)
 .ٙٙاآلي   ٜٔ( سؾرة يريؼ ٖ)
 .ٜٓٔ/ٛ. وضتل البيتن لمقنؾجي ٚٚٗ/ٖ( ينغر ضتل القدير لم ؾكتني ٗ)
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إلخ،  قالػا لمحيغ آمسػا أي الفخيقيغ خيخومقةرى الخياؽ أف يقاؿ:    
 وعجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لمةسبيو بزا في  يد الذمة عمى العمة.

 ﴿قاؿ الدػكاني: ووضع الطاىخ مػضع الزرزخ في قػلو:      

   ﴾كفخىع ىػ الخبب لذجور ىحا القػؿ عسيع إلخ ؛ لئلشعار بأف (ٔ). 
 أي قالػا ما قالػا بخبب كفخىع بزا ي ةمى عمييع راديغ لو.   

**** 
ىدورةىاألنبواء

 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:    
﴿ وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع             

                  ﴾
(ٕ). 

﴿سبق ذكخ           ﴾  :في قػلو تعالى﴿           ﴾
(ٖ) ،

﴿و                ﴾
ٌخ و ضع مػضع م ْرز خ، (ٗ)  ، فيػ م ْطي 

                                                           

. والث ر ال"ديد البؽ ٜٛ٘/ٖشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد . وينغر إر ٚٚٗ/ٖ( ضتل القدير ٔ)
نؾجي ٕٗٔ/ٙٔ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٖ٘٘/ٖعجيث   ََ  .ٜٔٔ/ٛ. وضتل البيتن لمقِّ

 .ٜٖيؽ اآلي   ٕٓ( سؾرة األنبيتء ٕ)
﴿، وت"تييت: ٖٙيؽ اآلي   ٕٓ( سؾرة األنبيتء ٖ)                   

                                      ﴾. 

﴿، وت"تييت: ٖٓيؽ اآلي   ٕٓ( سؾرة األنبيتء ٗ)                    

                                    ﴾. 
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﴿الزعسي  بو القائمػف:              ﴾(ٔ()ٕ). 

 واألصل: لػ يعمزػف  يغ ال يكفػف عغ وجػىيع السار إلخ.   

قاؿ القػنػي: قػلو "وإنزا وضع الطاىخ ؼيو مػضع الرزيخ؛ لمجاللة    
 .(ٗ)بزقةرى الػعيج؛ ألف الػصف مدعخ بالعمية (ٖ)عمى ما أوجب ليع ذلظ"

و كفخىع ىػ كفخىع مصمقًا أ الػعيج الزحكػرأي أف الحي أوجب ليع    
 بالزػعػد.

؛ لمةسبيوِّ بزا في     وقاؿ أبػ الخعػد: ووْضع  الزػصػؿِّ مػضع  الرزيخِّ
 .(٘) يدِّ الذمة عمى عّمة اسةعثالِّيع

أي أف عمة اسةعثاليع العحاب ىػ الكفخ، والزعسى: لػال كفخىع باآلخخة    
﴿وما فييا ما اسةعثمػا ىحا العحاب ولزا قالػا:             

   ﴾
(ٙ). 

**** 

                                                           

 .ٕٙيؽ اآلي   ٕٓ( سؾرة األنبيتء ٔ)
 . ٜٖٗ/ٓٔ( ينغر ضتؾح الغيب لمظيبي ٕ)
 . ٕ٘/ٗ( أنؾار التنزي  لمبي توي ٖ)
. وينغر يعيت حتشي  ابؽ ت"جيد  ٕٗ٘/ٕٔ( حتشي  القؾنؾي عمى البي توي ٗ)
ٕٔ/ٕ٘ٗ. 
. وزىرة التفتسير ألبي ٜٗ/ٚٔ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٕٓٚ/ٖ  السميؼ ( إرشتد العق٘)

 .ٙٙٛٗ/ٜزىرة 
 .ٖٚيؽ اآلي   ٕٓ( سؾرة األنبيتء ٙ)
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ىلحجدورةىا    
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

﴿ يف قٕلْ تعاىل: الضىري "ِي"وٕضع  "الرَٖ كفسٔا"ٔضع          

                    ﴾
(ٔ)  . 

تعخؼ في وجػىيع الزسكخ" بساء عمى أف مقةرى الخياؽ أف يكػف: "   
﴿جزمة             ﴾

﴿ عمى عصف (ٕ)   ﴾(ٖ()ٗ) والزخاد ،
 .(٘)بالزػصػؿ عيغ ما أريج بالطالزيغ في اآلية الخابقة

                                                           

 .ٕٚيؽ اآلي   ٕٕ( سؾرة ال ج ٔ)
﴿، وت"تييت: ٕٚيؽ اآلي   ٕٕ( سؾرة ال ج ٕ)                       

                                    

                                     ﴾. 

﴿، وت"تييت: ٔٚيؽ اآلي   ٕٕ( سؾرة ال ج ٖ)              

                         ﴾. 

 .ٗ٘٘/ٖال"ديد البؽ عجيث   . والث رٗٗ/ٗ( ينغر إرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد ٗ)
( ارتمف ضي عؾد ال "ير ضي قؾلو: ﴿٘)      عمى قؾليؽ: ضذىب الج"يؾر ﴾- 

إلى أنو يعؾد عمى كفتر قريش، بين"ت ذىب الثعض  -كتلظبري وابؽ الجؾزي وال عتلبي
 . وزادٖٛٙ/ٛٔ لمظبري  البيتن جتيا .كتإليجي إلى احت"تل عؾده عمى أي  النبي دمحم 

 لئليجي بيتنال . وجتياٛٛ/ٖلم عتلبي  والجؾاىر ال ستن .ٔ٘ٗ/٘ٔالبؽ الجؾزي  ال"سير
 . بتصرم.ٔٚ/ٖ
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وإنزا خػلف مقةرى الخياؽ، فعجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛    
 وناب الكفخ، قاؿ أبػ  ياف: مغ يبصسػنو ما ػى اإلنكار لئلشعار بأف عمة

 الزسكخ لطيػر الزػجبة العمة -الكفخ -عمى  ليسبو الزرزخ؛ مساب الطاىخ
 كمو ذلظ الجاؿ   والبصر والبخػر والةثيع الزخاءة   والزسكخ   وجػىيع، في
 المحاف والفخح الةخح ؼيو يطيخ الػجو ألف الخخيخة؛ وخبث الزعةقج سػء عمى

 .(ٔ)بالقم مجميزا

 ويذح أف تدةزل اآلية عمى ثبلثة أغخاض ببلغية أخخى:   

أوليا: اإلشعار بزسةيى الثيالة؛  يث عبجوا ما ال تذح عبادتو عقبل    
ونقبل، وأضيخوا لزغ ييجييع إلى الجق البيغ ىحا اإلنكار  الدسيع، قاؿ 

﴿القاضي البيراوي:                 ﴾لفخط : االنكار؛ 
 الثيالة، مسةيى وىحا تقميجًا، أخحوىا ألباشيل   وغيطيع لمجق، نكيخىع

﴿ وضع بحلظ ولئلِّشعار     ﴾ مغ يقذجونو ما أو الرزيخ، مػضع 
 .(ٕ)الدخ

﴿ثانييا: اإلشارة إلى عساد الزدخكيغ، قاؿ البقاعي:      ﴾ في بالفخاسة 
 عسادىع عمى يجؿ بطاىخ الرزيخ أبجؿ ولكسو -األصل كاف ىكحا -وجػىيع

﴿: فقاؿ            ﴾ :بالكفخ تمبخػا أي ﴿ ﴾(ٖ). 

                                                           

حتشي  ابؽ ت"جيد عمى البي توي  بتصرم. وينغر ٖٛ٘/ٙ ال" يط ( الث رٔ)
ال"عتني  . وروحٖٚٗ/ٙ ال"غيري  . والتفسيرٚٔٔ/ٖٔ. وحتشي  القؾنؾي أي ًت ٚٔٔ/ٖٔ

 .ٖٖ٘/ٚٔالبؽ عتشؾر  والتنؾير . والت ريرٜٜٔ/ٚٔلآللؾسي 
 .٘ٗ، ٗٗ/ٗق  السميؼ ألبي السعؾد . وينغر إرشتد العٜٚ/ٗ التنزي  ( أنؾارٕ)
 .ٖٜ/ٖٔ الدرر ( نغؼٖ)
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﴿: ثالتيا: الديادة عمييع بالكفخ، قاؿ الخزيغ: وقػلو        ﴾ مغ 
 .(ٕ)بحلظ عمييع (ٔ)]لمديادة[ الزرزخ؛ مقاـ الطاىخ إقامة

**** 

ىدورةىالمؤمنون   
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

 وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ال ٖؤوٍُٕ"ٔضع    
﴿                      ﴾(ٖ). 

: "وإنيع عغ الذخاط لساكبػف" باإلضزار تبعا لخياؽ األصل أف يقػؿ    
 الخابقة.  اآليات

مقاـ الزرزخ؛ ليؤذف  -أي الزػصػؿ وصمةو-قاؿ الصيبي: أؾيع الزطيخ   
بأف مسكخ الجدخ ناكٌب عغ الذخاط الزخةؿيع الحي ىػ ديغ اإلسبلـ، وأف 

 .(ٗ)مبس ى ديغ اإلسبلـ عمى اإليزاف باليـػ اآلخخ

 أي تسكبػا وعجلػا عغ الذخاط الزخةؿيع؛ لعجـ إيزانيع باآلخخة.   

**** 
                                                           

ل" "د األييؽ  والري تن الروح حدائق وتفسير .ٕٛ/ٜلمقنؾجي  ( يؽ ضتل البيتنٔ)
 : فلمزيتدةف وىؾ تص يل يؽ النتسخ.ٖ٘ٓ/ٛ ال"صؾن  . وعثترة الدر ٚٗٗ/ٛٔ

. ٚٔٔ/ٖٔوينغر حتشي  القؾنؾي عمى البي توي  بتصرم. ٖ٘ٓ/ٛ ال"صؾن  ( الدرٕ)
 .ٚٗٗ/ٛٔل" "د األييؽ  والري تن الروح حدائق وتفسير .ٕٛ/ٜلمقنؾجي  البيتن وضتل
 .ٗٚاآلي   ٖٕ( سؾرة ال"ؤينؾن ٖ)
  .ٜٛ/ٛٔ. وينغر الت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٕٔٙ/ٓٔ( ضتؾح الغيب ٗ)
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ىدورةىالفرقان     
 ٔفّٗا أزبعٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

﴿ يف قٕلْ تعاىل: ٔأ الفاعنوٕضع  "كفسٔاالرَٖ "ٔضع  -1     

                    ﴾  اآلية(ٔ) . 

، وقج ورد الججيث (ٕ)والزخاد بالزػصػؿ مدخكػ مكة عمى أ ج قػليغ   
 :﴿ وقػل   يث  ،(ٖ)الخابقةعسيع في اآلية               

               ﴾(ٗ). 

 مخاعاة لزقةرى ؛واألصل: "وقالػا إف ىحا إال إفظ" إلخ باإلضزار   
 الخباؽ.

                                                           

 .ٗيؽ اآلي   ٕ٘سؾرة الفرقتن  (ٔ)
 يك  أو العرب، ي ركؾ ل: أنيؼوارتمف ال"فسرون ضي القتئميؽ عمى قؾليؽ: األو  (ٕ)

وذىب إليو الس"رقندي وابؽ عظي  وغيرى"ت. وال تني: أن القتئ  ىؾ الن ر بؽ ال ترث 
 ىؤالء قتلو  "ت لرشتىؼ الكفتر؛ ج"يا إلى القؾل ضي اآلي  وإسنتد وأو ت و يؽ ال" ركيؽ،

 أسد بنؾ: قؾليؼ وينو القبيم  كميت، إلى أير نسث  ضي يألؾض  طريق  ال"فترون، وىذه الغبلة
  ر العمؾم لمس"رقندي  .ِحْجرًا، وذىب إلى القؾل ال تني الثغؾيُّ وأبؾ حيتن وغيرى"ت قتمؾا
. والث ر ٕٓٓ/ٗ. وال" رر الؾجيز البؽ عظي  ٕٚ/ٙ. ويعتلؼ التنزي  لمثغؾي ٖ٘ٗ/ٕ

 . بتصرم.ٕٕٖ/ٛٔ والتنؾير البؽ عتشؾر . والت ريرٔٗٗ/ٙال" يط ألبي حيتن 
 .ٖٕٗ/ٛٔ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٖٕٚ/ٜٔا البيتن لمظبري ينغر جتي (ٖ)
 .ٖيؽ اآلي   ٕ٘سؾرة الفرقتن  (ٗ)
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﴿: "وقالػا" مػضع قاؿ البقاعي: فقاؿ            ﴾  ًالػصف مطيخا 
 كالدزذ ولغيخىع ليع ضيخ ما سةخ وىػ القػؿ، ىحا عمى  زميع الحي

 .(ٔ)إخفائو  في واالجةياد  

 أي أف كفخىع ىػ الخبب الحي جخأىع عمى قػليع ىحا.  

ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخضيغ ببلغييغ آخخيغ، قاؿ أبػ الخعػد:    
مةِّ، ولئليحافِّ ا  يِّد في بزا لحمِّّيع ضزيخىع؛ مػضع   الزػصػؿ ووضع  لذِّّ
 .(ٕ)عطيع كفخٌ  بو تفػَّىػا ما بأفَّ 
والغخض األوؿ: الحـ بالكفخ، والتاني: اإليحاف بأف قػليع: "القخآف ليذ    

 كفخ. -مغ عسج هللا"
﴿ وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "كرب ََِو"ٔضع  -2     

                       ﴾(ٖ). 
 مقةرى الخياؽ أف يقاؿ: "وأعةجنا ليع".   
قاؿ أبػ الخعػد: أي أعةجنا ليع نارًا عطيزًة شجيجة  االشةعاؿِّ إلخ بخبب    

 . (ٗ)تكحيبيع بيا عمى ما ي دعخ بو وضع الزػصػؿ مػضع  ضزيخِّىع

                                                           

 وعثترتو: وقد ٕٛٗ٘/ٓٔ. وينغر زىرة التفتسير ألبي زىرة ٖٖٛ/ٖٔ الدرر نغؼ (ٔ)
 ىي الصم  أن لبيتن الست ق ؛ كتآلي  يجردا ال "ير يذكر ولؼ -ال"ؾوؾل أي -ىنت أعير
 .ٕٕٖ/ٛٔ والتنؾير البؽ عتشؾر والت ريرالقؾل.  ىذا ضي السبب
 .ٖٕٗ/ٛٔبتصرم يسير. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي  ٚ٘ٔ/ٗإرشتد العق  السميؼ  (ٕ)
 .ٔٔاآلي   ٕ٘( سؾرة الفرقتن ٖ)
. وروح ال"عتني لآللؾسي ٓ٘/ٚ. وينغر روح البيتن ل قي ٖٚٙ/ٗ( إرشتد العق  السميؼ ٗ)
 . ٕ٘ٔ/ٕٕ. وحدائق البيتن ل" "د األييؽ ٕ٘/ٕٔ
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عخة؛ ألنيع كحبػا بيـػ الؿيامة وم     ا ؼيو.أي أعةجنا ليع نارا م خَّ

 وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ال ٖسجُٕ"ٔضع  -3     
﴿                                     ﴾

(ٔ)    . 
﴿والزخاد بالزػصػؿ كفار  قخير الحيغ عساىع هللا سبجانو بقػلو:       

                      ﴾(ٕ) اآلية(ٖ). 
 ومقةرى الخياؽ اإلضزار بأف يقاؿ: "وقالػا لػال أندؿ عميسا الزبلئكة".   
وإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لئلشعار بعمية ما في  يد    

 .(ٗ)جائيع لمقاء هللاالذمة، أي ما  زميع عمى قػليع إال عجـ ر 
؛ لمةسبيوِّ بزا في  يدِّ     قاؿ أبػ الخعػد: ووْضع  الزػصػؿِّ مػضع  الرزيخِّ

ساعةِّ بجيث  ال يذجر  عزَّغ يعةقج   الذمة عمى أف ما ي ْجك ى عسيع مغ الدَّ
 .(٘)الزذيخ  إلى هللا

                                                           

 .ٕٔيؽ اآلي   ٕ٘( سؾرة الفرقتن ٔ)
﴿، وت"تييت: ٚيؽ اآلي   ٕ٘( سؾرة الفرقتن ٕ)                  

                      ﴾. 

 .ٕ٘ٓ/ٗ. وال" رر الؾجيز البؽ عظي  ٚ٘ٗ/ٕ ( ينغر   ر العمؾم لمس"رقنديٖ)
( وقد ارتمف ال"فسرون ضي ىذا الرجتء ى  عمى  ت و أو  "عنى ال ؾم ؟ ضذىب إلى األول ابؽ ٗ)

، ضقتل: أي ال  عظي ، وإلى ال تني الفراء ونسثو إلى لغ  تيتي ، وجؾز القؾليؽ يعت الزي  ريُّ
. ٕ٘ٙ/ٕؾن لقتءنت  تل ر. يعتني القرآن لمفراء يأيمؾن لقتءنت  تل ير؛ ألنيؼ كفرة، أو ال ي تض

 . بتصرم.ٕ٘ٓ/ٗ. وال" رر الؾجيز البؽ عظي  ٖٔٗ/ٗوالك تم لمزي  ري 
. ونغؼ الدرر ٕٛٓ/ٔٔ. وينغر ضتؾح الغيب لمظيبي ٜٙٔ/ٗ( إرشتد العق  السميؼ ٘)

. ٕ/ٜٔ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٛٛ/ٗ. والث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٖٚٙ/ٔٔلمثقتعي 
 . ٕ٘ٙ٘/ٓٔىرة التفتسير ألبي زىرة وز 
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 وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -4        
﴿                             ﴾(ٔ). 

﴿ والزخاد بيع الزدخكػف القائمػف أواًل:                       

 ﴾(ٕ) واألصل أف يقاؿ: "وقالػا لػال ندؿ عميو القخآف جزمة وا جة" بساء ،
كعِّ أو  عمى ما سبق، وتخؾ الرزيخ وعبخ بالزػصػؿ؛ لئلشعارِّ بعمَّةِّ الج 

، أي أف كفخىع سبب  (ٖ)لمةسبيو عمى الػصفِّ الحي  زميع عمى قػليع
 قػليع.

في مػضع اإلضزار؛ تسبييًا عمى  -الزػصػؿ-قاؿ البقاعي: وأضيخ    
﴿الػصف الحي  زميع عمى ىحا القػؿ:          ﴾ غصػاأي :- 

ما تديج عقػليع بذجةو مغ أف القخآف كبلـ هللا إلعثازه  -ة و خجاً او عج
 .(ٗ) ليع مةفخقًا، فربًل عغ كػنو مثةزعاً 

                                                           

، وت"تييت: ﴿ٕٖيؽ اآلي   ٕ٘( سؾرة الفرقتن ٔ)               

                                 .﴾ 

، وت"تييت: ﴿ٕٔ  يؽ اآلي ٕ٘( سؾرة الفرقتن ٕ)             

                                       

   .﴾ 

. ٜٚ/ٗعجيث   . والث ر ال"ديد البؽ٘ٚٔ/ٗ( ينغر إرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد ٖ)
 .ٗٔ/ٜٔوروح ال"عتني لآللؾسي 

 .ٜ٘ٙ/ٕبتصرم يسير. وينغر السراج ال"نير لم ربيني  ٖٛٚ/ٖٔ( نغؼ الدرر ٗ)
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ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخض ببلغي ثاف ىػ إفادة الحـ بع سػافِّ    
يع بو ؛ لحمِّّ ىع بع سػافِّ الكفخِّ  . (ٔ)الذمة، قاؿ أبػ الخعػد: وإيخاد 

**** 

ىنملدورةىال
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

﴿  وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع        

                         ﴾(ٕ). 

والججيث عغ ضاىخة وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ في اآلية يدةزل    
 عمى أمخيغ:

خ األوؿ: ىل اآلية مغ قبيل وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ؟ ؼيو األم   
 خبلؼ عمى قػليغ لمزفخخيغ:

 القػؿ األوؿ: أنيا ليخت مغ قبيل وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ؛ ألف   
﴿      ﴾ قػلو: الزػصػلة في "م غ" صجؽ ما مغ أعع ﴿         

         ﴾
 قبميا الةي غايخت ألنيا الثزمة؛ عصفت ، ولحلظ(ٖ)

 أعع. بأنيا

                                                           

. وروح ال"عتني ٜٚ/ٗ. وينغر الث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٘ٚٔ/ٗ( إرشتد العق  السميؼ ٔ)
 .ٗٔ/ٜٔلآللؾسي 

 .ٚٙاآلي   ٕٚسؾرة الن"   (ٕ)
 .٘ٙي  يؽ اآل ٕٚسؾرة الن"   (ٖ)
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 وىحا ما ذىب إليو ابغ عاشػر.   

﴿ قػلو: في الغائبيغ جزع وشخح كبلمو: أف ضزائخ     ﴾، 
﴿و   ﴾، ﴿    ﴾، ﴿      ﴾، ﴿        ﴾ إلى عائجة 

 الزحكػرة فالرزائخ العزـػ صيغ مغ كانت وإف و"م ْغ"ىحه،  الزػصػلة "م ْغ"
 يدعزػف  الحيغ وىع األرض في م غْ  ببعس عزػميا بةحذيز إلييا عائجة
الغيب مغ العخافيغ والكياف وسجنة األصساـ الحيغ يخةقخزػف  يعمزػف  أنيع

 .إلخ (ٖ( )ٕ)الخياؽ بجاللة (ٔ)لفطي تحذيز وىػ باألزالـ،

                                                           

وينقسؼ إلى قس"يؽ: ت صيص  تلمفظ  .أضراده  عض عمى العتم قصر ىؾ: الت صيص( ٔ)
 تلسيتق، وي تلو سيأتي. وت صيص  غير المفظ كتلت صيص  تلعق  عند  كتلت صيص

﴿ الج"يؾر، كقؾلو تعتلى:        ﴾ ،يت شيء ك  رتلق هللا أن  و ال"راد 

أن واجب الؾجؾد ال يندرج ضي ال"راد بيذا  عمى دل قد العق  ألن ووفتتو؛ ذاتو عدا
. وحتشي  العظتر عمى ٜٕٛ/ٕوالع"ؾم لمقراضي  ال صؾص ضي ال"نغؾم العقد .الع"ؾم

. والفرق بيؽ المغؾييؽ واألوؾلييؽ ٚٗ/ٕشرح الجبلل ال" مي عمى ج"ا الجؾايا 
 . بتصرم.ٖٖٚور
 الكبلم الحق يؽ يؤرذ يت ىي يؽ ال"رادضتت:أو قرين  السيتق أو ال"قتم وغيرىت  دالل  (ٕ)

﴿: تعتلى قؾلو ال"قصؾد، وي تلو رصؾص عمى وست قو؛ دالل ً              

       ﴾، قؾلو وىؾ أىُميت ال"راد أن إلى أرشد السيتق ضإن :﴿ 

        ﴾تكؾن عتدي  وال ضتسق ، وإن"ت أىميت كذلػ ؛ ضإن القري  ال. 

 الجبلل ال" مي عمى ج"ا شرح عمى العظتر . وحتشي ٕٙ/ٔالرستل  لئليتم ال تضعي 
  . بتصرم.ٖٓ/ٔالجؾايا 

 .ٕٗ، ٖٕ/ٕٓوالتنؾير البؽ عتشؾر  ينغر الت رير (ٖ)
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ة مغ قبيل وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ، وليذ القػؿ التاني: أف اآلي   
 كزا قاؿ ابغ عاشػر. 

 .(ٔ)وىحا ىػ رأي جزيػر الزفخخيغ   
ألف رجػع الرزيخ إلى بعس أفخاد العاـ ال يحذذو عمى أ ج األقػاؿ؛    

ألف العاـ مطيخ واألصل بقاؤه عمى عزػمو، وداللة الزطيخ أقػى مغ داللة 
 .(ٕ)الزرزخ

 ح ضاىخة وضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ في اآلية:األمخ التاني: شخ    
، واألصل أف يقاؿ في غيخ القخآف: (ٖ)الزخاد بالزػصػؿ مدخكػ مكة   

ذا كسا تخابا" إلخ جخيا عمى أسمػب الرزائخ في قػلو   :﴿"وقالػا أءِّ  

                                                           

ؼ . وأبؾ السعؾد ضي إرشتد العق  السميٗٚ٘/ٔٔوينيؼ: الظيبي ضي ضتؾح الغيب  (ٔ)
 .٘ٔ/ٕٓ. واآللؾسي ضي روح ال"عتني ٕٚٚ/ٗ
 ش"ير فيو  "ت عقب إذا العتم وىذه ال"سأل  ي   نزا  بيؽ األوؾلييؽ وىي: أن المفظ (ٕ)

 أو إليو عتئد ال "ير ال"تقدم  "ت لمعتم ي صصتً  يكؾن  ى  ال"تقدم العتم  عض إلى عتئد
 إلى ت صيص ع"ؾيو،وذىب ال نفي   بذلػ، ت صيصو ايتنت  إلى الج"يؾر ضذىب ال ؟

 قؾلو ضي ك"ت إلى التؾقف، وذلػ الثصري  ال سيؽ وأبؾ ال رييؽ ينيؼ إيتم وذىب ج"تع 
﴿: تعتلى                   ﴾ ال رائر ك  ضي عتم ضإنو 

﴿: قتل ثؼ ال"ظمقتت          ﴾ الرجعيتت إلى يرجا إن"ت فيو يرال " ضإن 

. واإلبيتج شرح ال"نيتج لتقي ٖٚٓ، ٖٙٓ/ٔال"عت"د ألبي ال سيؽ الثصري  البؾائؽ. دون 
. وإجت   الستئ  ٕٖٓ/ٔ. وتيسير الت رير أليير  تد شته ٕٗٔ، ٖٕٔ/ٕالديؽ السثكي 
 .ٖٛٔ، ٖٚٔلمصنعتني ور

تلؾاحدي ضي التفسير الؾسيط  ذىب إليو عتي  ال"فسريؽ ك -وكؾن القتئميؽ كفتر يك  (ٖ)
، والقرطبي ضي الجتيا ألحكتم القرآن ٗٚٔ/ٙ، والثغؾي ضي يعتلؼ التنزي  ٖٖٛ/ٖ
ٖٔ/ٕٕٛ. 
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    ﴾
(ٔ). 

 الخاعة، وقت جزمةو ومغ الغيب، بعمع أنو مسفخد بعج أف ذكخ فاهلل    
 ناسب -عزػف  مسيا شظ في ىؤالء الكفار وأف بػقةيا، ليع شعػر ال وأنيع
 إنزا يح،بذج ليذ ذلظ مغ بو وعجوا ما وأف اسةبعادىا، في مقاالتيع ذكخ
 .(ٕ) ؿيقة عغ أف يكػف إخباراً  غيخ مغ األولػف  سصخ ما ذلظ

وإنزا عجؿ في اآلية عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لئلشعار بعمية ما في    
﴿  يد الذمة لمقػؿ، قاؿ الصيبي: وضع      ﴾ الزرزخ؛ مػضع 

  .(ٖ)الكفخ في لةزادييع عسيع؛ صجر إنزا القػؿ ىحا بأف لئلشعار

﴿أي أف كفخىع ىػ سبب قػليع:                      

                                 ﴾(ٗ). 

 فكأنو قيل: وقالػا بكفخىع: أءذا كسا تخابا إلخ.   

 ض ببلغية أخخى، مسيا:اغخ أح أف تدةزل اآلية عمى ويذ   

                                                           

 .ٙٙ، ٘ٙيؽ اآلي   ٕٚسؾرة الن"   (ٔ)
 .ٜٛ/ٚينغر الث ر ال" يط ألبي حيتن  (ٕ)
. وروح ٕٚٚ/ٗ. وينغر إرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد ٗٚ٘/ٔٔضتؾح الغيب  (ٖ)

 وعثترتو: والتعبير ٕٗ/ٕٓوالتنؾير البؽ عتشؾر  والت رير .٘ٔ/ٕٓتني لآللؾسي ال"ع
 عم  إلى اإلي"تء يؽ ال"ؾوؾل ضي ل"ت ال"ؾوؾل؛  تسؼ -أي الزاع"يؽ عمؼ الغيب -عنيؼ
 كتضريؽ. كؾنيؼ يؽ الصم  أضتدتو يت وىي ال"قتل  ىذه قؾليؼ
 .ٛٙ، ٚٙيؽ اآلي   ٕٚسؾرة الن"   (ٗ)
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أوال: الحـ بزا في  يد الذمة وىػ الكفخ والثجػد، قاؿ أبػ الخعػد:    
 واإلشعارِّ  صمةو؛  يدِّ  في بزا لحمِّّيع ضزيخىع؛ مػضع الزػصػؿ ووضع  
 .(ٔ)قػليع  في الباشلِّ   كزِّيع بعمَّة

 وقالػا،: األصل وكاف ثانيا: تعميق الجكع عمى الػصف، قاؿ البقاعي:   
﴿: قاؿ ولكسو         ﴾ ىي الةي واآلخخةِّ  الةػ يج دالئل سةخوا أي 
 بالػصف، لمجكع تعميقاً  الرياء؛ مغ وأوضح تجذى أف مغ أكتخ

﴿: الزسكخ الزخةبعج اسةفياـ مخةفيزيغ         ﴾(ٕ). 

كاف  -ليع مسكخًا البعث والحخوج مغ القبػر بعج الزػتأي كل مغ قاؿ قػ    
 كافخًا مسكخًا اآلخخة وما فييا.

ثالتا: اسةغخاؽ الزادة ألوالء الزسكخيغ وعجـ إيزانيع إال بيا، قاؿ الديخ    
﴿: تعالى أبػ زىخة: وقػلو           ﴾ مػضع في اإلضيار كاف 

 يعسِّي والكفخ الثجػد وىي مرزػف الذمة فأل  وقالػا؛ يقل: فمع اإلضزار،
 وال معسػي، أمخ في قط يفكخوف  ال إنيع  ةى ليع، الزادة واسةغخاؽ   اإلنكار  
 .(ٖ)بيا إال يؤمسػف  ال صاروا  ةى الزادة اسةغخقةيع فقج غيبي، أمخ

                                                           

 . ٘ٔ/ٕٓ. وينغر روح ال"عتني لآللؾسي ٕٚٚ/ٗلسميؼ إرشتد العق  ا (ٔ)

 . ٕ٘ٓ/ٗٔ الدرر نغؼ (ٕ)

 بتصرم. ٜٚٗ٘/ٓٔالتفتسير  زىرة (ٖ)
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﴿ورابعا: البياف بعج اإلجزاؿ، قاؿ الزطيخي:             ﴾ عصف 
﴿ تعالى: قػلو مرزػف  عمى         ﴾ وضع لو، (ٔ)وكالبياف 

 مثزبلً  الكافخيغ ذكخ لكػف  وقالػا؛ يقل: ولع الرزيخ مػضع ىاىسا الزطيخ
 .(ٕ)سبق ؼيزا

***** 

ىدورةىالطنكبوت     
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

وٕضع الضىري الػائب املطترت يف قٕلْ  "الرَٖ آوٍٕا"ٔضع    
﴿  ىل:تعا                            ﴾

(ٖ). 

                                                           

﴿ال"بيَّؽ ىؾ: يت لو دالل  واش   عمى ال"عنى كقؾلو تعتلى:  (ٔ)      

  ﴾تتج ضي ضبل ي -يؽ جي  وشا المغ  -، ضإنو يدل عمى إحتط  عمؼ هللا  ك  شيء 

بيتنو إلى قؾل أو ضع . وال"ْجَ"  ىؾ: يت لو دالل  غير واش   عمى يعنته لسبب يؽ 
﴿األسثتب، كتالشتراك وغيره، وينو قؾلو تعتلى:              

      ﴾ ضإن القرء ي ترك بيؽ الظير وال يض، ضتكتسب التركيب نؾعت يؽ عدم ،

. وحتشي  العظتر ٖٙ-ٔٙات تح الدالل . ينيتج الؾوؾل إلى عمؼ األوؾل لمبي توي ور
 . بتصرم.ٖٜ/ٕعمى شرح ج"ا الجؾايا 

 .ٜٕٔ/ٚ ال"غيري  التفسير (ٕ)
 .ٚيؽ اآلي   ٜٕ( سؾرة العنكبؾت ٖ)
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لسكفخف عسيع سيئاتيع إلخ، بساء أف اآلية ضزار بأف يقاؿ: و والزقاـ لئل   
 :﴿معصػفة عمى قػلو                 ﴾

(ٔ). 

غ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لئلشعار بعمية الذمة لمثداء وإنزا عجؿ ع   
﴿الجخغ، قاؿ ابغ عاشػر:               ﴾ أف إلخ يثػز 

﴿ جزمة: عمى عصفا يكػف                        ﴾
 ؛ لزا(ٕ)

 ىػ ما عمييا فعصف والػعيج، الةيجيج مغ ياعمي الزعصػؼ الثزمة ترزسةو
 عصفا تكػف  أف ويثػز .إلخ الذالجات وعزمػا آمسػا لمحيغ وبدارة وعج
﴿ جزمة: عمى                    ﴾ العصف شخيق بيا وسمظ 

 الجخغ ىػ الثداء ىحا سبب أف مغ وصمةو الزػصػؿ إليو أومأ ما باعةبار
 اإلضزار؛ مقاـ في إضيار الػجو عمى وىػ الذالجات، وعزمػا سػاآم أنيع
 .(ٖ)اإليزاء ىحا لسكةة

**** 

   

  

                                                           

 .ٙ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٔ)
 .ٗيؽ اآلي   ٜٕ( سؾرة العنكبؾت ٕ)
 .ٕٕٔ، ٕٔٔ/ٕٓ( الت رير والتنؾير ٖ)
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ىدورةىالروم 
 ٔفّٗا ثالثٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

﴿  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ أضاءٔا"ٔضع  -1     

                                         ﴾
(ٔ). 

بػ  الزخاد أف عمى ، بساء" باإلضزار(ٕ)ػأىواألصل: "ثع كاف عاقبة يع الخ     
﴿       ﴾   في قػلو  (ٖ)وعزخوىا األرض الحيغ أثاروا األمع :﴿    

                                                 

               ﴾
(ٗ). 

 ؛ ألربعة أغخاض ببلغية:وىػ الرزيخ وإنزا عجؿ عغ األصل   

﴿ وو ضع : اإلشعار بالعمية، قاؿ الصيبي:-وأشيخىا -أوليا           ﴾ 
زيخ؛ مػضع    .(٘)العمَّة لبياف الرَّ

                                                           

 .ٓٔاآلي   ٖٓ( سؾرة الروم ٔ)
ؾَأىٕ)  اإلستءة أستءوا: والتقدير ي ذوم، ل"صدر وف  وىي األسؾأ، تأنيت ُضْعَمى،: ( والسُّ

 التبيتن .السؾأى العقؾب  أو السؾأى، الفعم : التقدير كتن ربرا أو اس"ت جعمتيت وإن السؾأى،
 ألحسؽ.. والسؾأى يقتب  ال سنى تأنيت ا ٖٛٓٔ/ٕلمعكَبري 

 .ٓٙ/ٕٔ( ينغر الت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٖ)
 .ٜيؽ اآلي   ٖٓ( سؾرة الروم ٗ)
 يؾشا الغتىر وعثترتو: ضؾشا ٖٕٓ/ٗ التنزي  . وينغر أنؾارٕٚٔ/ٕٔ الغيب ( ضتؾح٘)

أضعتليؼ. ونغؼ   "   جتءوا وأنيؼ عتقبتيؼ تمػ تكؾن  أن اقت ى يت عمى لمدالل  ال "ير؛
. والث ر ال"ديد البؽ ٖٖ٘/ٗوإرشتد العق  السميؼ ألبي السعؾد  .ٖ٘/٘ٔالدرر لمثقتعي 

== 
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 األسػأ اآلخخة في عاقبةيع كانت ثع بالجمار، الجنيا في عػقبػا أي أنيع   
 بخبب إساءتيع.  ،(ٔ)جيسع وىى

﴿ثانييا: تخثيل اإلساءة عمى الزخيء، قاؿ أبػ الخعػد:           ﴾ 
 عمييع لمةَّخثيلِّ  ضزيخِّىع؛ مػضع   ػؿ  الزػص الخيئات، و ضع عزمػا أي

 .(ٕ)الجكعِّ بعمَّةِّ  واإلشعارِّ  باإلساءةِّ؛

﴿ثالتيا: تعزيع العقػبة لزغ اتذف باإلساءة، قاؿ البقاعي:           ﴾ 
 .(ٖ)الخبب عمى وداللة تعزيزًا؛ اإلضزار؛ مػضع أضيخ

ابغ عاشػر:  ل إلى الجكع بزا في  يد الذمة، قاؿرابعيا: الةػص   
﴿ بػ يخاد أف ويجةزل        ﴾   وعزخوىا، األرض أثاروا الحيغ األمع 
 بأنيع عمييع الجكع إلى بلً تػص الزرزخ؛ مػضع الطاىخ وضع مغ فةكػف 
 .(ٗ)جيسع وىي الخػأى واسةجقػا أساءوا

                                                                                                                                                  

== 

وعثترتي"ت قريث  يؽ عثترة القتشي  ٕٕٗ/ٚ، والتفسير ال"غيري ٕٖٛ/ٗعجيث  
 .ٕٗ/ٕٔالبي توي. وروح ال"عتني لآللؾسي 

قتيث  ضي  ابؽ -جينؼ السؾأى  أن القتئميؽ . ويؽٚٙ٘/ٗ( ينغر الك تم لمزي  ري ٔ)
، واألزىري ضي يعتني القراءات ٜٚٔ/ٗضي يعتني القرآن  ، والزجتجٖٓٗغريب القرآن ور

. وينيؼ الظبري ضي ٖٕٔ/ٓٔال"فسريؽ الِقنَّؾجي ضي ضتل البيتن  ونسثو إلى أك ر ،ٖٕٙ/ٕ
. وأبؾ حيتن ضي الث ر ٖٖٔ/ٗ. وابؽ عظي  ضي ال" رر الؾجيز ٜٚ/ٕٓجتيا البيتن 

ٚ/ٔٙٓ. 
 .ٕٗ/ٕٔروح ال"عتني لآللؾسي . وينغر ٖٖ٘/ٗ( إرشتد العق  السميؼ ٕ)
 .ٖ٘/٘ٔ( نغؼ الدرر ٖ)
 .ٓٙ/ٕٔ( الت رير والتنؾير ٗ)
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  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ أجسوٕا"ٔضع  -2   
﴿                                       ﴾(ٔ). 

 مقةرى الخياؽ أف يقاؿ: "فانةقزسا مسيع" .   

﴿قاؿ أبػ الخعػد:                ﴾ س ا مسيع، أي فكحَّب ػىع فانةقز
؛  وإنَّزا وضع الزػصػؿ  مػضع ضزيخِّىع؛ لمةسبيو عمى مكافِّ الزجحوؼِّ

 ِّ  .(ٕ)واإلشعارِّ بكػنِّو عمًَّة لبلنةقا
وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: األوؿ: الةسبيو عمى مكاف    

الزجحوؼ وىػ فكحبػىع، والتاني: اإلشعار بعميةو أي: فانةقزسا مسيع؛ ألجل 
 بيع.تكحيإجخاميع و 

وٕضع الضىري الػائب املطترت يف قٕلْ  "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -3     
﴿  تعاىل:                    ﴾

(ٖ). 
و ق العبارة: "ليقػل غَّ إف أنةع إال مبصمػف" بساء عمى أف الزخاد بالحيغ    

 . (ٗ)كفار مكةكفخوا عيغ ما أريج بالساس في اآلية، وىع 

                                                           

 .ٚٗيؽ اآلي   ٖٓ( سؾرة الروم ٔ)
. وروح ال"عتني ٔٛ/ٗ. وينغر الث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٔٚٔ/ٗ( إرشتد العق  السميؼ ٕ)

 . ٕٙ٘٘/ٓٔ. وزىرة التفتسير ألبي زىرة ٕٔٗ/ٛٔلآللؾسي 

﴿، وت"تييت: ٛ٘ؽ اآلي  ي ٖٓ( سؾرة الروم ٖ)                       

                                  ﴾. 

ن  بل ذىب إليو ال"فسرو  -( والقؾل  أن ال"راد  تل"ؾوؾل ال" ركؾن يؽ كفتر يك ٗ)
. والؾاحدي ضي التفسير الثسيط ٚٔ/ٖربلم، ويؽ أشيرىؼ: الس"رقندي ضي   ر العمؾم 

ٔٛ/ٛٚ. 
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﴿قاؿ اآللػسي:               ﴾ دوف  بالزػصػؿ واإلتياف إلخ 
 ما بالساس أريج وإذا الزحكػر، القػؿ عمى الجامل الخبب لبياف الرزيخ؛

 .(ٔ)ضاىخ اإلضيار فػجو وغيخ ىع الكفخة يعع

صمػف أي والزؤمسيغ: إف أنةع إال مب كفخىع ىػ عمة قػليع لمخسػؿ ف   
 .(ٕ)مةبعػف الباشل

**** 

ىدورةىالدجدة
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

﴿  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع         

                   ﴾
(ٖ). 

ساء عمى ومقةرى الخياؽ أف يكػف: قل يـػ الفةح ال يسفعيع إيزانيع" ب   
﴿أف الزخاد بالزػصػؿ الزخةيدئػف القائمػف:            

   ﴾
(ٗ) (٘). 

                                                           

 .ٕٗٔ/ٕٕل" "د األييؽ  والري تن الروح . وينغر حدائقٔٙ/ٕٔال"عتني  ( روحٔ)
 .ٔٙ/ٕٔ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٜٗ/ٗٔ( ينغر الجتيا ألحكتم القرآن لمقرطبي ٕ)
 .ٜٕي  يؽ اآل ٕٖ( سؾرة السجدة ٖ)
 .ٕٛ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٗ)
﴿( ارتمف ال"فسرون ضي ال"راد  تل"ؾوؾل ضي قؾلو: ٘)      ﴾  تثعًت الرتبلضيؼ

إلى أن  -وىؼ الج"يؾر كتلظبري وأبي حيتن -ضي ال"راد بيؾم الفتل عمى قؾليؽ: ض"ؽ ذىب
== 
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ووضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ؛ لئلشعار بعمة الجكع، قاؿ الدياب    
﴿ الحفاجي: وقػلو:        ﴾ بعج تعزيع فيػ الزخةيدئيغ غيخ ععّ  إف 

 لكفخىع؛ تخثيبل   اإلضزار؛ مقاـ في فإضيار بيع خ زَّ  وإف تحذيز،
 .(ٔ)إمياليع وعجـ السفع عجـ لعمة وبياناً 

وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: الةخثيل بالكفخ، واإلشعار    
 نفع اإليزاف بعج الزػت، وأيرًا عمة عجـ عجـ بعميةو أي أف كفخىع ىػ عمة
 إمياليع؛ ليةػبػا ويعةحروا.

تدةزل اآلية عمى غخض ببلغي آخخ، ىػ الةعزيع لةعميق ويذح أف   
 -األصل كاف ىكحا- يسفعكع ﴾ ﴿ الجكع بالػصف، قاؿ البقاعي: معسى

﴿: فقاؿ بو لمجكع وتعميقاً  تعزيزاً  الػصف؛ أضيخ ولكسو         ﴾ 

                                                                                                                                                  

== 

﴿قتل: ال"راد بر  -يؾم الفتل ىؾ يؾم القيتي        ﴾ع"ؾُم الكفتر. ويؽ ذىب- 

﴿بر  قتل: ال"راد -إلى أنو يؾم ضتل يك  أو بدر -وىؼ الثعض كتلفراء وابؽ قتيث   

    ﴾  وال إي"تنيؼ  عد ال"ؾت ينفعيؼ ال ضإنيؼ يؾيئذ عمى الكفر، ينيؼ ال"قتؾلؾن 

 الغرق؛ ألنو إي"تن اشظرار. يعتني إدراك عند إي"تُنو ضرعؾنَ  ينفا لؼ ُيْ"َيُمؾن ليتؾبؾا، ك"ت
. ٜٛٔ/ٕٓ. وجتيا البيتن لمظبري ٖٚٗور قتيث  البؽ القرآن وغريب .ٖٖٖ/ٕالفراء 

 . بتصرم.ٔٗٔ، ٓٗٔ/ٕٔال"عتني لآللؾسي  . وروحٕٓٓ/ٚوالث ر ال" يط ألبي حيتن 
 البيتن وضتل .ٓٗٔ/ٕٔال"عتني لآللؾسي  روح وينغر .٘٘ٔ/ٚ القتشي ( عنتي ٔ)
والتنؾير  . والت ريرٜٖٛ/ٕٕل" "د األييؽ  والري تن الروح . وحدائقٖٙ/ٔٔنؾجي لمق

 .ٖٕٗ/ٕٔالبؽ عتشؾر 
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 غمز وغيخكع أنةع ذلظ في سػاءٌ  بيا، خفاء ال الةي ربيع آيات غصػا أي:
﴿ الػصف بيحا اتذف     ﴾ إلخ(ٔ). 

يؤخخ لمةػبة؛ مذجاقا  وال إيزانو بعج الزػت يسفعو ال كفخ مغ كل أف أي   
 :﴿لقػلو                                 

                       ﴾
(ٕ). 

**** 

ىدورةىدبأ
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ال ٖؤوٍُٕ"ٔضع    
﴿                          ﴾(ٖ). 

في  -(٘)الكافخوف بالبعث (ٗ)ىؤالء القائمػف أي  -وأصل الخياؽ: بل ىع   
 العحاب والربلؿ البعيج.

                                                           

 .ٕٔٚ/٘ٔ الدرر ( نغؼٔ)
 .ٛٔيؽ اآلي   ٗ( سؾرة النستء ٕ)
 .ٛيؽ اآلي   ٖٗ( سؾرة سثأ ٖ)
( قتل تعتلى: ﴿ٗ)                          

                                ﴾

 .ٖٗسؾرة سثأ  ٛ، ٚاآلي  
 .ٛٓٔ/٘( ينغر الك تم لمزي  ري ٘)
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 وإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ ألربعة أغخاض ببلغية:   
أوليا وىػ األشيخ: اإلشعار بعمية الذمة لمجكع، أي عجـ إيزانيع باآلخخة وما    
، ة الخابقةفي اآلي ىػ سبب ما اجةخأوا عميو مغ قػليع الدسيع الزحكػر -فييا

قاؿ أبػ الخعػد: ووضع  الزػصػؿِّ مػضع  ضزيخىع؛ لمةسبيوِّ بزا في  يدِّ الذمة 
ساعةِّ الفطيعةِّ  واجةخأواعمى أف عمة ما ارتكبػه  كفخ ىع باآلخخة وما  -عميو مغ الدَّ

 .(ٕ)(ٔ)فييا مغ فسػف العقاب، ولػاله لزا فعم ػا ذلظ خػفًا مغ غائمةِّو
فخيغ قخزًا ضمػا ضبلال قخيبا يزكغ انفكاكيع عسو ثانييا: ليفيع أف مغ الكا   

وىع الحيغ آمسػا بعج كفخىع، قاؿ البقاعي: وعمع أف مغ الحيغ كفخوا قخزًا لع 
ي صب عػا عمى الكفخ، فرمػا ضبلاًل قخيبًا يزكغ انفكاكيع عسو، وىع الحيغ آمسػا 

، وىػ مغ بجيع القػؿ،  يث عبخ بيحا الطاىخ  ذاؾالحي أفيع  -مسيع ب ْعج 
 .(ٖ)مػضع  اإلضزار الحي كاف  قو: بل ىع في كحا -الةقخيع

﴿ثالتيا: الةػبيخ لمقائميغ الزسكخيغ لمبعث، قاؿ اآللػسي: وضع         

 . (ٗ)مػضع الرزيخ؛ تػبيحًا ليع وإيزاًء إلى سبب الجكع بزا بعجه ﴾
بعث، قاؿ ابغ عاشػر: وعجؿ عغ الةيجيج لمقائميغ الزسكخيغ لم (٘)رابعيا: إدماج   

﴿عغ أف يقاؿ: بل أنةع في العحاب والربلؿ إلى           ﴾ ؛ 

                                                           

 ، يتدة: غي . ٜٖٔ/ٖٓ( أي عتقبتو، قتل الزبيدي: الغتئم : ال ر. تتج العروس ٔ)

. وروح ال"عتني ٖٕٙ/ٚ. وينغر روح البيتن ل قي ٗٗٗ/ٗرشتد العق  السميؼ ( إٕ)
 .ٕٕٙ/ٖٕ. وحدائق الروح والري تن ل" "د األييؽ ٔٔٔ/ٕٕلآللؾسي

 . ٖ٘ٗ/٘ٔ( نغؼ الدرر ٖ)

 . ٔٔٔ/ٕٕ( روح ال"عتني ٗ)

يعنًى آرر لؼ يصرح  و. وي تلو يؽ  -( اإلديتج: أن ي "ؽ ال"تكمؼ كبليت ستقو ل"عنى٘)
﴿زي  قؾلو تعتلى: يؽ التن              ﴾ ضإن الغر  ينيت إثثتت تفرده تعتلى ،

. وأنؾار ٖٕٛبؾوف ال "د، وأديج فيو اإلشترة إلى الثعت والجزاء. اإلي تح لمقزويني ور
 . بتصرم.ٜٕٚ/ٙالربيا البؽ يعصؾم 
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 .(ٔ)إدماًجا لةيجيجىع
فالزْجم ج  ؼيو ضاىخ وىػ إثبات عجـ إيزانيع باآلخخة، والزْجم ج  معسى    

 خفي وىػ اإلشارة إلى تيجيجىع.
**** 

ىدورةىفاطر    
 وٕضع ٔاحد، ِٕٔ: ٔفّٗا   
﴿  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع      

                  ﴾(ٕ). 
﴿ورد الججيث عغ           ﴾  في اآلية الخابقة، إذ قج كاف سياؽ

 :﴿قاؿ ، (ٖ)الججيث عغ كفار األمع الحالية قبل كفار مكة       

                                         ﴾
(ٗ). 

 :﴿واألصل أف يقاؿ: "ثع أخحت يع"، ونطيخه قػلو                  

      ﴾(٘). 

                                                           

 . ٔ٘ٔ/ٕٕ( الت رير والتنؾير ٔ)

 .ٕٙآلي  ا ٖ٘سؾرة ضتطر  (ٕ)
 .ٜٕٙ/ٚ. والث ر ال" يط ألبي حيتن ٖٙٗ/ٗينغر ال" رر الؾجيز البؽ عظي   (ٖ)
 .ٕ٘اآلي   ٖ٘سؾرة ضتطر  (ٗ)
 .ٕٖيؽ اآلي   ٖٔسؾرة الرعد  (٘)
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ولكغ عجؿ عغ األصل وكخر الزػصػؿ ولع يكةف بالرزيخ؛ لئلشعار    
﴿بالعمية، قاؿ أبػ الخعػد:              ﴾  ع  مػضع   الزػصػؿ   وضِّ

 .(ٔ)األخحِّ  بعمَّةِّ  واإلشعارِّ  الذمةِّ؛  يد في بزا لحمِّّيع ضزيخِّىع؛

ؿ: الحـ بالكفخ؛ ألف وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: األو   
أخحىع  بأف : اإلشعار-وىػ األشيخ -، والتاني(ٕ)تكحيب الخسل كفخ

 كفخوا. أنيع مغ في  يد الذمة ما ألجل وعقابيع؛

**** 

ىدورةىصىىى
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

﴿  ٔضع الرَٖ كفسٔا وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل:         

                                      ﴾(ٖ). 

سبق ذكخ الزػصػؿ في اآلية، فكاف مقةرى الخياؽ: فػيل ليع مغ    
 السار.

 وإنزا عجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لغخضيغ ببلغييغ:   

                                                           

. وضتل القدير ٖٔٗ/ٚ. وينغر روح البيتن ل قي ٔٛٗ/ٗإرشتد العق  السميؼ  (ٔ)
. ٕٕٗ/ٔٔتل البيتن لمِقنَّؾجي . وضٛٛٔ/ٕٕ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٜٖٚ/ٗلم ؾكتني 

. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٖٖٗ/ٖٕوحدائق الروح والري تن ل" "د األييؽ 
ٕٕ/ٕٜٜ. 
 .ٛٚٔ/ٗينغر تأويبلت أى  السن  لم"تُتريدي  (ٕ)
 .ٕٚاآلي   ٖٛ( سؾرة ص ٖ)
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عار بالعمية، أي: ىحا الػيل والسار ليع بخبب ضسيع أوليزا وأشيخىا: اإلش   
 الباشل وكفخىع.

ع  الزػصػؿ  مػضع  ضزيخِّىع؛ لئلشعار بزا في  يد     ضِّ قاؿ أبػ الخعػد: و 
فخِّىع  .(ٔ)الذمة بعمية كفخىع لمػيل، وال تسافى بيسيزا؛ ألفَّ ضسَّيع مغ باب ك 

مغ باب كفخىع أو  وال تسافي بيغ ضسيع الباشل وكفخىع؛ ألف ضسيع ىحا   
 نةيثة لو.

ثانييزا: قذج الةعزيع لزغ اتذف بالػصف، قاؿ البقاعي: وأضيخ في    
﴿مػضع اإلضزار؛ تعزيزًا؛ وتعميقًا لمجكع بالػصف فقاؿ:       ﴾  أي

﴿مصمقًا بيحا الطغ وبغيخه  ﴾  أي مبةجأ مغ﴿ ﴾  أي الجكع عمييع
 . (ٕ)بيا

**** 

    

  

                                                           

. ٕٔ/٘بتصرم. وينغر والث ر ال"ديد البؽ عجيث   ٗٚ٘/ٗ( إرشتد العق  السميؼ ٔ)
. وحدائق الروح ل" "د ٖ٘/ٕٔ. وضتل البيتن لمِقنَّؾجي ٛٛٔ/ٖٕال"عتني لآللؾسيوروح 
 .ٜٕٗ، ٕٛٗ/ٖٕ. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٕٗٗ/ٕٗاألييؽ 

 .ٕٖٚ/ٙٔ( نغؼ الدرر ٕ)
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ىرةىفصلتدو
 ٔفّٗا أزبعٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

﴿  وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -1     

                          ﴾
(ٔ). 

ومقةرى الخياؽ أف يقػؿ: وقالػا ال تخزعػا " إلخ؛ بساء عمى أنو    
﴿ػلو: معصػؼ عمى ق       ﴾

﴿، أو قػلِّو: (ٕ)         ﴾
، أي: (ٖ)

 . (ٗ)فأعخضػا وقالػا ال تخزعػا

؛ تسبييا (٘)وخػلف مقةرى الخياؽ فعجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ   
عمى أف ما في  يد الذمة مغ كفخىع ىػ عمة إعخاضيع وقػليع، قاؿ 

 الحي الػصف عمى تسبيياً  قاؿ؛ ولكسو -لاألص كاف ىكحا - البقاعي: وقالػا
                                                           

 .ٕٙيؽ اآلي   ٔٗ( سؾرة ضصمت ٔ)
﴿، وت"تييت: ٕ٘يؽ اآلي   ٔٗ( سؾرة ضصمت ٕ)                  

                                      

           ﴾. 

 .ٗيؽ اآلي   ٔٗ( سؾرة ضصمت ٖ)
. والت رير ٘ٔ٘/ٖير لم ربيني . والسراج ال"نٛٚٔ/ٚٔالدرر لمثقتعي  ( ينغر نغؼٗ)

 .ٕٙٚ/ٕٗوالتنؾير البؽ عتشؾر 
 بل ربلم عند ال"فسريؽ، ويؽ  -( وال"راد  تل"ؾوؾل ىنت كفتر قريش كأبي جي  وغيره٘)

، وابؽ ٔٚٔ/ٚ. والثغؾي ضي يعتلؼ التنزي  ٓٙٗ/ٕٔأشيرىؼ الظبري ضي جتيا البيتن 
 .ٖٔ/٘عظي  ضي ال" رر الؾجيز 



 

 

2530 

﴿: إعخاضيع أوجب        ﴾ :مغ عقػليع عميو دلةيع ما سةخوا أي 
 .(ٔ)الجق

  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -2     
﴿                 ﴾

(ٕ). 

زار بأف يقاؿ: فمسحيقسيع عحابا شجيجًا إلخ بساء عمى أف والزقاـ لئلض   
 :﴿في قػلو  (ٖ)الزخاد بالزػصػؿ ىؤالء البلغػف واآلمخوف بالمغػ  

                          ﴾
(ٗ). 

ذمة إلذاقة الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لئلشعار بعمية ال عجؿ عغوإنزا    
﴿العحاب، قاؿ اآللػسي:            ﴾ :ىؤالء لسحيقغ ؼوهللا أي 

                                                           

 .٘ٔ٘/ٖلم ربيني  ال"نير . وينغر السراجٛٚٔ/ٚٔالدرر  ( نغؼٔ)
 .ٕٚيؽ اآلي   ٔٗ( سؾرة ضصمت ٕ)
 :﴿( ارتمف ال"فسرون ضي ال"راد  تل"ؾوؾل ضي قؾلو ٖ)       ﴾

عمى ثبلث  أقؾال: األول:  عض ي ركي قريش كأبي جي  وأو ت و وىؼ القتئمؾن وىؤالء 
ابؽ عظي  وغيرى"ت. ال تني: ج"يا الكفتر ويدر  ضييؼ البلغؾن، وذىب إليو الظبري و 

القتئمؾن الست قؾن درؾال أوليًت، وذىب إليو ال ؾكتني والِقنَّؾجي. وال تلت: احت"تل ال"ؾوؾل 
. ٔٙٗ/ٔلمقؾليؽ، وذىب إليو الزي  ري والبي توي وغيرى"ت. جتيا البيتن لمظبري 

. وأنؾار التنزي  ٖٔ/٘ي  . وال" رر الؾجيز البؽ عظٖٓٛ/٘والك تم لمزي  ري 
. ٕٙٗ/ٕٔ. وضتل البيتن لمقنؾجي ٗٚٙ/ٗ. وضتل القدير لم ؾكتني ٓٚ/٘لمبي توي 
 بتصرم.

 .ٕٙيؽ اآلي   ٔٗ( سؾرة ضصمت ٗ)
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 الكفار جزيع أو بالعمية، لئلشعار اإلضزار؛ مقاـ في واإلضيار القائميغ،
 .(ٔ)أولياً  دخػالً  ؼيو يجخمػف  وىع

 :عمى أغخاض ببلغية أخخى ويذح أف تدةزل اآلية    

ةعزيع؛ لةعميق الجكع عمى الػصف، قاؿ الدخبيسي: قذج ال أوليا:   
﴿           ﴾ وتعميقاً  تعزيزاً  أضيخ؛ لكسو فمسحيقسيع، إلخ أصمو 

﴿ بالػصف       ﴾
 (ٕ). 

 ذاؽ العحاب الدجيج وجػزي بأسػأ جداء. -فكل مغ كفخ مسيع أو غيخىع   

﴿، قاؿ الزطيخي: تخثيل الكفخ عمييع ثانييا:               ﴾ وضع 
 الجكع ىحا شزػؿ عمى ولمجاللة لمكفخ؛ تخثيبل الرزيخ؛ مػضع الزطيخ

 .(ٖ)ولغيخىع ليع

  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -3     
﴿                               ﴾(ٗ). 

  :﴿في قػلو  أصل الخياؽ: "فمسسبئسيع بزا عمزػا"؛ مخاعاة لمخباؽ   

               ﴾
 .، فالزخاد باإلنخاف الثسذ(٘)

                                                           

 والتنؾير . والت ريرٓٓٙ/ٖٔ. وينغر ضتؾح الغيب لمظيبي ٜٔٔ/ٕٗ ال"عتني ( روحٔ)
ٕٗ/ٕٚٛ ،ٕٜٚ. 
 .٘ٔ٘/ٖ ال"نير ( السراجٕ)
 .ٜٕٔ/ٛ ال"غيري  ( التفسيرٖ)
 .ٓ٘يؽ اآلي   ٔٗ( سؾرة ضصمت ٗ)
 .ٜٗ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٘)
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﴿قاؿ ابغ عاشػر: وقػؿ:          ﴾  ،إضيار في مقاـ اإلضزار
ىخ أف يقاؿ: ولسسبئسيع بزا عزمػا، فعجؿ إلى الزػصػؿ ومقةرى الطا
بزا عزمػا  العحاب إذاقةؤذف بو الذمة مغ عمة اسةجقاقيع وصمةو؛ لزا ت

(ٔ). 

 أي ذاقػا العحاب بخبب كفخىع.   

    ، ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخض ببلغي ثاف ىػ الةذخيح بالعزـػ
﴿قاؿ البقاعي:      ﴾ ة إلخ، وجعل مػضع الرزيخ أي تسبئة عطيز

؛ وبيانًا لمعمة الزػجبة فقاؿ:  ﴿الػصف؛ تذخيجًا بالعزـػ       ﴾  :أي
سةخوا ما دلت عميو العقػؿ، وأوجبةو صخائح السقػؿ، مغ إقامة الخاعة 
ل  باإلنخاف الخخاء والرخاء؛  إلضيار جبللو وجزالو، ومغ أنو تعالى ي جِّ

﴿ه ويجعػ ه ليحافو ويخجػ ه ويدكخ       ﴾  ال نجع مسو قميبًل وال كتيخًا
﴿صغيخًا وال كبيخًا إلخ،       ﴾  بعج إقامة الجثة عمييع إلخ﴿    

  ﴾  ال يجع جية مغ أجخاميع وال قػاىع إال أ اط بيا وال تقػى عمى
 .(ٕ)دفعو قػاىع

 ﴿  :يف قٕلْ اخلطاب وٕضع كاف "ِٕ ََِو"ٔضع  -4             

      ﴾
 ؟(ٖ)

                                                           

 .ٕٕٓ/ٚٔبتصرم. وينغر نغؼ الدرر لمثقتعي  ٖٔ/ٕ٘( الت رير والتنؾير ٔ)
 .ٕٕٓ/ٚٔ( نغؼ الدرر ٕ)
 .ٕ٘يؽ اآلي   ٔٗ( سؾرة ضصمت ٖ)
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مقةرى الطاىخ: "مغ أضل مسكع" مخاعاة لخياؽ الحصاب، وىػ مػجو    
 .(ٔ)لكفار مكة 

وخػلف مقةرى الطاىخ، فعجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لعمية ما في    
مديج  وسبب -ج يد الذمة، أي أف خبلفيع البعيج عغ الجق غاية البع

 مػضع الزػصػؿ ضبلليع وكفخىع، قاؿ القاضي البيراوي: فػضع
 .(ٕ)ضبلليع لزديج وتعميبلً  لجاليع؛ شخ اً  الرزيخ؛

                                                           

ويؽ أشيرىؼ: ابؽ  ذىب إليو ال"فسرون، -( والقؾل  أن ال ظتب ضي اآلي  لكفتر قريشٔ)
. وأبؾ حيتن ضي الث ر ٜ٘/ٗ. وال تزن ضي لثتب التأوي  ٖٕ/٘عظي  ضي ال" رر الؾجيز 

 . ٖٛٗ/ٚال" يط 
 تعتلى: وعثترتو: وقؾلو ٜٖٓ/٘لمزي  ري  الك تم . وينغر٘ٚ/٘ التنزي  ( أنؾارٕ)
﴿        ﴾  ويفتتيل  .ووفتيؼ ل تليؼ بيتنت فينكؼف؛ يؾشا يؾشؾ

 ويدارك. ، وعثترتو: فووفتتيؼف بدل عثترة الزي  ري: ووفتيؼٜٖٔ/ٕٚالغيب لمرازي 
، وعثترتي"ت نفس عثترة ٚ٘ٔ/ٚٔ، والمثتب البؽ عتدل ٕٕٗ/ٖلمنسفي  التنزي 

 ٖٚٙنقبل عؽ الك تم. والجبلَليؽ ور ٖٙ/ٙالزي  ري. وغرائب القرآن لمنيستبؾري 
 أش  فيؽ وعثترتو: أي ٕ٘/ٗالبيتن لئليجي  وجتيا وعثترتو قريث  يؽ عثترة الك تم.

 ، وروحٕ٘/٘السميؼ  العق  ال بلل. وإرشتد لك"تل تعميبلً  ليكؾن  يؾشعو؛ ضؾشا ينكؼف؟
، ٖ٘ٓ/ٛ ال"غيري  ، والتفسيرٜٛٔ/٘البؽ عجيث   ال"ديد ، والث رٕٓٛ/ٛالبيتن ل قي 

 وعثترتو: واألو  ٘ٛٙ، ٗٛٙ/ٗلم ؾكتني  القدير وعثترتيؼ نفس عثترة البي توي. وضتل
﴿ ضؾشا ينكؼف؟ أش  شيء فأيُّ      ﴾ حتليؼ لبيتن ال "ير؛ يؾشا 

وعثترتو  ٘/ٕ٘لآللؾسي  ال"عتني شبلليؼ. وروح ضي األعغؼ السبب وأنيت ال" تق ، ضي
 ويت يؾوؾل  ال تني  وعثترتو: وفَيْؽف ٚٔ/ٕ٘ والتنؾير والت رير نفس عثترة البي توي.

﴿:  قؾلو ال" تطبؾن  يتودق      ﴾، ال"ؾوؾل؛ طريق إلى اإلش"تر عؽ ضعدل 
== 
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وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف مديػراف عسج الزفخخيغ:    
والحبلؼ،  الدقاؽ في شػشيع لبعج األوؿ: شخح الجاؿ والذفة وىػ بياف

 يل الربلؿ.والغخض التاني: تعم

ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخض ثالث ىػ أنيع تعخضػا لمعقػبة    
﴿واليبلؾ،  يغ صاروا في شقاؽ بعيج، قاؿ البقاعي:      ﴾مسكع : - 

﴿: قاؿ ولكسو -األصل كاف ىكحا        ﴾  ًأنيع عمى إلخ؛ تسبييا 
 الةي تعالى هللا خصػاتل نفخو عخض فقج كحلظ صار مغ وأف كحلظ، صاروا
 .(ٔ) مجالة إلخ ال ىمظ واقعةو مغ

**** 

 ى

                                                                                                                                                  

== 

 عؽ كنتي  وذلػ ال قتق،  كؾنيؼ شديدي ال تليؽ أش  أنيؼ تعمي  يؽ الصم   و تأذن ل"ت
 .لم سران سبب ال بلل أن يؽ يعمؾم ىؾ ل"ت عقؾب ؛ ال مق أشد كؾنيؼ
 .ٕ٘٘/ٖال"نير لم ظيب بتصرم. وينغر السراج  ٕٕٗ/ٚٔ الدرر ( نغؼٔ)
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ىدورةىاألحقاف
 ٔفّٗا وٕضعاُ، ِٔىا:   
﴿  وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -1     

                     ﴾
(ٔ)   . 

ا ةزاؿ  وإذا تةمى عمييع آياتسا بيسات قالػا" بساء عمىومقةرى الخياؽ:    
 :﴿أف قػلو            ﴾ عمى قػلو: معصػؼ ﴿           

     ﴾
 .(ٗ)وأف الزخاد بالزػصػؿ الزةمػ عمييع وىع الزدخكػف  ،(ٖ()ٕ)

زيخ إلى الزػصػؿ؛ إلثبات أف وخػلف مقةرى الخياؽ، فعجؿ عغ الر   
﴿كفخىع ىػ عمة قػليع عغ القخآف:       ﴾. 

 ليع الجامل الػصف بّيغ ولكسو -األصل كاف ىكحا- قاؿ البقاعي: قالػا   
 ﴿: فقاؿ القػؿ عمى      ﴾ :أبخزتيا الةي األنػار تمظ سةخوا أي 
 .(٘)الةبلوة تمظ

                                                           

﴿، وت"تييت: ٚيؽ اآلي   ٙٗ( سؾرة األحقتم ٔ)                  

                     ﴾. 

 .ٖ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٕ)
 .ٜٖٗ/ٛ ال"غيري  . والتفسيرٜٕٔ/ٛٔ الدرر لمثقتعي ( ينغر نغؼٖ)

 .ٕٕٛ/ٙ( ينغر ضتل الرح"ؽ لمعمي"ي ٗ)

 :وعثترتو: وقؾلو ٖٔ/ٕٙ والتنؾير البؽ عتشؾر . وينغر الت ريرٜٕٔ/ٛٔ الدرر ( نغؼ٘)
﴿    قؾليؼ سبب وبأنو  تلكفر، عمييؼ لمتسجي  اإلش"تر؛ يقتم ضي ﴾ إعيتر 

 ذلػ.
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تدةزل عمى غخض ببلغي آخخ ىػ تخثيل الكفخ عمييع، قاؿ ويذح أف    
 ﴿أبػ الخعػد:           ﴾ ع   إلخ ضِّ ع   الزػصػؿ و   ضزيخِّ  مػضِّ

 .(ٔ)والربللة الكفخِّ  بكزاؿ عمييع تخثيبلً  عمييع؛ الزةمػِّ 

﴿   وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -2       

                       ﴾(ٕ) .اآلية 

 مقةرى الخياؽ: "ويـػ يعخضػف عمى السار" إلخ؛ نطخًا لمخباؽ.   

﴿قاؿ ابغ عاشػر: وذكخ          ﴾  إضيار في مقاـ اإلضزار؛ لئليزاء
 .(ٖ)اؿ ليع ذلظ؛ ألنيع كفخوابالزػصػؿ إلى عمة بساء الحبخ، أي يق

 .: "أليذ ىحا العحاب بالجق التابت"بخبب كفخىع أي يقاؿ ليع   

**** 

 ى

                                                           

التنزي   وأنؾار .ٖٜٗ/٘. وينغر الك تم لمزي  ري ٕٕٔ/٘السميؼ  العق  ( إرشتدٔ)
. ٚ٘/ٛ ال" يط ألبي حيتن والث ر .ٖٛٓ/ٖالتنزي  لمنسفي  . ويداركٕٔٔ/٘ لمبي توي 
البيتن ل قي  . وروحٖٔٛ/ٚٔ . والمثتب البؽ عتدلٕٙٙ/ٜ ال"صؾن لمس"يؽ والدر
 وضتل .ٛ/ٕٙلآللؾسي  ال"عتني . وروحٕٖٙ/٘البؽ عجيث   ال"ديد والث ر .ٙٙٗ/ٛ

 . والتفسير ٕٗ/ٕٚل" "د األييؽ  والري تن الروح . وحدائقٖٔ/ٖٔلمقنؾجي  البيتن
 .ٜٖٗ/ٛ ال"غيري 

 .ٖٗيؽ اآلي   ٙٗ( سؾرة األحقتم ٕ)
 .ٙٙ/ٕٙ( الت رير والتنؾير ٖ)



   
 

 

2537 

ىدورةىالفتح
 ٔفّٗا وٕضعاُ، ِٔىا:   

﴿  وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع   -1     

                 ﴾
(ٔ). 

﴿لزخاد بػ وا          ﴾  :ما أريج بالساس في قػلو﴿       

  ﴾
 . (ٖ)،  يث أريج بيع مدخكػ مكة بالججيبية ومغ وافقيع(ٕ)

 وأصل الخياؽ: "ولػ قاتمػكع لػلػا األدبار" إلخ.   

اؿ: قاؿ ابغ عاشػر: وكاف مقةرى الطاىخ اإلتياف برزيخ الساس بأف يق   
"ولػ قاتمػكع"، فعجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لزا في الذمة مغ اإليزاء 
إلى وجو بساء الحبخ، وىػ أف الكفخ ىػ سبب تػلية األدبار في قةاليع 

 .(ٗ)لمزخمزيغ

 ﴿  وٕضع ٔأ الفاعن يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع   -2   

                             ﴾
(٘). 

                                                           

 .ٕٕيؽ اآلي   ٛٗ( سؾرة الفتل ٔ)
 .ٕٓ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٕ)
. والت رير ٜٗ/ٗ. والسراج ال"نير لم ربيني ٖ٘ٔ/٘( ينغر ال" رر الؾجيز البؽ عظي  ٖ)

 .ٚٚٔ/ٕٙوالتنؾير البؽ عتشؾر 
 بتصرم. ٔٛٔ/ٕٙ( الت رير والتنؾير ٗ)

 .ٕٙيؽ اآلي   ٛٗسؾرة الفتل  (٘)
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﴿تقجـ ذكخ           ﴾  في اآلية الخابقة مختيغ، والزخاد بيع كفار
 بالبيت والصػاؼ مكة وأصجابو مغ دخػؿ  السبي مسعػا قخير ببل خبلؼ،

 :﴿، قاؿ (ٔ)الجخاـ                      ....        

                   ﴾ اآلية(ٕ) . 

إلى  وأصل الخياؽ: "إذ جعمػا في قمػبيع الجزية"، وعجؿ عغ الرزيخ   
 ؛ لئلشعار بالعمية.الزػصػؿ

  يد في بزا لحميع ضزيخىع؛ مػضع الزػصػؿ قاؿ أبػ الخعػد: وْضع     
 .(ٖ)بوِّ  الجكعِّ وتعميلِّ  الذمة؛

أي أف كفخىع ىػ سبب  زية الثاىمية في قمػبيع، وتعسي األنفة والةكبخ   
عغ اإلذعاف لمجق، كعجـ اإلقخار بالبخزمة والخسالة لمسبي 

عمى  
 .(ٗ)األشيخ

**** 
                                                           

: أن ال"راد  تل"ؾوؾل كفتر  قريش  بل ٖٚٔ/ٗذكر ابؽ العربي ضي أحكتم القرآن  (ٔ)
 . ٖٙٔ/٘ رر الؾجيز البؽ عظي  . وال"ٕٓ٘/ٚربلم. وينغر يعتلؼ التنزي  لمثغؾي 

 .ٕ٘يؽ اآلي   ٛٗسؾرة الفتل  (ٕ)
. وروح ٕٓٗ/٘. وينغر الث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٗٙٔ/٘إرشتد العق  السميؼ  (ٖ)

 .ٔٔ/ٕٙال"عتني لآللؾسي 
: أن ٓٗاآلي   ٜعند تفسير سؾرة التؾب   ٔٓ٘/ٓٔذكر وتحب تفسير ال"نتر  (ٗ)

  كم"  بدئو يؽ الصمل كتتب ضي ال" ركؾن  أ ته يت أنيت ال "ي  ىذه تفسير ضي األشير
 يؽ كتن ل"ت وتعصِبيؼ هللا، برسؾل فيو  دمحم ووف سيدنت ويؽ الرحيؼ، الرح"ؽ هللا  سؼ
. ونغؼ ٖٔٔ/٘الميؼ. وينغر ينغر أنؾار التنزي  لمبي توي   تس"ػ: وىؾ الجتىمي  عتدة

 .ٖٖٓ/ٛٔالدرر لمثقتعي 



   
 

 

2539 

ىدورةىالذاروات
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

﴿   قٕلْ تعاىل:وٕضع الضىري "ِي" يف "الرَٖ كفسٔا"ٔضع        

                  ﴾
(ٔ). 

الزخاد بالحيغ كفخوا أف ومقةرى الخياؽ أف يقاؿ: "فػيل ليع" بساء عمى    
وىع كفار مكة، والزخاد بأصجابيع مغ تقجـ  (ٕ)عيغ ما أريج بالحيغ ضمزػا

 . (ٖ)مغ الكفار

ؽ فعجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ لئلشعار وخػلف مقةرى الخيا   
بخبب كفخىع، قاؿ أبػ  العحاب اسةجقػا أنيعبعمية ما في  يد الذمة، أي: 

﴿الخعػد:            ﴾   ع  تخثيبلً  ضزيخِّىع؛ مػضع   الزػصػؿ   و ضِّ
 .(ٗ)الجكعِّ بعمةِّ  وإشعاراً  الك فخ؛ مغ   الذمةِّ   يد في بزا عمييع

                                                           

 .ٓٙاآلي   ٔ٘( سؾرة الذاريتت ٔ)
﴿( قتل تعتلى: ٕ)                         ﴾ 

 .ٔ٘يؽ سؾرة الذاريتت  ٜ٘اآلي  
( والقؾل  أن ال"راد  تلذيؽ عم"ؾا كفتر يك ، وأن أو تبيؼ يؽ تقدم يؽ الكفتر كقؾم ٖ)

يؽ أشيرىؼ: الثغؾي ضي يعتلؼ التنزي  ال ربلم فيو بيؽ ال"فسريؽ، و  -نؾح وغيرىؼ
 .ٔٗٔ/ٛ. وأبؾ حيتن ضي الث ر ال" يط ٖٗٚ/ٕ. وابؽ جزي ضي التسيي  ٖٔٛ/ٚ
البؽ  ال"ديد والث ر .ٖٛٔ/ٜالبيتن ل قي  . وينغر روحٕٚٓ/٘( إرشتد العق  السميؼ ٗ)

. ٕٗٔ/ٖٔلمقنؾجي  البيتن . وضتلٕ٘، ٕٗ/ٕٚال"عتني لآللؾسي  وروح .ٕٛٗ/٘عجيث  
 .ٓٗ/ٕٛل" "د األييؽ  والري تن الروح ائقوحد
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وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: الةخثيل عمييع بالكفخ،    
 واإلشعار بعمةو.

ويذح أف تدةزل اآلية عمى غخض ثالث ىػ تأكيج ضمزيع بأنو مغ قبيل    
الكفخ، واإلشارة بزا في  يد الذمة إلى عجـ شكخىع السعزة، قاؿ ابغ 

 االسع إلى عضزيخى عغ عجؿ ضمزػا"، "الحيغ كفخوا" ىع و"الحيغعاشػر: 
 صفة في ما مع بالزخادؼ، تأكيجاً  الخابق االسع تأكيج مغ ؼيو لزا الطاىخ؛
 .(ٔ)خالقيع نعزة يدكخوا لع أنيع إلى اإليزاء مغ الكفخ

**** 

ىدورةىالطور    
 ٔفّٗا ثالثٛ وٕاضع، ِٔ٘:   

  يف قٕلْ تعاىل: "ِي"وٕضع الضىري  "الرَٖ آوٍٕا"ٔضع  -1   
﴿                                  ﴾

(ٕ). 

 بساء عمى ألجقسا بيع ذريةيع"ىع  "ومقةرى الزقاـ اإلضزار بأف يقاؿ:    
﴿ أف الزخاد بػ     ﴾  الزةقػف الزةقجـ ذكخىع في قػلو :﴿      

       ﴾
(ٖ( )ٗ). 

                                                           

 .ٕٖ/ٕٚوالتنؾير  ( الت ريرٔ)
 .ٕٔيؽ اآلي   ٕ٘( سؾرة الظؾر ٕ)
 .ٚٔ( السؾرة الست ق  اآلي  ٖ)
ونسثو  واألنصتر، ال"يتجرون  ( ارتمف ضي ال"راد  تل"ؾوؾل ضي اآلي ، ضقي : ال"راد بيؼٗ)

 السببَ  كؾُنيؼ بيؼ ت صيَصيت يؾجب وال الع"ؾم اآلي  الؾاحدي وغيره البؽ عثتس. وعتىر
== 
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إلى الزػصػؿ؛ لئليزاء بعمية اإليزاف لمحبخ،  ضزاروإنزا عجؿ عغ اإل   
 لةكػف  اإلضزار؛ مقاـ في إضيار بالزػصػؿ قاؿ ابغ عاشػر: والةعبيخ

 ذرياتيع إلجاؽ سبب أف أي بعجىا، الػارد الحبخ بساء وجو إلى إيزاءً  الذمة
 آبائيع؛ إيزاف بخبب آمسػا حرياتال وكػف   إيزان يع ىػ -الثسة نعيع في بيع
 .(ٔ)اإليزاف أبساءىع يمقسػف  الزؤمسيغ اآلباء ألف

 ﴿  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع  -2   

                   ﴾
(ٕ). 

عمى أف الزخاد مقةرى الطاىخ أف يقاؿ: "فيع الزكيجوف"، بساء    
 .الكبلـ فييع في اآليات الحيغ تقجـ (ٖ)بالزػصػؿ كفار قخير

                                                                                                                                                  

== 

السبب. قتل اآللؾسي: ال    صؾص ال المفظ  ع"ؾم ضتالعتثتر ذلػ، ول إن نزوليت ضي
 ال اإلي"تن  أرّصِ  ال"تصفؾن  ِذْكرىؼ، ال"تقدم ال"تقؾن  بيؼ ال"راد: وقي  .أعؽ و تو

و وىؾ اإلسبلم، ونسثو الج"يؾر إلى ابؽ عثتس أي ًت. التفسير الثسي ط لمؾاحدي  أَع"ِّ
. وروح ال"عتني ٕٕٗ/ٖٔ. وضتل البيتن لمِقنَّؾجي ٓٛ/ٗ. وتفسير ابؽ عرض  ٚٛٗ/ٕٓ

 . بتصرم. ٕٕ/ٕٚلآللؾسي 

 .ٛٗ/ٕٚ( الت رير والتنؾير ٔ)
 .ٕٗاآلي   ٕ٘( سؾرة الظؾر ٕ)
( ارتمف ال"فسرون ضي ال"راد  تل"ؾوؾل ضي اآلي  عمى قؾليؽ: ضيرى ضريق ينيؼ الظبري ٖ)

ال"راد  و كفتر قريش، بين"ت يرى ضريق آرر ينيؼ البي توي وابؽ جزي أن والزي  ري أن 
﴿    ﴾  ي ت"  الع"ؾم وىؼ دارمؾن فيو درؾاًل أوليًت، وال صؾَص أي ًت فيكؾن

. والك تم ٗٛٗ/ٕٕال "ير. جتيا البيتن لمظبري  يؾشا وشا ال"ؾوؾل يؽ
== 
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وإنزا عجؿ عغ اإلضزار إلى الزػصػؿ؛ لزا تديخ إليو الذمة مغ عمة    
 الزيمكػف؛ ألنيع كفخوا. بيع، أي فيع الزغمػبػف في الكيج  مػؿ الكيج

﴿قاؿ أبػ الخعػد:         ﴾   ووْضع  الزػصػؿِّ  ،ىع الزحكػروف
؛ وتعميلِّ  مػضع  ضزيخِّىع؛ لمةخثيلِّ عمييع بزا في  يد الذمةِّ مغ الكفخِّ

 .(ٔ)الجكعِّ بو

 والةعميل بو. ،وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: الةخثيل بالكفخ   

 ويذح أف تدةزل اآلية عمى أغخاض ببلغية أخخى:   

بو، أي: مغ كاف كافخًا فيػ أوليا: الةعزيع في كل مغ كفخ لةعميق الجكع    
مكيج وإف كاف مغ غيخ ىؤالء، قاؿ ابغ عخفة: عبخ باالسع الطاىخ ولع 
يقل: "فيع الزكيجوف"؛ ليفيج العزـػ في كل مغ اتذف بذفاتيع؛ وليحخج 

 .(ٕ)بحلظ مغ أسمع مسيع، فبل يكػف مكيجا

 جوا  نخق عمى كاف إذا الكبلـ وثانييا: الةسبيو عمى وصف الكفخ؛ ألف   
انةبو، قاؿ  السخق عغ الكبلـ يحخج شيء جاء إذا لكغ يغفل الخامع، ربزا

                                                                                                                                                  

== 

. ٜٖٔ/ٕ. والتسيي  البؽ جزي ٘٘ٔ/٘ التنزي  لمبي توي  . وأنؾارٖٔٙ/٘لمزي  ري 
 بتصرم.

. وضتؾح الغيب ٘٘ٔ/٘. وينغر أنؾار التنزي  لمبي توي ٕٗٔ/٘( إرشتد العق  السميؼ ٔ)
. والث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٓ٘ٔ/ٛ. والث ر ال" يط ألبي حيتن ٗٙ/٘ٔلمظيبي 

ح . وحدائق الرو ٜٖ/ٕٚ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٓٓٔ/ٜ. والتفسير ال"غيري ٜ٘ٗ/٘
 .ٚٚ/ٕٚ. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٜٛ/ٕٛوالري تن ل" "د األييؽ 

بتصرم. والسراج  ٖٔ، ٖٓ/ٜٔ. وينغر نغؼ الدرر لمثقتعي ٛٛ/ٗ( تفسير ابؽ عرض  ٕ)
 .ٜٔٔ/ٗال"نير لم ربيني 
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﴿القِّسَّػجي:      ﴾  ىحا مغ وقػع الطاىخ مػضع الزرزخ؛ تسبييًا
 .(ٔ)عمى اتذافيع بيحه الذفة القبيجة إلخ

  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ ظمىٕا"ٔضع  -3     
﴿                ﴾

(ٕ). 

: قػلو  أسمػب عمى مقةرى الخياؽ أف يكػف: "وإف ليع عحابا" جخيا   
﴿                         ﴾

، وأف الزخاد بالزػصػؿ كفار (ٖ)
 .(ٗ)مكة 

                                                           

. والمثتب البؽ ٛٚ/ٓٔبتصرم. وينغر الدر ال"صؾن لمس"يؽ  ٖٕ٘/ٖٔ( ضتل البيتن ٔ)
 .ٙٗٔ/ٛٔعتدل 
 .ٚٗيؽ اآلي   ٕ٘ؾرة الظؾر ( سٕ)
 .٘ٗ( السؾرة الست ق  يؽ اآلي  ٖ)
﴿( ارتمف ال"فسرون ضي ال"راد  تل"ؾوؾل ضي قؾلو: ٗ)      ﴾  تثعًت الرتبلضيؼ

ضي ال"راد  تلعذاب ضي قؾلو: ﴿     عمى قؾليؽ: ض"ؽ قتل: إن العذاب ﴾

عم"ؾا ع"ؾُم الغتل"يؽ، ونسثو الس"عتني ألك ر ال"فسريؽ.  ىؾ عذاب القبر، ضتل"راد  تلذيؽ
 تل"ؾوؾل كفتر  : إنو عذاب يؾم بدر، ضتل"راد-كتلؾاحدي والق يري وغيرى"ت -ويؽ قتل

﴿قريش يؾيئذ ويت وقا ليؼ، ويصداق ذلػ قؾل هللا ضي سؾرة التؾب :        

     ﴾إلى أى  التأوي . التفسير الؾسيط لمؾاحدي  ، ونسثو ال"تتريدي

، ٕٓٛ/٘. وتفسير القرآن لمس"عتني ٓٓٙ/ٗ. وتأويبلت أى  السن  لم"تتريدي ٜٔٔ/ٗ
 . بتصرم.ٖٕٚ/ٕٛ. ويفتتيل الغيب لمرازي ٕ٘ٗ/ٖ. ولظتئف اإلشترات لمق يري ٕٔٛ
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 -العحاب في الجنيا اقيعاسةجق أف عمة وخػلف مقةرى الخياؽ؛ إلفادة   
 .(ٔ)باهلل اإلشخاؾ الطمع ، وىػ ىسا

﴿قاؿ أبػ الخعػد:             ﴾ :ع، أي ْضع   ل ي   مػضع   الزػصػؿِّ  وو 
؛ قبل   مغ ذ كخ   لزا الرزيخِّ

(ٕ). 

أي لمةخثيل عمييع بزا في  يد الذمة مغ الطمع، وتعميلِّ الجكع بو،    
 :﴿ كزا سبق في قػلو                    ﴾

(ٖ). 

الةعزيع  ويذح أف تدةزل اآلية الكخيزة عمى غخض ببلغي آخخ ىػ:   
في كل مغ ضمع باإلشخاؾ لةعميق الجكع بو، أي: مغ كاف ضالزًا باإلشخاؾ 

 .فإف لو عحاًبا آخخ، وإف كاف مغ غيخ ىؤالء

 لمجكع وتعميقاً  تعزيزاً  أضيخ؛ ولكسو "ليع"، األصل وكاف ي:قاؿ البقاع   
﴿: فقاؿ بالػصف      ﴾ :كزا مػاقعيا غيخ في األشياء أوقعػا أي 

                                                           

ؼ إلى أنو ( ارتمف ال"فسرون ضي ال"راد  تلغمؼ، ضذىب الج"يؾر إلى أنو ال رك، وبع ئ)
. والنكت والعيؾن ٛٛٗ/ٕٕالكثتئر، وبع يؼ إلى أنو الصغتئر. جتيا البيتن لمظبري 

 . بتصرم.ٖٙٛ/٘لم"توردي 

حيت اقتصر  ٜٚٗ/٘. وينغر الث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٕ٘ٔ/٘( إرشتد العق  السميؼ ٕ)
 حيت أشتر إلى الغرَشيؽ يعتً  ٜٖ/ٕٚعمى التسجي   تلغمؼ. وروح ال"عتني لآللؾسي 

حيت  ٕٛ/ٕٚوى"ت: التسجي   تلغمؼ وتعمي  ال كؼ  و. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر 
 اقتصر عمى التعمي   تلغمؼ.

 .ٕٗيؽ اآلي   ٕ٘( سؾرة الظؾر ٖ)
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 الدخؾ مغ ويعةقجوف  العذياف مغ ويفعمػنو القخآف، في يقػلػنو
 . (ٔ)والبيةاف

**** 

ىدورةىالنجم   
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   
﴿  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "تٕىل ََِو"ٔضع          

                           ﴾
(ٕ). 

 :﴿ عسيع" تبعا ألسمػب قػلو  "فأعخض: مقةرى الخياؽ            

                                ﴾
(ٖ). 

 صمة بو تؤذف لزا اإلضزار؛ مقاـ في الزػصػؿ باالسع ولكغ جيء   
 .عسيع باإلعخاض أمخه  عمة مغ الزػصػؿ

﴿قاؿ أبػ الخعػد:                     ﴾ :ووضع عسيع، أي 
 مغ صمةِّو  يدِّ  في بزا وصفيع ىإل بو للمةػص ضزيخىع؛ مػضع الزػصػؿ
 .(ٗ)بيا الجكعِّ وتعميلِّ  القبيجةِّ؛ األوصاؼِّ 

                                                           

 . ٖٙ/ٜٔ( نغؼ الدرر لمثقتعي ٔ)

 .ٜٕيؽ اآلي   ٖ٘( سؾرة النجؼ ٕ)
 .ٕٛ( السؾرة الست ق  اآلي  ٖ)
 . والتفسيرٛٓ٘/٘البؽ عجيث   ال"ديد وينغر الث ر .ٕٕ٘/٘( إرشتد العق  السميؼ ٗ)

والتنؾير البؽ عتشؾر  . والت ريرٓٙ/ٕٚال"عتني لآللؾسي  . وروحٕٓٔ/ٜ ال"غيري 
 .ٗٚ/ٗٔ د سيد طنظتوي  الؾسيط والتفسير .ٚٔٔ/ٕٚ
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وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف مغ أغخاض وضع الزػصػؿ    
مػضع الرزيخ: األوؿ: الةػصل إلى الػصف بزا في  يد الذمة، والتاني: 

 اإلشعار بالعمية، لكغ التاني ىػ األشيخ. 

 سػى  يخيجوا ولع الػ ي، عغ أعخضػا خبب أنيعأي: أ ْعخِّْض عسيع ب   
عْ  باآلخخة يةعمق ما وأما الجنيا، مةع  غفمة. عسو في ف ي 

 الجنيا وإيتار   عسيع، لئلعخاض سبب الحكخ عغ قاؿ أبػ  ياف: فالةػلي   
 .(ٔ)الحكخ عغ الةػلي سبب

**** 

ىدورةىالمجادلظ   
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   

 ﴿  ٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل:و "الرَٖ حيادُٔ"ٔضع    

                       ﴾
(ٕ). 

مقةرى الخياؽ أف يقاؿ: إنيع في األذليغ"، ولكغ عجؿ عغ الرزيخ إلى    
 الزػصػؿ؛ ألربعة أغخاض: 

ذمة، وتعميل  الجكع : البياف بزا في  يد ال-وىػ األشيخ -األوؿ والتاني   
و ىزا ال ج  ، فع  الػارد بعجه وىػ كػنيع أذليغ؛ ألنيع أعجاء هللا ورسػلو 

 يكػف عديدًا.

                                                           

 .ٔٙٔ/ٛال" يط  ( الث رٔ)
 .ٕٓاآلي   ٛ٘( سؾرة ال"جتدل  ٕ)
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؛ لمةسبيوِّ  -أي  دب الديصاف -قاؿ أبػ الخعػد: عبخ عسيع    بالزػصػؿِّ
ز ا؛  ادَّ هللا ورسػل و  مجاّدٌة ل ي  بزا في  يد الذمةِّ عمى أفَّ م ػادة  م ْغ   

كعِّواإلشعارِّ   . (ٔ)بعمةِّ الج 

 -أي  دب الديصاف -التالث: الحـ، قاؿ اآللػسي: عبخ عسيع   
 .(ٕ)بالزػصػؿ؛ ذما ليع بزا في  يد الذمة؛ وإشعارًا بعمة الجكع

الخابع: اإلفادة بعجاوتيع  والخسػؿ، قاؿ ابغ عاشػر: أخخج الكبلـ عمى    
مة أنيع أعجاء  خبلؼ مقةرى الطاىخ إلى الزػصػلية؛ إلفادة مجلػؿ الذ

 .(ٖ)؛ وإفادة الزػصػؿ تعميل الجكعتعالى ورسػلو 

**** 

ىدورةىالملكىىىى
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   
 ﴿  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع       

                    ﴾
(ٗ). 
                                                           

وعثترتو بتصرم:  ٜٖٗ/ٜٔالدرر لمثقتعي  . وينغر نغؼٜٕٙ/٘( إرشتد العق  السميؼ ٔ)
 يعمبلً  ضقتل العداوة، ضي أوقعيؼ أنو بّيؽ ال ستر، يؽ الذكر نسيتن إليو أووميؼ يت ل"ت بّيؽ
 اإلش"تر؛ يؾشا يغيراً  ذلػ؛ نفي عمى ل تلفيؼ تكذيثتً  وأكد والت زب، والنسيتن ال ستر
 ﴿: اليبلك ضي ال"ؾقا الؾوف عمى لمتنبيو            اىر. وروح ﴾

 .ٙ٘/ٕٛ. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٖٗ/ٕٛال"عتني لآللؾسي 
 .ٖٗ/ٕٛ( روح ال"عتني ٕ)
 .ٙ٘/ٕٛ( الت رير والتنؾير ٖ)
 .ٕٚيؽ اآلي   ٚٙسؾرة ال"مػ  (ٗ)
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﴿سبق الججيث عغ            ﴾  في قػلو :﴿                

     ﴾(ٔ) والزخاد بيع الكفار الزسكخوف لمزعاد الزخةبعجوف ،
 . (ٕ)وقػعو

وإنزا عجؿ  لمرزيخ بأف يقاؿ في غيخ القخآف: "سيئت وجػىيع"، والزقاـ   
اىخ؛ لعمية ما في  يد الذمة عمى بالزػصػؿ الحي مغ قبيل الط عسو وأتى

ع ضزيخِّىِّع؛ مػضع   الزػصػؿِّ  ووضع   األشيخ، قاؿ أبػ الخعػد: يِّ  لحمِّّ
؛  .(ٖ)بوِّ  الزخاءةِّ  وتعميلِّ  بالك فخِّ

وبيحا يةجقق في اآلية غخضاف ببلغياف: األوؿ: الحـ بذفة الكفخ،    
 اكانػ  أنيع وىػ الزخاءة، بيع  مت أجمو مغ الحي والتاني: بياف الخبب

 كافخيغ.

 ويذح أف تدةزل اآلية عمى أغخاض ببلغية أخخى:   

 مسيا: إفادة عطع ىػؿ ما اتذفػا بو مغ الكفخ، قاؿ ابغ عخفة: وأوقع   
 بو؛ اتذفػا ما ليػؿ تعطيزا "وجػىيع"؛ يقل: فمع الزرزخ مػقع الطاىخ
 .(ٗ)العحاب ذلظ بو اسةجقػا الحي الخبب عمى وتسبيياً 

                                                           

 .ٕ٘السؾرة الست ق  اآلي   (ٔ)
 .ٛٚ/ٗٔينغر تفسير القرآن العغيؼ البؽ ك ير  (ٕ)
. وروح البيتن ل قي ٕٙٙ/ٗ عرض  ابؽ . وينغر تفسيرٖٚٙ/٘إرشتد العق  السميؼ  (ٖ)
. وضتل ٕٔ/ٜٕ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٔٓٔ/ٚ. والث ر ال"ديد البؽ عجيث  ٜٙ/ٓٔ

. والتفسير ٛٗ/ٖٓ. وحدائق الروح والري تن ل" "د األييؽ ٕٚٗ/ٗٔالبيتن لمقنؾجي 
 .ٜٕ/٘ٔالؾسيط د/سيد طنظتوي 

 .ٕٙٙ/ٗ عرض  ابؽ فسيرت( ٗ)
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ع لةعميق الجكع عمى الػصف، قاؿ البقاعي: وأضيخ ومسيا: قذج الةعزي   
﴿: فقاؿ بالػصف لمجكع وتعميقاً  تعزيزاً  اإلضزار؛ مػضع في      ﴾ 
 عمى ولػ -الػصف ىحا أوقع مغ وجػه في الكخاىة وغاية الخػء ضيخ أي:
م ْةيا -اإليقاع وجػه أدنى  .(ٔ)الكآبة   وع 

 في أثخه مغ الكخاىة والكآبة فطيخ العحاب ذلظ ساءىع أف كل مغ كفخ   
 .وجػىيع

**** 

ىدورةىاالنذقاق   
 ٔفّٗا وٕضع ٔاحد، ِٕٔ:   
﴿  وٕضع الضىري "ِي" يف قٕلْ تعاىل: "الرَٖ كفسٔا"ٔضع      

           ﴾(ٕ). 
﴿و         ﴾  ىع الزخادوف في قػلو :﴿              

             ﴾(ٖ). بل ىع "زقةرى الطاىخ اإلضزار بأف يقاؿ: ف
 ، فعجؿ عغ الرزيخ إلى الزػصػؿ؛ ألربعة أغخاض ببلغية: "يكحبػف 

: اإلشػػػػػعار بعمػػػػػة عػػػػػجـ خرػػػػػػعيع لمقػػػػػخآف، قػػػػػاؿ -وأشػػػػػيخىا -أوليػػػػػا   
﴿الصيبػػػػػػي: و       ﴾  ػػػػػػع  مػضػػػػػػع الزطيػػػػػػخ؛ لئلشػػػػػػعار بػػػػػػأنيع ال ضِّ و 

                                                           

 .ٖٛٗ/ٗ. وينغر السراج ال"نير لم ربيني ٕ٘ٙ/ٕٓ الدرر نغؼ (ٔ)
 .ٕٕاآلي   ٗٛ( سؾرة االن قتق ٕ)
 .ٕٔ، ٕٓ( السؾرة الست ق  اآلي  ٖ)
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 يؤمسػػػػػػػػػػػػػػػف وال يخػػػػػػػػػػػػػػثجوف عسػػػػػػػػػػػػػػج قػػػػػػػػػػػػػػخاءة القػػػػػػػػػػػػػػخآف عمػػػػػػػػػػػػػػييع؛ 
 . (ٔ)ألنيع كافخوف مكحبػف 

ع  الزػصػؿ  مػضع     ثانييا: تخثيل الكفخ عمييع، قاؿ اآللػسي: وو ضِّ
 .(ٕ)ضزيخىع؛ لمةخثيل عمييع بالكفخ؛ واإلشعار بعمة الجكع

ذف بالػصف، قاؿ البقاعي: وضع الطاىخ ثالتيا: قذج الةعزيع لزغ ات   
مػضع الزرزخ؛ تعزيزًا؛ وتسبييًا عمى الػصف الحي  زميع عمى الةكحيب 

﴿فقاؿ:       ﴾  أي: سةخوا مخائِّي  عقػليع الجالة عمى الجق
﴿      ﴾ أي: بالقخآف وبزا دؿ عميو مغ  قائق العخفاف الز ْعمِّي ةِّ إلى

 .(ٖ)ف بالػا ج الجيافأ ْوجِّ اإليزا
﴿، قاؿ ابغ عاشػر: وقػلو: رابعيا: الحـ         ﴾  إضيار في مقاـ

اإلضزار؛ ألف مقةرى الطاىخ أف يقاؿ: بل ىع يكحبػف، فعجؿ إلى 
الزػصػؿ والذمة؛ لزا تؤذف بو الذمة مغ ذميع بالكفخ؛ لئليزاء إلى عمة 

لةأصل الكفخ فييع وكػنيع ي ْسع ة ػف  الحبخ، أي: أنيع اسةزخوا عمى الةكحيب؛
  .(ٗ)بو

                                                           

. وروح البيتن ل قي ٖٓ٘، ٜٖٗ/ٕٔ. وينغر نغؼ الدرر لمثقتعي ٖ٘ٙ/ٙٔ( ضتؾح الغيب ٔ)
. وحدائق الروح ٖ٘ٔ/٘ٔوضتل البيتن لمِقنَّؾجي . ٗٛ/ٖٓ. وروح ال"عتني لآللؾسي ٜٕٙ/ٓٔ

 .ٖٖٕ/ٖٓ. والت رير والتنؾير البؽ عتشؾر ٕٔٛ/ٖٔوالري تن ل" "د األييؽ 
. وحدائق الروح والري تن ٜٕٙ/ٓٔ. وينغر روح البيتن ل قي ٗٛ/ٖٓ( روح ال"عتني ٕ)

 . ٕٔٛ/ٖٔل" "د األييؽ 

 .ٖٓ٘، ٜٖٗ/ٕٔ( نغؼ الدرر ٖ)
 .ٖٕ/ٖٓ( الت رير والتنؾير ٗ)
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ىخاتمظ
 والذبلة والدكخ لو عمى تػؼيقو وامةسانو، عمى إ خانو،  الجزج   

 وبعج... الجاعي إلى رضػانو،  هللا رسػؿ سيجنا عمى والخبلـ

بعػف هللا ومجده وصمت إلى نياية ىحا البجث، وقج تػصمت ؼيو إلى ؼ   
 ، مسيا:عجة نةائج

أف تكػف ضاىخة، فإذا إذا ذكخت ابةجاء األصل في األسزاء أف  -ٔ   
الرزيخ، مزا يجؿ عمى أف كبل ى عسيا بسَّ ك  أعيجت ثانيًا فاألصل فييا أف ي  

 أصل في مػضعو. الزطيخ والزرزخمغ 

 أساليب  و  كتيخة اً صػر  -الطاىخ مقةرى خبلؼ عمى لمحخوجأف  -ٕ   
االلةفات، وأسمػب الجكيع،  :ساليبومغ ىحه األ ةعجدة في القخآف الكخيع،م
 أسمػبٍ  ، ولكلِّّ الزطيخ مػضع الزرزخالزطيخ، و  مػضع الزرزخ وضعو 

 .الةي يكدفيا الخياؽ   وأغخاض  مجمو و 

تعةبخ جدءًا مغ ضاىخة  "الزػصػؿ في مػضع الرزيخ"ضاىخة أف  -ٖ   
؛ وىي ال تخد الزطيخ في مػضع الزرزخ، وقج وردت في القخآف الكخيع كتيخاً 

 .إال لغخض ببلغي

بطاىخة "الزػصػؿ في مػضع سػا مغ أبخز الزفخخيغ الحيغ ع  أف  -ٗ   
يبي  الدمحدخيَّ  -الرزيخ" فالدمحدخي والصيبي ، الخعػد واآللػسي وأباوالصِّّ

يعبخاف وأبػ الخعػد واآللػسي مػضع الزرزخ،  الزطيخيعبخاف عسيا بػضع 
 .  صخا ًة بػضع الزػصػؿ مػضع الرزيخ غالباً 
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كتخة األغخاض الببلغية الةي ذكخىا الزفخخوف لػضع الزػصػؿ  -٘   
، فيي وزيادة الببلغيػف  اذكخى بجيث شزمت األغخاض الةيمػضع الرزيخ، 

 .تكاد تديج عمى برعة  عدخ غخضاً 

الزػصػؿ في "شيػعا لطاىخة وأكتخىا األغخاض الببلغية أبخز  -ٙ   
، فبل الةسبيو عمى عمة الجكعىػ  -في تفخيخ القخآف الكخيع "مػضع الرزيخ

 .يكاد يحمػ عسو مػضع 

يذمح أف يكػف  -وضع ؼيو الزػصػؿ مػضع الرزيخ كل مػشغ -ٚ   
 .لمعمية

أعجاد الزػاضع الةي وضع فييا الزػصػؿ مػضع الرزيخ تعميبل  -ٛ   
اثساف وسبعػف مػضعًا، وعجد الخػر الةي ورد فييا ذلظ ثبلث وثبلثػف 

  .سػرةً 

خ  مغ ةػصل إلى صػرٍ البجث تع العزل أثساء  -ٜ    وضع الزطيخ " أ خ 
صػرة وضع اسع اإلشارة مػضع الرزيخ، وىي  زرزخ"، ومسيا:مػضع ال

كةب في ضاىخة ججيخة بالجراسة؛ لمكدف عغ أغخاضيا الببلغية الزةساثخة أو 
 .الزفخخيغ

 والجزج  رب العالزيغ

**** 

    



   
 

 

2553 

 فكرسىالمصادرىوالمراجع

 .الكخيع القخآف -ٔ   

  التفطري ٔعمًٕ الكسآُ كتب

ىػ، تجقيق: ٜٔٔاإلتقاف في عمـػ القخآف لمخيػشي الزةػفى سسة  -ٔ   
 .ٔالخعػدية، شػ -مخكد الجراسات القخآنية، دار السدخ: مثزع الزمظ فيج

الزةػفى  العخبي بغ بكخ أبػ هللا عبج بغ دمحم القخآف، لمقاضي أ كاـ -ٕ   
 القادر عبج دمحم: عميو وعمَّق أ اديتو خخجو  أصػلو ىػ، راجعٖٗ٘ سسة

 ٖٕٓٓ - ىػ ٕٗٗٔ ، سسةٖلبساف، شػ -بيخوت العمزية، الكةب عصا، دار
 ـ.

إرشاد العقل الخميع إلى مدايا الكةاب الكخيع، تأليف: قاضي القراة  -ٖ   
ىػ، تجقيق: عبج ٕٜٛأبي الخعػد بغ دمحم العزادي الجسفي الزةػفى سسة

 -الخياض، ومصبعة الخعادة -كةبة الخياض الججيتةالقادر أ زج عصا، م
 ميجاف أ زج ماىخ.

اإلكخيخ في عمع الةفخيخ، تأليف: سميزاف بغ عبج القػي الصػفي  -ٗ   
عبج القادر  خيغ، مكةبة  د/ ىػ،  ققو: أ.ٖٔٚالزةػفى سسة 

 القاىخة. -اآلداب/ميجاف األوبخا

خ الجيغ أبي الحيخ عبج هللا أنػار الةسديل وأسخار الةأويل، تأليف ناص -٘   
، إعجاد ٜٔٙبغ عزخ بغ دمحم الديخازي الدافعي البيراوي الزةػفى 

وتقجيع: دمحم عبج الخ زغ الزخعدمي، دار إ ياء الةخاث العخبي، ومؤسخة 
 بيخوت/ لبساف. -الةاريخ
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بجخ العمـػ ألبي الميث نذخ بغ دمحم بغ أ زج بغ إبخاـيع  -ٙ   
ىػ، تجقيق وتعميق: الديخ عمي دمحم معػض ٖ٘ٚ الخزخقسجي الزةػفى سسة

والديخ عادؿ أ زج عبج الزػجػد، والجكةػر/زكخيا عبج الجزيج السػتي، دار 
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ، سسة ٔالكةب العمزية، بيخوت/لبساف، شػ

ىػ، دراسة ٘ٗٚالبجخ الزجيط ألبي  ياف األنجلخي الزةػفى سسة  -ٚ   
لزػجػد، وعمي دمحم معػض، وشارؾ في وتجقيق وتعميق: عادؿ أ زج عبج ا

تجؿيقو: د/ زكخيا عبج الزثيج، د/ أ زج السثػلي الثزل، وقخضو: د/ عبج 
ىػ ٖٔٗٔ، سسة ٔبيخوت/ لبساف، شػ -الجي الفخماوي، دار الكةب العمزية

 ـ.ٖٜٜٔ -
 أ زج العباس أبػ: الزثيج، الزؤلف القخآف تفخيخ في الزجيج البجخ -ٛ   
 هللا عبج أ زج: ىػ، الزجققٕٕٗٔالزةػفى سسة  عثيبة، بغ دمحم بغ

 القاىخة، سسة -يزك عباس  خغ الجكةػر/الساشخ: رسبلف،  القخشي
 الخ زغ سػرة أوؿ القزخ. ومغ سػرة بآخخ الصبعةوتسةيي ىحه  ىػ، ٜٔٗٔ

 ، سسةٕشػ بيخوت، - العمزية الكةب دار ط لػ مػافق الةفخيخ آخخ إلى
 ـ. ٕٕٓٓ - ىػ ٖٕٗٔ

ىاف في عمـػ القخآف لئلماـ بجر الجيغ دمحم بغ عبج هللا الدركدي البخ  -ٜ   
ىػ، تجقيق: دمحم أبػ الفرل إبخاـيع، مكةبة دار الةخاث، ٜٗٚالزةػفى سسة 
 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ، سسة ٖبالقاىخة، شػ -ش الثزيػرية

 الزاتخيجي دمحم بغ دمحم مسذػر أبي: تأليف الخسة، أىل تأويبلت -ٓٔ   
-الخسالة مؤسخة الحيزي، يػسف فاشزة: تجقيق ىػ،ٖٖٖ سسة الزةػفى
 .ـٕٗٓٓ - ىػٕ٘ٗٔ سسة ،ٔشػ لبساف،/بيخوت
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ىػ، تجقيق: ٙٔٙالةبياف في إعخاب القخآف لمعكب خي الزةػفى سسة  -ٔٔ   
ىػ ٜٖٙٔالقاىخة، سسة  -عمي دمحم البثاوي، مصبعة عيخى البابي وشخكاه

 ـ.ٜٙٚٔ -

 دار عاشػر، بغ الصاىخ دمحم/ لديخا: تأليف والةسػيخ، الةجخيخ -ٕٔ   
 .تػنذ -سجسػف 

 الغخناشي، يّ د  ج   بغ أ زج بغ دمحم: الةسديل، الزؤلف لعمـػ الةخييل -ٖٔ   
دار ، دمحم سالع ىاشع :ضبصو وصججو وخخج آياتوىػ، ٔٗٚ الزةػفى سسة
 .ـٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔ، سسة ٔ، شػلبساف -بيخوتالكةب العمزية/

 الةػنخي، عخفة بغ دمحم بغ دمحم: ؤلفعخفة، الز ابغ تفخيخ -ٗٔ   
 - ىػ ٜٕٗٔ ، سسةٔبيخوت، شػ العمزية الكةب ىػ، دار ٖٓٛ الزةػفي سسة

 ـ. ٕٛٓٓ

الةفخيخ البخيط، تأليف: الػا جي أبي الجخغ عمي بغ أ زج  -٘ٔ   
ىػ، تجقيق: د/دمحم بغ صالح بغ عبج هللا الفػزاف، ٛٙٗالزةػفى سسة 

ص اـ آؿ سعػد، أ. د/ تخكي أشخؼ عمى شباعةو وإخخاجو: د/ عبج العديد سِّ
 ىػ.ٖٓٗٔبغ سيػد العةيبي، جامعة ابغ سعػد، سسة 

 ىػ، ٗٙٛ سسة الزةػفى الزجمي الجيغ لثبلؿ الثبلليغ، تفخيخ -ٙٔ   
 .ٔشػ القاىخة، -الججيث دار ىػ،ٜٔٔ سسة الزةػفى الخيػشي الجيغ وجبلؿ

ي الزةػفى سسة تفخيخ القخآف، تأليف: أبي الزطيخ الخزعان -ٚٔ   
، ٔالخياض، شػ-ىػ، تجقيق: أبي تزيع ياسخ بغ إبخاـيع، دار الػشغٜٛٗ
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔسسة 
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 دمحم: ، الزؤلف(الزسار )تفخيخ زدةيخ باسعالجكيع ال القخآف تفخيخ -ٛٔ   
، سسة ٕالقاىخة، شػ-ىػ، دار الزسارٖٗ٘ٔ الزةػفى سسة رضا رشيج

 ـ.ٜٚٗٔ -ىػ ٖٙٙٔ

: تجقيق ىػ،ٗٚٚ سسة الزةػفى كتيخ البغ العطيع خآفالق تفخيخ -ٜٔ   
 أ زج وعمي رشاد، الخيج ودمحم العثزاوي، فرل ودمحم الخيج، دمحم مذصفى

 الديخ أوالد ومكةبة قخشبة، مؤسخة قصب، عباس و خغ الباقي، عبج
 ،ٔشػ القاىخة، -والسدخ لمصباعة الججيتية الفاروؽ  دار الثيدة، -لمةخاث
 .ـٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ سسة

 عزخ بغ دمحم الةفخيخ الكبيخ ومفاتيح الغيب، تأليف: أبي عبج هللا -ٕٓ   
 ىػ، دارٙٓٙ الزةػفى سسة الخي، خصيب الخازي  الجيغ بفحخ الزمقب الخازي 
 ـ.ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔسسة  ،ٔشػ بيخوت،-الفكخ

 بغ عمي الجخغ أبػ: العديد، الزؤلف الكةاب تفخيخ في الػجيد -ٕٔ   
داوودي،  عجناف صفػاف: ىػ، تجقيقٛٙٗةػفى سسة الز الػا جي، أ زج
 .ىػ٘ٔٗٔ ، سسةٔ، شػبيخوت -دمدق / الدامية الجار، القمع دار

تفخيخ الزطيخي، تأليف: القاضي دمحم ثساء هللا العتزاني الجسفي  -ٕٕ   
ّدو عساية، دار إ ياء ٕ٘ٔٔالسقدبسجي الزةػفى سسة  ىػ، تجقيق: أ زج عِّ

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، سسة ٔف، شػبيخوت/لبسا-الةخاث العخبي

شسصاوي  سيج د/دمحم: الكخيع، الزؤلف لمقخآف الػسيط الةفخيخ -ٖٕ   
 .ٔ، شػالقاىخة - الفثالة / مذخ نيرة دارىػ، ٖٔٗٔالزةػفى سسة 

جامع البياف عغ تأويل القخآف، تأليف: أبي جعفخ دمحم بغ جخيخ  -ٕٗ   
و: مجزػد دمحم شاكخ، ىػ،  ققو وعمق  ػاشيٖٓٔالصبخي الزةػفى سسة 
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، سسة ٕراجعو وخخج أ اديتو: أ زج دمحم شاكخ، مكةبة ابغ تيزية، شػ
 ـ.ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔ

جامع البياف في تفخيخ القخآف تأليف/ دمحم بغ عبج الخ زغ  -ٕ٘   
ىػ، ومعو  اشية دمحم بغ عبج هللا الغدنػي ٜ٘ٓاإليثي الزةػفى سسة 

 -ىسجاوي، دار الكةب العمزيةىػ، تجقيق: د/عبج الجزيج ٜٕٙٔالزةػفى 
 ىػ.ٕٗٗٔ-ـٕٗٓٓ، سسةٔبيخت/لبساف، شػ

 شزذ أ زج بغ دمحم هللا عبج أبػ: القخآف، الزؤلف أل كاـ الثامع -ٕٙ   
 وإبخاـيع البخدوني أ زج: ىػ، تجقيقٔٚٙ الزةػفى سسة القخشبي الجيغ

 القاىخة. - الزذخية الكةب دار: أشؽير، الساشخ
 الخ زغ عبج زيج أبػ: القخآف، الزؤلف تفخيخ في الجخاف الثػاىخ -ٕٚ   
 معػض عمي دمحم الديخ: ىػ، الزجقق٘ٚٛ الزةػفى سسة التعالبي دمحم بغ

 -العخب الةخاث إ ياء دار: الزػجػد، الساشخ عبج أ زج عادؿ والديخ
 ىػ. ٛٔٗٔ ، سسةٔبيخوت، شػ

  اشية القػنػي عمى البيراوي، تأليف: عذاـ الجيغ إسزاعيل -ٕٛ   
ىػ، ومعو  اشية ابغ الةزثيج ٜ٘ٔٔبغ دمحم القػنػي الجسفي الزةػفى سسة

ىػ، ٓٛٛمذمح الجيغ مذصفى بغ إبخاـيع الخومي الجسفي الزةػفى سسة 
ضبصو وصججو وخخج آياتو: عبج هللا مجزػد دمحم عزخ، دار الكةب 

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ، سسة ٔبيخوت/ لبساف، شػ -العمزية

يخ زاده عمى البيراوي، تأليف: دمحم بغ  اشية مجي الجيغ ش -ٜٕ   
ىػ، ضبصو ٜٔ٘مذمح الجيغ مذصفى القػجػي الجسفي الزةػفى سسة 
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بيخوت/  -وصججو وخخج آياتو: دمحم عبج القادر شاىيغ، دار الكةب العمزية
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ، سسة ٔلبساف، شػ

 دمحم: القخآف، الزؤلف عمـػ روابي في والخيجاف الخوح  جائق -ٖٓ   
مِّي هللا عبج بغ ألميغا ري  العمػي  األ ر  خ  : ومخاجعة الدافعي، إشخاؼ الي 

لبساف،  -بيخوت السثاة/ شػؽ  دار ميجي،  خيغ بغ عمي دمحم د/ىاشع
 ـ. ٕٔٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ ، سسةٔشػ

الجر الزذػف في عمـػ الكةاب الزكسػف، تأليف: أ زج بغ يػسف  -ٖٔ   
ىػ، تجقيق: د/ أ زج دمحم ٙ٘ٚالزعخوؼ بالخزيغ الجمبي الزةػفى سسة 

 دمدق. -الحخاط، دار القمع
ىػ، ٕٚٔٔ الزةػفى سسة  قي، إسزاعيل: البياف، الزؤلف روح -ٕٖ   
 بيخوت. -الفكخ دار

روح الزعاني في تفخيخ القخآف العطيع والخبع الزتاني، تأليف:  -ٖٖ   
ىػ، ٕٓٚٔأبي الفرل شياب الجيغ الخيج مجزػد األلػسي الزةػفى سسة 

 بيخوت/ لبساف. -إ ياء الةخاث العخبي دار

 عمي بغ الخ زغ عبج: تأليف الةفخيخ، عمع في الزخيخ زاد -ٖٗ   
 الزكةب: الساشخ ىػ،ٗٓٗٔ سسة ،ٖشػ ىػ،ٜٚ٘ سسة الزةػفى الثػزي 

 .بيخوت-اإلسبلمي

 أ زج بغ مذصفى بغ أ زج بغ دمحم: الةفاسيخ، الزؤلف زىخة -ٖ٘   
 مذخ.-العخبي الفكخ ىػ، دارٜٖٗٔ سةالزةػفى س زىخة بأبي الزعخوؼ
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الزكي الزةػفى سسة  ع قيمة البغ واإل خاف في عمـػ القخآف الديادة -ٖٙ   
ىػ ٕٚٗٔ، سسة ٔاإلمارات، شػ-مخكد البجػث والجراسات/الدارقةىػ، ٓ٘ٔٔ

 ـ.ٕٙٓٓ -

الخخاج الزسيخ في اإلعانة عمى معخفة بعس معاني كبلـ ربسا  -ٖٚ   
ف: الديخ اإلماـ الحصيب الدخبيسي الزةػفى سسة الجكيع الحبيخ، تألي

 ـ.ٔٛٛٔمذخ، سسة -ىػ، مصبعة بػالؽٜٚٚ

: تأليف البيراوي، تفخيخ عمى الخاضي وكفاية القاضي عساية -ٖٛ   
 .بيخوت -صادر دار ىػ،ٜٙٓٔ سسة الزةػفى الحفاجي الدياب

 بغ مجزػد القخاء تاج: تأليف الةأويل، وعثائب الةفخيخ غخائب -ٜٖ   
 يػنذ سخكاؿ شزخاف: تجقيق ىػ،٘ٓ٘ سسة الزةػفى الكخماني  زدة

 -القخآف عمـػ ومؤسخة ججة، -اإلسبلمية لمتقافة القبمة دار العثمي،
 .بيخوت

 بغ الجخغ الجيغ نطاـ: تأليف الفخقاف، ورغائب القخآف غخائب -ٓٗ   
 ،لبساف/ بيخوت -العمزية الكةب دار ىػ،ٓ٘ٛ سسة الزةػفى السيخابػري  دمحم
 .ـٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ سسة ،ٔشػ

 قةيبة بغ مخمع بغ هللا عبج دمحم أبػ: الزؤلف القخآف، غخيب -ٔٗ   
-العمزية الكةب دار صقخ، أ زج الخيج: الزجقق ىػ،ٕٙٚ سسة الزةػفى
 .ـ ٜٛٚٔ - ىػ ٜٖٛٔ سسة  لبساف،/بيخوت

 صجيق دمحم الصيب أبػ: القخآف، الزؤلف مقاصج في البياف فةح   -ٕٗ   
 لو وقّجـ بصبعوِّ  ىػ، عسيٖٚٓٔ الزةػفى سسة القِّسَّػجي  خغ بغ خاف
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اري، الز كةبة إبخاـيع بغ هللا ع بج: وراجعو ا -العذخيَّة األنذ  يج  ب يخوت،  / ص 
 ـ. ٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔسسة 

 دمحم بغ الجيغ مثيخ: الزؤلف القخآف، تفخيخ في الخ زغ فةح -ٖٗ   
 نػر: وتحخيثا وضبصا يقاتجؿ بو اعةسى ىػ، ٕٜٚ سسة الزةػفى العميزي
 .ـٜٕٓٓ - ىػ ٖٓٗٔ سسة ،ٔشػ  السػادر، دار: الساشخ شالب، الجيغ

فةح القجيخ الثامع بيغ فسي الخواية والجراية مغ عمع الةفخيخ،  -ٗٗ   
ىػ،  ققو وخخج ٕٓ٘ٔتأليف: دمحم بغ عمي الدػكاني الزةػفى سسة 

تحخيج أ اديتو: أ اديتو: د/عبج الخ زغ عزيخة، وضع فيارسو وشارؾ في 
 لثسة الةجقيق والبجث العمزي بجار الػفاء.

فةػح الغيب في الكدف عغ قساع الخيب، تأليف: شخؼ الجيغ  -٘ٗ   
ىػ، الزدخؼ العاـ عمى اإلخخاج العمزي لمكةاب: ٖٗٚالصيبي الزةػفى سسة 

، ٔد/ دمحم عبج الخ يع سمصاف العمزاء، جائدة دبي الجولية لمقخآف الكخيع، شػ
 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔسسة 

 والجكع القخآنية لمكمع الزػضجة الغيبية والزفاتح اإلليية الفػاتح -ٙٗ   
 عمػاف بالديخ ويعخؼ السحثػاني، مجزػد بغ هللا نعزة: الفخقانية، الزؤلف

 - ىػ ٜٔٗٔ ، سسةٔمذخ، شػ -ركابي/الغػرية ىػ، دارٕٜٓ الزةػفى سسة
 ـ. ٜٜٜٔ

سديل وعيػف األقاويل في وجػه الكداؼ عغ  قائق غػامس الة -ٚٗ   
الةأويل، لمعبلمة جار هللا أبي القاسع مجزػد بغ عزخ الدمحدخي الزةػفى 

ىػ، تجقيق وتعميق ودراسة: الديخ/ عادؿ أ زج عبج الزػجػد، ٖٛ٘سسة 
د/ فةجي عبج الخ زغ دمحم معػض، وشارؾ في تجؿيقو: أ. والديخ/ عمي
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المغة العخبية بثامعة األزىخ،  أ زج  ثازي، أسةاذ الببلغة والسقج بكمية
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔ، سسة ٔالخياض، شػ -العكيباف 

لباب الةأويل في معاني الةسديل، تأليف: عمي بغ دمحم الحازف،  -ٛٗ   
ىػ، وبيامدو مجارؾ الةسديل و قائق الةأويل، تأليف: ٔٗٚالزةػفى سسة 

، أعادت شبعو ىػٔٓٚأبي البخكات عبج هللا بغ أ زج السخفي الزةػفى سسة 
ب.  باألوفخت مكةبة الزتسى ببغجاد لذا بيا قاسع دمحم الخج 

 ىػازف  بغ الكخيع عبج القاسع أبي: تأليف اإلشارات، لصائف -ٜٗ   
 المصيف عبج: عميو وعمق  ػاشيو وضع ىػ،٘ٙٗ سسة الزةػفى القديخي 
 ىػٕٛٗٔ سسة ،ٕشػ لبساف،/بيخوت-العمزية الكةب دار الخ زغ، عبج  خغ

 .ـٕٚٓٓ -

المباب في عمـػ الكةاب، تأليف: أبي  فز عزخ بغ عادؿ  -ٓ٘   
ىػ، تجقيق وتعميق: عادؿ أ زج عبج الزػجػد، ٓٛٛالجسبمي الزةػفى سسة 

، سسة ٔبيخوت/ لبساف، شػ -وعمي دمحم معػض آخخوف، دار الكةب العمزية
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ

الزةػفى  سزي،القا الجيغ جزاؿ دمحم: الةأويل، الزؤلف مجاسغ -ٔ٘   
مكةبة: عيخى البابي  دمحم فؤاد عبج الباقي،: ىػ، الزجققٕٖٖٔ سسة

 ـ.ٜٚ٘ٔ -ىػ ٖٙٚٔ، سسة ٔشػالجمبي وشخكاه، 

الزجخر الػجيد في تفخيخ الكةاب العديد، تأليف:  القاضي ابغ  -ٕ٘   
ىػ، تجقيق: عبج الخبلـ عبج الدافي دمحم، دار ٙٗ٘عصية الزةػفى سسة 

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ، سسة ٔيخوت/لبساف، شػب-الكةب العمزية
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 بغ هللا عبج البخكات أبي: تأليف الةأويل، و قائق الةسديل مجارؾ -ٖ٘   
 عمي يػسف: أ اديتو وخخج  ققو ىػ،ٓٔٚ سسة الزةػفى السخفي أ زج

/ الصيب الكمع دار مخةٍػ، ديب الجيغ مجيي: لو وقجـ وراجعو بجيػي،
 .ـٜٜٛٔ - ىػٜٔٗٔ سسة ،ٔشػ بيخوت،

مدكل إعخاب القخآف، لزكي بغ أبي شالب الؿيخي الزةػفى سسة  -ٗ٘   
، ٕبيخوت، شػ -ىػ، تجقيق:  اتع صالح الرامغ، مؤسخة الخسالةٖٚٗ
 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔسسة 

 البغػي  مخعػد بغ الجخيغ دمحم أبي: تأليف الةسديل، معالع -٘٘   
 وعتزاف السزخ، هللا عبج دمحم: أ اديتو وخخج  ققو ىػ،ٙٔ٘ سسة الزةػفى
 سسة الخياض، -شيبة دار الجخش، مخمع وسميزاف ضزيخية، جزعة

 .ىػٜٓٗٔ

ىػ، تجقيق ودراسة: ٖٓٚمعاني القخاءات لؤلزىخي الزةػفى سسة  -ٙ٘   
وي، دار الزعارؼ/  د/ عيج مذصفى دروير، د/ عػض بغ  زج القد 

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٕٔٗٔ، سسة ٔالخياض، شػ

 إسجاؽ أبي الخخي  بغ إبخاـيع: ، تأليفوإعخابو القخآف معاني -ٚ٘   
 عالع شمبي، دار عبجه الثميل عبج: ىػ، تجقيقٖٔٔ الزةػفى سسة الدجاج
 ـ. ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ ، سسةٔبيخوت، شػ - الكةب

معاني القخآف، تأليف: أبي زكخيا يجيى بغ زياد الفخاء الزةػفى  -ٛ٘   
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، سسة ٖبيخوت، شػ -ىػ، عالع الكةبٕٚٓسسة 

نطع الجرر في تساسب اآليات والخػر، تأليف: إبخاـيع بغ عزخ  -ٜ٘   
 القاىخة.-ىػ، دار الكةاب اإلسبلمي٘ٛٛالبقاعي الزةػفى سسة 
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  بيب بغ دمحم بغ عمي الجخغ أبي: تأليف والعيػف، السكت -ٓٙ   
 عبج بغ الخيج: عميو وعمق راجعو ىػ،ٜ٘ٗ سسة الزةػفى البذخي  الزاوردي
 لبساف،/بيخوت-العمزية الكةب -٘ٓٔ دار الخ يع، عبج بغ دالزقذػ 
 .لبساف/بيخوت-التقاؼية الكةب ومؤسخة

الػسيط في تفخيخ القخآف الزثيج، تأليف: أبي الجخغ عمي بغ  -ٔٙ   
أ زج الػا جي الزةػفى سسة ىػ، تجقيق وتعميق: عادؿ أ زج عبج الزػجػد، 

بج الغسي الثزل، وعبج وعمي دمحم معػض، وأ زج دمحم صيخة، وأ زج ع
الخ زغ عػيذ، قجمو وقخضو: أ. د/ عبج الجي الفخماوي، دار الكةب 

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، سسة ٔبيخوت/لبساف، شػ-العمزية
 شالب أبي بغ مكي دمحم أبي: تأليف السياية، بمػغ إلى اليجاية -ٕٙ   

 الجراسات كمية جامعية، رسائل مثزػعة ىػ،ٖٚٗ سسة الزةػفى الؿيخي
 .ـٕٛٓٓ - ىػٜٕٗٔ سسة ،ٔشػ الدارقة، جامعة ميا،الع

**** 

  ٔالدٔأَٖ ٔاملعاجي المػٛ كتب

  ققو ىػٕٓٔٔسسة معذـػ البغ البجيع أنػاع في الخبيع أنػار -ٔ   
 سسة ،ٔشػ السثف، -السعزاف مصبعة شكخ، ىادي شاكخ: لدعخائو وتخجع
 .ـٜٛٙٔ - ىػٖٛٛٔ

ىػ، صسع  ٜٖٚلقدويسي اإليراح في عمـػ الببلغة لمحصيب ا -ٕ   
لبساف ط  -بيخوت  -دار الكةب العمزية  - ػاشيو: إبخاـيع شزذ الجيغ 

 ىػ. ٕٗٗٔـ  ٖٕٓٓ، سسة ٔ
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 األثيخ ابغ دمحم، بغ الزبارؾ: العخبية، الزؤلف عمع في البجيع -ٖ   
 الجيغ، جامعة عمي أ زج فةجي/د: ودراسة ىػ، تجقيق ٙٓٙ الزةػفى سسة

 ىػ. ٕٓٗٔ ، سسةٔط الخعػدية،-الزكخمة القخى/مكة أـ

تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس لمخيج دمحم مخترى الدبيجي  -ٗ   
 –ىػ، تجقيق: مثزػعة مغ الزجققيغ، دار اليجاية  ٕ٘ٓٔالزةػفى سسة 

 الكػيت.

 ـ.ٜ٘ٛٔبيخوت سسة  -ىػ، لبساف  ٙٔٛالةعخيفات لمثخجاني  -٘   

 ىػ، ٖٓٚ سسة الزةػفى ي األزىخ  أ زج بغ دمحم مسذػر ألبي المغة تيحيب
 وأخخوف، ىاروف، دمحم الخبلـ وعبج، إبخاـيع الفرل أبػ دمحم: تجقيق
 .الزذخية الجار الب ثاوي، عمي دمحم: وراجعو

ىػ عمى شخح األشزػني ٕٙٓٔ اشية الذباف الزةػفى سسة  -ٙ   
ىػ عمى ألؽية ابغ مالظ، ومعو شخح الدػاىج لمعيسي ٜٓٓالزةػفى سسة 
ىػ، تجقيق: شو عبج الخؤؼ سعج، الزكةبة الةػؼيؿية ٘٘ٛالزةػفى سسة 

 بالجخيغ/ القاىخة.

/ د: تأليف الزعاني، عمع لزخائل تجميمية دراسة الةخاكيب خذائز -ٚ   
بة مكةبة مػسى، أبػ دمحم دمحم  .ـٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔسسة ،ٗشػ القاىخة، -ـو

قاسع الداىخ في معاني كمزات الساس، تأليف أبي بكخ دمحم بغ ال -ٛ   
ىػ، تجقيق: د/  اتع الرامغ، اعةسى بو: عد ٕٖٛاألنباري الزةػفى سسة 

 الجيغ البجوي السثار، مؤسخة الخسالة.

: تأليف الفػائج، تخييل بدخح القػاعج تزييج الزخزَّى الةخييل شخح -ٜ   
 ىػ،ٛٚٚ سسة الزةػفى الثير بساضخ الزعخوؼ يػسف بغ دمحم الجيغ مجب
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 دار الزجققيغ، مغ ومثزػعة فاخخ أ زج يعم/د. أ: وتجقيق دراسة
 .ـٕٚٓٓ - ىػٕٛٗٔ سسة ،ٔشػ الخبلـ،

ىػ، تجقيق: د/ إميل ٖٗٙشخح الزفذل البغ يعير الزةػفى سسة  -ٓٔ   
 -ىػ ٕٕٗٔ، سسة ٔبيخوت/ لبساف، شػ  -بجيع يعقػب، دار الكةب العمزية

 ـ.ٕٔٓٓ

ماـ أبي دمحم شخح شحور الحىب في معخفة كبلـ العخب، تأليف: اإل -ٔٔ   
عبجهللا جزاؿ الجيغ بغ يػسف بغ أ زج بغ عبجهللا بغ ىداـ األنذاري 

ىػ، ومعو كةاب مسةيى األدب بةجقيق شخح شحوذ الحىب ٔٙٚالزةػفى سسة 
 القاىخة. -، تأليف: دمحم مجيي الجيغ عبجالجزيج، دار الصبلئع

ىداـ شخح قصخ السجى وبل الذجى، تذسيف: أبي دمحم عبجهللا بغ  -ٕٔ   
ىػ، ومعو كةاب سبيل اليجى بةجقيق شخح قصخ السجى، ٔٙٚالزةػفى سسة 

مذخ،  -تأليف: دمحم مجيي الجيغ عبج الجزيج، الزكةبة الةثارية الكبخى 
 ـ.ٖٜٙٔ -ىػ ٖٖٛٔ، سسة ٔٔمصبعة الخعادة، شػ

 الةفةازاني الجيغ سعج العبلمة محةذخ وىػ الةمحيز، شخوح -ٖٔ   
 الزةػفى القدويسي لمحصيب الزفةاح زتمحي عمى ىػ،ٕٜٚ الزةػفى
 الزغخبي يعقػب البغ الزفةاح تمحيز شخح في الفةاح ومػاىب ىػ،ٜٖٚ

 الجيغ لبياء الزفةاح تمحيز شخح في األفخاح وعخوس ىػ،ٙٙٓٔ الزةػفى
 لزؤلف اإليراح كةاب باليامر وضع وقج ىػ،ٖٚٚ الزةػفى الخبكي

 عمى ىػ،ٖٕٓٔ زةػفىال الجسػقي و اشية لو، كالدخح جعمو الةمحيز
 ودار العخبي، البياف ودار لبساف،-بيخوت/العمزية الكةب دار. الخعج شخح

 .ـٕٜٜٔ - ىػٕٔٗٔ سسة ،ٗشػ لبساف، -بيخوت/اليادي
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: الزؤلف اإلعثاز،  قائق وعمـػ الببلغة ألسخار الزةرزغ الصخاز -ٗٔ   
 مصبعة ىػ،٘ٗٚ سسة الزةػفى باهلل، بالزؤيَّج الزمقب العمػيّ   زدة بغ يجيى

 .ـٜٗٔٔ - ىػٕٖٖٔ سسة مذخ، -الزقةصف

 بغ أ زج: الزفةاح، الزؤلف تمحيز شخح في األفخاح عخوس -٘ٔ   
 الجزيج عبج د/: ىػ، الزجقق ٖٚٚ الزةػفى سسة الخبكي الجيغ بياء عمي،

 - ىػ ٖٕٗٔ ، سسةٔلبساف، شػ – العذخية/بيخوت ىسجاوي، الزكةبة
 ـ. ٖٕٓٓ

 العخكخي، هللا عبج بغ الجخغ ىبلؿ أبػ: الزؤلف المغػية، الفخوؽ  -ٙٔ   
 العمع ميع، دارس   إبخاـيع دمحم: عميو وعمق ىػ،  ققوٜٖ٘ نجػ الزةػفى سسة

 مذخ. -القاىخة والتقافة/

ىػ، وبيامدو تعميقات  ٚٔٛالقامػس الزجيط لمفيخوزابادي سسة  -ٚٔ   
ة وشخوح، نخحة مذػرة عغ الصبعة التالتة لمزصبعة األميخية سس

 ـ .ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔىػ، الييئة الزذخية العامة لمكةاب ٖٔٓٔ

الكميات "معثع في الزذصمجات والفخوؽ المغػية" ألبي البقاء  -ٛٔ   
ىػ، قابمو عمى نخحة خصية ٜٗٓٔأيػب بغ مػسى الجخيسي الكفػي سسة 

وأعجه لمصبع ووضع فيارسو: د/عجناف دروير، و دمحم الزذخي، مؤسخة 
 بيخوت. -الخسالة

ىػ، تجقيق: عبج هللا عمي الكبيخ،  ٛٔٚلخاف العخب البغ مسطػر  -ٜٔ   
 ودمحم أ زج  خب هللا وىاشع دمحم الداذلي، شبعة دار الزعارؼ.
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يجه البغ األعطع والزجيط الزجكع -ٕٓ     عبج/ د تجقيق ىػ،ٛ٘ٗ سسة سِّ
- ىػٕٔٗٔ سسة ٔشػ لبساف/ بيخوت -العمزية الكةب دار ىسجاوي، الجزيج
 .ـٕٓٓٓ

 الزةػفى سسة الخازي، بكخ أبي بغ دمحم: الذجاح، الزؤلف محةار -ٕٔ   
 ـ.ٜٙٛٔ ، سسةبيخوت -إخخاج: دائخة الزعاجع في مكةبة لبسافىػ، ٙٙٙ

ىػ، تجقيق ٜٖ٘معثع مقاييذ المغة البغ فارس الزةػفى سسة  -ٕٕ  
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔوضبط: عبج الخبلـ دمحم ىاروف، دار الفكخ، سسة 

ز ْغخِّب في تختيب الز ْعخِّب، تأليف أبي الفةح ناصخ الجيغ ال -ٖٕ   
زي الزةػفى سسة ىػ، تجقيق: مجزػد خاخػري، وعبج الجزيج ٓٔٙالز ص خَّ

 -ىػ  ٜٜٖٔ، سسة ٔسػرية، شػ -محةار، مكةبة أسامة بغ زيج،  مب
 ـ.ٜٜٚٔ

 الزةػفى األنذاري  ىداـ البغ األعاريب كةب عغ المبيب مغسي -ٕٗ   
 الكػيت، الحصيب، دمحم المصيف عبج/ د: وشخح جقيقت ىػ،ٔٙٚسسة
 .ـٕٓٓٓ- ىػٕٔٗٔشػ

**** 

 كتب الفكْ ٔأصٕلْ

 األصػؿ عمع إلي الػصػؿ )مسياج الزسياج شخح في اإلبياج -ٔ   
 الكافي عبج بغ عمي الجيغ تقي: الزؤلف ،(ىػٜٔٙسسة  الزةػفي لمبيراوي 
بغ عمي  ػىابال الجيغ عبج تاج وولجه ىػ،ٙ٘ٚالزةػفى سسة  الخبكي

تجقيق وتعميق: د/شعباف دمحم إسزاعيل، ، ىػٔٚٚالخبكي الزةػفى سسة 
 ـ . ٜٔٛٔ - ىػٔٓٗٔ، سسة القاىخة -مكةبة الكميات األزىخية
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 إسزاعيل بغ دمحم: اآلمل، الزؤلف بػية شخح الخائل إجابة -ٕ   
 القاضي: ىػ، الزجققٕٛٔٔ الزةػفى سسة باألميخ الزعخوؼ الذسعاني،

 األىجؿ، مؤسخة مقبػلي دمحم  خغ والجكةػر/ اغي،الخي   أ زج بغ  خيغ
 -ىػٙٓٗٔ ، سسةٔ، شػصسعاء -، ومكةبة الثيل الثجيجبيخوت - الخسالة
 ـ.ٜٙٛٔ

 شاه باد بأميخ الزعخوؼ أميغ دمحم العبلمة شخح الةجخيخ تيخيخ -ٖ   
 بيغ الثامع الفقو أصػؿ في الةجخيخ كةاب عمى ىػٕٜٚ سسة الزةػفى

 الزعخوؼ الػا ج عبج بغ دمحم الجيغ لكزاؿ والدافعية الجسؽية مذصمجي
 بزذخ الجمبي مذصفى مصبعة ىػ،ٔٙٛ سسة الزةػفى الجيغ ىزاـ بابغ
 لبساف،/ بيخوت -العمزية الكةب دار وتذػيخ ـ،ٕٖٜٔ - ىػٖٔ٘ٔ سسة
 .ـٖٜٛٔ - ىػٖٓٗٔ سسة

 ارالعص دمحم بغ  خغ: الثػامع، الزؤلف جزع عمى العصار  اشية -ٗ   
 ىػٗٙٛ ، عمى شخح الثبلؿ الزجمي الزةػفى سسةىػٕٓ٘ٔ سسة الزةػفى

 ،ىػٔٚٚ ابغ الخبكي الزةػفى سسة ةاج الجيغعمى جزع الثػامع ل
 عبج الخ زغ الدخبيسي عمى جزع الثػامعلديخ/معبلمة اتقخيخ لوبيامدو 

، وبأسفل الذمب واليامر تقخيخات ؾيزة لمديخ/ دمحم لئلماـ ابغ الخبكي
 .لبساف -/بيخوتالعمزية الكةب دار  خيغ الزالكي،عمي بغ 

الزةػفى  الدافعي إدريذ بغ دمحم هللا عبج أبػ: الخسالة، الزؤلف -٘   
 ، سسة ،ٔمذخ، شػ -الجمبي شاكخ، مكةبو أ زج: ىػ، الزجققٕٗٓ سسة

 ـ.ٜٓٗٔ-ىػ ٖٛ٘ٔ
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، الزؤلف الحذػص في الزسطـػ العقج -ٙ     أ زج الجيغ شياب: والعزـػ
 الحةع أ زج د/: وتجقيق ىػ، دراسةٕٛٙالزةػفى سسة  القخافي يذإدر  بغ
 ـ.ٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ ، سسةٔمذخ، شػ - الكةبي هللا، دار عبج

القخائغ بيغ المغػييغ واألصػلييغ، تأليف: نادية رمراف السثار، دار  -ٚ  
 ـ.ٕ٘ٔٓالكةب العمزية، سسة 

 دمحم بغ دمحم  امج أبػ: األصػؿ، الزؤلف عمع في الزخةذفى  -ٛ   
 األشقخ، مؤسخة سميزاف بغ دمحم: ىػ، الزجقق٘ٓ٘الزةػفى سسة  الغدالي،
 ـ.ٜٜٚٔ/ىػٚٔٗٔ ،ٔلبساف، شػ /بيخوت -الخسالة

 الجخيغ أبػ الصيب عمي بغ دمحم: الفقو، الزؤلف أصػؿ في الزعةزج -ٜ   
 الكةب الزيذ، دار خميل: ىػ، الزجققٖٙٗ سسة الزةػفى الزعةدلي الب ْذخي 
 .ىػٖٓٗٔ سسة ،ٔشػبيخوت،  - يةالعمز

 بغ هللا عبج القاضي: تأليف األصػؿ، عمع إلى الػصػؿ مسياج -ٓٔ   
 الزسياج، أ اديث تحخيج ومعو ىػ،٘ٛٙ سسة الزةػفى البيراوي  عزخ
 ىػ،ٙٓٛ سسة الزةػفى العخاقي الجخيغ بغ الخ يع عبج الجيغ زيغ: تأليف
 -الخسالة ةمؤسخ مذصفى، شيخ مذصفى: عميو وعمق بو اعةسى
 .ـٕٙٓٓ سسة ،ٔشػ سػريا،/دمدق

**** 
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 ٔالطبكات ئالرتاِج السجاه كتب

أبثجيات البجث في العمـػ الدخعية، تأليف: فخيج األنذاري، الجار  -ٔ   
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔ، سسة ٔالبيراء، شػ

البجر الصالع بزجاسغ مغ بعج القخف الخابع لمدػكاني الزةػفى  -ٕ   
 بيخوت. -زعخفةىػ، دار الٕٓ٘ٔسسة 

الفيخس الدامل لمةخاث العخبي اإلسبلمي الزحصػط، مؤسخة آؿ  -ٖ   
 ـ.ٜٚٛٔعزاف، سسة  -البيت

كدف الطسػف عغ أسامي الكةب والفسػف لجاجي خميفة دار إ ياء  -ٗ   
بيخوت/ لبساف، تذجيح وإشخاؼ: دمحم شخؼ الجيغ بالةقايا  -الةخاث العخبي

 الزجرس بثامعة إسةسبػؿ.

 باشا إلسزاعيل الزذسفيغ آثار الزؤلفيغ أسزاء العارفيغ ىجية -٘   
 في الثميمة الزعارؼ وكالة بعساية شبع ىػ،ٜٜٖٔ سسة الزةػفى البغجادي
 سسة لبساف،/ بيخوت -العخبي الةخاث إ ياء دار اسةسابػؿ، -البيية مصبعةيا
 .ـٜ٘٘ٔ

**** 
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 الزػضػػػػػػػػػػػػػع

 يم ص الث ت

 يقدي 

 ؾشؾ  وسبب ارتيترهأى"ي  ال"

 أىدام الث ت

 رظؾات الث ت

 الدراستت الست ق 

 رظ  الث ت

 ال "يرف يؾشا ضي فال"ؾوؾل  "صظمل التعريل: األول ال"ث ت

 وال "ير ال"ؾوؾل  تسؼ التعريل: األول ال"ظمب   

 عمرررى  رررتل روج وعبلقترررو ال ررر"ير يؾشرررا ضررري ال"ؾورررؾل: ال رررتني ال"ظمرررب   
 الغتىر يقت ى ربلم

يصررررتدر األي مرررر  التظبيقيرررر  لؾشررررا ال"ؾوررررؾل يؾشررررا : ال تلررررت ال"ظمررررب   
 ال "ير ضي القرآن

 ال ررر"ير يؾشرررا ال"ؾورررؾل لؾشرررا الثبل يررر  األغررررا : الرا رررا ال"ظمرررب   
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 ال"فسريؽ عند إج"تالً 

ال"ث ررت ال ررتني: الدراسرر  التظبيقيرر  لؾشررا ال"ؾوررؾل يؾشررا ال رر"ير تعمرريبل 
 ضي القرآن الكريؼ

 رتت" 

 ل"ؾشؾعتتضيرس ا

**** 

 هللا بجزج بجثال تع

 


