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 خلص امل
ًي: مو اًمػرق  شمثػم اعمغويرة سملم ـمرائؼ اإلسموكي قمـ اعمعوين اعمتشوهبي أؾمئؾي سمالهمقًي ُمؾحَّ

سملم مو شمبويـ مـ ومـقن اًمؼقل مـ أًمػوظ وأؾموًمقى، وصقغ وشمرايمقى؟ ومو اًمذي 

اىمته هذه اًمػروق اًمدىمقؼي مـ اظمتالف سملم اعمؼوموت اعمتشوهبي؟ وعموذا قُمدل قمـ 

سمف ذم آظمر؟ وهؾ ذم مالسمسوت اًمسقوق احلوًمقي واًمؾػظقي مو اًمتؽرار ذم مؼوم وضملء 

يبلّم وضمف اىمتضوء احلول هلقئي اًمـظؿ؟ وأطمد اعمػوهقؿ اًمتل شمعرض ذم ؾمقوق اجلقاب 

، اًمذي ُيعؼمر سمف اعمػنون قمـ قمؾي اعمغويرة سملم اًمتػــقمـ هذه إؾمئؾي: مػفقم 

ًمؾؽالم وشمٍموًمو ذم وضمقهف  إؾموًمقى ذم اعمؼوموت اعمتشوهبي، ويؼقًمقن إن ومقف شمطرييً 

دآً قمغم اإلقمجوز، وإطموـمي سموعمعـك، وشمـبقًفو قمغم مقوع آهتامم، وشمـشقًطو ًمؾسومع. 

إٓ أن صمؿي إؿمؽوٓت ذم مقىمع اًمتػــ مـ اًمـؽتي اعمعـقيي اًمتل شمرسمط سملم اعمؼوم ودىموئؼ 

ىمد  أطمقال اًمـظؿ ودٓٓت هقئوشمف، ؿملكف ذم ذًمؽ ؿملن قمدد مـ اًمػـقن اًمؾػظقي اًمتل

يتقهؿ اكػؽويمفو قمـ مؼته احلول، واًمدراؾمي حتوول حترير مػفقم اًمتػــ ورسمطف 

سمؿػوهقؿ أظمرى شمشويمؾف أو شمداظمؾف، صمؿ شمـوىمش قمالىمتف سموًمـؽتي اعمعـقيي ومؼته احلول 

واًمػروق اًمدىمقؼي سملم هقئوت اًمؽالم، وشمستعرض اعمقىمػ مـف ذم أؿمفر اًمتػوؾمػم 

تل محؾفو أًمقد قمغم اًمتػــ، وحترر مـ ظمالل اًمبالهمقي، وشمستؼرئ وضمقه اعمغويرة اًم

شمعؾقؼوشمف قمؾقفو مقىمػف مـ إؾمئؾي اعمثورة طمقل اعمػفقم وؾمقوىموشمف، صمؿ ختتؿ سموؾمتجالء 

سمالهمي اًمتػــ وأصمره قمغم اًمسقوق اًمؼرآين، ؾمقاء فمفر وضمف اعمـوؾمبي اعمعـقيي أو ظمػل، 

ا مـ أهار  اًمبقون، يؼؽمب شمورة ومقبؾغ مع اًمتسؾقؿ سملن وراء يمؾ اظمتالف ذم اإلسموكي هًّ

طمد اًمدًٓمي، وخيػك أظمرى ومال شمـفض سمف إٓ اإلؿمورة، ويبؼك احلؿؾ قمغم اًمتػــ 

ؾوضمًفو ذم اًمتقضمقف يػتح  اعمعـك أسمقاسًمو، وًمؽـف ٓ يغـل قمـ اًمبحٌ ذم اًمػروق  ًمَتَعؼُّ

 واعمـوؾمبوت اًمتل قمؾقفو مدار اًمؾطوئػ ودىموئؼ آؾمتـبوط.
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 دقمة امل
 اًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده، وسمعد: احلؿد هلل وطمده، و

ذم اًمؽماث  وأصمراهو مدوكوت اًمتحؾقؾ اًمبالهمل ؾ يمتى اًمتػسػم اًمبالهمل أوؾمعمتث

اًمعريب، طمقٌ اًمقىمقف قمغم معـك اعمعـك، واًمغقص ذم قمؿؼ اًمؾطوئػ واًمدىموئؼ، 

ودراؾمي اًمسقوق واًمؼرائـ واًمـظوئر واعمؼوصد، ٓؾمتجالء اعمعوين اًمتل اؾمتقدقمفو 

ڱ  ڱ   ﴿ ؼ شمبورك وشمعومم ذم يمتوسمف اًمعزيز، اًمذي اىمتضً طمؽؿتف أن يؽقناحل

ومقف هدايي يموومقي ؿموومقي ًمؽؾ  [7]آل قمؿران :  ﴾ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

ُـّ هبو قمغم اخلقاص، ومقبؾغ  يمؾ مـفو مو يُمتى ًمف، وإكام شمؽقن اًمـوس، وًمطوئػ يؿ

اعمدوكوت مـ  ، وىمد شمقاومر هلذه(ؾمتؿداد قمغم ىمدر مراشمى آؾمتعدادمقاهى آ)

كتوئٍ إومؽور، وذظموئر اًمعؾقم، مو حيدو اًمبوطمٌ ًمقؽقن قمطوؤه ًمبـي ذم سمـوء مفدت 

إًمقف ـمرىمف، وأذقمً دوكف أسمقاسمف، ومقبدأ مـ طمقٌ اكتفك ؾمؾػف، ويمؿ شمرك إول 

شمشغؾ ذهـل، وٓ أضمد ومقفو يمالمو  اًمتػــًممظمر، ومـذ زمـ وىمضقي احلؿؾ قمغم 

ًمشفوب اًمديـ  (روح اعمعوين) دراؾمتفو، واختذت غمجمؿققًمو حمرًرا، ومعؼدت اًمعزم قم

زاًدا ًمؾبحٌ قمـ هذا اعمػفقم ذم اًمتػوؾمػم اًمبالهمقي،  (ه0771)أًمقد اعمتقرم قموم 

حمل المتشابو )  مـ إؾموًمقى اًمبقوكقي؛ وقمـقكً ًمف سمـ ومؼورسمي اًمؼقل ومقف سمـظوئره
(1)اآللوسي تفسير -على التفنن 

إـموًرا مـفجقًو  ًمقؽقن مقىمػ أًمقد ؛(نموذًجا 

 ىمبؾف ًمالؾمتؼراء، همػم معزوٍل قماّم يعلم قمغم حترير اًمؼقل ومقف مـ مقاىمػ اًمبالهمقلم

ؿَّ هبو ذم هذا اعمؼوم، ذًمؽ أن اًمؼورئ ذم شمػوؾمػم اًمبالهمقلم ـًِموسمعده، وهل أيمثر مـ أن أ

                                       
هق ؿمفوب اًمديـ، أسمق اًمثـوء، حمؿقد سمـ قمبد اهلل احلسقـل أًمقد )كسبي إمم ضمزيرة آًمقس ذم اًمػرات ىمرب  (0)

، شمؼؾد اإلومتوء صمؿ اكؼطع ه0771وشمقذم قموم  ،ه0707سمغداد(: مػن، حمدث، أديى، ُوًمد سمبغداد قموم 

ًمؾعؾؿ. ًمف ؿمعر وإكشوء. أؿمفر ممًمػوشمف شمػسػمه: روح اعمعوين، وًمف مصـػوت ذم اًمؾغي وإدب واًمؽماضمؿ 

 (.7/071واًمرطمالت. )يـظر: إقمالم 
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هبو قمـ اعمعوين  اعمعؼم-ىمؾَّ أن ختطئف ؾمقوىموت حُيؿؾ ومقفو شمغوير إًمػوظ أو إؾموًمقى 

، اًمذي ضمرت سمف ؾمــ اًمػصحوء، إٓ أن احلؿؾ قمغم اًمتػــ (اًمتػــ)قمغم  -اعمتشوهبي

يصوطمبف ذم يمثػم مـ اًمدراؾموت ضمدل طمقل اعمقىمػ مـف ومـ اًمـؽتي اعمعـقيي اًمؼوئؿي 

قمغم اًمتامس اًمػروق اًمدىمقؼي ومـوؾمبتفو ذم يمؾ ؾمقوق، ومل يؽـ أًمقد أول مـ 

شمقؾمع ومقف شمقؾمًعو مل  فاًمتػسػم اًمبالهمل، إٓ أك اسمتدع هذا اعمػفقم، سمؾ ؾمبؼف إًمقف أقمالم

يشتط قمـ ضمودة ؾموسمؼقف، سمؾ يمون أؿمبف سموٓمتداد اًمطبقعل ًمتجؾقوت اعمػفقم قمـدهؿ، 

وإن ؿموسمف رء مـ اًمؽمدد ذم اعمقىمػ مـ اًمـؽتي اعمعـقيي، ومؽون حتؼقؼ مذهبف ومقف، 

ل صمالصمي ومـوىمشي مو يرد قمؾقف هدوًمو هلذا اًمبحٌ، اًمذي قموًمٍ اعمقوقع مـ ظمال

 :   مطوًمى

 مػفقم اًمتػــ ومذاهى اًمبالهمقلم ومقف. المطلب األول:

 إؾموًمقى اًمتل محؾفو أًمقد قمغم اًمتػــ. المطلب الثاني:

 سمالهمي اًمتػــ وشملصمػمه ذم اًمـظؿ. المطلب الثالث:

وحتً يمؾ مطؾى ىمضويو أطمسى أن مـوىمشتفو شمػتح أسمقاسًمو ًمؾعؾؿ، طمسبل أن 

حسبل تح ًمف ومقفو رء ومؿـ اهلل وسمف وإًمقف، وإن اؾمتغؾؼ ومأيمقن ممـ اؾمتػتحفو ومنن ومُ 

 أكـل ووعً ىمدمل قمغم اًمطريؼ.
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 هوم التفنن وةذاهب البالغيني فيهاملطخلب األول: ةف
 : . التفنن لغًة واصطالًحا4. 4

لم: أطمدمهو شمرد إًمػوظ اًمداًمي قمغم اعمػوهقؿ اًمعؾؿقي ذم يمالم اًمعؾامء قمغم وضمف

حمؽقم سموًمسقوق وأظمر سموٓصطالح، وموعمحؽقم سموًمسقوق شمظؾ ومقف اًمؾػظي قمغم أصؾ 

مو ُووعً ًمف ذم اًمؾغي، وشمظؾ ىمرائـ ؾمقوىمفو وكظوئرهو دون اًمـفقض سمحدوٍد 

اصطالطمقي ضمومعي موكعي، أمو اعمحؽقمي سموٓصطالح ومقؽقن حترير مػفقمفو مدظمالً 

ًفو  ممو ورد ذم يمالم اًمبالهمقلم حمؽقًمو سمدًٓمي ؾمقوىمف،  (ـاًمتػـ)ٓؾمتعامهلو، ويمؾؿي ُمقضمر

ا ذم مدوكوت اًمبالهمي، سمؾ طمتك ذم يمتى اًمتػسػم اًمبالهمل، ٓ  وٓ كؽود كجد ًمف طمدًّ

ثـوء شمعريػ اسمـ قموؿمقر اًمذي قمّرف كعثر إٓ قمغم إؿمورات وضمقزة متلظمرة، سموؾمت

 قمغم كحق همػم مسبقق ومقام كعؾؿ. (اًمتػــ)

ـُ اًمؽالَم، أي: يشتؼُّ ذم »ومــ، ضموء ذم اًمعلم: اًمؾغي أصؾف: واًمتػــ ذم  اًمّرضمؾ ُيَػـر

ٍـّ  ٍـّ سمعد وم شوَم
(1)

وإوموكلُم: إؾموًمقُى، وهل أضمـوس اًمؽالم وـمرىمف. »وذم اًمصحوح:  

َـّ اًمرضمؾ ذم طمديثف وذم ظمطبتف، إذا ضموء  ، أي: ذو ومـقٍن. واوْمَت ـٌ ورضمٌؾ ُمَتَػـر

شسموٕوموكلم
 (2)

. 

ـقن أصالن صحقحون، يدلُّ أطمُدمهو قَمغَم شَمْعـَِقٍي، اًمػوء واًم» ول اسمـ ومورس:ىم

، َوُهَق اًمتَّْعـِقَُي  ُـّ وِب ذم إؿمقوء يمؾفو. وموٕول: اًْمَػ ُ ـَ اًمُّضُّ ٍب ِم وأظمر قمغم ََضْ

ِديُد. ُيَؼوُل: وَمـَـْتُُف وَمـًّو، إَِذا َأـْمَرْدشُمُف َوقَمـَّْقُتُف. وأظمر إوََموكلُِم: َأضْمـَو ُس َواإِلـْمَراُد اًمشَّ

 َوـُمُرىُمفُ 
ِ
ء ْ شاًمٌمَّ

 (3)
. 

و ذم ، أمَّ ٌـّ  وموًمتػــ ذم اًمؾغي: اًمتـقيع سملم َضوب اًمٌمء، ويمؾُّ َضب مـفو وم

                                       
 اًمعلم: سموب اًمـقن واًمػوء. (0)

 اًمصحوح: ومــ. (7)

.مؼويقس اًمؾغي (3) ـّ  : وم
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فقم اًمتػــ ىمقل اًمشفوب اخلػوضمل: آصطالح ومؾعؾ مـ أوائؾ اإلؿمورات إمم مػ

واًمتػــ وآومتـون: اإلشمقون سمػـقٍن وأكقاٍع مـ اًمؽالم، وهق أقمّؿ مـ آًمتػوت »

شالف وضمقه اإلقمراب ذم اًمـعقت اعمؼطققميًمشؿقًمف اظمت
 (1)

  . 

وقمبورة اًمشفوب ًمقسً ضمومعي موكعي، ومؼد ؾموىمفو ذطًمو ًمعبورة اًمبقضووي، 

طمقٌ يؼقل قمـ  (اًمتػــ)قر اًمذي ادمفً قمـويتف إمم شمعريػ ظمالوًمو ٓسمـ قموؿم

، وهق: سمداقمي شمـؼالشمف مـ ومـ إمم ومـ (اًمتػــ)ومـ أؾموًمقبف مو أؾمؿقف سمـ »اًمؼرآن: 

ؼ آقمؽماض واًمتـظػم واًمتذًمقؾ، واإلشمقون سموعمؽمادوموت قمـد اًمتؽرير دمـًبو ًمثؼؾ سمطرائ

شمؽرير اًمؽؾؿ، ويمذًمؽ اإليمثور مـ أؾمؾقب آًمتػوت اعمعدود مـ أقمظؿ أؾموًمقى 

شذم اًمؼرآن يمثػم اًمتػــ قمـد سمؾغوء اًمعرسمقي، ومفق
 (2)

. 

ومقام ومـ أؾموًمقى اًمؼرآن اًمعدول قمـ شمؽرير اًمؾػظ واًمصقغي، »ويؼقل يمذًمؽ: 

اعمؼوم ىمد يؼتيض »، وذًمؽ أن شقمدا اعمؼوموت اًمتل شمؼتيض اًمتؽرير مـ هتقيؾ وكحقه

ؿمقئلم متسوويلم أو أؿمقوء متسوويي، ومقؽقن اًمبؾقغ خمػًما ذم أطمدمهو وًمف ذيمرمهو شمػــًو، 

وىمد وىمع ذم اًمؼرآن يمثػم مـ هذا... وهذا اًمتخوًمػ سملم اًمشقئلم يؼصد ًمتؾقيـ اعمعوين 

ؾق إقمودهتو قمـ دمدد معـك وشمغوير أؾمؾقب، ومال شمؽقن إقمودهتو جمرد اعمعودة، طمتك ٓ خت

ششمذيمػم
 (3)

. 

 وقمغم أن مػفقم اًمتػــ وصقره قمـد اسمـ قموؿمقر أوؾمع ممو شمعورف قمؾقف أصحوب

اًمتػوؾمػم اًمبالهمقي ىمبؾف، إٓ أكـو كؼػ قمـد قمبورشمف ًمـؾخصفو ذم مػوهقؿ قمؾقفو مدارهو، 

ر طمقٌ اىمتضوه فموهر اًمسقوق، ومعـوه وموًمتػــ قمـده أقمؿ مـ اًمعدول قمـ اًمتؽرا

مطؾؼ اًمتـقيع ذم اًمتعبػم، ؾمقاء يمون شمـقيًعو ذم إًمػوظ أو هقئوهتو أو صقر اعمعوين، 

                                       
 .0/007 طموؿمقي اًمشفوب (0)

 .001/ 0اًمتحرير واًمتـقير  (7)

 .001/ 0اًمتحرير واًمتـقير  (3)
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شمعدد  يعدُّ وؾمقاء اضمتؿع ذًمؽ اًمتـقيع ذم ؾمقوق أو شمػرق ذم ؾمقوىملم سمقـفام شمشوسمف، سمؾ 

ؾمع ذم مػفقم إمم مثؾ هذا اًمتق قع إطمؽوم شمػــًو، وٓ أقمؾؿ أكف ؾمبؼـراض وشمــإهم

(اًمتػــ)
(1)

. 

ذم همقوب اًمتلـمػم اعمػوهقؿل هلو يسبى إؿمؽوٓت مـفجقي، (اًمتػــ)ومعوجلي ىمضقي

ذم وقء اعمعـك اًمؾغقي واإلؿمورات  (اًمتػــ)هـو يمون ٓ سمد مـ حمووًمي شمعريػ  مـ

واًمتؿثالت اعمـثقرة ذم اًمتػوؾمػم اًمبالهمقي، وقمغم رأؾمفو قمبورشمو اًمشفوب واسمـ قموؿمقر، 

ًٔمقد اًمتل اؾمتققمبً إؿمورات ؾموسمؼقف، وكسجً قمغم مـقاهلو، وطمتك ومتثالت ا

فو ًمؾدراؾمي، ومسـ (اًمتػــ)كتخذ حترير مػفقم  ضطر ًمتؼديؿ اًمتعريػ مدظماًل ومقضمر

ط قمغم اًمـصقص اًمتل اؾمتؾفؿ مـفو، وٓ وػم أن يتؼدم ذم اًمعرض مو شملظمر ـاعمستـب

 ذم اًمبـوء.

 (آًمتػوت)وًمد ذم أطمضون طمقل معـك اًمتـقع، إٓ أكف ( اًمتػــ) يتؿحقر

 وآًمتػوت صقرة مـ صقر اًمعدول، واًمتػــ يمذًمؽ قمدول، ومفق قمدول إمم اًمتـقع

مؼوسمؾ اًمتؽرار، واًمتؽرار إكام يؼتضقف شمشوسمف اًمسقوىموت، ومنذا شمشوهبً اًمدواقمل 

وإهمراض شمؼورسمً مسوًمؽ اًمبقون طمتك شمتطوسمؼ طملم يؼتيض اعمؼوم شمطوسمؼفو، ومنذا 

ة ضملء سملًمػوظ وهقئوت وأؾموًمقى خمتؾػي، ًمؽـفو شمدل قمغم طمؼقؼي اىمته اعمؼوم اعمغوير

 واطمدة وًمق مـ طمقٌ اعمعـك اًمعوم. 

ذم اعمعـك  هق: شمـقيع إًمػوظ أو إؾموًمقى (اًمتػــ)مـ هـو يؿؽـ اًمؼقل إن 

قمدوًٓ قمـ اًمتؽرار. وشمـقيع إًمػوظ يـدرج ومقف: شمغوير اعمػردات أو صقغفو،  اًمقاطمد

 ومقف: شمغوير اًمؽمايمقى واًمصقر. وشمـقيع إؾموًمقى يـدرج

                                       
 .7/81، 5/051، 7/331يـظر مثال: اًمتحرير واًمتـقير  (0)
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 :. المفاىيم المرتبطة بالتفنن3. 4
سمؿػوهقؿ ًمغقيي وسمالهمقي هلو سمف كقع مداظمؾي أو مشويمؾي  (اًمتػــ)يرشمبط اًمبحٌ ذم 

مؼوسمؾي، وٓ يتلشمك ًمؾبوطمٌ معوجلي هذا اعمػفقم طمتك حيؽؿ شمصقراشمف ذم هذه  أو

إٓ أن شمؼتيض اًمػروق اظمتالوًمو،  اعمػوهقؿ، ٕن اًمؽالم ذم إؿمبوه ٓ سمدَّ أن يطَّرد

ٌـّ قمغم ومـ، ويستـبط رأي مـ رأي.  وأراَء ذم إوداد ٓ سمدَّ أن شمتسؼ، وىمد يؼوس وم

واعمتشوسمف اًمؾػظل، واًمبديع سموًمتػــ: آًمتػوت، واًمؽمادف، يوأهؿ اعمػوهقؿ اعمرشمبط 

 (اًمتؾقيـ)و (آومتـون) طؾحلاًمؾػظل، واًمعدول، واًمتٍميػ، سموإلووومي إمم مص

 اًمؾذيـ يعؼم هبام قمـ اعمػفقم ذاشمف أو ضمزء مـف.

هذه اًمشبؽي مـ اعمػوهقؿ متثؾ إـموًرا مرضمعًقو ًمدراؾمي اًمتػــ، وىمد اؾمتعـّو هبو 

مضوًكو عمـوىمشي مػفقم اًمتػــ وإؿمؽوٓشمف وآراء اًمعؾامء ومقف، وكؽتػل ذم هذا اعمؼوم 

 .سمنؿمورات مقضمزة ًمؾتعريػ هبذه اعمصطؾحوت ومدى ارشمبوـمفو سموًمتػــ

وإن يمون  (اًمتػــ)سمحدٍّ ٓ ُيطوسمؼ مػفقم  (آومتـون)طمدَّ اًمبديعققن  :االفتنان

سمقـفام ىمدر مشؽمك، وآومتـون كقٌع سمديعل مـ مستخرضموت اسمـ أيب اإلصبع، ىمول: 

ًٍ واطمٍد أو مجؾٍي » َـّ اعمتؽؾؿ ومقليت سمػـلم متضوديـ مـ ومـقن اًمؽالم ذم سمق وهق أن يػت

شواهلجوء واهلـوء واًمعزاء واطمدٍة مثؾ اًمـسقى واحلامؾمي
 (1)

، وٓ ؿمؽ أن أصؾ 

إهمراض  -قمـد اًمبديعقلم -اعمصطؾحلم ذم اًمؾغي واطمد، إٓ أن متعؾؼ آومتـون 

ومؿتعؾؼف إؾموًمقى ٓ إهمراض، صمؿ  -قمـد مجفقر اًمبالهمقلم-مو اًمتػــ اًمشعريي، أ

 إن شمضود إهمراض ذم آومتـون أظمصُّ مـ شمـقع إؾموًمقى ذم اًمتػــ.

وشمؾقيـ اخلطوب اعمراد سمف: آًمتػوت مـ اًمتؽؾؿ ًمؾغقبي، »ىمول اًمشفوب:  :لوينالت

شواًمتؾقيـ ضمعُؾف ًمقكًو سمعد ًمقن ًمؾتطريي، وهق يموًمتػــ أقمؿُّ مـ آًمتػوت
(2)

 .

                                       
 .511حترير اًمتحبػم ص (0)

 .3/081طموؿمقي اًمشفوب:  (7)
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شمؾقيـ )مرادف اصطالطمل ًمؾتػــ، وىمد أًمػ اسمـ يمامل سموؿمو رؾموًمي ؾمامهو:  واًمتؾقيـ

ـقن ىِمرى إؿمبوح، ومقخوًمػقن ومقف سملم اقمؾؿ أهنؿ حُيس»ىمول ذم مؼدمتفو:  (اخلطوب

ـقن ىِمرى إرواح، ومقخوًمػقن ومقف أيضًو سملم  ًمقٍن وًمقٍن، وـمعٍؿ وـمعٍؿ، يمذًمؽ حُيسر

أؾمؾقٍب وأؾمؾقٍب وإيراٍد وإيراد، سمؾ اقمتـوؤهؿ هبذا اًمِؼرى أيمثر، واهتاممفؿ ومقف 

شأوومر. ومرضمع اًمتؾقيـ اعمذيمقر إمم شمغقػم إؾمؾقب
 (1)

. 

اًمتـقيع واًمتـّؼؾ واًمتؾقيـ سملم اًمصقر »صموين قمـوس اجلامل إديب: يمام قمّد اعمقداين 

اًمتزام إديى ًمطريؼي واطمدة مـ اجلامل »وذًمؽ ٕنَّ  شوإؿمؽول اجلامًمّقي ذم اًمؽالم

إديّب يؽّررهو سموؾمتؿرار ذم يمالمف أو ذم معظؿ يمالمف، ممّو جيعؾ مشوقمر ؾمومعقف أو 

جلامل، ومتػؼد مو يمـً حتّس سمف مـ اؾمتعذاب ىمورئقف شَمَتَبّؾد دموه هذا اًمؾقن مـ ا

شوطمالوة وـمالوة، ويدّب اًمسلم إًمقفو
 (2)

. 

اًمتعبػم قمـ معـك سمطريؼ مـ اًمطرق اًمثالصمي )اًمتؽؾؿ أو اخلطوب )هق  :االلتفات

ًَ وضمَفف قمـ  وأصؾف مـ ىمقهلؿ: (أو اًمغقبي( سمعد اًمتعبػم قمـف سمطريؼ آظمر مـفو ًَمَػ

ومف.اًمؼقم:  ف، واًمتبس قمـد آظمريـ سموٓقمؽماض وؾمامه سمعض اًمبالهمق َسَ لم: اًمٍمَّ

ذم هذه اًمػـقن مـ آكتؼول واًمتحقل قمـ رء إمم رء واًمتخؾص؛ عمو
(3)

، واظمتور 

اًمعدول مـ أؾمؾقب ذم اًمؽالم إمم أؾمؾقب آظمر خموًمػ »اًمعؾقي ذم شمعريػف أكف 

ًمقعؿ ؾموئر آًمتػوشموت شًمألول
(4)

مـ كّبف إمم آًمتػوت ذم اًمؼرآن  أؿمفر، ومـ 

ٺ  ٺ     ﴿ خمنمي، طمقٌ قمؾَّؼ قمغم أؿمفر مقاوع آًمتػوت، ذم وموحتي اًمؽتوب:اًمز

اومتـوهنؿ  وذًمؽ قمغم قمودة» ومؼول: [5-1:اًمػوحتي] ﴾ٿٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ

                                       
 .331شمؾقيـ اخلطوب: ص (0)

 .0/70اًمبالهمي اًمعرسمقي:  (7)

 .073يـظر: معجؿ اعمصطؾحوت اًمبالهمقي وشمطقرهو: ص (3)

 .7/037اًمطراز:  (1)
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ذم اًمؽالم وشمٍمومفؿ ومقف، وّٕن اًمؽالم إذا كؼؾ مـ أؾمؾقب إمم أؾمؾقب، يمون ذًمؽ 

ف قمغم أؾمؾقب واطمد، أطمسـ شمطريًي ًمـشوط اًمسومع، وإيؼوفًمو ًمإلصغوء إًمقف مـ إضمرائ

شوىمد ختتص مقاىمعف سمػقائد
 (1)

، ىمول اًمعؾقي: ًمعؾامء اًمبالهمي رم اًمقضمف اًمذى ٕضمؾف 

وهق اًمذى قمقل قمؾقف اسمـ إصمػم إولدظمؾ آًمتػوت رم اًمؽالم أىمقال صمالصمي: 
(2)

 ،

وطموصؾ مو ىموًمف هق أكف ٓ خيتص سمضوسمط جيؿعف، وًمؽـف يؽقن قمغم طمسى مقاىمعف 

أن ذًمؽ مـ قمودة اًمعرب وأؾموًمقبفو رم  واًمثوينرم اخلطوب،  رم اًمبالهمي، ومقارده

ـُ إصمػم هذا اًمتعؾقؾ وىمول: هق مثؾ قمؽوز اًمعؿقون، وهق ًمعؿرى يمام  اًمؽالم، وردَّ اسم

حمؽل قمـ اًمزخمنمى، وطموصؾ مؼوًمتف هق أن ورود  واًمثوًمٌىموًمف، ومنكف ٓ وموئدة ومقف. 

ًمغػؾي، وشمطريًبو ًمف سمـؼؾف مـ آًمتػوت رم اًمؽالم إكام يؽقن إيؼوفًمو ًمؾسومع قمـ ا

ظمطوب إمم ظمطوب آظمر، وهق ىمقل ؾمديد يشػم إمم مؼوصد اًمبالهمي، ويعتضد 

سمتٍمف أهؾ اخلطوب
(3)

وهذا اجلدل اًمذي اسمتدأه اسمـ إصمػم، وأيمؿؾف اًمعؾقي،  ه. . ا

 وشمقارد قمؾقف اًمبالهمققن ممو ٓ همـك ًمـو قمـف ذم دراؾمي اًمتػــ.

(، ٓ آحتود ذم اًمذاتآحتود ذم اعمػفقم)هق  :الترادف
(4)

شمقارد ًمػظلم »، وىمقؾ: 

مػرديـ، أو أًمػوظ يمذًمؽ ذم اًمدًٓمي قمغم آكػراد سمحسى أصؾ اًمقوع قمغم معـك 

واطمد مـ ضمفي واطمدة... وومقائده يمثػمة، يموًمتقؾمع ذم اًمتعبقػم، وشمقسػم اًمـظؿ 

ش واًمـثر...
(5)

ًمؾػظلم ، وىمد يراد سموًمؽمادف اًمتقارد ذم اًمقوع اًمؾغقي، أي أن يؽقن 

ذم اًمؾغي كػس اعمعـك، وىمد يراد سمف اًمتقارد قمغم آؾمتعامل ويشؿؾ ذًمؽ أن يؽقكو مـ 

                                       
 .0/01اًمؽشوف:  (0)

 .7/031يـظر: اعمثؾ اًمسوئر  (7)

 .7/031يـظر: اًمطراز:  (3)

 .305اًمؽؾقوت: ص (1)

 .0/111يمشوف اصطالطموت اًمػـقن:  (5)
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اًمؾغي أو مـ ًمغتلم خمتؾػتلم، وىمد يراد سمف اًمتقارد ذم كػس اًمسقوق، ومجع  كػس

ء، وقمّد اًمؾػظلم اًمداًملم قمغم اعمعـك ذم مؼوم واطمد، وهق مو كسبف اًمتفوكقي إمم اًمبؾغو

ّقد، وهق أن يمشمك سمؽؾؿتلم هلام معـك واطمد، وًمؽـ صمؿي ومرق أطمدمهو ضم: مـف كققملم 

سمقـفام ذم آؾمتعامل، أو أن يؽقن ًمؾؽؾؿي اًمثوكقي معـك صموٍن ظموص، أو أن شمقصػ 

سمصػي ظموصي، مثؾ: أرضمق وآمؾ ذم اًمؾغي اًمعرسمقي، ومهو مؽمادومتون وضمقدشمون أيًضو، 

سمؽقهنو ٓ شمستعؿؾ إٓ ّٕن يمؾؿي آمؾ وإن يموكً سمؿعـك اًمرضموء، إّٓ أهّنو خمصقصي 

ذم مؽون حمؿقد. واًمـقع اًمثوين: معقى وهق اإلشمقون سمؾػظتلم هلام معـك واطمد دون أن 

ـ إظمرى، ويسّؿل سمعضفؿ هذا اًمـقع: احلشق اًمؼبقح طمدمهو أّي ومرق قم شيؽقنٕ 
(1)

 . 

مبوطمٌ مشفقرة قمـد اًمؾغقيلم واًمبالهمقلم  (اًمػروق اًمؾغقيي)و (اًمؽمادف)وذم 

 .  (اًمتػــ)سمؿثوسمي اًمتؿفقد اًمذي يبـك قمؾقف اجلدل ذم ىمضقي  وإصقًمقلم، هل

شأن يشتبف اًمؾػظ ذم اًمظوهر مع اظمتالف اعمعـك»وهق  :المتشابو اللفظي
(2)

 ،

ي اًْمَقاطِمَدة ذِم صقر ؿَمتَّك، وومقاصؾ خمتؾػي ذم اًمتؼديؿ واًمتلظمػم، »وىمقؾ:  إِيَراد اًْمِؼصَّ

ك، واًمتعريػ واًمتـؽػم، َواجلْ  ؿع واإلومراد، واإلدهموم واًمػؽ، وشمبديؾ واًمزيودة واًمؽمَّ

شطمرف سمِحرف آظمر
(3)

. وىمد قمّد اًمزريمٌم صقر اًمتغوير ذم اعمتشوسمف اًمؾػظل يموًمزيودة 

واًمـؼصون، واًمتؼديؿ واًمتلظمػم، واًمتعريػ واًمتـؽػم
(4)

... وهذا اًمتغوير مظـي احلؿؾ 

 قمغم اًمتػــ قمـد اعمػنيـ.

سمف اًمؾػظل، وهؿ أهؾ اًمعـويي اعمتشو مـ أًمػ ذمسمعض  (اًمتػــ)وىمد محؾ قمغم 

ومـوؾمبتفو ًمؾؿؼوموت؛ ىمول اًمغركوـمل ذم اعمغويرة سملم اًمذيمر واحلذف ذم ىمقًمف  سموًمػروق

                                       
 .0/111يمشوف اصطالطموت اًمػـقن:  (0)

 .0/11درة اًمتـزيؾ وهمرة اًمتلويؾ ]مؼدمي اعمحؼؼ[  (7)

 .115اًمؽؾقوت: ص (3)

 .037 - 0/007ًمؼمهون: ا (1)
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﮽  ﴿ شمعومم: ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  

 : اًمتغوسمـ] ﴾  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٿ ٺ ٺ   ٺ﴿ وىمقًمف شمعومم:[ 77]احلديد:  ﴾﮿﮾

ب وشمػــفو ذم يمالمفو، وشمٍمومفو إذا أـموًمً وضمرى ذًمؽ قمغم مسؾؽ اًمعر»:  [00

شًمداٍع مقضمى وومّصؾً، أو أوضمزت عمؼته مـ اعمعـك وأمجؾً
 (1)

. 

معـومهو واطمد، واظمتالف »: ﴾َأًْمَػقـَو ﴿و  ﴾َوضمدَكو ﴿وىمول اًمؽـوين ذم اعمغويرة سملم 

شًمػظفام ًمؾتػــ ذم اًمػصوطمي واإلقمجوز
 (2)

، وذم مقاوع أظمرى جيؿع سملم احلؿؾ قمغم 

 ـ وإصمبوت اًمػروق ومـوؾمبتفو ًمؾؿؼوموت.اًمتػـ

اًمبديع هق قمؾؿ ُيعرف سمف وضمقه حتسلم اًمؽالم سمعد رقمويي شمطبقؼف  :البديع اللفظي

مهو يرضمع دقمغم مؼته احلول، وووقح اًمدًٓمي، وىمد ضمعؾف اًمؼزويـل َضسملم: أطم

راقموة اًمـظػم، وأظمر يرضمع إمم اًمؾػظ يموجلـوس ـي ومـؿطوسمؼـك يموًمـــؿعـك اًمـإًم

... جعواًمس
(3)

مـ أيمثر ىمضويو اًمبالهمي اًمؼرآكقي  -وٓ ؾمقام اًمؾػظل-، وومـقن اًمبديع 

ضمدًٓ، ومبعضفو ٓ يسقغ وصػ اًمتعبػم اًمؼرآين سمف ًمتعورض ؾمجقتف مع مؼوصد 

محؾ اًمسقوق قمؾقف سموقمتبوره  -قمـد سمعض اًمبالهمقلم-اًمبقون اًمؼرآين، وسمعضفو ٓ يسقغ 

عـك، وقمغم هذا اظمتؾػً مقاىمػ طمؾقي ؿمؽؾقي أو َضورة ًمػظقي ٓ يتطؾبفو اعم

اًمبالهمقلم مـ اًمػوصؾي اًمؼرآكقي، ومحؾ اًمعدول إًمقفو قمغم مراقموة كسؼفو، واإلحلوح 

 قمغم اًمـؽتي اعمعـقيي، واًمتـوؾمى سملم ؾمقوق أيي ووموصؾتفو.

اًمعدول مـ إًمػوظ اعمستعؿؾي قمـد اًمبالهمقلم قمغم أصؾ اًمقوع حمؽقمي  :العدول

اًمعلم »عؾامء سمحّده، واًمعدول ذم اًمؾغي أصؾف )قمدل(، وسموًمسقوق، ومؾقسً ممو اقمتـك اًم

واًمدال واًمالم أصالن صحقحون، ًمؽـفام متؼوسمالن يموعمتضوديـ: أطمدمهو يدل قمغم 

                                       
 .7/0171مالك اًمتلويؾ:  (0)

 ... إًمخ. 037، 071، 077، ويـظر مـف: ص018يمشػ اعمعوين: ص (7)

 .1/3يـظر: سمغقي اإليضوح:  (3)
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شاؾمتقاء، وأظمر يدل قمغم اقمقضموج
(1)

. واًمذي كحـ ومقف مـ اًمثوين، ىموَل اًمؾَّْقٌ: 

ًُ ومالكً » ء قَمـ َوضمفف، شَمؼقل: قَمَدًْم ْ ي اًمَعْدل َأن شمعِدل اًمٌمَّ اسمَّ ًُ اًمدَّ و قمـ ـَمِريؼف، وقَمَدًْم

شإمَِم َمقِوع يَمَذا
 (2)

، واًمعدول ذم اًمبالهمي إكام يؽقن قمـ مؼته اًمظوهر إمم مؼته 

اعمؼوم، وذًمؽ إذا يمون فموهر اًمسقوق يؼتيض ذم اًمـظؿ ؿمقئًو، وظمػويو اعمؼوم ودىموئؼ 

 (وهرخموًمػي اًمظ)مالسمسوشمف وًمطوئػ مؼوصده شمؼتيض ؿمقًئو آظمر، ويعؼم قمـف سمـ 

ومسوئؾف مـثقرٌة ذم قمؾقم اًمبالهمي اًمثالصمي، سمؾ هق مـ  (اخلروج قمـ مؼته اًمظوهر)و

اًمعدول قمـ مؼته اًمظوهر مـ همػم كؽتي »أهؿ مو يعـك سمف دارس اًمبالهمي، ٕن 

ششمؼتضقف ظمروج قمـ شمطبقؼ اًمؽالم عمؼته احلول
 (3)

، وإؾمؾقسمقي اعمعوسة شمسؿقف 

ًمظوهر ذم ؾمقوق سموًمتزامف ذم ؾمقوق آظمر يشبفف . وإذا ىمقسمؾ اًمعدول قمـ ا(آكزيوح)

 ومفذا مقوع شمػــ وشمـقيع سملم إؾموًمقى، وموًمتػــ هق اًمعدول قمـ اًمتؽرار.

هق شمٍميػ اعمعـك ذم اعمعوين اعمختؾػي يمتٍميػف ذم »ىمول اًمرموين:  :التصريف

اًمدٓٓت اعمختؾػي، وهق قمؼدهو قمغم ضمفي اًمتعوىمى، ومتٍميػ اعمعـك ذم اعمعوين 

شٕصؾ ذم آؿمتؼوقيمتٍميػ ا
 (4)

شمـقيعفو ذم اعمعـك اًمقاطمد، ». وشمٍميػ أيوت 

شأو اعمقوقع اًمقاطمد، وقمروفو سمصقر ؿمتك وأؾموًمقى خمتؾػي
 (5)

واًمػرق سمقـف وسملم ، 

اًمتػــ أن اًمتػــ خمتص سمتـقع إًمػوظ وإؾموًمقى، أمو اًمتٍميػ ومؿختص سمبـوء 

 سمالهمي»اهلل اًمـؼراط ذم يمتوسمف  اًمسقر ومقوققموهتو ومؼوصد آيوهتو. ويرى اًمديمتقر قمبد

أن مصطؾح اًمتٍميػ أطمسـ مـ مصطؾحل  شاًمؼقل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ شمٍميػ

اًمتؽرار واًمؽمداد ذم اًمدًٓمي قمغم هذه اًمظوهرة إؾمؾقسمقي اًمؼرآكقي، وومقق ذًمؽ هق 

                                       
 مؼويقس اًمؾغي: )قمدل(. (0)

 هتذيى اًمؾغي: )قمدل(. (7)

 . 0/011معوهد اًمتـصقص:  (3)

 . 010اًمـؽً ذم إقمجوز اًمؼرآن: ص (1)

 . 0/77يػ اًمؼقل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: سمالهمي شمٍم (5)
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ﴿ يؼقل شمعومم: قمـ هذا اعمػفقم، شمعبػم ىمرآين

واعمراد قمؼمكو قمـف سمعبورات وىمرركوه سمقضمقه مـ »أًمقد:  ىمول[ 10]اإلهاء: ﴾چ چ 

راد سموًمؼرآن جمؿقع ــؿـف وموًمـْرآِن اًمعظقؿ أي ذم مقاوع مــَُذا اًْمؼـرات ذِم هـريـاًمتؼ

شاًمتـزيؾ
 (1)

 ، وأيوت ذم هذا اعمعـك يمثػمة.

 :. التفنن في التفاسير البالغية5. 4
همقي مـذ اًمزخمنمي وطمتك أطمدث ذم اًمتػوؾمػم اًمبال (اًمتػــ)شمؽرر احلؿؾ قمغم 

اًمتػوؾمػم واًمدراؾموت اًمبالهمقي، وًمقس همرض هذا اًمعرض اؾمتقػوء مؼوموت اًمتػــ 

شمف وٓ أؾموًمقبف، إكام هق اؾمتجالء ًمؾؿقىمػ، واًمتؼوط وقمـدهؿ، وٓ مـوىمشي ؾمقوىم

 إلؿمورات كستثؿرهو ذم مـوىمشي ىمضويو اًمتػــ قمـد أًمقد.

ٹ   ﴿ قل اًمزخمنمي ذم اعمغويرة سملممـ أوائؾ اإلؿمورات اًمتل سملم أيديـو ىم

ومقصؾ شمورة سموًمػوء وشمورة » : [83و38هقد:] ﴾ڻڻ  ﴿و ﴾ٹ 

وأسمؾغفام  سموٓؾمتئـوف، ًمؾتػــ ذم اًمبالهمي يمام هق قمودة سمؾغوء اًمعرب، وأىمقى اًمقصؾلم

شآؾمتئـوف
 (2)

ڃ  ڃ    ڃ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم: (اًمن)و  (اًمؼقلِ )، وذم اعمغويرة سملم 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ   ﴿ وىمقًمف شمعومم:[ 1: قوءإكب] ﴾چ  چ  چ   چ

ًمقس سمقاضمى أن جُيوء سمؤيمد ذم يمؾ مقوع، »ىمول: [ 1]اًمػرىمون :  ﴾ژ   ژ

وًمؽـ جيوء سموًمقيمقد شمورة وسمؤيمد أظمرى، يمام جيوء سموحلسـ ذم مقوع وسموٕطمسـ ذم 

َـّ اًمؽالم اومتـوًكو شهمػمه، ًمقػت
(3)

ف ، وًمق ايمتػك سموًمقيمقد وأيمد حلُؿؾ قمغم اظمتال

مؼته احلول، أمو اًمتـقيع سملم احلسـ وإطمسـ ومؿحؾ إؿمؽول؛ ٕن معـوه ضمقاز 

 (مؼته احلول)اًمعدول قمـ إًمقؼ سموًمسقوق ٕضمؾ اًمتػــ، وهق مو يـؼض مػفقم 

                                       
 .05/10روح اعمعوين:  (0)

 .7/171اًمؽشوف:  (7)

 .3/013اًمؽشوف:  (3)
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 اًمذي هق روح اًمبالهمي وأؾمفو.

وىمد كص اًمبقضووي قمغم اًمتػــ ذم مقاوع
(1)

، وقمبورشمف وإن مل حتؿؾ ضمديًدا ذم 

 مظـي كؼوؿموت مفؿي ذم طمقاؿمقف. ذاهتو، إٓ أهنو 

ومحؾ أسمق طمقون قمغم اًمتػــ ؾمقوىموت وىمع ومقفو اًمتغوير ذم اظمتالف اًمؾػظ اعمعؼم سمف 

واًمتلظمػم،  ، ويمذًمؽ ذم اًمذيمر واحلذف، واًمتؼديؿ﴾َيْصـَُعقن ﴿و  ﴾َيعَؿُؾقن ﴿كحق: 

وهموًمًبو مويؼركف سموًمتقؾمع ذم اًمؾغي، ويرسمطف سمـؽوت أظمرى  وآؾمؿقي واًمػعؾقي...

ـقييمع
(2)

. 

ورهمؿ أن اًمبؼوقمل ذو قمـويي سموًمدىموئؼ واًمسقوىموت، إٓ أن ذًمؽ مل يؿـعف مـ احلؿؾ 

وعمو ُأقمقدت اًمؼصي ذم ؾمقرة يقكس قمؾقف اًمسالم، يمون » قمغم اًمتػــ، طمقٌ ىمول:

شإًمقؼ سمؽالم اًمبؾغوء وإؿمبف سمطرائؼ اًمػصحوء اًمتػــ ذم اًمعبورة
 (3)

. 

إذا ذيمرت صػوت ًمؾؿدح » أكف ويمذًمؽ أسمق اًمسعقد، وىمد كؼؾ قمـ أيب قمكم

وظمقًمػ ذم سمعضفو اإلقمراُب ومؼد ظمقًمػ ًمالومتـون، أي: ًمؾتػــ اعمقضمى إليؼوظ 

اًمسومع وحتريؽف إمم اجِلّد ذم اإلصغوء، ومنن شمغقػَم اًمؽالِم اعمَسقِق عمعـك مـ اعمعوين 

وَمف قمـ ؾمــف اعمسؾقك يـبئ قمـ اهتامٍم ضمديٍد سمشلكف مـ اعمتؽؾرؿ، ويستجؾُى مز يَد وَسْ

شرهمبٍي ومقف مـ اعمخوـمى
 (4)

. 

وممـ اقمتـك سموًمتػــ
(5)

، وشمقؾمع ذم مػفقمف، واؾمتؽثر مـ احلؿؾ قمؾقف: اسمـ 

قموؿمقر، وىمد شمؼدم شمعريػف ًمف، أمو شمتبع مقاوعف قمـده ومؿام ٓ يتسع ًمف اعمؼوم، إٓ أكـو 

                                       
 .7/15، 0/8أكقار اًمتـزيؾ:  (0)

 ... 5/11، 3/81، 7/07يـظر: اًمبحر اعمحقط:  (7)

 .7/137كظؿ اًمدرر :  (3)

 .0/31إرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ: (1)

 هوهـو ٕن آراءه مـثقرة ذم صمـويو اًمبحٌ.قمرض مقىمػ اخلػوضمل مستؼاًل أ مل (5)
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كؼػ قمغم عمحوت دمكم ًمـو ؿمقًئو مـ مالمح مذهبف ومقف، ومؿـ ذًمؽ أكف وّعػ سمف اًمؼقل 

يـشل مـ هذا اًمؼقل أن شمؽقن ومقاشمح ؾمقر »ٕكف  ؛مـ يمؾ ؾمقرة ن اًمبسؿؾي آييٌ سمل

اًمؼرآن يمؾفو متامصمؾي، وذًمؽ ممو ٓ حيؿد ذم يمالم اًمبؾغوء، إذ اًمشلن أن يؼع اًمتػــ ذم 

شاًمػقاشمح، سمؾ ىمد قمدَّ قمؾامء اًمبالهمي أهؿ مقاوع اًمتلكؼ وموحتي اًمؽالم وظمومتتف
 (1)

. 

ضموء »ممو  [08 – 07]أيوت: ـوومؼلم ذم ؾمقرة اًمبؼرة ويمذًمؽ اقمتؼم شمقازم شمشبقفل اعم

وهذه شمػــوت مجقؾي ذم اًمؽالم »ىمول:  شقمغم ـمريؼي سمؾغوء اًمعرب ذم اًمتػــ ذم اًمتشبقف

 اًمبؾقغ، ومام فمـؽ هبو إذا وىمعً ذم اًمتشبقف اًمتؿثقكم، ومنكف ًمعزشمف مػردا شمعز اؾمتطوقمي

ششمؽريره
(2)

. 

أو كػل  شيمراهقي إقمودة اًمؾػظ»قمغم  ويمثػًما مو يؼرن احلؿؾ قمغم اًمتػــ سموًمـص

شؾمآمي اإلقمودة»
(3)

عمجرد اًمتػــ، يمراهقي »، يمام أكف كصَّ ذم مقاوع قمغم أن اعمغويرة 

ششمؽرير اًمصقرة اًمقاطمدة
(4)

حمؾ إؿمؽول ؾمــوىمشف ٓطمًؼو، ٕن  (جمرد)، ويمؾؿي 

عمجرد إمو »فموهرهو كػل اًمـؽتي اعمعـقيي، ًمؽـف ىمول ذم اعمغويرة سملم اإلشمقون واعمجلء: 

اًمتػــ، وإمو ٕن ومعؾ اإلشمقون إذا اؾمتعؿؾ جموزا يمثر ومقام يسقء ومو يؽره، يموًمققمقد 

شواهلجوء
 (5)

. 

 ومو سملم أيتلم مـ»وىمرن ختؾقص اًمتغوير ًمؾتػــ سمـػل اًمتػووت ذم اًمبالهمي ومؼول: 

ششمغقػم يسػم هق جمرد شمػــ ذم اًمتعبػم ٓ يؼتيض شمػووشًمو ذم اًمبالهمي
 (6)

د . ومنن يمون اعمرا

                                       
 .017/ 0اًمتحرير واًمتـقير:  (0)

 .305/ 0اًمتحرير واًمتـقير:  (7)

 .181، 558/ 0اًمتحرير واًمتـقير:  (3)

 ، .777/ 73، 13/ 01، ويـظر: 71/ 8اًمتحرير واًمتـقير:  (1)

 . 08/77اًمتحرير واًمتـقير:  (5)

م ذاح اًمتؾخقص قمغم يراضمع يمال "شمػووت اًمبالهمي اًمؼرآكقي"لًمي وذم مس .777/ 73اًمتحرير واًمتـقير:  (1)

 =اًمؼقل سمتػووت"ؾمعقد اهلالزم ذم سمحٌ سمعـقان:  ، وىمد كوىمشفو اًمديمتقرشوًمؾبالهمي ـمرومون»ىمقل اًمسؽويمل
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سمـػل اًمتػووت أن يمؾ وضمٍف أسمؾغ ذم ؾمقوىمف، ومفق اًمصحقح، أمو اًمتسقيي اعمطؾؼي سملم 

 اًمتعبػميـ ومؿحؾ إؿمؽول يمام ٓ خيػك.

مـ ظمالل هذا اًمعرض اعمقضمز كجد أن مجفقر اعمػنيـ اًمبالهمقلم يؼقل سموًمتػــ، 

وٓ يؼرون سمتالزم اًمؼقل سموًمتػــ وإؾمؼوط اًمـؽتي اعمعـقيي، ورهمؿ أن اًمشقخ 

اوي يمثػما مو يػتتف شمعؾقؼف قمغم اًمتغوير ذم اًمتعبػم اًمؼرآين سمـػل أن يؽقن هذا اًمشعر

ٕضمؾ اًمتػــ ذم اًمعبورة
(1)

سمف قمـ اًمـؽتي اعمعـقيي ومقام  ، إٓ أن مراده كػل آيمتػوء

ورسمام ضمعؾف عمجرد اًمتػــ،  (اًمتػــ)ٕن سمعض اعمػنيـ يؼػ سموًمتقضمقف قمـد  ؛كظـ

ا قم ومقليت مثؾ هذا اًمتعؾقؼ غم هذا اعمذهى، ورسمام يمون طمودي إول إمم مو ىمول ردًّ

 شمؽؾُّػ همػمه ذم اؾمتخراج اعمـوؾمبي.

 :. التفنن والنكتة المعنوية في ظل النظم ومقتضى الحال1. 4
اقمؾؿ أن قمؿقد هذه اًمبالهمي اًمتل دمؿع »يؼقل اخلطويب قمـ سمالهمي اًمبقون اعمعجز: 

تؿؾ قمؾقفو ومصقل اًمؽالم هلو هذه اًمصػوت هق ووع يمؾ كقع مـ إًمػوظ اًمتل شمش

مقوعف إظمص إؿمؽؾ سمف، اًمذي إذا ُأسمدل مؽوكف همػمه ضموء مـف: إمو شمبدل اعمعـك 

اًمذي يؽقن مـف ومسود اًمؽالم، وإمو إذهوب اًمروكؼ اًمذي يؽقن معف ؾمؼقط اًمبالهمي، 

ذًمؽ أن ذم اًمؽالم أًمػوفًمو متؼورسمي اعمعوين حيسى أيمثر اًمـوس أهنو متسوويي ذم إومودة 

يموًمعؾؿ واعمعرومي، واًمشح واًمبخؾ... وإمر ومقفو قمـد قمؾامء أهؾ  طوب؛مراد اخل

اًمؾغي سمخالف ذًمؽ، ٕن ًمؽؾ ًمػظي مـفو ظموصقي شمتؿقز هبو قمـ صوطمبتفو ذم سمعض 

شيشؽميمون ذم سمعضفو معوكقفو، وإن يمون ىمد
 (2)

. 

 وقمغم هذا ومؿدار اًمبالهمي قمغم إدراك اًمػروق اًمؾغقيي سملم إًمػوظ أو اًمصقغ أو

                                       
 ."اًمبقون اًمؼرآين سملم اسمـ ؾمـون اخلػوضمل واًمؼويض اًمبوىمالين: قمرض ودراؾمي وكؼد وحترير= 

 .1758، 03/7875يـظر: شمػسػم اًمشعراوي:  (0)

 .78سمقون إقمجوز اًمؼرآن: ص (7)
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، ورسمطفو سمسقوىموهتو، ومـذ أؾمس قمبد اًمؼوهر مػفقم اًمـظؿ، وسمـك قمؾقف اًمؽمايمقى

ومؾسػي اًمبالهمي؛ واًمـؽتي اعمعـقيي شمتبقأ مـزًمي مؽقـي ذم اًمتحؾقؾ اًمبالهمل، ومؿؼته 

احلول ومؼصد اعمتؽؾؿ ومؼوم اخلطوب: ُأـمٌر يتحرك ومقفو قمؼؾ اًمبالهمل وهق حيؾؾ 

ات، واظمتالف هقئوت إؾمؾقب، ويؾتؿس دىموئؼ اًمدٓٓت وًمطوئػ اإلؿمور

اًمؽالم يؼتيض اظمتالف دٓٓشمف، ٕن ًمؽؾ هقئي معـك يممف اعمتؽؾؿ هبو، وهذا هق 

، ومعوين اًمـحق إكام (معوين اًمـحق)اًمذي دار قمؾقف مػفقم اًمـظؿ، ومـوـمف  (اًمتقظمل)

يتقظموهو اعمتؽؾؿ سمتخػم إًمػوظ وصقغفو صمؿ شمرشمقبفو اًمؽمشمقى اًمذي يؼتضقف ىموكقن 

ًمقس قمجى أقمجى مـ طمول مـ يرى يمالملم »قخ قمبد اًمؼوهر: اًمـحق، يؼقل اًمش

 أظَمر، صمؿ َيرى أكَّف َيَسُع ذم اًمعْؼِؾ أن يؽقَن 
ِ
أضمزاُء أطَمِدمهو خموًمِػٌي ذم معوكقفو ٕضمزاء

شمعـك أطَمِد اًمؽالَملْم مْثَؾ معـك أظمر
 (1)

. 

ذم يمؾ هقئي  وىمد يمون اًمشقخ ُيِؾحُّ قمغم اًمتامس اًمـؽتي اعمعـقيي اًمتل اىمتضوهو اعمؼوم

مـ هقئوت اًمؽالم، ومقام اظمتػمت ًمف إًمػوظ، ومو سمـقً قمؾقف اًمصقغ واًمؽمايمقى، ومو 

كسجً ًمف اًمصقر، ومو يؾؿح ذم ؾمؿً اًمؽالم مـ قمالئؼ إًمػوظ واعمعوين اعمعؼم 

 اًمػْؽرة، »قمـفو سموعمحسـوت، يؼقل اًمشقخ قمبد اًمؼوهر: 
ِ
ُؿ ذم سَمْدء وهوهـو أىمسوم ىمد ُيَتقهَّ

ى اًمؾػَظ واجلََرَس، إمم مو ُيـوضِمل  وىمبَؾ إمتوم ـَ واًمؼبَح ومقفو ٓ يتعدَّ اًمِعؼمة، أنَّ احلُْس

ٌف ومقام هـوًمؽ صمؿ  .شومقف اًمعؼُؾ اًمـػَس، وهلو إذا طُمّؼؼ اًمـظر َمرضِمٌع إمم ذًمؽ، وُمـٍَْمَ

أنَّ اعمتؽؾؿ مل َيُؼِد اعمعـك كحَق اًمتجـقس » أيمد طمؼقؼي قمؾقفو مدار اًمبالهمي وهل

جع، سمؾ  ىموَده اعمعـك إًمقفام، وقَمؼم سمف اًمػرق قمؾقفام، طمتك إكف ًمق َراَم شَمريَمُفام إمم واًمسَّ

ظمالومفام ممو ٓ دمـقَس ومقف وٓ ؾمجَع، ًمدظَمؾ مـ قُمُؼقق اعمعـك وإدظمول اًمَقطْمَشي 

قمؾقف، ذم ؿمبقٍف سمام ُيـَسى إًمقف اعمتؽؾػ ًمؾتَّجـقس اعمستْؽَرِه، واًمسجع اًمـَّوومر، وًمـ دمد 

                                       
 .171دٓئؾ اإلقمجوز: ص (0)
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ـَ ـموئرًا، وأطمس ـَ أّوًٓ وآظمرًا، وأهدى إمم اإلطمسون، وأضمؾَى ًمالؾمتحسون، مـ أيؿ

شأن شُمرؾمؾ اعمعوين قمغم ؾمجّقتفو، وشَمَدقمفو شمطؾى ٕكػسفو إًمػوظَ 
(1)

. 

ويملن طمػووة اًمشقخ سموعمعـك أدت إمم شمؼؾقؾ ؿملن احلسـ اًمذي مرضمعف إمم ضمقاكى 

ذم اًمتؼؾقؾ مـ  ًمؼد سموًمغ اًمشقخ»ًمػظقي ظموًمصي، ًمذا يؼقل اًمديمتقر إسمراهقؿ اخلقزم: 

ىمقؿي آشمسوق أو اًمتالؤم اًمصقيت ًمقسد قمغم أكصور اًمؾػظ يمؾ سموب، ويؼطع قمؾقفؿ 

شيمؾ ـمريؼ يبتعد هبؿ قماّم أراد هق مـوـًمو ًمؾؿزيي، مُمَثاًل ذم معوين اًمـحق أو اًمـظؿ
(2)

. 

ًمؽـ يبؼك أن إصؾ اًمذي ٓ يتخؾػ قمـ أي عمسي يضعفو اًمبؾقغ ذم يمالمف هق 

ول، ومـوؾمبتف عمالسمسوت اعمؼوم، وأكف اظمتور أطمسـ مو ُيبؾرغ اعمراَد مطوسمؼتف عمؼته احل

إمم اعمعـل سموخلطوب، واؾمتحضور هذا ذم حتؾقؾ اًمبقون اًمؼرآين يؽشػ يمثػًما مـ دىموئؼ 

اًمدٓٓت، وًمطوئػ اإلؿمورات، يؼقل اًمبؼوقمل كوىماًل قمـ ؿمقخف أيب اًمػضؾ 

يوت ذم مجقع اًمؼرآن هق أكؽ شمـظر إمر اًمؽكم اعمػقد ًمعرومون مـوؾمبوت أ» اعمشدازم:

اًمغرض اًمذي ؾمقؼً ًمف اًمسقرة، وشمـظر إمم مو حيتوج إًمقف ذًمؽ اًمغرض مـ 

اعمؼدموت، وشمـظر إمم مراشمى شمؾؽ اعمؼدموت ذم اًمؼرب واًمبعد مـ اعمطؾقب.. وإذا 

شوضمف اًمـظؿ مػصاًل سملم يمؾ آيي وآيي ذم يمؾ ؾمقرة -إن ؿموء اهلل-ومعؾتف شمبلم ًمؽ 
(3)

. 

ؾمً أؾمامؤه-إذا أورد احلؽقؿ »قى اإلؾمؽوذم: ويؼقل اخلط آيًي قمغم ًمػظي  -شمؼدَّ

 خمصقصي، صمؿَّ أقمودهو ذم مقوع آظمر مـ اًمؼرآن، وىمد همػمَّ ًمػظي قمامَّ يموكً قمؾقف ذم

إومم ومالسمد مـ طمؽؿي شُمطؾى، وإن أدريمتؿقهو ومؼد فمػرشمؿ، وإن مل شمدريمقهو ومؾقس 

شٕكَّف ٓ طمؽؿي هـوك، سمؾ ضمفؾتؿ
(4)

. 

                                       
 .01، 1أهار اًمبالهمي: ص (0)

 .317مؼته احلول: ص (7)

 .0/00كظؿ اًمدرر: (3)

 .751درة اًمتـزيؾ: ص (1)
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ح عمعرومي قمؾؿ اًمبقون، أنَّ اًمعدول قمـ صقغي »إصمػم: ويؼقل اسمـ  و اعمتقؿمر واقمؾؿ أُّيُّ

مـ إًمػوظ إمم صقغي أظمرى ٓ يؽقن إٓ ًمـقع ظمصقصقي اىمتضً ذًمؽ، وهق ٓ 

وه ذم يمالمف إٓ اًمعورف سمرمقز اًمػصوطمي و اًمبالهمي، اًمذي اـمَّؾع قمغم أهارهو،  يتقظمَّ

يمالم ومنكَّف مـ أؿمؽول َضوب قمؾؿ اًمبقون، وومتَّش قمـ دوموئـفو، وٓ دمد ذًمؽ ذم يمؾر 

شوأدىمرفو، وأهمؿضفو ـمريؼوً 
(1)

 . 

وقمغم هذا ومؾؽؾ ًمػظي ذم اًمسقوق اًمؼرآين دًٓمي أو إؿمورة ٓ شمـفض هبو همػمهو، 

يمتوب اهلل ًمق كزقمً مـف ًمػظي صمؿ أدير ًمسون اًمعرب ذم أن يقضمد »يؼقل اسمـ قمطقي: 

شأطمسـ مـفو مل يقضمد
(2)

. 

ومنن قمؿل قمؾقؽ وضمف احلؽؿي ذم يمؾؿي مـف أو »اهلل دراز: ويؼقل اًمديمتقر قمبد 

طمرف ومنيوك أن شمعجؾ يمام يعجؾ همٓء اًمظوكقن؛ وًمؽـ ىمؾ ىمقًٓ ؾمديًدا هق أدكك 

شإمم إموكي واإلكصوف. ىمؾ: اهلل أقمؾؿ سملهار يمالمف، وٓ قمؾؿ ًمـو إٓ سمتعؾقؿف
(3)

. 

ٕهنام سمؿـزًمي اًمـؽتي وٓ شمعورض سملم اإلىمرار سموًمـؽتي اعمعـقيي واًمؼقل سموًمتػــ، 

اًمعومي واًمـؽتي اخلوصي، واًمـؽوت ٓ شمتزاطمؿ يمام يؼقل اًمبالهمققن، يؼقل اًمزريمٌم: 

وآكتؼول مـ أؾمؾقب  ومؿـ اًمعومي اًمتػــاقمؾؿ أن ًمالًمتػوت ومقائد قمومي وظموصي، »

إمم آظمر. عمو ذم ذًمؽ مـ شمـشقط اًمسومع واؾمتجالب صػوئف واشمسوع جموري اًمؽالم 

ؼوومقي. وىمول اًمبقوكققن: إن اًمؽالم إذا ضموء قمغم أؾمؾقب واطمد واًم وشمسفقؾ اًمقزن

وـمول طمسـ شمغقػم اًمطريؼي، وكوزقمفؿ اًمؼويض ؿمؿس اًمديـ سمـ اجلقزي وىمول: 

ومتختؾػ سموظمتالف حموًمف  وأمو اخلوصياًمظوهر أن جمرد هذا ٓ يؽػل ذم اعمـوؾمبي... 

                                       
 .7/015اعمثؾ اًمسوئر  (0)

 اعمحرر اًمقضمقز: كبذة ممو ىمول اًمعؾامء ذم اإلقمجوز. (7)

ومل يؿـعف اًمتليمقد قمغم اًمـؽتي اعمعـقيي مـ احلؿؾ قمغم اًمتػــ، يـظر: اًمـبل اًمعظقؿ  .030اًمـبل اًمعظقؿ: ص (3)

 .011، ويـظر مـف: ص038ص
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شومقاىمع اًمؽالم ومقف قمغم مو يؼصده اعمتؽؾؿ
(1)

. 

ب معؾًؼو قمغم شمقضمقف اًمبقضووي ًمؾؿغويرة سملم اًمقصؾ وهلذا ىمول اًمشفو

وإن يمون اًمتػــ يموومًقو ذم »: [33]اعمممـقن:  ﴾ڈ  ژ  ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم: وآؾمتئـوف

شمثؾف، ًمؽـ اًمالئؼ سمشلن اًمتـزيؾ أن يؽقن ًمف كؽتي ظموصي
 (2)

 ، وىمول ذم ىمقًمف شمعومم:

اصؾ ومال وأّمو اًمتقضمقف سمؿراقموة اًمػق»: [08]ًمؼامن:  ﴾يث    ىث جثمثيت  ﴿

شيؽػل ذم اًمتقضمقف دون كؽتي معـقيي شمؾقؼ سموًمتـزيؾ
(3)

ۀ    ﴿ ، وهلذا ىمول ذم ىمقًمف شمعومم:

اخلؾؼ هـو سمؿعـك اإلطموًمي ٓ اإلجيود اعمتعورف، »[ 01]اعمممـقن:  ﴾ۀ  ہ  ہ

 ش أو إجيود صقرة أظمرى، وشمغقػم اًمتعبػم ًمقس جمّرد شمػــ يمام ىمقؾ ...
(4)

، ورهمؿ قمـويتف 

عـقيي إٓ أكف ىمد ايمتػك سموًمتػــ قمـ اًمتقضمقف اعمتؽؾػ طمقٌ مل يظفر ًمف سمطؾى اًمـؽتي اعم

 ومحؿؾ اعمغويرة ذم شمذيمػم وشملكقٌ اًمسبؾ قمغم اًمتػــ قمـد شمػسػم ىمقًمف شمعومم: ومقف مؼول،

وهؿ قمغم »وقمؾؼ قمغم مو ىمقؾ ذم شمقضمقفف سملكف [ 18]اًمـحؾ:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿

شوهؿ
 (5)

ڑ  ڑ  ﴿ ًمؽمشمقى قمـد ىمقًمف شمعومم:، سمؾ يػوضمئـو سمتعؾقؼف قمغم اعمغويرة ذم ا

[ 031]اًمـسوء:  ﴾ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ ک ک

وًمقس اًمـظر ذم اًمؽمشمقى إٓ إمم اًمتػــ ذم »سمعد أن شمعؼى مو ىمقؾ ذم شمقضمقف: 

شإؾموًمقى
(6)

. 

وأطمسى أكف إكام ىمٍم اًمتقضمقف قمغم اًمتػــ سموقمتبور مو وىمػ قمؾقف مـ شمقضمقفوت مل 

ن يؽقن اعمراد كػل اًمـؽتي اعمعـقيي مطؾؼو ومفذا مو اقمتـك شمسؾؿ قمـده مـ مـوىمض، أمو أ

                                       
 .375/ 3اًمؼمهون:  (0)

 .1/378طموؿمقي اًمشفوب:  (7)

 .7/031طموؿمقي اًمشفوب:  (3)

 .1/377طموؿمقي اًمشفوب:  (1)

 .5/311طموؿمقي اًمشفوب:  (5)

 .3/011طموؿمقي اًمشفوب:  (1)
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در اإلؿمورة إًمقف أن اًمشفوب كبف قمغم أن دمسمـػقف ذم مقاوع مـ طموؿمقتف، وممو هق 

مؼوموت اًمتػــ شمثػم ؾمماًملم، أطمدمهو متعؾؼ سمتـقيع اًمعبورة، وأظمر سمخصقصقتفو ذم 

عديي ب ذم اعمغويرة ذم شمؾمقوىمفو، واًمتػــ إكام جيقى قمـ اًمسمال إول، يؼقل اًمشفو

ومسؾؽ »: [7]هقد:  ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿ قمـد ىمقًمف شمعومم: ومعؾ اًمبؾقى

ذم يمؾ مـ اعمقوعلم مسؾًؽو شمػــًو، وهق يمثػمًا مو يػعؾ ذًمؽ ذم يمتوسمف، ومنن ىمؾً هؾ 

 ش ٓظمتقوره أطمد اعمسؾؽلم هـو وأظمر صمؿي وضمف أم هق اشمػوىمل؟ ىمؾً ًمف وضمف...
(1)

. 

ـ مـتفك سمغقي اًمتحؾقؾ اًمبالهمل مو اؾمتطوع إمم اًمـػوذ إمم ومؾقس آًمتػوت إمم اًمتػـ

مو وراءه ؾمبقاًل، وٓ اًمبحٌ ذم أهمقار اعمعوين صورٌف قمـ شمذوق طمسـ اًمتػــ، إذ ٓ 

يؿؽـ أن يستقي اًمؽالُم اعمتػــ ومقف اعمتٍمف ذم وضمقهف واًمؽالم اخلكم مـف اعمؾتزم 

وًكو سمطؾى اًمـؽتي اعمعـقيي شمقضمقًفو مسؾًؽو واطمًدا، وموقمتبور اًمتػــ شمقضمقًفو ًمؾتـقيع مؼر

خلصقصقي يمؾ ؾمقوق هق أىمرب اعمسوًمؽ إمم اؾمتجالء طمؼوئؼ اًمتلويؾ، يؼقل 

قوق، »اًمديمتقر قمؿرو وهدان:  وموعمغويرة سملم إًمػوظ فموهرة أؾمؾقسمقَّي ظمووعي ًمؾسر

، وضمدكو اًمـَّظؿ  ومؿتك يمون اعمؼوم ٍـّ ٍـّ ووم مؼتضقًو ًمؾؿغويرة، ومراوطمي إؾمؾقب سملم وم

رآينَّ مـسجاًم مع هذا اًمتَّغوُير سملسمؾغ ؾمبقؾ، ومتك يمون اعمؼوم مؼتضقًو ٓؾمتؿرار اًمؼ

ؼي ذم اًمـَّظؿ ٍـّ واطمد وضمدت اًمبالهمي متحؼر شإؾمؾقب قمغم ـمريؼي، أو وم
 (2)

 . 

وٓ يعـل اًمؼقل سموًمتػــ اًمتسقيي سملم اًمتعبػميـ، وموًمػروق اًمؾغقيي سملم إًمػوظ، 

قٓت، يمؾ ذًمؽ يثري دًٓمتفو، يمام أن مدًمقل ومو شمرصمف ذم ؾمقوىمفو ومؼومفو مـ مح

واعمراد »اًمؾػظي ًمقس قملم دًٓمتفو وإن يمون مبـوه قمؾقف، يؼقل اًمديمتقر حمؿقد شمقومقؼ: 

سمؿدًمقل اعمودة مو شمرصمف اًمؽؾؿي مـ أصقهلو اًمتك يمقكتفو، حتؿُؾ هذا اعمػماث معفو ذم 

                                       
 .5/71طموؿمقي اًمشفوب:  (0)

 مؼول قمغم اًمشبؽي سمعـقان: اعمـوؾمبي سملم إسمـقي اعمتامصمؾي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ دراؾمي ذم دًٓمي اعمبـك قمغم اعمعـك. (7)
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يمؿدًمقٓت  مقاىمعفو، موزضمي سمعض اعمدًمقٓت اًمتك شمؽتسبفو مـ رواومد أظمرى هبو

شصقرهتو أومدًمقٓت أدائفو
 (1)

. 

 :. إشكاالت القول بالتفنن3. 4
يثػم احلؿؾ قمغم اًمتػــ مؼروًكو سموًمـؽتي اعمعـقيي أو مـػًؽو قمـفو قمدة أؾمئؾي، يموكً 

وٓ شمزال مقوع ضمدل سمالهمل، وموًمتـبقف قمغم ظمطل آيمتػوء سموًمتػــ ذم شمقضمقف اًمسقوق 

بفف مـ اعمحسـوت اًمؾػظقي معزوًمي قمـ مؼته اًمؼرآين، واًمرد قمغم احلؿؾ قمغم مو يش

سملم اقمتبوره همرًوو سمالهمًقو ًمؾعدول قمـ اًمتؽرار، أو قمّده  (اًمتػــ)احلول، وشمردد 

ع ذم مػفقمف وصقر مؼوموشمف أو  ُع َمـ شَمقؾمَّ أؾمؾقسًمو ًمف أهمراض سمالهمقي يممفو، وشَمقؾمُّ

و قمغم احلؿؾ ىمٍَمَ اًمتقضمقف قمؾقف؛ يمؾفو إؿمؽوٓت ٓ سمد مـ مـوىمشتفو ومعرومي أصمره

 قمغم اًمتػــ.

وملمو اقمتبور اًمتغوير شمػــًو ومنمـمف أن يؽقن اعمعؼم قمـف سموًمؾػظلم طمؼقؼي واطمدة أو مو 

طمؽؿ احلؼقؼي اًمقاطمدة، ومقـدرج ومقف اًمتعبػم سمـ )اؾمتغوث( و)اؾمتٍمخ( ذم ىمقًمف  ذم

﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿ شمعومم:
 

إمم ىمقًمف
 

ھ    ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿

)اكبجسً( )اكػجرت( وـاًمتعبػم سمـو[ 01-05]اًمؼصص: ﴾ۓ  ھھ ے ے

ممو يدل ذم إصؾ قمغم طمؼقؼي واطمدة أو مو يـزل مـزًمي احلؼقؼي اًمقاطمدة، أمو  وكحقه

ظمالوًمو ٓسمـ  -شمغوير اًمتعبػم قمـ طمؼوئؼ متغويرة ومؾقس ومقف قمدول، ٕن اًمتػــ 

 ًمقس اؾماًم ًمؽؾ اكتؼول سملم ـمرق اًمتعبػم، أو مضوملم اخلطوب. -قموؿمقر

سملم اًمـظر إًمقف أؾمؾقسًمو ضمرت قمؾقف ؾمــ اًمعرب وسملم  (ًمتػــا)ويؽمدد مػفقم 

يمقكف همرًوو سمالهمًقو يؽشػ قمؾي مو ضموء قمؾقف اًمسقوق مبويـًو كظوئره، وٓ ؿمؽ أن أيمثر 

ضمقاسًمو قمـ ؾممال اًمغرض مـ اًمعدول قمـ اًمتؽرار اًمذي  (اًمتػــ)اعمػنيـ يسقق 

                                       
 .717: صاإلموم اًمبؼوقمل ومـفوضمف ذم شملويؾ سمالهمي اًمؼرآن (0)
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ٓ همرض، ومفؿ يعدوكف  يؼتضقف اًمظوهر، وًمؽـفؿ يعؾؾقن اًمتػــ سمام يشعر أكف أؾمؾقب

مـ ؾمــ اًمعرب وقمودات اًمبؾغوء، ويعدون ًمف أهمراًوو يموًمتـشقط واإلقمجوز 

قمغم اًمتٍمف ذم وضمقه اًمؼقل.. ويميمد سمعضفؿ قمغم وضمقد كؽتي معـقيي  سموٓىمتدار

ظموصي سمف ذم يمؾ مؼوم، وًمؽـ قمّد اًمتػــ جمرد أؾمؾقب ٓ يضقػ ؿمقًئو، ٕن اًمتػــ 

، (اًمدور)ومؼط قمغم معـك اًمتـقيع، وإٓ صور أؿمبف سمـ  ضمقاسًمو قمـ قمؾي اًمتـقيع ٓ يدل

إكام يدل قمغم مجؾي مـ إهمراض شمالزم يمؾ شمػــ، ويالزمفو ذم يمؾ مؼوم كؽتي معـقيي 

أىمرب إمم اًمتقضمقف »ظموصي، وموًمتػــ يمام يؼقل اًمديمتقر قمبداًمعظقؿ اعمطعـل ذم كظوئره 

ذم يمؾ فموهرة مـ اًمعوم مـ اًمتحؾقؾ اعمقوققمك اًمدىمقؼ، اًمذى يؽشػ قمـ اًمنر 

شفمقاهر اًمتعبػم
(1)

، وىمقوؾًمو قمغم مذهى اسمـ قموؿمقر ذم اًمػقاصؾ؛ يؿؽـ اقمتبور 

ٓ اًمبالهمي اًمتػــ ومرقًمو قمـ اًمػصوطمي
(2)

، سموقمتبور اًمبالهمي ظموًمصي ٓقمتبور اىمتضوء 

اعمؼوم، أمو اًمػصوطمي ومتـػؽ قمـ اقمتبور اعمؼوم، وشمـظر إمم إًمػوظ مػردة ومريمبي قمغم 

 اًمعرب اؾمتحسوًكو واؾمتفجوًكو.مو ضمرت قمؾقف ؾمــ 

وموًمتػــ إذن أؾمؾقب أو ـمريؼي ذم اإلسموكي قمـ اعمعـك، وًمؽـف يتضؿـ أهمراًوو 

ذم يمؾ مؼوم يؿثؾ هبو اًمـؽتي اًمعومي ًمؾتـقيع سملم إؾموًمقى أو ًمؾعدول قمـ  شمالزمف

شمؽرار إؾمؾقب، وإهمراض اعمؽمشمبي قمغم مطؾؼ اًمتغوير هل اعمؼصقدة سموحلؿؾ قمغم 

 وًمو ًمألهمراض اعمعـقيي اعمؽمشمبي قمغم اًمػروق واعمـوؾمبوت.اًمتػــ، ظمال

أمو ضمعؾف ىمسقاًم ًمألهمراض اعمعـقيي، مستؼاًل سمؿؼوموت شمتؿحض ًمف، قمغم كحق مو 

ىمد يؼدم ًمػظ ذم مقوع ويمظمر ذم آظمر وكؽتي ذًمؽ إمو »يػفؿ مـ ىمقل اًمسققـمل: 

وإمو ًمؼصد  ًمؽقن اًمسقوق ذم يمؾ مقوع يؼتيض مو وىمع ومقف يمام شمؼدمً اإلؿمورة إًمقف،

اًمبداءة واخلتؿ سمف ًمالقمتـوء سمشلكف، وإمو ًمؼصد اًمتػــ ذم اًمػصوطمي وإظمراج اًمؽالم 

                                       
 .7/050ظمصوئص اًمتعبػم:  (0)

 .8/708يـظر: اًمتحرير واًمتـقير:  (7)
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شقمغم قمدة أؾموًمقى
(1)

؛ ومفذا ممو يشؽؾ محؾ اًمـظؿ اًمؼرآين قمؾقف يمام شمؼدم. همػم أن 

سمعض اًمبالهمقلم يعؽمض قمغم اًمتعؾقؾ سموًمتػــ أصال، وٓ يسقغ احلؿؾ قمؾقف؛ ومؼد 

قمغم قمودة اومتـوهنؿ ذم اًمؽالم »زخمنمي ًمالًمتػوت سملكف إصمػم شمعؾقؾ اًم شمعؼى اسمـ

وشمٍمومفؿ ومقف، وّٕن اًمؽالم إذا كؼؾ مـ أؾمؾقب إمم أؾمؾقب، يمون ذًمؽ أطمسـ 

وىمد شمطريي ًمـشوط اًمسومع، وإيؼوفًمو ًمإلصغوء إًمقف مـ إضمرائف قمغم أؾمؾقب واطمد، 

شختتص مقاىمعف سمػقائد
 (2)

ذم اًمؽالم مـ وًمقس إمر يمام ذيمره، ٕن آكتؼول »ىموئالً:  

شمطريًي ًمـشوط اًمسومع وإيؼوفمًو ًمإلصغوء إًمقِف ومنن  إذا مل يؽـ إّٓ أؾمؾقب إمم أؾمؾقب 

ذًمؽ دًمقؾ قمغم أّن اًمسومع يؿؾُّ مـ أؾمؾقب واطمٍد ومقـتؼؾ إمم همػمه ًمقجد كشوـمًو 

، وًمق ؾمؾؿـو  ًمالؾمتامِع، وهذا ىمدٌح ذم اًمؽالِم ٓ وصػ ًمف؛ ٕكف ًمق يمون طمسـًو عمو ُمؾر

نمي مو ذهى إًمقف ًمؽون إكام يقضمد ذًمؽ ذم اًمؽالم اعمطّقِل، وكحـ كرى إمم اًمزخم

إمر سمخالف ذًمِؽ، ٕكف ىمد ورد آكتؼول مـ اًمغقبي إمم اخلطوِب ومـ اخلطوب إمم 

اًمغقبِي ذم مقاوع يمثػمة مـ اًمؼرآن اًمؽريِؿ، ويؽقن جمؿقع اجلوكبلم ممو يبؾغ قمنمة 

ذًمؽ أن آكتؼول مـ اخلطوب إمم اًمغقبِي أًمػوِظ أو أىمؾ مـ ذًمِؽ... واًمذي قمـدي ذم 

أو مـ اًمغقبي إمم اخلطوب ٓ يؽقن إّٓ ًمػوئدة اىمتضتف. وشمؾؽ اًمػوئدة أمر وراء 

ش آكتؼول مـ أؾمؾقب إمم أؾمؾقِب همػم أهنو ٓ حُتدُّ سمحدٍّ وٓ شُمضَبط سمضوسمِط ...
(3)

. 

ذم ؾمقرة  ويؼقل اًمديمتقر حمؿد اًمصومؾ ذم اعمغويرة سملم شمرشمقى اًمعدل واًمشػوقمي

ؾمؾقبوىمد قمزا سمعضفؿ هذا آظمتالف إمم اًمتـقيع »: [073، 11]أيتون: اًمبؼرة  ،  ذم ٕا

، ٕن اًمتـقيع ذم ٓ يستؼؾ سمـػسفأو مو يسؿك: اًمتػــ ذم اًمؽالم، وهذا ؾمبٌى أراه 

إؾمؾقب أو اًمتػــ ومقف، إكام ُيؾجل إًمقف إلذهوب اًمسلم واعمؾؾ قمـ اًمؼورئ، وطموؿمو أن 

                                       
 .387/ 3ون: اإلشمؼ (0)

 .0/01اًمؽشوف:  (7)

 .7/031اعمثؾ اًمسوئر:  (3)
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رآن سمذًمؽ، ومال سمد مـ ؾمبى يؽقن أصال، ويؿؽـ أن يليت اًمتـقيع يصػ أطمٌد اًمؼ

شؾمببو آظمر متػرقمو
 (1)

 . 

ويمال اًمتعؾقؼلم ومقف اوطراب ٕكف ًمق يمون اًمتػــ ممو يـزه اًمؼرآن قمـف، ومؾقس 

اعمحذور اؾمتؼالًمف سمـػسف، سمؾ اًمؼقل سمف مـ أصؾف، واًمعبورشمون شمرددشمو سملم اًمقضمفلم: 

يي وهق مو يؼتيض مـع اؾمتؼالًمف، وسملم إًمزام اًمتػــ سملم اإلحلوح قمغم اًمـؽتي اعمعـق

اكتؼوص ىمدر اًمبقون وهذا يؼتيض مـع اًمؼقل سمف، وهذا اإلًمزام سموـمٌؾ، ٕن وصػ 

اعمعدول قمـف سموإلمالل ٓ ُيؾحؼ كؼًصو سموًمـظؿ اًمؼرآين، وموعمؼوركي سملم مو أشمك قمؾقف اًمـظؿ 

ًمـؼص ذم اعمعدول قمـف يؽقن ومو قمدل قمـف إكام هق سمقون عمزيي اًمـظؿ، وقمغم ىمدر شمبلم ا

 اؾمتجالء اًمؽامل ذم اًمـظؿ.

ًمؽـ ممو جيدر اًمتـبقف إًمقف هـو، أن اًمتـقيع ًمقس هق إطمسـ ذم يمؾ مؼوم، وإٓ ًمزم 

مـف اًمؼقل سموًمسآمي طمقٌ وىمع اًمتؽرار، واًمتحؼقؼ أن ًمؽؾٍّ مؼومف، وموًمتؽرار ًمف أصمر 

 ضمديد ًمذة، وًمعؿري إنوًمؽؾ »قمغم اعمتؾؼل خيتؾػ قمـ أصمر اًمتػــ، يؼقل اًمسؽويمل: 

 اًمتقومقؼ سملم طمؽؿ اإلًمػ وسملم طمؽؿ اًمتؽرير أطمقج رء قمغم اًمتلمؾ ومؾقػعؾ، ٕن

اإلًمػ مع اًمٌمء ٓ يتحصؾ إٓ سمتؽرره قمغم اًمـػس، وًمق يمون اًمتؽرار يقرث 

اًمؽراهي ًمؽون اعملًمقف أيمره رء قمـد اًمـػس، وامتـع إذ ذاك كزقمفو قمغم ملًمقف، 

شواًمقضمدان يؽذب ذًمؽ
 (2)

. 

جلديد ًمف ًمذة، واإلًمػ ًمف ًمذة، وًمؽؾٍّ مؼومف إًمقؼ سمف، واحلوصؾ أن مـشل هذا ومو

آقمؽماض شمقهؿ اًمتالزم سملم اكتؼوص اعمعدول قمـف واكتؼوص اًمـظؿ، أو شمقهؿ 

 اًمتعورض سملم اًمؼقل سموًمتػــ وـمؾى اًمـؽتي اعمعـقيي.

                                       
 .011مـ سمالهمي اعمتشوسمف اًمؾػظل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: ص (0)

 .081مػتوح اًمعؾقم: ص (7)
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 ب التي حمخلها اآللوسي عخلى التفنناملطخلب الثاني: األسالي
مقاوع احلؿؾ قمغم اًمتػــ قمـد أًمقد، وشمصـقػفو، ومـوىمشي  يتقح ًمـو شمتبع

يمالمف ومقفو، شملـمػًما مـفجًقو عمذهبف ذم اًمتػــ، وىمد شمقؾمط أًمقد سملم مـ دمـى 

ـ شمقؾمع ومقف ضمًدا يموسمـ قموؿمقر، وشمعؾقؼوشمف شمصؾح مَ واحلؿؾ قمغم اًمتػــ يموًمرازي، 

ـوىمشي اًمتقضمقف أكؿقذضًمو ًمتحرير اًمؼقل ذم اًمتػــ، وًمقس مـ هدف اًمدراؾمي م

اًمبالهمل ذم يمؾ ؾمقوق، واؾمتقػوء اًمؼقل ومقف، إكام اًمغرض مـ قمرض هذه اًمسقوىموت 

اًمقىمقف قمغم إؾموًمقى اعمحؿقًمي قمغم اًمتغوير، ومقىمػف مـ اًمتػــ واًمـؽتي اعمعـقيي ذم 

 هذه اًمسقوىموت.

وكشػم إمم أن سمعض اًمسقوىموت يتضؿـ أكقاقًمو مـ اًمتػــوت مـفو مو يؽقن سملم 

اًمصقغ، ومـفو مو يؼع ذم احلذف واًمتؼديؿ، ويمثػًما مو يؼع هذا اًمـؿط ذم إًمػوظ و

اًمؼصص واحلقارات، وقمغم أن أًمقد يمون يـؼؾ قمـ اعمػنيـ ذم مـوؾمبوت 

ح أو أووف شمقضمقًفو مل يسبؼ إًمقف، إٓ أكف يمون جيد ذم  اًمػروق اعمعـقيي، ورسمام رضمَّ

: قفو، ومػل اعمغويرة سملم ىمقًمف شمعوممممو يضقؼ سمف مـ شمقضمقفوت ٓ يرشمض خمرضًمو (اًمتػــ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ﴿

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ٿ  ٿ ٹ    ٿٺ  ٺ    ٺ    ٿ

]اًمبؼرة:  ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڍ   ڌ  ڌ  ﴿ وىمقًمف شمعومم:[ 51-58

  ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گڑ 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

كؼؾ أًمقد [ 017-010]إقمراف:  ﴾ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

قمـ اًمرازي
(1)

وسموجلؿؾِي: »شمقضمقفوشمف ًمؾتغوير سملم اًمسقوىملم، وشمعؼبف ومقفو، صمؿ ىمول:  

                                       
 =شمعؼبوت أًمقد)ػ شمعؼبوت أًمقد ذم سمحٌ سمعـقان حمؿد كصقد. . وىمد كوىمش3/571مػوشمقح اًمغقى (0)
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اًمتػــ ذم اًمتعبػم مل يزل دأب اًمبؾغوء، وومقف مـ اًمدًٓمي قمغم رومعي ؿملن اعمتؽؾؿ مو ٓ 

واًمؼرآن اًمؽريؿ ممؾقء مـ ذًمؽ، ومـ رام سمقون هٍّ ًمؽؾ مو وىمع ومقف مـف ومؼد رام  خيػك،

مو ٓ ؾمبقؾ إًمقف إٓ سموًمؽشػ اًمصحقح واًمعؾؿ اًمؾدين، واهلل يميت ومضؾف مـ يشوء، 

شوؾمبحون مـ ٓ حيقط سملهار يمتوسمف إٓ هق
 (1)

، وأًمقد يمثػًما مو يتعؼى شمقضمقفوت 

كظره، أو ًمثبقت مو يـؼضفو قمـده، وهق ٓ يرشميض اًمرازي إمو ًمُبعدهو وشمؽؾػفو ذم 

مـفٍ اًمرازي ذم اًمتزام اًمتعؾقؾ ًمؽؾ وضمف يليت قمؾقف اًمسقوق، ويرى أن اًمتزام هذا 

اعمطؾى ٓ ؾمبقؾ إًمقف إٓ سموًمعؾؿ اًمؾدين، ويملن أًمقد يرى أن اًمؼقل سموًمتػــ طمقٌ 

، ويمالمف وإن يمون مـ طمقٌ إ ـٌ قمؾقف،  صؾ ٓ همبورٓ شمظفر اًمـؽتي اعمعـقيي مالٌذ آم

إٓ أن آؾمتـود إمم اًمتػــ ذم مؼوم شمعؼى اًمتقضمقفوت اعمعـقيي ىمد يػيض إمم آيمتػوء 

 سمف واإلقمراض قمـ ًمطوئػ اًمػروق واعمـوؾمبوت. 

، مسؾؽ ٓ يرى مسؾؽلمواحلؼ أكـو ذم ـمؾى دىموئؼ اًمتػسػم جيى أن كتقؾمط سملم 

عومي، وآظمر خيقض سموًمظـقن ذم أدق ذم اًمؽتوب اًمعزيز مطؾًبو إٓ اعمعوين اًمتؽؾقػقي اًم

اعمسوًمؽ وأظمػوهو، ًمقؼقل ذم يمؾ رء ؿمقًئو، دون أن يتحرى عمو يؼقل أصقًٓ شمسـده، 

وكظوئر شمعضده، ودون أن يؾؿ سملؾمبوب اًمـزول ووضمقه اًمؼراءات، واًمتػسػم اعملصمقر، 

 ًمقتثبً مـ ؾمالمي اًمتقضمقف مـ اعمعوِرض، واكسجومف مع اعمؼوصد.

ًمقد ذم اًمتغوير سملم اًمسقوىموت أكف ىمد شمؽقن معوين ؾمقوق متضؿـي وممو كبف قمؾقف أ

وطمؽويي »ذم أظمر، ومام ذيمر هـو سحًيو ىمد يؽقن أؿمػم إًمقف هـوك، وهؽذا، يؼقل: 

سموًمتؼقى واإلـموقمي وكػل ؾممال إضمر ذم اًمؼصص اخلؿس وشمصديرهو سمذًمؽ؛  إمر

ًمطوقمي ومقام يؼرب اعمدقمق إمم ًمؾتـبقف قمغم أن مبـك اًمبعثي هق اًمدقموء إمم معرومي احلؼ وا

                                       
جمؾي معفد  – (ٕمر سمدظمقل اًمؼريي قمرًوو ومـوىمشيل ذم آيوت اقمغم شمقضمقفوت اًمرازي ًمؾؿتشوسمف اًمؾػظ=

 ه.0133اإلموم اًمشوـمبل ًمؾدراؾموت اًمؼرآكقي، ذو احلجي 

 .0/718روح اعمعوين:  (0)
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اًمثقاب ويبعده مـ اًمعؼوب، وأن إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم جمتؿعقن قمغم ذًمؽ وإن 

اظمتؾػقا ذم سمعض ومروع اًمنمائع اعمختؾػي سموظمتالف إزمـي وإقمصور، وأهنؿ قمؾقفؿ 

اًمسالم مـزهقن قمـ اعمطومع اًمدكققيي سموًمؽؾقي. وًمعؾف مل يسؾؽ هذا اعمسؾؽ ذم ىمصتل 

ششمػــًو، مع ذيمر مو يشعر سمذًمؽسمراهقؿ قمؾقفام اًمسالم مقؾمك وإ
 (1)

. 

ومع ذًمؽ ومؾؽؾ ؾمقوق مو خيتص سمف ممو هق أًمقؼ سمؿؼومف، ًمذا يؼقل ذم شمغوير طمؽويي 

وىمول سمعضفؿ: حيتؿؾ شمؽرر اًمدقموء واعمحوورة واظمتالف »: دقموء زيمريو 

شًمؾتػــ، مع شمضؿـ يمؾ مو مل يتضؿـف أظمرإؾمؾقب 
 (2)

. 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ﴿ :وذم ىمقًمف شمعومم

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ٹ   ٹ   

واعمغويرة سملم مو هـو ومو ذم »ىمول:  [5 -3]اجلوصمقي:  ﴾ڇ   ڃ  چ  چ چ  چ   

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ؾمقرة اًمبؼرة

ًمؾتػــ، واًمؽالم اعمعجز ممؾقء مـف. وذيمر  [011اًمبؼرة:] أيي ﴾ٺ  ٺ  ٺڀ  

شاإلموم ذم ذًمؽ مو ٓ ُّيش ًمف اًمسومع ومتلمؾ
 (3)

. 

ويمثػًما مو كجد ًمدى اًمؼوئؾلم سموًمتػــ إحلوطًمو قمغم أن اًمتػــ مـ ؾمــ اًمػصحوء، 

وأكف يمثػٌم ذم اًمؼرآن، ويملهنؿ وهؿ يثبتقكف يردون قمغم ومئي شمتحوموه وشمـزه اًمبقون اعمعجز 

قمـف اًمذيمر وشمبحر ذم مـوؾمبوت اعمعوين، يمام يمون يػعؾ اًمرازي، وهق  شمُّضب قمـف، أو

، ومؼد اؾمؽمؾمؾ اًمرازي شوذيمر اإلموم ذم ذًمؽ مو ٓ ُّيش ًمف اًمسومع»اعمؼصقد سمؼقًمف: 

وضمقه اًمتغوير سملم اًمسقوىملم وشمقضمقففو ذم ذيمر
(4)

. 

                                       
 .08/018روح اعمعوين:  (0)

 .01/17روح اعمعوين:  (7)

 .75/010روح اعمعوين:  (3)

 . 170/ 77يـظر: مػوشمقح اًمغقى:  (1)
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وكؾحظ ذم مثؾ هذه اًمسقوىموت أن اعمغويرة ىمد اشمسع مداهو، وشمـققمً َضوهبو، 

غويرة شمـوؾمى مؼتضوهو، وذم صمـويو سمعض اًمتعوسمػم إؿمورات ًمدٓٓت همػمهو، ويمؾ م

وىمد يؼتيض مجع اًمسقوىموت ايمتامًٓ ًمؾؿعـك اعمعؼم قمـف، وىمد يؼتيض شمعدًدا ًمؾؿعوين، إذا 

ػ، ومقختص يمؾ ؾمقوق ـؿقاىمـدد اًمـٍذ قمغم شمعـؾ طمقـئـو، وحيؿـؿع سمقـفـشمعذر اجل

 سمحؽويي مقىمػ.

 اًمتل محؾفو أًمقد قمغم اًمتػــ ومقام يكم:وسمعد ومقؿؽـ إمجول إؾموًمقى 

  :. المغايرة بين األلفاظ4. 3
 محؾ أًمقد شمغوير اعمػردات قمغم اًمتػــ، دون أن يـػل اًمػروق اًمؾغقيي أو يؼر

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ﴿ سموًمؽمادف أصاًل مطرًدا ذم كظوئره، ومػل ىمقًمف شمعومم:

 [77، 70 ]اًمبؼرة:  ﴾ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ

وقمؼمَّ ؾمبحوكف هـو سمجعؾ، وومقام شمؼدم سمخؾؼ؛ ٓظمتالف اعمؼوم، أو شمػــًو ذم »يؼقل: 

ش[0:]إكعوم ﴾پٻ ٻپ پ  پ  ﴿اًمتعبػم يمام ذم ىمقًمف شمعومم:
 (1)

. 

أن اًمتػــ ىمد يستؼؾ سمـػسف شمقضمقًفو ًمؾؿغويرة، سمؾ  (أو)ويػفؿ مـ اًمتخقػم سمـ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ۋ  ﴿ هبذا ذم شمعؾقؼف قمغم ىمقًمف شمعومم: ّسح

 وىمد ؾمّقى سمقـفام ذم همػم هذا اعمقوع يمؼقًمف»ومؼول:  ؛[071آل قمؿران:] ﴾ ې   ې

وىمقًمف  [51]اًمتقسمي:  ﴾ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿ شمعومم:

واًمتعبػم هـو [ 71]اعمعورج:  ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈڇ  ڇ  ڍ   ﴿ ؾمبحوكف:

، وىمول سمعض عمجرد اًمتػــ ذم اًمتعبػمسموعمّس مع احلسـي وسموإلصوسمي مع اًمسقئي 

اعمحؼؼلم
(2)

إطمسـ وإكسى سموعمؼوم مو ىمقؾ: إكف ًمؾدًٓمي قمغم إومراـمفؿ ذم اًمنور »:

                                       
 .0/017روح اعمعوين:  (0)

 . 7/081ىموًمف اًمشفوب ذم طموؿمقتف:  (7)
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واحلزن ٕن اعمّس أىمؾ مـ اإلصوسمي يمام هق اًمظوهر، ومنذا ؾموءهؿ أىمّؾ ظمػم كوهلؿ ومغػمه 

ومغػمه أومم،  أومم مـف، وإذا ومرطمقا سملقمظؿ اعمصوئى ممو يرصمل ًمف اًمشومً ويرق احلوؾمد

ومفؿ ٓ شمرضمك مقآهتؿ أصاًل ومؽقػ شمتخذوهنؿ سمطوكي؟! واًمؼقل سملكف ٓ يبعد أن 

يؼول: إن ذًمؽ إؿمورة إمم أن مو يصقبفؿ مـ اخلػم سموًمـسبي إمم ًمطػ اهلل شمعومم معفؿ 

ظمػم ىمؾقؾ، ومو يصقبفؿ مـ اًمسقئي سموًمـسبي عمو يؼوسمؾ سمف مـ إضمر اجلزيؾ قمظقؿ؛ سمعقٌد 

شيمام ٓ خيػك
 (1)

. 

ظمالف مو يػفؿ مـ مذهبف ذم مقاوع أظمرى، إَّٓ أن مثؾ  شعمجرد اًمتػــ» وىمقًمف:

ردُة ومعؾ ًمتقضمقف يستبعده أًمقد، ويضقؼ سمف ذرقًمو وٓ  (اًمتػــ)هذا اًمتليمقد قمغم 

 ؾمقام أكف ممو ُيـسى إمم سمعض اعمحؼؼلم يمام يؼقل!

تػــ سمصقغي وًمؽـف ذم ؾمقوق آظمر يسؽمؾمؾ ذم ـمؾى اًمـؽتي اعمعـقيي، ويسقق اًم

 ويملكف عمو فمفر ًمف ىمقة اًمتقضمقف اًمسقوىمل، مل جيد ًمؾتػــ مؽوًكو ذم (رسمام ُيؼول)اًمتؿريض 

   ںڱ  ڱ  ڱ  ںڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿ سمالهمي أيي! يؼقل ذم ىمقًمف شمعومم:

وإكام قمؼم سموًمؼؾقب هـو يمام ىمقؾ: ٕن »: [051]آل قمؿران:     ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

كو إًمقف، وىمد ؿموع اؾمتعامل اًمؼؾى مع ذًمؽ اًمتؿحقص متعؾؼ سموٓقمتؼود قمغم مو أذ

 ومقؼول: اقمتؼد سمؼؾبف. وٓ شمؽود شمسؿعفؿ يؼقًمقن اقمتؼد سمصدره أو آمـ سمصدره، وذم

يمتى ذم  وًمقس ومقف: [17]اعمجودًمي: ﴾ڤ ٹٹٹڤ ﴿ اًمؼرآن

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ صدورهؿ اإليامن. كعؿ يذيمر اًمصدر مع اإلؾمالم يمام ذم ىمقًمف شمعومم:

ىمول سمعض اًمسودات: اًمؼؾى مؼر اإليامن، ومـ هـو  [77اًمزمر:] ﴾ٻ  ٻ

واًمصدر حمؾ اإلؾمالم، واًمػماد منمق اعمشوهدة، واًمؾُّىُّ مؼوم اًمتقطمقد احلؼقؼل، 

وًمعؾ أيي قمغم هذا شممول إمم ىمقًمـو ًمقبتكم إؾمالمؽؿ وًمقؿحص إيامكؽؿ، ورسمام ُيؼول: 

                                       
 .1/11روح اعمعوين:  (0)
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ـوء قمغم أن اعمراد سموجل شؿعلم واطمدقمؼم سمذًمؽ مع اًمتعبػم ومقام ىمبؾ سموًمصدور ًمؾتػــ سم
(1)

 ، وٓ

ؿمؽ أن اًمتسقيي سملم اجلؿعلم همؾط، وشمعؾقؼ اًمتػــ هبو إؿمؽول مريمى، ٕكف وهؿ 

 قمغم وهؿ، وملصؾ اًمتسقيي وهؿ، واًمتعؾقؼ قمؾقفو ذم طمد ذاشمف وهؿ، واهلل أقمؾؿ.

وذم ىمقًمف شمعومم:
 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئەئ  ەئې  ې  ى  ى  ائ  ائ ﴿

سموًمـصقى ذم وموًمتعبػم »يؼقل:  [15]اًمـسوء: ﴾یېئىئىئ ىئی ېئېئۈئ ۆئۈئ

اًمشػوقمي احلسـي، وسموًمؽػؾ ذم اًمشػوقمي اًمسقئي ًمؾتػــ، وومّرق سمقـفام سمعض اعمحؼؼلم 

سملن اًمـصقى يشؿؾ اًمزيودة، واًمؽػؾ هق اعمثؾ اعمسووي، وموظمتقور اًمـصقى أوًٓ ٕن 

ضمزاء احلسـي يضوقمػ واًمؽػؾ صموكًقو ٕن مـ ضموء سموًمسقئي ٓ جيزى إٓ مثؾفو، ومػل 

سمؿعـك  اهلل شمعومم سمعبوده، وىمول سمعضفؿ: إن اًمؽػؾ وإن يمونأيي إؿمورة إمم ًمطػ 

، وَكدر ذم همػمه يمؼقًمف شمعومم:  ﴾ڭ  ڭڭ  ڭ     ﴿ اًمـصقى إٓ أكف همؾى ذم اًمنمر

شومؾذا ظُمص سموًمسقئي شمطريًي، وهرسًمو مـ اًمتؽرار [71]احلديد:    
 (2)

.  

هذه اًمعبورة كؼؾفو أًمقد قمـ طموؿمقي اًمشفوب
(3)

عدول قمـ ، وشمعؾقؾ اًمتػــ سموًم

اًمتؽرار سملّم، إٓ أن اًمتعبػم سموهلرب ممو ٓ يؾقؼ سموًمؽتوب اًمعزيز، ٕكف جيعؾ اًمعدول 

دمديد أؾمؾقسمف وإسمراز قمرائس »هـو يموًمُّضورة ذم اًمشعر، واًمتطريي يمام ىمول اًمشفوب: 

شذم طمؾي سمعد طمؾي اعمعوين
 (4)

وضمعؾفو وموئدة مـ ضمفي اًمؽالم مستؼؾي قمـ اًمتـشقط  ،

 في اعمخوـمى. اًمذي هق وموئدة مـ ضم

  ىۉ  ۉ  ې      ې  ې      ې  ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۈ   ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

ًُ »ىمول: [ 007]اعموئدة:  ﴾  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ ومعـك اجلؿؾتلم: إين مو دمً ومقفؿ يمـ

                                       
 .1/81روح اعمعوين:  (0)

 .5/81روح اعمعوين:  (7)

 .315، 11/ 1، وشمؽرر شمعبػمه سموهلرب مـ اًمتؽرار ذم مقاوع: 3/010طموؿمقي اًمشفوب:  (3)

 . 0/007طموؿمقي اًمشفوب:  (1)
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ًَ اعمشوهَد ًمذًمؽ ٓ همػمك،  ًَ أك مشوهًدا ٕطمقاهلؿ ومقؿؽـ زم سمقوهُنو، ومؾام شمقومقتـل يمـ

ل سمقوهنو، وٓ خيػك أن إول أوومؼ سموعمؼوم، وىمد كصَّ ومال أقمؾؿ طموهلؿ وٓ يؿؽــ

سمعض اعمحؼؼلم
(1)

أن اًمرىمقى واًمشفقد هـو سمؿعـك واطمد، وهق مو ومن سمف اًمشفقد  

أوًٓ، وًمؽـ شمػــ ذم اًمعبورة ًمقؿقز سملم اًمشفقديـ واًمرىمقبلم، ٕن يمقكف قمؾقف اًمصالة 

قمغم اعمشفقد قمؾقف، واًمسالم رىمقًبو ًمقس يموًمرىمقى اًمذي يؿـع وُيؾزم سمف يموًمشوهد 

ـوتومـعف سمؿجرد اًمؼقل وأكف شمعومم ؿملكف هق اًمذي يؿـع مـع إًمزام سموٕدًمي  شواًمبق
(2)

. 

 وممو محؾف أًمقد قمغم اًمتػــ اعمغويرة سملم اإلشمقون واعمجلء، ومػل ىمقًمف شمعومم:

واًمظوهر »يؼقل: [ 078]إقمراف:  ﴾ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۈ ﴿

واعمجلء، وأن اجلؿع سمقـفام ًمؾتػــ واًمُبعد قمـ اًمتؽرار أكف ٓ ومرق سملم اإلشمقون 

اًمؾػظل، ومنن اًمطبوع جمبقًمي قمغم معوداة اعمعودات، وًمذًمؽ ضملء سملن اعمصدريي أوًٓ، 

وسمـام أظمتِفو صموكًقو. وذيمر اجلالل اًمسققـمل ذم اًمػرق سمقـفام أن اإلشمقون يستعؿؾ ذم 

، ُيتؽؾػق همػم فموهر هـو إٓ أن اعمعوين وإزمون، واعمجلء ذم اجلقاهر وإقمقون، وه

ذم اًمػرق سمقـفام أن اإلشمقون هق اعمجلء سمسفقًمي، ومفق أظمصُّ مـ  وكؼؾ قمـ اًمراهمى

شو أيًضوـف هــؼـق يمسوسمـؿجلء وهـؾؼ اًمـمط
(3)

. أي هق متؽؾٌػ يموًمتػريؼ اًمذي ىمول 

 ف اًمسققـمل.ــسم

 [33]اًمػرىمون:    ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

واعمشفقر أن اإلشمقون واعمجلء سمؿعـك، ًمؽـ قمؼم أوًٓ سموإلشمقون، وصموكًقو » قل:يؼ

سموعمجلء ًمؾتػــ ويمراهي أن يتحدَّ مو يـسى إًمقف قمز وضمؾ ومو يـسى إًمقفؿ ًمػًظو، مع 

يمقن مو أشمقا سمف ذم همويي اًمؼبح واًمبطالن ومو ضموء سمف ؾمبحوكف ذم همويي احلؼقي واحلسـ، 

                                       
 . 3/311هذا هق ىمقل اًمشفوب ذم طموؿمقتف:  (0)

 .7/18روح اعمعوين:  (7)

 .8/31روح اعمعوين:  (3)
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راهمى اًمذي مل يرشمضف ذم اًمسقوق اًمسوسمؼ، إٓ أكف وكؼؾ ىمقل اًم شوومّرق اًمراهمى...

وًمعؾ ذم اًمتعبػم سموإلشمقون أوًٓ »ومّرع قمؾقف كؽتي ًمؾؿغويرة ذم هذا اًمسقوق ومؼول: 

واعمجلء صموكًقو قمغم هذا إؿمورة إمم أن مو يلشمقن سمف مـ إمثول ذم كػسف مـ إمقر اًمتل 

 مؼوسمؾتف ومنكف ذم كػسف شمتخقؾ سمسفقًمي وٓ حتتوج إمم إقمامل ومؽر، سمخالف مو يؽقن ذم

مـ إمقر اًمعؼؾقي اًمتل صؼؾفو اًمػؽر ومال جيد أطمد ؾمبقاًل إمم ردهو واًمطعـ ومقفو، أو 

إمم أن ومعؾفؿ خلروضمف قمـ طمقز اًمؼبقل مـزل مـزًمي اًمعدم طمتك يملهنؿ مل يتحؼؼ مـفؿ 

اًمؼصد دون احلصقل، سمخالف مو يمون مـ ىمبؾف قمز وضمؾ ومتلمؾ واهلل شمعومم أقمؾؿ 

 .شسمفسملهار يمتو

وهـو كؾؿح ذم مقىمػ أًمقد شمردًدا ذم ىمبقل اًمتػريؼ، وشمقضمقف اًمسقوق مـ 

اًمذي هق  (اًمتػــ)ظمالًمف شمقضمقًفو سمعقًدا قمـ اًمتؽؾػ، ؾموعًمو مـ اعمعورض، ويملن 

سمؿـزًمي اًمـؽتي اًمعومي ًمؾؿغويرة مالذ آمـ طمقٌ ٓ شمطؿئـ اًمـػس ًمؾـؽوت اعمعـقيي 

 اًمدًٓمقي اًمدىمقؼي. اعمبـقي قمغم اًمػروق

]اإلهاء:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ٱ ٻ ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

إن ىمقؾ  وذيمر اعمشقئي ذم أطمدمهو واإلرادة ذم أظمر»ايمتػك سمـؼؾ قمبورة اًمشفوب:  [01

شسمؽمادومفام شمػــ
 (1)

. 

واإلؿمؽول هـو ذم شمعؾقؼ اًمتػــ سموًمؽمادف، إذ مػفقمف أن إصمبوت اًمػروق يؿـع 

مـ احلؿؾ قمغم اًمتػــ إن يمون ًمؾػروق مـوؾمبوت مطردة  اًمؼقل سموًمتػــ، ٕكف ٓ وموئدة

 همػم متؽؾػي.

وًمعؾ »يؼقل:  [7]هموومر:  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

ختصقص اًمقصػلم عمو ذم اًمؼرآن اجلؾقؾ مـ اإلقمجوز وأكقاع اًمعؾقم اًمتل يضقؼ قمـ 

 ومنن ؿملناإلطموـمي هبو كطوق إومفوم، أو هق قمغم كحق ختصقص اًمقصػلم ومقام ؾمبؼ، 

                                       
 .05/11، روح اعمعوين: 1/08طموؿمقي اًمشفوب:  (0)
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شدون احلؽقؿ شمػــًو ﴾اًْمَعؾِقؿِ  ﴿ اًمبؾقغ قمؾؿف سموٕؿمقوء أن يؽقن طمؽقاًم، إٓ أكف ىمقؾ
 (1)

. 

شمػــًو، وهذا مو ٓ يؿؽـ وفموهر يمالمف هـو أن اعمؼوم يؼتيض ؿمقًئو ًمؽـ قمدل قمـف 

شملوًمف سملن مراده فموهر اعمؼوم ٓ طمؼقؼتف، أو كظوئره ٓ قمقـف، واًمغريى  وإىمرب ىمبقًمف،

م سملم يديف شمقضمقًفو معـقًيو، ومقف رء مـ اإلمجول، ًمؽـف أشمبعف سمـؼقضف قمغم أكف ىمد

اًمتخقػم، ومل حيرر أو يرضمح، وٓ خيػك قمغم اعمتتبع عمقىمػ أًمقد مـ اًمتػــ أن 

طموًمي اًمؽمدد واًمتقىمػ يموكً شمعؽميف يمثػًما ومقطؿئـ إمم اًمؼقل سموًمتػــ، ويؽمدد ذم 

ورة، وممو سملم يديف مـ شمقضمقفوت معـقيي ـشمقي ـؿعــف اًمــقـى اًمتقضمـػف مـ ـمؾـمقىم

 شمورة أظمرى.

واًمظوهر »ىمول:  [1،77اًمقاىمعي:]﴾ڎڎ  ﴿و ﴾ھھ  ﴿وذم اعمغويرة سملم

شأن اًمتعبػم سموعمقؿـي ومقام مّر وسموًمقؿلم هـو ًمؾتػــ
 (2)

 وكؼؾ سمعده شمقضمقًفو مل يعؾؼ قمؾقف. 

 :. المغايرة بين العطف واالسئناف3. 3
گ  گ  گ     ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ک ژ   ڈ  ژ ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم:

 [33]اعمممـقن:   ﴾ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ گ    ڳ  ڳ  ڳ  

هـو، ومل جُيل هبو سمؾ ضملء  ﴾َوىموَل اعْمَألُ  ﴿ وضملء سموًمقاو اًمعوـمػي ذم»يؼقل أًمقد: 

سموجلؿؾي مستلكػي اؾمتئـوومو سمقوكًقو ذم مقوع آظمر
(3)

؛ ٕن مو كحـ ومقف طمؽويي ًمتػووت  

لم اعمؼوًمتلم، أقمـل مؼوًمي اعمرؾمؾ ومؼوًمي اعمرؾمؾ إًمقفؿ، ٓ طمؽويي اعمؼووًمي، ٕن مو سم

اعمرؾمؾ إًمقفؿ ىموًمقا مو ىموًمقا سمعضفؿ ًمبعض، وفموهر إسموء ذًمؽ آؾمتئـوف، وأمو 

هـوًمؽ ومقحؼ آؾمتئـوف ٕكف ذم طمؽويي اعمؼووًمي سملم اعمرؾمؾ واعمرؾمؾ إًمقفؿ، 

. يمذا ذم  اًمؽشػ، وٓ حيسؿ مودة اًمسمال إذ يؼول واؾمتدقموء مؼوم اعمخوـمبي ذًمؽ سملّمٌ

                                       
 .71/10روح اعمعوين:  (0)

 .77/030روح اعمعوين:  (7)

 [.018، 11، 75، 11، 11( أيوت مـ ؾمقرة إقمراف:]3)
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: مل طمؽك هـوًمؽ اعمؼووًمي وهـو اًمتػووت سملم اعمؼوًمتلم ومل يعؽس؟ ومثؾ هذا يرد  معف

قمغم مـ قمؾؾ اًمذيمر هـو واًمؽمك هـوك سموًمتػــ سملن يؼول: إكف ًمق قمؽس سملن شمرك هـو 

و وذيمر هـوك حلصؾ اًمتػــ اإلشمقون سموًمقاو  أيًضو، وأكو مل يظفر زم اًمنُّ ذم ذًمؽ، وأمَّ

ومؼد ىمقؾ: ًمعؾف ٕن يمالم اعمأل هـو مل ذم ىمصي كقح  ﴾وَمؼوَل اعمأَْلُ  ﴿ هـو واًمػوء ذم

، واهلل شمعومم أقمؾؿ سمحؼوئؼ يتصؾ سمؽالم رؾمقهلؿ سمخالف يمالم ىمقم كقح 

شإمقر
 (1)

. 

هـو يـؼؾ أًمقد اًمؼقل سموًمتػــ، وكؽتي معـقيي ٓ يستشؽؾفو ذم ذاهتو، سمؾ يراهو 

ػــ همػم يموومقلم ذم اًمتقضمقف، وموًمتػــ طموصؾ سمعؽس مو قمؾقف اًمـظؿ، ومفق إذن ٓ مع اًمت

يؽػل، طمتك يؽقن معف مو يبلم هَّ اظمتصوص يمؾ ؾمقوق سمـظؿف، واًمـؽتي اعمعـقيي 

همػم مرشمبطي سموعمؼوم ارشمبوـًمو يظفر اعمـوؾمبي، صمؿ يـػل قمؾؿف هق هبو، شموريًمو اًمسمال 

 رق سموًمسقوق.مػتقطًمو، مميمًدا أن صمؿي كؽتي شمرسمط اًمػ

 :. االلتفات بين جهات اإلضمار5. 3
آًمتػوت سملم ضمفوت اإلوامر مـ أهؿ أؾموًمقى اًمتػــ، وقمؾقف كبف اًمزخمنمي، 

ٿ   ٿ ٿ ﴿ مجفقر اعمػنيـ اًمبالهمقلم، وأؿمفر ؿمقاهده ىمقًمف شمعومم: وشمبعف

وىمد ازدمحً ومقف أذهون اًمعؾامء سمعد »وومقف يؼقل أًمقد:  [5]اًمػوحتي:  ﴾ٿ

تف اًمعومي، وهل: اًمتػــ ذم اًمؽالم، واًمعدول مـ أؾمؾقب إمم آظمر؛ شمطريًي ًمف سمقون كؽت

شوشمـشقًطو ًمؾسومع
(2)

 ف، صمؿ أوموض ذم اًمـؽوت اعمعـقيي اعمـوؾمبي ًمؾؿؼوم. وفموهر هـو أك

 يعدُّ اًمتػــ كؽتي قمومي، ويطؾى إمم ضمقارهو كؽتي أو كؽوشًمو ظموصي سموعمؼوم.

ھ  ھ   ھ   ہڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

                                       
 .01/78روح اعمعوين:  (0)

 .0/11روح اعمعوين:  (7)
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ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ےھ  ے

وآًمتػوت إمم »يؼقل: [ 011-058]اًمبؼرة:    ﴾﮿  ﯀ ﯁   ﮾﮻  ﮼    ﮽

شاًمتؽؾؿ ًمالومتـون، مع مو ومقف مـ اًمرمز إمم اظمتالف مبدأ ومِعؾقف اًمسوسمؼ واًمالطمؼ
 (1)

 ،

 أي ومِعكم اًمؾعـ واًمتقسمي.

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

  ڈڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ   ڃڃ  ڃ

وذم هذا آًمتػوت سمعد آًمتػوت »يؼقل:  [3]اًمتقسمي:   ﴾ڑ  کژ  ژ  ڑ  

شإول: اومتـون ذم أؾموًمقى اًمبالهمي، وشمػخقؿ ًمؾشلن، وشمعظقؿ ًمألمر
(2)

. وٓ ؿمؽ أن 

إمم هقئي، يموًٓمتػوت سموًمقضمف أو  ذم آًمتػوت شمعظقاًم ًمؾؽالم، ٕكف كؼؾ ًمف مـ هقئي

شمغقػم هقئي اجلؾسي أصمـوء احلديٌ، وهق مـ وؾموئؾ اًمتـبقف قمغم اعمعوين، وإقمطوئفو 

 اهتامًمو أيمؼم ممو ًمق اؾمؽمؾمؾً قمغم اًمـحق اًمذي يمون قمؾقف اًمسقوق.

 :. االختالف بين أزمنة الفعل1. 3
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ  ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم:

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  چ   ڃ  ڃ 

وومقف أيًضو أكف ضموءت »يؼقل:  [77-70]اًمرقمد:  ﴾ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

اًمصؾي هـو سمؾػظ اعمويض، وومقام شمؼدم سمؾػظ اعمضورع قمغم ؾمبقؾ اًمتػــ ذم اًمػصوطمي، 

ٕن اعمبتدأ ذم معـك اؾمؿ اًمنمط واعمويض يموعمضورع ذم اؾمؿ اًمنمط ومؽذًمؽ ومقام 

ا ىمول اًمـحقيقن: إذا وىمع اعمويض صؾي أو صػي ًمـؽرة قمومي اطمتؿؾ أن أؿمبفف، وًمذ

شيراد سمف اعميض وأن يراد سمف آؾمتؼبول
 (3)

. 

                                       
 .7/71روح اعمعوين:  (0)

 .01/18روح اعمعوين:  (7)

 .03/010روح اعمعوين:  (3)
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وشمعؾقؾ احلؿؾ قمغم اًمتػــ سموًمتسقيي سملم اًمصغقتلم حمؾ إؿمؽول، ٕن مآًمف إؾمؼوط 

اعمـوؾمبي اعمعـقيي، وٓ طموضمي إًمقف أصاًل ٕن اًمتػــ سمؿثوسمي اًمـؽتي اًمعومي، وًمقس مـ 

 ذـمف اًمؽمادف، أو كػل اًمػروق اًمدًٓمقي.

 :. عود الضمير بين التذكير والتأنيث3. 3
ذم ىمقًمف شمعومم:

 
ژ  ڈ  ڈ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڍڇ  ڍڇ  ڇ ڇ  ﴿

 -مع ؾمبؼ اًمتلكقٌ -وذيمر هذا اًمضؿػم»يؼقل:  [73-77]اًمبؼرة: ﴾ڑژ 

ششمػــًو، أو متققًزا سملم هذا اًمضؿػم واًمضؿػم اًمذي سمعده شمقوقًحو
 (1)

. 

ٱ  ٻ  ٻ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی     ېئېئ ۈئ   ۈئ  ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم:و

واًمتلكقٌ سموقمتبور اًمـور، » : يؼقل ،[07-00]اًمػرىمون: ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

وىمقؾ ٕكف قمؾؿ جلفـؿ يمام روي قمـ احلسـ، وومقف أكف ًمق يمون يمذًمؽ ٓمتـع دظمقل أل 

أل ًمؾؿح اًمصػي قمؾقف، وعمـع مـ اًمٍمف ًمؾتلكقٌ واًمعؾؿقي. وأضمقى سملن دظمقل 

وهل شمدظمؾ إقمالم ًمذًمؽ يموحلسـ واًمعبوس، وسملكف سف ًمؾتـوؾمى ورقمويي 

شاًمػوصؾي. أو ًمتلويؾف سموعمؽون، وشملكقثف هـو ًمؾتػــ
 (2)

. 

واًمتغوير ذم اإلوامر خيتؾػ إن يمون مرضمع اًمضؿػم مؼدًرا سمام حيتؿؾ اًمتذيمػم 

كقٌ سمآظمر، ويمالمهو ومقف واًمتلكقٌ، أو يمون اعمرضمع مؼدًرا مع اًمتذيمػم سمؾػظ ومع اًمتل

، وًمف ذم يمؾ مؼوم مـوؾمبي معـقيي. ـٌ قمغم اًمتػــ ًمقس مـ  (اًمسعػم)ومحؾ شملكقٌ  شمػـ

مطرد ذم اًمؽتوب اًمعزيز، ومال  (ضمفـؿ)و (اًمـور)ذا وٓ ذاك، ٕن شملكقثفو وشملكقٌ ه

مدظمؾ ًمؾؿغويرة ومقف إٓ سمنصمبوت أوًمقيي اًمتذيمػم، ومقؽقن ذم اًمعدول قمـف مو يؾحؼ 

 قمتبور اجلؿع سملم شملكقثف اىمتضوء فموهره اًمتذيمػم، وهق سمعقد.سموًمتػــ، سمو

                                       
 .0/783روح اعمعوين:  (0)

 .01/717روح اعمعوين:  (7)
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 :. المغايرة بين صيغ الكم2. 3
ٹ  ٹ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿ذم ىمقًمف شمعومم:

ووطمد اًمسؿع مع أكف متعدد ذم اًمقاىمع، ومؼته آكتظوم »يؼقل:  [7]اًمبؼرة: ﴾ڤ

ػــ مع اإلؿمورة إمم كؽتي، سموًمسبوق واًمؾحوق أن جيري قمغم كؿطفام؛ ًمالظمتصور واًمت

شذًمؽهل أن مدريموشمف كقع واطمد ومدريموهتام خمتؾػي، ويمثػًما مو يعتؼم اًمبؾغوء مثؾ 
(1) . 

ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ   ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

سمصقغي اجلؿع  ﴾َمْعُدوداٍت  ﴿ وضموء هـو»يؼقل:  [71]آل قمؿران: ﴾ڄ  ڄ

سمصقغي اعمػرد شمػــًو ذم اًمتعبػم، وذًمؽ  [11]اًمبؼرة: ﴾ُدوَدةً َمعْ  ﴿ دون مو ذم اًمبؼرة ومنكف

ٕن مجع اًمتؽسػم ًمغػم اًمعوىمؾ جيقز أن يعومؾ معومؾي اًمقاطمدة اعممكثي شمورة ومعومؾي 

شمجع اإلكوث أظمرى، ومقؼول: هذه ضمبول راؾمقي، وإن ؿمئً ىمؾً راؾمقوت
(2)

. 

ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

ٹ  ڤ  ڤ    ٹٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ ٿ  ٺٺڀ  ڀ 

چ  چ    چڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  ڤڤ

وأمو مو ىمقؾ مـ إومراد اًمدرضمي أوًٓ ٕن اعمراد »يؼقل:  [81-85]اًمـسوء:  ﴾چ  ڇ

هـوك شمػضقؾ يمؾ جموهد، واجلؿع صموكًقو ٕن اعمراد ومقف شمػضقؾ اجلؿع ومػل اًمدرضموت 

وجلؿع، ومؾؽؾ جموهد درضمي، ومآل اًمعبورشملم واطمد وآظمتالف شمػــ، مؼوسمؾي اجلؿع سم

ش ومؿـ اًمؽالم اعمؾػقظ ٓ مـ اًمؾقح اعمحػقظ...
 (3)

. ورومض اًمتػــ هـو ٓ ًمذاشمف، سمؾ 

عمو سمـل قمؾقف مـ شملويؾ يؼيض سموًمتسقيي سملم اإلومراد واجلؿع، إٓ أن أًمقد اؾمؽمؾمؾ 

 ه اعمغويرة ومـوىمشتفو.ذم هذا اًمسقوق ذم ـمؾى اًمـؽوت اعمعـقيي هلذ

                                       
 . 0/035روح اعمعوين:  (0)

 .3/000روح اعمعوين:  (7)

 .5/073روح اعمعوين:  (3)
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ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڑ  ڑ  ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

ويؾقح سمذًمؽ شمغقػم اًمتعبػم »يؼقل:  [013-017]إقمراف:  ﴾ڳ  ڱڳ ڳڳ

سمتقطمقد اًمضؿػم مع مو ومقف مـ آومتـون اعمـبئ قمـ مزيد آقمتـوء سمؿضؿقن اًمؽالم 

داظماًل ذم طمؽؿفو، وٓ خيػك  ٓسمتـوئف قمغم دمديد اًمؼصي واًمعزيؿي، وضمعؾف همػم واطمد

اًمتقطمقد طمقـئذ، وىمقؾ: إكف يمالم مستلكػ أي وأكو أمكم هلؿ، واخلروج مـ ذًمؽ 

شاًمضؿػم إمم وؿػم اعمتؽؾؿ اعمػرد ؿمبقف آًمتػوت واؾمتظفر أكف مـ اًمتؾقيـ
(1)

 ،

واًمتقضمقف إظمػم مـؼقل قمـ اًمشفوب
(2)

 ، واًمتؾقيـ قمـده هق اًمتػــ يمام شمؼدم.

 :لتأخير. التقديم وا2. 3
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ وىمقًمف: ﴾ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یېئ  ىئ  ﴿ ىمقًمف شمعومم:ذم 

وىمد شمػــ ذم اًمتعبػم ومجوءت اًمشػوقمي »يؼقل:  [073، 11]اًمبؼرة:  ﴾  ڱ  ں   ں

أوًٓ سمؾػظ اًمؼبقل، متؼدمًي قمغم اًمعدل، وهـو سمؾػظ اًمـػع متلظمًرة قمـف، وًمعؾف يمام ىمقؾ 

شمؼدمف  مو يؽمشمى قمؾقف، وأقمطك اعمؼدم وضمقًدا إؿمورة إمم اكتػوء أصؾ اًمٌمء واكتػوء

ش ذيمًرا، واعمتلظمر وضمقًدا شملظمره ذيمًرا...
 (3)

. 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ    ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

وشمؼديؿ اًمرؾمقل ومقام ؾمبؼ ًمذيمر »يؼقل:  [031]اًمـسوء:  ﴾گ   گ  گ    ڳ  ڳ

عـقان يمقكف مـزًٓ قمؾقف، وشمؼديؿ اعمالئؽي واًمؽتى قمغم اًمرؾمؾ ٕهنؿ اًمؽتوب سم

وؾموئط سملم اهلل قمز وضمؾ وسملم اًمرؾمؾ ذم إكزال اًمؽتى، وىمقؾ: اظمتالف اًمؽمشمقى ذم 

شاعمقوعلم مـ سموب اًمتػــ ذم إؾموًمقى، واًمزيودة ذم اًمثوين عمجرد اعمبوًمغي
 (4)

. 

                                       
 .8/077روح اعمعوين:  (0)

 .1/738طموؿمقي اًمشفوب:  (7)

 .0/773روح اعمعوين:  (3)

 .5/071عوين: روح اعم (1)
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

وذم مثؾف ـمرق: أن جيوور يمؾ »يؼقل:  [51]هموومر:  ﴾ەئ  ەئ  وئ  ائائ  ى

 مو يـوؾمبف يمام هـو، وأن يؼدم مو يؼوسمؾ إول ويمظمر مو يؼوسمؾ أظمر يمؼقًمف شمعومم:

   ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ﴿

 وأن يمظمر اعمتؼوسمالن يموٕقمؿك وإصؿ واًمسؿقع واًمبصػم، ويمؾ [70 -08]وموـمر: 

شذًمؽ مـ سموب اًمتػــ ذم اًمبالهمي وأؾموًمقى اًمؽالم
 (1)

. 

 :. تناوب حروف المعاني2. 3
]آل قمؿران:  ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم:

، ومنن  واًمتحؼقؼ أكف ٓ ومرق سملم اعمعدى سمنمم واعمعدى سمعغم إٓ سموٓقمتبور»يؼقل: [ 11

اقمتؼمت اكتفوءه إمم مـ هق ًمف قمديتف سمنمم،  اقمتؼمت مبدأه قمديتف سمعغم ٕكف ومقىموين، وإن

ق اًمراهمى سملن مو  ويالطمظ أطمد آقمتبوريـ شمورة وأظمر أظمرى شمػــًو سموًمعبورة، وومرَّ

يمون واصاًل مـ اعمأل إقمغم سمال واؾمطي يمون ًمػظ قمغم اعمختص سموًمعؾق أومم سمف، ومو مل 

قف حيؿؾ قمغم يؽـ يمذًمؽ يمون ًمػظ إمم اعمختص سموإليصول أومم سمف، وىمقؾ: أكزل قمؾ

أمر اعمـزل قمؾقف أن يبؾغف همػمه، وأكزل إًمقف حيؿؾ قمغم مو ظُمصَّ سمف كػسف ٕن إًمقف اكتفوء 

شاإلكزال، ويمال اًمؼقًملم ٓ خيؾق قمـ كظر
(2)

، ومل يبلم أًمقد وضمف اإلؿمؽول ذم 

 هذيـ اًمؼقًملم، إكام أؿمور إمم قمدم اىمتـوقمف هبام، وايمتػك سموحلؿؾ قمغم اًمتػــ.

ڄ  ڄ  ڄ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿: وذم ىمقًمف شمعومم

يؼقل:  [35]يقكس:  ﴾  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڇڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

وىمد مجع هـو سملم صؾتقف: إمم واًمالم شمػــًو، وإؿمورة سمنمم إمم معـك آكتفوء، وسموًمالم »

                                       
 .71/78روح اعمعوين:  (0)

 .3/705روح اعمعوين:  (7)
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إًمقف قمغم ؾمبقؾ آشمػوق، سمؾ قمغم  ًمؾدًٓمي قمغم أن اعمـتفك همويي ًمؾفدايي، وأهنو مل شمتقضمف

ـ اًمػعؾ وضمعؾف صمؿرة ًمف، وًمذًمؽ قُمّدي هبو مو أؾمـد إًمقف ؾمبحوكف يمام شمرى شىمصد م
 (1)

. 

ٓ »يؼقل:  [5]ومصؾً: ﴾ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ ﴿وذم ىمقًمف شمعومم: 

ڳ   ﴿ ومرق ذم اعمعـك سملم ىمؾقسمـو ذم أيمـي وقمغم ىمؾقسمـو أيمـي، واًمدًمقؾ قمؾقف ىمقًمف شمعومم:

إكو ضمعؾـو ىمؾقهبؿ ذم أيمـي »وًمق ىمقؾ:  [57]اًمؽفػ: ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱڳ  

مل خيتؾػ اعمعـك، وموعمطوسمؼي طموصؾي مـ طمقٌ اعمعـك، واعمطوسمقع مـ اًمعرب ٓ يراقمقن 

اًمطبوق واعمالطمظي إٓ ذم اعمعوين، واظمتصوص يمؾ مـ اًمعبورشملم سمؿقوعف ًمؾتػــ، 

سمـل إهائقؾ واًمؽفػ يمون معـك  قمغم أكف عمو يمون مـسقسًمو إمم اهلل شمعومم ذم ؾمقرة

آؾمتعالء واًمؼفر أكسى، وهوهـو عمو يمون طمؽويي قمـ مؼوهلؿ يمون معـك آطمتقاء 

شأىمرب، يمذا طمؼؼف سمعض إضمؾي ودهمدغ ومقف
 (2)

. 

إذا يػفؿ مـف  شواظمتصوص يمؾ مـ اًمعبورشملم سمؿقوعف ًمؾتػــ»ف ؾ ىمقًمُ شؽِ ويُ 

وء قمؾقف، وهذا ظمالف مو إىمحوم اًمتػــ ذم اجلقاب قمـ ظمصقصقي يمؾ ؾمقوق سمام ضم

مـ أن اًمتػــ إكام يصؾح ضمقاسًمو قمـ مطؾؼ  -واخلػوضمل مـ ىمبؾف-كبف قمؾقف أًمقد 

 اعمغويرة، دون اخلصقصقوت اًمتل اىمتضً آظمتقور ذم يمؾ ؾمقوق دون اًمعؽس.

 [7]اجلؿعي:  ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ٴۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ ۇ  ۇ ﴿ وذم ىمقًمف شمعومم:

سمؾـ وهق مـ سموب اًمتػــ،  [85]اًمبؼرة: رىوضموء كػل هذا اًمتؿـل ذم آيي أظم»يؼقل: 

قمغم اًمؼقل اعمشفقر ذم أن يمال مـ ٓ وًمـ ًمـػل اعمستؼبؾ مـ همػم شمليمقد، ومـ ىمول: 

سمنومودة ًمـ اًمتليمقد ومقضمف اظمتصوص اًمتقيمقد قمـده سمذًمؽ اعمقوع أهنؿ ادقمقا 

شآظمتصوص دون اًمـوس ذم اعمقوعلم
(3)

. 

                                       
 .00/001روح اعمعوين:  (0)

. واًمتعبػم سموًمدهمدهمي ورد ذم شمػسػم أًمقد ذم كحق مخسلم مقوًعو وحتتوج إمم شمتبع 71/81روح اعمعوين:  (7)

 ًمتحرير مؼصقده هبو، وًمقس هذا مؼومف.

 .71/81روح اعمعوين:  (3)



 د. ياسر بن محمد بابطين                                نموذًجاتفسير اآللوسي حمل المتشابو على التفنن: 

321 

 :. المغايرة في وجوه تعدية الفعل2. 3
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٹ   ﴿ ًمف شمعومم:ذم ىمق

ح همػم واطمد سمجريوكف »ىمول:  [7]هقد: ﴾ڄڦڦڦڦڄ وىمد سَّ

ذم ذًمؽ وضمعؾف صمؿي مستعوًرا عمعـك اًمعؾؿ، واًمػعؾ إذ دمقز سمف قمـ معـك ومعؾ آظمر 

قمؿؾ قمؿؾف وضمرى قمؾقف طمؽؿف، و )قمؾؿ( ٓ يعؾؼ قمـ اعمػعقل اًمثوين ومؽذا مو هق 

ذم يمؾ مـ اعمقوعلم مسؾًؽو شمػــًو، ويمثػًما مو يػعؾ ذًمؽ ذم سمؿعـوه ومقؽقن ىمد ؾمؾؽ 

ٕن مو ومعؾف ذم يمؾٍّ أكسى سمام ىمبؾف مـ ظمؾؼ اًمساموات  ؛يمتوسمف، وًمعؾف مل يعؽس إمر

وإرض ومو ومقفو مـ اًمـعؿ واعمـوومع وظمؾؼ اعمقت واحلقوة، وٓ خيػك أن هذا ىمريٌى 

شممو شمؼدم وومقف مو ومقف
 (1)

. 

 :التعريف والتنكير . المغايرة بين42. 3
:  يؼقل [7، 0]اجلوصمقي:  ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پ  ﴿  ىمقًمف شمعومم:ذم

 ﴾ٻ﴿مبتدأ سمتؼدير مضوف أي: شمـزيؾ طمؿ. و ﴾ٱ﴿ وضمقز ضمور اهلل ضمعؾ»

صؾتف، وومقف إىمومي اًمظوهر مؼوم اعمضؿر إيذاًكو سملكف اًمؽتوب  ﴾ٻ پ ﴿اعمذيمقر: ظمؼمه. و

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ﴿ سقرة، وومقف شمػخقؿ ًمقس ذماًمؽومؾ إن أريد سموًمؽتوب اًم

هذه اًمـؽتي قمؼى سمؼقًمف  (طمؿ اًمسجدة)وهلذا عمو مل ُيراَع ذم ، [7، 0]ومصؾً:  ﴾پ

شمع اًمتػــ ذم اًمعبورة ،ًمقػقد هذه اًمػوئدة [3]ومصؾً:  ﴾    پ  پ ﴿ شمعومم:
 (2)

. 

 

                              

                                       
 .00/00عوين: روح اعم (0)

 .75/031روح اعمعوين:  (7)
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  ه في النم : بالغ  التفنن وتأثرياملطخلب الثالث
كؼػ ذم هذا اعمطؾى قمغم اًمتلصمػم اًمبالهمل ًمؾتػــ، مـػًؽو قمـ اًمـؽتي اعمعـقيي 

اخلوصي، ٕن اًمؼقل سموًمتػــ إذا مل يستؼؾ سملصمر سمالهمل، ومال ىمقؿي ًمؾؼقل سمف إن يمون 

اًمبوقمٌ قمؾقف جمرد ظمػوء اًمـؽتي اعمعـقيي، وموًمتػــ وإن يمون ٓ يستؼؾ سمتقضمقف اًمسقوق 

سمذاشمف، يتطؾبف اعمؼوم، ومقؾؼل سمظالًمف قمغم اًمسقوق، ويمم سمف اًمـظؿ  إٓ أكف أؾمؾقب ىموئؿ

مؼوصد ٓ شمتلشمك ًمقٓه، وكستطقع أن كجؿؾ مو شمػرق مـ إؿمورات اًمبالهمقلم إمم أصمر 

ىمضويو، هل: مالمح اإلقمجوز، واإلطموـمي سموعمعـك، واًمتـبقف قمغم  ذم أرسمع (اًمتػــ)

 يمؾ ؾمقوق يضقػ إمم مقوع آهتامم، وشمـشقط اعمخوـمى، واًمقىمقف قمـدهو ذم

 اًمتحؾقؾ اًمبالهمل معطقوت شمثري مستـبطوشمف، وشمؽشػ ـمروًمو مـ أهاره.

 :. مالمح اإلعجاز4. 5
مدار اإلقمجوز قمغم مو يظفر سمف اًمػرق سملم يمالم اهلل اعمتحدى سمف ويمالم ومصحوء 

اًمبنم، ومؽؾ مؾحظ ذم كظؿ اًمؽالم أو معوكقف شمـؼطع دوكف أـمامع اًمبنم ومفق مؾؿح 

أن اًمتٍمف ذم  إول:جغم وضمف اإلقمجوز ذم اًمتػــ مـ وضمفلم: إقمجوزي، ويت

وضمقه اًمبقون قمـ طمؼقؼي واطمدة سملًمػوظ وأؾموًمقى وصقر خمتؾػي، مع مو يـطقي قمؾقف 

يمؾ وضمف مـ دىموئؼ هل أًمقؼ سمسقوىمف وأكسى عمؼومف أمٌر شمـؼطع دوكف إـمامع، وحتور 

أن قمجقى كظؿف، وسمديع »ومقف إومؽور، وىمد قمّد اًمبوىمالين ذم وضمقه إقمجوز اًمؼرآن 

 ششملًمقػف ٓ يتػووت وٓ يتبويـ، قمغم مو يتٍمف إًمقف مـ اًمقضمقه اًمتل يتٍمف ومقفو

قمغم اظمتالف ومـقكف ومو يتٍمف ومقف مـ اًمقضمقه اًمؽثػمة واًمطرق اعمختؾػي؛ »وأكف 

طمودواعمتبويـ يموعمتـوؾمى،  جيعؾ اعمختؾػ يموعممشمؾػ، ـوومر ذم إومراد إمم طمد ٔا شواعمت
 (1)

، 

شمـ اًمدًٓمي قمغم رومعي ؿملن اعمتؽؾؿ مو ٓ خيػك وومقف»ىمول أًمقد: وًمذا 
 (2)

وذم  ،

                                       
 .31، 31إقمجوز اًمؼرآن: ص (0)

 .0/718روح اعمعوين:  (7)
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ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڇ    ڇ    ڇچ  چ  چ ﴿ هذا يؼقل احلؼ ضمؾ ؿملكف:

 .[17اًمـسوء: ] ﴾ڎ  ڈ 

أكف عمو قمجزوا أن يلشمقا سمؿثؾ ؾمقرة مـف، متؿ إفمفور قمجزهؿ سموعمؼطعوت ذم  اًمثوين: 

سملم أيدُّيؿ ًمقـظؿقا مـفو إن اؾمتطوقمقا؛ صمؿ ضموء هق سموعمتشوسمف  ومقاحتف يملكف يـثر مودشمف

واًمـظوئر، وشمػــ ذم شمٍميػ اًمؼقل ومقفو، قمغم وضمف ٓ يستثؼؾ ومقف مو ُذيمر مؼوركي سمام 

ر، سمؾ شمتقح  م سمام ُأظمر طُمذف، وٓ يػتؼد مو ـُمقي مؼوركي سمام ُكنم، وٓ يؾتبس مو ىُمدر

قمك اعمعوين، ويسقؾ يمؾ واٍد سمؼدره، ًمطوئػ اًمػروىموت دىموئؼ آؾمتـبوـموت، وشمتدا

ومنذا يموكقا ىمد قمجزوا قمـ أن يلشمقا سمؿثؾ ؾمقرة واطمدة مـف، وملي قمجز وطمػمة 

وإسمالس يغشوهؿ وهؿ يرون شمػــ سمقوكف قمـ مؼوصده، وشمؾقن أؾموًمقبف سمؿؼتضقوت 

مؼوموشمف، واكتظوم ؾمؿتف، وشمـوؾمى أضمزائف قمغم امتداد ؾمقوىموشمف وشمداظمؾفو وشمشوهبفو، 

وطمؽؿتف اًمتٍمف ذم اًمؽالم وإشمقوكف قمغم َضوب »قمـ اعمتشوسمف: يؼقل اًمزريمٌم 

شًمقعؾؿفؿ قمجزهؿ قمـ مجقع ـمرق ذًمؽ مبتدًأ سمف ومؽرًرا
 (1)

. 

اًمتٍّمف ذم وضمقه »ويؼقل اًمشفوب: اًمـؽتي اًمعومي ذم آًمتػوت مـ ضمفي اعمتؽؾؿ 

شإكف ؿمجوقمي اًمعرسمقي اًمؽالم وإفمفور اًمؼدرة قمؾقفو، وًمذا ىمول اسمـ ضمـل 
 (2)

. 

شمؽرير اًمؽالم ذم اًمغرض اًمقاطمد مـ ؿملكف أن يثؼؾ قمغم »ل اسمـ قموؿمقر: ويؼق

اًمبؾقغ، ومنذا ضموء اًمالطمؼ مـف إصمر اًمسوسمؼ مع شمػــ ذم اعمعوين سموظمتالف ـمرق أدائفو مـ 

جموز أو اؾمتعورات أو يمـويي. وشمػــ إًمػوظ وشمرايمقبفو سمام شمؼتضقف اًمػصوطمي وؾمعي 

ـوت اًمبديعقي اعمعـقيي واًمؾػظقي وكحق ذًمؽ، اًمؾغي سموؾمتعامل اعمؽمادوموت، وشمػــ اعمحس

شاحلدود اًمؼصقى ذم اًمبالهمي، ومذًمؽ وضمف مـ وضمقه اإلقمجوز يمون مـ
(3)

.  

                                       
 .0/007اًمؼمهون:  (0)

 .0/007طموؿمقي اًمشفوب:  (7)

 .0/11اًمتحرير واًمتـقير:  (3)
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ٓ يؼبؾ  وهق طوسمؼي اًمؽالم جلؿقع مؼته احلول،طمدُّ اإلقمجوز م» :أيضوً  ويؼقل

اًمتػووت، وجيقز مع ذًمؽ أن يؽقن سمعض اًمؽالم اعمعجز مشتؿال قمغم ًمطوئػ 

سمقضمقه احلسـ يموجلـوس واعمبوًمغي، أو شمتعؾؼ سمزيودة اًمػصوطمي،  وظمصقصقوت شمتعؾؼ

شأو سموًمتػــ
 (1)

. 

وًمذا قمدَّ اًمؼوؾمؿل ذم اًمعؾقم اًمتل اقمتـً هبو اًمعرب وملقمجزهؿ اًمؼرآن ومقفو: 

اًمتػــ ذم قمؾؿ ومـقن اًمبالهمي، واخلقض ذم وضمقه اًمػصوطمي، واًمتٍمف ذم أؾموًمقى »

شجزهؿاًمؽالم، وهق أقمظؿ مـتحالهتؿ، ومجوءهؿ سمام أقم
 (2)

. 

 :. اإلحاطة بالمعنى3. 5
مـ ؿملن شمقارد اًمدوال اعمختؾػي قمغم اعمعـك أن شمتضوومر ذم سمقوكف، ٕن اعمؼوموت 

ختتؾػ سموظمتالف مالسمسوهتو مـ مؼوصد اخلطوب وأطمقال اعمخوـمبلم، يؼقل اسمـ 

: »ىمتقبي:  ـّ وموخلطقى مـ اًمعرب، إذا اردمؾ يمالًمو... مل يلت سمف مـ واٍد واطمد، سمؾ يػت

ختٍم شمورة إرادة اًمتخػقػ، ويطقؾ شمورة إرادة اإلومفوم، ويؽّرر شمورة إرادة اًمتقيمقد، ومق

وخيػل سمعض معوكقف طمتك يغؿض قمغم أيمثر اًمسومعلم، ويؽشػ سمعضفو طمتك يػفؿف 

سمعض إقمجؿقلم، ويشػم إمم اًمٌمء ويؽـل قمـ اًمٌمء، وشمؽقن قمـويتف سموًمؽالم قمغم 

شًمي اعمؼومطمسى احلول، وىمدر احلػؾ، ويمثرة احلشد، وضمال
(3)

. 

ومتـقع إؾموًمقى يستققمى أًمقان اعمؼوصد، وأطمقال اعمخوـمبلم، وحيقط سموعمعـك 

وكؼؾف مـ أؾمؾقب »مـ زوايو خمتؾػي، ومقؽرُّ قمؾقف يمؾ مرة مـ ضمفي، يؼقل اًمشقيموين: 

شواحلجي أسملم، واًمؼبقل أشمؿ أؾمؾقب ًمتؽقن اعمققمظي أفمفر إمم
(4)

ويؼقل اسمـ  .

                                       
 .0/13اًمتحرير واًمتـقير:  (0)

 .0/17حموؾمـ اًمتلويؾ:  (7)

 .03شملويؾ مشؽؾ اًمؼرآن: ص (3)

 .7/558ر: ومتح اًمؼدي (1)
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لم شمػــ، وًمئال ختؾق إقمودة أيي مـ وموئدة زائدة، يمام هق واعمخوًمػي سملم أيت»قموؿمقر: 

شقمودة اًمؼرآن ذم اًمؼصص اعمؽررة
 (1)

. 

وشملمؾ يمقػ أن مجع أـمراف ىمصي مـ ىمصص اًمؼرآن، إذا ًمقطمظ ومقف ًمطوئػ 

اعمـوؾمبوت حيصؾ سمف شمؽومؾ اعمشفد، مع مو ذم كثر اإلؿمورات قمغم اًمسقوىموت، 

وم ًمؾؿعوين قمغم مؼته إهمراض، وإطموـمي واعمراوطمي سملم اًمتؽرار واًمتػــ، مـ إطمؽ

سمؿالسمسوت احلدث دون إـموًمي مُتؾ، أو شمؼصػم خُيؾ، ومقؼع يمؾ ذًمؽ مقىمعف ذم صدور 

وهذا مـ اًمتػــ اًمبديع ذم اًمؽالم، ًمقضع »اًمعوروملم سموًمبقون، يؼقل اسمـ قموؿمقر: 

شاًمسومع يمؾ ومـ مـف ذم ىمراره، ومثؾفؿ مـ يتػطـ هلذه اخلصوئص
 (2)

. 

 :و على مواضع االىتمام. التنبي5. 5
واقمؾؿ أن يمؾ قمدول قمـ اًمظوهر مـ اًمبؾقغ، ؾمقاء يمون اًمتػوشًمو أو »ىمول اًمطقبل: 

شهمػمه، شمـبقٌف قمغم مؽون ًمطقػي مثورهو مؼته اعمؼوم
 (3)

. وقمغم هذا وموعمغويرة شمثػم أؾمئؾي 

قمؾقفو مدار اًمدٓٓت واإلؿمورات: مِل قمدل قمـ يمذا إمم يمذا؟ مو ظمصقصقي هذا ومو 

 ي هذا؟ مو اًمذي اىمته يمؾ وضمف ذم ؾمقوىمف؟ظمصقصق

وًمق أن اًمؽالم ضموء قمغم هقئي واطمدة عمو شمػطـ اعمخوـمى إمم شمؾؽ اخلصقصقوت، 

اًمتل مـفو مو اؾمتقدع ومقام قمدل إًمقف اًمـظؿ، ومـفو مو اؾمتقدع ذم ىمرائـف وؾمقوىموشمف اًمتل 

دلَّ هق قمؾقفو، وطمسبؽ هذه اخلصقصقوت ومو اكطقت قمؾقف مـ ًمطوئػ طمودًيو 

 تدسمر واًمغقص ذم أهار اًمؽتوب اًمعزيز.ًمؾ

 (شمػخقؿ ًمؾشلن، وشمعظقؿ ًمألمر)وىمد أؿمور أًمقد إمم أن اًمتػــ سموًٓمتػوت ومقف 

 يمام شمؼدم.

                                       
 .71/35اًمتحرير واًمتـقير:  (0)

 .71/771اًمتحرير واًمتـقير:  (7)

 .715/ 7ومتقح اًمغقى: طموؿمقي  (3)
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 :. تنشيط المخاطب1. 5
ًمعؾ أيمثر مو دار قمؾقف يمالم اًمبالهمقلم ذم أصمر اًمتػــ مو يتعؾؼ سموعمخوـمى، يؼقل 

وج ومقف مـ صـػ إمم صـػ، وهؽذا آومتـون ذم احلديٌ، واخلر» اًمزخمنمي:

شيستػتح أذان ًمالؾمتامع، ويستفش إكػس ًمؾؼبقل
 (1)

. 

وعمو »وإمم هذا اعمعـك أؿمور طموزم ذم مؼوم يصح اؾمتدقموؤه عمو كحـ سمصدده، ىمول: 

يموكً اًمـػقس حتى آومتـون ذم مذاهى اًمؽالم، وشمرشموح ًمؾـؼؾي مـ سمعض ذًمؽ إمم 

ويموكً معووكي اًمٌمء قمغم حتصقؾ  سمعض، ًمقتجدد كشوـمفو سمتجدد اًمؽالم قمؾقفو،

اًمغويي اعمؼصقدة سمف سمام جيدي ذم ذًمؽ ضمدواه أدقمك إمم حتصقؾفو مـ شمرك اعمعووكي، 

يموكً اعمراوطمي سملم اعمعوين اًمشعريي واعمعوين اخلطوسمقي أقمقد سمراطمي اًمـػس، وأقمقن قمغم 

شحتصقؾ اًمغرض اعمؼصقد
(2)

. 

ن ذم طمػظف وومفؿف وشمدسمره، وهذا اعمعـك ومرع قمـ شمقسػم اًمؼرآن ًمؾذيمر، ومنكف مق

وذم »وهق أيمؿؾ ظمطوب صؾي سمؿخوـمبقف، ومراقموة ٕطمقاهلؿ، يؼقل اسمـ قموؿمقر: 

هذا اًمتػــ واًمتـؼؾ مـوؾمبوت سملم اعمـتؼؾ مـف واعمـتؼؾ إًمقف هل ذم مـتفك اًمرىمي 

واًمبداقمي، سمحقٌ ٓ يشعر ؾمومعف وىمورئف سموكتؼوًمف إٓ قمـد طمصقًمف. وذًمؽ اًمتػــ ممو 

ع اًمسومعلم ويدومع ؾمآمي اإلـموًمي قمـفؿ، ومنن مـ أهمراض اًمؼرآن يعلم قمغم اؾمتام

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ﴿ يمام ىمول شمعومم: اؾمتؽثور أزمون ىمراءشمف

يؼتيض آؾمتؽثور سمؼدر اًمتقن، وذم شمـوؾمى  ﴾َمو شَمقَنَّ  ﴿ ومؼقًمف[ 71اعمزمؾ:] ﴾ڄ

شثػمأىمقاًمف وشمػــ أهمراوف جمؾبي ًمذًمؽ اًمتقسػم وقمقن قمغم اًمتؽ
 (3)

. 

وًمقس شمـشقط اعمخوـمى مؼصقًرا قمغم دومع اًمسآمي، ودمديد اًمرهمبي، سمؾ وراء ذًمؽ 

                                       
 .0/18اًمؽشوف:  (0)

 .785، ويـظر مـف: ص310مـفوج اًمبؾغوء ص (7)

 اًمتحرير واًمتـقير. (3)
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ومدار احلسـ ذم »: ذم اجلـوس ىمقل اًمديمتقر إسمراهقؿ اخلقزم مـ ستعػمهمعـك آظمر ك

اجلـوس قمغم حتريؽ ظمقول اًمسومع، وؿمحذ إدرايمف، وشمـبقف ومؽره، وإذايمف ذم صـع 

شاعمعـك
(1)

بف قمغم مقوع اهتامم، ويؼقد اًمػؽر إمم مـوط ، إذ ؿملن اًمعدول أن يـ

اؾمتؾفوم، وًمق أرؾمؾ اًمؽالم قمغم إًمػ اعمخوـمى مل يؽـ ومقف مو يدومعف إمم اًمبحٌ 

 واًمتلمؾ ذم ه شمٍميػ اًمؼقل، واومتـون أؾموًمقبف. 

 

 

                              

                                       
 .781مؼته احلول: ص (0)
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 الصاتم 
ذم اًمتػــ، ًمعؾ هذا اًمبحٌ يثػم اهتامم سموطمٌ ومقستققمى مذاهى اًمبالهمقلم 

ويـوىمش ؾمقوىموشمف قمـدهؿ، وحيرر اًمؼقل ذم ىمضويوه، ذم أـمروطمي قمؾؿقي شمتسع عمو ووق 

وقمرض آراء  (اًمتػــ)قمـف هذا اعمؼوم، وطمسبل أكـل اضمتفدت ذم حترير مػفقم 

اًمبالهمقلم ومقف، وقمالىمتف سموًمـؽتي اعمعـقيي، ومو يقرد قمؾقف مـ إؿمؽوٓت، صمؿ مجعً 

، وصـػتفو سمغقي حترير مذهبف ذم اًمتػــ قمـده، ومو  ؾمقوىموشمف قمـد اإلموم أًمقد 

محؾف قمؾقف مـ صقر اًمتغوير واًمعدول، صمؿ ظمتؿً سمبالهمي اًمتػــ وشملصمػمه مـ ظمالل 

أوضمف اإلقمجوز ومقف، وإطموـمتف سموعمعـك، وشمـبقفف قمغم اًمؾطوئػ، وشمـشقطف ًمؾؿخوـمى، 

ء ومؾؿ يؽـ وًمرسمام شمقارى أًمقد قمـ مسوئؾ، وفمفر ذم أظمرى، ٕكف ؾُمبؼ إمم أؿمقو

، ومؽوكً اعمعوجلي ذم ضمقاكى  ًمرسمطفو سمف ظمصقصقي، ومل يؽـ مـ اًمقىمقف قمؾقفو سُمدٌّ

وإن يمون هق اعمـطؾؼ واحلودي واًمزاد  (روح اعمعوين)مـفو أوؾمع مـ أن أطمدهو سمـ 

 واًمقضمفي، وأظمتؿ سمنجيوز أهؿ كتوئٍ اًمبحٌ:

دوًٓ قمـ قم ذم اعمعـك اًمقاطمد اًمتػــ هق شمـقيع إًمػوظ أو إؾموًمقى :أوالً 

اًمتؽرار، وومقف شمطريي ًمؾؽالم وشمٍمف ذم وضمقهف دالٌّ قمغم اإلقمجوز، وإطموـمي 

سموعمعـك، وشمـبقف قمغم مقوع آهتامم، وشمـشقط ًمؾسومع، وهق سمؿـزًمي اًمـؽتي اًمعومي 

ًمؾعدول قمـ شمؽرار اًمؾػظ أو إؾمؾقب، ووراءه كؽتي معـقيي شمؼقم قمغم شمبلم اًمػروق 

 ء اعمـوؾمبي اعمعـقيي عمو ضموء قمؾقف اًمـظؿ.اًمدًٓمقي سملم اًمتعبػميـ، واؾمتجال

احلؿؾ قمغم اًمتػــ مسؾؽ ؾمؾؽف مجفقر اعمػنيـ اًمبالهمقلم، وحتوموه  ثانًيا:

، وشمتبع أىمقال اًمبالهمقلم ومقف اسمـ قموؿمقرسمعضفؿ يموًمرازي، وشمقؾمع ومقف مـ اًمبالهمقلم 

قؿ قمبد اًمعظ  همرار دراؾمي اًمديمتقروحترير مذاهبفؿ طمؼقؼ سمدراؾمي متلكقي مطقًمي قمغم

ذم كسؼ شملرخيل يتتبع ؿمقارد  (اعمجوز)اعمطعـل اًمتل رصدت مقاىمػ اًمعؾامء مـ 

 إؿموراهتؿ إمم اعمصطؾح أو اعمػفقم.
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يمون أًمقد ىمريًبو ضمًدا مـ اًمشفوب اخلػوضمل ذم مذهبف ذم احلؿؾ قمغم  ثالثًا:

اًمتػــ، ومؽالمهو محؾ قمغم اًمتػــ صقًرا خمتؾػي مـ اًمتغوير، وشمتبع اًمػروق اًمدًٓمقي 

واعمـوؾمبوت اًمسقوىمقي، إٓ أن اًمشفوب يمون أيمثر ووقطًمو واـمراًدا ذم اعمقىمػ، سمقـام 

شمردد أًمقد ذم اعمقىمػ مـ ـمؾى اًمـؽتي اعمعـقيي، واًمتسقيي سملم وضمقه اًمتغوير ذم 

 اًمتعبػم قمـ اعمعـك.

مجع أًمقد ذم شمػسػمه يمثػًما مـ آراء اًمبالهمقلم يعزو شمورة ويشػم أظمرى  رابًعا:

ًمثي، ويـثر سملم أراء شمرضمقحوت معؾؾًي وهمػم معؾؾي، وًمغي ظموصي ذم ويدرج صمو

 اًمعرض واعمـوىمشي، ومعورف مقؾمققمقي جيقل سمقـفو؛ ويمؾ ذًمؽ طمؼقؼ سموًمدراؾمي.

 واهلل أقمؾؿ، وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ.
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 املراجعفهرس املصادر و

، ت: مريمز ه(800ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ اًمسققـمل ) ،علوم القرآناإلتقان في  .0

 ه.0171اًمدراؾموت اًمؼرآكقي سمؿجؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنميػ، اعمديـي اًمـبقيي، 

، ه(850، أسمق اًمسعقد حمؿد سمـ حمؿد اًمعامدي )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .7

 ه.0101: اًمراسمعي، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ط

، ت: حمؿقد حمؿد ؿمويمر، ه(171أو ه 170، أسمق سمؽر قمبد اًمؼوهر اجلرضموين )أسرار البالغة .3

 ه.0107مطبعي اعمدين، اًمؼوهرة، ط: إومم، 

، د. حمؿقد شمقومقؼ حمؿد ؾمعد، ط: إومم، اإلمام البقاعي ومنهاجو في تأويل بالغة القرآن .1

 ه.0171

، مؽتبي ه(115كوس اًمديـ قمبد اهلل سمـ قمؿر اًمبقضووي ) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل .5

 ه.0311مصطػك اًمبويب احلؾبل، اًمؼوهرة، ط: اًمثوكقي، 

، دار إطمقوء ه( 715، أصمػم اًمديـ حمؿد سمـ يقؾمػ أيب طمقون إكدًمز )البحر المحيط .1

 ه.0100اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ط: اًمثوكقي، 

، ت: حمؿد أسمق ه(781ـ قمبد اهلل اًمزريمٌم )، سمدر اًمديـ حمؿد سمالبرىان في علوم القرآن .7

 اًمػضؾ إسمراهقؿ، مؽتبي دار اًمؽماث، اًمؼوهرة، ط: اًمثوكقي.

قمبد  ،ى(252بغية )اإليضاح لتلخيص المفتاح لجالل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني  .1

 ه. 0107اعمتعول اًمصعقدي، مؽتبي أداب، اًمؼوهرة، 

، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، ط: ه(0175طَمَبـََّؽي اعمقداين )، قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ البالغة العربية .8

 ه.0101إومم، 

، د. قمبداهلل حمؿد اًمـؼراط، دار ىمتقبي، ط: إومم، بالغة تصريف القول في القرآن الكريم .01

 ه.0173
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، وؿـ صمالث رؾموئؾ ذم ه(311، أسمق ؾمؾقامن محد سمـ حمد اخلطويب )بيان إعجاز القرآن .00

هلل أمحد و د. حمؿد زهمؾقل ؾمالم، دار اعمعورف، اًمؼوهرة، إقمجوز اًمؼرآن، ت: حمؿد ظمؾػ ا

 ط: اًمراسمعي.

، ت: اًمسقد أمحد صؼر، مؽتبي دار ه(771، قمبد اهلل سمـ مسؾؿ سمـ ىمتقبي )تأويل مشكل القرآن .07

 ه.0383اًمؽماث، اًمؼوهرة، ط: اًمثوًمثي، 

قمغم ، ت: طمػـل حمؿد ذف، اعمجؾس إه(151اسمـ أيب اإلصبع اعمٍمي )، رتحرير التحبي .03

 ه.0313ًمؾشئقن اإلؾمالمقي، اًمؼوهرة، 

 م.0811، اًمدار اًمتقكسقي ًمؾـنم، ه(0383، حمؿد اًمطوهر اسمـ قموؿمقر )التحرير والتنوير .01

، مطوسمع أظمبور اًمققم، ه(0101: اخلقاـمر، حمؿد متقزم اًمشعراوي )تفسير الشعراوي .05

 م.0887اًمؼوهرة، 

ؼ سمـ مسوقمد اًمزهراين، جمؾي ، ت: د. قمبد اخلوًمه(811، اسمـ يمامل سموؿمو )تلوين الخطاب .01

 ه.0170( 003اجلومعي آؾمالمقي سموعمديـي اعمـقرة، اًمعدد )

، ت: قمبد اًمسالم هورون، اًمدار اعمٍميي ه(371، أسمق مـصقر حمؿد إزهري )تهذيب اللغة .07

 ًمؾتلًمقػ واًمؽممجي. 

، ؿمفوب ه(115) حاشية الشهاب = عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي .01

 .دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت ،ه(0118يـ اخلػوضمل )اًمد

، مؽتبي وهبي، ه(0178، د. قمبد اًمعظقؿ اعمطعـل )خصائص التعبير القرآني وسماتو البالغية .08

 ه.0103اًمؼوهرة، ط: إومم، 

، ت: د. حمؿد مصطػك ه(171،أسمق قمبد اهلل اخلطقى اإلؾمؽوذم )درة التنزيل وغرة التأويل .71

 ه.0177اًمؼرى، مؽي اعمؽرمي، ط: إومم، آيديـ، ضمومعي أم 

، ت: حمؿقد حمؿد ؿمويمر، ه(171أو ه 170اًمؼوهر اجلرضموين ) أسمق سمؽر قمبددالئل اإلعجاز،  .70

 ه.0103مطبعي اعمدين، اًمؼوهرة، ط: اًمثوًمثي، 
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، دار إطمقوء ه(0771، أسمق اًمػضؾ ؿمفوب اًمديـ اًمسقد حمؿقد أًمقد )روح المعاني .77

 . اًمؽماث، سمػموت

، ت: أمحد قمبد ه(383، إؾمامقمقؾ سمـ محود اجلقهري )تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح:  .73

 م.0881اًمغػقر قمطور، دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم، سمػموت، ط: اًمراسمعي، 

، ه(715، حيقك سمـ محزة اًمعؾقي )الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز .71

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت. 

، دار اسمـ يمثػم، دمشؼ، ط: إومم، ه(0751 اًمشقيموين )، حمؿد سمـ قمكمفتح القدير .75

 ه.0101

، أذف قمغم ه(713، ذف اًمديـ اًمطقبل )فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب .71

حتؼقؼف: د. حمؿد قمبد اًمرطمقؿ ؾمؾطون اًمعؾامء، ضموئزة ديب اًمدوًمقي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ، ط: إومم، 

 ه.0131

، ت: د. مفدي اعمخزومل، د. إسمراهقؿ ه(071) ، اخلؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقديكتاب العين .77

 اًمسومرائل، دار ومؽتبي اهلالل.

، شمرمجي: د. قمبد اهلل ه(0051، حمؿد سمـ قمكم اًمتفوكقي )كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .71

اخلوًمدي، حتؼقؼ: د. قمكم دطمروج، إذاف ومراضمعي: د. رومقؼ قمجؿ، مؽتبي ًمبـون كوذون، 

 م.0881سمػموت، ط: إومم، 

، أسمق اًمؼوؾمؿ ضمور اهلل شاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالك .78

 ، ت: مصطػك طمسلم أمحد، دار اًمؽتوب اًمعريب.ه(531حمؿقد سمـ قمؿر اًمزخمنمي )

، ت: د. ه(733، أسمق قمبد اهلل اسمـ مجوقمي اًمؽـوين )كشف المعانى فى المتشابو من المثانى .31

 ه.0101اعمـصقرة، ط: إومم،  قمبد اجلقاد ظمؾػ، دار اًمقوموء،

، ت: د. قمدكون درويش و حمؿد اعمٍمي، ممؾمسي ه(0181، أسمق اًمبؼوء اًمؽػقي )الكليات .30

 ه.0108اًمرؾموًمي، سمػموت، ًمبـون، ط: اًمثوكقي، 
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، ت: د. أمحد ه(137، وقوء اًمديـ اسمـ إصمػم )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .37

 مٍم، اًمؼوهرة .احلقذم و د. سمدوي ـمبوكي، دار هنضي 

، ت: حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل، دار ه(0337، حمؿد مجول اًمديـ اًمؼوؾمؿل )محاسن التأويل .33

 ه.0381اًمػؽر، سمػموت، ط: اًمثوكقي، 

، ه(511، أسمق حمؿد قمبد احلؼ سمـ قمطقي إكدًمز )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .31

ًمعول وحمؿد اًمعـوين، مطبققموت ت: اًمرطموًمي اًمػوروق وقمبد اهلل إكصوري واًمسقد قمبد ا

 ه.0171وزارة إوىموف واًمشمون اإلؾمالمقي، ىمطر، ط: اًمثوكقي، 

، ت: حمؿد حمقل ه(813، قمبد اًمرطمقؿ اًمعبود )معاىد التنصيص على شواىد التلخيص .35

 ه. 0317اًمديـ قمبد احلؿقد، قمومل اًمؽتى، سمػموت، 

ًمبـون كوذون، سمػموت، ط:  ، د. أمحد مطؾقب، مؽتبيمعجم المصطلحات البالغية وتطورىا .31

 م. 0881اًمثوكقي، 

، ت: قمبد اًمسالم هورون، دار ه(385، أسمق احلسلم أمحد سمـ ومورس )معجم مقاييس اللغة .37

 ه. 0171اجلقؾ، سمػموت 

، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ط: اًمثوًمثي، ه(111، ومخر اًمديـ اًمرازي )مفاتيح الغيب .31

 ه.0171

، مؽتبي مصػك اًمبويب احلؾبل، اًمؼوهرة، ط: ه( 171ؽويمل )، أسمق يعؼقب اًمسمفتاح العلوم .38

 ه.0100اًمثوكقي، 

، د. إسمراهقؿ اخلقزم، دار اًمبصوئر، مقتضى الحال بين البالغة القديمة والنقد الحديث .11

 ه.0171اًمؼوهرة، ط: إومم، 

محد ، أمالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيو المتشابو اللفظ من آي التنزيل .10

، ت: ؾمعقد اًمػالح، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، ط: ه(711سمـ اًمزسمػم اًمغركوـمل ) 

 ه.0113إومم، 



 (ه4153 ذو الحجة)العدد الثامن عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

522 

، د. حمؿد سمـ قمكم اًمصومؾ، دار إؿمبقؾقو، من بالغة المتشابو اللفظي في القرآن الكريم .17

 ه.0177اًمريوض، ط: إومم، 

، د. اللة المبنى على المعنىالمناسبة بين األبنية المتماثلة في القرآن الكريم دراسة في د .13

 http://quran-m.com :  اًمشبؽيقمؿرو ظموـمر وهدان، مؼول مـشقر قمغم 

، ت: حمؿد احلبقى اسمـ اخلقضمي، ه(111، طموزم اًمؼرـموضمـل )منهاج البلغاء وسراج األدباء .11

 م.0811دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، ط: اًمثوًمثي، 

 د قمبد اهلل دراز. ، كظرات ضمديدة ذم اًمؼرآن، د. حمؿالنبأ العظيم .15

، ه( 115، سمرهون اًمديـ إسمراهقؿ سمـ قمؿر اًمبؼوقمل )نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .11

 ه.0318ت: حمؿد قمبد احلؿقد ؿمقخ اجلومعي اًمـظومقي، طمقدر آسمود، ط: إومم، 

، وؿـ صمالث رؾموئؾ ه(311، أسمق احلسـ قمكم سمـ قمقسك اًمرموين )النكت في إعجاز القرآن .17

ن، ت: حمؿد ظمؾػ اهلل أمحد و د. حمؿد زهمؾقل ؾمالم، دار اعمعورف، ذم إقمجوز اًمؼرآ

 اًمؼوهرة، ط: اًمراسمعي.
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 وووعا فهرس امل

 اًمصػحي اعمقوـقع
 253 .........................................................................................ص ؾخاعم

 254 .............................................................................................. اعمؼدمي
 256 ...................... مػفقم اًمتػــ ومذاهى اًمبالهمقلم ومقف : اعمطؾى إول

 278 ............... : إؾموًمقى اًمتل محؾفو أًمقد قمغم اًمتػــ ؾى اًمثوينـاعمط
 295 .................................. تػــ وشملصمػمه ذم اًمـظؿ: سمالهمي اًماعمطؾى اًمثوًمٌ

 301 ...............................................................................................اخلومتي 
 303 ..................................................................واعمراضمع  اعمصودرومفرس 

 308 ..........................................................................ومفرس اعمقوققموت 
 

 

 
 


