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  َصَماُم
، فبدأت "التلشقس أوى من التوكقد"جاءت هذه الدراشة لتزز مؽاكة قاعدة: 

أمقتفا بتلصقل الؼاعدة، وبقان أدلتفا، وتتبع صقغفا ذ أقوال العؾاء وادػرين، ثم بقان 
ـاية ادػرين ها،  وختم البحث بذكر تطبقؼاها الواشعة ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.  وع

 حث:أهداف الب
 تلصقل هذه الؼاعدة التػسرية السجقحقة، والتحؼق من كثرة تطبقؼاها. -1
 إبراز أمقة هذه الؼاعدة، وعـاية ادػرين ها. -2
 تتبع صقغ هذه الؼاعدة، وبقان ذوط إعاها. -3

 ذكر تطبقؼات هذه الؼاعدة ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.    -4
 قي.، والتحؾيادـفج التلصقي، وااشتؼرائ منهج』:

 أهم النتائج:
هذه الؼاعدة من الؼواعد ادتػق عؾقفا، وهذا طاهر ذ تطبقؼات العؾاء  -1 

 باختاف ضبؼاهم هذه الؼاعدة ذ عؾوم كثرة كالؾغة، والتػسر، والػؼه، وأصوله.
طفرت أمقة هذه الؼاعدة ذ: حؼقق معاي الـصوص، وتقسر حػظ الؼرآن، -2 

  ؼتي لؾتوكقد.ودفع إهام التؽرار اد
ثبت التحؼق من كون: التلشقس أوى من التوكقد قاعدة: اكدراج كثر من  -3

 اجزئقات حتفا، فؾفذه الؼاعدة تطبقؼات كثرة ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.
 وأوصى البحث بتوصيتن:

ح بدراشات كظرية تطبقؼقة مستؼؾة ـر والسجقــػسقـد التـواعـرز قـراد أبـإف اأوى:
 ل قاعدة.لؽ

 دراشة هذه الؼاعدة عـد من عـي ها، كالشـؼقطي، واآلود، والشوكاي. والثانية:
أصول  قواعد التػسر، قواعد السجقح، تلشقس، توكقد، تلكقد، امفتاحية: الكلمات
 التػسر.
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 مةقدّ اُم
 عؾم بالؼؾم، عؾم اإكسان ما م يعؾم، وبعد: احؿد ه 

، من أصفر الؼواعد ذ كثر من العؾوم  من التوكقدفنن قاعدة: التلشقس أوى
كالؾغة، والػؼه، وأصوله، وهي أيضا قاعدة ذ التػسر والسجقح بن اأقوال 

م قاعدة أحب أن أكبه عؾقفا وثَ ": هـ(1421)ت: التػسرية، قال الشقخ ابن عثقؿن 
ؽؾؿة مع اأخرى وهي: أكه إذا دار اأمر بن أن تؽون ال ،ذ التػسر وغر التػسر

بؿعـى واحد، أو لؽل كؾؿة معـى، فنكـا كجعل لؽل واحدة معـى، أكـا إذا جعؾـا 
صار ذ هذا تؽرار ا داعي له، لؽن إذا جعؾـا كل واحدة  :الؽؾؿتن بؿعـى واحد

 .(1)"ها معـى صار هذا تلشقًسا وتػريًؼا بن الؽؾؿتن
حتؿل لؾتلشقس والتوكقد عذ وقد يبؾغ اأمر إى وجوب مل الـص الؼرآي اد

 إذا × رشوله وشـة اه كتاب من الـص": هـ(1393)ت: التلشقس، قال الشـؼقطي 
 عذ مؾه جوز وا التلشقس، عذ مؾه وجب ا:معً  والتلكقد التلشقس احتؿل
 .(2)"إلقه الرجوع جب لدلقل إا التلكقد،

: هـ(1251)ت: الشوكاي والتلشقس أصل ذ كل كام، وذ كام اه أوى، قال 
  .(3)"اه كام ذ اخصوًص  التلكقد من خر والتلشقس"

قاعدة:  موضوع جعؾت عـواكه:عزمت عذ البحث ذ وأمقة هذه الؼاعدة: 
 "التأسيس أوى من التوكيد"، وتطبيقاها ي التفسر وعلوم القرآن.

 مية البحث وأسباب اختيار《:أ
 ادوضوع أمقته، والتي تزز ذ أمور:إن من أهم أشباب اختقار هذا 

                                       

 .319، 318 ص تػسر جزء عم،( 1)
 (.337/ 4البقان، ) أضواء( 2)

 .(63 /1، )فتح الؼدير (3)
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 ا ها.ا عؾقفا، وتطبقؼً عـاية ادػرين هذه الؼاعدة كص   -1     
أثر هذه الؼاعدة ذ التػسر، والسجقح بن اأقوال التػسرية، وااختقار  -2     

مـفا، وتضعقػفا، ورِدها، وتوجقه الؼراءة، وإعراب الؼرآن، وتدبره، وااشتـباط 
 ا ادػصول معـى. والوقوف عذ باغته، وحديد موضع ادوصول لػظً  مـه،

ة هذا ادوضوع حقث م ُتػرد هذه الؼاعدة وتطبقؼاها ذ التػسر جدَ  -3     
 وعؾوم الؼرآن بالدراشة.

 أهداف البحث:
 تلصقل هذه الؼاعدة التػسرية السجقحقة، والتحؼق من كثرة تطبقؼاها. -1     
 أمقة هذه الؼاعدة، وعـاية ادػرين ها.از إبر -2     
 تتبع صقغ هذه الؼاعدة، وبقان ذوط إعاها. -3     
 ذكر تطبقؼات هذه الؼاعدة ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.   -4     

 لدراسات السابقة:ا 
م أقف عذ دراشة أفردت هذه الؼاعدة وتطبقؼاها ذ التػسر وعؾوم الؼرآن 

 ت بعض الدراشات اجؾقؾة ذكرها ضؿن الؼواعد، مثل:بالبحث، وإن كاك
 ين لأشتاذ الدكتور. حسن احري.قواعد السجقح عـد ادػر

 وفصول ذ أصول التػسر لأشتاذ الدكتور. مساعد الطقار.
ا: رشالة الدكتوراه ادعـوكة بتػسر اجؿؾة الؼرآكقة ذ ضوء ومن الدراشات أيًض 

حؾقؾقة، أمد حسن الػؼقه. وقد عـقت الرشالة با  دراشة :التلشقس والتوكقد
هدفت إلقه من دراشة اجؿؾة الؼرآكقة دون األػاظ، وم تذكر أدلة الؼاعدة، 
وذكرت بعض صقغ الؼاعدة دون تتبعفا عـد العؾاء وادػرين، كا أها ذكرت 

سر وعؾوم تطبقؼات قؾقؾة لؾؼاعدة ذ التػسر والسجقح فؼط دون بؼقة جاات التػ
 الؼرآن. 
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كل ما شبق من دراشات هي لبـة أشاشقة  :ما يضيف』 هذا البحث على ما سبق』
ذ هذا البحث، لؽن بحثي هذا يضقف عذ ما تػضل به ادتؼدمون: تلصقل هذه 
الؼاعدة، وتتبع صقغفا، وبقان عاقة الؼاعدة ببعض الؼواعد، كا يضقف أمثؾة 

ات السابؼة، كتطبقؼفا ذ توجقه الؼراءة، وتدبر وتطبقؼات جديدة م تذكرها الدراش
ا ادػصول معـى، وإبراز أثرها ذ الؼرآن وااشتـباط مـه، ومعرفة ادوصول لػظً 

 معرفة أوجه من الباغة الؼرآكقة. 
 مشكلة البحث:

موضوع الدراشة حول قاعدة مفؿة من قواعد التػسر، وهي من الؼواعد التي 
غره. ومشؽؾة البحث الرئقسة التحؼق من كثرة تطبقؼات يستػاد مـفا ذ السجقح و

 هذه الؼاعدة، كا أن البحث جقب عن أشئؾة هامة هي:
 ما صقغ هذه الؼاعدة عـد العؾاء وادػرين؟ 

  ما أدلة الؼاعدة؟ 

 هل هذه الؼاعدة عاقة بؼواعد أخرى من قواعد التػسر والسجقح؟ 
 ما أمقة هذه الؼاعدة؟ 

 ت هذه الؼاعدة؟ما أبرز تطبقؼا 

  منهج البحث وإجراءات』:
 يؼتي ادـفج العؾؿي اتباع مؾة من ادـاهج البحثقة:

  أدلة هذه الؼاعدة. ادـفج التلصقي: ذ بقان 

 .ادـفج ااشتؼرائي: ويظفر ذ تتبع صقغ الؼاعدة 

  :لج ذ بقان تطبقؼات الؼاعدة، وكذلك هو مـفج متبع ذادـفج التحؾقي 
 ث. مباحث البح

 من مصادرها، والسمة دن يؾزم من اأعام.هذا، مع عزو اآيات، وتوثقق الـؼول 
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 خطة البحث:
وتػصقؾفا عذ الـحو  وخامة، ،أربعة مباحثاكتظم هذا البحث ذ مؼدمة، و

 التاي:
وفقفا بقان أمقة ادوضوع وأشباب اختقاره، وأهدافه، والدراشات  امقدمة:
 ته.وخط، ومـفجه، ومشؽؾة البحثالسابؼة، 

، ومعـاها، وذوط "التلشقس أوى من التوكقد"صورة قاعدة  امبحث اأول:
 إعاها، وصقغفا، وأقوال العؾاء ذ اعتادها. وفقه مطؾبان:

، ومعـاها، وذوط "التلشقس أوى من التوكقد"صورة قاعدة  امطلب اأول:
 إعاها.

، وأقوال العؾاء ذ "من التوكقد التلشقس أوى"صقغ قاعدة  :يامطلب الثا
 اعتادها.

، وقواعد ذات صؾة هذه "التلشقس أوى من التوكقد"أدلة قاعدة  الثاي: بحثام
    وفقه مطؾبان: الؼاعدة.

 . "التلشقس أوى من التوكقد"أدلة قاعدة  امطلب اأول:
 ."التلشقس أوى من التوكقد"قواعد ذات صؾة بؼاعدة  :يامطلب الثا

 ."التلشقس أوى من التوكقد"أمقة قاعدة  امبحث الثالث:
ذ التػسر وعؾوم  "التلشقس أوى من التوكقد"تطبقؼات قاعدة  امبحث الرابع:

 مطالب: مدخل، وثاكقة وفقهالؼرآن. 
  التػسر.تطبقق الؼاعدة ذ امطلب اأول:

 وااختقار مـفا. اأقوال التػسرية، ذ ترجقحتطبقق الؼاعدة  الثاي: امطلب
 تطبقق الؼاعدة ذ تضعقف اأقوال التػسرية ورِدها. امطلب الثالث:
 تطبقق الؼاعدة ذ توجقه الؼراءات الؼرآكقة. امطلب الرابع:
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 تطبقق الؼاعدة ذ إعراب الؼرآن.: امطلب اخامس
 تطبقق الؼاعدة ذ تدبر الؼرآن، وااشتـباط مـه. امطلب السادس:

 تطبقق الؼاعدة ذ الباغة الؼرآكقة. ابع:امطلب الس
 تطبقق الؼاعدة ذ حديد موضع ادوصول لػظا ادػصول معـى. امطلب الثامن:

 وفقفا أبرز الـتائج، والتوصقات. اخامة:
وأن يغػر ما كان فقه من  ،ا متؼبًا هذا العؿل خالًص  هذا، وأشلل اه أن جعل

 خطل وزلل.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية     العدد اخامس والعشرون        )مادى اآخرة 

447 

 امبحح اأول
 ، ومعناها، وشروط إعناها، "التأسيس أوى من التىكيد"صىرة قاعدة 

 وصيغها، وأقىال العمناء ي اعتنادها
 وفقه مطؾبان:

 وشروط إعماها."التأسيس أوى من التوكيد"، ومعناها،  اعدةصورة ق امطلب اأول:
 صورة القاعدة:

 التوكقد: ُمؾت عؾقه، وإن م حتؿل إا ألػاظ الؼرآن ومؾه إن م حتؿل إا
التلشقس: ُمؾت عؾقه، وذ هاتن احالتن ا مدخل لؼاعدة التلشقس أوى من 

 التوكقد.
ا لؾػظ أو مؾة أما إذا احتؿل الؾػظ أو اجؿؾة من كتاب اه أن يؽون ممكدً 

فادة أوى من فحؿؾه عذ اإ :ا دعـى جديد م يسبق ذ الؽامشابؼة، أو يؽون مػقدً 
مؾه عذ اإعادة: أن إفادة معـى جديد أوى من إلغاء هذا ادعـى بجعؾه ممِكدا دا 
تؼرر ذ كام شابق، فالتلكقد خاف اأصل: أن اأصل ذ وضع الؽام إكا هو 

ا لقس عـده، فنن تعذر مؾه عذ فائدة جديدة مل حقـئذ عذ ـإففام السامع م
 التلكقد.

التلكقد ادؼصود ذ الؼاعدة تلكقد معـى شابق، ولو م يؽن ذ ذلك ويدخل حت 
بن أن  تؽرار لؾػظ من ألػاظ اجؿؾة السابؼة، ولؽن معـى الؾػظة أو اجؿؾة ادتلخرة دائر

 .(1) ا دعـى جديد: فالتلشقس أوىا ومػقدً ا دعـى شابق، أو ممشًس وممكدً  ايؽون مؼررً 
 ػفم من هذا أمران:فقُ 

 ا أو مؾة.ن ادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس قد يؽون لػظً أ اأول:
ا لـػس الؾػظ السابق، أو أن ادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس قد يؽون تؽرارً  الثاي:

 ا أو مؾة جديدة. ا جديدً ا، بل يؽون لػظً اجؿؾة السابؼة، وقد ا يؽون تؽرارً 
                                       

 (.474، 2/473قواعد السجقح عـد ادػرين ) (1)
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  ك:ـوبيان ذل     
┪  ┫  ┬  ┭   ┮    ┤  ┥  ┦   ┧  ┨  ┩ ﴿  قوله تعاى: -1     

: هـ(1421)ت: ، قال الشقخ ابن عثقؿن[168البؼرة:] ﴾┴┳  ┲ ┱ ┰ ┯
أي  - : أي كؾوه حال كوكه حاًا  (ما): مـصوبة عذ احال من ﴾┪ ﴿قوله تعاى: »

 -ا يعـي: حال كون ضقبً  -حال أخرى  ﴾┫   ﴿ : ففي بؿعـى اشم ادػعول: و- حؾًا 
ذ  ما كان حاًا  :تؿل أن يؽون ادراد بـاحال: وح﴾┪  ﴿ممكد لؼوله تعاى: 
 ﴾ﾊ  ﾉ  ﾈ   ﴿ذ ذاته: لؼول اه شبحاكه وتعاى:  اما كان ضقبً  :كسبه: وبالطقب

 من اأكعام:] ﴾┌  ┍  ﴿، وقوله تعاى ذ ادقتة، وحم اخـزير: [275 من البؼرة:]
 .(1)«ذ التوكقد: وهذا أوى: أن مل الؽام عذ التلشقس أوى من مؾه ع[145

، وهو لػظ، وجاء غر ﴾┫   ﴿فادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس ذ هذا ادثال هو: 
 .﴾┪  ﴿ا له، وهو لػظ: مؽرر دا حتؿل أن يؽون ممكدً 

  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ   ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀｿ  ｾﾈ﴿قوله تعاى:  -2     
ﾊ  ﾉﾋ     ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ﴾ [ :18احر] :ففل مؾة ،﴿ ﾊ  ﾉ﴾  الثاكقة
 اأوى؟ ﴾ﾂ  ﾁ   ﴿جؿؾة:  ممكدة

 أداء ذ اأول أو لؾتلكقد، تؽرير ﴾ﾊ  ﾉ ﴿»: هـ(1271)ت:قال اآلود 
 به يمذن كا ادحارم ترك وهذا ذ بالعؿل، اأمر من بعده ما به يشعر كا الواجبات
 الوجه وهذا ادعاي، من أي: ﴾ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ    ﴿شبحاكه:  بؼوله الوعقد
 الػخامة من مطؾؼن اأمرين ورود وذ التلكقد، عذ لتلشقسا لػضل أرجح: الثاي
  .(2)«خػى ا ما

الثاكقة، حقث  ﴾ﾉﾊ  ﴿فادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس ذ هذا ادثال مؾة: 
 .تؽررت مرتن، فقحتؿل أن تؽون الثاكقة ممكدة لأوى

                                       

 (.233/ 2تػسر شورة البؼرة، ) (1)

 (.61 /28ادعاي، ) روح (2)
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 صور التوكيد الي خرج من هذ《 القاعدة:
ؼاعدة، وذلك إذا كان ذ الؽام ما يدل عذ خرج بعض صور التلكقد من هذه ال

 التلكقد، مثل:
ﾚ ﾛ    ﾜ ﴿ادصدر ادمكد دا دل عؾقه فعؾه، ومن ذلك قوله تعاى:  -1

ﾝ﴾ [:164 من الـساء]  :فؼوله تعاى ،﴿ ﾝ﴾  ًا مصدر جاء حؼقؼ
 .﴾ﾚ ﴿ا دا دل عؾقه الػعل: وتلكقدً 

ػس، والعن، وكا، وكؾتا، التلكقد ادعـوي، وهو حصور ذ شبعة ألػاظ: الـ -2
  ﴾┵   ┶┳ ┴ ﴿وكل، ومقع، وعامة. ومن ذلك قوله تعاى: 

توكقد ادعـى الذي دل عؾقه قوله: ﴾┵   ┶﴿، فلفاد قوله: [ 31احجر: ]
﴿ ┴  ┳﴾. 

 رفع [164 من الـساء:] ﴾ﾝ   ﾜ  ﾛ  ﾚ ﴿»: هـ(751)ت: قال ابن الؼقم 
 الؼؾب عري يشك ا الذي ادمكد ربادصد لؽؾقؿه تؽؾقؿه ذ ادجاز توهم شبحاكه
 ،كزوًا  وكزل ا،موتً  مات العرب: تؼول كا احؼقؼة، تؾك إثبات به ادراد أن والؾسان
 .(1)«وكظائره ا،حؼ   بؼوله: والتلكقد وأمع، وكل، والعن، بالـػس، التلكقد وكظره:

 التلشقس فؿثل هذا التلكقد ا يـازع التلشقس هـا، وا يؼع ذ مثؾه اخاف بن
 .(2)والتلكقد

  معى القاعدة:
 قبل بقان معـاها يؾزم بقان معـى ألػاطفا ومػرداها:

 تعريف التنْأسيس:
، (3)اهؿزة والسن: يدان عذ اأصل، والقء الوضقد الثابت "ُأُس " لغة:

                                       

 (.389/ 1ادرشؾة، ) الصواعق (1)
 (.171، 169/ 3(، والؼواعد التػسرية عـد ابن ققم اجوزية )474/ 2اكظر: قواعد السجقح عـد ادػرين ) (2)
 (.14/ 1مؼايقس الؾغة ) (3)
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 .(1)والتلشقس: أصل كل رء
 .(3): إفادةويؼال له .(2) قبؾهإفادة معـى آخر م يؽن أصًا  ا:اصطاحً 

 تعريف التـنوِْكيد، أو التنْأِكيد:
: أن اهؿزة مبدلة من واو، أي: اهؿزة والؽاف والدال: لقست أصًا  "أكد" لغة:

 .  (4)، الواو والؽاف والدال: كؾؿة تدل عذ َصٍد وإحؽام، وأوكد عؼدك: أي: ُصَده"وكد"
 .(5)والتوكقد أفصح من التلكقد، وَتَوَكد وَتَلَكد بؿعـى

 . (6)الؾػظ ادوضوع لتؼوية ما يػفم من لػظ آخر ا:اصطاحً 
وهو إما معـوي كؼولك: جاء الؼوم كؾفم أمعون، أو لػظي، وهو: إعادة الؾػظ 

 .(7)اأول بعقـه
 .(8) أو هو الؾػظ الذي يؼصد به تؼرير وتؼوية معـى لػظ شابق له، ويؼال له: إعادة

ع ذ الـسبة أو الشؿول، أو هو: إعادة ادعـى ر ادتبوــرر أمـابع يؼـو: تـأو ه
 .(9)احاصل قبؾه

إصارة إى أن التوكقد معتز، ففو أشؾوب باغي، لؽن إن كازعه  :"أوى"وي 
 .التلشقس: فالتلشقس مؼدم عؾقه

أن اأصل ذ  ،واأصل أن يؽون الؽام لؾتلشقس، والتلكقد خاف اأصل
                                       

 (.6/ 6لسان العرب ) (1)

 .155ص ، والتوققف عذ مفات التعريف71ص التعريػات (2)

 (.59/ 1) حؽامدرر احؽام ذح جؾة اأ (3)
 (.138/ 6مؼايقس الؾغة ) (4)

 (.417/ 1الؼاموس ادحقط ) (5)

 (.258/ 1ادحصول ذ عؾم أصول الػؼه ) (6)
 .167ص التؿفقد( 7)
 (.59/ 1) درر احؽام ذح جؾة اأحؽام (8)

 .155ص ، والتوققف عذ مفات التعريف 71ص التعريػات( 9)
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فنن تعذر مؾه عذ فائدة جديدة:  ،ا لقس عـدهوضع الؽام إكا هو إففام السامع م
، فاحؿل عذ التلكقد خاف الظاهر، فنن التلشقس أصل (1)ُمل حقـئذ عذ التلكقد

 .(2)ا ُيعدل عـه من غر دلقل
ويراد ، "إعال الؽام أوى من إماله"وهذه الؼاعدة متػرعة عن اأصل: 

والتوكقد فقه إلغاء لؾػائدة ادرة، باإمال ذ الؼاعدة ما هو أعم من اإلغاء ب
عذ التلكقد، ويؽون  اعذ اإلغاء الؽامل، ومؼدمً  ا، فقؽون اإعال مؼدمً ادستلكػة
 .(3)بالتلشقس دعـى جديد، أو حؽم زائد اجديدً  إعاًا 

 هل مل الؽام عذ التوكقد إمال لوضعه اأصي؟
فحؿؾه عذ التلشقس  :والتلشقس إذا كان الؾػظ ادراد إعاله ما حتؿل التلكقد

أوى: أن التلشقس أوى من التلكقد، وبعبارة أخرى اإفادة أوى من اإعادة، وأكه 
 :دا كان الؾػظ ذ اأصل إكا وضع إفادة معـى غر ادعـى الذي يستػاد من غره

 .(4)فحؿؾه عذ التلكقد دون التلشقس إمال لوضعه اأصي
 عدة:شروط إعمال هذ《 القا
 ُيشسط ها ذضان:

ا فقه، هل هو لؾتلكقد أو التلشقس: فحؿؾه حقـئذ أن يؽون الؽام ُختؾػً  -1     
عذ التلشقس أوى، بخاف ما إذا كان الؽام عذ أصؾه ذ التلشقس أو كان 

 ُممِكدا، وم يدخل احتال التلشقس.
عذ ذلك: فالتوكقد  ا يدل دلقل عذ إرادة التوكقد، فنن دل دلقلأن  -2      

                                       

 (.473/ 2ين )اكظر: قواعد السجقح عـد ادػر (1)
 .417اكظر: فواتح الرموت ص( 2)
 (.387/ 1الؼواعد الػؼفقة وتطبقؼاها ذ ادذاهب اأربعة ) (3)

 (.59/ 1) درر احؽام ذح جؾة اأحؽاماكظر: ( 4)
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كلن يدل السقاق عذ التوكقد، أو أن يبُعد مل الؾػظ أو اجؿؾة عذ  .(1)أوى
إى أن بعض  هـ(745)ت: ه أبو حقان التلشقس: فُقحؿل حقـئذ عذ التوكقد. وقد كبَ 

وخرج بذلك عن التلكقد الذي ا ُيصار »اأحوال يبُعد مؾفا عذ التلشقس، فؼال: 
 .(2)«ؿل عذ التلشقسُح  أنَيْبُعُد احاجة، وذلك بلن يؽون الؽام  إلقه إا عـد

صيغ قاعدة "التأسيس أوى من التوكيد"، وأقوال العلماء ي  :يمطلب الثاا
 :اعتمادها

ا بجؿؾة خزية، وبصقغة ُيعَز عن قاعدة التلشقس أوى من التوكقد غالبً 
 ذ أقوال العؾاء، مـفا:. وقد جاءت هذه الؼاعدة بصقغ متعددة (3)اجزم

متى أمؽــا اشتعال كل لػظ عذ فائدة »: هـ(371)ت: قال أبو بؽر اجصاص 
 .(4)«جددة: فغر جائز ااقتصار ها عذ فائدة واحدة

مل الؾػظن عذ فائدتن، ومعـقن »: (5)هـ(437)ت: وقال مؽي بن أي ضالب 
 .(6)«أوى من مؾفا عذ التؽرار بؿعـى واحد

اأصل ذ الؽام التلشقس دون التلكقد، »: هـ(456)ت:قال ابن حزم الظاهري و
  . (7)"فقحؿل كام الشارع عؾقه

 حؿـل م جـددة فائـدة عـذ الؾػـظ مـل أمؽن إذا»: هـ(543)ت: وقال ابن العري 
                                       

 .766، 765أمد الزيدي، ص جفود الشقخ ابن عثقؿن وآراؤه ذ التػسر وعؾوم الؼرآن، د. (1)
 (.347/ 1البحر ادحقط ) (2)

 (. 47/ 1ا ودراشة )قواعد التػسر معً ( 3)

 (.1/283الؼرآن ) أحؽام( 4)

مشؽل "، و"التبرة"هو أبو حؿد، مؽي بن أي ضالب الؼقز، فؼقه مؼرئ، له تصاكقف كثرة، مـفا:  (5)
 (.-394/ 1. اكظر: معرفة الؼراء الؽبار )"إعراب الؼرآن

 .219اإيضاح لـاشخ الؼرآن ومـسوخه ص (6)
 .83اأحؽام صاإحؽام ذ أصول  (7)
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 .(1)«احؽقم العؾقم كام فؽقف الـاس كام ذ التؽرار عذ
ا، إا أكه واعؾم أن التلكقد وإن كان حسـً »: ـ(ه616)ت: وقال فخر الدين الرازي 

 .(2)«متى أمؽن مل الؽام عذ فائدة زائدة: وجب رفه إلقفا
والتلشقس أصل، والتلكقد فرع، ومل الؾػظ »: (3)هـ(631)ت: وقال اآمدي 

اأصل ذ الداات الؾػظقة إكا هو »ا: . وقال أيًض (4)«عذ الػائدة اأصؾقة أوى
واأصل أن حؿل كام الشارع عذ فائدة التلشقس »ا: . وقال أيًض (5)«التلشقس
 .(6)«أصًا  لؽوها

 .(8)«ؿل الؾػظ عذ التلشقس دون التلكقدح»: (7)هـ(684)ت: وقال الؼراذ 
وإذا أراد اأمرين: التلشقس والتلكقد: كان مؾه »: هـ(745)ت: وقال أبو حقان 

 .(9)«التلكقد إا عـد اتضاح عدم التلشقس عذ التلشقس هو اأوى، وا يذهب إى
 .(10)«الػائدة اجديدة والتلشقس هو اأصل»: هـ(751)ت: وقال ابن الؼقم 

متى دار الؽام بن احؿل عذ التلكقد أو »: هـ(756)ت: وقال السؿن احؾبي 
 .(11)«التلشقس: فنكه حؿل عذ تلشقسه دون تلكقده

                                       
 (.213 /1الؼرآن، ) أحؽام (1)
 (.259/ 1ادحصول ذ عؾم أصول الػؼه، ) (2)

هو أبو احسن، شقف الدين، عي بن أي عي بن حؿد اآمدي، احـبي، ثم الشافعي، فؼقه أصوي، له  (3)
 (. 7/253. اكظر: صذرات الذهب )"ؽاماإحؽام ذ أصول اأح"، و"إبؽار اأفؽار" ا:ـاكقف، مـفـتص

 (.216/ 2اإحؽام ذ أصول اأحؽام ) (4)
 (.284/ 2)ادصدر السابق  (5)
 (.266/ 3ادصدر السابق ) (6)

هو صفاب الدين، أبو العباس، أمد بن إدريس الؼراذ، الصـفاجي، ادالؽي، فؼقه أصوي، له تصاكقف،  (7)
 (.146/ 6. اكظر: الواذ بالوفقات )"وقالػر"، و"الذخرة ذ الػؼه"مـفا: 

 .112اكظر: ذح تـؼقح الػصول ص (8)
 (.512/ 3البحر ادحقط ) (9)

 .231ص عدة الصابرين (11)
 (.437/ 6الدر ادصون )( 11)
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ػؼوا عذ أن التلكقد عذ خاف اأصل: أن ات»: (1)هـ(772)ت: وقال اأشـوي 
اأصل ذ وضع الؽام إكا هو إففام السامع ما لقس عـده، فنذا دار الؾػظ بن 

 .(2)«التلشقس والتوكقد تعن مؾه عذ التلشقس
فا حؿل الؾػظ  ،خاف اأصل»: -عن التلكقد- هـ(794)ت: وقال الزركق 

ذا دار الؾػظ بن : إوهو معـى قوهم، ددةة جفائد عذ التلكقد إا عـد تعذر مؾه عذ
 .(3)«أكه أكثر فائدة :فالتلشقس أوى :مؾه عذ التلشقس أو التلكقد
 .(4)«التلشقس أوى من التلكقد»: هـ(813)ت: وقال ابن عرفة الورغؿي 

 يؽن م آخر معـى إفادة عن عبارة التلشقس»: هـ(816)ت:وقال عي اجرجاي 
 من خر اإفادة عذ الؽام ؿلـح أن التلكقد: من خر فالتلشقس ،قبؾه أصًا 
 .(5)«اإعادة عذ ؿؾهـح

متى دار الؽام بن احؿل عذ التلكقد »: هـ(881)ت:وقال ابن عادل احـبي 
 . (6)«والتلشقس: فحؿؾه عذ التلشقس أوى

 :ؾػظ بقـفافنذا دار ال ،التلشقس أوى من التلكقد»: هـ(911)ت:وقال السقوضي 
(7)«التلشقس تعن عذ

 . 
                                       

مػر، فؼقه، أصوي، الشافعّي،  ،بد الرحقم بن احسن بن عي اأشـويهو مال الدين، أبو حؿد، ع( 1)
. "التؿفقد"، و"الؽوكب الدري ذ خريج مسائل الػؼه عذ الـحو"كثرة، مـفا: لغوي، له مصـػات 

 (.383/ 8اكظر: صذرات الذهب )

 .167التؿفقد ذ خريج الػروع عذ اأصول ص (2)
 (.117/ 2البحر ادحقط )( 3)

 .(1/222)تػسر ابن عرفة  (4)
 .71التعريػات ص (5)
 (.12/ 11الؾباب ذ عؾوم الؽتاب ) (6)

 .128اكظر: اأصباه والـظائر ص (7)
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ا أو إذا دار الؾػظ بن أن يؽون ممكدً »: (1)هـ(972)ت:وقال ابن الـجار الػتوحي 
 . (2)«ا: فنكه حؿل عذ تلشقسهممشًس 

: عبارة عن إفادة معـى سالتلشق»: (ـه1131: ت)زين الدين حؿد ادـاوي وقال 
أن مل الؽام عذ اإفادة  :لتلكقدمن ا س خرآخر م يؽن حاصا قبؾه، فالتلشق

 .(3)«خر من مؾه عذ اإعادة
التلشقس أوى من التلكقد: أن اإفادة »: (هـ1194ت: ) لؽػويالبؼاء اوقال أبو 

 .(4)«خر من اإعادة
 .(5)«التلشقس أرجح من احتال التوكقد»: هـ(1393)ت: وقال ابن عاصور 

 .(6)«التلشقس أوى من التلكقد»: هـ(1394)ت: وقال حؿد أبو زهرة 
والؼاعدة: أكه إذا احتؿل أن يؽون »: هـ(1421)ت: وقال الشقخ ابن عثقؿن 

ل عذ التلشقس: أكه فقه زيادة معـى: وبـاًء عذ هذه ، ُم ا، أو تلشقًس االؽام توكقدً 
 .(7)«الؼاعدة يؽون الؼول بلها تلشقس أرجح

 التوكقد، فؿفا أمؽن مل اآية التلشقس مؼدم عذ»وقال د. خالد السبت: 
 .(8)«الثاكقة عذ معـى صحقح جديد ففو أوى من دعوى أها تلكقد

                                       

هو تؼي الدين، حؿد بن أمد بن عبد العزيز الػتوحي، احـبي، فؼقه، أصوي، كحوي، له تصاكقف كثرة،  (1)
 (.391/ 8. اكظر: صذرات الذهب )"مـتفى اإرادات"، و"الؽوكب ادـر"مـفا: 

 (.297/ 1ذح الؽوكب ادـر ) (2)

 .155لتعريف صالتوققف عذ مفات ا (3)
 .1165الؽؾقات ص (4)

 (.265/ 26التحرير والتـوير ) (5)

 (.5346/ 11زهرة التػاشر ) (6)

 (.3/414تػسر شورة البؼرة ) (7)

(، الشارح: 11( إى اآية )1ورة اددثر من اآية )، شادصباح ادـر ذ هذيب تػسر ابن كثرذح  (8)
 ت عذ الشبؽة العـؽبوتقة.د.خالد السبت، موقع الشقخ خالد السب
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 وناحظ من أقوال العلماء السابقة أمرين:
 تسؿقة بعض العؾاء لؾتلشقس بالػائدة ادجددة، أو الػائدة الزائدة. اأول:
تلشقس: فجاءت أن صقغ الؼاعدة عـدهم متػاوتة، فؿـفم من جزم بال الثاي:

متى أمؽــا اشتعال كل »صقاغة الؼاعدة عـده بطريؼة اجزم، كؼول اجصاص: 
، وكؼول ابن «لػظ عذ فائدة جددة: فغر جائز ااقتصار ها عذ فائدة واحدة

 الـاس كام ذ التؽرار عذ حؿل م جددة فائدة عذ الؾػظ مل أمؽن إذا» :العري
ا، واعؾم أن التلكقد وإن كان حسـً »، وكؼول الرازي: «احؽقم العؾقم كام فؽقف

وكؼول ، «إا أكه متى أمؽن مل الؽام عذ فائدة زائدة: وجب رفه إلقفا
 .«فنذا دار الؾػظ بن التلشقس والتوكقد تعن مؾه عذ التلشقس»اأشـوي: 

ومـفم من جاءت صقاغته لؾؼاعدة بطريؼة التؼديم فؼط بدون جزم، وذلك 
ختؾػة مثل: التلشقس أوى من التلكقد، والتلشقس مؼدم عذ التوكقد،  بللػاظ

 والتلشقس خر من التلكقد.
 ا هذ《 القاعدة:ومن أكثر امفسرين ذكرً 

 من خر التلشقس"حقث ذكرها بصقغ ختؾػة، فؼال: هـ( 1271)ت: اآلود 
أكثرهم عـاية ا من . وهو أيًض (2)"التلكقد من أوى والتلشقس". وقال: (1)"التلكقد

 من عؾم دا الراجح هو ااشتئـاف ...واحتال»بالسجقح ها، ومن ذلك قوله: 
 ااحتالن أبؾغ عذ حؿول تعاى اه وكام كقف ،التلكقد عذ التلشقس فضل

 .(3)«وأوفاما
                                       

 (.26/86(، )14/193(، )8/71(، )179، 4/91(، )3/155(، )1/213ادعاي ) روح (1)
 (.31/26(، )1/321ادصدر السابق )( 2)

 (.61ص/28(، واكظر ترجقحه بالصقغة كػسفا ذ )31/171ادصدر السابق ) (3)
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حقث أوردها بصقغ متعددة، فؼال:  هـ(1393)ت:ا الشـؼقطي ومـفم أيًض 
 أن ذ اأصولقن كام». وقال ذ موضع آخر: (1)«دالتوكق عذ مؼدم التلشقس»

 عذ احؿل». وقال: (2)«التلشقس عذ ُمل والتلشقس: التوكقد احتؿل إن الؾػظ
 إذا × رشوله وشـة اه كتاب من الـص». وقال: (3)«أوى وااشتؼال التلشقس
 ذع مؾه جوز وا التلشقس، عذ مؾه وجب ا:معً  والتلكقد التلشقس احتؿل
 دار إذا أكه اأصول ذ وقد تؼرر». وقال: (4)«إلقه الرجوع جب لدلقل إا التلكقد،
 مراقي ذ أصار وإلقه التلشقس، عذ مؾه رجح والتلشقس: التوكقد بن الؽام
  بؼوله: ااحتالن، من الراجح تؼديم فقفا جب كظائر مع له اجامعً  (5)السعود

ــــــتال ــــــل ذا اع ــــــا قاب ــــــذاك م  ك
 

ـــــن ا   لتلصـــــل وااشـــــتؼالم
 
 

ـــــــا ـــــــوم وبؼ ـــــــن تلشـــــــس عؿ  د
 

 اأفـــراد واإضـــاق مـــا يـتؼـــى 
 كــــذاك ترتقـــــب إجـــــاب العؿـــــل 

 
ــــه الرجحــــان مــــا حتؿــــل    بال
 ادحتؿل عذ الراجح الؾػظ حتؿل يؼدم أكه ادراقي صاحب كام ومعـى 

  .(6)«الزيادة عذ يؼدم فنكه كالتلصل ادرجوح
 ، (7) «التلشقس أوى من التلكقد» :فؼال، هـ(1251)ت: الشوكايبذكرها  ىومن اعتـ

 .(8)«اه كام ذ خصوصا التلكقد من خر والتلشقس»وقال: 
                                       

 (.151/ 5البقان ) أضواء (1)

 (.124/ 4البقان ) أضواء( 2)
  (.544/ 3) ادصدر السابق( 3)
 (. 337/ 4ادصدر السابق ) (4)

هـ( ، وهو كظم ذ 1233صاحب ادراقي هو شقدي عبد اه بن احاج إبراهقم العؾوي الشـؼقطي )ت:  (5)
 أصول الػؼه عذ ادذهب ادالؽي. 

 (.191/ 2أضواء البقان ) (6)

 (.49 /3الؼدير ) فتح (7)
 (.369 /2(، )98/ 1ا: )(، واكظر أيًض 1/63ادصدر السابق )( 8)
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وادتلمل ذ الصقغ اداضقة يؾحظ أن العؾاء ذيؾوا عباراهم بلن احؿل عذ 
وي هذا ما يدل على أن التلشقس أوى من التوكقد إا بدلقل جب الرجوع إلقه، 

 أحوال يقدم فيها التوكيد على التأسيس، ومن ذلك:بعض ا
أا خالف دالة السقاق، فنذا دل السقاق عذ التلكقد: كان مل الؾػظ عؾقه  :أوًل 

 أوى من مؾه عذ معـى جديد. 
 لشقس: فُقحؿل حقـئذ عذ التوكقد.ن يبُعد مل الؾػظ أو اجؿؾة عذ التأ :اانيً 

إى أن بعض اأحوال يبُعد مؾفا عذ التلشقس،  (هـ745)ت: وقد كبه أبو حقان 
وخرج بذلك عن التلكقد الذي ا ُيصار إلقه إا عـد احاجة، وذلك بلن »فؼال: 

 .(1)«ؿل عذ التلشقسُح  أنَيْبُعُد يؽون الؽام 
ピ  ビ  パ    ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  - هـ(756)ت: قال السؿن احؾبي 

 ベ  プ   ブ〝  ｠  ポ  ボ  ペ〞  ─     ┄  ┃  │  ━
ボ  ペ   ﴿وقوله: »: -[142اأعراف: ] ﴾┅  ┆  ┇  ┈    ┉   ┊  ┋ 

 ポ﴾  أن قوله قبل ذلك :أطفرما: أها لؾتلكقد :هذه اجؿؾة قوانذ :
﴿ ベ  プ﴾  ُاحتال أن  :فم أها أربعون لقؾة. وققل: بل هي لؾتلشقسف

  .(2)«ايتوهم متوهم بعر شاعات أو غر ذلك، وهو بعقد جد  
 
 
 

 

 
                                       

 (.347/ 1البحر ادحقط ) (1)

 (.448/ 5الدر ادصون ) (2)
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 امبحح الثاني
 ، وقىاعد ذات صمة بهره القاعدة"التأسيس أوى من التىكيد"أدلة قاعدة 

 وفقه مطؾبان:   
 ."التأسيس أوى من التوكيد"أدلة قاعدة : اأول طلبام

 الدليل اأول:
من  اتػاق العؾاء عذ هذه الؼاعدة ذ التػسر وغره، فؼاعدة التلشقس أوى

التوكقد من الؼواعد التي حصل ااتػاق عؾقفا، أو وقع فقفا رء من اخاف لؽـه 
 . (1)ضعقف

وهذا ااتػاق طاهر ذ تطبقؼات العؾاء باختاف ضبؼاهم هذه الؼاعدة ذ عؾوم 
كثرة كالؾغة، والػؼه، واأصول، والتػسر، وقد تبن هذا عـد احديث عن صقغ 

إى إعال هذه الؼاعدة ذ عؾوم  هـ(1421)ت: ابن عثقؿن  الؼاعدة. وقد كبه الشقخ
وغر التػسر وهي:  ،م قاعدة أحب أن أكبه عؾقفا ذ التػسروثَ »عدة، حقث قال: 

أكه إذا دار اأمر بن أن تؽون الؽؾؿة مع اأخرى بؿعـى واحد، أو لؽل كؾؿة 
صار  :بؿعـى واحد معـى، فنكـا كجعل لؽل واحدة معـى، أكـا إذا جعؾـا الؽؾؿتن

ذ هذا تؽرار ا داعي له، لؽن إذا جعؾـا كل واحدة ها معـى صار هذا تلشقًسا 
 .(2)«وتػريًؼا بن الؽؾؿتن

ووجه ااتػاق عذ هذه الؼاعدة أن العؾاء اتػؼوا عذ أن التلكقد عذ خاف 
ال ، ق(3)اأصل: إذ اأصل ذ وضع الؽام إكا هو إففام السامع ما لقس عـده

اتػؼوا عذ أن التلكقد عذ خاف اأصل: أن اأصل ذ »: هـ(772)ت: اأشـوي 
                                       

 (. 47/ 1قواعد التػسر معا ودراشة ) (1)

 .319، 318 ص تػسر جزء عم،( 2)
(، 117/ 2(، والبحر ادحقط لؾزركق )3/26(، واإحؽام لممدي )357/ 1)اكظر: ادحصول  (3)

 .465ص وإرصاد الػحول
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وضع الؽام إكا هو إففام السامع ما لقس عـده، فنذا دار الؾػظ بن التلشقس 
 .(1)«والتوكقد تعن مؾه عذ التلشقس

 الدليل الثاي: 
اد ادعـى مع ا ختؾف لػظان إا اختاف معـى، وا حؽم باحأن اأصل أن 

 اختاف الؾػظ إا بدلقل.
 مقد، حؽقم من تـزيل الؼرآن...»: هـ(728)ت:قال صقخ اإشام ابن تقؿقة 

 حؽؿة، أو عؾم، له آدم بـي من رجا أن ولو ُفِصؾت، ثم آياته أحؽؿت كتاب وهو
 التغاير: هذا بؿثل فقه وأتى ذلك، ألػاظ ففذب مصـف، أو قصقدة، أو خطبة، أو

 شدى، ادعـى احاد مع األػاظ بن خالف م وأكه حؽؿة، ذلك ذ قصد أكه لُعؾم
ｽ   ｾ﴿فقه: قال وقد شقا ا احاكؿن، وأحؽم العادن رب بؽام فؽقف

 ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ     ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ   ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾍ
ﾏ  ﾎ﴾ [ :88اإراء]...»(2).   

 اختاف إا لػظان ؾفخت أا اأصل ...»: هـ(751)ت: وقال ابن الؼقم 
   .(3)«بدلقل... إا الؾػظ اختاف مع ادعـى باحاد حؽم وا ادعـى،

 الدليل الثالث:
أن ذ مل الؽام عذ التلشقس زيادة معـى لقست ذ التوكقد، فنذا احتؿل 
الـص التوكقد والتلشقس ُمل عذ التلشقس ا عذ التوكقد. قال الشـؼقطي 

أن الـص إذا احتؿل التوكقد والتلشقس  عؾم اأصول ذ ؼررت قد»: هـ(1393)ت:
التلشقس ا عذ التوكقد: أن ذ التلشقس زيادة معـى لقست ذ  عذ فاأصل مؾه

 .(5).(4)«التوكقد
                                       

 .167التؿفقد ذ خريج الػروع عذ اأصول ص (1)

 (.551/ 16) الػتاوى جؿوع( 2)
 (.183/ 1) الػوائد بدائع( 3)

 .225ص دفع إهام ااضطراب (4)

 (.172/ 3) ابن ققم اجوزية دذ: الؼواعد التػسرية عـالدلقؾن الثاي والثالث اكظر  (5)
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 قواعد ذات صلة بقاعدة "التأسيس أوى من التوكيد": الثايامطلب 
عض الؼواعد التػسرية طفر ي أن قاعدة التلشقس أوى من التوكقد ذات صؾة بب

والسجقحقة، وهذه الؼواعد اتػؼت معاكقفا عذ أن التلشقس أوى من التوكقد. 
 والؼواعد هي:

 (2)أرجح من ملها على الرادف (1)قاعدة: مل ألفاظ الوحي على التباين -4
بعض ألػاطفا  ؼرآن، بن قائل بسادفالعـد اختاف ادػرين ذ تػسر ألػاظ ف
 :وقائل بالتباين بن معاكقفاا لؾؿعـى ادذكور، تلكقدً  -رى السادفعـد من ي-

اأصل،  هو مؾفا عذ التباين: أكه ، وأصحفا ذ ذلك قول منفلرجح الؼولن
، وأما مؾفا عذ السادف امعـى جديدً  ، وأن مؾفا عذ التباين يػقدلؾغةاأكثر هو و

 .(3)فا يػقد إا التلكقد

ا، ا، وذ احؿل عذ السادف توكقدً احؿل عذ التباين تلشقًس  ووجه الصؾة أن ذ
 والتلشقس أوى.

 ومثال ذلك: 
ذ  حقث اختؾػوا [28]اددثر:  ﴾ヮ  ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ﴿ما ُذكر ذ تػسر قوله تعاى: 

 التؽرير من والغرض واحد، معـاما مسادفان لػظان ما قال: من الؾػظن، فؿـفم
 من بد ا قال: من ومـفم عـي، وأعرض عـي، صدَ  يؼال كا وادبالغة التلكقد
 فنذا ا،صقئً  والعظم والؾحم الدم من تبؼي ا أها أحدها: ا:وجوهً  ذكروا ثم الػرق،
ا. أبدً  وهؽذا كاكت، ما بلصد إحراقفم تعاود أن تذر فا اجديدً  اخؾؼً  ُأعقدوا
 أولئك أبدان من تذر ا ثم عذبتفم، إا لؾعذاب ادستحؼن من تبؼي ا وثاكقفا:
 تؾك إن ثم ا،صقئً  ادعذبن أبدان من تبؼي ا أحرقته. وثالثفا: إا اصقئً  ادعذبن

                                       

 (.1/35دختؾػة. اكظر: روضة الـاطر )ااألػاظ ادختؾػة لؾؿعاي هو:  (1)

 (.2/115كظر: البحر ادحقط، الزركق )األػاظ ادػردة الدالة عذ رء واحد باعتبار واحد. اهو: ( 2)

 (.2/481د ادػرين )اكظر: قواعد السجقح عـ (3)
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 .(1) تعذيبفم ذ والشدة الؼوة تؾك وتستعؿل إا اصقئً  وصدها قوها من تذر ا الـران
: أن الؼول "التلشقس أوى من التوكقد"ا حؼقق لؼاعدة: والؼول بلن بقـفا فرقً 

  بالتباين تلشقس، وبالسادف توكقد. 
من أقوال تػسرية ذ معـى  هـ(1251)ت: ا: ما ذكره الشوكاي ومن اأمثؾة أيًض 

┫ ┬ ┭  ┮  ┨ ┩ ┪ ﴿ من قوله تعاى: ﴾┯  ﴿قوله تعاى:
تػسر احرض باهاك، ثم  ، ومـفا[ 85يوشف: ] ﴾┱  ┲  ┳┯   ┰   
 ادذكورة: ادعاي هذه من واهاك تادو بغر هـا احرض تػسر واأوى»قال: 
 احرض: معـى غر معـى ﴾┳ ┰ ┱ ┲ ﴿لؼوله: يؽون حتى

  .(2)«ادقتن من ﴾┲  ┳ ﴿ومعـى: التلكقد من أوى فالتلشقس
 التأصيل؛ فحمل』 على التأصيل أوى.قاعدة: إذا دار الكام بن الزادة و  -2

جعؾفا زائدة، ؿـفم من ف، من كتاب اه تػسر لػظةإذا اختؾف ادػرون ذ 
 جعؾفا أصؾقةمـفم من والتلكقد، و وما جاءت إا لؾتؼويةدوها، بوأصل ادعـى تاٌم 

وهو عدم -فاأوى مؾفا عذ التلصقلا: ا يتم إا ه وأصل ادعـى ،ذ الؽام
 .  (3) جب الرجوع إلقه إا بدلقل اأصل وا يعدل عن ذ الؽام، اأصل: أكه -الزيادة
ا، وذ احؿل عذ الزيادة وجه الصؾة: أن ذ احؿل عذ التلصقل تلشقًس و
 ا، والتلشقس أوى.توكقدً 

┊  ┋  ┌  ┍    ┎  ┏   ┐  ┑  ┒   ﴿قول اه تعاى:  ذلك: ذ مثال
         ┠  ┟  ┞  ┝  ├  ┛  ┚  ┙   ┘  ┗  ┖  ┕  └  ┓

ختؾف ا، فؼد [ 26اأحؼاف: ] ﴾ ┨  ┩┢  ┣  ┤  ┥  ┦  ┧     ┡     
 ذ هذه اآية عذ أقوال: ﴾┍  ﴿العؾاء ذ 

                                       

 (.516/ 19والؾباب ذ عؾوم الؽتاب )(، 178/ 31) الؽبر التػسراكظر:  (1)

 (.49/ 3لؼدير )ا فتح (2)

 (.495/ 2اكظر: قواعد السجقح عـد ادػرين )( 3)
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  . وبغقتم إها ذضقة، وجزاء الرط حذوف، تؼديره: إْن مؽـاكم فقه ضغقتم -1
الـافقة: أَن « ما»ادوصولة عذ « ما»لـ ادوصولة، مًا « ما»إها زائدة بعد  -2

 ؽـاكم فقه. ، ويؽون ادعـى: مؽـّاهم ذ مثل ما م«إن»الـافقة تزاد بعدها 
 هـا توكقد، والتلشقس أوى. ﴾┍  ﴿فتؽون 

إها أصؾقة ذ الؽام بؿعـى الـػي، أي: ولؼد مؽـّاهم ذ الذي م ُكؿؽـؽم  -3
فقه من الؼوة ذ اأجساد، وكثرة ذ اأموال واأواد، وهذا الؼول هو اأوى 

 .(1)بالصواب: أن التلصقل أوى من الزيادة
مشرا إى العاقة بن هذه الؼاعدة وقاعدة -هـ( 1393)ت:قال الشـؼقطي

 التوكقد بن الؽام دار إذا أكه اأصول ذ تؼرر»: -التلشقس أوى من التوكقد
 مع له اجامعً  السعود، مراقي ذ أصار وإلقه التلشقس، عذ مؾه رجح والتلشقس:

    بؼوله: ااحتالن من الراجح تؼديم فقفا جب كظائر
ــــــل ــــــا قاب ــــــذاك م ــــــتال ك  ذا اع

 
ـــــن التلصـــــل وااشـــــتؼال   م
 
 

ـــــــا ـــــــوم وبؼ ـــــــن تلشـــــــس عؿ  د
 

 اأفـــراد واإضـــاق مـــا يـتؼـــى 
 كــــذاك ترتقـــــب إجـــــاب العؿـــــل 

 
ــــه الرجحــــان مــــا حتؿــــل   بال
 ادحتؿل عذ الراجح الؾػظ حتؿل يؼدم أكه ادراقي: صاحب كام ومعـى 

  .(2)«الزيادة عذ يؼدم فنكه كالتلصل ادرجوح،
 يرد التكرار لتعدد امتعلق.  قد  -3

فتؽرار بعض اآيات أو اجؿل ذ الؼرآن، ا يعـي أها ا ختؾف ذ مدلوها عن 
التي قبؾفا، بل كل آية أو مؾة إكا تتعؾق با ذكر قبؾفا من كام اه، وهذا ا يعد من 

                                       

 (.511، 499/ 2)قواعد السجقح عـد ادػرين اكظر:  (1)
 (.191/ 2أضواء البقان ) (2)
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 .(1)التؽرار ذ رء. وإن ما يؼوي هذا اأصل أن التلشقس مؼدم عذ التوكقد
ا، وهو ووجه الصؾة: أن ذ مل ما تؽرر ذ الؼرآن عذ اختاف متعؾؼه تلشقًس 

  أوى من مؾه عذ التوكقد.
كل و، الرمنذ شورة  ﴾┈  ┉  ┊  ┋ ﴿مثاله: تؽرير قوله تعاى: 

 .(2)احًض  اآية من هذه اآيات هي تتعؾق با ذكر قبؾفا، ولقست تؽررً 
 
 
 
 

 

 
 

                                       

 .(712 /2ا ودراشة )معً  قواعد التػسر  (1)

ذ مطؾب: تطبقؼات  ا من اأمثؾة ذ مبحث التطبقؼات عـد احديث عن باغة التؽريرواكظر مزيدً  (2)
 الؼاعدة ذ الباغة الؼرآكقة.
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 لحالثا ححبام
 "التأسيس أوى من التىكيد"أهنية قاعدة 

طفر من خال ادبحث السابق اتػاق العؾاء عذ هذه الؼاعدة، وكذا كثرة 
ا عـاية وما يدل عذ أمقتفا أيًض أقواهم ذ اعتادها، وكل هذا دال عذ أمقتفا، 

 ا:ا، وتطبقؼً ا، وتؼريرً ادػرين ها كص  
بتؼريرها، ومـفم من قررها بتطبقؼفا، فلما الـص عؾقفا فؿن ادػرين من َرح 

فؼد طفر ذ مبحث صقغ الؼاعدة، وأما تؼريرها بتطبقؼفا فظاهر عـد أعام 
 ادػرين كالطزي، وابن كثر، والؼرضبي، والزخري، وفقا يي أمثؾة ذلك:

ゲ  グ  ギ  ガ   ﴿عـد تػسر قوله تعاى:  هـ(311)ت: قررها الطزي 
  ザ   ゴ  ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ

プ  ブ  ピベ  ポ    ボ  ペ﴾ [ :93ادائدة]:بتؾؼي ااتؼاء هو اأول فااتؼاء» ، فؼال 
 بالثبات ااتؼاء الثاي: وااتؼاء والعؿل، به والَدْيـوكة والتصديق بالؼبول اه أمر
 باإحسان اءااتؼ هو: الثالث وااتؼاء والتغقر، التبديل وترك التصديق، عذ

 ااتؼاء هو الثالث ااتؼاء أن عذ الدلقل ما قائل: قال اأعال، فنن بـوافل والتؼرب
 وضعه عن أخز قد ذكره تعاى إكه ققل: بالػرائض؟ ذلك يؽون أن دون بالـوافل
 ذها ذ اه اتؼوا هم إذا إياها حريؿه قبل ذبوها التي اخؿر صاري عن اجـاح
الػرائض،  من الصاحات وعؿؾوا حريؿفا ذ ورشوله اه صدقواو حريؿفا، بعد
  .(1)«واحدة آية ذ ذكره مه وقد ذلك لتؽرير وجه وا

فؼرر أن ااتؼاء الثالث هو ااتؼاء بالـوافل، وذلك بتطبقق قاعدة التلشقس أوى 
الث من التوكقد: أن ااتؼاء بالػرائض مذكور من قبل ذ اآية، فحْؿل ااتؼاء الث

 عؾقه توكقد، ومؾه عذ ااتؼاء بالـوافل تلشقس.
                                       

 (.665/ 8جامع البقان، ) (1)
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عـد بقاكه حؽؿة تؽرار اأمر باشتؼبال الؼبؾة ذ  هـ(774)ت: وقررها ابن كثر 
〞  ペ  ベ   プ   ブ  ピ  ビ  パ  バボ    〝  ｠  ポ ﴿ قوله تعاى: 

  ┌  ┋  ┊   ┉  ┈   ┇  ┆  ┅    ┄  ┃  │  ━   ─
 من ثالث فؼال: أمر، [151البؼرة: ] ﴾┍  ┎  ┏  ┐  ┑   ┒

 حؽؿة ذ اختؾػوا وقد اأرض، أقطار مقع من احرام ادسجد باشتؼبال تعاى اه
 مرات: ثاث التؽرار هذا

 اإشام. ذ وقع كاشخ أول أكه تلكقد: فؼقل:
 والثاي: الؽعبة، مشاهد هو دن اأول: فاأمر أحوال: عذ مـزل هو بل وققل:

 هو دن اأول: البؾدان، أو أن بؼقة ذ هو دن والثالث: ،عـفا اغائبً  مؽة ذ هو دن
 اأشػار. ذ خرج دن والثالث: اأمصار، بؼقة ذ هو دن والثاي: بؿؽة،

ボ  ペ   ﴿ :أوًا  فؼال السقاق، من بعده أو قبؾه با لتعؾؼه ذلك ذكر إكا وققل:
〞  〝  ｠  ポ─   ┃  │  ━┄  ┉   ┈  ┇  ┆  ┅┊  

     ┍  ┌  ┋  ┏  ┎┐┑  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └   ┓  ┒┛  
 وأمره ضؾبته إى إجابته ادؼام هذا ذ فذكر [144البؼرة: ] ﴾├  ┝  ┞   ┟  ┠

ヮ  ヱ   ﴿الثاي:  اأمر ذ وقال ويرضاها، إلقفا التوجه يود كان التي بالؼبؾة
グ  ギ  ガ  ヴ   ケ  カゲ  ズ  ジ  ザ  ゴゼ    ヅ  ヂ  ダ   ゾ

デ﴾ [ :149البؼرة]كان حقث اأول ادؼام وارتؼاءه اه، من احق أكه ، فذكر 
 اأمر ذ وذكر ويرتضقه، حبه اه من اأيًض  احق أكه ، فبن× الرشول لرضا اموافؼً 
 باشتؼبال يتحججون كاكوا الذين القفود من ادخالف حجة قطع حؽؿة الثالث
 قبؾة إى شقرف أكه كتبفم ذ با يعؾؿون كاكوا وقد قبؾتفم، إى × الرشول

 رف دا حجتفم اكؼطعت العرب مركو وكذلك الؽعبة، إى  براهقمإ
 يعظؿون كاكوا وقد أذف، هي التي إبراهقم قبؾة إى القفود قبؾة عن × الرشول
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  .(1)إلقفا الرشول اشتؼبال وأعجبفم الؽعبة،
الذي مشى عؾقه احافظ ابن »: -ذ ذح ادصباح ادـر-قال د. خالد السبت 

: أن هذا ذ كل موضع بحسبه، ابـاء عذ الؼاعدة التي ذكرها آكػً  هـا هو كثر 
بعقدة، وفقفا رء من التؽؾف، ي فقه معا وذكر بعض أهل العؾم غر هذا، لؽن

وبعضفم يؼول: هذا كؾه لؾتلكقد أمقة ادوضوع، ففو أمر مزلزل لؽثر من 
  الـػوس، فاحتاج إى أن يعاد مرة بعد مرة.

أن يربط كل موضع من هذه ادواضع ادتؽررة بالسقاق  -أعؾمواه -واأحسن 
وأها أحسن أن كؼول: هذا لؾتلكقد  الذي ذكر فقه، فؾقس ذلك من التؽرار ادحض.

أو كؼول بلن هذا ذ كل موضع له معـًى آخر؟ اأحسن الثاي: أن الؼاعدة أن 
أما التلكقد ففو جرد التلشقس أوى من التلكقد: أن التلشقس يلتقـا بؿعـى جديد، و

وا  إكا هو ادعـى اأول يؼرره ويمكده.، تؽرار لقمكد فقه ادعـى، وا معـى جديد
فؾعؾك ا  ،، فتلمل هذه الـؽت البديعة ×ذ هذا اخطاب مـه  ريب أهم أدخُل 

 . (2)«عؾمأتظػر ها ذ موضع غر هذا، واه 
バ  ド  デ   ヅ  ヂ   ﴿ - عاى:ذ تػسر قوله ت - هـ(671)ت: وقررها الؼرضبي 

    ピ  ビ  パ﴾ [ :35 - 34الؼقامة ]- :«ففو أي: وعقد، بعد ووعقد هديد، بعد هديد 
 カ  ヮ  ﴿ فؼال: بربه، اجاهل جفل أي ذ كزلت أها روي كا أربعة، أربعة وعقد

       グ  ギ  ガ   ヴ        ケ    ゲ﴾ [ :32 - 31الؼقامة] :وا،  × اه رشول صدق ا أي 
 فسك يدي، بن التصؾقة عن وتوى رشوي، كذب ولؽن فصذ، يدي بن وقف

 تعاى اه عن والتوي خصؾة، الصاة وترك خصؾة، والتؽذيب خصؾة، التصديق
                                       

 (.17، 16/ 2اكظر: تػسر الؼرآن العظقم )( 1)

خالد السبت، موقع الشقخ  (، الشارح: د.65، الدرس )ادصباح ادـر ذ هذيب تػسر ابن كثرذح  (2)
 خالد السبت عذ الشبؽة العـؽبوتقة.
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. فحؿل الؼرضبي (1)«اأربعة اخصال لسك مؼابؾة أربعة الوعقد فجاء خصؾة:
 تؽرار )أوى( عذ التلشقس ا عذ التوكقد.

パ  バ  ド   デ  ヅ   ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  هـ(538) لزخري وقررها ا
ブ  ピ   ビ   プ﴾ [ :4 - 3التؽاثر] :فؼال ،«﴿ パ﴾ الثاي اإكذار أن عذ دالة 

. (2)«تػعل ا لك أقول ثم لك، أقول لؾؿـصوح: تؼول كا وأصد، اأول من أبؾغ
 ،تؽرار التلشقسالذ أكه وقع  :واعؾم أن التؽرير أبؾغ من التلكقد»قال الزركق: 

فؾفذا قال  ،فنن التلكقد يؼرر إرادة معـى اأول وعدم التجوز :وهو أبؾغ من التلكقد
إن الثاكقة  ﴾ブ  ピ  ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ ﴿الزخري ذ قوله تعاى: 

تـبقه عذ أن  ﴾パ﴿أكه جعل الثاكقة أبؾغ ذ اإكشاء فؼال: وذ  :تلشقس ا تلكقد
   .(3)«من اأولاإكذار الثاي أبؾغ 

 وتظهر أمية هذ《 القاعدة وفوائدها ي أمور:
 ومحيصها.معاي النصوص  قيقح اأول:

ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   ﴿ذ قوله تعاى:  -: هـ(1421)ت: قال ابن عثقؿن 
ｻ   ｺ  ｹ  ｸ  ｷｼ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽﾁ    ﾅ  ﾄ     ﾃ  ﾂ

ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆﾊ   ﾏ  ﾎ  ﾍ    ﾌ  ﾋ﴾ [:282 من البؼرة]- : 

«﴿ ﾋ﴾ ولؽـفا شؽـت: أها وقعت بعد  ،الػاء لؾتػريع، والام ام اأمر
قال بعض العؾاء: إها من  ،ا قبؾفا ذ ادعـىم ﴾ﾋ ﴿  الػاء، وموضع

التوكقد: أن الـفي عن إباء الؽتابة يستؾزم اأمر بالؽتابة: ففي توكقد معـوي: 
و هي تلشقس توضئة دا وققل: بل هي تلشقس تػقد اأمر بادبادرة إى الؽتابة، أ

                                       

 (.113/ 19أحؽام الؼرآن )اجامع  (1)

 (.798/ 4الؽشاف )( 2)

 (.98/ 3) الؼرآن عؾوم ذ الزهان (3)
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ل عذ ، ُم ا، أو تلشقًس اوالؼاعدة: أكه إذا احتؿل أن يؽون الؽام توكقدً  ،بعدها
التلشقس: أكه فقه زيادة معـى: وبـاًء عذ هذه الؼاعدة يؽون الؼول بلها تلشقس 

  . (1)«أرجح
 تيسر فهم معاي القرآن وتيسر حفظ』. الثاي:

التي تتؽرر كثرة، وقد ذكرت لؽم من أوضحفا واآيات »خالد السبت: قال د.
ذ كل آية من  ﴾┈  ┉  ┊  ┋ ﴿ ذ شورة الرمن: -تبارك وتعاى-قوله 

ｲ   ﴿ وكذلك قوله:، احًض  اهذه اآيات هي تتعؾق با ذكر قبؾفا، ولقست تؽررً 
ｴ  ｳ ｹ ｸ ｷ ｶ ｵ﴾[:2-1الؽافرون]،:ذ احار، أي  

﴿ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ﴾[:3الؽافرون]، ار،: ذ احأي ﴿ﾁ ﾅ ﾄ ﾃ ﾂ﴾ 
 ﴾ﾋ ﾊ ﾉ  ﾈ ﾇ ﴿ و ذ ادستؼبل لن أحول إى ديـؽم،[ 4الؽافرون: ]
ودين خالف  ،أي: ذ ادستؼبل لن تتحولوا إى ديـي، فالؽل عذ حال، [ 5الؽافرون:]

عؾقك  وإذا ففؿت هذا ادعـى شفؾْت ، [ 6الؽافرون: ] ﴾ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ   ﴿ لمخر،
ل عؾقك احػظ، يعـي مثل شورة الؽافرون بعض ، بل حتى يسفاأمور كثرة جدً 

الطاب ربا يستصعب حػظفا، فنذا أدرك هذا ادعـى اتضحت له الؼضقة، رأيت 
ذ اجامعة يؼول: هذه السورة م أمؽن من حػظفا، قؾت: اأمر شفل،  امرة ضالبً 

هذه كذا، وهذه كذا، وهذه كذا، وهذه كذا، قال: أول مرة اآن حػظتفا، ولذلك 
ما يذكر ذ تسفقل احػظ هو ربط ادعـى خاصة ذ اآيات ادتشاهة، وهذا له كام 

 .(2)«ذ غر هذا ادوضع -عذ كل حال-
                                       

 (.414/ 3تػسر شورة البؼرة، ) (1)

خالد السبت، موقع الشقخ  (، الشارح: د.65الدرس ) ،ادصباح ادـر ذ هذيب تػسر ابن كثرذح  (2)
 خالد السبت عذ الشبؽة العـؽبوتقة.
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 .(1)دفع إيهام التكرار امقتضي للتوكيد الثالث:
┥   ┤ ┣ ┢﴿ ومثال ذلك تؽرير التوبة مرتن ذ قوله تعاى:

┬  ┫  ┪  ┩      ┨  ┧  ┦┭     ┱  ┰   ┯  ┮  ｲ
  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ      ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ﴾ 

ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   ﴿»: هـ(745)ت: ، قال أبو حقان [27 - 26الـساء: ]
 ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ      ｹ  ｸ  ｷ﴾  بالتوبة تعؾق اإرادة أوًا 

معطوف  ﴾┫  ┬ ﴿أن قوله :  :عذ شبقل العؾقة عذ ما اخسكاه من اأقوال
فا هـا عذ شبقل ادػعولقة، فؼد اختؾف التعؾؼان فا عذ العؾة، ففو عؾة. وتعؾؼ

 .(2)«تؽرار
الرابع: تظهر أمية هذ《 القاعدة ي تطبيقاها ي الرجيح بن اأقوال التفسرية، 
والختيار منها، وي تدبر القرآن، والستنباط من』، والوقوف على باغت』، وحديد 

 موضع اموصول لفظا امفصول معى.
 ل هذا بقان ذ مبحث التطبقؼات.  وشقلي لؽ

 
 
 

 

 

                                       

 .87ص، دراشة حؾقؾقة :ر اجؿؾة الؼرآكقة ذ ضوء التلشقس والتوكقد: تػساكظر( 1)

 (.316/ 3البحر ادحقط ) (2)
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 امبحح الرابع
 ي التفشر وعمىم القرآن "التأسيس أوى من التىكيد"تطبيقات قاعدة 

 مطالب: مدخل، وثاكقة وفقه
ـــدخــم ــ  :لــ

ا تؼتر تطبقؼات قاعدة التلشقس أوى من التوكقد عذ التػسر فؼط، بل 
 ا عؾوم الؼرآن.ؿل أيًض تتعدى ذلك لتش

ويدخل ذ تطبقؼاها ذ التػسر: السجقح بن اأقوال التػسرية، وااختقار 
مـفا، وتضعقف اأقوال التػسرية، وردها. ويدخل ذ تطبقؼاها ذ عؾوم الؼرآن: 
تطبقؼاها ذ إعراب الؼرآن، وتوجقه الؼراءات الؼرآكقة، وتدبر الؼرآن، وااشتـباط 

ا ة الؼرآن، وذ عؾم الوقف واابتداء لتحديد موضع ادوصول لػظً مـه، وباغ
 ا باأمثؾة.ادػصول معـى، وكل هذا شقلي بقاكه ذ هذا ادبحث مميدً 

وما حسن التـبقه إلقه أن ذكر مثال ذ باب ما ا يعـي اقتصاره عؾقه، فادثال 
لؾسجقح الواحد يصؾح أكثر من باب، وأكثر من عؾم، فؼد يصؾح ادثال 

ا، أو لؾسجقح ولتضعقف قول تػسري، أو لؾتدبر والباغة، أو واإعراب معً 
. وذ هذا دالة (1)ا ادػصول معـى، وهؽذالؾسجقح وحديد موضع ادوصول لػظً 

 عذ كثرة تطبقؼات هذه الؼاعدة وشعتفا ما يتحؼق معه تسؿقتفا قاعدة.
 : التفسرتطبيق القاعدة يامطلب اأول: 

عدة التلشقس أوى من التوكقد من الؼواعد التػسرية، فنن كان ادػر لؽتاب قا
. وذ تطبقق هذه الؼاعدة (2)ا: ففو يستعؿؾفا ذ بقان معاي كام اهاه يـشئ تػسرً 
 حؼقق لؾؿعاي.

                                       

 .عـد احديث عن اأمثؾة وجال تطبقؼاها شقلي التـبقه عذ ذلك ذ مواضعه (1)

 (.474/ 2قواعد السجقح عـد ادػرين ) (2)
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 اأمثلة:
ｳ  ｲ   ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  -هـ(371)ت: قال أبو بؽر اجَصاص  -1

    ｷ  ｶ  ｵ  ｴｸｹ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ   ｻ  ｺﾀ               ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ
ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ   ﾅﾋ    ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ    ﾍ  ﾌ

ﾒﾓ  ﾟ  ザ     ゴ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔ｀     ヮ  ヱ     ヰ
ケ  カヴ  ザ  ゴ  ゲ  グ  ギ  ガジ   ヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズヅ        デ

ブ   ピ  ビ   パ  バ  ド﴾ [ :187البؼرة]-بؼوله: ادراد كان : إذا 
﴿ ﾌ   ﾍ﴾ :اجاع: فؼوله :﴿ ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎﾓ﴾ يؽون أن يـبغي ا 

 أمؽــا متى وكحن واحد، خطاب ذ ادعـى تؽرار من فقه دا اجاع: عذ حؿوًا 
 وقد واحدة، فائدة عذ ها ااقتصار جائز فغر جددة: فائدة عذ لػظ كل اشتعال

   ﾎ ﾏ ﴿ ه:قول يؽون أن فالواجب اجاع، إباحة﴾ﾌ ﾍ ﴿قوله: أفاد
ﾒ  ﾑ  ﾐﾓ﴾ الؼدر، أو لقؾة به ادراد يؽون أن من خؾو ا اجاع، ثم غر عذ 

 .(1)الولد
ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   ﴿ ذ تػسر قوله تعاى: -هـ(813)ت: قال ابن عرفة  -2

ｺ  ｹ  ｸ  ｷｻ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ     ｽ  ｼﾂ    ﾉ   ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ
ﾊﾋ    ﾔ  ﾓ    ﾒ  ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ﴾ وعطف الـصر عذ الوي »: -[121ؼرة: ]الب

تلشقس: أن الوي إما أخص من الـصر، أو بقـفا عؿوم وخصوص من وجه دون 
 .(2)«وجه
أي: ، [9اددثر: ] ﴾┥  ┦  ┧  ┨ ﴿ وله تعاى: ق»قال د.خالد السبت:  -3
يعـي هـا شمال  أي: غر شفل عؾقفم. ،[11اددثر: ]  ﴾┪  ┫   ┬  ┭ ﴿ صديد.

                                       

 (. 1/283الؼرآن ) اكظر: أحؽام (1)
 (.159/ 1فه )تػسر ابن عر (2)
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كان يؽػي أن يؼال:  ﴾┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪  ┫   ┬  ┭   ﴿ال: وهو أكه ق
 عسر معـاها غر يسر، فا وجه ذلك؟،  ﴾┥  ┦  ┧  ┨  ﴿

الوجه أن ذلك القوم خػف عذ أهل اإيان، وهون عؾقفم، ويؼر وقته 
بالـسبة إلقفم، مع أكه ذ يوم كان مؼداره مسن ألف شـة، ففو يوم عسر عذ 

، [ 89من الـؿل: ] ﴾ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ ﴿اه قال عن أهل اإيان:  الؽافرين: أن
ولو م يؼل ذلك لػفم مـه ، ﴾┪  ┫   ┬  ┭   ﴿ففذا العر بّقـه با بعده، قال: 

أكه عسر عذ اجؿقع، وهؽذا إذا تلمؾت ادواضع التي يتوهم أها مؽررة ذ الؼرآن 
ذ التوكقد، فؿفا أمؽن مل اآية دد أكه ا تؽرار، والؼاعدة: أن التلشقس مؼدم ع

الثاكقة عذ معـى صحقح جديد ففو أوى من دعوى أها تلكقد، كا قال هـا بعض 
هذا تلكقد دا قبؾه، فؽل  ﴾┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪  ┫   ┬  ┭ ﴿ادػرين: 

حرف ولػظة ذ الؼرآن إكا جاءت لتؼرير معـى، ولقس ذ الؼرآن تطويل ا حاجة 
 .(1)«إلقه

 اأقوال التفسرية، والختيار منها. ي ترجيحتطبيق القاعدة الثاي:  بمطلا
ا تؼدم أن قاعدة: التلشقس أوى من التوكقد هي قاعدة تػسرية، وهي أيًض 

ا بن قاعدة لؾسجقح وااختقار من اأقوال التػسرية، وذلك إن كان ادػر كاطرً 
   .(2)ا مـفارً ا بقـفا، وختاأقوال ادػرين ادختؾػة، ُمرجحً 

وقبل ذكر اأمثؾة إعال ادػرين هذه الؼاعدة ذ السجقح وااختقار يؾزم بقان 
هو: تؼوية أحد اأقوال ذ تػسر اآية: فالسجقح الػرق بن السجقح وااختقار، 

تؼديم أحد هو: وااختقار . (3)لدلقل، أو قاعدة تؼويه، أو لتضعقف أو رد ما شواه
                                       

(، الشارح: 11( إى اآية )1ورة اددثر من اآية )، شي هذيب تػسر ابن كثرـر فــؿـقـاح الـادصبرح ـص( 1)
 خالد السبت، موقع الشقخ خالد السبت عذ الشبؽة العـؽبوتقة. د.

 (.474/ 2اكظر: قواعد السجقح عـد ادػرين ) (2)
 . (35/ 1ادرجع السابق ) (3)
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، مع قبول غرها. فنن كان ذ قول (1)اأقوال ادؼبولة ذ تػسر اآية لسبب معتز
ادػر تؼوية أحد اأقوال ذ تػسر اآية لدلقل ذعي أو قاعدة من الؼواعد 
التػسرية، مع تضعقف أو رد ما شواه: فذاك هو السجقح، وإن قدم أحد اأقوال 

 ، مع قبول غرها: فذاك هو ااختقار.ذ تػسر اآية لسبب معتز
 مثال إعمال امفسرين هذ《 القاعدة ي الرجيح بن اأقوال التفسرية:

ｲ  ﴿ذ معـى الصدود عـد تػسره لؼوله تعاى:  -هـ(1393)ت: قول الشـؼقطي
ｳ   ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴｹ﴾  [ :1حؿد]-: «﴿  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ﴾ قال 

 الصد: من هو بعضفم ازمة، وقال آيةا ذ صد أن الصدود: من هو بعضفم:
 شبقل عن غرهم صدوا أي: حذوف، فادػعول متعدية، وعؾقه اآية ذ صد أن
 الؼول عذ أكه الصواب: هو اأخر الؼول اإشام، وهذا ذ الدخول عن أي اه،
 أعظم هو الؽػر : أن ﴾ｳ   ﴿قوله:  مع تؽرارا يؽون ذلك فنن ازمة: صد بلن

 ادعـى أن تؽرار: فا متعدية صد بلن الؼول عذ اه، وأما شبقل عن لصدودا أكواع
، إى أن «اه شبقل عن إياهم بصدهم لغرهم مضؾون أكػسفم، ذ ضالون أهم
 التلشقس، عذ مؾه وجب والتلشقس التلكقد بن دار إذا وقد قدمـا أن الؾػظ»قال: 
  .(2)«إلقه الرجوع جب بدلقل إا

ات الشـؼقطي ما يدل عذ تؼوية الؼول بالتلشقس، وتضعقف الؼول وذ عبار
  .«إلقه الرجوع جب بدلقل إا التلشقس، عذ مؾه وجب»بالتوكقد، وهذا طاهر من قوله: 

 مثال إعمال امفسرين هذ《 القاعدة ي الختيار من اأقوال التفسرية:
جه تؽرار الزاءة من ذ بقان و هـ(728)ت:صـقع صقخ اإشام ابن تقؿقة  -1

ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ     ｼ  ｻ   ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ   ﴿ اجاكبن ذ قوله تعاى:
                                       

ه ذ التػسر دراشة وموازكة من شورة الػاحة إى آخر شورة ــاتـحـقـم وترجـن الؼقـارات ابـقـتـخا (1)
 .22، صحؿد الؼحطاي، د. اإراء

 (.151 /5)أضواء البقان،  (2)
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  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ     ﾈ   ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄ  ﾃ﴾  [ :5 - 2الؽافرون] ذكر أن ذ ، حقث
 ذلك قولن مشفورين لؾعؾاء:

 إن التؽرار لتلكقد اأمر وحسم أضاعفم فقه. اأول:
 أوى تتعؾق بزمن احال، والزاءة الثاكقة تتعؾق بااشتؼبال.إن الزاءة ا الثاي:

 جفة من قبؾه الذي من أجود الؼول هذا قؾت:»واختار الؼول الثاي بؼوله: 
 .(1)«دعـى زائد عذ التؽرير... بقاهم

فؼد قبل ابن تقؿقة الؼول بالتلكقد، فؾم يضعػه وم يرده، وهذا طاهر من قوله 
ا ا : لذا كان هذا اختقارً «قبؾه الذي من أجود الؼول هذا»عن الؼول بالتلشقس: 

 ا.ترجقحً 
┐  ┑      ┒       ┓  └   ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  - هـ(1393)ت: قول الشـؼقطي  -2

┛  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖   ┕├     ┝┡  ┠  ┟   ┞┢    ┥  ┤  ┣
قال  ﴾┟   ﴿اعؾم أن الضؿر ادحذوف الذي هو فاعل » :-[41الـور:]  ﴾┦

 ﴾┐  ┑      ┒       ┓  └  ┕   ┖  ┗  ┘   ﴿: بعض أهل العؾم: إكه راجع إى اه ذ قوله
كل من ادسبحن وادصؾن قد عؾم اه صاته وتسبقحه، وقال  :وعذ هذا فادعـى

أي: كل من ادصؾن  ﴾┝      ﴿بعض أهل العؾم: إن الضؿر ادذكور راجع إى قوله: 
وتسبقح كػسه، وقد قدمـا ذ شورة الـحل، ذ  ،ػسهوادسبحن قد عؾم صاة ك

ゲ   ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ﴿ :الؽام عذ قوله تعاى
 デドバ ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ﴾ [:97الـحل]  كام

ل عذ التلشقس، وبقـا اأصولقن ذ أن الؾػظ إن احتؿل التوكقد والتلشقس ُم 
فاعؾم أن اأطفر عذ  :ؾؿت ذلكوإذا ع. أمثؾة متعددة لذلك من الؼرآن العظقم

┞   ┟   ﴿ :مؼته ما ذكركا عن اأصولقن أن يؽون ضؿر الػاعل ادحذوف ذ قوله
                                       

 (.541، 539/ 16جؿوع الػتاوى، ) (1)
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أي: كل من ادصؾن قد عؾم صاة كػسه،  ﴾┝    ﴿ :إى قولها راجعً  ﴾┠  ┡ 
 : وكل من ادسبحن قد عؾم تسبقح كػسه، وعذ هذا الؼول فؼوله تعاى

 تلكقد، أما عذ الؼول بلن الضؿر راجع إى اه، تلشقس ا ﴾┣  ┤  ┥  ┦ ﴿
كالتؽرار مع ذلك،  ﴾┣  ┤  ┥  ┦ ﴿ :يؽون قوله :أي: قد عؾم اه صاته

وقد عؾؿت أن ادؼرر ذ اأصول أن احؿل عذ . فقؽون من قبقل التوكقد الؾػظي
 . (1)«كا تؼدم إيضاحه :التلشقس أرجح من احؿل عذ التوكقد

ل قبل الشـؼقطي الؼول بالتلكقد، فؾم يضعػه وم يرده، لؽـه اختار وذ هذا ادثا
 الؼول بالتلشقس.

 الثالث: تطبيق القاعدة ي تضعيف اأقوال التفسرية وردِ ها. امطلب
ا  تػسري  من تطبقؼات قاعدة: التلشقس أوى من التوكقد أن ُيضِعف ادػِر قوًا 

 أو يرَده هذه الؼاعدة.
 فسِ ر لقول تفسري خالف القاعدة:ومثال رد ام

┬  ┭  ┮  ┯        ┰   ﴿عـد تػسر قوله تعاى:  هـ(311)ت: صـقع الطزي 
حقث  [،55احج: ] ﴾┱  ┲  ┳   ┴  ┵  ┶  ┷  ┸  ┹  ┺    ┻

 إى يـظروا م أهم عؼقم: يوم بدر، وققل له رَجح أن يؽون القوم العؼقم هو يوم
 . عؼقًا  هم فؽان الؾقل
 ا يؼال: أن وجه ا»َد الطزي قول من فر القوم العؼقم بالساعة، فؼال: ور
 الساعة أن وذلك الساعة، تلتقفم أو بغتة، الساعة تلتقفم حتى مـه مرية ذ يزالون
 من قؾـا ما معـاه فنكا الؼقامة، يوم هو اأيًض  العؼقم القوم كان فنن الؼقامة، يوم هي

 .(2)«له معـى ا ما وذلك األػاظ، افباخت مرتن الساعة ذكر تؽرير
                                       

 (.124/ 4أضواء البقان ) (1)

 ا. السجقح أيًض (. وهو مثال عذ617-615/ 16جامع البقان )( 2)
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 ومثال تضعيف امفسِ ر هذ《 القاعدة لقول تفسري:
 ﴾┓  └    ┕  ┖  ┗ ﴿ذ تػسر قوله تعاى: - هـ(745)ت: قول أي حقان 

من ا حتى غؾب عذ عؼؾه. وققل: حر كثرً ر: الذي ُش سحَ ـُواد»: -[153الشعراء: ]
ف هذا الؼول قوهم ضعِ أكت بر ا تصؾح لؾرشالة. ويُ الَسْحِر، َوُهَو الِرَئُة، أي 

ا دا قبؾفا، إذ تؽون هذه اجؿؾة توكقدً  [154الشعراء: ] ﴾┙  ┚   ┛    ├  ┝   ﴿ :بعد
 . فضَعف الؼول الثاي بؼاعدة التلشقس أوى من التوكقد. (1)«واأصل التلشقس

 ية.امطلب الرابع: تطبيق القاعدة ي توجي』 القراءات القرآن
إذا أمؽن أن يؽون لؽل قراءة معـى: ففو أوى من كوها لغتن بؿعـى واحد: 

 أن التلشقس أوى من التلكقد.
 :(2)ومثال ذلك

┓  └  ┕  ┖  ┗  ┘  ┙   ﴿  ى:ـالـعـه تـولـي قـف ﴾┕   ﴿ظ: ـػـل
┚┛   ┧  ┦  ┥  ┤     ┣  ┢  ┡  ┠  ┟  ┞  ┝  ├┨  

┢   ﴿ذ قوله تعاى:  ﴾┫┪ ﴿ :، ولػظ[141آل عؿران: ]  ﴾┩  ┪   ┫  ┬
┪  ┩    ┨  ┧  ┦  ┥  ┤  ┣┫    ┱    ┰  ┯  ┮  ┭  ┬﴾ 

 .[172ران: ــؿـآل ع]
، وصعبة هـ(229)ت: ، وخؾف هـ(189)ت: ، والؽسائي هـ(156)ت: فؼراءة مزة 

 .  (3)، بضم الؼاف، وقرأ شائر العرة بػتح الؼافهـ(127)عن عاصم هـ( 193)ت: 
 :(4) قوانوذ توجقه الؼراءتن

                                       

 (.46/ 7البحر ادحقط، ) (1)

 .(419، 418/ 1اكظر هذا ادثال ذ: الؼراءات وأثرها ذ التػسر واأحؽام، بازمول ) (2)

 (.181، و171/ 1(، والبدور الزاهرة، عبد الػتاح الؼاي، )242/ 2) اكظر: الـر (3)
، والؽتاب ادختار، ابن 174ن زكجؾة، ص، وحجة الؼراءات، اب55اكظر: احجة، ابن خالويه، ص (4)

 .245(، وادوضح، ابن أي مريم، ص1/171إدريس، )
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 أها لغتان بؿعـى واحد. اأول:
قال الػَراء  : اجراح،-بالػتح-رحــوالؼَ  م،ـاأل :-مـبالض- رحـأن الؼُ  الثاي:

 .(1)«بلعقاها اجراح الَؼرح وكلن اجراحات، أم -بالضم- الُؼرح وكلن»:  هـ(217)ت:
)ت: بن زكجؾة وقد جاء تطبقق قاعدة: التلشقس أوى من التلكقد ذ اختقار ا

 دعـقن، لتصقرما الػَراء: قول بالصواب الؼولن وأوى»حقث قال:  هـ(413حواي
 أكه عذ دل با آخر موضع ذ هم آشاهم حن وعز جل اه قول ذلك عذ والدلقل

 ┏  ┐  ┑  ┒  ┓  └   ┎┉  ┊   ┋  ┌  ┍﴿ فؼال: اأم، أراد
 أيدي من أم يؿسسؽم إن ادأر أكه عذ ذلك فدل :[114 من الـساء:] ﴾┕
 .(2)«بؽم ما مثل ذلك من هم فنن الؼوم:

 امطلب اخامس: تطبيق القاعدة ي إعراب القرآن.
من ضوابط إعراب الؼرآن الؽريم: إذا دار الؽام بن التلشقس والتوكقد: 

 . وقد عـي ادػرون بتطبقق هذه الؼاعدة ذ اإعراب.(3)فحؿؾه عذ التلشقس أوى
 ذلك: أمثلة
ｴ  ｳ  ｲ   ﴿ذ إعراب قوله تعاى:  - هـ(1251)ت: قال الشوكاي  -1

ｽ   ｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ   ｵｾ    ﾅ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ
ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ﴾ [ :46ادائدة]- :« :وقوله﴿ ﾄ﴾ 

حال كوكه   ن اإكجقل أوتقه عقسىأأي:  ﴾ﾂ  ﾁ ﴿معطوف عذ حل 
 ا دا بن يديه من التوراة، وققل: إنمصدقً و ، عذ اهدى والـورمشتؿًا 

﴿ ﾄ﴾  معطوف عذ﴿   ｸ﴾ من عقسىفقؽون حاًا  :اأول    ًا ممكد
 .(4)«ا له، واأول أوى: أن التلشقس خر من التلكقدلؾحال اأول ومؼررً 

                                       

 (.234/ 1ذ معاي الؼرآن ) (1)
 .174ص حجة الؼراءات( 2)

 .281، 281عؾم إعراب الؼرآن تلصقل وبقان ص (3)
 وادثال يصؾح أن يؽون لتطبقق الؼاعدة ذ ااختقار. (.67/ 2فتح الؼدير ) (4)
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ｴ  ｳ  ｲ   ﴿ذ إعراب قوله تعاى:  - هـ(1271)ت: قال اآلود  -2
ｽ  ｼ  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵｾ     ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ

ﾄﾅ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆﾌ  ﾏ  ﾎ  ﾍﾐ   ﾔ  ﾓ  ﾒ  ﾑﾕ    ﾖ
ﾘ  ﾗ﴾  [ :25البؼرة]- :«و﴿   ｿ﴾ بـ  الظرفقة عذ كصب﴿  ﾆ﴾ ،

 امطؾؼً  مػعوًا  ولقس أعطاه، أي: ،ماًا  ، كرزقه﴾ﾀ   ﴿لـ  ثان مػعول ﴾ﾄ  ﴿و
 اقتضاء مع لكقد،الت من خر والتلشقس أعرف، ادرزوق بؿعـى أكه لعامؾه: اممكدً 
  .(1)«له بعده ما طاهر

 من』. طوالستنباامطلب السادس: تطبيق القاعدة ي تدبر القرآن، 
 طاهرها من ُيْدبرِ  ما معرفة إى يمدي الذي والتلمل فقفا، التػؽر تدبر اآات:

 .(2)احسـة وادعاي الصحقحة، التلويات
دعـى، لؽن حسن هـا أن أكبه إى التدبر يؽون بعد ففم ا»قال د. مساعد الطقار: 

ا ب ادعـى حتاج كظرً أكه قد ا يػفم ادعـى ادراد، فتحتاج إى البحث عـه. وتطؾُ 
وقد يؽون عدم ففم  ا لؾػفم، واه أعؾم.ا، وهذا كوع من التدبر يؽون شابؼً وفؽرً 

اآية وقع من جفة جفل لغة أو شبب كزول، أو غرها من اجفات وهذا يعـي أن 
التدبر يتعؾق بادعـى، وذ الغالب يؽون هذا ذ ففم ادتشابه الـسبي الذي قد خػى 

آية، ا وقد يؽون التدبر باختقار أحد اأقوال ادذكورة ذ. عذ بعض الـاس
 .(3)«وااختقار حتاج إى فؽر وكظر يدل عذ الؼول الصحقح ادحتؿل لمية

 .(4)لؼرآي بطريق صحقحاشتخراج ما خػي من الـص ا والستنباط هو:
 .(5)وعؿؾقة ااشتـباط فقفا إعال فؽر وكظر، وااشتـباضات كتقجة لؾتدبر

                                       

 (.213/ 1) ادعاي وحر( 1)

 (.92، 91/ 4الزخري، ) الؽشاف (2)
 .191، 189مػفوم التػسر والتلويل وااشتـباط والتدبر وادػر ص (3)
 .45ص ااستنباط من القرآن الكرممنهج  (4)

 .199مػفوم التػسر والتلويل وااشتـباط والتدبر وادػر ص (5)
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 أمثلة تطبيق القاعدة ي التدبر:
. ومن اأمثؾة (1)ما شبق من أمثؾة دالة عذ ااختقار من اأقوال التػسرية

ギ  ガ    ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  - هـ(1421)ت: أيضا: قول الشقخ ابن عثقؿن 
グ﴾ [ :3العؾق]- :«﴿   ガ﴾  تؽرار لأوى، لؽن هل هي توكقد أم تلشقس؟

`  ヰ  ﴿الصحقح: أها تلشقس، وأن اأوى   ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ﴾  ُقِركت با يتعؾق
فقا يتعؾق بالرع، فاأوى فقا  ﴾ズ      ジ  ザ  ゴ  ゲ  グ   ギ  ガ  ﴿بالربوبقة، و

ن التعؾقم بالؼؾم أكثر ما يعتؿد الرع يتعؾق بالؼدر، والثاي با يتعؾق بالرع: أ
عؾقه، إذ أن الرع ُيؽتب وُحػظ، والؼرآن ُيؽتب وُحػظ، والسـة ُتؽتب وُحػظ، 

حقث احتاج الوصول  .(2)«وكام العؾاء ُيؽتب وُحػظ، فؾفذا أعادها اه مرة ثاكقة
 .اا وفؽرً ظرً ا ك، متطؾبً ى البحث عـهإ ﴾ガ   ﴿إى ر تؽرار 

 بيق القاعدة ي الستنباط:أمثلة تط
ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ   ﴿تعاى:  وقوله»: هـ(371)ت: قال أبو بؽر اجَصاص  -1

ﾁﾂ  ﾅ  ﾄ   ﾃﾆ  ﾊ   ﾉ  ﾈ  ﾇ﴾ [:28 من الـور] قوله: بعد ﴿   ｸ  ｷ
 ｻ  ｺ  ｹ﴾ [ :28من الـور ] دخول له جوز ا من يـفى أن لؾرجل أن عذ يدل 

ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ   ﴿ تعاى: لؼوله عؾقه: ؼعودال أو داره، باب عذ الوقوف عن داره
ﾁﾂ  ﾅ  ﾄ   ﾃﾆ  ﾊ   ﾉ  ﾈ  ﾇ﴾ حظر بذلك ادراد يؽون أن ويؿتـع 
 فواجب اآية، ذ به امرًح  ذكره تؼدم قد ادعـى هذا أن اإذن: بعد إا الدخول

 أمره متى أكه وهو جددة، فائدة ﴾ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ   ｽ  ﴿ لؼوله: يؽون أن
 ذ الدار صاحب به يتلذى لئا عـه: التـحي عؾقه فواجب هدار باب عن بالرجوع
 يطؾع أن جب ا ما داره ذ أموره عؾقه يـرف وفقا وخروجفم، حرمه دخول

                                       

 .بعالثاي من ادبحث الرا ذ ادطؾب (1)

 .264، 263تػسر جزء عم، ص (2)
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  .(1)«غره عؾقه
   ┼  ┽┺ ┻  ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  - هـ(1393)ت:قال ابن عاصور  -2

 ﴾ ┺﴿اأمر ذ و»: -[69]اأكػال:  ﴾┾┿  ╀  ╁╂  ╃   ╄  ╅  ╆
يوم مؼّررة من قبؾه وا ُحؿل عذ اإباحة هـا: أن إباحة ادغاكم ادِْـَِة  مستعؿل ذ

 .(2)«دعـى اإباحةُمَمِشَسًة َا ُمَمِكَدًة اا ح ﴾┽   ﴿ولقؽون قوله: ، بدر
 امطلب السابع: تطبيق القاعدة ي الباغة القرآنية.
ا وكذلك فنن لؾتلشقس أوجفً  من ادؼرر أن التوكقد من اأشالقب الباغقة،

ا، باغقة كثرة، ومن تطبقؼات هذه الؼاعدة إبراز أوجه الباغة الؼرآكقة عؿومً 
ا: أن تؽرير األػاظ أو اجؿل واآيات يدور بن التوكقد وباغة التؽرير خصوًص 

 والتلشقس، ومؾفا عذ التلشقس أبؾغ. وشقعرض هذا ادبحث أبرز تطبقؼات
 غة الؼرآكقة.الؼاعدة ذ البا

 : باغة اللف والنشرأوًل 
)ت:  وهو من ألطف ادحسـات البديعقة ادعـوية، وعَرففا اخطقب الؼزويـي

هو ذكر متعدد عذ جفة التػصقل أو اإمال، ثم ذكر ما لؽل واحد »بؼوله: هـ( 739
 .(3)«من غر تعقن: ثؼة بلن السامع يرده إلقه

 ومثال』:
ポ  ボ  ペ  ベ  ｟  〝   ﴿ذ تػسر قوله تعاى:  -ـ(ه745)ت: قول أي حقان 

  ┍   ┌  ┋    ┊  ┉  ┈  ┇  ┆  ┅  ┄    ┃  │  ━  ─  〞
┎┏  ┗  ┖  ┕   └  ┓  ┒  ┑  ┐┘    ├  ┛  ┚  ┙

┞  ┝┟   ┧   ┦   ┥  ┤  ┣   ┢  ┡  ┠┨      ┫  ┪  ┩
                                       

 (.5/171الؼرآن ) أحؽام (1)

والـؿثــال يصؾح أن يؽون لتطبقق الؼاعدة ذ الباغة الؼرآكقة، باب:  (.165/ 9وير )ـــرير والتـالتح (2)
 أغراض اأمر.

 .211صاإيضاح ذ عؾوم الباغة  (3)
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┲   ┱  ┰   ┯  ┮  ┭  ┬┳   ┸  ┷  ┶      ┵  ┴﴾ 
، ﴾┯﴿و ﴾┬ ┫ ┪ ┩﴿ويظفر أن قوله:":-[61البؼرة:]

┴  ┵       ﴿: وادباءة بالغضب، وأن اإصارة بؼوله ،وادسؽـة ،تعؾقل لرب الذلة
فقعود العصقان إى الؽػر،  :تعؾقل ها ﴾┵  ﴿ إصارة إى الؽػر والؼتل، و ﴾┶  

 ويعود ااعتداء إى الؼتل، فقؽون قد ذكر صقئن وقابؾفا بشقئن، كا ذكر أوًا 
 اوالؼتل، فجاء هذا لػ   ،الؽػر :وادباءة، وقابؾفا بشقئن وما ،ربوما ال :صقئن
ذ ادوضعن، وذلك من حاشن الؽام وجودة تركقبه، وخرج بذلك عن  اوكًر 

صار إلقه إا عـد احاجة، وذلك بلن يؽون الؽام يبعد أن حؿل التلكقد الذي ا يُ 
 .(1)«عذ التلشقس

 ا: باغة التكرير:انيً 
: -عـه -، قال الزركق(2)ؽرير هو قسم من أقسام اإضـاب من عؾم ادعايالت

 كذلك ولقس له، فائدة ا أكه اطـ   الػصاحة أشالقب من كوكه أكؽر من غؾط وقد»
 ذ وقع أكه التلكقد: من أبؾغ التؽرير أن واعؾم»، إى أن قال: «حاشـفا من هو بل

 وعدم اأول معـى إرادة يؼرر التلكقد فنن التلكقد، من أبؾغ وهو التلشقس، التؽرار
ビ  パ  バ  ド   デ  ヅ                ﴿تعاى:  قوله ذ -الزخري قال فؾفذا التجوز:

  ブ  ピ﴾ [ :4 - 3التؽاثر ]-: أبؾغ الثاكقة جعل أكه تلكقد: ا تلشقس الثاكقة إن 
 .(3)«اأولالثاي أبؾغ من  اإكذار أن عذ تـبقه ﴾パ ﴿وذ  فؼال: اإكشاء، ذ

وقد يؽرر لتعدد »: -ا باغة التؽريرمبقـً - هـ(739)ت: قال اخطقب الؼزويـي 
: [13الرمن: ] ﴾┈  ┉  ┊  ┋  ﴿ادتعؾق: كا كرره اه تعاى من قوله: 

ومعؾوم أن الغرض من  ،هذا الؼول ب كل كعؿةوعؼَ  ،أكه تعاى ذكر كعؿة بعد كعؿة
                                       

 طبقق الؼاعدة ذ ااختقار.وادثال يصؾح أن يؽون لت (.347/ 1البحر ادحقط، )( 1)

 .115، 114ص اإيضاح ذ عؾوم الباغة، (2)

 (.798/ 4اكظر قول الزخري ذ الؽشاف، )و (.98 -95/ 3) الؼرآن عؾوم ذ الزهان (3)
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ب قد عؼَ  :فنن ققل ،عؼقب كعؿة أخرى ذكره عؼقب كعؿة غر الغرض من ذكره
┠  ┡   ┢  ┣  ┤  ┥  ┦   ﴿: كا ذ قوله ،هذا الؼول ما لقس بـعؿة

ﾆ  ﾅ  ﾄ     ﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ   ﴿ :وقوله، [ 35الرمن: ] ﴾┧
    ﾉ  ﾈ  ﾇ﴾ [ :44 - 43الرمن ]: وجفـم وإن م يؽوكا من آاء اه  ،العذاب :قؾـا

والسغقب ذ الطاعات  ، عذ ضريق الزجر عن ادعايتعاى فنن ذكرما ووصػفا
 ا.ا حًض . فالتؽرير لقس تؽريرً (1)«...من آائه تعاى

 وقوله»: هـ(1271)ت: واحؿل عذ التلشقس عـد التؽرير أبؾغ: قال اآلود
 أي -السابؼة لؾجؿؾة اتؽريرً  يؽون أن حتؿل [ 6الرح: ] ﴾┙     ┚  ┛          ├     ﴿ تعاى:

 ذ ومؽقـفا الـػوس، ذ معـاها لتؼرير  - [ 5الرح: ] ﴾└  ┕  ┖         ┗         ﴿قوله تعاى: 
 ما عذ والتـوين وأل ا،مستلكػً  اوعدً  يؽون أن وحتؿل التؽرير، صلن هو كا الؼؾوب
 واحتال اآخرة، ير أو اخؾػاء أيام ذ هم تقر ما هـا: بالقر ادراد أن َبْقد شبق،

 اه وكام كقف؟ التلكقد، عذ التلشقس فضل من ُعؾم دا الراجح: هو ااشتئـاف
 .(2)«وأوفاما ااحتالن أبؾغ عذ حؿول تعاى

 امطلب الثامن: تطبيق القاعدة ي حديد موضع اموصول لفظا امفصول معى.
ا من تطبقؼات هذه الؼاعدة والتي قد خػى، تطبقؼفا ذ حديد ادوصول لػظً 

هو  وتعريػه:ادػصول معـى الذي هو أحد موضوعات عؾم الوقف واابتداء، 
جيء اآية، أو اآيات ذ السورة الواحدة عذ كظم واحد ذ الؾػظ، ُيوهم اتصال 

 . (3)ادعـى
                                       

 .189، 188صاإيضاح ذ عؾوم الباغة  (1)

 ح.وادثال يصؾح أن يؽون لتطبقق الؼاعدة ذ السجق (.31/171ادعاي ) روح (2)

ادوصول لػظا ادػصول معـى ذ الؼرآن الؽريم من أول شورة يس إى آخر الؼرآن معا ودراشة، د. خؾود  (3)
 .29ص العبدي،
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ــثــمـال  ال:ـــ
デ  ヅ  ヂ  ダ  ゾ  ゼ   ズ  ジ  ザ  ゴ  ゲ   ﴿ ذ قوله تعاى:

ドバ  ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ﴾ [ :97الـحل ] وهو من أبرز ،
ا اأمثؾة عذ تطبقق قاعدة التلشقس أوى من التوكقد ذ حديد موضع ادوصول لػظً 

 ادػصول معـى.

 وبقان ذلك: 
 أن ذ ادراد باحقاة الطقبة قولن:

 .(1)أها ذ الدكقا اأول:
 .(2)أها ذ اآخرة، بدخول اجـة الثاي:

ا: أكه جاء إذا ققل بالثاي: كان تؽرارً ا، وفنذا ققل بالؼول اأول: كان تلشقًس 
، أي: ذ اآخرة، ﴾ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ  ﴿ بعده قوله تعاى:

 .(3)وعذ هذا فاأول أرجح
 باحقاة ادراد أن عذ تدل قريـة الؽريؿة اآية وذ» هـ(:1393)ت: الشـؼقطي  قال
 ادراد أن قدركا لو كـاأ هي الؼريـة وتؾك ضقبة، حقاة الدكقا ذ حقاته اآية ذ الطقبة
قوله:  صار :﴾ヅ デ ド ﴿ ه:ــقول ذ اجـة ذ حقاته الطقبة باحقاة

﴿ベ  プ  ブ  ピ  ビ   パ﴾  ًاحقاة تؾك أن معه: اتؽرار 
                                       

، واحسن البري، والضحاك، وعؽرمة، وقتادة. اكظر هذه  ، وعيوهو مروي عن ابن عباس ( 1)
. وهو قول اجؿفور كا قال أبو حقان 793(، وزاد ادسر، 353- 351 /14اأقوال ذ: جامع البقان، )

(، والرازي ذ 14/354(. ومن رجح هذا الؼول: الطزي ذ جامع البقان، )677/ 5ذ البحر ادحقط، )
(، والسعدي ذ تقسر 711، 711/ 4(، وابن كثر ذ تػسر الؼرآن العظقم، )21/91الؽبر، ) التػسر

 (.191/ 2البقان، ) ، والشـؼقطي ذ أضواء449الؽريم الرمن، 
زيد. اكظر هذه اأقوال ذ: جامع البقان،  وابن وقتادة، جبر، بن وشعقد وجاهد، وهو مروي عن احسن،( 2)

  .793(، وزاد ادسر، 14/353-354)

 .118فصول ذ أصول التػسر، د. مساعد الطقار، ص (3)
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 ادعـى: يصر فنكه الدكقا: احقاة ذ أها قدركا لو ما بخاف عؿؾفم، أجر هي الطقبة
 وهو يعؿل، كان ما بلحسن خرةاآ ذ ولـجزيـه ضقبة، حقاة الدكقا ذ فؾـحققـه
 التوكقد بن الؽام دار إذا أكه اأصول: ذ تؼرر وقد»، إى أن قال: «واضح

 .(1)«التلشقس عذ مؾه رجح والتلشقس:
ا ادػصول معـى، وعذ الؼول بالتلشقس تؽون اآية من مواضع ادوصول لػظً 

ビ パ   ﴿بؼوله:  ﴾デ ヅドバ  ﴿فؼد اتصل قوله تعاى: 
 プ ブ ピベ﴾  ً(2)ا، واكػصل معـى من جفة اختاف الزمنلػظ ،

 فاأول ذ الدكقا، والثاي ذ اآخرة.
 
 
 
 

 

 

                                       

 لؼاعدة ذ السجقح.وادثال يصؾح أن يؽون لتطبقق ا (.191/ 2أضواء البقان، )( 1)

ادوصول لػظا ادػصول ذ كتاب:  ادوصول لػظا ادػصول معـىاكظر هذا الضابط من ضوابط معرفة  (2)
 .165ص معـى ذ الؼرآن الؽريم



 ي التفسر وعلوم القرآن                د.خلود شاكر العبد‾ التوكيد" وتطبيقاهاقاعدة: "التأسيس أوى من 

456 

 اخامة
احؿد ه الذي أعان وير: فبَؾغـي بػضؾه خامة بحثي هذا، وفقا يي أبرز 

 كتائجه، وتوصقاته:
 النتائج:

واعد ادتػق عؾقفا، وهذا ااتػاق من الؼ "التلشقس أوى من التوكقد"قاعدة:  -1
طاهر ذ تطبقؼات العؾاء باختاف ضبؼاهم هذه الؼاعدة ذ عؾوم كثرة كالؾغة، 

 والػؼه، واأصول، والتػسر، وقد تبن هذا عـد احديث عن صقغ الؼاعدة. 
 التلشقس أصل ذ كل كام، وهو ذ كام اه أوى. -2
ل ذ وضع الؽام إكا هو إففام السامع ما أن اأص، التلكقد خاف اأصل -3

لقس عـده واأصل أن يؽون الؽام لؾتلشقس، فنن تعذر مؾه عذ فائدة جديدة: 
 ُمل حقـئذ عذ التلكقد.

ا ا أو مؾة. وقد يؽون تؽرارً ادحتؿل لؾتوكقد والتلشقس قد يؽون لػظً  -4
ا ا، بل يؽون لػظً ارً لـػس الؾػظ السابق، أو اجؿؾة السابؼة، وقد ا يؽون تؽر

 ا أو مؾة جديدة. جديدً 
هذه الؼاعدة صقغ متعددة كص عؾقفا العؾاء وادػرون، وادتلمل ذ  -5

 ا:صقغفم يؾحظ أمورً 
 تسؿقة بعض العؾاء لؾتلشقس بالػائدة ادجددة، أو الػائدة الزائدة. اأول:
شقس: فجاءت أن صقغ الؼاعدة عـدهم متػاوتة، فؿـفم من جزم بالتل الثاي:

إى  -أي الؾػظ- صقاغة الؼاعدة عـده بطريؼة اجزم، كؼوهم: وجب رفه
التلشقس، وتعن مؾه عذ التلشقس... ومـفم من جاءت صقاغته لؾؼاعدة بطريؼة 

 التؼديم فؼط بدون جزم، وذلك بللػاظ: أوى، مؼدم، خر... 
س أوى من التوكقد أن العؾاء ذيؾوا عباراهم بلن احؿل عذ التلشق الثالث:
، وذ هذا ما يدل عذ أن بعض اأحوال «إا بدلقل جب الرجوع إلقه»بؼوهم: 



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية     العدد اخامس والعشرون        )مادى اآخرة 

457 

يؼدم فقفا التوكقد عذ التلشقس، ومن ذلك: أا خالف دالة السقاق، فنذا دل 
ن يبُعد أالسقاق عذ التلكقد: كان مل الؾػظ عؾقه أوى من مؾه عذ معـى جديد. و

 ة عذ التلشقس: فُقحؿل حقـئذ عذ التوكقد.      مل الؾػظ أو اجؿؾ
 ا هذه الؼاعدة: اآلود، والشـؼقطي، والشوكاي.من أكثر ادػرين ذكرً  -6
 تظفر أمقة هذه الؼاعدة وفوائدها ذ أمور: -7

 ومحقصفا. معاي الـصوص ؼققحاأول: 

 الثاي: تقسر ففم معاي الؼرآن وتقسر حػظه.
 ام التؽرار ادؼتي لؾتوكقد.الثالث: دفع إه

 الرابع: كثرة تطبقؼاها ذ التػسر وعؾوم الؼرآن.
عذ التػسر فؼط، بل  "التلشقس أوى من التوكقد"ا تؼتر تطبقؼات قاعدة  -8

تتعدى ذلك لتشؿل أيضا عؾوم الؼرآن. ويدخل ذ تطبقؼاها ذ التػسر: السجقح 
ـفا، وتضعقف اأقوال التػسرية، وردها. بن اأقوال التػسرية، وااختقار م

ويدخل ذ تطبقؼاها ذ عؾوم الؼرآن: تطبقؼاها ذ إعراب الؼرآن، وتوجقه الؼراءات 
الؼرآكقة، وتدبر الؼرآن، وااشتـباط مـه، وباغة الؼرآن، وذ عؾم الوقف واابتداء 

أوى من  ا ادػصول معـى. وهذا ثبت أن: التلشقسلتحديد موضع ادوصول لػظً 
 التوكقد قاعدة: اكدراج كثر من اجزئقات حتفا.

 التوصيات:
 توصي الباحثة بتوصيتن:

عـد مػر أو أكثر، ذ رشالة  "التلشقس أوى من التوكقد"دراشة قاعدة:  -1
 عؾؿقة دؿع تطبقؼاها، وتدرشفا.

اشة إفراد كل قاعدة من الؼواعد الرئقسة من قواعد التػسر، والسجقح بدر -2
 كظرية تطبقؼقة.

 هذا، واحؿد ه الذي بـعؿته تتم الصاحات.
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 ثبت امصادر وامراجع
، أبو بؽر حؿد بن عبد اه ابن العري، حؼقق: عبد الرزاق ادفدي، دار أحكام القرآن -1

 م.2114هـ/1425 ،1الؽتاب العري، بروت، ط

قق: حؿد الصادق قؿحاوي، ، أبو بؽر أمد بن عي الرازي اجصاص، حؼأحكام القرآن -2
 هـ.1415دار إحقاء الساث، بروت، د.ط، 

: د. شقد اجؿقي، دار بن حؿد اآمدي أبو احسن، حؼقق، عي اإحكام ي أصول اأحكام -3
 هـ.1414، 1الؽتاب العري، بروت، ط

د ابن حزم الظاهري، دار احديث، ، أبو حؿد عي بن أماأحكام أصول ي اإحكام -4
 .ـه1414، 1اهرة، طالؼ
، حؿد بن عي الشوكاي، دار ابن حزم، إرشاد الفحول إى حقيق اﾅق من علم اأصول -5

 هـ. 1425، 1بروت، ط
، جال الدين عبد الرمن بن أي بؽر اأشبا《 والنظائر ي قواعد وفروع فق』 الشافعية -6

 م.1991هـ /1411، 1السقوضي، دار الؽتب العؾؿقة، بروت، ط

، حؿد اأمن بن حؿد ادختار اجؽـي الشـؼقطي، لبيان ي إيضاح القرآن القرآنأضواء ا -7
 م.1996هـ/1417، 1دار إحقاء الساث العري، بروت، ط

، جال الدين حؿد بن عبد الرمن، اخطقب الؼزويـي، اعتـى به: اإيضاح ي علوم الباغة -8
 هـ. 1426، 1روت، طعاد بسقوي زغؾول، ذكة دار اأرقم بن اأرقم، ب

، أبو حؿد مؽي بن اإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخ』 ومعرفة أصول』 واختاف الناس في』 -9
 هـ.1416، 1أمد حسن فرحات، دار ادـار، جدة، ط أي ضالب الؼقز، حؼقق: د.

، أثر الدين أبو حقان حؿد بن يوشف اأكدلز الغركاضي، حؼقق: عبد البحر احيط -11
 م.2112هـ/1423، 1دي. دار إحقاء الساث العري، بروت، طالرزاق ادف

، بدر الدين الزركق، حؼقق: عبد الؼادر العاي، وزارة البحر احيط ي أصول الفق』 -11
 هـ.1413، 2اأوقاف والشمون اإشامقة، الؽويت، ط

ى ، ابن الؼقم، حؼقق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مؽتبة كزار مصطػبدائع الفوائد -12
 م.1996هـ/ 1416، 1الباز، مؽة ادؽرمة، ط

 هـ.1429، 1، عبد الػتاح الؼاي، دار السام، الؼاهرة، طالبدور الزاهرة ي القراءات العشر امتواترة -13

، بدر الدين حؿد بن عبد اه الزركق، حؼقق: يوشف عبد الرمن الرهان ي علوم القرآن -14
، 2د اه الؽردي. دار ادعرفة، بروت، طمرعشي، مال مدي الذهبي، إبراهقم عب

 م.1994هـ/1415
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،  1، حؿد الطاهر ابن عاصور، ممشسة التاريخ العري، بروت، طالتحرير والتنوير -15
 م.2111هـ/1421

عي بن حؿد بن عي اجرجاي، حؼقق: إبراهقم اأبقاري، دار الؽتاب العري،  التعريفات، -16
 .ـه1415، 1بروت، ط

 هـ.1424، 3، حؿد بن صالح بن عثقؿن، ممشسة الرشالة، بروت، طمتفسر جزء ع -17

، حؿد بن حؿد بن عرفة الورغؿي، حؼقق: جال اأشقوضي، دار الؽتب تفسر ابن عرفة -18
 م.2118، 1العؾؿقة، بروت، ط

 هـ.1431، 2حؿد بن صالح بن عثقؿن، دار ابن اجوزي، الدمام، ط تفسر سورة البقرة، -19

، أبو الػداء إشاعقل بن عؿر بن كثر، حؼقق: د. حؽؿت بشر ن العظيمتفسر القرآ -21
 هـ.1431، 1ياشن، دار ابن اجوزي، الدمام، ط

، 1، فخر الدين حؿد بن عؿر الرازي، دار الؽتب العؾؿقة، بروت، طالتفسر الكبر -21
 هـ.1421

أشـوي الشافعّي، ، عبد الرحقم بن احسن بن عي االتمهيد ي خريج الفروع على اأصول -22
 هـ.1411، 1حؼقق: د. حؿد حسن هقتو، ممشسة الرشالة، بروت، ط

، حؿد عبد الرؤوف ادـاوي، حؼقق: د. حؿد رضوان التوقيف على مهمات التعاريف -23
 هـ.1411، دمشق1ط،بروت، الداية، دار الػؽر ادعار

ار السعدي، ممشسة ، عبد الرمن بن كتيسر الكرم الرمن ي تفسر كام امنان -24
 م.2112هـ/1423، 1الرشالة، بروت، ط

، أبو جعػر حؿد بن جرير الطزي، حؼقق: د. عبد اه جامع البيان عن أويل آي القرآن -25
 هـ. 1424، 1بن عبد ادحسن السكي، دار عام الؽتب، الرياض، ط

عبد الرزاق ادفدي، ، أبو عبد اه حؿد بن أمد الؼرضبي، حؼقق: اﾄامع أحكام القرآن -26
 م.2113هـ/1423، 5دار الؽتاب العري، بروت، ط

، د.أمد الزيدي، مؽتبة الرصد، جهود الشيخ ابن عثيمن وآراؤ《 ي التفسر وعلوم القرآن -27
 هـ.1426، 1الرياض، ط

، أبو عبد اه احسن بن أمد بن خالويه، حؼقق: أمد فريد اﾅجة ي القراءات السبع -28
 م.1999هـ/1421، 1دار الؽتب العؾؿقة، بروت، طادزيدي، 

، أبو زرعة عبد الرمن بن حؿد بن زكجؾة، حؼقق: شعقد اأفغاي، ممشسة حجة القراءات -29
 م.1979هـ/1399، 2الرشالة، بروت، ط



 ي التفسر وعلوم القرآن                د.خلود شاكر العبد‾ التوكيد" وتطبيقاهاقاعدة: "التأسيس أوى من 

461 

، أمد بن يوشف ادعروف بالسؿن احؾبي، حؼقق: الدر امصون ي علوم الكتاب امكنون -31
 دار الؼؾم، دمشق، د.ط، د.ت.أمد حؿد اخراط، 

، عي حقدر خواجه أمن أفـدي، تعريب: ففؿي درر اﾅكام ي شرح جلة اأحكام -31
 م .1991هـ / 1411، 1احسقـي، دار اجقل، د.م، ط

، حؿد اأمن الشـؼقطي، اعتـى به: عؿر دفع إيهام الضطراب عن آات الكتاب -32
 هـ.1421 ،1السامي، ممشسة التاريخ العري، بروت، ط

، أبو الػضل صفاب الدين روح امعاي روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي -33
 حؿود اآولز، دار إحقاء الساث، بروت، د.ط، د.ت.

، موفق الدين أي عبد اه أمد بن قدامة، قرأه وعؾق عؾقه ووثق روضة الناظر وجنة امناظر -34
 هـ.1422، 1، دار احبقب، الرياض، طكصوصه: د. شعد بن كار الشثري

، أبو الػرج مال الدين عبد الرمن بن عي بن حؿد اجوزي، زاد امسر ي علم التفسر -35
 م.2112هـ/1423، 1دار ابن حزم، بروت، ط

 ، حؿد أبو زهرة، دار الػؽر العري، د.م، د.ط، د.ت.زهرة التفاسر -36

بن العاد احـبي، حؼقق: عبد الؼادر ، عبد احي اشذرات الذهب ي أخبار من ذهب -37
 هـ.1416، 1اأركاؤوط، وحؿود اأركاؤوط، دار ابن كثر، دمشق، ط

، أبو العباس صفاب الدين أمد بن إدريس بن عبد الرمن ادالؽي شرح تنقيح الفصول -38
 1393،، 1تحدة، د.م، طالشفر بالؼراذ، حؼقق: ضه عبد الرؤوف شعد، ذكة الطباعة الػـقة اد

 .م1973 -هـ 
، حؿد الػتوحي، حؼقق: حؿد الزحقي، وكزيه ماد، جامعة أم الؼرى، شرح الكوكب امنر -39
 هـ.1414، 1ط

، ابن ققم اجوزية، حؼقق: عي بن حؿد الصواعق امرسلة ي الرد على اﾄهمية وامعطلة -41
 .ـه1418، 1الدخقل، دار العاصؿة، الرياض، ط

، حؿد بن أي بؽر ابن الؼقم، حؼقق: زكريا عي يوشف، شاكرينعدة الصابرين وذخرة ال -41
 دار الؽتب العؾؿقة، بروت، د.ت.

، 1، د.يوشف العقساوي، دار الصؿقعي، الرياض، طعلم إعراب القرآن أصيل وبيان -42
 هـ.1428

، حؿد بن عي الشوكاي، دار فتح القدير اﾄامع بن في الرواية والدراية من علم التفسر -43
 ػؽر، بروت، د.ط، د.ت.ال



 (ه4439جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية     العدد اخامس والعشرون        )مادى اآخرة 

464 

 هـ.1421، 3، د. مساعد الطقار، دار ابن اجوزي، الدمام، طفصول ي أصول التفسر -44

، السفالوي الؾؽـوي، عبد العي بن حؿد كظام الدين، فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت -45
 هـ.1423، 2دار الؽتب العؾؿقة، بروت، ط

لػروز أبادي، ذكة ومؽتبة ومطبعة ، جد الدين حؿد بن يعؼوب االقاموس احيط -46
 م. 1952هـ/1371، 2مصطػى الباي احؾبي وأواده، مر، ط

، 1، د. حؿد عؿر بازمول، دار اهجرة، الرياض، طالقراءات وأثرها ي التفسر واأحكام -47
 هـ. 1417

 هـ.1417، 1، د. حسن احري، دار الؼاشم، الرياض، طقواعد الرجيح عند امفسرين -48

، عبد الباشط ففقم، مطابع اجامعة اعد التفسرية عند اإمام ابن قيم اﾄوزيةالقو  -49
 هـ.1436، 1اإشامقة، ادديـة ادـورة، ط

، د. حؿد مصطػى الزحقي، دار الػؽر، القواعد الفقهية وتطبيقاها ي امذاهب اأربعة -51
 م. 2116هـ/ 1427، 1دمشق، ط

أبو بؽر أمد بن إدريس، حؼقق: عبد  ،أمصارالكتاب امختار ي معاي قراءات أهل ا -51
 هـ.1428، 1العزيز اجفـي، مؽتبة الرصد، الرياض، ط

، أبو الؼاشم حؿود بن عؿر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اأقاويل ي وجو《 التأويل -52
 هـ،1421، 2الزخري، حؼقق: عبد الرزاق ادفدي، دار إحقاء الساث العري، بروت، ط

 م.2111

 .ـه1419، 2، أبو البؼاء الؽػوي، ممشسة الرشالة، بروت، طالكليات -53
ق: أبو حػص عؿر بن عي ابن عادل الدمشؼي احـبي، حؼق ،اللباب ي علوم الكتاب -54

، 1الؽتب العؾؿقة، بروت، ط والشقخ عي حؿد معوض، دار الشقخ عادل أمد عبد ادوجود،
 م. 1998/ـ ه1419

 ، د.ت.1ؽرم بن مـظور اإفريؼي، دار صادر، بروت، ط، حؿد بن ملسان العرب -55

، ممشسة الرشالة، ، فخر الدين الرازي، حؼقق: ضه جابر العؾواياحصول ي أصول الفق』 -56
 .هـ1418، 3د.ن، ط

، مع وترتقب: عبد الرمن بن حؿد بن قاشم جموع فتاوى شيخ اإسام ابن تيمية -57
 د.ن، د.ط، د.ت.الـجدي، وابـه حؿد، مؽتبة ادعارف، 

، أبو زكريا حقى بن زياد الػراء، حؼقق: أمد يوشف كجاي، حؿد عذ كجار، معاي القرآن -58
 ادرية، د.ط، د.ت. الؽتب الػتاح إشاعقل صؾبى، دار عبد
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، حؿد بن أمد الذهبي، حؼقق: بشار عواد معرفة القراء الكبار على الطبقات واأمصار -59
 .هـ 1414، 1رشالة، بروت، طمعروف، وآخرون، ممشسة ال

، د. مساعد بن شؾقان الطقار، دار مفهوم التفسر، والتأويل، والستنباط، والتدبر، وامفسر -61
 هـ. 1423، 1ابن اجوزي، الدمام، ط

، أبو احسن أمد بن فارس بن زكريا، حؼقق: عبد السام حؿد هارون، دار مقاييس اللغة -61
 م.1979هـ/1399الػؽر، بروت، د.ط، 

، د. ففد مبارك الوهبي، مركز الدراشات وادعؾومات منهج الستنباط من القرآن الكرم -62
 هـ.1428، 1الؼرآكقة بؿعفد اإمام الشاضبي، جدة، ط

 ااموصول لفظا امفصول معى ي القرآن الكرم من أول سورة يس إى آخر القرآن معً  -63
 هـ.1431، 1ام، طد. خؾود العبدي، دار ابن اجوزي، الدم ،ودراسة

، 1، ابن أي مريم، دار الؽتب العؾؿقة، بروت، طاموضح ي وجو《 القراءات وعللها -64
 م.2119

، أبو اخر حؿد بن حؿد الدمشؼي الشفر بابن اجزري، دار النشر ي القراءات العشر -65
 الؽتاب العري، د.ن،ـ د.ط، د.ت.

: أمد اأركاؤوط، وتركي مصطػى، صاح الدين خؾقل الصػدي، حؼقق ،الواي الوفيات -66
 هـ.1421، 1دار إحقاء الساث العري، بروت، ط

 :الرسائل العلمية
 دراسة وموازنة من سورة الفاحة إى آخر سورة :اختيارات ابن القيم وترجيحات』 ي التفسر -67

قسم دكتوراه، د. حؿد بن عبد اه الؼحطاي، إذاف: إبراهقم بن شعقد الدوري،  اإسراء،
الؼرآن وعؾومه، كؾقة أصول الدين، بجامعة اإمام حؿد بن شعود اإشامقة، الرياض، 

 هـ.1429

دكتوراه، أمد حسن  دراسة حليلية، :تفسر اﾄملة القرآنية ي ضوء التأسيس والتوكيد -68
الػؼقه، إذاف: قاشم برى مقدان، جامعة الؼرآن الؽريم والعؾوم اإشامقة، مفورية 
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 فهرس امىضىعات
 الصػحة  ادوضوع
 444 .............................................................................................. ادؾخص
 442 ................................................................................................ ادؼدمة

صورة قاعدة "التأسيس أوى من التوكيد"، ومعناها،  امبحث اأول:
 العلماء ي اعتمادهاوشروط إعماها، وصيغها، وأقوال 

 

معـاها، و، "التلشقس أوى من التوكقد"ادطؾب اأول: صورة قاعدة 
 .................................................................................... وذوط إعاها

 
447 

 ، وأقوال العؾاء ذ"التلشقس أوى من التوكقد"ادطؾب الثاي: صقغ قاعدة 
 .............................................................................................. اعتادها
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أدلة قاعدة "التأسيس أوى من التوكيد"، وقواعد ذات  امبحث الثاي:
 صلة هذ《 القاعدة

 

 429 ............................"التلشقس أوى من التوكقد"ادطؾب اأول: أدلة قاعدة 
 434 ........."التلشقس أوى من التوكقد"ادطؾب الثاي: قواعد ذات صؾة بؼاعدة 

 435 أمية قاعدة "التأسيس أوى من التوكيد" امبحث الثالث:
ي  ى من التوكيد"ـس أولـأسيــ"الت دةـــــاعـات قــقـطبيـت ع:ـرابـث الـامبح

  التفسر وعلوم القرآن
 

 444 ................................................................................................ مدخل
 444 ................................................ادطؾب اأول: تطبقق الؼاعدة ذ التػسر

 443 ........ وااختقار مـفاادطؾب الثاي: تطبقق الؼاعدة ذ ترجقح اأقوال التػسرية، 
 446 ........ادطؾب الثالث: تطبقق الؼاعدة ذ تضعقف اأقوال التػسرية ورِدها

 447 .......................ادطؾب الرابع: تطبقق الؼاعدة ذ توجقه الؼراءات الؼرآكقة
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 448 .................................. ادطؾب اخامس: تطبقق الؼاعدة ذ إعراب الؼرآن
 449 ............ ، وااشتـباط مـهادطؾب السادس: تطبقق الؼاعدة ذ تدبر الؼرآن

 454 .................................. ادطؾب السابع: تطبقق الؼاعدة ذ الباغة الؼرآكقة
 453 .... ادطؾب الثامن: تطبقق الؼاعدة ذ حديد موضع ادوصول لػظا ادػصول معـى

 456 ................................................................................................. اخامة
 458 .......................................................................... ثبت ادصادر وادراجع
 463 ............................................................................. ففرس ادوضوعات

 

 


