


 

 ملخص البحث

ىل توجيهات بالغية عوقف هذا البحث مع تعقبات علمية لإلمام اآللويس

، حيث تشاهبة يف سوريت البقرة واألعرافلبعض اآليات امللإلمام الرازي

عرض هذه  التعقبات وناقشها مستضيئًا بام ذكره غري هذين العاملني اجلليلني يف 

ـِ: )تعقبات ا آللويس عىل توجيهات الرازي للمتشابه اآليات نفسها ، وُعنوَن له  ب

(، وقد خرج البحث -عرض ومناقشة-اللفظي يف آيات األمر بدخول القرية

، ها حقها من الدراسات األكاديميـةبرضورة العناية بآيات املتشابه اللفظي ، وإعطائ

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا األمني ، واحلمد هلل رب العالني.      

 

                            



 

 املقدمة

من عدنان،  فياحلمد اهلل الذي أكرمنا بالقرآن، والصالة والسالم عىل املصط

 وعىل آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان، أما بعد:

من ألطف علوم القرآن، وأشدها إعانة عىل إدراك  فإن علم املتشابه اللفظي

( مفاتيح الغيب)ف يف تفسريه: وقإعجاز كتاب اهلل، وقد رأيت اإلمام الرازي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ وقفات لطيفة مع قوله تعاىل يف سورة البقرة :

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ  ٿ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

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

ڍ   ﴿ : يف سورة األعراف تعاىل ، وقوله[٨٥ – ٨٥البقرة: ] ﴾ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

، حاول توجيه معظم ما فيها من املتشابه [١٦١ –١٦١األعراف:] ﴾ہ   ہ

، وهو عنده بعنوان ١٥8١-٨/١٥٦٨انظر حول هذا النوع من علوم القرآن : اإلتقان يف علوم القرآن :  (١)

، وهو عنده بعنوان: ١/١١١: النوع الثالث والستون يف اآليات املشتبهات، وانظر الربهان للزركيش: 

از مم عقد فصو ا كثرية يف صوره، وقد اشتهرت تسميته عند النوع اخلامس: علم املتشابه، وتكلم فيه بإجي

املعارصين باملتشابه اللفظي ، وهو تقييد حسن يميزه عن غريه من املتشابه يف القرآن، انظر يف بيان وجه 

 .١1-١١التقييد : من بالغة املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم: 

وإليها -القريش امللقب بفخر الدين الرازّي، مولده يف الري  هو أبو عبد اهلل حممد بن عمر التيمي البكري (١)

، ـه٦0٦، رحل إىل خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتويف يف هراة سنة : ٨51أو ـه ٨55سنة  -نسبته

، انظر (هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز يف البالغة)، و (مفاتيح الغيب) مصنفاته كثرية منها : تفسريه:

، طبقات الشافعية ١٨٥-5/١5٥، الوايف بالوفيات: ١٨١ -5/١5٥وفيات األعيان:  ترمجته يف :

 . ٦/1١1 ، واألعالم للزركيل :٥٦-٥١/٥١الكربى :



 

يف تلك ( روح املعاين)قد تعقبه يف تفسريه  اللفظي، مم رأيت اإلمام اآللويس

فات كلها؛ فرأيت أن ا استدراك يستحق الوقوف عنده ومناقشته فكتبت هذا الوق

 :البحث وعنونت له بـعنوان

، وكان من دوافع اختيار هذا 

 :  البحث

الباطل من بني يديه و ا من خلفه تعلقه بالكتاب العزيز الذي  ا يأتيه   -١

 تنزيل من حكيم محيد.

بعلم دقيق مرتبط أشد ا ارتباط بالبالغة، يقول عالمة البالغة ارتباطه  -١

ي واحلق ملنه  الشي  ...كأن هذا الفرع هو التطبيق احل»الدكتور حممد أبو موسى: 

سة تراث الشي  ، وقد تفلت من أيدي البالغيني ألهنم انرصفوا إىل مدارعبد القاهر

 . «يف جانبه النظري ، ومل يلتفتوا إىل املناحي التطبيقية ملنهجه

علِم املتشابه  -يف هذا العلم -عىل استدراك مطول لعامل عىل آخر أين مل أقف -1

 غري هذا ا استدراك، مما يكسب البحث طرافة. -اللفظي

يف النظر يف ة أن هذا النوع من ا استدراك يعني الباحث عىل تكوين ملك -5

 ، ومعرفة مدى قوة املسالك التي يسلكها العلامء يف توجيهاهتم.علم املتشابه اللفظي

وقد جعلت البحث يف متهيد وعرش مسائل بعدد املسائل التي ذكرها اإلمام الرازي 

حممود بن عبد اهلل احلسيني اآللويس، شهاب الدين، أبو الثناء: مفرس، حمدث، أديب، من أهل بغداد،  (١) 

ه، من كتبه: تفسريه: )روح ١١80يف ببغداد سنة ه، وتنقل بني بالد شتى ، وتو١١١8ولد فيها سنة 

إىل جزيرة )آلوس( يف  نسبتهط( رشح به درة الغواص للحريري،  -)كشف الطرة عن الغرة ، و املعاين(

 ١88-١8٦/ 8وسط هنر الفرات، عىل مخس مراحل من بغداد، انظر ترمجته يف األعالم للزركيل : 

 ١١وأعالم العراق  ٦٥: 1ي العمر، يف جملة لغة العرب خ. وإبراهيم حلم -وأحال إىل: حلية البرش 

.٥٥وأعيان البيان ،  ٨ :واملسك األذفر ١٥و  ١8وجالء العينني 

، وانظر تتمة كالمه فهو نفيس.158د ا ات الرتاكيب:  (١)



 

وتعقبه فيها اإلمام اآللويس، مم ختمت بخامتة فيها بعض النتائ  التي خرجت هبا من 

 هلل رب العاملني.  سأل التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن احلمدالبحث، واهلل أ

 

                            



 

 التمهيد

 اآلية هذه أن  الرازي اإلمام مو انا ذكر وقد»قال اإلمام اآللويس ما نصه: 

: وجوه   من خمالفة مع األعراف يف ذكرت   لنكات 

 وهناك ، املنعم ذكر من بد فال ، لنعما ذكر قدم ملا ﴾ٱ  ٻ ﴿:  هنا قال «األول»

 . به الترصيح تقديم بعد إهبام  ا إذ ﴾ڍ   ڌ ﴿

 قدم ولذا مقدم، الدخول ألن ﴾ڎ  ﴿ وهناك ﴾ٻ ﴿:  هنا قال «الثاين»

 . طبعاً  املقدم وضعاً 

 إىل القول ذلك أضاف ملا - الكثرة بجمع - ﴾ٿ ﴿:  هنا قال «الثالث»

 بجمع ﴾گ﴿ وهناك ، الكثرية نوبالذ غفران بجوده والالئق ، نفسه

  بالفاعل. يرصح مل إذ القلة

 ذكر فناسب هنا، نفسه إىل الفعل إلسناد هناك دون ﴾ڀ   ﴿:  هنا قال «الرابع»

 .هناك اإلسناد وعدم األعظم اإلنعام

 ألن بالعكس، وهناك ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿:  هنا قال «اخلامس»

 مذنبني، بعضهم يكون أن تملحي املخاطبون وأيضاً  اجلمع، ملطلق -الواو-

 الذنب بحط اشتغاله يكون وأن بد  ا فاملذنب كذلك، كانوا ما اآلخر والبعض

-مم ِحطَّة  : يقولوا أن هؤ اء تكليف كان جرم فال بالعبادة، اشتغاله عىل مقدماً 

 يذكر مم بالعبادة «أو اً » يشتغل أن به فاألوىل مذنبًا، يكون  ا الذي وأما -يدخلوا

 فلام -يقولوا مم يدخلوا- أن جيب فهؤ اء العجب وإزالة للهضم «مانياً » التوبة

 كل حكم ذكر جرم  ا القسمني، ذين إىل منقسمني املخاطبني أولئك كون احتمل

  أخرى. سورة يف منهام واحد

– هنا جعل إذ بدونه، وهناك -بالواو- ﴾ٿ﴿:  هنا قال «السادس»



 

 قول جزاء فاملغفرة هناك وأما الفعلني، عملجمو واحداً  جزاء الزيادة مع - املغفرة

 كل عىل اجلزاءين من كل توزع يفيد - الواو - فرتك الدخول جزاء والزيادة ِحطَّة  

  الرشطني. من

 أول ألن( منهم) يذكر مل وهنا ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿:  هناك قال «السابع»

ې  ې  ې  ى  ﴿:  قال حيث( من)بـ التخصيص عىل مبني هناك القصة

 قبل التي اآليات يف يذكر مل وملا أوله، ليطابق الكالم آخر يف فخص﴾ى  ائ 

 . ذلك القصة آخر يف يذكر مل وختصيصاً  متييزاً  هنا ﴾ڳ ﴿

 أول يف حدومه يفيد اإلنزال ألن ﴾ڻ ﴿ وهناك ﴾ڦ  ﴿ : هنا قال «الثامن»

 . باآلخرة  يكون وذلك هلم، واستئصاله عليهم تسليطه يفيد واإلرسال األمر،

ۈ   ﴿يف مر ملا - بالواو - وهناك - بالفاء -﴾پ ﴿:  هنا قال «التاسع»

 بمنزلة الفعل وكان - يشء عليه عطف فعل كل أن وهو [1٨]البقرة: ﴾ۈ  ٴۇ  

 - دون - بالفاء - األول عىل الثاين عطف - اجلزاء بمنزلة اليشء وذلك الرشط،

 - يتعلق مل وملا ﴾پ﴿ البقرة سورة يف قيل بالدخول األكل تعلق فلام - الواو

  .﴾ڈ﴿:  قيل ، األعراف يف - بالسكون األكل

 كون هنا بنيَّ  ملا ألنه ﴾ہ ﴿ وهناك ﴾ى ﴿ : هنا قال «العارش»

 انتهى. «هناك – الظلم - بلفظ فياكت ظلام الفسق

 إنام فألهنا والعارش والثامن والثاين األول يف أما ؛ النظر من األجوبة هذه يف ما فيخي و ا

 عليها متقدمة أهنا كام - نزو اً  األعراف سورة عىل متقدمة البقرة رةسو كانت إذا تصح

 مامن إ ا مكية كلها األعراف وسورة ، مدنية كلها البقرة سورة فإن ؛ كذلك وليس - ترتيباً 

 ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ : تعاىل قوله إىل ﴾ھ  ھ  ھ﴿ تعاىل قوله من آيات

 يف داخل [١٦١: رافاألع] ﴾ڎ  ڎ  ڈ ﴿ : تعاىل وقوله ، [١8١-١٦1:األعراف]

 . املذكورة األجوبة تصح  ا فحينئذ املكية، اآليات



 

 سكنوا إذا ؛ألهنم - بالسكون األكل - تعلق عدم منع عليه فريد التاسع يف ذكر ما وأما

 بني الوجود يف مجعوا فقد ، -الزخمرشي ذكر كام- منها لألكل سكناهم تتسبب القرية

  اجلواب. يتم فال ﴾پ   ﴿و  ﴾ڈ  ﴿بني  فرق  ا فحينئذ ، منها واألكل سكناها

 يف قال لكنه -﴾ڍ   ڌ﴿:  األعراف يف قال وإن - تعاىل فألنه الثالث وأما

 ينبغي اللياقة تلك فبحكم ، نفسه إىل -الغفران- وأضاف﴾گ  گ ﴿: السورتني

 من أوىل ﴾گ   گ ﴿ رعاية أن شك  ا بل - الكثرة مجع - السورتني يف يذكر أن

 . باملزايا العارف عىل فيخي  ا كام - باخلطايا الغفران - لتعلق  ﴾ڌ ڍ  ڌ﴿ رعاية

يف  إليه مسند   لكنهُ  - تعاىل نفسه إىل الفعل ُيْسنِد مل وإن - تعاىل فألنه الرابع وأما

 .السورتني يف األعظم اإلنعام يذكر أن فينبغي ، األمر نفس

 مذنبني غري موبعضه مذنبني بعضهم وكون واحدة، القصة فألن اخلامس وأما

 يف مقدماً  ﴾ک ڑ﴿ و يذكر أن ينبغي - ذكر ما مقتىض فعىل - حمقق

  السورتني.

 تعاىل وقوله ، اجلمع ملطلق - الواو - وأن ، واحدة القصة فألن السادس وأما

 يف ﴾ٿ﴿:  تعاىل وقوله ، أخر أو قدم سواء ﴾ڑ﴿ مقابلة يف ﴾گ﴿

  . ترك أو - الواو - ذكر سواء ﴾ڀ   ﴿ مقابلة

 التخصيص عىل يدل ما ﴾ٹ﴿ قبل هنا ذكر قد تعاىل فألنه السابع ماوأ

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ﴿ :سبحانه قال حيث والتمييز،

 أن - حينئذ فالالئق - وصيغته اخلطاب بكافات إل   ﴾ائ     ائ  ەئ  ەئ   وئ

 .«أيضا ﴾ڱ  ﴿ لفظ يذكر

الل املسائل العرشة وسَأْعِرُض لكالم اإلمامني شارحًا ومناقشًا ومضيفًا من خ

 اآلتية بإذن اهلل:  

 .١٦٥-١٦٥/ ١روح املعاين:   (١)



 

 :املسألة األولى
 من بد فال ، النعم ذكر قدم ملا ﴾ٱ  ٻ ﴿:  هنا قال» نقل اآللويس قول الرازي:

، مم قال يف  «به الترصيح تقديم بعد إهبام  ا إذ ﴾ڍ   ڌ﴿ وهناك ، املنعم ذكر

 عىل متقدمة البقرة سورة تكان إذا تصح إنام فألهنا ... األول يف أما» اعرتاضه عليه:

 سورة فإن ، كذلك وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أهنا كام - نزو اً  األعراف سورة

 تعاىل قوله من آيات مامن إ ا مكية كلها األعراف وسورة ، مدنية كلها البقرة

[ ١8١ -١٦1: األعراف] ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ : تعاىل قوله إىل ﴾ھ ھ ھ ﴿

 ، املكية اآليات يف داخل [١٦١:األعراف] ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ﴿:  تعاىل وقوله

 .«املذكورة األجوبة تصح  ا فحينئذ

 التعليق:
: -وهو أوضح - ، ونصها يف تفسريهء أن اآللويس اخترص عبارة الرازييالحظ ابتدا

« َ   ؟﴾ڍ   ڌ  ڌ  ﴿ َوَقاَل يِف اأْلَْعَراِف: ﴾ٱ  ٻ   ﴿  َقاَل يِف ُسوَرِة اْلبََقَرِة:مِل

ِل اْلُقْرآِن بِأَنَّ َقائَِل َهَذا اْلَقْوِل ُهَو اهللَُّ َتَعاىَل إَِزاَلًة  اجْلََواُب أَنَّ  َح يِف َأوَّ اهللََّ َتَعاىَل رَصَّ

ِل اْلَكاَلِم:  ُممَّ أََخَذ  [50]اْلبََقَرةِ: ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿لإِْلِهْبَاِم َوأِلَنَُّه َذَكَر يِف َأوَّ

ُد ]نَِعَمُه[ ئُِق هِبََذا املََْقاِم َأْن َيُقوَل: نِْعَمًة نِْعمَ  ُيَعدِّ ا يِف ُسوَرِة اأْلَْعَراِف  ﴾ٻ ٱ﴿ًة َفالالَّ أَمَّ

يِح بِِه يِف ُسوَرِة اْلبََقَرةِ  ﴾ڌڍ ڌ﴿َفاَل َيبَْقى يِف َقْولِِه تعاىل:  ، «إهِْبَام  بَْعَد تَْقِديِم التَّرْصِ

 ومن الواضح أن الرازي سلك مسلكني يف توجيهه:

 ول: التوجيه بالنظر إلى ترتيب املوضعني في املصحف:املسلك األ
 بذلك في، مم اكتفرصح به يف السورة السابقة، فالبقرة سابقة لألعراف 

، وظاهر اإلمام اآللويس هذابينام مل يرتض  الترصيح عن ذكره يف السورة الالحقة،

 يف األصل : نعمة، وهو خطأ ظاهر. (١)

 .٥٥-1/٥٥مفاتيح الغيب:  (١)



 

كية النزول كالم اآللويس أن املعترب هو األولية يف النزول فقط، وبام أن األعراف م

والبقرَة مدنية فإن توجيه  -وليس منه املوضع املذكور-إ ا ما ورد استثناؤه

مانع من النظر إىل ا اعتبارين ، خاصة إذا  الرازي غري مقبول عنده، والظاهر أنه:  ا

قلنا إن ترتيب املصحف توقيفي كام هو رأي اجلمهور وهو الذي اختاره األلويس 

فباعتبار النزول يكون التوجيه وفق مالبساته، وباعتبار  نفسه يف مقدمة تفسريه

ترتيب املصحف يكون التوجيه باعتبار من يقرأه بعد أن استقر عىل هذا الرتتيب، 

و ا تعارض يف هذا ، و ا شك أن األكمل اجلمع بني املسلكني بحيث توجه اآليات 

 موجود يف وفق ترتيب املصحف، كام توجه وفق ترتيب النزول، وكال املسلكني

، وقد قال اإلمام البقاعي وهو يتحدث عن نزول كالم علامء املتشابه اللفظي

ۓ ۓ ڭ ھ ے ے  ھ ھ﴿القرآن منجاًم عند قوله تعاىل: 

أي  ﴾ۓ ڭ ﴿»: [١٦حممد:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۇڭ ڭ ڭ ۇ

عىل التدري  بحسب الوقائع تنزياًل فيه إعجاز اخللق يف بالغة امللك األعظم 

املفردات وجزالتها مع السهولة يف النطق والعذوبة يف السمع  الرتكيب مع فصاحة

واملالءمة للطبع كام يشهد به كل ذوق من األغبياء واألذكياء عىل تباينهم يف مراتب 

الغباوة والذكاء، وإعجاز آخر هلم يف رصانة املعنى وحكمته، ومالث يف مطابقته 

يان بمثلها، ورابع بنظمه مع للحال الذي اقتىض نزوله مطابقة يعجز اخللق عن اإلت

ما نزل قبله من اآليات،  ا عىل ترتيب النزول، بل عىل ما اقتضته احلكمة التي 

أوّل  خاسئة من جاللتها عىل األدبار، بصائرُ  ّلِّ وَ تتضاءل دوهنا األفكار، وتُ 

الراجح عدم استثناء يشء من سورة األعراف بل كل آياهتا مكية ، انظر : املكي واملدين يف القرآن  (١)

 فام بعدها. ١/٦58الكريم:

 .١/١٥روح املعاين:  (١)

، وكشف املعاين: 1٥٨-١/1٥1انظر عىل سبيل املثال يف التوجيه بمراعاة ترتيب النزول : درة التنزيل:  (1)

 .١/١٦5املثال يف التوجيه بمراعاة ترتيب املصحف: درة التنزيل:، وانظر عىل سبيل ١11



 

، لكن يبقى أن البدء يف القرآن بالترصيح ليس مطردًا بل قد يأيت «األبصار

 :فقد قال تعاىل يف سورة البقرة -فيف ترتيب املصح -املوطن املتأخر الترصيح يف

، [٦٨البقرة:] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ  گ گ﴿

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ مم قال يف األعراف:

 ۅڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پې ې ې ې   ى ى  ۉۅ ۉ

ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڄ ڄ ڃ ڃ       ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ

ڳ  ڳگ گ گ ڳ گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ولذلك قد يقع التفصيل وما شاهبه يف ،[١٦8 –١٦1األعراف:] ﴾ڳ ڱ ڱ

يف املوضع اآلخر، فيحصل باملوضعني نوع  -مثالً -موضع، بينام يأيت الكالم جمماًل 

بغض -ي هو أحد مقاصد املتكلم البليغمع التفنن يف التعبري الذ من التكامل

، ويكون األنسب يف هذه احلالة -النظر عن التقدم والتأخر يف ترتيب املصحف

 .ىل السياق ، واهلل أعلمالتوجيه بالنظر إ

 املسلك الثاني: التوجيه بالنظر إلى السياق: 
 رصاحة ألنه حيث كان السياق يف سورة البقرة يف تعداد النعم فناسبه نسبة القول إىل اهلل

، والتأمل يف السياق يؤيد ما ذكره الرازي؛ خاصة مع نون العظمة -أعظم يف ا امتنان 

 .١8١-8/١8١نظم الدرر: (١)

انظر حديثا رائقًا مفصاًل عن منه  القرآن البياين يف التنويع والتكامل يف: )البالغة العربية أسسها وفنوهنا  (١)

 .15٨ -١/1١١:  وعلومها(

لنعم، كام أشار إىل نفس التعليل للترصيح بالفاعل يف: كشف وأشار إىل أن السياق يف البقرة لتعداد ا (1)

 .  ٥8املعاين:



 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿فقد قال تعاىل يف مطلع خطاب بني إرسائيل: 

ې ﴿: -عز من قائل -مم قال  [50البقرة: ] ﴾ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ

، إىل أن ختم  [58البقرة:]  ﴾ې ې ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ﴿ الكالم معهم بقوله:

ضمن آيات طويلة ذكَّرهم  يف كثري منها بنعمه عليهم، والالفت أن  [١١١البقرة:] ﴾ک

اآللويس مل يعرض للرد عىل هذا املسلك رغم أن عبارته تشعر أن كالم الرازي يف هذه 

أسدُّ من املسلك األول كام املسألة مردود برمته، وهذا قصور من اآللويس، وهذا املسلك 

مضت اإلشارة إليه؛ إذ أنه يراعي املالبسات املبارشة لآليات، مم إن  مما يزيد من جتلية رس 

التغاير بني اآليتني ما ذكره األستاذ حممد عزة دروزة حيث قال مقارنًا مقارنًة عامة بني ذكر 

ات ورد يف سياق قصص وبعض ما ورد يف اآلي» القصة يف سوريت البقرة واألعراف:هذه 

بني إرسائيل يف السور املكية مثل األعراف ويونس وطه والقصص مع اختالف يف 

األسلوب حيث ورد يف السور املكية يف معرض التمثيل والتذكري للعرب، يف حني ورد هنا 

وهناك فارق آخر وهو أن األسلوب هنا ليس  ،يف معرض التذكري لليهود والتنديد هبم

يف السور املكية وإنام هو تقريعي وهذا منسجم مع املوقف الذي نزلت فيه  كام هو قصصياً 

وهو فارق يلحظ يف ما نزل يف شأن بني إرسائيل عامة، وبه يتميز األسلوب املكي عن 

، هذا مع أن السورة ختاطب يف جزء كبري منها بني إرسائيل مبارشة «األسلوب املدين

كرة بعظم املنة خالفاً للسورة التي حتكي قصتهم مع غريها فيناسبها التعبري بنون العظمة املذ

من القصص فيناسبها ضمري الغيبة، وآية البقرة نزلت واليهود حارضون خمالطون للنبي 

وأصحابه ريض اهلل عنهم ، أما آية األعراف فقد نزلت واليهود بعيدون مع احتامل  ×

ور املكية التي تشري عدة أمور وجود اتصال هلم مع كفار مكة خاصة أن األعراف من الس

 .٦/١8١التفسري احلديث :  (١)



 

مثل طوهلا، واإلشارة إىل رضورة اتباع بني إرسائيل للنبي  -ولو نسبياً  - إىل تأخر نزوهلا

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿:يف قوله تعاىل  ×

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

گ گ  گڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک          ک

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ

ۓ ۓ ڭ      ڭ ڭ  ےھ ھ ےۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ  

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇڭ

، وقد ذهب إىل مثل ما ذكرت من [١٨٥ –١٨8األعراف:] ﴾ې ۉ ۉ

أِلَنَّ  ﴾ڍ   ڌ  ڌ ﴿َقاَل َتَعاىَل ُهنَا:  »التوجيه مع زيادة بيان صاحب تفسري املنار فقال:  

كَ  َة َفاحْلِ َه أَوَّ ًا إىَِل أَْهِل َمكَّ َة ِخطَاب  ُوجِّ ، اْلِقصَّ ائِيَل ِحَكاَية  َعْن َغائِب  اَيُة فِيِه َعْن َبنِي إرِْسَ

 ﴾ٱ  ٻ﴿َويِف ُسوَرِة اْلبََقَرةِ:  ﴾ڌ ﴿َولَِذلَِك َقاَل:  ;َواأْلَْصِل أَْن َيْذُكَر َضِمرُيُه فِيِه 

يَاُق، َويِف ِخطَاِب إِِذ املَْْعلُوُم أَنَّ اْلَقائَِل ُهَو اهلُل َتَعاىَل، َوَقْد ُروِعَي هُ  ;َواملَْْعنَى َواِحد   نَالَِك السِّ

ائِيَل إِْذ َقبَْلَها:  : ١. ).. ﴾ڦ  ڦ  ڄ    ﴿( ، ٨0: ١)﴾ٹ ٿ ٹ ٹ﴿َبنِي إرِْسَ

أِلَنَّ اْلَقْوَل  ;﴾ڌ ﴿ َكاَم َقاَل ُهنَا: (َلُكمْ )َومَلْ َيُقْل فِيَها  ﴾ٻ ٱ ﴿( َفنَاَسَب أَْن َيُقوَل: ٨١

ننَِي  َا هَلُْم أَنُْفِسِهْم، َومَلْ َيُقْل:  َكاَن أِلَْجَداِد املَُْخاطَبنَِي ِمنْ  يَاَق  ;أَْيًضا (ُهمْ )َأُُلوِف السِّ أِلَنَّ السِّ

لَيِْهُم مَلْ َيُكْن ِحَكاَيًة َعْن َغائِب  جَمُْهول  حَيْتَاُج إىَِل َتْعيِينِِه، بَْل ُهَو َتْذكرُِي اخْلََلِف باَِم َتُقوُم بِِه عَ 

ُة ِمْن ُش  َلِف ئُوِن ااحْلُجَّ ُْم َواِرُمو أَْخاَلَقُهْم َوَغَرائَِزُهْم َوَعاَداهَتُْم، َفُهَو إَِذْن ُمْشرَتَك   ;لسَّ أِلهَنَّ

َلِف اْلَغابِِر، َوِزَياَدةُ  َتْلِصُقُه بِاْلَغائِِب َوْحَدُه َفتَُكوُن ِحَكاَيتُُه  ﴾ڌ ﴿ َبنْيَ اخْلََلِف احْلَارِضِ َوالسَّ

ائِيَل َكِحَكايَ  ْل!لِبَنِي إرِْسَ ِهْم، َفتَأَمَّ َة َوَغرْيِ ، ويالحظ يف هذا النقل أنه توقف «تِِه لَِعَرِب َمكَّ

 .8-٥/٦انظر شيئا ً من ذلك يف مقدمة سورة األعراف يف التحرير والتنوير:   (١)

 .٥/18١تفسري املنار:  (١)



 

مع موضع من مواضع التغاير مل يقف معه الرازي و ا اآللويس بل مل أجد من وقف معه يف 

، يف موضع األعراف دون البقرة ﴾ڌ ﴿حدود ما اطلعت عليه من مراجع؛ أ ا وهو زيادة

إىل أن آية األعراف تتحدث مع أهل مكة عن غائبني واألصل  وقد بني أن هذا راجع

ذكرهم بضمري الغائب لتعيينهم، بينام كان سياق البقرة غري حمتاج إىل هذا التعيني فلم 

 يذكره، واهلل أعلم.  

وعرب هنا » نبًا آخر يف موضع األعراف فقال:هذا وقد  احظ البقاعي جا

اخلطاب إيذانًا بأن هذا السياق إعراضًا عن تلذيذهم ب ﴾ڌ﴿باملجهول يف 

 ،للغضب عليهم بتساقطهم يف الكفر وإعراضهم عن الشكر، من أّي قائل كان

وعىل أّي حالة كان، وإظهارًا للعظمة حيث كانت أدنى  ،وبأّي صيغة ورد القول

يف سكناهم يف البالد واستقرارهم فيها قاهرين ألهلها الذين ملؤوا  منه كافيةً  إشارة  

، « [١5]املائدة:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿ :بة حتى قالواقلوهبم هي

فالبقاعي يرى أن السياق يف األعراف مشعر بالغضب بينام هو يف البقرة تعداد للنعم 

.-كام سبقت اإلشارة إليه-

 :املسألة الثانية
 ﴾ڎ ﴿ وهناك ﴾ٻ  ﴿:  هنا قال (الثاين)»الرازي:  نقل اآللويس قول

 يف أما» . مم قال يف اعرتاضه عليه:«طبعاً  املقدم وضعاً  قدم لذاو مقدم، الدخول ألن

 نزو اً  األعراف سورة عىل متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح إنام فألهنا الثاين...

 .« ... كذلك وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أهنا كام -

 : التعليق
 من التوجيه بالنظر إىل سلك اإلمام الرازي يف هذا املوضع ما سلكه يف املسألة األوىل

 .1/١1٥نظم الدرر: (١)



 

ترتيب املوضعني يف املصحف، بينام مل يرتض اإلمام اآللويس هذا املسلك وقد مىض 

رشح كالمه والرد عليه، علاًم أن األلويس قد ذكر كالم الرازي باملعنى فأخل ببعض ما 

ُكوِن َو َا ُبدَّ »فيه؛ فعبارة الرازي يف تفسريه:  م  َعىَل السُّ ُخوُل ُمَقدَّ ِمنُْهاَم َفاَل َجَرَم َذَكَر  الدُّ

َمةِ  وَرِة املُْتََقدِّ ُخوَل يِف السُّ َرةِ  ،الدُّ وَرِة املُْتَأَخِّ ُكوَن يِف السُّ ، وتعليل اإلمام الرازي «َوالسُّ

هنا لطيف للغاية حيث نبه أن الدخول يسبق السكنى و ا بد فقدم يف ترتيب الذكر يف 

تنبيهه أنه  ا بد من ا امنني: الدخول والسكنى فلذلك  القرآن ما يتقدم يف واقع األمر، مع

قا يف املوضعني فحصل التكامل باآليتني مع التفنن وعدم التكرار، مم إن تعليل الرازي  ُفرِّ

يف البقرة، وجميء الواو  ﴾پ﴿هلذه املسألة متصل بتعليله ملجيء الفاء يف قوله تعاىل: 

رازي بعد هذه املسألة مبارشة فهي ، وهي املسألة التي ذكرها ال ﴾ڈ ﴿يف قوله:

وباحلديث عنها هناك سيتضح ن األلويس أخرها فجعلها التاسعة، عنده الثالثة، لك

 التعليل بشكل أكرب بإذن اهلل.

وقد  احظ ابن الزبري الغرناطي يف هذا الرتتيب رسا آخر  ا يتعارض مع  هذا،

ون سكنى فاللفظ ما ذكره الرازي وهو أن الدخول حيتمل أن يكون بسكنى وبد

، وبالتاّل فهو من باب اإليضاح بعد اإلهبام، فصلته اآلية الالحقة يف األعراف جممل

 . وهو تعليل ناظر إىل ترتيب السور يف املصحف

ويبقى أن اإلمام الرازي أغفل توجيه اآليتني يف ضوء السياق، وقد ملح البقاعي أن 

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿:  قوله تعاىلموضع األعراف قد جاء يف سياق سوق األدلة عىل

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڳ ڳ  گ گ ڳ گگ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .1/٥٥مفاتيح الغيب:  (١)

 .١/١05لتأويل: انظر مالك ا (١)



 

، مع إمبات صحة الوصف بالنبوة املشار إليها يف قوله [١5٦األعراف: ] ﴾ڱڳ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿:تعاىل

أي ادخلوا مطمئنني عىل وجه اإلقامة،  ﴾ڎ ﴿»:فقال [١٨8األعراف:] ﴾ڇ

نًا إ ا بعد التوطن بخالف الدخول، فإنه يكون بمجرد الولوج يف اليشء و ا يسمى ساك

،  «ق. فهو دليل آخر عىل األمرين: الرصف والصد﴾ڈ ڎ﴿عىل أّي وجه كان 

فد الته عىل رصفهم عن احلق من جهة أهنم مل يؤمروا بالدخول فحسب، بل مع البشارة 

ته عىل صدق نبوة نبينا حممد بالسكنى بعد الدخول لكنهم رصفوا عن ا استجابة، ود ال

؛ مما يدل ﴾ٻ ﴿دون اللفظ األعم  ﴾ڎ﴿من جهة التعبري باللفظ األخص  ×

 ، واهلل أعلم.×عىل العلم التام الدقيق بام وقع هلم رغم أنه حدث قبله

 :سألة الثالثةامل
 بجمع - ﴾ٿ ﴿ : هنا قال (الثالث) » نقل اآللويس عن الرازي قوله:

 ، الكثرية الذنوب غفران بجوده والالئق ، نفسه إىل القول ذلك أضاف ملا - الكثرة

بالفاعل، فاعرتض اإلمام  يرصح مل إذ القلة بجمع ﴾گ﴿ وهناك

 -﴾ڍ   ڌ ﴿:  األعراف يف قال وإن - تعاىل فألنه الثالث وأما» اآللويس بقوله:

 فبحكم نفسه، إىل - الغفران - وأضاف ﴾گ  گ  ﴿ : السورتني يف قال لكنه

 رعاية أن شك  ا بل - الكثرة مجع - السورتني يف يذكر أن ينبغي ياقةالل تلك

  ا كام - باخلطايا الغفران - لتعلق ﴾ڍ   ڌ  ڌ ﴿ رعاية من أوىل ﴾گ   گ ﴿

 . «باملزايا العارف عىل فيخي

 التعليق:
سلك اإلمام اآللويس يف رده يف هذا املوضع مسلكًا آخر حيث  احظ أن هناك 

مع توجيه اإلمام الرازي ،  -من وجهة نظره -اق  ا تتناسب كلامت أخرى يف السي



 

وهنا  ا بد من وقفة تبني القراءات املتواترة يف اآليات ألهنا ستعني يف الكالم عليها، 

)َواْخَتَلُفوا(  »يقول اإلمام ابن اجلزري عن اخلالف يف القراءات يف سورة البقرة : 

ْبُن َعاِمر  بِالتَّْأنِيِث فِيِهاَم. َوَقَرَأ املََْدنِيَّاِن بِالتَّْذكرِِي ُهنَا َواأْلَْعَراِف َفَقَرَأ ا ﴾گ﴿يِف: 

 اأْلَْرَبَعُة َعىَل 
ِ
َفَق َهُؤ َاء ُهنَا َوالتَّْأنِيِث يِف اأْلَْعَراِف، َوَواَفَقُهاَم َيْعُقوُب يِف اأْلَْعَراِف. َواتَّ

. َوَقَرَأ 
ِ
 يِف َضِم َحْرِف املَُْضاَرَعِة َوَفْتِح اْلَفاء

ِ
اْلَباُقوَن بِالنُّوِن َوَفْتِحَها َوَكرْسِ اْلَفاء

اَلُف يِف »، مم قال عند ذكر اخلالف يف األعراف : «املَْْوِضَعنْي  َم اخْلِ گ    ﴿َوَتَقدَّ

 ِمْن ُسوَرِة اْلَبَقَرِة. ﴾گ  

َجْمِع اُتُكْم( بِ ئَفَقَرَأ املََْدنِيَّاِن َوَيْعُقوُب )َخطِي ﴾گ﴿)َواْخَتَلُفوا( يِف: 

و  ، َوَقَرَأ َأُبو َعْمر 
ِ
ْفَراِد َوَرْفِع التَّاء ، َوَقَرَأ اْبُن َعاِمر  بِاإْلِ

ِ
اَلَمِة َوَرْفِع التَّاء السَّ

اَلَمِة  ﴾ٿ﴿ َعىَل َوْزِن َعَطاَياُكْم بَِجْمِع التَّْكِسرِي، َوَقَرَأ اْلَباُقوَن بَِجْمِع السَّ

 َنْصًبا
ِ
َفُقوا ، َوَكرْسِ التَّاء ْسمِ  ﴾ٿ﴿َعىَل: َواتَّ  «يِف اْلَبَقَرِة ِمْن َأْجِل الرَّ

حيث قرأ  ﴾گ ﴿فتحصل أن اخلالف يف البقرة ينحرص يف موضع واحد هو: 

، و) ُتغفر( بينام اتفقوا عىل قراءة ﴾ہ ﴿اجلمهور: )ًنْغِفر(، كام مبتت القراءتان 

 ﴾گ﴿باجلمع مجع تكسري، أما يف األعراف فقد وقع اخلالف يف  ﴾ٿ﴿

س األوجه السابقة مع اختالف يسري فيام قرأ به كل قاريء، كام وقع اخلالف يف بنف

حيث مجعت عند اجلمهور مجع مؤنث سامل كام مجعت مجع  ﴾گ﴿

، وبناء عىل كل ما سبق يتضح لنا أن اخلطايا مجعت يف تكسري وأفردت أيضاً 

وجه البقرة مجع تكسري قو اً واحدًا، بخالف موضع األعراف حيث تعددت أ

القراءة مع كون أكثر القراء عىل مجع املؤنث السامل الدال عىل القلة، ولذلك فإن 

 .١/١١٨النرش يف القراءات العرش:  (١)

 .١/١8١النرش يف القراءات العرش:  (١)

 عىل اختالف يف إعراهبا  ايعنينا هنا عرضه. (1)



 

اعرتاض اآللويس فيه نظر، كام أن كالم الرازي فيه قصور من جهة عدم اإلشارة إىل 

 -مع استحضار ما يف اآلية من قراءات –، والذي يمكن أن يقال هنا القراءات

يف ا امتنان حيث وقعت يف سياق ذكر تفضيل بني إنه ملا كانت آية البقرة أظهر 

إرسائيل عىل العاملني جاء مجع اخلطايا مجع كثرة باتفاق القراء، بخالف األعراف 

فليس فيها من ا امتنان ما يف البقرة بل قد جاءت يف سياق ذكر األمم املعرضة عن 

أحوال الوحي فتعددت القراءات ما بني إفراد ومجع سامل ومجع تكسري لتناسب 

مع كون  -خاصة وقد جاء يف السياق ما يشري إىل تعدد أحواهلم -الناس املتعددة

قراءة اجلمهور تتناسب كون السياق ليس لالمتنان، وممن أشار إىل يشء من أرسار 

ناسب ذلك مجع »هذا التنوع يف القراءات يف سورة األعراف البقاعي حيث قال : 

 {تكمئخطي} عمرو، وأما قراءة ابن عامر يف قراءة أيب ﴾ٿ﴿الكثرة يف قوله: 

مجع قلة فلإلشارة إىل أهنا قليل يف جنب  ﴾گ ﴿باإلفراد وقراءة غريمها 

للمجهول تأنيثًا وتذكريًا، كل ذلك ترجيه هلم  ﴾گ  ﴿تعاىل، وكذا بناء  هعفو

تول من  {نغفر}ففي قراءة »بلها يف آية البقرة: ، وقال ق«واستعطافًا إىل التوبة

ق ومن هو من حزبه من املالئكة والرسل، ويف قراءة: تغفر، إبالغ أمر خطاهبم احل

بام يفهمه التأنيث من نزول القدر، ويف قراءة الياء توسط بني طريف ما يفهمه علو 

ففي ذلك بجملته إشعار بأن خطاياهم كانت يف كل ؛ قراءة النون ونزول قراءة التاء

ل أنفسهم ومعاملتهم مع غريهم من أنبيائهم رتبة مما يرجع إىل عبادة رهبم وأحوا

،  وافقه عليها: ١18-١/١1٨وإن كانت صحيحة يف نفسها، وقد سبقه إىل نفس التعليل يف درة التنزيل: (١)

لكن مع يشء  81، وعلل بنفس التعليل الكرماين يف الربهان:٥8ين :، كشف املعا ١/١08مالك التأويل:

 من مراعاة اختالف القراءات .

 ستأيت اإلشارة إىل هذا يف املسألة السابعة. (١)

 .-نقاًل عن احلراّل -1/١1٥نظم الدرر:  (1)



 

وأمثاهلم حتى مجعت خطاياهم مجيع جهات اخلطايا الثالث، فكأهنم مالمة أصناف: 

صنف بدلوا، وصنف اقتصدوا، وصنف أحسنوا فيزيدهم اهلل ما  ا يسعه القول 

وملا كان السياق هنا لتعداد انتهى،  [٦0]الرمحن: ﴾ۉۅ  ۅ ۉۋ﴿و

إشارة إىل أهنم  {خطاياكم}ن ذنوهبم بجمع الكثرة فقال النعم حسن أن يعرب ع

وهذا بخالف األعراف ...بحيث كادوا أن جيعلوا بإزاء كل نعمة ذنباً  أرصوا عليها

 . «يف الكفر كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىلفإن السياق هناك لبيان إرساعهم 

 :املسألة الرابعة
 إلسناد هناك دون ﴾ڀ  ﴿:  ناه قال (الرابع) »الرازي:  لنقل اآللويس قو

، مم تعقبه «هناك اإلسناد وعدم األعظم اإلنعام ذكر فناسب ، هنا نفسه إىل الفعل

 مسند لكنه - تعاىل نفسه إىل الفعل يسند مل وإن - تعاىل فألنه الرابع وأما»بقوله: 

 .«السورتني يف األعظم اإلنعام يذكر أن فينبغي ، األمر نفس يف إليه

 التعليق:
يف سورة البقرة قد جاءت متناسبة مع  ﴾ڀ  ﴿ى اإلمام الرازي أن كلمة ير

بام حتمله نون العظمة من الد الة عىل  ﴾ٻ ﴿السياق إذ جاء قبلها قوله تعاىل: 

فليست فيها هذه الد الة فحذف  ﴾ڍ   ڌ﴿اإلنعام خالفًا لقوله تعاىل يف األعراف 

ويس بأن القول املذكور يف لفظ الرغد هناك ألجل ذلك، وقد أجاب اإلمام اآلل

سواء رصح بالفاعل أم مل يرصح، وبالتاّل  -سبحانه وتعاىل-السورتني من اهلل 

فاملناسب ذكر الرغد يف السورتني ، وهذا اجلواب ضعيف ألن فيه إلغاء لتأمري 

السياق فيام حيذف وما يذكر ، وقد ُطِوَي ِذْكُر الفاعل يف آيات كثرية ألن املقام  ا 

ۇئ ۇئ ﴿من مثل قوله تعاىل :  فيره مع أن ذلك الفاعل معلوم  ا خييناسب ذك

ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ﴿، وقوله تعاىل: [٥0الشعراء:] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ

 .5/٦٨١، وانظر معارج التفكر:١/١5١نظم الدرر:  (١)



 

 ھ ے﴿: بل نرى اهلل سبحانه وتعاىل يقول ، [١0اجلن:]  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

، ويقول يف  [55العنكبوت:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭے ۓ ۓ

 ٹٿ ٿ   ٿ ٹ﴿عدم ذكر الفاعل:  آية أخرى جاء فيها نفس الفعل لكن مع

إىل غري ذلك من اآليات التي تدل  [18األنبياء:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

د الة ظاهرة عىل تأمري السياق عىل حذف ما حُيذف وذكر ما ُيذكر، وكذلك األمر يف 

اآلية التي بني أيدينا فقد مر معنا أن آية البقرة جاءت يف سياق ا امتنان عىل بني 

التي  ﴾ڌ ﴿دون  ﴾ٻ﴿ا امتنان أمور منها : التعبري بـ إرسائيل فناسب ذلك

جاءت يف املوضع اآلخر الذي يف نفس السياق  يف األعراف، ومنها ذكر الرغد إذ 

«الراء والغني والدال أصالن أحدمها: أطيب العيش»هو املناسب لالمتنان؛ إذا 

امتنان؛  ، بينام حذف يف األعراف حيث  ا(الطيب الواسع)، والرغد هو: 

فمسلك الرازي يف غاية الظهور ، واعرتاض األلويس نوع من التعنت، بل قد جاء 

يف » نفس هذا التعليل عند عدد أهل العلم؛ فمن ذلك قول اخلطيب اإلسكايف :

يف هذه السورة وحذفها يف سورة األعراف فاجلواب عنها  ﴾ڀ﴿اإلتيان بقوله 

أسند الفعل إىل نفسه تعاىل كان اللفظ كاجلواب يف اخلطايا واخلطيئات، ألنه ملا 

، وملا مل يسند باألرشف األكرم، فذكر معه اإلنعام األجسم، وهو أن يأكلوا رغداً 

الفعل يف سورة األعراف إىل نفسه مل يكن مثل الفعل الذي يف سورة البقرة، فلم 

 ذكر تىضقيذكر معه ما ذكر فيها من اإلكرام األوفر، وإذا تقدم اسم املنعم الكريم ا

؛ فام سلكه الرازي ليس بدعًا من القول حتى يعرتض عليه،وقد «نعمته الكريمة

وقد وصف األكل هنالك » احظ صاحب تفسري املنار مناسبة أخرى لطيفة فقال: 

 .١/5١8مقاييس اللغة) ر غ د ( : (١)

 مفردات ألفاظ القرآن) ر غ د( (١)

، ١/١5١، نظم الدرر٥8، و كشف املعاين: 81، وانظر قريبا منه يف : الربهان:١/١18درة التنزيل : (1)

 .٥/١5٦التحرير والتنوير: 



 

بالرغد وهو الواسع اهلنيء والتبشري به يناسب حال الدخول؛ إذ األمر لدى 

 واهلل أعلم.  «الداخل جمهول

 :خامسةاملسألة ال 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿: هنا قال (اخلامس) »الرازي:  نقل اآللويس قول

 يكون أن حيتمل املخاطبون وأيضًا: اجلمع، ملطلق -الواو - ألن بالعكس، وهناك ﴾ٺ

 بحط اشتغاله يكون وأن بد  ا فاملذنب كذلك، كانوا ما اآلخر والبعض مذنبني، بعضهم

 مم ﴾ٺ  ﴿: يقولوا أن هؤ اء تكليف كان جرم فال ، بالعبادة اشتغاله عىل مقدماً  الذنب

 التوبة يذكر مم بالعبادة (أو اً ) يشتغل أن به فاألوىل مذنبًا، يكون  ا الذي وأما -يدخلوا-

 كون احتمل فلام -يقولوا مم يدخلوا - أن جيب فهؤ اء العجب وإزالة للهضم (مانياً )

 يف منهام واحد كل حكم ذكر جرم  ا ، القسمني ذين إىل منقسمني املخاطبني أولئك

 بعضهم وكون واحدة، القصة فألن اخلامس وأما» واعرتض عليه بقوله: ،«أخرى سورة

 ﴾ٺ  ٺ ﴿يذكر أن ينبغي -ذكر ما مقتىض فعىل -حمقق مذنبني غري وبعضهم مذنبني

  .«السورتني يف مقدماً 

 التعليق:
لتغاير بني  ابد من التنبيه ابتداء إىل أن الرازي قد سلك مسلكني لتوجيه ا

األول فهو أن الواو ملطلق اجلمع فال تفيد  املوضعني تقديام وتأخريًا؛ أما املسلك

ترتيبًا، وبالتاّل فإن تغري ترتيب املتعاطفات بالواو  ا يؤمر يف املعنى فضاًل عن أن 

، وإنام هو جمرد تصحيح للكالم، ونفي لرس التغاير خيل به، وهذا ليس توجيهاً 

 .للتعارض عنه

وأما املسلك الثاين فقد أشار فيه إىل التكامل بني اآليتني يف تصوير حال القوم 

 .٥/18١تفسري املنار:  (١)

 ،  وسيأيت بنصه  بعد  أسطر.١1٥-١/١1٥وهو قريب مما سلكه اخلطيب اإلسكايف، ولعله أخذه منه، انظر درة التنزيل:  (١)



 

م قول  ، ومنهم من ليس كذلك فحقه أن ﴾ٺ  ﴿وأن منهم املذنب فحقه أن يقدِّ

م السجود.  يقدِّ

 : عدة جوانب -حسب فهمي -واعرتاض اآللويس كان له 

ا غري مسلم إذ إنَّ / أن القصة واحدة فينبغي أن يكون الكالم واحدًا، وهذ١

عندنا كثريًا من القصص قد تكررت يف سور خمتلفة بعبارات خمتلفة مع ا اتفاق أهنا 

قصة واحدة مثل قصة ضيف إبراهيم ، وكرؤية موسى للنار بالواد املقدس، إىل غري 

ذلك مما يطول ذكره ، بل إن من بالغة القرآن أن عربَّ عن العبارة الواحدة التي 

واحد بأساليب خمتلفة  ا تعارض بينها و ا تناقض و ا اختالف، صدرت من قائل 

ما »قد قال اخلطيب يف درة التنزيل : مع مراعاهتا مجيعًا للسياق الذي ذكرت فيه، و

رسائيل وسائر األنبياء صلوات إأخرب اهلل تعاىل به قصة موسى عليه السالم وبني 

يقصد إىل حكاية األلفاظ  اهلل عليهم وما حكاه من قوهلم وقوله عز وجل هلم مل

بأعياهنا، وإنام قصد إىل اقتصاص معانيها، وكيف  ا يكون كذلك؟ واللغة التي 

خوطبوا هبا غري العربية، فإذا حكاية اللفظ زائلة وتبقى حكاية املعنى، ومن قصد 

حكاية املعنى كان خمريا بأن يؤديه بأي لفظ أراد، وكيف شاء من تقديم وتأخري 

 ترتيب كالواو، ولو قصد حكاية اللفظ مم وقع يف املحكى بحرف  ا يدل عىل

اختالف مل جيز، ولو قال قائل حاكيا عن غريه: قال فالن: زيد وعمرو ذهبا، وكان 

من كالمه: عمرو وزيد  هذا لفظا حمكيا، مم قال مانيا قاصدا إىل حكاية هذه اللفظة

قصد حكاية املعنى كان ذهبا، مل جيز له ذلك، ألنه غري قوله وأخر ما قدمه، وإن 

 .«ذلك مرخصا له

/ أن كون بعض القوم مذنبًا، والبعض ليس كذلك أمر معلوم بالرضورة فال ١

 .١1٥-١/١1٥درة التنزيل وغرة التأويل: (١)



 

حيتاج إىل اإلشارة إليه، وهذا غري مسلم أيضًا إذ كم من أمر معلوم بالرضورة لكن 

ٹ ٹ ﴿يقتيض املقام التذكري به أو التنويه إليه فيذكر ، وقد قال تعاىل: 

 ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿: ، وقال تعاىل[8٥البقرة:]﴾ٹ ڤ ڤ

واألمثلة عىل هذا كثرية مشهورة، واملقصود أن األمر املعلوم كثريا ما  [١٦النحل:]

يذكر ألن املقام يقتيض ذكره فال وجه  اعرتاض اآللويس، وكام أسلفت فإن كالم 

مل ما الرازي مبني عىل إظهار التكامل بني املوضعني ، وأحسن منه يف إظهار التكا

والد الة التكاملية بني العبارتني تفيد عدم »ذكره يف معارج التفكر حيث قال : 

وجوب الرتتيب بني التكليفني، وعدم وجوب القيام هبام مقرتنني، بل الواجب 

 . «القيام هبام دون إلزام برتتيب أو اقرتان

ني مل قدم ويبقى أن الرازي مل يبني وجه اختصاص كل موضع بام ورد فيه فلم يب

السجود يف البقرة وأخر يف األعراف، وقد أجاب عن هذا يف مالك التأويل حيث قال 

 يف به أمروا دعاء ﴾ٺ﴿:...قوهلم» باسطًا ومفصال فيام اخترصه الرازي وأمجله:

 من الواو مقتىض حيث من ألوهم سواء حد عىل السورتني يف ورد فلو سجودهم

 أحد عىل لآلخر أحدمها مساوق غري منفصلني لوالقو بالسجود أمروا أهنم ا احتامل

 القول هبذا املراد أن املجموع ليحرز السورتني يف وأخر فقدم الرتبة؛ عدم يف الواو حمتمالت

 الواو، حمتمالت من املعية معنى هبذا وتعني بعده و ا قبله  ا السجود حال يف يكون أن

 بتقلب فيفاكت حطة؛ سجودكم يف لنيقائ سجدا الباب وادخلوا:  املراد وأن املقصود وحترر

، مم أضاف مبينا رس «عظيمة وبالغة جليال املعية إجيازا بمعنى اإلفصاح عن الورود

 السجود ابتداء ألن بالسجود األمر البقرة يف وقدم»اختصاص كل موضع بام خص به: 

 يواآل السور يف الثابت الرتتيب عىل ذلك فجاء املطلوبان يتساوق مم الدعاء ابتداء يتقدم

 5/٦٨١معارج التفكر ودقائق التدبر:  (١)

 .١/١0٨مالك التأويل: (١)



 

، فباعتبار أن السجود مقدم عىل الدعاء فقد جاء مقدمًا يف املوضع األول يف «أعلم واهلل

، وأخر يف املوضع الثاين، وقد نظر البقاعي إىل السياق فقال يف  -موضع البقرة -املصحف 

وس وقدم الدخول السار للنف» : -التي يرى أن سياقها لتعداد النعم -موضع سورة البقرة 

والسجود الذي هو أقرب مقرب للحرضة الرشيفة ألنه يف سياق عد النعم عىل القول 

التي يرى أن سياقها ُمْشِعر   -، مم قال يف موضع سورة األعراف -«املشعر بالذنب

 به أمروا مما للسمع قارع أول ليكون ﴾ٺ  ٺ ﴿ وقدم»بتعليل آخر فقال:  -بالغضب

 هذه يف القصص هذه له سيقت إيذانًا بام اآلمام من ملوهحت ما بعظيم مشعراً  العبادة من

 وقّدم»:  اسبا لفظيًا يف موضع البقرة فقالبينام ملح الكرماين تن، «من املقام السورة

 هذه يف السابق ألَن األَعراف يف وأَخرها الّسورة هذه يف ﴾ڀڀ ڀ ﴿

اجلملتني سبقتا يف ؛ فقد  احظ الكرماين أن «الّدخول كيفيّة فبنّي  ﴾ٻ﴿ السورة

 فناسبها تقديم األمر بالدخول. ﴾ٻ  ﴿البقرة بقوله: 

 :املسألة السادسة
 وهناك -بالواو-﴾ٿ ﴿: هنا قال (السادس)»الرازي:  نقل اآللويس قول

 هناك وأما الفعلني، ملجموع واحدا جزاء الزيادة مع - املغفرة - هنا جعل إذ بدونه،

 كل توزع يفيد -الواو - فرتك الدخول جزاء والزيادة ﴾ٺ  ﴿ قول جزاء فاملغفرة

 فألن السادس وأما»؛ مم اعرتض عليه بقوله: «الرشطني من كل عىل اجلزاءين من

 ُقوُلوا مقابلة يف ﴾ٺ    ﴿ تعاىل وقوله اجلمع، ملطلق -الواو- وأن ، واحدة القصة

 - ذكر سواء ﴾ڀ ﴿ مقابلة يف ﴾ٿ﴿: تعاىل وقوله أخر، أو قدم سواء

  . «ترك أو -الواو

 .١/١0٨مالك التأويل:  (١)

 .١/١5١نظم الدرر:  (١)

 .1/١1٥نظم الدرر:  (1)

 .81الربهان للكرماين:  (5)



 

 التعليق:
هر، وعبارته عند اآللويس خمترصة، ونصها مسلك الرازي يف هذه املسألة غري ظا

ا يِف اأْلَْعَراِف َفَذَكَر فِيِه َأْمَرْيِن: »: يف تفسريه  َأمَّ

ِة َوُهَو إَِشاَرة  إىَِل التَّْوَبِة، َوَمانِيَها: طَّ ا: َقْوُل احْلِ ًدا َوُهَو ُدُخوُل اْلَباِب ُسجَّ  َأَحُدمُهَ

  .إَِشاَرة  إىَِل اْلِعَباَدةِ 

 : جزاءينُممَّ َذَكَر 

ا: َقْوُلُه َتَعاىَل: طَِّة.  ﴾ٺ    ٺ ٿ ﴿ َأَحُدمُهَ  َوُهَو َواِقع  يِف ُمَقاَبَلِة َقْوِل احْلِ

داً  ﴾ڳ ڳ﴿َقْوُلُه:َواآْلَخُر:   .َوُهَو َواقِع  يِف ُمَقاَبَلِة ُدُخوِل اْلبَاِب ُسجَّ

ُك الْ  َع ُكلِّ َواِحد  ِمَن اجْلُزَفرَتْ َطنْيِ  اءينَواِو ُيِفيُد َتَوزُّ ْ ا يِف  ،َعىَل ُكلِّ َواِحد  ِمَن الرشَّ َوأَمَّ

َياَدِة َجَزاًء َواِحًدا ملَِْجُموِع اْلِفْعَلنْيِ أَْعنِ  ي ُدُخوَل ُسوَرِة اْلبََقَرِة َفيُِفيُد َكْوَن جَمُْموِع املَْْغِفَرِة َوالزِّ

طَّةِ اْلبَاِب َوقَ   ، وقد تركز اعرتاض اآللويس عىل جانبني: «ْوَل احْلِ

حدة، وقد مضت اإلجابة عن مثل هذا كون القصة وا اجلانب األول:

 ا اعرتاض يف املسألة اخلامسة.

يتعرض له الرازي ومل يعتمد  ، وهذا مما ملاو ملطلق اجلمعاجلانب الثاين: أن الو

الم الرازي أن الواو ملطلق اجلمع، ، بل قد مىض يف املسألة اخلامسة يف كعليه

وتعرض اآللويس ملثل هذا خروج بالكالم عن حمل النزاع، لكن يبقى أن وجه 

؛ ألن كال -يف حد علمي-التفريق الذي أشار إليه اإلمام الرازي غري ظاهر

ليست واقعة يف  ﴾ڳ  ڳ ﴿﴾ٿ  ٿ﴿ اجلملتني

نفة، والثانية مفصولة جواب الطلب أصاًل، بل األوىل مجلة موصولة بالواو مستأ

  ڑ﴿: ل، وكأن سائال سأل بناء عىل قولهبينها وبني ما سبق شبه كامل ا اتصا

فقال: وماذا بعد املغفرة؟  ﴾گ ککککگ گ

، ويف رس التغاير بني املوضعني يقول ابن ﴾ڳڳ ﴿ فقيل هلم:



 

 البقرة يف ﴾ٿ ﴿ : تعاىل قوله يف العطف واو زيادة وأما»الزبري الغرناطي : 

 قوله لدن من اآلية هذه قبل املتقدم ألن هنا هبا يءج فإنام اخلامس السؤال وهو

 تقدم كام ونعم آ اء يه إنام ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿ : سبحانه

 بالواو الزيادة قضية عطف ذلك فناسب ءيش بعد شيئا التفصيل عىل عليهم عددت

 الز ات نع بالعفو اإلنعام ورضوب اآل اء تعداد من تقدم ما عىل يليجر

 ﴾ٿ ﴿:  ورد التعداد إحراز من القصد هلذا ، اإلحسان برضوب وا امتنان

 قبلها يرد فلم األعراف آية وأما هنا الواو ترد مل لو ذلك ليحصل يكن ومل بالواو هنا

 .«البقرة سورة يف ورد ما

 :املسألة السابعة
 هناو ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ﴿: هناك قال (السابع)»الرازي:  نقل اآللويس قول

: قال حيث( من)بـ: التخصيص عىل مبني هناك القصة أول ألن ﴾ڱ﴿ يذكر مل

 مل وملا ، أوله ليطابق الكالم آخر يف فخص ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ﴿

َل  قبل التي اآليات يف يذكر ، «ذلك القصة آخر يف يذكر مل وختصيصاً  متييزا هنا َفَبدَّ

َل  قبل هنا ذكر قد تعاىل فألنه السابع وأما»مم اعرتض عليه بقوله:   عىل يدل ما َفَبدَّ

 ېېې  ېۉۉ ﴿ :سبحانه قال حيث والتمييز، التخصيص

 حينئذ فالالئق - وصيغته اخلطاب بكافات إل  ﴾وئەئ ەئ ىى ائائ 

 أيضا. ِمنُْهمْ  لفظ يذكر أن -

 : التعليق
مسلك اإلمام الرازي هنا ظاهر جيل فقد  احظ أن سورة األعراف جاءت 

ذلك مع اآليات قبلها، ولعل سوق كالمه الذي اخترصه متسقة ب ﴾ڱ ﴿بزيادة 

 خمترصًا. ١/١5١،ونظم الدرر:٥8حوه يف: كشف املعاين: ون ، ١0٥-١/١08مالك التأويل: (١)



 

ْفَظِة يِف »األلويس أدعى لتجليته وظهور حجته فيه حيث يقول :  َسَبُب ِزَياَدِة َهِذِه اللَّ

ِة َهاُهنَا َمْبنِي   َل اْلِقصَّ ُه َتَعاىَل  (ِمنْ )َعىَل التَّْخِصيِص بَِلْفِظ  ُسوَرِة اأْلَْعَراِف َأنَّ َأوَّ أِلَنَّ

َفَذَكَر أَنَّ [ ١٨٥]اأْلَْعَراِف:  ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ﴿اَل: قَ 

ةُ  َد ُصنُوَف إِْنَعاِمِه َعَلْيِهْم َوَأَواِمِرِه هَلُْم، َفَلامَّ اْنَتَهِت اْلِقصَّ  ِمنُْهْم َمْن َيْفَعُل َذلَِك ُممَّ َعدَّ

ِة  ﴾ڱ  ﴿َفَذَكَر َلْفَظَة:  ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل:  يِف آِخِر اْلِقصَّ

لِِه َفَيُكوُن الظَّاملُِوَن ِمْن َقْوِم  ِة لَِيُكوَن آِخُر اْلَكاَلِم ُمَطابًِقا أِلَوَّ ِل اْلِقصَّ َكاَم َذَكَرَها يِف َأوَّ

ًة َجابَِرةً  ًة َعاِدَلًة، َوَهاُهنَا َذَكَر ُأمَّ  اهْلَاِديَن ِمنُْهْم َفُهنَاَك َذَكَر ُأمَّ
ِ
ا ِمْن  ُموَسى بِإَِزاء َوِكْلَتامُهَ

ا يِف ُسوَرِة  َبُب يِف ِذْكِر َهِذِه اْلَكِلَمِة يِف ُسوَرِة اأْلَْعَراِف، َوَأمَّ َقْوِم/ ُموَسى َفَهَذا ُهَو السَّ

تِي َقْبَل َقْولِِه:  ْ َيْذُكْر يِف اآْلَياِت الَّ ُه مَل مَتِْييًزا  ﴾ڱ  ڱ  ڳ ﴿اْلَبَقَرِة َفإِنَّ

ِة ِذْكُر َذلَِك التَّْخِصيَص َفَظَهَر اْلَفْرُق َوخَتِْصيًصا َحتَّى يَ  ، وبه «ْلَزَم يِف آِخِر اْلِقصَّ

ييز بني إرسائيل إىل طائفة هتدي يتضح أن مقصوده من التخصيص والتمييز هو مت

باحلق وأخرى ظاملة ، وأما اعرتاض األلويس فليس يف حمله إذ تكلم عىل 

حوها ، و ا عالقة له بام ون ﴾ۉ  ۉ  ﴿التخصيص بضامئر اخلطاب يف 

َوَوْجُه » أشار إليه اإلمام الرازي، وقد حلظ يف التحرير والتنوير السياَق فقال:

يُح بَِأنَّ َتْبِديَل اْلَقْوِل مَلْ َيْصُدْر ِمْن مَجِيِعِهْم، َوُأمْجَِل َذلَِك يِف ُسوَرِة  ِزَياَدهِتَا ُهنَا التَّرْصِ

ِذيَن اْلَبَقَرِة أِلَنَّ آَيَة اْلبَ  َقَرِة ملََّا ِسيَقْت َمَساَق التَّْوبِيِ  َناَسَب إِْرَهاهُبُْم باَِم ُيوِهُم َأنَّ الَّ

َمُل َعىَل مَجَاَعتَِها  . «َفَعُلوا َذلَِك ُهْم مَجِيُع اْلَقْوِم، أِلَنَّ َتبَِعاِت َبْعِض اْلَقبِيَلِة حُتْ

، الربهان ١5٨-١/١51، وانظر نفس التعليل يف: درة التنزيل لإلسكايف: 1/١00تفسري الرازي : (١)

 .85للكرماين:

 أي زيادة منهم يف األعراف. (١)

 .-بإذن اهلل -عند املسألة العارشة  ، وسيأيت بيان مراد ابن عاشور بكون السياق للتوبي ٥/١5٨التحرير والتنوير:  (1)



 

 :املسألة الثامنة
 ﴾ڻ﴿ وهناك ﴾ڦ﴿ :هنا قال (نالثام)»نقل اآللويس قول الرازي:

 واستئصاله عليهم تسليطه يفيد واإلرسال األمر، أول يف حدومه يفيد اإلنزال ألن

 إنام يف...الثامن...فألهنا أما» ، مم اعرتض عليه بقوله:«باآلخرة يكون وذلك ، هلم

 متقدمة أهنا كام - نزو ا األعراف سورة عىل متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح

 كلها األعراف وسورة مدنية، كلها البقرة سورة فإن كذلك، وليس - ترتيبا عليها

 ...إل  مكية

 التعليق:
سلك اإلمام الرازي يف هذا املوضع ما سلكه يف املسألة األوىل والثانية من 

، بينام مل يرتض اإلمام اآللويس هذا  ظر إىل ترتيب املوضعني يف املصحفالتوجيه بالن

كالمه والرد عليه، مم إن هذا التفريق بني اإلنزال  املسلك وقد مىض رشح

اُء »واإلرسال ظاهر بالرجوع إىل معنامها يف اللغة، فقد قال ابن فارس  النُّوُن َوالزَّ

 َوُوُقوِعهِ 
 
ء ُم َكِلَمة  َصِحيَحة  َتُدلُّ َعىَل ُهُبوِط يَشْ نُي »، وقال : «َوالالَّ اُء َوالسِّ الرَّ

ُم َأْصل  وَ  ، َيُدلُّ َعىَل ا ِاْنبَِعاِث َوا ِاْمتَِدادِ َوالالَّ ِرد  ُمنَْقاس  ، و ا شك أن «اِحد  ُمطَّ

 إ ا مقارنًا  يتصور أن يرسل ويصل إىل املعذبنيالرجز الذي يكون يف السامء  ا

لإلنزال أو  احقًا به، ويمكن أن نضيف أن اإلرسال خاصة وقد عدي بعىل أدل 

،  -كام مر   –سورة األعراف املشعر بالغضب عىل اإلصابة فهو أنسب بسياق 

، ﴾ڦ ﴿فبني»وقد   احظ يف معارج التفكر تكامال بني املوضعني فقال: 

، وجعلنا هذا اد؛ أي فأنزلنا بسلطان الربوبيةتكامل يف أداء املعنى املر ﴾ڻ﴿و

 ٨/5١8مقاييس اللغة ) ن ز ل(:  (١)

 .١/1٥١مقاييس اللغة) ر س ل (:  (١)

 .1/١50انظر قريبا من هذا يف : نظم الدرر:  (1)



 

، ، وأناة، وتتابععنى التوجيه ألداء مهمة ما بتؤدةاإلنزال إرسا اً؛ ففي اإلرسال م

وهذا املعنى  ا يدل عليه اإلنزال كام أن اإلنزال بسلطان الربوبية القاهر  ا يدل عليه 

لفظيا يف اآليات عرب عنه كام  احظ صاحب الربهان تناسبا  ،«اإلرسال فتكامال

 ألَن ﴾ڻ﴿ األَعراف ويف ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ﴿الّسورة هذه يفو»بقوله: 

 وليس قبله، ما طِبق عىل ذلك فجاءَ  ف،األَعرا يف كثرت والرسالة الّرسول لفظ

،  وتكرر اإلرسال بترصيفاته املختلفة ظاهر جدًا يف «البقرة سورة يف كذلك

مع املوضع حمل الدراسة ستة وعرشين موضعا بينام بلغ ذكر  -األعراف حيث بلغ 

اإلنزال بترصيفاته املختلفة يف السورة نفسها تسعة مواضع ، ولعل مما يؤيد هذا 

 تناسب الذي أشار إليه الكرماين تكرَر اإلنزال يف البقرة يف عدة آيات قال تعاىل : ال

ۉ ﴿ ، وقال:[5البقرة: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿، وقال: [١1لبقرة: ]ا ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى 

فجاء  [٨8البقرة:] ﴾ې ې ې ى ﴿ :، وقال [5١–50البقرة:] ﴾ڍ ڍ

 فظ الذي تكرر يف السورة نفسها، واهلل أعلم.كل لفظ يف املوضعني موافقا لل

 :املسألة التاسعة
 - وهناك-بالفاء-﴾پ ﴿: هنا قال (التاسع)»الرازي:  نقل اآللويس قول

 وكان - يشء عليه عطف فعل كل أن وهو ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿ يف مر ملا - بالواو

 - األول عىل الثاين عطف - اجلزاء بمنزلة اليشء وذلك الرشط، بمنزلة الفعل

 ﴾پ﴿ البقرة سورة يف قيل بالدخول األكل تعلق فلام - الواو - دون -بالفاء

، مم اعرتض «﴾ڈ﴿: قيل األعراف، يف - بالسكون األكل - يتعلق مل وملا

 - بالسكون األكل - تعلق عدم منع عليه فريد التاسع يف ذكر ما وأما»عليه بقوله: 

 ٦٨1-5/٦٨١معارج التفكر:  (١)

 .85الربهان للكرماين:  (١)



 

 فقد الزخمرشي، ذكر كام منها - لألكل - سكناهم تتسبب ، القرية سكنوا إذا ألهنم

 ﴾ڈ ﴿بني  فرق  ا فحينئذ منها، واألكل سكناها بني الوجود يف مجعوا

  .«اجلواب يتم فال ﴾پ ﴿و

 التعليق:
يالحظ أن هذه هي املسألة الثالثة يف تفسري الرازي، ولكن اآللويس جعلها 

 بالدخول تاسعة، وهذا غري مناسب ألنه جعلها بعيدة عن مسألة الفرق بني التعبري

والسكون مع شدة اتصاهلا هبا، مم إن الرازيَّ قد أحال يف املسألة عىل موضع سابق 

اآللويس الكالم باملعنى  ( من سورة البقرة، وقد نقل1٨مشابه يف قصة آدم يف اآلية )

ء  َوَكاَن »، وعبارة الرازي أوضح حيث يقول : واخترصه ُكلُّ فِْعل  ُعطَِف َعَلْيِه يَشْ

ِل  [ءااجلز]بَِمنِْزَلِة الرشط، وذلك اليشء بمنزلة  اْلِفْعُل  َف الثَّايِن َعىَل اأْلَوَّ
ُعطِ

 ُدوَن اْلَواِو َكَقْولِِه َتَعاىَل: 
ِ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿بِاْلَفاء

 ملََّا َكاَن ُوُجوُد اأْلَْكِل  [٨٥]اْلَبَقَرِة:  ﴾ڀ
ِ
ًقا َفَعَطَف ُكُلوا َعىَل اْدُخُلوا بِاْلَفاء ِمنَْها ُمَتَعلِّ

ل  إىَِل اأْلَْكِل، َواأْلَْكُل  ُخوُل ُموصِّ ُه َقاَل إِْن ُأْدِخْلُتُموَها َأَكْلُتْم ِمنَْها، َفالدُّ بُِدُخوهِلَا َفَكَأنَّ

ُ َذلَِك َقْوُلُه َتَعاىَل يِف ِمْثِل َهِذِه اآْلَيِة ِمْن ُسوَرِة اأْلَ  ْعَراِف: ُمَتَعلِّق  ُوُجوُدُه بُِوُجوِدِه ُيَبنيِّ

، [١٦١]اأْلَْعَراِف:  ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ ڍ ڌ ڌ﴿

 أِلَنَّ 
ِ
ْكنَى َوِهَي  ﴾ڎ﴿َفَعَطَف ُكُلوا َعىَل َقْولِِه اْسُكنُوا بِاْلَواِو ُدوَن اْلَفاء ِمَن السُّ

ْبِث َواأْلَْكُل  َا خَيَْتصُّ ُوُجوُدُه بُِوُجوِدِه أِلَنَّ َمنْ  َدَخَل ُبْسَتاًنا َقْد  املَُْقاُم َمَع ُطوِل اللُّ

ِط َوَج  ْ َق اجْلََزاُء بِالرشَّ ِل َتَعلَّ ْ َيَتَعلَُّق الثَّايِن بِاأْلَوَّ َب َيْأُكُل ِمنُْه َوإِْن َكاَن جُمَْتاًزا َفَلامَّ مَل

 
ِ
، والظاهر أن اعرتاض اآللويس يف غري حمله حيث «...اْلَعْطُف بِاْلَواِو ُدوَن اْلَفاء

 يف اآللويس، وهو األنسب. العبارة يف تفسري الرازي املطبوع: ]اجلزء[، وما أمبته (١)

، وقد حذفت آخر كالمه خلروجه عن موضوع البحث إىل احلديث عن الواو والفاء 1/5تفسري الرازي: (١)

 .-عليه السالم-يف قصة آدم 



 

، رغم أن ن السكون كام هو متسبب عن الدخولتسببا عمتسك بكون األكل م

الرازي مل يتعرض هلذا بل كان كالمه عن تعلق األكل بالدخول تعلق اجلزاء 

،  األكل بدون الدخولظاهر فال يمكن وهذا  لرشط خالفا لتعلق السكون باألكل،با

،  بهللحرف الذي علق لكنه ممكن دون سكون فظهر الفرق بني الفعلني ومناسبة كل 

واألصل يف ذلك »فقال :  وقد سبق اخلطيب اإلسكايف الرازي إىل نفس التعليل

بتداء، وكان األول مع الثاين أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق اجلواب با ا

بمعنى الرشط واجلزاء، فاألصل فيه عطف الثاين عىل األول بالفاء دون الواو كقوله 

فعطف  [٨٥]البقرة:  ﴾پ  پ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿تعاىل: 

كلوا عىل ادخلوا بالفاء ملا كان وجود األكل منها متعلقا بدخوهلا، فكأنه قال: إن 

دخلتموها أكلتم منها، فالدخول موصل إىل األكل، واألكل متعلق وجوده 

ڍ   ڌ  ڌ   ﴿بوجوده. يبني ذلك قوله تعاىل يف مثل هذه من سورة األعراف: 

[ ١٦١]األعراف:  ﴾ژ   ڑ  ڑ  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

من  ﴾ڎ ﴿بالواو دون الفاء، ألن  ﴾ڎ ﴿فعطف )كلوا( عىل قوله 

السكنى، وهي املقام مع طول لبث. واألكل  ا خيتص وجوده بوجوده، ألن من 

 يدخل بستانا قد يأكل منه

، فلام مل يتعلق الثاين باألول تعلق اجلواب با ابتداء وجب وإن كان جمتازاً 

، وكل هذا الذي ُذِكَر من باب التكامل دون تعليل «...الفاء واو دونالعطف بال

ي نجد جوابه عند البقاعي إذ يقول  اختصاص كل موضع بام اختص به، وهذا الذ

 ،«﴾پ﴿وناسب سياق النعم الد الة عىل تعقيب نعمة الدخول بالفاء يف قوله »

 من سورة البقرة عند ذكر قصة آدم. 1٨وكالمه عند اآلية  (١)

 ، ونحوه أيضا يف مالك التأويل:.١١1-١/١١١درة التنزيل: (١)

 .٥/١5٨، وانظر نفس التعليل يف التحرير والتنوير: ١/١5١نظم الدرر:  (1)



 

 الّدخول ألَن» اللفظ فيقول: آخر لطيف ناظر إىل بينام نجد الكرماين يعلل بتعليل

: املعنى ﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ ﴿( األَعراف) يفو األَكل، فيتبعه ا انقضاء رسيع

 واهلل أعلم .،«األَكل والسكون بني امجعوا يأَ  بالواو، فذكر ممتدّ  وذلك فيها، َأقيموا

 :املسألة العاشرة
 ﴾ہ﴿ وهناك ﴾ى﴿: هنا قال (العارش)»ول الرازي: نقل اآللويس ق

، مم اعرتض عليه  «هناك - الظلم - بلفظ فياكت ظلامً  الفسق كون هنا بني ملا نهأل

 سورة عىل متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح إنام فألهنا ..العارش. أما»بقوله: 

 البقرة سورة فإن كذلك، وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أهنا كام - نزو اً  األعراف

 .«مكية كلها األعراف وسورة ، مدنية كلها

 التعليق:
سلك اإلمام الرازي يف هذا املوضع ما سلكه يف املسألة األوىل من التوجيه 

، بينام مل يرتض اإلمام اآللويس هذا  املسلك ظر إىل ترتيب املوضعني يف املصحفبالن

وقد مىض رشح كالمه والرد عليه، لكن تعليل اإلمام الرازي أقرب إىل إظهار ما 

تكامل من أن يكون توجيهًا لرس ا اختالف، خاصة أنه مرَّ معنا أن بني اآليتني من ال

الترصيح قد يكون يف املوضع املتأخر  ا يف املوضع املتقدم، ولذلك فلعل األنسب 

َتنْيِ »رير والتنوير يف موضع األعراف: ما ذكره يف التح ُه ملََّا اْقَتىَض احْلَاُل يِف اْلِقصَّ أِلَنَّ

َي َذلَِك يِف اْلَبَقَرِة َتْأِكيَد َوْصِفِهْم  ، ﴾ڦ  ڦ   ڄڦ﴿ ُبُقولِِه: [٨٥]بِالظُّْلِم َوُأدِّ

ْلِم ُهنَالَِك َمالَِثًة، َفُعِدَل َعنُْه إىَِل َما ُيِفيُد ُمَفاَدُه، َوُهَو اْلِفْسُق،  اْسُتْثِقَلْت إَِعاَدُة َلْفِظ الظُّ

، َفُهَو َأْنَسُب بَِتْذِييِل التَّ  لَِئالَّ  ﴾ڇ﴿ْوبِيِ ، َوِجيَء ُهنَا بَِلْفِظ َوُهَو َأْيًضا َأَعمُّ

 .81-8١الربهان للكرماين: (١)

عبارة اآللويس غري متالئمة مع ماسبق من عده بعض آيات األعراف مدنية، مع أنه سبق أن الراجح أن  (١)

 السورة كلها مكية. 



 

ًة َمالَِثًة، َفَكاَن َتْذِييُل آَيِة اْلَبَقَرِة َأْنَسَب بِالتَّْغِليِط يِف  َيُفوَت َتْسِجيُل الظُّْلِم َعَلْيِهْم َمرَّ

ِهْم، أِلَنَّ َمَقاَم التَّْوبِيِ  َيْقتَِضيهِ  رق مل يرش ، واملالحظ أن ابن عاشور أشار إىل ف«َذمِّ

لتعبري بـا اسم الظاهر يف البقرة، والتعبري أ ا وهو ا له الرازي و ا اآللويس

هه بأن موضع البقرة فيه توبي  اقتىض الترصيح بالظلم بالضمري يف األعراف ، ووجَّ

ابتداء، بينام كان التوبي  يف األعراف أقل فأخر الترصيح بالظلم إىل آخر اآلية، 

ة األعراف املتقدم يف ــيف آي ﴾ڱ ﴿ ادةــزيـه لـهـع توجيـم قـا متسـه هنـوتوجيه

 املسألة الثامنة.  

 

                            

 

 ألة األوىل ، وغرِيها  أن موضع البقرة جاء يف سياق تعداد، وقد مرَّ معنا يف املس٥/١5٨التحرير والتنوير:  (١)

النعم، وهذا  ا يتعارض مع ماذكره ابن عاشور من كون اآليات للتوبي ؛ فاآليات جاءت فعددت النعم 

لكنها عددهتا تعدادا فيه توبي  لبني إرسائيل لعدم شكرهم تلك النعم ، ومما يؤكد هذا قول ابن عاشور يف 

تَِفاِع أِلَنَّ آَيَة اْلَبَقَرِة ِسيَقْت َمَساَق التَّْوبِيِ  َفنَاَسَبَها َما ُهَو َأَدلُّ َعىَل املِْنَِّة، َوُهَو َتْعِجيُل ا ِانْ  " الصفحة نفسها :

ائِيَل. ِة َبنِي إرِْسَ ِة بِِقصَّ ِد اْلِعرْبَ َُجرَّ
اِت اْلَقْرَيِة، َوآَياُت اأْلَْعَراِف ِسيَقْت ملِ أن التعبري بام هو  ، فهو يرى" بَِخرْيَ

.أدل عىل  عىل املنة يناسب مقام التوبي ، واهلل أعلم

.٥/185وانظر توجيها آخر يرجع إىل استثقال تكرار كلمة الظلم يف آية األعراف يف تفسري املنار:  (١)



 

 الخاتمة
يف ختام هذا البحث أمحد اهلل عىل ما يرس من إمتامه، مم إن من أهم ما خرجت به 

نظر من هذا البحث مراَء البحث يف علم املتشابه اللفظي، وقد شعرت بعد ال

لسنوات تزيد عىل العرشين يف كتب هذا العلم أنه مازال بحاجة إىل جهود 

، ولعل إحدى زيز وجتيل دقته وبالغته من خاللهاستقرائية ختدم الكتاب الع

، ولعل من أحسن ما خيتم به هذا -بإذن اهلل-الكليات تكون رائدة يف هذ املجال 

لرازي يف اآليات املدروسة يف تعقباته عىل اإلمام االبحث ما ختم به اآللويس 

 -واجلواب الصحيح عن مجيع هذه السؤا ات وما حاكاها»هذا البحث حيث قال: 

من أنه  ا بأس باختالف العبارتني إذا مل يكن هناك تناقض،  -ما ذكره الزخمرشي

ألهنم  ؛﴾ڈ﴿وقوله:  ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ﴿و ا تناقض بني قوله تعاىل: 

كناها ألكل منها، فقد مجعوا يف الوجود بني سإذا سكنوا القرية فتسبب سكناهم ل

أو أخروها، فهم جامعون  -دخول الباب-عىل( احلطة)واألكل منها، وسواء قدموا

گ   گ  ﴿ ا يناقض إمباته، وقوله تعاىل:  -الرغد -يف اإلجياد بينهام، وترك ذكر

بالغفران  -موعد بشيئني [١٦١]األعراف: ﴾ڳ گگڳ

ل ألنه استئناف مرتب عىل تقدير قول القائل:ماذا  ا خي -الواو -والزيادة، وطرح

زيادة  ﴾ڱ﴿وكذلك زيادة  ﴾ڳ  ڳ﴿: بعد الغفران؟ فقيل له

 من دار واحد، انتهى. ﴾ڃ   ﴿و ﴾ڇ﴿بيان َوَأْرَسْلنا وَأْنَزْلنا و

وباجلملة التفنن يف التعبري مل يزل دأب البلغاء، وفيه من الد الة عىل رفعة شأن 

والقرآن الكريم مملوء من ذلك، ومن رام بيان رس لكل ما وقع  ،فياملتكلم ما  ا خي

فيه منه فقد رام ما  ا سبيل إليه إ ا بالكشف الصحيح والعلم اللدين، واهلل يؤيت 

، واحلق أن هذا «فضله من يشاء، وسبحان من  ا حييط بأرسار كتابه إ ا هو

 .١٦٥/ ١روح املعاين :  (١)



 

 ؛وهم يوجهون هذه اآلياتن العلامء الكالم النفيس من هذا العامل مل يكن غائبا ع

فها هو ذا ابن مجاعة يقول قبل أن يتكلم عن رس التغاير بني اآليات املدروسة يف هذا 

؛ فاملعتني باملتشابه «وفائدة مناسبتهام مع قصد التنويع يف اخلطاب»البحث: 

اللفظي املوجه آلياته  ا ينكر التنوع والتفنن يف اخلطاب لكنه مع ذلك يتلمس 

خرى لرس التغاير بني اآليات ، ولعل الذي دفع اإلمام اآللويس لتبني هذا وجوها أ

وكأنه يف مقابل توجيه اآليات الذي سار عليه الرازي  -وهو القول بالتفنن –الرأي 

أنه خيش من التكلف الذي يقع أحيانا عند حماولة التعليل ، ولعل القول الوسط يف 

القرآنية املتحدمة عن أمر واحد تفننًا يف  املسألة أن يقال: تنوعت وتغايرت اآليات

فال علينا  فيالتعبري ، مع وجود أرسار أخرى للتغاير قد تظهر لنا فنقول هبا، وقد خت

، واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل سيد ولد آدم، وعىل آله تكلف يف القول فيها بغري علم

 وصحبه وسلم.

 

                            

 

 .٥٦كشف املعاين:  (١)



 

 قائمة املراجع
، جالل الدين السيوطي، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، جممع   .١

 .ـه١5١٦امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف: 

 م.١00١: مايو -الطبعة اخلامسة عرش: آيار ، خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، .١

، حممود بن محزة الكرماين، دراسة  .1

 ، دار الفضيلة : القاهرة.  أمحد عبد التواب عوضمراجعة وتعليق:  عطا، وحتقيق: عبد القادر أمحد

، بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، حتقيق: حممد أبو الفضل  .5

 .لبنان–: بريوت م، دار املعرفةإبراهي

: دمشق، ن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، عبدالرمح .٨

 م.١٥٥٦-ـه١5١٦الطبعة األوىل : 

 ، الدار التونسية للنرش.-ابن عاشور-، حممد الطاهر  .٦

 حممد عزة دروزة، دار الغرب اإلسالمي:  .8

 م.  ١000-ـه١5١١بريوت، الطبعة الثانية:

 دار ازي، الر الدين فخر الغيب، ومفاتيح الكبري بالتفسري املشتهر –  .٥

 .م١٥٥0-ـه١5١0 بريوت،:  الفكر

 دار الفكر للطباعة والنرش. ، حممد رشيد رضا، .٥

، الطبعة الثانية: حممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبة-د  .١0

 م.١٥٥8-ـه١50٥

، أبو الفضل شهاب الدين حممود اآللويس،  .١١

 .ـه١5١٨بريوت، الطبعة األوىل: : كتب العلميةدار ال

حممود  -سبكي، حتقيق: عبد الفتاح احللو، تاج الدين عبدالوهاب ال .١١

 حممد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية: فيصل عيسى البايب احللبي.



 

دار  عبد اجلواد خلف،-حتقيق: د ، بدر الدين بن مجاعة، .١1

 م ١٥٥0 -هـ  ١5١0األوىل،  الطبعة الوفاء ـ املنصورة،

، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم : دمشق، الطبعة  .١5

 .١5١١األوىل : 

: ، الراغب األصفهاين، حتقيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم .١٨

  م.١٥٥8 -هـ ١5١٥الطبعة الثانية:  ،: بريوتالدار الشامية –دمشق 

: بريوت، الطبعة الم حممد هارون، دار اجليلبد الس: ع، ابن فارس، حتقيق .١٦

 م.١٥٥١-ـه١5١١األوىل: 

 القرآن أول من واآليات للسور نقدية تأصيلية دراسة –  .١8

  :األوىل الطبعة عفان، ابن دار أمحد، حسني عبدالرزاق اإلرساء، سورة هناية إىل الكريم

 م.١٥٥٥-ـه١5١0

، أمحد بن  .١٥

 سعيد الفالح، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل : إبراهيم بن الزبري الثقفي الغرناطي، حتقيق:

 .ـه١501-م١٥٥1

، الطبعة ، د : حممد بن عيل الصامل، دار إشبيليا .١٥

 .ـه١5١١األوىل : 

 ومراجعته: عيل بن حممد الضباع. أرشف عىل تصحيحه، ، ابن اجلزري .١0

خرج آياته  ، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، .١١

 : عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية.وأحاديثه ووضع حواشيه

، صالح الدين الصفدي، اجلزء الرابع باعتناء: س. ديد رينغ، يطلب من دار  .١١

 النرش: فرانز شتايز بفيسبادن.

 بريوت. إحسان عباس، دار صادر:–ابن خلكان، حتقيق: د  ، .١1



 

 فهرس املوضوعات
 ١٥٦ ........................................................................... املقدمة

 ١٥٥ .......................................................................... التمهيد

 ١٥١ .................................................................... املسألة األوىل

 ١٥١ .......................................................................... تعليقال

 ١٥8 ..................................................................... املسألة الثانية

 ١٥8 .......................................................................... التعليق

 ١٥٥ ..................................................................... املسألة الثالثة

 ١٥٥ .......................................................................... التعليق

 ١0١ .................................................................... املسألة الرابعة

 ١0١ .......................................................................... التعليق

 ١05 ...................................................................اخلامسةاملسألة 

 ١05 .......................................................................... التعليق

 ١08 .................................................................. املسألة السادسة

 ١0٥ .......................................................................... التعليق

 ١0٥ ................................................................... املسألة السابعة

 ١0٥ .......................................................................... التعليق

 ١١١ ................................................................... املسألة الثامنة:

 ١١١ ......................................................................... التعليق:

 ١١١ .................................................................. املسألة التاسعة:

 ١١1 ......................................................................... التعليق:

 ١١٨ ................................................................... املسألة العارشة

 ١١٨ .......................................................................... التعليق

 ١١8 ........................................................................... اخلامتة

 ١١٥ .................................................................... قائمة املراجع

 ١١١ ............................................................. فهرس املوضوعات:
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