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أثرىاآلراءىالتفدوروةىلإلمامىابنىهذامىفيى
ىتوجوهىمعانيىاألدواتىرلىىخالفوهىمنىالمفدرونىى

 

ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

 املقدية
عراب القػراف الكػريـال يخفى عمى الباحثيف كالدارسيف في     كتب تفسير، كمعاني، كا 

خصكصػػػا،ك دارسػػػي العمػػػـك المػػػرعيال عمكمػػػاأل مػػػا البػػػف  مػػػاـ ا نصػػػارم مػػػف مكانػػػال 
عمميال ساميال ،ككيػؼ ال يكػكف متبػها  ػذم المكانػال ك ػك الػذم درس عمػـك كيتػ  عمػى يػد 

  مػػف عممػػاع العربيػػال ،كالقػػراعات ،كالفقػػ  ،ك حسػػب اختصاصػػ كبػػار مةمػػال الصػػنعال كػػا
مع فرط ذكاع ،كحضكر ذ ػف ،كديػال ف ػـ ،كسػعال اطػاع  ،ا صكؿ ،كغير ا مف العمـك

،كمع انصراف  إلى عمـك العربيػال كتركػ  ا ثػر الكاضػ   (1)م د ل  بذلؾ العمماع ا فذاذ،
 ثػػر الكاضػػ  كالبيػػاني فػػي خالفيػػ  ،كػػاف لػػ  ا ،كالمغػػكم ،كالصػػرفي ،فػػي الػػدرس النحػػكم

كالسػػػيما كتابػػػ  مغني أل ميضػػػا فػػػي عممػػػاع التفسػػػيرلمافي كتبػػػ  النحكيػػػال مػػػف فاةػػػدة عمميػػػال
المبيػػب عػػف كتػػب االعاريػػبص الػػذم مصػػب  كالرػػامع لنكػػت إعػػراب، كمعػػاني،ك تفسػػير 

 صِ بػػػػدليؿ يكل . ضضضكضػػػػعت الكتػػػػاب  فػػػػادة متعػػػػاطي العربيػػػػال كالتفسػػػػير رميعػػػػاص فالقػػػػرا

                                                      

 صدرتضضض   الميكخ بؿ ا يراف ففاؽ العربيال متقف.    ػ  ِٖٓضضض ياؿ عن  االماـ ابف حرر العسقاني ت ُ)   
 البالغ كالتحقيؽ العريبال كاالستدراكات الدييقال كالمباحث الغربيال بالفكاةد كانفرد الطالبيف لنفع الديف رماؿ الميخ

 بما مقصكدم عف التعبير مف ب ا يتمكف كاف التي كالممكال الكاـ في التصرؼ عمى كااليتدار المفرط كا طاع
 بالمغرب كنحف زلنا ما خمدكف ابف لنا ياؿ القمب كريال الخمؽ دماثالك  كالمفقال كالبر التكاضع مع كمكرزا مس با يريد
 الثامنال الماةال معياف في الكامنال الدررص  سيبكي  مف منحى  ماـ ابف ل  يقاؿ بالعربيال عالـ بمصر ظ ر من  نسمع
 رايبالم تحقيؽ،  ّٗ/ ّ.   ػ  ِٖٓ ، ػّٕٕ العسقاني محمد بف عمي بف محمد الفضؿ مبي الديف م اب الحافظ

 ال ند/ آباد يدرح ـُِٕٗ/  ػُِّٗ النمر سنال العثمانيال المعارؼ داةرة مرمس النامر ضاف المعيد عبد محمد/ 
، 
 ضضضالمفيدة التصانيؼ صاحب المعاني محقؽ ا لفاظ منق  العامال الميخكياؿ عن  االماـ ابف مفم  .  ضضض 

 الفف  ذا في فردا ككاف كثير ابف ياؿ الديارالمصريال في النحك مميخال إلي  كانت ت اآلفاؽ في ذكرم كسار امت ر
 المنصكريال بالقبال التفسير في كدرسضضض كالعركض كالبياف المعاني في طكلى يد ل  كالعبادة الديانال كثير ككاف
 بر اف إلماـ، ل محمد ا ماـ مصحاب ذكر في ا رمد المقصد ص كغير ـ المصرييف مف رماعال عن  كمخذ كغير ا
 بف الرحمف عبد د تحقيؽض  ٕٔ،ٔٔ/ ِ. ػْٖٖ، ػُٖٔ مفم  بف محمد بف اهلل عبد بف محمد بف را يـإب الديف

  السعكديال – الرياض النمر مكاف ـَُٗٗ -  ػَُُْ النمر سنال الرمد مكتبال النامر العثيميف سميماف
ؽ كتعميؽ الدكتكر تحقي ُٓٔمغني المبيب عف كتب االعاريب لإلماـ رماؿ الديف ابف  ماـ ا نصارم .   (ِ)

 لبناف ض  -ـ ض بيركت  ُٖٗٗ -  ػ ُُْٗمازف المبارؾ، محمد عمي حمد اهلل نمر دار الفكر، ط/ا كلى 
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أثرىاآلراءىالتفدوروةىلإلمامىابنىهذامىفيى
ىتوجوهىمعانيىاألدواتىرلىىخالفوهىمنىالمفدرونىى

 

ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

 ،بعػػد صُ يمػػال مػػف تكليػػ  درس التفسػػير فػػي القبػػال المنصػػكريالكيكلػػ   ػػذا رػػاع بعػػد فتػػرة طك 
ك ،أليؼ كتابػػ  المغنػػػي تػػحيػػػث انػػ  مكمػػؿ  أل ص  ْٕٓ كفػػاة مبػػي حيػػاف ا ندلسػػي عػػاـ 

 ٕٗٓ سنال انت اة  مف تأليفػ  عػاـ  يبؿ كفات  بثاث سنكات ،حيث كانت ا ضافال إلي 
بيػػػػػػػال دراسػػػػػػػال، لعمػػػػػػػـك العر مػػػػػػػع طػػػػػػػكؿ معانػػػػػػػاة ، (2) ص  ُٕٔ ك كفاتػػػػػػػ  كانػػػػػػػت عػػػػػػػاـ ص 

ف التنظيػػر عػػفكػػاف مف صػػاغ ذلػػؾ عقميػػال ابػػف  مػػاـ صػػياغال صػػرفت   ألكتأليفاكتدريسػػا،
إلػػػػى تكظيػػػػؼ النحػػػػك كالمغػػػػال فػػػػي خدمػػػػال الػػػػنص  ،كالبحػػػػث المرػػػػرد فػػػػي عمػػػػـك العربيػػػػال

 ض(3)لمكصػػػكؿ إلػػػى المعنػػػى الػػػذم يحتكيػػػ  الػػػنص مػػػف طريػػػؽ العبػػػارة مك ا مػػػارة ألالقرآني
ابػػػػػف  مػػػػػاـ عمػػػػػى خالفيػػػػػ  مػػػػػف حي تػػػػػأثير كبحثػػػػػي  ػػػػػذا يػػػػػتكمـ عمػػػػػى ناحيػػػػػال مػػػػػف نػػػػػكا

مػف  التػي فسػر ا تكري  معػاني ا دكات النحكيػال فػي النصػكص القرآنيػال. ،ك كالمفسريف
 ثاثػػػال، كلػػػذلؾ يسػػػمت بحثػػػي عمػػػى تفاسػػػير ـ يبعػػػدم مػػػف عممػػػاع التفسػػػير فػػػ رػػػاع مػػػف
فػػي مفسػػػر خمفػػػ  ،كتػػأثر المفسػػػر بػػػ   ـكػػػؿ مطمػػب يػػػتكمـ عمػػػى اثػػر ابػػػف  مػػػا،مطالػػب 

بحسػػػب المقػػػاـ ثػػػـ ختمتػػػ  بخاتمػػػال مػػػف مكضػػػكع فرعػػػي  رع عنػػػ  مكثػػػر،ككػػػؿ مطمػػػب يتفػػػ
 ذكرت في ا م ـ النتاةج التي تكصمت إلي ا مف خاؿ بحثي  ذاض

يربػػال  بحثػػي  ػػذا كاف يرعػػؿ ،مف يخػػتـ بالصػػالحات معمالنػػا . كختامػػا اسػػأؿ اهلل تعػػالى
 ،بػػػؿ نعمػػػال تسػػػتكرب المػػػكرالعرػػػب كالغركر كاف ال يرعمػػػ  فتنػػػال تفػػػت  عمػػػي بػػػاب،إليػػػ 

انػػػ  سػػػميع مريػػػب ض كصػػػمى اهلل عمػػػى سػػػيدنا  ،كالخضػػػكع لػػػ  سػػػبحان ،كالػػػذؿ  ،كا نابػػػال
 الباحث............   ك صحب  كسمـ ،محمد كعمى ال  

 املثحث األول : األدوات انُحوٌة نغة واصطالحا :

                                                      

   ٕٔ،  ٔٔ/  ِينظر المقصد ا رمد  .   (ُ)
 -  ػ ُُِْ، الككيت  ُ، تحقيؽ ك مرح عبد المطيؼ محمد الخطيب ، ط/  ُْينظر مغني المبيب .  (ِ)

 ـ ض َََِ
لال العبارة كا مارة  مف ميساـ الداللال عند ا صكلييف ك داللال العبارة  ك مف يككف الحكـ المستفاد مف دال (ّ)  

النص ثابتا بالنص مسكيا لمحكـ المف ـك مف النص كداللال ا مارة  ك مف يككف الحكـ المستفاد مف النص ثابتا 
، دار النمر.  ُّٗ/ُ.   عمي الررراني لتعريفات، تأليؼ. عمي بف محمد بفا غير مسكؽ ل   ض ينظر صبالن

 ، الطبعال. ا كلى، تحقيؽ. إبرا يـ ا بيارمَُْٓ -بيركت  -دار الكتاب العربي 
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أثرىاآلراءىالتفدوروةىلإلمامىابنىهذامىفيى
ىتوجوهىمعانيىاألدواتىرلىىخالفوهىمنىالمفدرونىى

 

ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

ال مػػزة كالػػداؿ كالػػكاك كممػػال كاحػػدة االدك كالختػػؿ كالمراكغالضضضك ػػذا مػػيع  .لغػػال.  مدك   
الحػػرب  ةكمدا، ن ػػا تعمػػؿ معمػػاال حتػػى يكصػػؿ ب ػػا إلػػى مػػا يػػراد ضضضألا داة ممػػتؽ مػػف 
 الساحص

(1) 
 غير ػػا فػػي معنػػى عمػػى لمداللػػال مك، الكػػاـ بػػيف لمػػربط تسػػتعمؿ المفظػػال ا.اصػػطاح   

،إال مف الػػػػػدكتكر محمػػػػػكد احمػػػػػد  (2)صالفعػػػػػؿ فػػػػػي االسػػػػػتقباؿ مك، االسػػػػػـ فػػػػػي كػػػػالتعريؼ
مف مكفػػػػؽ تعريػػػػػؼ  .يػػػػرل صفػػػػي كتػػػػب التفسػػػػػير ا دكات النحكيػػػػػال الصػػػػغير فػػػػي كتابػػػػ  

الحركؼ ، المػراد بػا دكات.حيػث يقػكؿ(ّ)لألدكات النحكيال  ػك تعريػؼ طػاش كبػرم زادة
مػػا سػػأعتمدم فػػي  كك ػػذا ا خيػػر  ػػ (4)كالظػػركؼص ،كا فعاؿ،كمػػا مػػاكم ا مػػف ا سػػماع

 بحثي  ذا إف ماع اهلل تعالىض
    

 
 

 (5)ًد تٍ خمهوف انثعانثً. املثحث انثاًَ: انثعانثً عثد انسمحٍ تٍ حم

                                                      

ط/ دار الكتب العمميال  ْْ/ُق.  ّٓٗمعرـ مقاييس المغال  بي الحسيف احمد بف فارس بف زكريا الرازم ت(1) 
 ـََِٖ-   ُِْٗ-ِط/

 النمر ردا  َُ/ ُالنرار.  محمد ، القادر عبد حامد،الزيات محمد،مصطفى يـإبرا / تأليؼ ، الكسيط المعرـ(2)
  العربيال المغال مرمع/  ؽالدعكة تحقي دار. 

 الحنفي، الركمي، خميؿ بف مصطفى بف احمدص ـ ُُٔٓ - ُْٓٗص  ق ٖٔٗ - َُٗ  لطاش كبر  محمد(3)
 ،ا كؿ ربيع ُْ في كلدضالعمـك مف ثيرك في ممارؾ عالـص الخير مبك الديف، عصاـ  زادم بطامكبرل المعركؼ
 المقاةؽ ـ،مكضكعات العمك  في السيادة كمصباح السعادة مفتاح. الكثيرة صانيف ت مفضررب سمخ في كتكفي

 كمرح لكاـ، عمـ في المعالـ النحك، في لمررراني الماةال العكامؿ مرح العثمانيال، الدكلال عمماع في النعمانيال
  ُٕٕ/  ِمعرـ المهلفيف  .  ضكالبياف نيالمعا في الغياثيال الفكاةد

تأليؼ احمد بف مصطفى الم ير بطاش كبرم  ّٕٗ/ِمفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمـك (4)
ـض كينظر ا دكات النحكيال في كتب التفسير لمدكتكر محمكد ََِِ_   ُِِْ-ّط/ دار الكتب العمميال ط/زادة 

 ـ دممؽ _ سكريا ََُِ-   ُِِْ ُر ط/، طبع دار الفك ُْاحمد الصغير.
ُْ عجذ الشدوي ثي هذوذ ثي هخلْف الضعبلجً الجضائشي الوغشثً الوبلكً كبى إهبهب عالهخ هصٌفب اخزصش (5)

رفسٍش اثي عطٍخ فً جضأٌي ّششح اثي الذبجت الفشعً فً جضأٌي ّعول فً الْعظ ّالشقبئق ّغٍش رلك ّهبد 
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ى
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ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

اتٍ ْشاو يف صسف املعىن عٍ يا ٌفٍدِ ظاْس انُص عُد االياو  واثس االيا
 انثعانثً .

 صُ چۓ ۓ ھےے ھچ.الثعػػػػالبي عمػػػػى يكلػػػػ  تعػػػػالىاالمػػػػاـ عنػػػػد كػػػػاـ    
 مك اعتػػراض،دكف رد ، يكتفػػي بػػديراد كػػاـ ابػػف  مػػاـ فػػي تكريػػ  معنػػى اآليػػال الكريمػػال

 الحيػاة سػمب ا ماتػال  فأل بأماتػ  ماةػال انتصػاب يصػ  ال. اـ مػ ابػف يػاؿ حيث يقػكؿ.
نما ،تمتد ال ك ي،  بػالمكت اهلل فألبثػ  ييػؿ فكأنػ ، ملبثػ  معنػى ممات  يضمف مف الكر  كا 

كابػػف  مػػاـ منػػع المعنػػى  صِ  صالمغنػػى مػػف انت ػػى ،الظػػرؼ بػػ  يتعمػػؽ كحينةػػذ ألعػػاـ ماةػػال
 ،ك ػذا خػاؼ الكايػع،داـ ماةػال عػاـ ف المػكت ذلػؾ  ك أل الذم يفيدم العامؿ ك ك  ممات ص

ف ػك إذف مرحمػال تمػر بالرسػد ثػـ يبقػى بعػد ا  صّ إذ المػكت  ػك زكاؿ الحيػاة عػف الرسػد
(4)معدـك الحياة 

ك ػك يكلػ  تعػالى ،كابف  ماـ في رمي   ذا ل  دليم  مػف القػراف الكريـ ، 
 ،چ﮹﮺﮻﮼﮾﮿﯀﯁    ﮷﮸    ﮴﮵  ﮳ چفػػػي اآليػػػال الكريمػػػال .

                                                                                                                                                        
آخش الزً قجلِب عي رسعٍي سٌخ سدوَ هللا رعبلى. ٌٌظش العْء الالهع ُِل فً سٌخ سذ ّسجعٍي ّصوبًوبئخ أّ فً 

 لجٌبى  -غ / هكزجخ الذٍبح ثٍشّد  4/152القشى الزبسع ،رألٍف شوس الذٌي ثي عجذ الشدوي السخبّي :

﮳  ﮴    ﮲ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھچ     (1)

          ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                  ﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮶﮵

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ    ۆ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      

   ِٗٓايال. لبقرةاسكرة  چمئ   ىئ  يئ                 جب     
ب ثعط اخزصبس ًّص عجبسح اثي ، ّعجبسح الضعبلجً فٍِ 444،ّهغًٌ اللجٍت: 252، 1/256رفسٍش الضعبلجً : (2)

فئى الوزجبدس اًزصبة هئخ ثأهبرَ ّرلك هوزٌع هع ثقبئَ على هعٌبٍ چھ  ھ  ے  ے   چ :قْلَ رعبلىُشبم ًُ:) 

الْظعً ِى اإلهبرخ سلت الذٍبح ًُّ ال روزذ ّالصْاة أى ٌعوي أهبرَ ألجضَ فكأًَ قٍل فألجضَ هللا ثبلوْد هئخ عبم 

 كبإلهبرخال هعٌى اإللجبس ًَِ  أللجشب فٍَ هي الوعٌى العبسض لَ ثبلزعوٍي أي هعٌى ٌزعلق ثَ الظشف ثو ّدٌٍئز

﮷   چ:فً عذم االهزذاد فلْ صخ رلك لعلقٌبٍ ثوب فٍَ هي هعٌبٍ الْظعً ٌّصٍش ُزا الزعلق ثوٌضلزَ فً قْلَ رعبلى

 ( .    چ﮾ ﮿   ﯀  ﯁       ﮽﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼

ت كالفركؽ المغكيال ، تأليؼ. مبك البقاع ميكب بف مكسى الحسيني الكميات معرـ في المصطمحاينظر  (ّ)
ـض ، تحقيؽ. عدناف ُٖٗٗ - ػ ُُْٗ_ ِط/ –بيركت  -، دار النمر. مهسسال الرسالال  ٖٖٓ،ٕٖٓ.الكفكم

التعريؼ عدـ الحياة عما كرد في   في ىلغال كا كلالمكت  ك ضد الحياة  كراع في محمد المصرم -دركيش 
ُّزا بالفعؿ الحياة كمعنى زكاؿ الحياة عدم ا عما يتصؼ مرح المقاصد زكاؿ يبالرنيف كفتقض الحياة لةا ين

 (شأًَ الذٍبح هعٌى هب قٍل إًَ عذم الذٍبح عوب هي
  452ٌٌظش الوصذس ًفسَ: (4)
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ال بقاة  في حالال ا ماتػال ،اة  في حالال عدـ الحياة في ا ماةال عاـ فاآليال تصرح بفترة بق
 ماةال عاـ  ض  

 ہ ہ چ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الثعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى.ك    
    يكتفػػػي بنقػػػؿ كػػػاـ ابػػػف  مػػػاـ مػػػف المغنػػػي . (1) چ  ہہھھھھےے

ًمػػ ً  ًإلىػػى}   ، الػػْدٍيف مرػػؿ ًإلػػى الكتابػػال اسػػتمرار اًليتضػػاة  ألكتبػػكمصتب  تعم قػػ  يصػػ    ال{.مىرى
نمػػػا كصػػػنيع  ،(2) صضصالميٍغنًػػػي مػػػف  اض مرمػػػ  ًإلػػػى الذِّْمػػػال فػػػي مسػػػتًقر ا.مم ، حػػػاؿه   ػػػك كاً 

حيث لـ يػزد حرفػا ،لبي بابف  ماـ ا نصارم االثعالبي  ذا دليؿ كاض  عمى تأثر الثع
كذكػػر اسػػـ كتػػاب ابػػف  مػػاـ الػػذم نقػػؿ منػػ  ك ػػك مغنػػي  ،كاحػػدا عمػػى يػػكؿ ابػػف  مػػاـ

 بض المبي
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  يػػػذكر ا مػػػاـ الثعػػػالبي تفسػػػير يكلػػػ  تعػػػالى.ك   

ژ     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ

بعبػػػػػػػارة مختصػػػػػػػرة دكف ذكػػػػػػػر التحميػػػػػػػؿ  (3)چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک 
فػي ثػـ يػذكر رمم ا مػاـ ابػف  مػاـ  ،كذكر اآلثار الػكاردة فػي تفسػير ا ،كالبياني،المغكم
 من ػػػا تفيػػػد البػػػدؿ ، مفصمعنػػػى تكريػػػ 

(4)
فٍكوووْى الوعٌوووى: أسظوووٍزن ثبلذٍوووبح الوووذًٍب ثوووذ   

ُّزا الوعٌى ٌشعش ثَ االسزفِبم فً )أسظٍزن (، ُّْ اسزفِبم إًكوبسي ،ٌٌكوش  اَخشح ،

هللا رعبلى على هي رشاخى عي الجِبد فً سجٍلَ؛ كأًوَ سظوً ثبلوذًٍب ،ّ قوذهِب هفعوال 

  لِب على اَخشح  ّهللا اعلن . 
ڦ  ڦ  چ بعػػد مف يػػذكر ا مػػاـ الثعػػالبي رمم المفسػػريف فػػي معنػػى يكلػػ  تعػػالى.ك   

يذكر تكريػ  ا مػاـ  ،(5)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    
، مك بمحػػذكؼ  ػػك مف  مػػف كراعمص متعمػػؽ بػػالمكالي .ابػػف  مػػاـ ا نصػػارم لويػػال ك ػػك

                                                      

   ِِٖايال. لبقرةاسكرة  (1)
 ْٗٗمغني المبيب .، ّ ِِّ/ ُتفسير الثعالبي .(2) 

  ّٖسكرة التكبال .آيال  (ّ)
 ُّْ،ٖٓكينظر مغني المبيب . َُّ/ ِتفسير الثعالبي .  (ْ)
  ٓسكرة مريـ .آيال  (ٓ)
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 (هـ 3413)سادس لا العدد

ذ ال يصدر الخػكؼ مػف إ ألكال يص  تعمق  بخفت ، حاؿ مف المكالي، مك مضاؼ إلي ـ
ألفيكػػػكف فكيػػػؼ يكػػػكف ذلػػػؾ المعنػػػى مػػػع منبيػػػاع اهلل تعػػػالى عمػػػي ـ السػػػاـ  ألكراع المػػػرع

ممػػا بخصػػكص  المعنػػى . انػػ  خػػاؼ المػػكالي مػػف مياربػػ  مف يضػػيعكا الػػديف مػػف بعػػدم ،
رة ابػف  مػاـ  ينقػؿ عبػاي ا ماـ الثعالبي ف ك ظا ر حيث ا ثر الذم ترك  ابف  ماـ ف

 حػاؿ  ػك بمحػذكؼ مك بػالمكالي متعمػؽ كراعم كمػف  مػاـ ابف ياؿ .بنص ا حيث يقكؿ
 كال كراعم مػػػف المػػػكالي فعػػػؿ مك كراعم مػػػف كػػػاةنيف مم إلػػػي ـ مضػػػاؼ مك المػػػكالي مػػػف

ا ال  نػ ا مػاـ الثعػالبي صنيعك ،ص ُ صالمغنى مف انت ى المعنى لفساد بخفت تعمق  يص 
نصػػارم عمػػى صػػحال المعنػػى يػػأتي إال مػػف بػػاب االحترػػاج بكػػاـ ا مػػاـ ابػػف  مػػاـ ا 

ك ـ بنك العػـ  نا زكريا عمي  الساـ خاؼ مكالي  ك ك مف سيد ،الذم نقم  عف المفسريف
(كالقرابػػال

(2)
يػػرث الػػديف ،فسػػاؿ اهلل تعػػالى مف يرزيػػ  كلػػدا ألمػػف بعػػدم مف يضػػيعكا الػػديف   

(3)كيقـك بمكاصمال الدعكة مف بعدم،
 ض  

 
 

ْشاو عهى كالو أصحاب كتة  تقدٌى االياو انثعانثً كالو االياو اتٍ
 جماش انقساٌ و إعساتّ.

ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       چ  .تعػػػػػالىيػػػػػذ ب ا مػػػػػاـ الثعػػػػػالبي فػػػػػي تفسػػػػػيرم لقكلػػػػػ      

 الفػػػػػػي اآليػػػػػػال الكريمػػػػػػ إلػػػػػػى مف مػػػػػػفص (4)چکک  ک  ک  گ  گ  گ   گ

                                                      

ڦ  ڦ  چ       .يكل  تعالىكعبارة ابف  ماـ في  .   ْٗٗك ينظر مغني المبيب . ّ/ّتفسير الثعالبي .  (ُ)

  كالصكاب تعمق ،ك ك فاسد في المعنى،فدف المتبادر تعمؽ مف بخفت ، ٓآيالمريـ. سورةچڦ  ڦ  ڄ
مك بمحذكؼ  ك حاؿ مف المكالي ،كسكع خافت ـ  ،خفت كاليت ـ مف بعدم .بالمكالي لما في  مف معنى الكاليال مم

كمما مف يرم خفت بفت  الخاع كتمديد الفاع  ،مك فعؿ المكالي مف كراةي،كاةنيف مف كراةي  .مك مضاؼ إلي ـ مم،
 صككسر التاع فمف متعمقال بالفعؿ المذككر

  ّ/ّالثعالبي .ينظر تفسير  (ِ)
 3/3ٌٌظش الوصذس ًفسَ: (3)

   ٕٕايالا نبياع. سكرة (4) 
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 كينسػػب  ػػذا الػػرمم إلػػى مبػػي عبيػػدة معمػػر ابػػف المثنػػى ،بمعنى عمػػىص
(1)

الػػذم كافقػػ   ؛
الثعػالبي ميضػا االمػاـ الػذم ذكػرم ،ك كضعؼ الرمم اآلخر بقكل  كييؿص ، ـ ما فعمي  اب

فيكػػػػكف المعنػػػػى منعنػػػػام مػػػػن ـ  ألك ػػػػك تضػػػػميف معنػػػػى  منػػػػع ص ؿ نصػػػػرص، فػػػػي تفسػػػػيرم 
 بالنصر

 ض(2)
 كػاـ مػف يظ ػر ككذا  .مما صكرة تأثر الثعالبي بابف  ماـ ف ي كاضحال مف يكل     
كالذم ،،ال القػػكؿ بالتضػػميفضصعمػػى القػػكؿ بمرادفػػال  مم، (3)صالثػػاني تػػرري ي  ،  مػػاـ ابػػف

                                                      

 بف عمي عن  ركلضضضض التصانيؼ صاحب. الحافظ المغكم البصرم التيمي المثنى بف معمر عبيدة مبك (ُ)
 كال خارري ا رض في يكف لـ. الراحظ ياؿض كخمؽ العيناع كمبك المازني عثماف كمبك مبال بف كعمر المديني

 كماةتيف عمر سنال عبيدة مبك ماتض ركايات  فصح  المديني ابف كذكرمض عبيدة مبي مف العمـك برميع معمـ اعيرم
 عميرات زكريا. كتحقيؽ دراسالِِٕ/ُالذ بي. عثماف بف محمد بف محمد لإلماـ الحفاظ تذكرة ضتسع سنال كييؿ

كرمي   ذا لـ مردم في مراز القراف  ـُٖٗٗ -   ُُْٗ ا كلى اللبناف الطبع-بيركت العمميال الكتب دار. النامر
 ٕٕل  كممف نسب  ذا الرمم  بي عبيدة مبك حياف في تفسيرم البحر المحيط عند تفسيرم لسكرة ا نبياع آيال 

تحقيؽ الدكتكر مازف  ُّٔينظر مغني المبيب عف كتب االعاريب لرماؿ الديف ابف  ماـ ا نصارم . (ِ)
 ـ بيركت_ لبنافُٖٗٗ_    ُُْٗ- ُار الفكر ط/المبارؾ محمد عمي حمد اهلل ط/ د

النامر. مهسسال  ٗٓ/ ّ عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي لإلماـ الركا ر الحساف في تفسير القرآف(3) 
كالرمياف في مصم ما رارعاف إلى الخاؼ بيف الككفييف كالبصرييف في ركاز نيابال  ،بيركت –ا عممي لممطبكعات 

حركؼ الرر كالعطؼ بعض ا عف بعض ،فالككفيكف يقكلكف بالركاز كالبصريكف يمنعكن  كيقكلكف. إف الفعؿ 
ةؿ المتعدم بحرؼ الرر في  ذم اآليال تضمف معنى فعؿ مناسب ل ض ينظر في  ذم المسالال ا نصاؼ في مسا

الخاؼ في مساةؿ الخاؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف لمميخ االماـ كماؿ الديف مبي البركات عبد الرحمف 
تحقيؽ ا ماـ محمد محيي الديف عبد الحميد ط/دار إحياع التراث العربي  ْٖٕ/ِ. ٕٕٓ بف محمد ا نبارم ت

 بف عبد اهلل محمد مبك الديف رماؿ لإلماـ يبا عار  كتب عف المبيب مغني ك ـُُٔٗ_  َُّٖ الطبعال الرابعال
.  تحقيؽـ ُٖٗٗ_   ُُْٗبيركت، -  الفكر طبعالدارُُِ-َُِ   ُٕٔت ا نصارم  ماـ بف يكسؼ

 بعض ا ينكب ال الرر محرؼ مف البصرييف مذ ب   يقكؿ ابف  ماـ. ثاهلل حي حمد عمي كمحمد المبارؾ مازفضد
 يقبم  تأكيا مهكؿ إما عند ـ ف ك ذلؾ مك ـ كما كذلؾ النصب كمحرؼ الرـز محرؼ كما مف بقياس بعض عف
 المصمكب مب  كلكف عمى بمعنى ليست، ُٕ آيال. ط سورة چہ  ہ  ہ  ھ    چ .في ييؿ كما المفظ
ما الميع في بالحاؿ الرذع مف لتمكن   بعض ـ ضمف كما الحرؼ بذلؾ يتعدل فعؿ معنى الفعؿ تضميف عمى كا 
 آياليكسؼ. سورةچں  ں  ڻ     چ  .في كمحسف، ركيف معنىضضض ص   البحر عبما مربف    يكل  في مربف
ما لطؼ معنى،ََُ  الككفييف مكثر عند كم  الباب مرمؿ  ك ا خير ك ذا، مخرل عف كممال إنابال مذكذ عمى كا 
ت كينظر آراع العمماع في  ذم المسالال  دراسا صتعسفا ميؿ كمذ ب ـ، ماذا ذلؾ يرعمكف كال ،المتأخريف كبعض

 ض ّٖٕ- ّٕٕ/ ّ سمكب القراف الكريـ لمميخ ا ماـ محمد عبد الخالؽ عضيمال .
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 كالثعػػػالبي  ػػػي يػػػراعة مبػػػي ابػػػف كعػػػب،كابػػػف  مػػػاـ  ،يقػػػكم مػػػا ذ ػػػب إليػػػ  مبػػػك عبيػػػدة

(2) چژ        ڄڈ  چ(1)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ عمػى يكلػ  تعػالىكعند كاـ الثعػالبي    

                          ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ  ٹ  ٿڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 ذذ  ثيذذع هل ج ذذ  هلذذر  ؛يذذر ر  ذذبن هشذذ  ي ذذجن  ذذن  وآليذذ     ذذ  ه يذذ   ،(3)چڤ  

 كيكلػ  أن ش قدير     ي جسذب هل قذجن  يقذو   ، صب )يون( ي  يو )يثرر ن هللا  فس ( 
 صيػػـك.  ينػػغالم فػػي  مػػاـ ابػػف يػػاؿ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ .تعػػالى
 كمػػا صليحػػذركـ  ظرفػػا يكػػكف مف يصػػ  كال، احػػذركا مك، اذكػػركا يرمتقػػد بمحػػذكؼ نصػػب
كيػػد صػػرح باسػػـ ض،صْ  صق مض اآلخػػرة فػػي ال كيػػع الػػدنيا فػػي التحػػذير  فأل بعضػػ ـ زعػػـ

   (5)مكي بف مبي طالب القيسي .نايؿ  ذا الرمم في المغني بأن 
                                                      

عرض القرآف عمى النبي   مبك المنذر ا نصارم رضي اهلل عن  ميرم ا مال مبي بف كعب ك الصحابي الرميؿ  (1)
بف عياش بف مبي  كعبد اهللصمى اهلل عمي  كسمـ مخذ عن  القراعة ابف عباس كمبك  ريرة كعبد اهلل بف الساةب 

كياؿ حماد بف سممال عف عاصـ ضضض م د بدرا كالمما د كم ا كمنايب  كثيرة ضضض  ربيعال كمبك عبد الرحمف السممي
ابف  ؿكيا ريدا حكؿ عف مبي يابال إف رسكؿ اهلل  صمى اهلل عمي  كسمـ  ياؿ ميره ـ مبي بف كعب  ذا مرسؿ 

مبي تكفي بالمدينال ياؿ ابف  اكميرهكنهلل عن  ميضانا عمي مبي مميكال سمعت ابف عباس يقكؿ ياؿ عمر رضي ا
بف نمير كمحمد بف يحيى كالترمذم سنال اثنتيف  عبد اهللمعيف سنال عمريف مك تسع عمرة كياؿ الكايدم كمحمد بف 

القراع الكبار عمى الطبقات كا عصار، تأليؼ. محمد بف محمد بف عثماف بف يايماز  الينظر معرف  كعمريف
، الطبعال. ا كلى، تحقيؽ. َُْْ -بيركت  -دار النمر. مهسسال الرسالال  ،ِٖ/صُج .بك عبد اهللالذ بي م

 بمار عكاد معركؼ ، معيب ا رناهكط ، صال  م دم عباس 
 المافعي الرازم الحسيف بف عمر بف محمد لإلماـ الكريـ القرآف مف الغيب مفاتي  الرازم الفخر تفسير ينظر (2)

كينظر معرـ القراعات  العربي التراث إحياع دار/  _ط ُّْٓ/ُ.الديف فخر اهلل عبد مبك ازمالر  بالفخر المعركؼ
 ـ دممؽ_ سكرياََِِق_ُِِْطبعال دار سعد الديف الطبعال االكلى ّٖ/ٔلمدكتكر عبد المطيؼ الخطيب .

 35سْسح آ  عوشاى:أٌخ    (3)

  ِٔٓ/ُتفسير الثعالبي . (ْ)
 كلدض  ا عراب صاحب  المقرئ النحكم القيسي محمد مبك مختار بف دمحم بف حمكش طالب مبي بف مكي(ٓ) 
 مبي مف كمصر بمكال كسمع ، يرطبال كسكف ، القيركاف مف كمصم  ، كثاثماةال كخمسيف خمس سنال معباف في

 الف ـ حسف ، كالعربيال القرآف عمـك في التبحر م ؿ مف ككاف أل القرآف عمي  كيرم ،  غمبكف بف المنعـ عبد الطيب
مؽك   ، رمع ب  كانتفع أل ب  كخطب ، يرطبال برامع ميرمض   لمقرآف مركدا ، التأليؼ كثير ، كالعقؿ الديف ريد ، الخي
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أثرىاآلراءىالتفدوروةىلإلمامىابنىهذامىفيى
ىتوجوهىمعانيىاألدواتىرلىىخالفوهىمنىالمفدرونىى

 

ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

 نقػػا عػػفيػػذكر ا مػػاـ الثعػػالبي ككػػذلؾ الحػػاؿ ميضػػا مػػع االمػػاـ الصفايسػػي ألحيػػث     
ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ    ڎچ  فػػػي يكلػػػ  تعػػػالى. مف كممػػػال م ؿص.الصفايسػػػي االمػػػاـ

مك ،مك المػػػػػػػدح  ،إمػػػػػػػا عمػػػػػػػى النػػػػػػػداع،منصػػػػػػػكبال  (1)چڑ     ڑ  ک  ک   ک   
كاثػػر  ،(3)مف ا مػػاـ ابػػف  مػاـ يستصػػكب نصػػب  عمػػى النػػداع.ثػػـ يػػذكر ،(2)االختصػاص

إعػراب   كتػاب فمػالرغـ مػف نقمػ  ا ماـ ابف  ماـ كاض   نا كؿ الكضكح حيث ان  بػ
(4)الػذم لخصػ  مػف البحػر المحػيط  بػي حيػاف ا ندلسػي ،لإلماـ الصفايسي  ص القراف

 

                                                                                                                                                        

رابال بالصاح كامت ر ، اسم  كعظـ  الكعاة غيالينظر بض كمربعماةال كثاثيف سبع سنال المحـر في مات  ، الدعكة كا 
 محمد تحقيؽ،ِٖٗ/ِ.  ػُُٗ تكفي/  ػْٖٗ كلد سيكطيال الرحمف عبد الديف راؿ كالنحاة المغكييف طبقات في
كعبارة الثعالبي في ا بعض اختصار ،كنص ابف  صيدا _ لبناف ،العصريال المكتبال ، طبعالإبرا يـ الفضؿ مبك

إن  ظرؼ ليحذركـ حكام مكي ياؿ كفي  نظر كالصكاب  ، َّ آيالآؿ عمراف.سكرة       چٱ  ٻ  چ .زعـ في ماـ. 
آؿ عمراف.   سكرة چ ٹ چالتحذير في الدنيا ال في اآلخرة كال يككف مفعكال ب  ؿ  الرـز بأن  خطأ  ف

نما  ك نصب ، ف يحذر يد استكفى مفعكلي   أل ُٖ آيال غافر. سكرة چٺ  ٿ  ٿ چ  .كما في  َّ آيال كا 
في عمـك كلزيادة التفصيؿ ينظر الدر المصكف   َٕٓضضضص ينظر مغني المبيب. مك احذركا،اذكركا .بمحذكؼ تقديرم

الكتاب المكنكف لإلماـ م اب الديف مبي العباس بف يكسؼ ابف محمد بف إبرا يـ المعركؼ بالسميف 
عادؿ احمد عبد المكركد كالدكتكر راد مخمكؼ راد  خمحمد معكض كالمي يتحقيؽ الميخ عم ِٔ،ّٔ/ِالحمبي.

 ـ بيركت_ لبناف ُْٗٗق_ُُْْ ُكالدكتكر زكريا عبد المريد النكتي طبعال دار الكتب العمميال ط/
ڎ        ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ (1) 

 33سْسح اِدضاة :أٌخ  چڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک    

  224/ 3ٌٌظش رفسٍش الضعبلجً : (2) 

  514ٌٌّظش هغًٌ اللجٍت :  3/224الوصذس ًفسَ : (3)

 ، النفزم  الغرناطي ا ندلسي حياف مبك الديف مثير ا ماـ حياف بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد (ْ)
 ، بمطخمارش كلد ، كمديب  كمهرخ  كمقرة  كمحدث  كمفسرم كلغكي  عصرم نحكم ، البربر مف يبيمال إلى نسبال
 النحك كمما أل بالمغال عارفا ييما ثبتا ككاف كستماةال كخمسيف مربع سنال مكاؿ آخر في غرناطال حضرة مف مدينال

 ا رض ميطار في محد يدرك  ال صار حتى أل عمرم مكثر الفف  ذا خدـ ، في ما المطمؽ ا ماـ ف ك لتصريؼكا
 كميرم ، المغاربال خصكصان  ، طبقات ـ كمعرفال الناس كترارـ ، كالحديث التفسير في الطكلى اليد كل ض  غيرم في ما
 التفسير تدريس تكلى ، حيات  في كممياخان  مةمال  تامذت كصارت ، بالكبار الصغار كملحؽ ، كحديثان  يديمان  الناس

 بغيالضينظر  كسبعماةال كمربعيف خمس سنال صفر عمريف ثامف في مات  ، ا يمر برامع كا يراع ، بالمنصكريال
 محمد تحقيؽ َِٖ/ُ. ػُُٗ ت السيكطي الرحمف عبد الديف راؿلإلماـ  كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة
  صيدا/  لبناف، العصريال المكتبال لنامرا،إبرا يـ الفضؿ مبك



  05   
 

       

                       

52 
  

أثرىاآلراءىالتفدوروةىلإلمامىابنىهذامىفيى
ىتوجوهىمعانيىاألدواتىرلىىخالفوهىمنىالمفدرونىى

 

ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

ابف  ماـ فػي تكري ػ  لمعنػى اآليػال الكريمػال  االماـ مع ذلؾ ف ك يميؿ إلى ا خذ برمم،
 ض

 تسهٍى االياو انثعانثً نإلياو اتٍ ْشاو يف تقسٌس يعاًَ حسوف املعاٌ .
                         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ   .ي يكلػػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػػالىفػػػػػػػػػػػػػػ    

مم ،ك ك الظػػػا ر مػػػف اآليػػػال مف مػػػفص بيانيػػػال لبيػػػاف الرػػػنس رميػػػاف احػػػد ما، (1)چڃ 
، ا رض  يػالالتػي تتكػكف مػف ما،كاظ ركا لنا ما خمقػ  مػركاعكـ مػف المخمكيػات ،بينكا 

فميظ ػػػػركا مم مػػػػيع خمقػػػػكم فػػػػي  . فػػػػيص ممعنىك ػػػػي التػػػػراب ،كالثػػػػاني. ك مف مػػػػفص بم
كلكف عبارة ابف  ماـ التي نقم ا الثعػالبي تفيػد ترريحػ  ،ك ك اعـ مف ا كؿ  ،ا رض 

يكتفػػي بنقػػؿ نػػص ابػػف  مػػاـ مػػف المغنػػي دكف  ، كا مػػاـ الثعػػالبيلمعنػػى  مػػفص البيانيػػال
                                ض(2)ـ     صكابا تعقيب من  عمى كام  ك ذا يفيد ان  مسمـ بما رآم ابف  ما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  چ     :يكلػػ  تعػػالى رتفسػػي يػػذكر ا مػػاـ الثعػػالبي                                                     

 ؿ مػػػػػرح الصػػػػػدرص، صّ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  ڀ
النبػػػػي  فعػػػػ بالمػػػػأثكر ،يػػػػال الكريمػػػػالفػػػػي اآل صالقسػػػػكة كما يػػػػالكمػػػػا المقصػػػػكد ب النػػػػكرص، 

ف كذلػػػؾ  ألثػػػـ يػػػذكر تكريػػػ  ابػػػف  مػػػاـ لويػػػال الكريمػػػال ، صْ صصػػػمى اهلل عميػػػ  كسػػػمـ  
بػػؿ عمػى العكػػس  أل ػك مف ذكػػر اهلل تعػالى ال يكػػكف سػببا لقسػػكة القمػب .المعنػى الظػػا ر

 (5)چىت  يت     جث  مث  ىث  متچ .  نطؽ القراف الكريـ بقكلػ  تعػالىك ب، مف ذلؾ 

                                                      

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  چ (1) 

 45سْسح فبغش :آٌخ  چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک      ڎڌ  ڌ

 صفي   الثامف مرادفال( : كنص ابف  ماـ في  ُّٔكينظر مغني المبيب . َِٔ/ّينظر تفسير الثعالبي . (ِ)
 آٌخهلآل      سْسح چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ          چ ،٪آٌخ هألثقجف  سْسح چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ   .نحك

 ض  َُٔ آيالالبقرة.  سكرة چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ .كالظا ر من ا في ا كلى لبياف الرنس مثم ا في، ٩
  ِِسكرة الزمر .آيال  (ّ)
 ّٓ/ْ. ينظر تفسير الثعالبي  (ْ)
   ِٖسكرة الرعد .آيال  چىت  يت     جث  مث  ىث       متمب  ىب  يب   جت  حت      ختچ (ٓ)
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أثرىاآلراءىالتفدوروةىلإلمامىابنىهذامىفيى
ىتوجوهىمعانيىاألدواتىرلىىخالفوهىمنىالمفدرونىى

 

ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

 . مػػاـ ابػػف يػػاؿ ا مػػاـ الثعػػالبي عػػف ابػػف  مػػاـ تكري ػػ  لويػػال الكريمػػال فيقػػكؿ. فينقػػؿ ،
  ػػػػي.كييػػػػؿ، صعػػػػف  مرادفػػػػال  نػػػػاصمػػػػف چ  ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ .تعػػػػالى يكلػػػػ 

  ػي .كييػؿ، بػاهلل عيػاذا يمػكب ـ تيسػ اهلل ذكػر إذا  نػ أل اهلل ذكػر مرؿ مف مم، لمتعميؿ
كيكػػكف  ادفػػال  عػػفص يػػدفع  ػػذا ا مػػكاؿ،ؿ بمر فػػالقك (1) صضالمغنػػى مػػف انت ػػى لابتػػداع

ك ألكابػػف  مػػاـ يميػػؿ إلػػى القػػكؿ بالمرادفػػال مكثػػر مػػف الػػرمييف اآلخػػريف ،المعنػػى كاضػػحا 
ككرػػ  ،لكػػكف الػػرمييف اآلخػػريف صػػدر ما ب ييػػؿص  ثانيػػاك  ،مكال لػػذكرم مقػػدما عمي مػػاذلػػؾ 

ض مك رد  مػاـ دكف اعتػراتأثر ا ماـ الثعالبي ظا ر حيث انػ  مكرد كػاـ ا مػاـ ابػف 
 كاهلل اعمـض مك منايمال

چ                                           كفي كاـ ا ماـ الثعالبي عمى سػكرة الرمعػال يػذكر تفسػير يكلػ  تعػالى من ػا.  

ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 ثػػـ يػػذكر كػػاـ،ي تفسػػير ا حيػػث يػػذكر اآلثػػار الػػكاردة فػػأل (2) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ          ٹ    
(3)ابف  ماـ في تأكيؿ  مفصمن ا مرادفال ؿ فػيصاالماـ 

كال يعقػب ا مػاـ الثعػالبي عمػى ، 
ك ػػذا يػػدؿ داللػػال ياطعػػال عمػػى ،بػػؿ ينقػػاد انقيػػادا تامػػا  يكالػػ  أل ابػػف  مػػاـ  االمػػاـ كػػاـ

 ض ابف  ماـ العميؽ في ا ماـ الثعالبي ـاالما مدل اثر
 . (4) أتو انثُاء االنوسً املثحث انثانث :اإلياو

                                                      

ڀ   ڀ  چ  .السادس مرادفال عف نحك،    ُّٓكنص ابف  ماـ في المغني.   ّٓ/ْتفسير الثعالبي . (ُ)

في كييؿ  ي  ٩٩ آي هأل شيجء  سورة چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ ،ِِ آيالالزمر. سكرةچٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  چ  . ذم لابتداع لتفيد مف ما بعد ذلؾ مف العذاب ممد ككأف  ذا القاةؿ يعمؽ معنا ا بكيؿ مثؿ

مك  ي ، ي في ما لابتداع .كييؿ  ،كال يص  ككن  تعميقا صناعيا لمفصؿ بالخبر،،  ِٕ آيال ص.سكرة  چٿ   
 صذكر يست يمكب ـ ن  إذا ألمم مف مرؿ ذكر اهلل ،في ا كلى لمتعميؿ 

  ٗسكرة الرمعال .آيال  (ِ)
 ُّٔ،كمغني المبيب . ََّ/ْينظر تفسير الثعالبي .  (ّ)
 ،االلكسي الحسيني اهلل عبد بف محمكدص ـ ُْٖٓ - َُِٖ=  ق َُِٕ - ُُِٕ  الكبير اآللكسي  (ْ)

 سمفي كافضفي ا ات ككف مكلدم بغداد، م ؿ مف المردديف، مف مديب، محدث، مفسر،. الثناع مبك الديف، م اب
 المكصؿ، إلىص ق ُِِٔ سنال  سافر ثـضلمعمـ فانقطع كعزؿ،ضق ُِْٖ سنال ببمدم ا فتاع تقمدضمرت دا االعتقاد،
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 اْتًاو االياو االنوسً تسأي االياو اتٍ ْشاو يف حسوف املعاًَ .
ڤ  چ  ير ر هإل جن هاللوسن رأ  هش  ي جن  ن )  ( هلثج يذ   ذ  لولذ    ذجل           

مف تكػػػػػػػػػػكف نكػػػػػػػػػػرة  انػػػػػػػػػػ  مرػػػػػػػػػػاز (1)چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ     
( 2)كصػػكلال بتقػػدير الرػػنس فػػي مؿص التعريػػؼ مػػف  النػػاسصك م،مكصػػكفال بتقػػدير الع ػػد 

ذا   فريػؽص .نكػرة مكصػكفال يكػكف المعنػى كانػت كيبنى عمى  ذيف التقػديريف انػ  إذا، ،كا 
كالقػػكؿ بػػالنكرة المكصػػكفال فيػػ   ،كمف النػػاس الػػذم يقػػكؿكانػػت مكصػػكلال يكػػكف المعنػػى.

 مإب ا
(3)

دؿ عمػى نفػر مػف النػاس ف ػذا يػ،كمما القػكؿ بالمكصػكلال ،فيككف المعنى عاما  ؛
ذا ررعنػػا إلػػى مسػػباب النػػػزكؿ كرػػدن،نزلػػت بحق ػػـ  ػػذم اآليػػػات  ا مف اآليػػال نزلػػت فػػػي كا 

 كالخػزرجمنػافقي ا كس،
 ك ػذا دليػػؿ يػكم لمػف ررػػ  مف تكػكف  مػفص مكصػػكلال، (4)

(5)
 أل 

                                                                                                                                                        

 رحات  يدكف بغداد إلى كعادضالمريد عبد السمطاف كمكرم  م را ُِ فغاب كسيكاس، بمارديف كمر ،فا ستانال
 ُٕٔ/ٕ. يلمزر كم ا عاـ ضتكفى مف إلى فاستمر مصنفات ، مف ب  بدم يد كاف ما كيكمؿ

 ٖسكرة البقرة. آيال   (ُ)
 ،االلكسي الحسيني اهلل عبد بف محمكد لإلماـ العامال المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح  (ِ)

 . الثناع مبك الديف، م اب
 بيركت - العربي التراث إحياع دار،  ُّْ/  ُ

 الحمبي بالسميف المعركؼ الداةـ عبد بف يكسؼ بف محمد.  لإلماـ المكنكف الكتاب عمـ في المصكف لدر  (ّ)
 ُٖ/ ُ.ص ػٕٔٓ.  المتكفى 

إن ا ك تماـ  .تقدـ يكؿ مرا د،  ٨ آي هلشقرة  سورة چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     چ  .يكل  تعالى(ْ)( 
كياؿ ،ك السدم نحكم ،ك يتادة ،الحسف البصرم  ك ،ك ياؿ مبك العاليال ضثاث عمرة آيال نزلت في النافقيف انت ى

 ـ المنافقكف مف ا كس .ك ياؿ ابف إسحاؽ في ركايت ضمرمعكا عمى من ا نزلت في يـك مف م ؿ النفاؽ .الطبرم
ك رر  مبك حياف من ا نزلت في ،ك سرد ابف إسحاؽ مسماع ـ في مكاةؿ ال ررة مف السيرة النبكيال.يمت، كالخزرج 

لعراب في بياف ص ايالك ا فا يككف ذلؾ صادرا إال مف معيف اهلل تعالى حكى عن ـ ميكاال معينال ف أليـك معينيف
 -، دار النمر. دار ابف الركزم .   ِّّ،ِِّ/ُا سباب، تأليؼ. م اب الديف مبك الفضؿ محمد بف عمي 

 ض ـ، الطبعال. ا كلى، تحقيؽ. عبد الحكيـ محمد ا نيسُٕٗٗ - ػُُْٖ -السعكديال 
فسير البحر المحيط، تأليؼ. محمد بف يكسؼ الم ير ، تُِٖ/  ُك ك مبك حياف يال  في البحر المحيط.  (ٓ)

ـ، الطبعال. ا كلى، ََُِ- ػ ُِِْ -لبناف/ بيركت  -بأبي حياف ا ندلسي، دار النمر. دار الكتب العمميال 
ص دضزكريا عبد المريد ُلتحقيؽ الميخ عمي محمد معكض، مارؾ في ا -تحقيؽ. الميخ عادؿ محمد عبد المكركد 

 ص دضمحمد النركلي الرمؿِ ملنكيي
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  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

مف  ي ػػ ،إال مف القاعػػدة ا صػػكليال التػػي عمي ػػا ا صػػكليكف مػػف م ػػؿ السػػنال كالرماعػػال
فعميػ  ال يعػكؿ كثيػرا عمػى سػبب النػزكؿ  ،  (1)بال بخصكص السػب،لمفظ العبرة بعمـك ا

مػػاداـ  ،إيضػػاح المعنػػى مػػا  ػػك فػػي حصػػر المعنػػى بمػػف نػػزؿ ب ػػـ القػػراف الكػػريـ بقػػدر
مف  ذا  ك ما حمؿ ابف  مػاـ .كبرميي مرد ،ا مر متعمقا بمعنى النص القرآني الكريـ 

 ،كنكػػػرة مكصػػػكفال بتقػػػدير ،قػػػديررػػػكاز مف تكػػػكف مكصػػػكلال بت .عمػػػى القػػػكؿ بػػػالرمييف مػػػف
  ضك اهلل اعمـ  (2)كعدـ ردم  حد الرمييف

بكػػاـ ا مػػاـ ابػػف  مػػاـ عمػػى صػػحال المعنػػى الػػذم يػػذ ب إليػػ   امستمػػ دكنرػػدم        
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  ڦ   چ   .ألففػػػػػػػػػػػي كامػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػى يكلػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػالى

معطكؼ عمػى الحػاؿ  كاف ما بعد ا حاؿ،يذكراف مكص عاطفال تفيد التنكيع   (3)چچ
 ػػػك .كالحامػػػؿ عمػػػى الحػػػذؼ،كاف فػػػي الرممػػػال حػػػذؼ ؿ كاكصالحػػػاؿ يبػػػؿ   ػػػـص ،  بياتػػػاص

إال مف الحػذؼ  نػا رػاع اعتػراض  ألفحػذؼ الثػاني ،استثقاؿ الرمع بيف حرفي العطػؼ 
فمػػـ ال يرػػكز ارتماع مػػػا ، ،مف الػػكاك الحاليػػال مغػػايرة لمعاطفػػال بكػػؿ حػػاؿ  .ك ػػك ،عميػػ 

                                                      

دار النمر. كزارة ا كياؼ  ،ٗٗ/ُ. في ا صكؿ، تأليؼ. محمد بف عمي الرازم الرصاص ؿينظر الفصك  (ُ)
مصكؿ السرخسي، ، ك  ، الطبعال. ا كلى، تحقيؽ. دض عريؿ راسـ النمميَُْٓ -الككيت  -كالمةكف ا ساميال 

عاـ ، ك  بيركت –، دار النمر. دار المعرفال ُْٔ/ُ.  مد بف محمد بف مبي س ؿ السرخسي مبك بكرتأليؼ. مح ا 
المكيعيف عف رب العالميف، تأليؼ. مبك عبد اهلل ممس الديف محمد بف مبي بكر بف ميكب بف سعد الزرعي 

  عد، تحقيؽ. ط  عبد الرهكؼ سُّٕٗ -بيركت  -، دار النمر. دار الريؿ َُٖ/ْ.  الدممقي
كرد عمى  الإال مف ابف  ماـ ممار إلى ضعؼ الرمم القاةؿ بالنكرة المكصكف  ُِّ،ّّٓينظر مغني المبيب . (ِ)

     چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ        . ِِّ،  ُِّفقاؿ في صفحال  مف ضعؼ مف تككف  مفص مكصكلال 
إف يدرت مؿ في  .كياؿ الزمخمرم،لال كآخركف بأن ا مكصك  ،فرـز رماعال بأن ا مكصكفال ك ك بعيد لقمال استعمال ا

 .مك لمرنس فمكصكفال مثؿ ،ُٔ آيال التكبال. سكرة چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ                              ؿ.الناس لمع د فمكصكلال مث
إذا يمت . مسألال .  ّّٓص ،كياؿ في صفحال  كيحتاج إلى تأمؿ ، ٨٩ آي هألثزهب  سورةچٱ  ٻ  ٻ  چ 

كضعؼ مبك  چڦ                 ڤ  ڤ      ڦ   چ كيد ركزا في،مك مكصكفال ،ككف مف مكصكلال احتمؿ ،معربني مف راعؾ 
كمريب بأن ا نزلت في عبد اهلل بف مبي ، ن ا تتناكؿ يكما بأعيان ـ كالمعنى عمى ا ب اـ ألالبقاع المكصكلال 

 ص كمصحاب 
  ْسكرة ا عراؼ .آيال  (ّ)
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ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

كاالكتفػاع بػ  غيػر ،ف الضػمير   ـصمغنػي عػف إضػمار الػكاك م.كنقؿ عف بعض النحاة 
(1)مالػػػؾ ابػػػف كيػػػاؿ كبعػػػد  ػػػذا الكػػػاـ يستمػػػ د بكػػػاـ ابػػػف  مػػػاـ حيػػػث يقػػػكؿ .  ،مػػػاذ

 

 لػػـز مهكػػدة االسػػميال الرممػػال كانػػت إذا إنػػ  (2)السػػكاكي عػػف كنقػػؿ ، مػػاـ ابػػف كتبعػػ ،
ڀ       ڀ  پپ  پپ ٻ  ٻ  ٻ  چ  ك، فيػ  مػب ال ال الحػؽ  ػك .نحػك الػكاك كترؾ ،الضمير

، ّهعلْم أى االهبم اثي ُشوبم لوَ اسوزقاللٍخ فوً آسائوَ الٌذٌْوخ ،ال ٌقلوذ أدوذا هوي (3) چ

الٌذبح ؛فبى كبى ٌُب هْافقب لٌذبح آخشٌي فِزا ثعذ صجْد صذخ هب رُجوْا إلٍوَ ،ّإال فِوْ 

 . ال ٌسلن ِدذ ثشأٌَ 

ك ،ابػػف  مػػاـ  االمػػاـ ـانػػ  يستمػػ د بكػػا .كنرػػد مكيفػػا آخػػرا لإلمػػاـ االلكسػػي ك ػػك     
كيمػػػعر القػػػارئ انػػػ  مػػػف كػػػاـ ا مػػػاـ ،كلكنػػػ  ال يمػػػير السػػػم  محيانػػػا أليصػػػرح باسػػػم  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  كالكايع خاف  ، ففي كام  عمى يكل  تعػالى .،االلكسي 

چ  چ  چ   چ  ڇ       ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 كتخػػػػتص،حيػػػػث من ػػػػا حػػػػرؼ رػػػػكاب  .يػػػػذكر معنػػػػى  بمػػػػىص (4)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
                                                      

لؾ العامال رماؿ الديف مبك عبد اهلل الطاةي الرياني المافعي النحكم محمد بف عبد اهلل بف عبد اهلل بف ما (ُ)
 الكعاة كسمع بدممؽ الكستماةال بغينزيؿ دممؽ إماـ النحاة كحافظ المغال ياؿ الذ بي كلد سنال ستماةال مك إحدل 

كمربى  لساف العرب حتى بمغ في  الغايال كحاز يصب السبؽ كتصدر ب ا  يراع العربيال كصرؼ  مت  إلى إتقافضضض
تكفي ابف مالؾ ثاني عمر ضضض عمى المتقدميف ككاف إمامان في القراعات كعمم ا كمما المغال فكاف إلي  المنت ى 

، تأليؼ. راؿ ُّْ،َُّ/ُ. بغيال الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاةض   معباف سنال اثنتيف كسبعيف كستماةال
 لبناف / صيدا، تحقيؽ. محمد مبك الفضؿ إبرا يـ -ال الديف عبد الرحمف السيكطي، دار النمر. المكتبال العصري

عمي مبك يعقكب  رميت تررمت  بخط الميخ سراج الديف بف البمقيني فقاؿ يكسؼ بف مبي بكر بف محمد بفضضض  (ِ)
السكاكي سراج الديف الخكارزمي إماـ في النحك كالتصريؼ كالمعاني كالبياف كاالستدالؿ كالعركض كالمعر كل  

بخكارـز سنال ست  كفضم ما تكفيافر في عمـ الكاـ كساةر الفنكف كمف رمل مصنف  عمـ تبحرم كنبم  النصيب الك 
   ّْٔ/ِ . بغيال الكعاة ض كعمريف كستماةال كذكر غيرم من  كلد سنال خمس كخمسيف كخمسماةال

فً سجع :) ّروٌع  ك نص كاـ ابف  ماـ مار الذكر في مكض  المسالؾ حيث يقكؿ  َٖ/ٖركح المعاني . (ّ)

الضبًٍخ : الوؤكذح لوعوْى چڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ    چ صْس) أي  الْاّ( إدذاُب الْاقعخ ثعذ عبغف ؛ ًذْ:

أّظخ الوسبلك  2سْسح الجقشح :آٌخ  چڀ   ڀ      پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ الجولخ ؛ًذْ: )ُْ الذق ال شك فٍَ(، ّ : 

غ/داس اثي كضٍش الطجعخ  1/454،454: 261م االًصبسيإلى ألفٍخ اثي هبلك رألٍف جوب  الذٌي عجذ هللا ثي ُشب

 ثٍشّد -م دهشق  2555-ٍ  1426اِّلى  

 ُِٕسكرة ا عراؼ.آيال  (ْ)
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ى
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  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

 باالسػػتف اـ مقركنػػا مك، مرػػردا كػػاف سػػكاع إبطالػػ  فتفيػػد ركابػػ  فػػي إال تقػػع فػػا ،بػػالنفي
 ببمػى ردم فػي المررد النفي مررل التقرير مع النفي ركارم كيد، تقريريا مك، كاف حقيقيا
 سػػكاع إبطالػػ  فتفيػػد ركابػػ  فػػي إال تقػػع فػػا بػػالنفي كتخػػتص .كيقكؿ.اآليػػال  ػػذم فػػي كمػػا
 التقريػر مػع النفػي مرػركا كيػد تقريريػا مك ،كاف حقيقيا با ستف اـ مقركنا مك، مرردا كاف

 كغيػرم، عبػاس ابػف يػاؿ كلػذلؾ ،(1)اآليال  ذم في كما ببمى ردم في المررد النفي مررل
 يػػاؿ كلػػذلؾأل إيرػػاب مك، بنفػػي لممخبػػر تصػػديؽ نعػػـ مف ككر ػػ  ،لكفػػركا نعػػـ. يػػالكا لػػك

 كيػاؿ، ال كنعػـ، لزمتػ  بمػى.  فقػاؿ ملػؼ عميػؾ لػي ملػيس يػاؿ لػك . الفق ػاع مػف رماعػال
 السػػػ يمي كنػػػازع، المغػػػال ال العػػػرؼ مقتضػػػى عمػػػى فيػػػ  كرػػػركا ،في مػػػا تمزمػػػ .  آخػػػركف

 ،مكرػػب لتقريػػرما ـبػػأف االسػػتف ا متمسػػكيف كغيػػرم، الحبػػر عػػف المحكػػي فػػي كرماعػػال،
ڌ   چ . لىتعػػػا يكلػػػ  فػػػي ييػػػؿ مػػػا عمػػػى متصػػػمال مـ رعػػػؿ مػػػف سػػػيبكي  امتنػػػع كلػػػذلؾ

ذا ا يرػػػاب بعػػػد تقػػػع ال فدن ػػػا،(2) چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   فػػػنعـ إيرػػػاب منػػػ  ثبػػػت كا 
ثػػػـ يػػػأتي بػػػنص ا مػػػاـ ابػػػف  مػػػاـ الػػػذم يػػػرد فيػػػ  عمػػػى  ،(3)صلػػػ  تصػػػديؽ ا يرػػػاب بعػػػد

 كيمػكؿ.   مػاـ ابػف ياؿكمصحاب  كيصرح باسـ ابف  ماـ حيث يقكؿ .  ، (4)الس يمي
  چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  ك، عميػػ  متفػػؽ كذلػػؾ ،رػػابا ي ب ػػا يرػػاب ال بمػػى مف عمػػي ـ

 ب ػػا يرػػاب من ػػا يقتضػػي مػػا الحػػديث فػػي كيػػع لكػػفأل النفػػي عمػػى يػػدؿ مػػا فيػػ  متقػػدـ (5)
                                                      

  َُُ/  ٗينظر ركح المعاني . (ُ)
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍچ  (2)

   ِٓ - ُٓ اآليات .ؼخر سكرة الز  چژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک  
    َُُ/ ٗالمصدر السابؽ . (ّ)
 كمبك زيد مبك ا ماـ فتكح بف رضكاف بف سعدكف ابف حبيش بف مصبغ بف محمد بف اهلل عبد بف الرحمف عبد (ْ)

 ابارع ، كالقراعات كالمغال بالعربيال عالما كاف.  الزبير ابف ياؿ  الحافظ المالقي ا ندلسي الخثعمي الس يمي القاسـ
 لمرراؿ حافظا ، الحديث كصناعال بالتفسير عالما ، مديبا ، متقدما نحكيا ، كالدرايال الركايال بيف رامعا ، ذلؾ في

 صاحب ، ذكيا نبي ا ، العمـ غزير ، المعرفال كاسع ، لمتاريخ حافظا ، كا صكؿ الكاـ بعمـ عارفا ، كا نساب
 ، سنال عمرة سبع ابف ك ك بصرم ككؼ ، ضضض ، صيت  عدكب ، كالتدريس لإليراع تصدرض  كاستنباطات اختراعات

   ُٖ/ِ. الكعاة بغيال ض كخمسماةال كثمانيف إحدل سنال مكاؿ عمرم خامس الخميس ليمال تكفيض  ضضض
 ٗٓسكرة الزمر . آيال  (ٓ)
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 يػػػػػاؿ كسػػػػػمـ عميػػػػػ  تعػػػػػالى اهلل صػػػػػمى منػػػػػ  ،البخػػػػػارم صػػػػػحي  ففػػػػػي المرػػػػػرد االسػػػػػتف اـ
 .مسػمـ صحي  كفي، (1) صبمى.  يالكا ،الرنال م ؿ ربع تككنكا مف مترضكف .   صحاب 

 صبمػى. المريػب لػ  فقػاؿ بمكػال لقيتنػي الػذم منػت . يػاؿ كسمـ عمي  تعالى اهلل صمى من 
 (3)ص انت ػػػى التنزيػػؿ عميػػ  يتخػػرج فػػا، يميػػػؿ  نػػ أل بػػذلؾ يحترػػكا مف ل ػػهالع كلػػيس، (2)
اف المػػذاف ذكر مػػا ا مػػاـ االلكسػػي فػػي تفسػػيرم  مػػا فػػي مغنػػي المبيػػب بتمام مػػا صػػكالن،

 ،ا كؿ ممػكر.كذلؾ لكاحػد مػف ،ك ذا عندم تأثر كاض   ،(4)مف كاـ ا ماـ ابف  ماـ
كذلػؾ ال ألتكافؽ ا فكار بػيف ا مػاميف  .إما مف يككف الحامؿ لإلماـ االلكسي عمى  ذا

البػػد مف يكػػكف متػػأثرا  لكسػػي لػػ  حامػػيال عمػػى يطػػر النػػدل ،كيػػأتي مػػف فػػراغ فا مػػاـ اال
الحامؿ عمى ذلؾ رػكدة كػاـ   ك مف يككف.كا مر الثاني ،با ماـ ابف  ماـ في كتب  
فكاف ذلؾ حاما ل  عمى عدـ ذكر اسـ ابػف  مػاـ ، ك ػذا ألابف  ماـ في  ذا المسالال 

ف ػذا ال يصػدر عػف ربػؿ العمػـ كالػكرع كالتقػكل كا مػاـ االلكسػي رحمػ   ،استبعدم تمامػا
مػا  ػك مػاف البمػر مػف النسػياف الػذم ال يسػمـ منػ  مخمػكؽ كلػك سػمـ احػد  تعالىاهلل  ،كا 
 ض (5)مـ من  ادـ عمي  الساـ مبك البمر لس

     
                                                      

صحي  البخارم. كتاب ا يماف  كالنذكر ،باب كيؼ كانت يميف النبي صمى اهلل عمي  كسمـ ، ريـ الحديث (ُ) 
، الطبعال. الثالثال، تحقيؽ. ُٕٖٗ - َُْٕ -بيركت  -. دار ابف كثير ، اليمامال مف طبعال  ِْْٖ/ٔ.  ِٔٔٔ

  دض مصطفى ديب البغا
ك اسـ صحي  البخارم  ك الرامع المسند الصحي  المختصر مف ممكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي  كسمـ كسنن  

ـ رامع الترمذم ص تأليؼ العامال المحقؽ الميخ مف كتاب  تحقيؽ اسمي الصحيحيف كاسُُكميام  ص ينظر ص
 ـ نمر مكتب المطبكعات ا ساميال  بحمب ُّٗٗ -قُُْْ/ ُالدكتكر عبد الفتاح مبك غدة ط

. كتاب صاة المسافريف ك يصر ا   صحي  مسمـ، تأليؼ. مسمـ بف الحراج مبك الحسيف القميرم النيسابكرم(ِ) 
بيركت،  -، دار النمر. دار إحياع التراث العربي  َٕٓ/ُ.  ِّٖ باب إساـ  عمرك بف عبسال ريـ الحديث

ض ك اسـ صحي  مسمـ  ك المسند الصحي  المختصر مف السنف بنقؿ العدؿ عف  تحقيؽ. محمد فهاد عبد البايي
  ِّالعدؿ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي  كسمـ  ص ينظر المصدر السابؽ .

 َُُ/  ٗكح المعاني  . ر  (ّ)
 ُِّ، ُِِني المبيب . مغ ينظر (ْ)
 ُُٓ آيالط .سكرة  چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    چ (5) 
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ى
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ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

 
اخر االياو االنوسً تسأي االياو اتٍ ْشاو وتقدميّ عهى آزاء انعهًاء يٍ 

 املفسسٌٍ .
چ  ڇ ڇ  چ ص مػػػػف يكلػػػػ  تعػػػػالى .ر ا مػػػػاـ االلكسػػػػي الكرػػػػ  الػػػػرار  ؿ لمػػػػايػػػػذك     

 ؼحػػػذ الرازمػػػال  ػػػي  ػػػذم لمػػػا مف ك ػػػك، (1)چڌ   ڌ  ڎ     ڎ      ڍڇ  ڇ  ڍ
بعػػػػػد مف يػػػػػذكر آراع العممػػػػػاع فػػػػػي تكري  ػػػػػا ك  ،عميػػػػػ  المعنػػػػػى لداللػػػػػال المرػػػػػزـك فعم ػػػػػا

 رػػػزاع مػػػف يػػػنقص لمػػػا كػػػا إف  قػػػدير لفعم ػػػا المرػػػزـك المحػػػذكؼ  ػػػك.مف الت.كيػػػذكر،
ا مػاـ مبػك حيػاف  ،كتابع  عمى  ذا الػرمم ، (3)ك ذا رمم ا ماـ ابف الحارب، (2)صعمم 

مف ا كلػى  ػك .كيػذكرسػي يعتػرض عمػى  ػذا التقدير،ـ االلك إال مف ا مػا أل (4)ا ندلسي
(5)كسػيكفكن ا يكفك ػا لػـ اآلف إلى .مم صمعمال ـ يكفكا لمامف يقدر.  

مف  ػذا .ثػـ يػذكر، 
 ثـ يذكر تعميا لما ذ ب إلي  ا مػاـ ،(6) ك ما ذ ب إلي  ا ماـ ابف  ماـ ا نصارم 

 الممػػ كر  ػػك مػػا مػػىع السػػابقال التقػػديرات عمػػى يمػػـز لمػػا. ابػػف  مػػاـ حيػػث يقػػكؿ ا مػػاـ
 كذلػؾ، كي ممػكف، سػيترككف كمن ػـ، معمػال ـ رػزاع مف سينقصكف من ـ صلما   معنى في

 يكلػػ  فػػي  مػػاـ ابػػف عنػػام الػػذم النظػػر كرػػ  ك ػػذا، ظػػا ر ك ػػك، يػػراد مف عػػف بمعػػزؿ

                                                      

 ُُُ آيال كد.سكرة   (ُ)
    َُٓ/ُِركح المعاني . (ِ)
 صـ ُِْٗ - ُُْٕ=  ق ْٔٔ - َٕٓ  الحارب ابف  (ّ)

 العمماع كبار مف مالكي، فقي . الحارب ابف الديف رماؿ عمرك مبك يكنس، بف بكر مبي بف عمر بف عثماف
 ككافضبا سكندريال كمات دممؽ، كسكف القا رة، في كنمأص مصر صعيد مف  مسنا في كلدضا صؿ كردمضبالعربيال

تحقيؽ   ٖٔ/ُكرمي  في ا مالي النحكيال  البف الحارب  . ُُِ/ ْ. يا عاـ لمزركم ضب  فعرؼ حاربا مبكم
تحقيؽ د ضعبد  ْْٗ/ ّكينظر مغني المبيب . ض ُٖٓٗ، ُ ادم حسف حمكدم  نمر مكتبال عالـ الكتب  ، ط/

 ـ  ََِِ-ق  ُِّْالككيت  ُالمطيؼ محمد الخطيب نمر المرمس الكطني لمثقافال كالفنكف كاآلداب  ط/
   ِٕٔ/ ٓينظر تفسير البحر المحيط . (ْ)
    َُٓ/ُِركح المعاني .  (ٓ)
 َِٖ، ِٕٗينظر مغني المبيب .   (ٔ)
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حيػث  ،ككر  التػأثر  ظػا ر، (1) ص نظر التقدير  ذا كفي.  الحارب ابف عمى معترضا
كمعمػـك ،حياف الذم كافؽ فيػ  ابػف الحارػب  ر تقدير ا ماـ مبياـ االلكسي يذكمف ا م

مف الرمم الذم يرتمع عمي   ذاف الرباف الرمػياف لػيس مػف السػ ؿ العػدكؿ عنػ  إلػى 
كلكف  ػذا مػا فعمػ  ا مػاـ  االلكسػي عنػدما اخػذ بتقػدير ا مػاـ ابػف  مػاـ كيدمػ  ،غيرم 

 عمى رمي ما ض  
قسػـ ك اآلثػار التػي تبػيف معنػى  الػكركدص كيبػيف الث،يسكؽ ا مػاـ االلكسػي ا حاديػ    

 (2)چگ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گچ .الػػػػذم فػػػػي اآليػػػػال مػػػػف يكلػػػػ  تعػػػػالى
إال مف اهلل ألكالكػافريف ،حيث يذ ب إلى من  دخكؿ النار ال فرؽ في ذلؾ بيف المػهمنيف 

حػػػتـ يكربػػػ   كاف دخػػػكؿ النػػػار، (3)تعػػػالى ينرػػػي المػػػهمنيف كيػػػذر الكػػػافريف خالػػػديف في ػػػا
كيسكؽ ا دلػال ،كالمحدثيف في  ذم المسالال،القسـ ، ثـ يذكر مراع العمماع مف المفسريف 

ثػػػـ يػػػأتي بتكريػػػ  ا مػػػاـ ابػػػف  مػػػاـ لويػػػال حيػػػث  ،(4)كالسػػػنال عمػػػى ذلػػػؾ،مػػػف الكتػػػاب 
 يػػػكؿ كمنػػػ  ذلػػػؾ فػػػي مػػػاع كيػػػد القمػػػال عػػػف كنايػػػال القسػػػـ تحمػػػ   مػػػاـ ابػػػف كرعػػػؿ يقػػػكؿ.
 فػػػافأل (6)صتحميػػػؿ ا رض مسػػػ ف ذكابػػػؿضضضالحقػػػال ك ػػػي يسػػػرات عمػػػى تخػػػذل  .(5)كعػػػب
 اليسػير منػ  فيفعػؿ ليفعمنػ  مػ  عمػى ا نسػاف يحمػؼ كما ،يميؿ ا رض مس ف المعنى
 عمػى القسػـ مف مػف المفسػريف مػف رماعػ  يالػ  فيمػا إف. يػاؿ ثػـ، يسػم  مػف ب  ليتحمؿ

                                                      

 َُٓ/ ُِالمصدر السابؽ . (ُ)
  ُٕسكرة مريـ .آيال  (ِ)
   ُِّ/ ُٔينظر ركح المعاني . (ّ)
   123- 122-121/ 16ٌٌظش الوصذس ًفسَ : (ْ)
 سممى مبي بف ز ير بف كعبص ـ ْٓٔ - َََ=  ق ِٔ - َََ   ٓ) 

 في امت ر ممف كاف"  ط - معر ديكاف"  ل  نرد، م ؿ مف الطبقال، عالي ماعر. المضرب مبك المازني،
 فراعم دم ، النبي ف در المسمميف، بنساع يمبب كمياـ كآل  عمي  اهلل صمى النبي  را ا ساـ رظ  كلماضالرا ميال

 عن  فعفا"  متبكؿ اليـك فقمبي سعاد بانت. " مطمع ا التي المم كرة الميت  كمنمدم مسمـ، كيد مستأمنا،"  كعب" 
 كمخكم سممى، مبي بف ز ير مبكم. معرال في الناس معرؽ عف ك كضبردت  عمي  كخمع كآل  عمي  اهلل صمى النبي
 ِِٔ/ ٓ. لمزركمي ا عاـ ضمعراع كم ـ العكاـ، كحفيدم عقبال كابن  برير،

تحقيؽ محمكد حسف مبك ناري طبع مهسسال ُُِمف يصيدة بانت سعاد لكعب بف ز ير بمرح ابف  ماـ .  (ٔ)
 بيركت  –عمـك الفراف دممؽ 
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 ال الرممػال  فأل نظػرا الخ  گ چ ک  ک  گ   گچ .تعالى  يكلإلى  إمارة ك ك ،ا صؿ
ڄ  چ    .تعػالى يكلػ  مػف القسـ ب ا مريب التي الرمؿ عمى عطفت مف إال في ا يسـ

عمػػػى  الالػػػكاك عاطفػػػ مف مػػػف ر ػػػال،(2)ص انت ػػػى بعػػػد كفيػػػ ، آخر ػػػا إلػػػى (1)چڄ  
ك ػك ،إف ا ماـ االلكسي اخذ بف ػـ ا مػاـ ابػف  مػاـ لمػنص  .ك نا ميكؿ ،ركاب القسـ 

بػػؿ يصػارل مػػا  ،مػف يػػدخؿ النػار مػػف المسػمميفمف اآليػال  ليسػػت نصػا فػػي تعػذيب كػػؿ 
ك ػذا عمػى يػكؿ مػف يػاؿ إف  ،ك ػك يتػأدل بمرػرد الػدخكؿ ،في ا مر  ك تحميػؿ القسػـ 

في اآليال يسػـ ، كيػد مػر مف ا مػاـ ابػف  مػاـ يستضػعؼ  ػذا الػرمم لبعػدم عػف الرمػؿ 
  مػف ك سبب اخذ ا مػاـ االلكسػي بػرمم ابػف  مػاـ ككنػ  لػ  دليمػ،التي مريب ب ا القسـ

يسػػتقيـ مػػع مػػا  السػػماع عػػف العػػرب كمػػا مػػر يبػػؿ يميػػؿ مػػف يػػكؿ كعػػب بػػف ز يػػر، ك ػػذا
 و، (3)چ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ۉچ     .رػػاع فػػي يكلػػ  تعػػالى

فػدذا ، (4)اآلثار الكاردة عف النبي صمى اهلل عمي  كسمـ مف مف  ناؾ مف ال يدخؿ النار
                                                      

  ٖٔسكرة مريـ .آيال  (ُ)
-ُُِكنص ابف  ماـ المنقكؿ آنفا  ك مف مرح  عمى يصيدة بانت سعاد . ُِّ/ ُٔ.  ركح المعاني (ِ)
  ضإال مف ابف  ماـ رعؿ  اآليال تحتمؿ ركاب القسـ كاف الكاك تقدر بأن ا عاطفال عمى . ُِْ- ُِّ- ُِِ

ڄ  چ  لى .فدن ا كما يبم ا مركبال لقكل  تعا  ، َٕ آيالمريـ.  سكرة     چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک    چ 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ك ك   ٩٧ - ٖٔسكرة مريـ .آيال  چگ   ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    گڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ   گ
حصمال لذلؾ  ن ا مقصكد ابف عطيال بقكل  . ك يسـ ، كالكاك تقتضي  ، مم ركاب القسـ ك  الكاك ص  ي الم

    ّٖٖعطفت ضينظر مغني المبيب .
 َُُسكرة ا نبياع .آيال  (ّ)
ٍيؿو  كما  في حديث السبعيف ملؼ الذيف يدخمكف الرنال بغير حساب .    (ْ) حدثنا ًعٍمرىافي بف مىٍيسىرىةى حدثنا بف فيضى

ٍيدو حدثنا  يمى  ٍيفه ياؿ مبك عىٍبد الْمً  كحدثني مىًسيدي بف زى ٍيؿو حدثنا حيصى ٍيفو ياؿ كنت ًعٍندى سىًعيًد بف فيضى ٍيـه عف حيصى
ـي فأرد النبي يىمير  مع  اٍ يمْ  مىْي اٍ يمى ٍت عى بىٍيرو فقاؿ حدثني بف عىْباسو ياؿ ياؿ النبي  صمى اهلل عمي  كسمـ  عيًرضى الي ري

ٍمسىالي كىالْنًبي  يىمير  كىٍحدىمي فىنىظىٍرتي فدذا سىكىاده كىًثيره  كىالْنًبي  يىمير  مع  الْنفىري كىالْنًبي  يىمير  مع  اٍلعىمىرىةي كىالْنًبي   يىمير  مع  اٍلخى
ًع ميمْ  لىًكٍف اٍنظيٍر إلى اٍ يفيًؽ فىنىظىٍرتي فدذا سىكىاده كىًثيره ياؿ  ىهيالى ًع ميْمًتي ياؿ الى كى ًع سىٍبعيكفى يمت يا ًرٍبًريؿي  ىهيالى تيؾى كى ىهيالى

بِّ ً مىٍلفنا ييْدامى  مىى رى كفى كىعى ـى ياؿ كىانيكا الى يىٍكتىكيكفى كال يىٍستىٍرييكفى كال يىتىطىْيري ًل ـٍ الى ًحسىابى عمي ـ كال عىذىابى يمت كى ْكميكفى  ي ـٍ يىتىكى
فو فقاؿ اٍدعي الْم ى مىٍف يىٍرعىمىًني من ـ ياؿ الم ـ اٍرعىٍم ي من ـ ثيـْ ياـ  ـى إلي  عيْكامىالي بف ًمٍحصى ري ياؿ اٍدعي فىقىا إلي  رىريؿه آخى
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ر ليس المقصكد فيػ  العػذاب عمػى كرػ  فدذا تحمؿ القسـ راز مف يقاؿ إف الدخكؿ لمنا،
  ڱچ  العمػػـك بػػؿ متحقػػؽ بحػػؽ الػػبعض الػػذيف اسػػتثنت ـ اآليػػال التاليػػال ك ػػي يكلػػ  تعػػالى.

دكف اآلخػػػػػريف، مػػػػػع مف ا مػػػػػاـ االلكسػػػػػي   (1)چ  ڻ       ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ
ريػػ  إال انػػ  يػذكر رمم ا مػاـ ابػػف  مػاـ عمػػى كرػ  التك  أل(2)ينقػؿ رمم ا مػاـ مبػػي حيػاف

كاف كػاف ا مػػاـ مبػك حيػاف ذكػر تكري ػػ  لويػال فػي تفسػيرم البحػػر ،لمعنػى اآليػال الكريمػال 
  ض  (3)المحيط 
ې    ېۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ    ې  ېچ:  يػػتكمـ ا مػػاـ االلكسػػي عمػػى يكلػػ  تعػػالى      

 مػػف كاحػػد غيػػر صػػرح كيػػد ، ا لػػ  تعػػدد  بطػػاؿ من ػػامبينػػا  (4)چى  ى  ائ ائ  ەئ
 اهلل غيػر آل ػال في ما كاف لك نىالمع مف المفسريف

كيسػتدؿ عمػى ذلػؾ بكػاـ ا مػاـ أل (5)
 ، صك ػػك الرمػػع المنكػػر  آل ػػال،ابػػف  مػػاـ عمػػى مف  إال اهلل صصػػفال مهكػػدة لمػػا يبػػؿ إال 

 بعػػد ا مػػا لمغػػايرة صًإال  كاف  إال ص بمعنػػى  غيػػرص فػػي اآليػػال الكريمػػال  حيػػث يقػػكؿ .   
 ب ػا فيكصػؼ غيػر بمنزلػال صػفال تكػكف من ػا صالمغنػي  كفػي غيػر، بمنزلػال ف ي يبم ا لما

كيقػكؿ ميضػا فػي كامػ  (6)ص  اآليػال ب ػذم لػألكؿ كمثػؿ، مػب   مك ،منكػر رمػع كبتالي ا
 رػاةز غيػر صلػك   بعػد كالبدؿ، التفريغ مف كالبدؿ.،عمى نفي ككف  إال ص تفيد االستثناع 

 فػػي االسػػتثناعك ، البػػدؿ مف. (2)الكمػػؼ ففػػي المعنػػى ر ػػال مػػف االسػػتثناع يصػػ  ال ككػػذا،

                                                                                                                                                        

بترييـ البغا  ُٕٓٔريـ الحديث  ِّٔٗ/ٓ. صحي  البخارم  ص الْم ى مىٍف يىٍرعىمىًني من ـ ياؿ سىبىقىؾى ب ا عيْكامىالي 
 ،كتاب الرياؽ ، باب يدخؿ الرنال سبعكف ملفا بغير حساب ض

  ِٕآيال مريـ. سكرة  (ُ)
  ُِّ/ ُٔينظر ركح المعاني .  (ِ)
  ُٕٗ/ ٔالبحر المحيط . ينظر  (ّ)
   ِِ آيال ا نبياع.سكرة  (ْ)
   ِّ/ ُٕينظر ركح المعاني .  (ٓ)
  ِّ/  ُٕالمصدر نفس  .  (ٔ)
حاميال عمى الكماؼ في مرمد كاحد اسم    الكمؼ عمى الكماؼ ص لإلماـ عمر بف عبد الرحمف بف عمر  (ٕ)

ممارؾ في بعض العمـك مات عف سبع مك ثماف مفسر  _ ْٕٓالب ب اةي الكناني القزكيني الفارسي المتكفى 
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 كيهدم،التعػدد انتفػاع مػف الكػاـ لػ  سػيؽ مػا يفيػد ال ذاؾ إذ  ن  ألمعنى ممتنعاف اآليال
 الفسػاد فنفي الفساد إلى مفض الحؽ ا ل  عداد ـ في يدخؿ ال بحيث اآلل ال ككف إلى
 إليػػ  ذ ػػب مػػا عمػػى الصػػفال مف ثػػـ، بمكػػاف الفسػػاد مػػف ك ػػك، (1)فػػي ـ دخكلػػ  عمػػى يػػدؿ
 ييػؿ فمػك  (2)چڄ     ڄ   چ        .تعػالى يكلػ  فػي مثم ػا لإلسػقاط صػالحال مهكدة  ماـ ابف
ذا كػػاف ا مػػاـ االلكسػػي يػػذكر  (3) صالمػػراد ىكتػػأت، لصػػ  لفسػػدتا آل ػػال في مػػا كػػاف لػػك كا 

                                                                                                                                                        

 ّٔٗ/ ُكثاثيف سنال ض ينظر معرـ المفسريف مف صدر ا ساـ حتى العصر الحاضر  تأليؼ عادؿ نكي ض.
 ـض ُٖٖٗ  _  َُْٗ،   ّنمر مهسسال نكي ض الثقافيال  ط/

حاؿ كركد الذات ا ل يال  مم ان  في حالال ككف  ناؾ آل ال كالذات ا ل يال ليست مع ـ كاف  ناؾ الفساد كفي (ُ)
 مع ـ يككف الفساد متحققا ميضا 

 ُّسكرة الحايال . آيال  (ِ)
كيد عقد ا ماـ ابف  ماـ كاما نفيسا في تحقيؽ معنى إال في اآليال الكريمال  ِْ/  ُٕالمصدر نفس  . (ّ) 

ي مف تككف صفال بمنزلال الثانرميت مف مسكي  بتمام  لنفاست  ف ك ردير باف يكتب بماع الذ ب يقكؿ ابف  ماـ .  
سكرة  چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  چ  .فمثاؿ الرمع المنكر غير فيكصؼ ب ا كبتالي ا رمع منكر مك مب  

لك كاف في ما آل ال  .فا يركز في إال  ذم مف تككف لاستثناع مف ر ال المعنى إذ التقدير حينةذ،ِِ آيال.عا نبيا
كال مف  ،كليس ذلؾ المراد،من  لك كاف في ما آل ال في ـ اهلل لـ تفسدا  .ضي بمف كم كذلؾ يقت،ليس في ـ اهلل لفسدتا 

ياـ رراؿ إال زيدا  .فمك يمت،فا يص  االستثناع من   ، ف آل ال رمع منكر في ا ثبات فا عمـك ل ألر ال المفظ 
محترا بأف لك تدؿ عمى االمتناع  كمف ما بعد ا بدؿ،مف إال في  ذم اآليال لاستثناع .كزعـ المبرد ،لـ يص  اتفايا 

كيردم من ـ ال  ،كمف نحك لك كاف معنا إال زيد مركد كاـ ،مف التفريغ بعد ا راةز .كزعـ،كامتناع الميع انتفاهم 
كلك كانت بمنزلال النافي لراز ذلؾ كما يركز ما  ،كال لك راعني مف محد مكرمت ،لك راعني ديار مكرمت   .يقكلكف

 ،إف إال كما بعد ا صفال .كلما لـ يرز ذلؾ دؿ عمى مف الصكاب يكؿ سيبكي ،ني مف محد كما راع،في ا ديار 
ك ذا  .ياال،كال يص  المعنى حتى تككف إال بمعنى غير التي يراد ب ا البدؿ كالعكض  .ياؿ الممكبيف كابف الضاةع

 ،ررؿ مكاف زيد .زيد لغمبنا مم ك المعنى في المثاؿ الذم ذكرم سيبكي  تكطةال لممسألال ك ك لك كاف معنا ررؿ إال 
ف ك في المثاؿ  ،كليس كما ياال بؿ الكصؼ في المثاؿ كفي اآليال مختمؼ .يمتضمك عكضا مف زيد انت ى 
متعدد مكصكؼ بأن   .راع ررؿ مكصكؼ بأن  غير زيد كفي اآليال مهكد مثم  في يكلؾ .مخصص مثم  في يكلؾ

ف خالف  بدفراد مك غيرم  ،إال مكصكف ا فالكصؼ مخصص ل ك كذا الحكـ مبدا إف طابؽ ما بعد ،غير الكاحد  كا 
فقد مير ل  ،إذا ييؿ ل  عندم عمرة إال در ما  .كلـ مر مف مفص  عف  ذا لكف النحكييف يالكا،فالكصؼ مهكد 

ككؿ عمرة  ،كسرم مف المعنى حينةذ عمرة مكصكفال بأن ا غير در ـ،فدف ياؿ إال در ـ فقد مير ل  بعمرة  ،بتسعال
كتتخرج  ،٧٩ آيالالحايال. سكرةچڄ     ڄ چ  .مثم ا في لإلسقاطفالصفال  نا مهكدة صالحال ،كصكفال بذلؾ ف ي م

ك ذا ، اآلل المم إف الفساد يترتب عمى تقدير تعدد .لك كاف في ما آل ال لفسدتا  .اآليال عمى ذلؾ إذ المعنى حينةذ
ف عمي بف احمد الكاحدم النيسابكرم ت ضكياؿ ا ماـ مبك الحس ّٖ، ِٖص مغني المبيب .  ك المعنى المراد 
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المفسريف ثـ يستدؿ بكاـ ا ماـ ابػف  مػاـ عمػى صػحال مػا ذ بػكا إليػ  لعمػرم مػا ذلػؾ 
 مػػاـ ك ػػذا غايػػال التػػأثر با ،عمػػى المفسػػريف إال تحكػػيـ مػػف ا مػػاـ االلكسػػي البػػف  مػػاـ

  ض   (1)كال مخبأ لعطر بعد عركس ،بف  ماـا
كبيػر مػف مةمػال إعػراب القػراف الكػريـ ككذلؾ الحاؿ مع االماـ الزراج ك ك االماـ ال      

ابػف  مػػاـ  االمػاـ بسػكؽ رميػػ  دكف مف يػأتي بكػاـاالمػاـ االلكسػي  ال يكتفػي،كمعانيػ  ،
ې  ى          ى  ائ  ائ  چ ففي كام  عمى يكل  تعػالى.أل ماـ معززا لرمم  ذا ا 

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ەئەئ

 يصػػدر عنػػ بمػػا عالمػػا مم  حيػػث يقػػكؿ فػػي تفسػػيرم ل ػػذم اآليػػال.  ،(2)چ ىئ  ىئ  
 فيرػػػازم ألكا نكػػػار، بالتكػػػذيب مقػػػابمتي مػػػف ـصػػػدر عػػػنك اكبمػػػ ،كا نػػػذار، التبميػػػغ مػػػف

 ا مػػػػكر مػػػػف .مم چ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ەئ چ بػػػػ  ؽيميػػػػ بمػػػػا كػػػػا سػػػػبحان 
 كرػػكز، مػػ يدا تعػػالى كفايتػػ  مػػف يبمػػ  لمػػا تقريػػر ف ػػكأل كمػػأنكـ مػػأني رممت ػػا مػػف التػػي
 مدعيتػػػ  فيمػػػا لػػػي مصػػػديا .مم بصػػػديي مػػػا دا كرػػػؿ عػػػز بػػػ  كفػػػى المعنػػػى يكػػػكف مف

 حػػاؿ مك، مػػ يدا صػػفال إمػػا يعمػػـ كرممػػال ،المػػدعي لػػدعكل المػػا د تصػػديؽ ،بػػالمعرزات

                                                                                                                                                        

مم في السماع ك ا رض آل ال معبكدكف يستحقكف العبادة  چۋ  ۅ   ۅ    ۉ  چق_ في تفسيرم الكسيط .   ْٖٔ
معنام غير اهلل ك ك صفال لول ال عمى معنى آل ال  ـ غير اهلل كما يزعـ الممرككف ك ذا يكؿ رميع  چۉ    ې  چ

ي عمي الفسكم كم ـ يالكا إال ليس باستثناع  ا  نا كلكن  مع ما بعدم صفال لول ال النحكييف االخفش كالزراج كمب
في معنى غير ياؿ الزراج . ككذلؾ ارتفع ما بعد ا عمى لفظ الذم يبم ا كانمد. كؿ مخ مفاري  لعمر   مبيؾ إال 

ك بطمتا ك مكتا ك  مؾ مم لخربتا  چ ېې چياؿ .المعنى ككؿ مخ غير الفريديف مفاري  مخكم  كيكل     فالفريدا
مف في ما لكركد التماني بيف اآلل ال فا يررم ممر العالـ عمى النظاـ الف كؿ ممر صدر عف اثنيف فأكثر لـ يرر 
عمى النظاـ ض ص الكسيط في تفسير القراف المريد تأليؼ ا ماـ مبك الحسف عمي بف احمد الكاحدم النيسابكرم ت 

ادؿ احمد عبد المكركد  ك الميخ عمي محمد معكض ك دضاحمد تحقيؽ الميخ ع ِّْ_ ِّّ/ ّق . ْٖٔ
 لبناف    -ـ دار الكتب العمميال بيركت  ُْٗٗق_ ،   ُُْٓ،  ُمحمد صيرة ك دض احمد عبد الغني الرمؿ ، ط/

هجوع اِهضب ، رألٍف: أثْ الفعل أدوذ ثي هذوذ الوٍذاًً ُْ هضل ٌعشة لوي ال ٌذخش عٌَ ًفٍس ٌٌظش  (ُ)

 .   ثٍشّد، رذقٍق: هذوذ هذٍى الذٌي عجذ الذوٍذ -، داس الٌشش: داس الوعشفخ  211/  2:  الٌٍسبثْسي

  ِٓ آيالالعنكبكت. سكرة  (ِ)
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  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

كاالسػػػػـ  ،من ػػػػا زاةػػػػدة صبػػػػاهللثػػػػـ يقػػػػرر.مف  الباعصفي ، (1) ص كفايتػػػػ  لتعميػػػػؿ اسػػػػتةناؼ مك،
مف البػاع دخمػت لتضػمف كفػى . (2) ثػـ يػأتي بكػاـ ا مػاـ الزرػاج، صكفػى الرميؿ فاعؿ 
 ف ػػػي معديػػػال ال زاةػػػدةألمعنػػػى اكتػػػؼ 

ك نػػػا يػػػأتي ا مػػػاـ االلكسػػػي بػػػنص كػػػاـ ابػػػف ، (3)
 ،بمكػػاف الحسػػف مػػف ك ػػك.ينػػغالم فػػي  مػػاـ بػػفا يػػاؿ . مػػاـ مػػف المغنػػي حيػػث يقػػكؿ

 رػػـز بػػدليؿ ليتػػؽ .مم ،عميػػ  يثػػب خيػػرا فعػػؿ امػػره تعػػالى اهلل متقػػى. يػػكل ـ كيصػػحح 
كمكانػػال  ،ا مػػاـ الزرػػاجرالػػال  رغـفػػ ،(4)ص التػػاع بتػػرؾ ب نػػد كفػػى. يػػكل ـ كيكربػػ ، يثػػب
.ـ الزراجيأتي بكاـ ا ماـ ابف  ماـ في تعزيز كاـ ا ما ، معاني القراف كتاب 

 االستُثاط. يدح االياو االنوسً نإلياو اتٍ ْشاو يف دقتّ انعهًٍة يف
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ .ـ ا مػػاـ االلكسػػي عمػػى يكلػػ  تعػػالىيػػتكم       

مبينػػػػػػػا مػػػػػػػدل اسػػػػػػػت زاع   (5)چڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ       ڱڳ  ڳ  ڱ
                                                      

 2/  21سّح الوعبًً : (ُ)
 االعتقاد حسف ، كالديف الفضؿ م ؿ مف كاف.  الخطيب ياؿ  الزراج إسحاؽ مبك س ؿ بف السرم بف إبرا يـ (ِ)
المتكفى ،   ُُْ/ُضض، بغيال الكعاة . ض المبرد فمـز ، النحك إلى ماؿ ثـ ، الزراج يخرط كافض  المذ ب رميؿ ،

 عبدا هللالظنكف عف مسامي الكتب كالفنكف، تأليؼ. مصطفى بف  ؼ، ينظر كم  الكثاثماةسنال اثنتي عمرة 
   ُِٗٗ - ُُّْ -بيركت  -، دار النمر. دار الكتب العمميال    ُْٔ/ُ.القسطنطيني الركمي الحنفي

  ٕ/  ُِينظر تفسير ركح المعاني .  (ّ)
الرابع عمر التككيد ك ي الزاةدة كزيادت ا في كنص كاـ ابف  ماـ في المغني .    ٕ/ ُِالمصدر نفس  .  (ْ)

ستال مكاضع محد ا الفاعؿ كزيادت ا في  كاربال كغالبال كضركرة فالكاربال في نحك محسف بزيد في يكؿ الرم كر إف 
ى صار ذا حسف ثـ غيرت صيغال الخبر إلى الطمب كزيدت الباع إصاحا لمفظ كمما إذا ا صؿ محسف زيد بمعن

ف في  ضمير المخاطب مستترا فالباع معديال مثم ا في امرر بزيد كالغالبال في فاعؿ  ييؿ بأن  ممر لفظا كمعنى كا 
ك ك ،تؼ كياؿ الزراج دخمت لتضمف كفى معنى اك،ٔٗ آيالا سراع. سكرةچجئ  حئ   مئ       چ .كفى نحك

ليتؽ كليفعؿ بدليؿ رـز يثب كيكرب   .متقى اهلل امره فعؿ خيرا يثب عمي  مم .مف الحسف بمكاف كيصحح  يكل ـ
 سكرةچىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     چ .بترؾ التاع فدف احتج بالفاصؿ ف ك مركز ال مكرب بدليؿ   ،كفى ب ند .يكل ـ 
فالتاع ال تمحؽ ،محسف ب ند  .دف عكرض بقكلؾف، ٩٪ آي   صلت  سورة چپ  پ  پ  ڀ    چ ،ٓ آيالا نعاـ.

ف كاف معنا ا الخبر،صيغ ا مر  كصحال يكل  مكيكفال عمى ركاز  ،الفاعؿ ضمير االكتفاع .كياؿ ابف السراج ،كا 
كمراز  ،ك ك يكؿ الفارسي كالرماني مرازا مركرم بزيد حسف ك ك بعمرك يبي  ،تعمؽ الرار بضمير المصدر
 ُُٓ. مغني المبيبضضضص  كمنع رم كر البصرييف إعمال  مطمقا،كغيرم  الككفيكف إعمال  في الظرؼ

 ٕايال الفرياف.سكرة  (ٓ)
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ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

ا  ػػي فػػي نظػػر ـ مػػف بػػاب كمن ػػـ ذكػػركا ممػػكر ،م ػػؿ مكػػال بػػالنبي صػػمى اهلل عميػػ  ك سػػمـ 
لظن ـ من ا مسػتحيمال عمػى النبػي صػمى  ألكالسخريال بالنبي صمى اهلل عمي  كسمـ،الت كـ 

كيطمػب الػػرزؽ ،انػػ  يأكػؿ الطعػػاـ  .الصػػاة ك السػاـ عميػ  اهلل عميػ  كسػػمـ فعػابكا عميػػ 
ف ػػػذم ممػػػكر ال يعػػػاب عمي ػػػا احػػػد ،كالكسػػػب فػػػي ا سػػػكاؽ حالػػػ  كحػػػاؿ النػػػاس رميعػػػا ،

لػيس بػديرار برسػالال النبػي صػمى اهلل عميػ   ص ػذا الرسػكؿ. كيػكل ـ  ،نبيػاعفضا عػف ا 
نمػػا  ػػك مػػف بػػاب السػػخريال ،كسػػمـ  كالحػػط مػػف يػػدر النبػػي صػػمى اهلل عميػػ  كسػػمـ كمػػا ،كا 
(1)يعتقدكف

 كبعد كاـ طكيؿ لإلماـ االلكسي يأتي بكاـ ا ماـ ابف  مػاـ عمػى معنػى، 
 منػ  (2)ال ػركم عػف المغنػى فػي  مػاـ ابػف ذكػرك . الص بأن ا تفيد التكبيخ حيث يقػكؿ  لك 
ڱ    ڱ  ں      چ    .تعػالى يكلػ  محػد ما بمثػاليف لػ  كمثؿ ،لإلستف اـ ال لك بمريع ياؿ

 المثػاؿ فػي من ػا .كالظػا ر، النحػكييف مكثػر يذكرم لـ معنى بأن . ذلؾ كتعقب، چ ں
 فػػػي ن ػػػام .كذكػػػر، (3) چ ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  .تعػػػالى يكلػػػ  فػػػي مثم ػػػا المػػػذككر

 بقكلػػػ  عنػػى إف منػػػ  يخفػػى كال، بالماضػػػي تخػػتص حينةػػػذ ك ػػي، كالتنػػػديـ ،لمتػػكبيخ ذلػػؾ
 فػػػي كالتنػػػديـ لمتػػػكبيخ فيػػػ  ككن ػػػا فػػػأمرأل  نػػػا كيػػػع مػػػا .چ ڱ    ڱ  ں     ں چ .تعػػػالى
ككصؼ ا مػاـ االلكسػي لكػاـ ا مػاـ ابػف  مػاـ انػ  فػي غايػال ، (4)صفتدبر الخفاع غايال

                                                      

    ِّٕ/  ُٖينظر ركح المعاني . (ُ) 
 عالما كاف أل النحك في الذخاةر ميضا كل  ، الحركؼ في ا ز يال صاحب  ال ركم الحسف مبك محمد بف عمي(ِ)

 ذكرمض   المصريال بالديار مقيما ، با دب العنايال حسف ، القريحال ي صح ، القياس ريد ، ا دب في إماما بالنحك
  َِٓ/ ِ.  كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة غيالب ض يايكت
 ُّسكرة النكر . آيال   چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ (3) 
   قكؿ في المعنى الرابع مف معاني ، كنص ابف  ماـ في مغني المبيب حيث ي ِّٖ/  ُٖركح المعاني .  (ْ)

 آيال  المنافقكف. سكرة چٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     چ .الرابع االستف اـ نحك لكال ص .  
يال  ال ركم كمكثر ـ ال  ،ٖ آيالا نعاـ.  سكرة چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۇئەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئچ َُ

كذكر ال ركم من ا تككف نافيال   ڌ چ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  .نيال مثؿ يذكرم كالظا ر مف ا كلى لمعرض كمف الثا
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   .بمنزلال لـ كرعؿ من  

كالظا ر مف المعنى عمى التكبيخ مم ف ا كانت يريال كاحدة مف   ٖٗ آيال يكنس. سكرة چٿ   ٿ   ٿ  ٿ  
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  اإلسالمية العلوم جملة
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بػؿ يحتػاج إلػى ديػال ،ي  ذا المكطف غير متبادر إلى الػذ ف ف  ذا المعنى فأل الخفاع 
كمعنػػى  ،ك ػػذا لػػيس ببعيػػد عػػف ا مػػاـ ابػػف  مػػاـ،كحػػدة ذ ػػف ،كصػػفاع خػػاطر  ،نظػػر

ألالف السػػػياؽ سػػػياؽ اسػػػت زاع ممكػػػف  (1)كفػػػي سػػػكرة ا نعػػػاـ،التػػػكبيخ فػػػي  ػػػذا المػػػكطف 
ن ػػػـ مصػػػحاب كمف الممػػػركيف كػػػانكا يعتقػػػدكف م، (2) اآليػػػال نزلػػػت يبػػػؿ ال رػػػرة،حيػػػث مف 

ك ،ككفػػرة ررػػاؿ ،ك ظ ػػكر ،كالعقػػكؿ الصػػاةبال لمػػا يػػركف ل ػػـ مػػف يػػكة ،الكفػػال الرارحػػال 
حصكؿ ممكاؿ بحسب عقكل ـ الكميمال ظنا مػن ـ مف  ػذم ا مػكر  ػي التػي ترعػؿ المػرع 

عمػى خػاؼ حػاؿ النبػي صػمى اهلل عميػ  كسػمـ ،با تبػاع  ، كصكاب رػديرصاحب حؽ
كال ،بػؿ عميػ  مف يتػابع ـ ،عميػ  كسػمـ حقيػؽ با تبػاع فكانكا ال يركف النبػي صػمى اهلل ،

ك ػك عكػس مػا ربػؿ اهلل ،لظن ـ مف ا نساف إنما تككف مكانت  بقػدر مػا يممػؾ أليخالف ـ 
لسػمككيال دكف حطػاـ الػدنيا الزاةػؿ ،كاهلل كا،كالعقميػال ،عمي  منبياعم مػف الكمػاالت النفسػيال 

 ض اعمـ
 (3)املثحث انثانث اإلياو انطاْس تٍ عاشوز

 ذكس زأي االياو اتٍ ْشاو يع ذكس آزاء انساتقني يٍ انعهًاء.

                                                                                                                                                        

تابت عف الكفر يبؿ مريع العذاب فنفع ا ذلؾ ك ك تفسير ا خفش كالكساةي كالفراع كعمي بف القرل الم مكال 
عيسى كالنحاس كيهيدم يراعة مبي كعبد اهلل ف ا كانت كيمـز مف  ذا المعنى النفي  ف التكبيخ يقتضي عدـ 

 ِْٕ،  ِّٕ. مغني المبيب ص الكيكع
 ٖ آيالا نعاـ.  سكرة چېئ  ىئ     ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئچ (ُ)
  ِّٕ/ ُٖينظر ركح المعاني .  (ِ)
 المفتيف رةيس. عامكر بف الطا ر محمدص ـ ُّٕٗ - ُٕٖٗ=  ق ُّّٗ - ُِٔٗص *  عامكر ابف (ّ)

 لإلساـ ميخاص ُِّٗ عاـ  عيفضب ا كدراست  ككفات  مكلدمضبتكنس كفركع  الزيتكنال رامع كميخ بتكنس المالكييف
 ضكالقا رة دممؽ في العربييف المرمعيف معضاع مف  كك ضمالكيا

 كص ا ساـ في االرتماعي النظاـ مصكؿ  كص ا ساميال المريعال مقاصد  مم ر ا مف مطبكعال، مصنفات ل 
 ا نماع مصكؿ  كص ا ساـ في كآثارم الكيؼ  ك مرزاع، عمرة من  صدر القرآف، تفسير فيص كالتنكير التحرير 

 في كثيرا ككتبضمرزاع مربعالص برد بف بمار ديكاف  كنمرم بتحقيق  عني كمماص الباغال رزمك   كص كالخطابال
  ُْٕ/ ٔينظر العاـ لمزركمي .ضالمرات
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  ٻٱ  ٻ  ٻچ . ر عمػػى يكلػػ  تعػػالى مػػف سػػكرة البقػػرةيػػتكمـ ا مػػاـ ابػػف عامػػك     

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پ

فػػػػػػي اآليػػػػػػال  ص. مف معنػػػػػػى مفمبينػػػػػػا (1) چڤ  ڦ  ڦ   ڦ       ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ
كمعػػركؼ ، (2)فػػي التسػػ يؿ  كينسػػب  ػػذا إلػػى ا مػػاـ ابػػف مالػػؾ،كالتمييػػز ،ؿ يفيػػد الفصػػ

 كمع ذلؾ يػأتي ا مػاـ ابػف عامػكر بػرمم،لدل الرميع مكانال ا ماـ ابف مالؾ في النحك
مػػف من ػػا فػػي اآليػػال  ألابػػف  مػػاـ انػػ  بحػػث فػػي مغنػػي المبيػػب فػػي معنػػى  مػػف ص االمػػاـ

كاهلل يعمػػـ ا عمػػاؿ  .فيكػػكف التقػػديرأل (3)مك بمعنػػى  عػػفص  ،الكريمػػال تفيػػد معنػػى االبتػػداع
،مك يعمػػػـ ا عمػػػاؿ الصػػػادرة  كا عمػػػاؿ الصػػػادرة مػػػف المصػػػم ،الصػػػادرة مػػػف المفسػػػد 

 ض  كاهلل اعمـعن ما ،
 تقدٌى االياو اتٍ عاشوز زأي االياو اتٍ ْشاو عهى زأي املفسسٌٍ.

                                                      

 َِِآيال البقرة.  سكرة (ُ)

تس يؿ الفكاةد كتكميؿ المقاصد في النحك لمميخ رماؿ الديف مبي عبد اهلل بف عبد اهلل المعركؼ بابف مالؾ   (ِ)
لخص  مف مرمكعت  المسماة  ضضض اثنتيف كسبعيف كستماةال ك ك مرمد  ِٕٔياني النحكم المتكفى سنال الطاةي الر

بالفكاةد ك ك كتاب رامع لمساةؿ النحك بحيث ال يفكت ذكر مسألال مف مساةم  كيكاعدم كلذلؾ اعتنى العمماع 
ـ كمم  كلدم بدر الديف ث ضضضباب مصادر الفعؿ  إلىفصنفكا ل  مركحا من ا مرح المصنؼ كصؿ في   بمأن 

آخر الكتاب ككمم  ميضا صاح الديف خميؿ  إلىست كثمانكف كستماةال مف المصادر  ٖٔٔمحمد المتكفى سنال 
مربع كتسعيف كسبعماةال كمف المركح مرح الميخ العامال مثير الديف مبي  ْٖٗبف ميبؾ الصفدم المتكفى سنال 

مال مكسبعماةال لخص في  مرح المصنؼ كتك ك مربعيفس خم ْٕٓحياف محمد بف يكسؼ ا ندلسي المتكفى سنال 
كلدم كسمام التخييؿ الممخص مف مرح التس يؿ كل  مرح آخر عمى ا صؿ سمام التذييؿ كالتكميؿ ك ك مرح كبير 

 ذا  محكاـفي  اعتراضات عمى المصنؼ ثـ ررد  مكردفي مرمدات مكل  الحمد هلل المتفرد بمريؼ االختراع الخ 
 َْٓ /ُ.كمؼ الظنكف ض  ف المرح في ارتما

.  النمر دار،  التكنسيال الطبعال ػِٖٓ/  ِ.  عامكر بف الطا ر محمدا ماـ  مميخل كالتنكير التحريرينظر    (ّ)
الثاني عمر الفصؿ ض ك ابف  ماـ يقكؿ في مغني المبيب .  ـ ُٕٗٗ - تكنس - كالتكزيع لمنمر سحنكف دار

  چ    ۇڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇچ   چ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹچ    ك ي الداخمال عمى ثاني المتضاديف نحك
يال  ابف مالؾ كفي  نظر  ف الفصؿ مستفاد مف العامؿ فدف ماز كميز بمعنى فصؿ  ُٕٗآيال آؿ عمراف.  سكرة 

  ض ُّٔمغني المبيب .  ص صعف في اآليتيف لابتداع مك بمعنى  صمف   كالعمـ صفال تكرب التمييز كالظا ر مف
ذ ب إلى مف  يعمـ ص في اآليال ضمف معنى  يميزص كمف  نا راع معنى الفصؿ ال مف  مف ص ينظر كابف  ماـ ي

 ض  ْٗٔ،  ْٖٔمغني المبيب . 
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ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

ف يكلػػ  يػػذ ب ا مػػاـ ابػػف عامػػكر إلػػى مف  مؿ ص التعريػػؼ فػػي كممػػال  الصػػم ص مػػ     
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى .

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٺٺ

 ػػك انػػ  إذا يمنػػا من ػػا .كالفػػرؽ ،كليسػػت الع ديػػال ، ػػي مؿ الرنسػػيال  (1)چڦ  ڦ    
 چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ. . إف الصػم  المػذككر فػي يكلػ  تعػالىالع ديال كػاف المعنػى

كػاف المعنػى مف ما يػال الصػم  مػف حيػث .ممػا إذا يمنػا من ػا مؿ الرنسػيال  ،د ك المقصػك 
كيػػػذكر ا مػػػاـ ابػػػف عامػػػكر مف الػػػذم حمػػػؿ بعػػػض  ،ذاتػػػ   ػػػك المقصػػػكد بالصػػػم  خيػػػر

المفسػػريف عمػػى القػػكؿ بأن ػػا مؿ الع ديػػال  ػػي القاعػػدة الممػػ كرة عنػػد بعػػض النحػػاة التػػي 
ذا معيػػدت معرفػػال كانػػت عػػيف  ،تقػػكؿ . إف النكػػرة إذا معيػػدت نكػػرة كانػػت غيػػر ا كلػػى كا 

ك ػك مف ،ك ك في  ذا التكريػ  يسػتند إلػى مػررحيف ا كؿ . مػف حيػث المعنػى ،ا كلى 
فمعنػػػام خػػػاص ألالصػػػم  المػػػذككر بصػػػيغال التنكيػػػر المػػػراد بػػػ   الخمػػػعص فػػػي  ػػػذم اآليػػػال 

كاف كػػػاف ،كا كلػػػى بالصػػػم  مف يكػػػكف معنػػػام عامػػػا يمػػػمؿ كػػػؿ صػػػم  بػػػيف متنػػػازعيف ،
إال مف ذلػؾ يػك ـ مف المفاضػمال ياةمػال ألالخمػع خيػر مػف النػزاع صػحيحا  المراد مف يككف

كالمػرر  الثػاني  ػك رمم ابػف  مػاـ  ،مع مف النزاع ال مفضػميال فيػ ألكالصم   عبيف النزا
مف ابػػػف  مػػػاـ رد تمػػػؾ القاعػػػدة الممػػػ كرة ب يػػػات مػػػف  .الػػػذم ذكػػػرم ا مػػػاـ ابػػػف عامػػػكر

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   چ  ك ػػػػػي. ،القػػػػػراف الكػػػػػريـ 

ٱ  ٻ   چ . كيكلػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، (2)چک  ک        ک        کژ  ڑ  ڑ  ژڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ

  ٿٺ  ٿ  ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

چ ،(3)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ      ٹٿ   ٿ  ٹ

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    

                                                      

 ُِٖ آيال.عسكرة النسا (ُ)
 54 آٌخ الشّم:سْسح (ِ) 
 ُِٖ آيالالنساع. سكرة  (ّ)
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ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ نفسػػػػػ  فػػػػػكؽ يكػػػػػكف ال كالمػػػػػيع،(1)چ

﮿    ﮾﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽

                                         ﯀  ﯁      

ے  ۓ   ۓ  ﮲   ﮳  ﮴    ےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھچ (2)چ

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         ﮼﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻

كمػع كػػكف القاعػدة ممػػت رة عنػػد (4()3) چ                   
إال مف ا ماـ ابف عامكر البد مف يأتي بكاـ ا مػاـ المحقػؽ المػيخ ابػف  مػاـ  ألالنحاة

كيبنػػي عمي ػػا تكري ػػ  لويػػال ، (5)ا نصػػارم الػػذم حقػػؽ  ػػذم المسػػالال فػػي كتابػػ  المغنػػي
 اف الكريـ ضكلغال القر ،الكريمال بما يتفؽ ك يكاعد النحك العربي 

                                                      

 ٖٖ آياللنحؿ. سكرة ا (ُ)
   ْٓ آيالالماةدة. سكرة   (ِ)
 153 آٌخ الٌسبء: سْسح   (ّ)
  ُِٔ/  ٓينظر التحرير كالتنكير .  (ْ)
ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        چ  كابف  ماـ يسكؽ مدلت  التي يعترض في ا عمى مف ياؿ ب ذم القاعدة في سكرة االنمراح . (ٓ)

 معيدتإف النكرة إذا  .الرابع عمر يكل ـ ُْحيث يقكؿ .   ٬ - ٫ آيالهل رح   سكرة چۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  
ذا معيدت معرفال مك معيدت المعرفال معرفال مك نكرة كاف الثاني عيف ا كؿ ،نكرة كانت غير ا كلى  كحممكا عمى ،كا 

إف  .ذكر العسر مع ا لؼ كالاـ ثـ ثنى ذكرم فصار المعنى .ياؿ الزراج صلف يغمب عسر يسريف ذلؾ ما ركم 
 ،فيككف الثاني غير ا كؿ ،امتريت فرسا ثـ بعث فرسا .ؿكيم د لمصكرتيف ا كلييف منؾ تقك  ضمع العسر يسريف ام

 . كلمرابع يكؿ الحماسي ،كلك يمت ثـ بعت الفرس لكاف الثاني عيف ا كؿ
 

 ضعسى ا ياـ مف يررعف يكما كالذم كانكا             كيمنا القـك إخكاف              صفحنا عف بني ذ ؿ  
   

مف الرممال الثانيال ،٧ آي  حسورة هل ر چۀ   ہ      چ  .ف الظا ر في آيال محد ا م. كيمكؿ عمى ذلؾ ممكر ثاثال 
كالثاني مف ابف مسعكد ، كعمى  ذا فالثانيال عيف ا كلى ،إف لزيد دارا إف لزيد دارا  .تكرار لمرممال ا كلى كما تقكؿ

ف اآليال في يراعت  مع م صلك كاف العسر في رحر لطمب  اليسر حتى يدخؿ عمي  إن  لف يغمب عسر يسريف . ياؿ
كعمى من  لـ يستفد تكرر اليسر مف تكررم بؿ  ك مف ،كفي مصحف  مرة كاحدة فدؿ عمى ما ادعينا مف التأكيد 

كالثالث مف في التنزيؿ آيات ترد  ذم ، غير ذلؾ كأف يككف ف م  مما في التنكير مف التفخيـ فتأكل  بيسر الداريف 
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ى
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  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ  كعنػػد كػػاـ ا مػػاـ ابػػف عامػػكر عمػػى يكلػػ  تعػػالى .     

  ڱژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 إذاص فػػػػي اآليػػػػال الكريمػػػػال تفيػػػػد معنػػػػى الظرفيػػػػال لمفعػػػػؿ . مفيػػػػذكر،  (1)   چ ں     ڱ  ڱ
 معنػػى كيػػهٌكؿ ، كاٌتقػػكا آمنػػكا اكػػانك  إذ عمػػي ـ رنػػاح ال.فيكػػكف المعنػػى ألالماضػي  اتقػػكاص 

 تنػػػاكلكا كمػػػا، يكمةػػػذو  محٌرمػػػان  كػػػاف فيمػػػا كاٌتقػػػكا آمنػػػكا  ٌن ػػػـ رنػػػاح عمػػػي ـ لػػػيس.  الكػػػاـ
، كمػػع مف ا مػػاـ ابػػف عامػػكر يػػذكر مف  ػػذا  تحريم مػػا يبػػؿ إالٌ  الميسػػر كمكمػػكا الخمػػر

 مػػػػاـ  ابػػػػف االمػػػػاـ إال مف ذلػػػػؾ لػػػـ يمنعػػػػ  مػػػػف ا تيػػػػاف بكػػػاـألرمم ا مػػػاـ ابػػػػف مالػػػػؾ 
ابػف  االمػاـ ابػف  مػاـ فػي مغنػي المبيػب كذلػؾ مف االمػاـ مف  ػذا مػا درج عميػ .كيذكر،

 ماـ فرض آراعم بقكة لقكة مدلت  مف القراف الكريـ ،ككذلؾ نرػد مف ا مػاـ ابػف عامػكر 

                                                                                                                                                        

ہ  چ ،. اآليال٪٫هي هلرون   سورة چڃ  ڃ  چ   چ  چچ .تعالى ا حكاـ ا ربعال فيمكؿ عمى ا كؿ يكل 

 ،كاهلل إل  كاحد سبحان  كتعالى، ٪٨هي هلزخرف   سورةچہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھے  ے     ۓ  ۓ      
فالصم  ،٧٨٨آي  هل سجء  سورة  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  چ  .كعمى الثاني يكل  تعالى
  چ .كمثم ،استحباب كؿ صم  راةر   كل ذا يستدؿ ب ا عمى ألكالثاني عاـ،م  بيف الزكريف ا كؿ خاص ك ك الص

كعمى الثالث ،كالميع ال يككف فكؽ نفس  ،ٖٖ آيال.ؿسكرة النحچپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
  آ سكرة چڎ  ڈ      ڈ    ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  :يكل  تعالى

 ٬٦ آي هلرث    سكرةچۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ    چ ،.كالثاني خاص ،فدف الممؾ ا كؿ عاـ ٨٬  آيع ره  
﮳  چ  ،.كالثاني الثكاب،فدف ا كلى العمؿ  فدف ا كؿ ، ٫٪ آي  هل جئدة  سكرة چے  ے   ۓ  ۓ  ﮲ 

 سكرة  چھ  ھے     ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ        چ   كعمى الرابع ،ككذلؾ بقيال اآليال ،القاتمال كالثانيال المقتكلال

فدف الثاني لك ساكل ا كؿ في مف كم  لـ يكف في أل   ضإذ الناس ناس كالزماف زماف . كيكل ، ٫٩ آي  هل سجء 
نما  ذا مف باب يكل   ا خبار ، مم كمعرم لـ يتغير عف حالت  ألمنا مبك النرـ كمعرم معرم  . ب  عن  فاةدة كا 

ص  فأما إف كردت يرينال فالتعكيؿ عمي ا س ؿ ا مر،ة مع عدـ القرينال إذا ادعي مف القاعدة في ف إنما  ي مستمر 
 ض ِّٔ-ِِٔ- ُِٔمغني المبيب 

 ّٗسكرة الماةدة . آيال   (ُ)



  55   
 

       

                       

22 
  

أثرىاآلراءىالتفدوروةىلإلمامىابنىهذامىفيى
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ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
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ك ػػذا دليػػؿ كبيػػر عمػػى  (1)يػػذكر مف المفسػػريف يػػد اعتمػػدكا  ػػذا التكريػػ  لويػػال الكريمػػال 
 مكر با ماـ ابف  ماـ ا نصارم رحم ما اهلل تعالى ض تأثر ا ماـ ابف عا

 
 اْتًاو االياو اتٍ عاشوز تكالو االياو اتٍ ْشاو يف حسوف املعاًَ .

 ﮴                             ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   چ  يتكمـ ا ماـ ابف عامكر عمى يكلػ  تعػالى .    

 تي إلػى حػركؼ المعػاني حتػى يكػػكفإال انػ  مػا إف يػأ ألمبينػا معنػى اآليػال الكريمػال (2)چ
 كالػاـ نػا يػأتي بكػاـ ابػف  مػاـ حيػث يقػكؿ.ك ػك  ،ابف  ماـ انيسػ  ك رميسػ   االماـ
ص الكمػػاؼ         فػػي سػػما ا كمػػا ، االختصػػاص الـ مػػف صػػنؼه صلميقاتنػػا  .يكلػػ  فػػي

 ابػف كرعم ػا ، ٌمػا اختصػاص من  يعني ، الم ر مف خمىكف لعمر متيت .  بقكل ـ كمثم ا
 رػػاع فممػػا.  كالمعنػػى ، مظ ػػر ك ػػك الػػاـ معػػاني مػػف ذلػػؾ كرعػػؿ ، عنػػد بمعنػػى ـ مػػا

 ميػػـ  .تعػالى كقكلػػ  ، فيػ  تػأخير ال عنػػدم حاصػان .  مم بالميقػات خاصػػان  مريةػان  مكسػى
ص  كسػػمـ عميػػ  اهلل صػػمى   اهلل رسػػكؿ سػػةؿ الحػػديث كفػػي (3) ص المػػمس لػػدلكؾ الصػػاة

 فطمقػػػك ف       كمنػػػ  كيت ػػػا عنػػػد مم (4) صلكيت ػػػا الصػػػاة  .فقػػػاؿ مفضػػػؿ ا عمػػػاؿ مم

                                                      

مغني المبيب في باب  إذا صيرد  ابف  ماـ يذكر من ا  يكالناظر ف  ّْ، ّّ/  ٕينظر تفسير ابف عامكر.  (ُ)
 َُِعنى محيانا فتاتي لمعنى ظرفيال الماضي ضينظر مغني المبيب . تأتي ظرفا لممستقبؿ كمن ا تخرج عف  ذا الم

،َُْ  
﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀    ﯁            ﮺ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹چ (ِ) 

  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ                          

 ُّْ آيال ا عراؼ. سكرة چۈ   

 ٖٕ آيال.  راعا سمف سكرة  (ّ)
ٍف . كتاب التكحيد  صحي  البخارم (ْ) ةى ًلمى اى ةى عىمىان كياؿ الى صى سىْمى النبي  صمى اهلل عمي  كسمـ  الْصاى بىاب كى

اًل اٍلًكتىابً  ًليًد كحدثني عىْبادي بف يىٍعقيك  ص َٕٔٗريـ الحديث   لـ يىٍقرىٍم ًبفىاًتحى مىٍيمىافي حدثنا ميٍعبىالي عف اٍلكى بى حدثني سي
ك الْمٍيبىاًنيِّ عف بف مىٍسعيكدو  ا سدم ًليًد بف اٍلعىٍيزىاًر عف مبي عىٍمرو ْبادي بف اٍلعىْكاـً عف الْمٍيبىاًنيِّ عف اٍلكى  رضي مخبرنا عى

بً  ٍيًت ىا كى ةي ًلكى ؿي ياؿ الْصاى اًؿ مىٍفضى ر  اٍلكىاًلدىٍيًف ثيـْ اٍلًر ىادي اهلل عن  مىْف رىريان سىأىؿى النبي  صمى اهلل عمي  كسمـ  مىم  اٍ ىٍعمى
 َِْٕ/صٔصحي  البخارم جض  في سىًبيًؿ الْم ً 
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دليػػؿ كاضػػ  عمػػى صمظ ػػر ك ػػك الػػاـ معػػاني مػػف ذلػػؾ كرعػػؿ ،كيكلػػ . (2) ضص(1)صلعػػدت ف
كذلػؾ الف ا كؿ ذكػر رميػا آخػرا مػػف  ألمػدل تػأثر ا مػاـ ابػف عامػكر با مػاـ ابػػف  مػاـ

 كذلػػػػؾ لتضػػػػمف الميقػػػػات معنػػػػى المايػػػػاةألمف تكػػػػكف الػػػػاـ تعميميػػػال  .بػػػاب الرػػػػكاز ك ػػػػك
 كمف تأثر بميع يدم  كامتدح  ض(3)مم راع  رؿ ميقاتنا كمناراتنا.كالمناراة 

ايتُاع االياو اتٍ عاشوز عٍ األخر تسأي االياو اتٍ ْشاو ثى زجوعّ عٍ 
 ذنك .

 في ما سبؽ، كنرد لإلماـ ابف عامكر مكيفا مختمفا عف مكيف  مف ابف  ماـ    
    ٻٻٱ ٻچ    .    عند كام  عمى يكل  تعالىف

پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ       ٻ

 ذم اآليال يذ ب إلى مف الكاك عاطفال  حيث يذ ب في (4)چٺ   ٺ   ٺڀ  ٺ
مف اثبت معنى كاك الثمانيال مف  عثـ يذكر آرا  (5) چ پ  ڀ  ڀچ   .في

كال يذكر  ،ت  ذم الكاكاثب ردم عمى مفابف  ماـ في  االماـ كيذكر كاـ ،العمماع
ا دلال ان  ممار إرماال إلى إال  ،مف تككف  ذم الكاك  ي كاك الثمانيال مدلت  التي رد ب ا
چ . يكل  تعالىابف  ماـ عمى مف اثبت  ذا المعنى في   االماـ التي اعترض ب ا

مف  ذا االستخداـ مكركد في كاـ .كبعد ذلؾ يقرر ،چ پ  ڀ  ڀ
 عف النا كفك  .  يكل  في الكاك إف.  العمماع مف رمع كياؿالعرب حيث يقكؿ .  

 كاكى  كسْمك ا ، ثامف معدكد ذكر عند العرب كاـ في كيكع ا يكثر كاك صالمنكر
                                                      

 ُ آيال. الطاؽ سكرة  (ُ)
، ّاثي عبشْس اخز ثوعٌى كالم اثي ُشبم ّلٍس ًصَ ّرلك أى اإلهبم اثي ُشبم   45/  4الزذشٌش ّالزٌٌْش :  (ِ)

ّالذبدي عشش أى ركْى ثوعٌى عٌذ كقْلِن كزجزَ : ) ركش أى هي هعبًً الالم أى ركْى ثوعٌى )عٌذ( دٍش ٌقْ  

ثكسش الالم  ٫ آي ق  سورةچڃ  ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ  :لخوس خلْى ّجعل هٌَ اثي جًٌ قشاءح الجذذسي

  216( هغًٌ اللجٍت :  ّرخفٍف الوٍن
  َٗ/  ٗينظر المصدر نفس  .  (ّ)
  ُُِسكرة التكبال . آيال (ْ)
  ُْ/  ُُ. ينظر التحرير كالتنكير  (ٓ)
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الكي                          ابف ذكر ا. (1) عطيال ابف ياؿض  الْثمانيال  في (2) خى
﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   چ    .تعالى يكل  معنى في (3) الفارسي عمي  بي مناظرًت 

﯀  ﯁             ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﮺﮸  ﮹

 كذكر ا .ص المبيب مغني في  ماـ ابف كياؿ،الفارسي عمي مبك كمنكر ا ،(4)چ
 إذا العرب مف كزعمكا ، (1)كالثعمبي المفسريف كمف ، (5)كالحريرم ا دباع مف رماعال

                                                      

 محمد مبك المفسريف يدكة الكبير ا ماـ عطيال بف تماـ بف غالب بف الممؾ عبد بف غالب بف الحؽ عبد(ُ)   
 الطاعي الفرج بف محمد ك الغساني عمي مبي كعف بكر مبي الحرال الحافظ مبي  عف حدث القاضي الغرناطي
 في يد ل  المعرفال كاسع العرب بمساف بصيرا ا دب بارع كالتفسير كالحديث با حكاـ عارفا فقي ا ككاف  كخاةؽ
 ك مضاع بف رعفر مبك عن  ركل  المريال يضاع كلي المم كر التفسير ل  ذكاع يتكيد ككاف كالنثر كالنظـ ا نماع
 عمرة ست سنال المتكفى المقكرم محمد بف عمي الحسف مبك با رازة آخر ـ كآخركف الفرس بف المنعـ عبد

ض   كخمسماةال كمربعيف إحدل سنال رمضاف مف عمر خامس في كمات كمربعماةال ثمانيف نالس مكلدم  كستماةال
 النامر،عمر  محمد عمي.  تحقيؽ،   َٓ/  ُ.  السيكطي بكر مبي بف الرحمف عبد.  المهلؼ المفسريف طبقات

 ُّٔٗ ، ا كلى الطبعال،  القا رة – ك بال مكتبال. 
 كالعربيال المغال إماـض اهلل عبد مبك ، ال مذاني خالكي  ابف  [ ص َّٕ - َََ]  محمد بف الحسيف - ُُ  (ِ)

 كابف ، ا نبارم كابف ، مرا د ابف.  ا كابر مف رماعال عف خالكي  ابف مخذض    ضضض ا دبيال العمـك مف كغير ما
 مبك يفالد تقيلمميخ االماـ  المافعيال الفق اع طبقات ض رماعال عف كركلض  الزا د عمر كمبي ، كنفطكي  ، دريد
 محيي تحقيؽ،  ْٓٓ/  ُ.   ػّْٔ الكفاة سنال/   ػٕٕٓ الكالدة سنال الصاح ابف الرحمف عبد بف عثماف عمرك
  بيركت النمر مكاف،  ـُِٗٗ النمر سنال،  ا ساميال البماةر دار النامر،  نريب عمي الديف
 عمى النحك يرم العامال ـسكم ا ماالف الفارسي عمي مبك مباف بف سميماف بف الغفار عبد بف محمد بف الحسف (ّ)
 كانت ت النحك في كبرع سيبكي  كتاب عن  كمخذ الزراج السرم بف محمد بكر مبي عمى فقرم الزراج إسحاؽ مبي
 فأكرم  الدكلال بسيؼ لحؽضضض الدكلال عضد كدع حيف كمف إلي  كمحسف فعظم  الدكلال عضد كصحب رةاست  إلي 
 التذكرة كتاب كل  كثير كعالـ العبدم طالب كمبي الربعي الحسف كمبي رني كابف كثير خمؽ النحك عن  مخذ

 مكصى إن  يقاؿ كفر ذا ككاف ذلؾ كغير كالتكممال ا يضاح ككتاب ا غفاؿ ككتاب القراعات في الحرال ككتاب
  كالمغال النحك مةمال ترارـ في البمغالضضض ض  دينار ملؼ ثاثيف ذلؾ ككاف عمي ا كالقادميف بغداد لنحاة مال  بثمث

 ا كلى.  الطبعال،  المصرم محمد.  تحقيؽ،  ُّ/ ُ.  الفيركزمبادم يعقكب بف محمد لمميخ االماـ العامال 
 َُْٕ - الككيت - ا سامي التراث إحياع رمعيال/  نمر
  ّٕسكرة الزمر . آيال  (ْ)
 كمربعيف ست سنال كدحد في كلد  الحريرم محمد مبك ا ماـ البصرم عثماف بف محمد بف عمي بف القاسـ(ٓ) 

 تم د كتصانيف  ، كالباغال كالفصاحال كالفطنال الذكاع في غايال ككاف ، القصباني الفضؿ عمى كيرم ، كمربعماةال
 في كلمزمخمرم ضضضض  ا كاخر كمعرز ، ا كاةؿ عمى ب ا مبر التي المقامات ما دا ككفامض   بنبم  كتقر ، بفضم 
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ٌدكا إذا  عدد بعد ا ما كمف تاـ عدد السبعال بأف إيذانان  ، كثمانيال سبعال ستال.  يالكا عى
 چ.سبحان  يكل  إلى  چ ڄ  ڃ     ڃچ .إحدا ا ب يات كاستدل كا ، مستأنؼ

 آيال في  ،چ ڑ چ.ييؿ إذ(3)الزمر آيالي  الثانيال.ياؿ ثـ،(2)چ  ڌڍ ڇ  ڍ
 ثـ ، ثمانيال مبكاب ا إذ الرنال آيال في چ ﮾ چ،ص سبعال ر نـ مبكاب  ف النار
 چ.كالرابعال.ياؿ ثـ ، الثامف الكصؼ فدن چ پ  ڀ  ڀ چ .الثالثال.ياؿ

(5)الفاضؿ القاضي ذكر ا التحريـ آيال في (4) چ  ﮸
 سبق  كيد ،باستخرار ا كتبر  

                                                                                                                                                        

ص  مقامات  بالتبر تكتب**  بأف حرم الحريرم مفص    كميقات  الحج ممعرك **  كآيات  باهلل ميسـ.    المقامات
  ِٖٓ،  ِٕٓ/ ِ. كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة بغيال
 يصص في كالعراةس التفسير صاحب بالثعمبي المعركؼ النيسابكرم إسحاؽ مبك إبرا يـ بف محمد بف محمد (ُ)

 كياؿ الديانال متيف كالعربيال التفسير في رمسا حافظا ككاف الذ بي ياؿضضضض الكاحدم الحسف مبك عن  مخذ ا نبياع
 كك م  كثاثيف سبع سنال تكفي من  آخر يكال خمكاف ابف كحكى كمربعماةال كعمريف سبع سنال المحـر في كتكفي

ماـ لمميخ ا  ػ المافعيال تعمي  طبقا لقب الثعالبي ك الثعمبي ل  كيقاؿ السمعاني ابف ياؿ يص  ال بما ا سنكم
 ،  ا كلى.  الطبعال  خاف العميـ عبد الحافظض د.  تحقيؽ ، َِّ/  ُ. م بال ياضي بف عمر بف محمد بف حمد
  ػ َُْٕ - بيركت - الكتب عالـ.  نمر
ڌ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇچ  (ِ)

   22 آٌخالكِف:  سْسح چڳ    ڳ  ڳ      ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڑڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ (ّ)

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

﮻  ﮼  ﮽  ﮾    ﮺ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ےھ   ھ  ھ

 23 - 21 آٌخالضهش:  سْسح چ﮿  ﯀  ﯁                  
 سْسح چہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  چ (ْ)

 5 آٌخالزذشٌن: 
عبد  عمي مبك الفصحاع، سيد المممكال، يميف الديف، محيي الفاضؿ، القاضي البميغ، العامال ا ماـ المكلى (ٓ)
 العسقاني ،ا صؿ البيساني المامي، المخمي، ، رجالمف بف محمد بف الحسف بف الحسف بف عمي بف ـالرحي

، ضضض  مةال كخمس كعمريف تسع سنال كلدضالصاحي ا نماع ديكاف صاحب الكاتب، الدار، المصرم المكلد،
 المبتكرة، كالمعاني البيضاع، اليد الفف ذلؾ في كل  ،ا نماع كباغال الترسؿ براعال الفاضؿ القاضي إلى انت ت
 يقصر ما رساةم  مسكدات إف يقاؿص. ّ  خمكاف ابف ياؿضالكثرة مع غبارم، يمؽ كال مأكم، يدرؾ ال ،ا طكؿ كالباع
 الحافظ ياؿضضضض  ميكب، بف الديف صاح لمسمطاف كزر.  خمكاف ابف كياؿ ضضض  ضالكثير النظـ كل  مرمد، مةال عف
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ائ  چ .تعالى يكل  في الكاك من ا مف.  الثعمبي يكؿ كمما،ض ض ض  الثعمبي ذكر ا إلى

نما بٌيف فس ك (1)چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  كمطىاؿض  ام العطؼ كاك  ذم كا 
 ا ستاذ عف مبي كحدثني   العطي ابف كياؿ، (2)كنقكض بردكد كام  خاؿ في

                                                                                                                                                        

 ربيع سابع ليمال تكفيضرميمال آثار كل  لبر،ا كثير ككاف كثيرا، عندم كتقدـ تاما، رككنا السمطاف إلي  ركف.  المنذرم
 ضمةال كخمس كتسعيف ست سنال اآلخر

 ض ُّْ،  َّْ،  ّّٗ،  ّّٖ/  ُِسير معاـ النباع لإلماـ الذ بي .  
 ٕآيال  . الحايالسكرة  (ُ)
ذكر ا رماعال مف ا دباع كالحريرم كمف  ،كاك الثمانيال .كالتاسعياؿ ابف  ماـ في تحقيؽ  ذا المقاـ.   (ِ)

مف العرب إذا عدكا يالكا ستال سبعال كثمانيال  .كزعمكا،كمف المفسريف كالثعمبي  ،النحكييف الضعفاع كابف خالكي 
ڄ  ڃ      چ .كاستدلكا عمى ذلؾ ب يات إحدا ا،كمف ما بعد ا عدد مستأنؼ  ،إيذانا بأف السبعال عدد تاـ

يؿ  ي في ذلؾ لعطؼ كي،  ِِآيال الك ؼ. سكرة  چڇ  ڍ  ڍڌ   چ .إلى يكل  سبحان چ ڃ  ڃ
كالمعنى نعـ ،العطؼ مف كاـ اهلل تعالى  .كييؿ،الرميع كام ـ  .ثـ ييؿ ، ـ سبعال .رممال عمى رممال إذ التقدير

ف  ذا تصديؽ ل ذم المقالال كما مف ، ـ سبعال كثامن ـ كمب ـ تكذيب لتمؾ المقالال كيهيدم يكؿ ابف چچ   ڇڇ    چ   كا 
إذا كاف المراد  .فدف يمت،لـ يبؽ عدة يمتفت إلي ا  .مم صلكاك انقطعت العدةحيف راعت ا. عباس رضي اهلل عن ما
كر  الرممال ا كؿ تككيد صحال التصديؽ .يمت  چ  ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ   التصديؽ فما كر  مريع

يال ا من ـ عف مك مف الذم  ،ككر  الثانيال ا مارة إلى مف القاةميف تمؾ المقالال الصاديال يميؿ،بدثبات عمـ المصدؽ 
منا  .كل ذا كاف يقكؿ،مك لما كاف التصديؽ في اآليال خفيا ال يستخرر  إال مثؿ ابف عباس ييؿ ذلؾ ،يقيف يميؿ 

 هالع . مم  إمارةكعمى  ذا فيقدر المبتدم اسـ ، ي كاك الحاؿ  .كييؿ ،مف ذلؾ القميؿ  ـ سبعال كثامن ـ كمب ـ
كل ذا ردكا ألكيرد ذلؾ مف حذؼ عامؿ الحاؿ إذا كاف معنكيا ممتنع  ، ليككف في الكاـ ما يعمؿ في الحاؿألسبعال 

ذا ما مثم ـ بمر .  عمى المبرد يكل  في بيت الفرزدؽ ذ ما في . إف مثم ـ حاؿ ناصب ا خبر محذكؼ مم  ،كا  كا 
 في آيال الرنال ص﮾ في آيال النار  ف مبكاب ا سبعال صڑ  .الكركد بمر مماثا ل ـ الثانيال آيال الزمر إذ ييؿ

نما في ا  ،لك كاف لكاك الثمانيال حقيقال لـ تكف اآليال من ا . إذ مبكاب ا ثمانيال كميكؿ إذ ليس في ا ذكر عدد البتال كا 
ذكر ا بكاب ك ي رمع ال يدؿ عمى عدد خاص ثـ الكاك ليست داخمال عمي  بؿ  ي رممال  ك في ا كيد مر مف 

راهك ا مفتحال مبكاب ا كما  .كاك الحاؿ مم  ي .كييؿ ،كعاطفال عند آخريف ،مقحمال عند يـكص﮾ في الكاك 
ك ذا يكؿ المبرد كالفارسي كرماعال ،َٓ آيالص. سكرة  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ  .صرح بمفتحال حاال في

نما فتحت ل ـ يبؿ مرية ـ إكراما ل ـ عف مف يقفكا حتى تفت  ل ـ .ييؿ، پ  ڀ  ڀ  چ   .الثالثال ،كا 

كالظا ر مف العطؼ في  ذا الكصؼ بخصكص  إنما كاف ،مف فدن  الكصؼ الثا ، ٧٧٨ آي    هل وش سورة  چ
مك  ف اآلمر بالمعركؼ نام ،مف ر ال مف ا مر كالن ي مف حيث  ما ممر كن ي متقاباف بخاؼ بقيال الصفات 

فأمير إلى االعتداد بكؿ مف الكصفيف ،كالنا ي عف المنكر آمر بالمعركؼ ،ك ك ترؾ المعركؼ  ،عف المنكر
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ى
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  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

 مف العرب لبعض فصيحال لغال  ي.ياؿ من  (1)المالقي الكفيؼ اهلل عبد مبي النحكم
 ، سبعال ، ستال ، خمسال ، مربعال ، ،ثاثال اثناف ، كاحد. عٌدكا إذا يقكلكا مف مأن ـ
 ثمانيال ممر كام ـ في راع كمتى ، لغت ـ  ي ف كذا ، عمرة ، تسعال ، كثمانيال
  ذا في الخكض كثر.  كميكؿض يريش لغال  ي. (2)القرطبي كياؿ، امص  كاكال مدخمكا
 فأما ، ثابت استعماؿ من  عندم كالكر  ، كنقضان  كتكري ان  ، كنفيان  إثباتان  لمكاك المعنى

 بعض مف يريبؾ كال ، ب ا المستدىؿ القرآنيال اآليات في اطرد فقد الثامف المعدكد في
 في ال الذكر في ثامنان  بككن  العبرة  فأل العدة في بثامف ليس في ا بالكاك المقترف
        . تعالى يكل  في يالكا كما الثامف معنى في  الذم با مر الكاك ايتراف كمما، الرتبال
 نكتال إال محسب  فا ، ثمانيال الرنال مبكاب ًلككف الكاك مريع فدف ،ص مبكاب ا كفيتحت  

﮻  ﮼  ﮽   چالزمر سكرة في تعالى ل يك  عند  ذا كسيريعض  اتفاييال راعت لطيفال

إال مف الماحظ مف ا ماـ ابف عامكر في مثناع كام  عمى  (3) صضچ ﮾  ﮿
                                                                                                                                                        

كذ ب مبك البقاع عمى إمامت  في  ذم اآليال مذ ب الضعفاع  ،في  بما يحصؿ في ضمف اآلخركمن  ال يكتفي ،
كلذلؾ يالكا سبع في ثمانيال مم سبع  ألإنما دخمت الكاك في الصفال الثامنال إيذانا بأف السبعال عند ـ عدد تاـ .فقاؿ

نما دخمت الكاك عمى ذلؾ ،مذرع في ثمانيال ممبار  ﮸   چ   .بعد ا لما يبم ا الرابعال  ف كضع ا عمى مغايرة ماألكا 

كيد سبق  إلى ذكر ا الثعمبي ،في آيال التحريـ ذكر ا القاضي الفاضؿ كتبر  باستخرار ا ، ٓايالالتحريـ. سكرة  چ
 كالصكاب مف  ذم الكاك كيعت بيف صفتيف  ما تقسيـ لمف امتمؿ عمى رميع الصفات السابقال فا يص  إسقاط ا،
إف من ا الكاك في  .ككاك الثمانيال عند القاةؿ ب ا صالحال لمسقكط كمما يكؿ الثعمبي،بكارة إذ ال ترتمع الثيكبال كالأل

نما  ذم كاك العطؼ ك ي كاربال الذكر ، ٩ آي هلثجل   سورة  چەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ  .يكل  تعالى فس ك بيف كا 
  چ ے  ۓ چ صفال تاسعال ال ثامنال إذ مكؿ الصفاتصمبكارا ثـ إف

 ككذلؾ.مسممات كما بعدم تفصيؿ لخيرا منكف فم ذا لـ تعد يسيمال ل ا يمنا  فدف مراب بأف چ ۓ ال چ 
  ّّٓ،  ِّٓ،  ُّٓص مغني المبيب .  تفصيؿ لمصفات السابقال فا نعد ما مع ف  چ ﮷  ﮸ چ 

 لـ مرد ل  تررمال ض (ُ)
 المم كر يرالتفس مصنؼ القرطبي اهلل عبد مبك المالكي الخزررى ا نصارم فرح مبي بف محمد بف محمد(ِ) 
 ل  العمـ في متبحر متفنف إماـ.  الذ بي ياؿضضض  اآلخرة كممكر المكتى محكاؿ في التذكرة ك الركباف ب  سارت الذم

 سنال ا دنى الصعيد مف خصيب بني بمنيال مات فضم  ككفكر إطاع  ككثرة إمامت  عمى تدؿ مفيدة تصانيؼ
  ٕٗيكطي . ض طبقات المفسريف لإلماـ الس كستماةال كسبعيف إحدل

  ّْ،  ِْ/  ُُالتحرير ك التنكير .   (ّ)
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﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﮺﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹چ  يكل  تعالى.

نرام مٌياال  ،مف سكرة الزمر (1)چ﯀  ﯁             
 الكاك  ذم في كً ـ كيد  .ماـ مف  كاكص  الثمانيال حيث يقكؿلمكيؼ ا ماـ ابف  

 من ا. فزعمكاص  تفسيرم  في الثعمبي كتبع ما كالحريرم، خالكي  ابف مثؿ النحاة بعض
  ڌڇ  ڍ  ڍ چ.كقكل  ثمانيال مادة في   ف إٌما، ثامف  ك ما عمى تدخؿ كاك

ما ، ثمانيال الرنال مٍبكاب  ف بالكاك ريع چ﮾ چفي فقالكا ،چ  في ثامف  ن  كا 
پ  ڀ   چ            . يكل  إلىچ ٱ ٻچ .تعالى كل ي نحك التعداد

 ، غريبال ميصادفال الكاكات  ذم ككيكع، التعداد في الثامف الكصؼ فدن چ ڀ
 القرآف معاني في تحت  طاةؿ ال كلكن أل لطيؼ تنب  المصادفال تمؾ إلى مكلةؾ كتنب  
 يكل  عند مي اع الكاـ كتقدـ ،صالمبيب مغني في  ماـ ابف زين  كيد باغًت ، بىٍم ى 

ڇ  ڍ   چ.يكل  كعند التكبال سكرة في چ ٱ ٻچ  .تعالى

ما مر بنا عند كام  عمى سكرة التكبال فيف (2)ص ص ض الك ؼ سكرة في  چ  ڌڍ
رمينام يد ميد القاةميف بكاك الثمانيال ك ك  نا يتبنى رمم ا ماـ ابف  ماـ في ا ك الظا ر 

فالاحؽ ياض  ، ماـ في سكرة الزمر ان  رركع عف رمي   ناؾ إلى يكؿ ا ماـ ابف
 كاهلل اعمـ ض ،عمى السابؽ 

 زجوع االياو اتٍ عاشوز إىل االياو اتٍ ْشاو يف حم املشكم.
كمعػػػركؼ لػػػدل الرميػػػع مػػػدل تبحػػػر االمػػػاـ ابػػػف عامػػػكر فػػػي االطػػػاع عمػػػى آراع     

اثيػال ا فػي سػكرة الرإال انػ  يأخػذ بػرمم االمػاـ ابػف  مػاـ عنػدما يستمػكؿ ممػر ألالمفسريف 
خت  مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  خس    چ .فػػػػػي يكلػػػػػ  تعػػػػػالى

ك نػػػػػػا يػػػػػػأتي دكر ،ك ػػػػػك كيػػػػػػؼ يسػػػػػػتثنى الظػػػػػػف مػػػػػػف نفسػػػػػػ   (3)چمس  حص  مص  جض     
                                                      

  ّٕسكرة الزمر . آيال (ُ)  
   ِٕ/ ِْالتحرير كالتنكير .  (ِ)
 ِّسكرة الراثيال . آيال   (ّ)
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  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

االستمػػ اد بكػػاـ االمػػاـ ابػػف  مػػاـ لمخػػركج مػػف ا مػػكاؿ ك ػػك مف االسػػتثناع مػػف نفسػػ  
إال ظنػػا  .قيػػر الممػػعر بػػ  تنػػكيف  ظنػػاص مميصػػحح  تنكيػػر المسػػتثنى الػػداؿ عمػػى التح

   ض(1)ضعيفا
 َتائج انثحث :

رْصلذ فً ثذضً الوزْاظع ُزا إلى عذح ًزبئج سوألخص ركشُوب فوً هوب ٌوأرً إى شوبء 

 هللا رعبلى هخزصشا :  

أخز االهبم الضعبلجً ثزْجٍَ االهبم اثي ُشبم لٌُبد دٍوش ٌوزكش: أى هعٌبُوب ُوْ  .1

 ۓ ھےے ھچ.كوووب فووً قْلووَ رعووبلى غٍووش الوزجووبدس هووي لووبُش الووٌص 
 ك ػي، الحيػاة سػمب ا ماتػال  فأل بأمات  ماةال انتصاب يص  ال، حيث  چۓ
نما ،تمتد ال  بػالمكت اهلل فألبث  ييؿ فكأن ، ملبث  معنى ممات  يضمف مف الكر  كا 

 ضالظرؼ ب  يتعمؽ كحينةذ ألعاـ ماةال
ف  كووب فوً قْلوَ أخز االهبم الضعبلجً ثشأي االهبم اثوي ُشوبم فوً هعوبًً الذوشّ ضِ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ رعوووبلى :

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ڈڌ ڌ  ڎ  ڈ  ڍڇ  ڍ

دٍش ٌزُت االهبم الضعبلجً إلى هوب رُوت إلٍوَ االهوبم اثوي  چک         ک  ک

                                  ُشووبم هووي أى ) هووي( فووً اٌَووخ الكشٌوووخ ثوعٌووى الجووذ . ّكوووب فووً قْلووَ رعووبلى :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

                                                      

مف المصدر في    ِِٗ- ُِٗكنص ابف  ماـ في مغني المبيب .  ّّٕ/ ِٓينظر التحرير كالتنكير .  (ُ)
ضضض ص كياؿ في مكضع آخر مف المغني عند كام  عمى حذؼ ظنا ضعيفا عمى حذؼ الصفال مم إال  ضضضاآليال 

مم صالحال بدليؿ من  ،  ٩٩آي  هل هف  سورة  چڻ  ڻ       ڻ  ڻ    چ  .حذؼ الصفال   َٗٓ- ٖٗٓالصفال .
آي  هألثقجف  سورة  چڱ  ڱ    ں  چ  .كمف تعييب ا ال يخرر ا عف ككن ا سفينال فا فاةدة في  حينةذ ،يرلع كذلؾ

  .اآليال ٨٪آي  هلرهريجت  سورة  چڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ     چ   .مم سمطت عمي  بدليؿ، ٨٫

ال كاف مف كم  كفرا،٩٧ آي هلشقرة  سورة  چڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  چ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  مم الكاض  كا 

مم  ،كليست دارنا  اتا بدار.ياؿك ، فمـ معط ميةا كلـ ممنع. كياؿ ،  ٨٪آي  هلزخرف  سورة  چپ  پ  پڀ  
 سورة چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  .مف مخت ا السابقال كبدار طاةمال كلـ معط ميةا طاةا دفعا لمتنايض في ف

 ض ص مم ضعيفا،  ٩٨هي هلآلجثي   سورة  چجس    حس  خس    مس  چ  ،مم نافع ٬٨هي هل جئدة  
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 (هـ 3413)سادس لا العدد

حيػػػث يػػػذكر اآلثػػػار الػػػكاردة فػػػي تفسػػػير ا أل چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ          ٹ      ٺٺ
 . ابف  ماـ في تأكيؿ  مفصمن ا مرادفال ؿ فيصاالماـ  ثـ يذكر كاـ،

حيػث انػ  يقدمػ  عمػى كػاـ  ا تماـ االماـ الثعالبي اال تماـ الكبير بكاـ االماـ ابف  ماـ ضّ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  مصػػػحاب كتػػػب مرػػػاز القػػػراف ك إعرابػػػ ، كمػػػا فػػػي يكلػػػ  تعػػػالى .

  ٿپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

حيػػػػث اخػػػػذ بػػػػرمم االمػػػػاـ ابػػػػف  مػػػػاـ مػػػػف  چڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ    ٹ  ٹ
صمنصػػػػػػكب بفعػػػػػػؿ مقػػػػػػدر مناسػػػػػػ   منصػػػػػػكب تقػػػػػػديرم. احػػػػػػذركا ،مك اذكػػػػػػركا ال انػػػػػػ بمف يـك

ب يحذركـص كالرمم المعترض عمي   ك لإلماـ مكي بف مبي طالب القيسي صػاحب كتػاب 
  ممكؿ إعراب القرافص  

أهب االهوبم االلْسوً فقوذ اُوزن ثوشأي االهوبم اثوي ُشوبم فوً رْجٍوَ هعٌوى اٌَوبد  .4

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  الكشٌوووخ ،ففووً كالهووَ علووى قْلووَ رعووبلى :

 انػ  مرػازٌزكش سأي االهبم اثوي ُشوبم فوً رْجٍِِوب هوي   چڄ     ڄ  ڄ  ڃ     
ك مكصػكلال بتقػدير الرػنس فػي مؿص ،نكرة مكصكفال بتقدير الع ػد   مفصمف تككف

نكػرة مكصػكفال  كانػت كيبنى عمى  ذيف التقديريف انػ  إذا، التعريؼ مف  الناسص
ذا كانػػػت مكصػػكلال يكػػػكف المعنػػػى.  فريػػػؽص .يكػػكف المعنػػػى كمف النػػػاس الػػػذم ،كا 

كممػػا القػػكؿ ،فيكػػكف المعنػػى عامػػا  م؛كالقػػكؿ بػػالنكرة المكصػػكفال فيػػ  إب ػػا ،يقػػكؿ
 ضف ذا يدؿ عمى نفر مف الناس نزلت بحق ـ  ذم اآليات ،بالمكصكلال 

اخػػػذ االمػػػاـ االلكسػػػي بػػػرمم االمػػػاـ ابػػػف  مػػػاـ كتقديمػػػ  عمػػػى آراع العممػػػاع مػػػف  ضٓ
 چ  ڇ ڇ ڇ  چ يكلػػ  تعػػالى . ففػػي كػػاـ ا مػػاـ االلكسػػي عمػػى المفسػػريف

 حػػػػذؼ الرازمػػػػال  ػػػػي  ػػػػذم صلمػػػػا  مف يػػػػذكر،چڌ   ڌ  ڎ     ڎ      ڍڇ  ڍ
بعػػد مف يػػذكر آراع العممػػاع فػػي تكري  ػػا ك  ،عميػػ  المعنػػى لداللػػال المرػػزـك فعم ػػا

 مػػػف يػػػنقص لمػػػا كػػػا إف  قػػػدير لفعم ػػػا المرػػػزـك المحػػػذكؼ  ػػػك.مف الت.كيػػػذكر،
ا مػػاـ  ، كتابعػػ  عمػػى  ػػذا الػػرمم،ك ػػذا رمم ا مػػاـ ابػػف الحارب، صعممػػ  رػػزاع

ـ االلكسػػػػػػػػػػي يعتػػػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػذا إال مف ا مػػػػػػػػػػا ألمبػػػػػػػػػػك حيػػػػػػػػػػاف ا ندلسػػػػػػػػػػي
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 لػػـ اآلف إلػػى .مم صمعمػػال ـ يكفػػكا لمػػامف ا كلػػى  ػػك مف يقػػدر.  .كيػػذكرالتقدير،
مف  ػػػػذا  ػػػػك مػػػػا ذ ػػػػب إليػػػػ  ا مػػػػاـ ابػػػػف  مػػػػاـ .ثػػػػـ يػػػػذكر،كسػػػػيكفكن ا يكفك ػػػػا

 ض  ا نصارم
ـ ا مػػاـ تكمػػ،فعنػدما  زٌجبغَهووذح االهووبم االلْسووً لبهووبم اثووي ُشووبم فووً دقووخ اسوو .6

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  چ .االلكسػػػػي عمػػػػى يكلػػػػ  تعػػػػالى

مبينػػػا مػػػدل اسػػػت زاع م ػػػؿ مكػػػال چڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ       ڱڱ
كمن ػػػـ ذكػػػركا ممػػػكرا  ػػػي فػػػي نظػػػر ـ مػػػف بػػػاب ،بػػػالنبي صػػػمى اهلل عميػػػ  ك سػػػمـ 

 ػػػا مسػػػتحيمال عمػػػى لظػػػن ـ من ألكالسػػػخريال بػػػالنبي صػػػمى اهلل عميػػػ  كسػػػمـ،الػػػت كـ 
انػػػ  يأكػػػؿ  .الصػػػاة ك السػػػاـ عميػػػ  النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػ  كسػػػمـ فعػػػابكا عميػػػ 

ف ػذم ،كالكسب فػي ا سػكاؽ حالػ  كحػاؿ النػاس رميعػا ،كيطمب الرزؽ ،الطعاـ 
كبعػػػػد كػػػػاـ طكيػػػػؿ لإلمػػػػاـ  ،ممػػػػكر ال يعػػػػاب عمي ػػػػا احػػػػد فضػػػػا عػػػػف ا نبيػػػػاع
الص بأن ػا تفيػد التػكبيخ حيػث  لك االلكسي يأتي بكاـ ا ماـ ابف  ماـ عمى معنى

 ،لإلسػتف اـ لػكال بمريع ياؿ من  ال ركم عف المغنى في  ماـ ابف كذكر. يقكؿ
 كتعقػػػػػػب، چ ڱ    ڱ  ں     ں چ .تعػػػػػػالى يكلػػػػػػ  محػػػػػد ما ،بمثػػػػػػاليف لػػػػػػ  كمثػػػػػؿ
 المػػذككر المثػػاؿ فػػي من ػػا .كالظػػا ر، النحػػكييف مكثػػر يػػذكرم لػػـ معنػػى بأنػػ .ذلػػؾ
 ذلػػػؾ فػػػي من ػػػا .كذكػػػر، چ ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  .تعػػػالى يكلػػػ  فػػػي مثم ػػػا
 بقكلػػ  عنػػى إف منػػ  يخفػػى كال، بالماضػي تخػػتص حينةػػذ ك ػػي، كالتنػػديـ ،لمتػكبيخ
 كالتنػػديـ لمتػكبيخ فيػ  ككن ػا فػػأمرأل  نػا كيػع مػا .چ ڱ    ڱ  ں     ں چ .تعػالى
ككصػػؼ ا مػػاـ االلكسػػي لكػػاـ ا مػػاـ ابػػف  مػػاـ انػػ  ،صفتػػدبر الخفػػاع غايػػال فػػي

ف  ػػذا المعنػػى فػػي  ػػذا المػػكطف غيػػر متبػػادر إلػػى الػػذ ف أل خفػػاع فػػي غايػػال ال
 ضخاطر كحدة،كصفاع ذ ف  ،بؿ يحتاج إلى ديال نظر،

 

 بػذكر رمم كبيػر ـا تمػا مما االماـ ابف عامكر فحال  ال يختمؼ عف سابقي  فم  .2
ابػػف  مػػاـ مػػع ذكػػر آراع كبػػار العممػػاع فػػي تكريػػ  معنػػى الػػنص القرآنػػي  االمػػاـ
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ٱ  چ . ر عمى يكلػ  تعػالى مػف سػكرة البقػرةتكمـ ا ماـ ابف عامك  ، فعندماالكريـ

ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پ  ٻٻ  ٻ

. مف مبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا چڤ  ڦ  ڦ   ڦ       ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ
  كينسػب  ػذا إلػى ا مػاـ ابػف مالػؾ،كالتمييػز ،في اآليال يفيػد الفصػؿ  صمعنى مف

كمػع ذلػؾ ،لرميع مكانال ا ماـ ابف مالػؾ فػي النحككمعركؼ لدل ا،في التس يؿ
ابف  مػاـ انػ  بحػث فػي مغنػي المبيػب فػي  االماـ يأتي ا ماـ ابف عامكر برمم

مك بمعنػى  عػفص  ،مػف من ػا فػي اآليػال الكريمػال تفيػد معنػى االبتػداع معنى  مػف ص
كا عمػػاؿ الصػػادرة ،كاهلل يعمػػـ ا عمػػاؿ الصػػادرة مػػف المفسػػد  .فيكػػكف التقػػديرأل
 .،مك يعمـ ا عماؿ الصادرة عن ما ف المصم م

ففػػػػي تقػػػػديـ االمػػػػاـ ابػػػػف عامػػػػكر رمم االمػػػػاـ ابػػػػف  مػػػػاـ عمػػػػى رمم المفسػػػػريفض  .4
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ . معػػػرض كامػػػ  عمػػػى يكلػػػ  تعػػػالى.

ٹ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ر يذ ب ا ماـ ابف عامػك  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ    
إلػػػى مف مؿص التعريػػػؼ فػػػي كممػػػال  الصػػػػم ص مػػػف يكلػػػ  تعػػػالى  ػػػي مؿ الرنسػػػػيال 

. إف  ػػػػك انػػػػ  إذا يمنػػػػا من ػػػػا الع ديػػػػال كػػػػاف المعنػػػػى.كالفػػػػرؽ ،كليسػػػػت الع ديػػػػال ،
ممػا  ، ػك المقصػكد چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ. الصم  المذككر في يكل  تعػالى

تػػ   ػػك كػػاف المعنػػى مف ما يػػال الصػػم  مػػف حيػػث ذا.إذا يمنػػا من ػػا مؿ الرنسػػيال 
كيػػػػذكر ا مػػػػاـ ابػػػػف عامػػػػكر مف الػػػػذم حمػػػػؿ بعػػػػض  ،المقصػػػػكد بالصػػػػم  خيػػػػر

المفسريف عمى القكؿ بأن ا مؿ الع ديال  ي القاعدة المم كرة عنػد بعػض النحػاة 
ذا معيػدت معرفػال  ،التي تقكؿ . إف النكػرة إذا معيػدت نكػرة كانػت غيػر ا كلػى كا 

حيف ا كؿ . مػػػف ك ػػػك فػػػي  ػػػذا التكريػػػ  يسػػػتند إلػػػى مػػػرر،كانػػػت عػػػيف ا كلػػػى 
ك ػك مف الصػم  المػذككر بصػيغال التنكيػر المػراد بػ   الخمػعص فػي ،حيػث المعنػى 
كا كلػػى بالصػػم  مف يكػػكف معنػػام عامػػا يمػػمؿ كػػؿ ،فمعنػػام خػػاص أل ػػذم اآليػػال 
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 (هـ 3413)سادس لا العدد

كاف كػاف المػراد مف يكػكف الخمػع خيػر مػف النػزاع صػحيحا ،صم  بيف متنازعيف 
مػػػع مف النػػػزاع ال ألكالصػػػم   عنػػػزاإال مف ذلػػػؾ يػػػك ـ مف المفاضػػػمال ياةمػػػال بػػػيف الأل

 .كالمرر  الثاني  ك رمم ابف  ماـ الذم ذكرم ا ماـ ابػف عامػكر ،مفضميال في 
 .مف ابف  ماـ رد تمؾ القاعدة المم كرة ب يات مف القراف الكريـ

امتنػػاع االمػػاـ ابػػف عامػػكر عػػف ا خػػذ بػػرمم االمػػاـ ابػػف  مػػاـ ثػػـ رركعػػ  عػػف  .4
ٱ چ تعػػػػػػػػػػػالى . ،حيػػػػػػػػػػػث ذ ػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػي كامػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػى يكلػػػػػػػػػػػ ذلػػػػػػػػػػػؾ 

پ  پ       ٻ    ٻٻٻ

ٺ      ٺپ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

إلػػى إثبػػات كاك الثمانيػػال كالتعػػريض بأدلػػال ابػػف  مػػاـ فػػي ردم عمػػى چٺ
كنرد لإلماـ ابف عامكر مكيفا مختمفا عف مكيفػ  مػف ابػف  مف اثبت  ذم الكاك،

اآليػػال  ػذم  حيػث يػذ ب فػي   .    عنػد كامػ  عمػػى يكلػ  تعػالىف فػي مػا سػبؽ،  مػاـ
ثػػػـ يػػػذكر   (1) چ پ  ڀ  ڀچ   .يػػذ ب إلػػػى مف الػػػكاك عاطفػػػال فػػػي

                                                      

  ُْ/  ُُينظر التحرير كالتنكير .  (ُ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصادز :قائًة امل
ا دكات النحكيال في كتب التفسير لمدكتكر محمكد احمد الصغير ، طبع  ضُ

  ـ دممؽ _ سكريا ََُِ-   ُِِْ ُدار الفكر ط/
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مصكؿ السرخسي، تأليؼ. محمد بف محمد بف مبي س ؿ السرخسي مبك  ضِ
 بيركت –، دار النمر. دار المعرفال  بكر

رب ك المستعربيف يامكس ترارـ  م ر الرراؿ كالنساع مف الع  عاـا  ضّ
،دار العمـ لمماييف ،  ُٖٔٗ، ٕط/ يكالمستمرييف لخير الديف الزر كم

 بيركت لبناف ض  
إعاـ المكيعيف عف رب العالميف، تأليؼ. مبك عبد اهلل ممس الديف محمد  ضْ

، دار النمر. دار الريؿ  بف مبي بكر بف ميكب بف سعد الزرعي الدممقي
 الرهكؼ سعد، تحقيؽ. ط  عبد ُّٕٗ -بيركت  -

ا مالي النحكيال  البف الحارب تحقيؽ  ادم حسف حمكدم  نمر مكتبال  ضٓ
ض مغني المبيب  تحقيؽ د ضعبد المطيؼ  ُٖٓٗ، ُعالـ الكتب  ، ط/

 ُمحمد الخطيب نمر المرمس الكطني لمثقافال كالفنكف كاآلداب  ط/
 ـ  ََِِ-ق  ُِّْالككيت 

اـ محمد محيي تحقيؽ ا م    ٕٕٓ ا نصاؼ في مساةؿ الخاؼ ت ضٔ
 َُّٖ الديف عبد الحميد ط/دار إحياع التراث العربي الطبعال الرابعال

 ـُُٔٗ_ 
فسير البحر المحيط، تأليؼ. محمد بف يكسؼ الم ير البحر المحيط، ت ضٕ

 -لبناف/ بيركت  -بأبي حياف ا ندلسي، دار النمر. دار الكتب العمميال 
ادؿ محمد عبد ـ، الطبعال. ا كلى، تحقيؽ. الميخ عََُِ- ػ ُِِْ

ص دضزكريا ُالميخ عمي محمد معكض، مارؾ في التحقيؽ  -المكركد 
 ص دضمحمد النركلي الرمؿِ ملنكييعبد المريد 

 السيكطي الرحمف عبد الديف راؿ كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة غيالب ضٖ
 ، طبعالإبرا يـ الفضؿ مبك محمد تحقيؽ،  ػُُٗ تكفي/  ػْٖٗ كلد

  صيدا _ لبناف ،العصريال المكتبال
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 بف محمد لمميخ االماـ العامال   كالمغال النحك مةمال ترارـ في بمغالال ضٗ
/  نمر ا كلى.  الطبعال،  المصرم محمد.  تحقيؽ، الفيركزمبادم يعقكب
 َُْٕ – الككيت - ا سامي التراث إحياع رمعيال

 الطبعال ، عامكر بف الطا ر محمدا ماـ  مميخل كالتنكير تحريرال .15
 ـ ُٕٗٗ - تكنس - كالتكزيع لمنمر سحنكف دار.  النمر دار،  التكنسيال

 ض 

تحقيؽ اسمي الصحيحيف كاسـ رامع الترمذم ، تأليؼ العامال  ضُُ
ـ  ُّٗٗ -قُُْْ/ ُالمحقؽ الميخ الدكتكر عبد الفتاح مبك غدة ط

 نمر مكتب المطبكعات ا ساميال  بحمب
 بف محمد ماـلإل الكريـ القرآف مف الغيب مفاتي  الرازم الفخر تفسير ضُِ

 اهلل عبد مبك الرازم بالفخر المعركؼ المافعي الرازم الحسيف بف عمر
  العربي التراث إحياع دار/  ط الديف فخر

عجذ الشدوي ثي هذوذ  للشٍخ االهبم جْاُش الذسبى فً رفسٍش القشآىال .13

  ثٍشّد –الٌبشش : هؤسسخ اِعلوً للوطجْعبد  ثي هخلْف الضعبلجً

ـك الكتاب المكنكف لإلماـ م اب الديف مبي الدر المصكف في عم ضُْ
العباس بف يكسؼ ابف محمد بف إبرا يـ المعركؼ بالسميف الحمبي ت 

عادؿ احمد عبد  خمحمد معكض كالمي يتحقيؽ الميخ عم  ػ ٕٔٓ
المكركد كالدكتكر راد مخمكؼ راد كالدكتكر زكريا عبد المريد النكتي 

 ـ بيركت_ لبناف ُْٗٗق_ُُْْ ُطبعال دار الكتب العمميال ط/
دراسات  سمكب القراف الكريـ لمميخ ا ماـ محمد عبد الخالؽ عضيمال  ضُٓ

 ـ ََِْق_  ُِْٓ، ط /دار الحديث القا رة ،
 لإلماـ العامال المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح ضُٔ

 دار،  الثناع مبك الديف، م اب ،االلكسي الحسيني اهلل عبد بف محمكد
 بيركت – العربي راثالت إحياع



  45   
 

       

                       

41 
  

أثرىاآلراءىالتفدوروةىلإلمامىابنىهذامىفيى
ىتوجوهىمعانيىاألدواتىرلىىخالفوهىمنىالمفدرونىى

 

ى

دى.ىصالحىإبراهومىحدونى
ىالبواتيى

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 3413)سادس لا العدد

                                                                                                                                                        

سير معاـ النباع لإلماـ ممس الديف محمد بف احمد بف عثماف  ضُٕ
 ،تحقيؽ خيرم سعيد ، ط/ المكتبال التكفيقيال     ػ ْٖٕالذ بي ت 

 َُْٕ -بيركت  -. دار ابف كثير ، اليمامال صحي  البخارم طبعال ضُٖ
ك اسـ صحي   ، الطبعال. الثالثال، تحقيؽ. دض مصطفى ديب البغإُٖٗ -
بخارم  ك الرامع المسند الصحي  المختصر مف ممكر رسكؿ اهلل صمى ال

 اهلل عمي  كسمـ كسنن  كميام  
صحي  مسمـ، تأليؼ. مسمـ بف الحراج مبك الحسيف القميرم  ضُٗ

بيركت، تحقيؽ.  -، دار النمر. دار إحياع التراث العربي  النيسابكرم
صحي  ض ك اسـ صحي  مسمـ  ك المسند ال محمد فهاد عبد البايي

المختصر مف السنف بنقؿ العدؿ عف العدؿ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي  
 كسمـ  ص 

الضكع الامع   ؿ القرف التاسع ،تأليؼ ممس الديف بف عبد الرحمف  ضَِ
 لبناف  -السخاكم ط / مكتبال الحياة بيركت 

 ياضي بف عمر بف محمد بف حمدلمميخ ا ماـ  ػ المافعيال تطبقا ضُِ
.  نمر ،  ا كلى.  الطبعال  خاف العميـ عبد حافظالض د.  تحقيؽ ،م بال
  ػ َُْٕ - بيركت - الكتب عالـ

 بف عثماف عمرك مبك الديف تقيلمميخ االماـ  المافعيال الفق اع طبقات ضِِ
،   ػّْٔ الكفاة سنال/   ػٕٕٓ الكالدة سنال الصاح ابف الرحمف عبد

 سنال،  ا ساميال البماةر دار النامر،  نريب عمي الديف محيي تحقيؽ
 بيركت النمر مكاف،  ـُِٗٗ النمر

.  تحقيؽ،  السيكطي بكر مبي بف الرحمف عبدلإلماـ  المفسريف طبقات ضِّ
 ، ا كلى الطبعال،  القا رة – ك بال مكتبال.  النامر،عمر  محمد عمي

ُّٗٔ 
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عراب في بياف ا سباب، تأليؼ. م اب الديف مبك الفضؿ محمد بف ال ضِْ
ـ، ُٕٗٗ - ػُُْٖ -السعكديال  -زم عمي ، دار النمر. دار ابف الرك 

 ض الطبعال. ا كلى، تحقيؽ. عبد الحكيـ محمد ا نيس
دار  ، في ا صكؿ، تأليؼ. محمد بف عمي الرازم الرصاص ؿالفصك  ضِٓ

، الطبعال. َُْٓ -الككيت  -النمر. كزارة ا كياؼ كالمةكف ا ساميال 
 ض ا كلى، تحقيؽ. دض عريؿ راسـ النممي

ب بف ز ير بمرح ابف  ماـ ، تحقيؽ محمكد يصيدة بانت سعاد لكع ضِٔ
 بيركت  –حسف مبك ناري طبع مهسسال عمـك الفراف دممؽ 

عبد كمؼ الظنكف عف مسامي الكتب كالفنكف، تأليؼ. مصطفى بف  ضِٕ
بيركت  -القسطنطيني الركمي الحنفي، دار النمر. دار الكتب العمميال  اهلل
- ُُّْ – ُِٗٗ 
ؽ المغكيال ، تأليؼ. مبك البقاع كميات معرـ في المصطمحات كالفرك ال ضِٖ

 -ميكب بف مكسى الحسيني الكفكم ، دار النمر. مهسسال الرسالال  
محمد  -ـض ، تحقيؽ. عدناف دركيش ُٖٗٗ - ػ ُُْٗ_ ِط/ –بيركت 
 المصرم

 هجوع اِهضب ، رألٍف: أثْ الفعل أدوذ ثي هذوذ الوٍذاًً الٌٍسبثْسي .24

ذقٍق: هذوذ هذٍى الذٌي عجذ ثٍشّد، ر -، داس الٌشش: داس الوعشفخ  211

 .   الذوٍذ

معرـ القراعات لمدكتكر عبد المطيؼ الخطيب  طبعال دار سعد الديف  .35
 ـ دممؽ_ سكرياََِِق_ُِِْالطبعال االكلى

معرـ المفسريف مف صدر ا ساـ حتى العصر الحاضر  تأليؼ  ضُّ
ق_   َُْٗ،   ّعادؿ نكي ض نمر مهسسال نكي ض الثقافيال  ط/

 ـض ُٖٖٗ
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 عبد حامد،الزيات محمد،مصطفى إبرا يـ/ تأليؼ ، لكسيطا معرـال .32
 المغال مرمع/  ؽالدعكة تحقي دار.  النمر رالنرار، دا محمد ، القادر
  العربيال

معرـ مقاييس المغال  بي الحسيف احمد بف فارس بف زكريا الرازم  ضّّ
 ـََِٖ-   ُِْٗ-ِق_ ط/ دار الكتب العمميال ط/ ّٓٗت
بقات كا عصار، تأليؼ. محمد بف محمد القراع الكبار عمى الط المعرف ضّْ

 -دار النمر. مهسسال الرسالال  ، بف عثماف بف يايماز الذ بي مبك عبد اهلل
، الطبعال. ا كلى، تحقيؽ. بمار عكاد معركؼ ، معيب َُْْ -بيركت 

 ضا رناهكط ، صال  م دم عباس 
مغني المبيب عف كتب االعاريب لرماؿ الديف ابف  ماـ ا نصارم  ضّٓ

- ُالدكتكر مازف المبارؾ محمد عمي حمد اهلل ط/ دار الفكر ط/تحقيؽ 
 ـ بيركت_ لبنافُٖٗٗ_    ُُْٗ

مغني المبيب عف كتب االعاريب لرماؿ الديف ابف  ماـ ا نصارم  ضّٔ
ق_  ُُِْ،ُعبد المطيؼ محمد الخطيب ، ط/ تحقيؽ كمرح الدكتكر

 ـَََِ،
أليؼ احمد مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمـك ، ت ضّٕ

-ّط/ دار الكتب العمميال ط/بف مصطفى الم ير بطاش كبرم زادة 
 ـضََِِ_   ُِِْ

الكسيط في تفسير القراف المريد تأليؼ ا ماـ مبك الحسف عمي بف  ضّٖ
ق تحقيؽ الميخ عادؿ احمد عبد  ْٖٔاحمد الكاحدم النيسابكرم ت 

مد المكركد  ك الميخ عمي محمد معكض ك دضاحمد محمد صيرة ك دض اح
ـ دار الكتب العمميال  ُْٗٗق_ ،   ُُْٓ،  ُعبد الغني الرمؿ ، ط/

 لبناف    -بيركت 
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ابػػف  مػػاـ  االمػػاـ كيػػذكر كػػاـ ،مػػف اثبػػت معنػػى كاك الثمانيػػال مػػف العممػػاع عآرا
كال يػػذكر مدلتػػ  التػػي رد ب ػػا مف تكػػكف  ػػذم  ،ت  ػػذم الػػكاكاثبػػ ردم عمػػى مػػففػػي 

 ي اعتػػػرض ب ػػػاا دلػػػال التػػػانػػػ  ممػػػار إرمػػػاال إلػػػى إال  ،الػػػكاك  ػػػي كاك الثمانيػػػال
پ  چ              . يكلػ  تعػالى  ماـ عمى مف اثبت  ذا المعنػى فػي ابف االماـ

مكرػػكد فػػي كػػاـ العػػرب  مف  ػػذا االسػػتخداـ.كبعػػد ذلػػؾ يقػػرر ،چ ڀ  ڀ
﮳  ﮴  ﮵  ﮶  چ  ثػػـ فػػي كامػػ  عمػػى سػػكرة الزمػػر مػػف يكلػػ  تعػػالى .

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁           ﮺﮷   ﮸  ﮹

ع عي إصجبد ُزٍ الوْاّ ٌّسوْك كوالم اثوي ُشوبم ٌزشاج چ    

 ثٌصَ ٌّشد على هي رجٌى ُزا الشأي هي الوفسشٌي .

لػػى االمػاـ ابػف  مػػاـ فػي حػػؿ الممػكؿ ،ففػػي ررػكع االمػاـ ابػػف عامػكر إ .15
خت  مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  چ كامػػ  عمػػى سػػكرة الراثيػػال يستمػػكؿ يكلػػ  تعػػالى.

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػك كيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ چمص  جض       يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  خس    مس  حص
ك نػػا يػػػأتي دكر االستمػػ اد بكػػاـ االمػػػاـ ابػػف  مػػػاـ ،يسػػتثنى الظػػف مػػػف نفسػػ  

لمخػػػركج مػػػف ا مػػػكاؿ ك ػػػك مف االسػػػتثناع مػػػف نفسػػػ  يصػػػحح  تنكيػػػر المسػػػتثنى 
 .                         إال ظنا ضعيفا .الداؿ عمى التحقير الممعر ب  تنكيف  ظناص مم

رْصولذ لِوب فوً ثذضوً ُوزا فوبى أصوجذ فووي هللا فِوْ ّلوً  ُزٍ اثوشص الٌزوبئج الزوً

الٌعووخ ّالزْفٍوق ّاى أخطوأد فِوزا جِووذ الجشوش الوزي سووزَ الوٌقص ّالزقصووٍش ّال 

 دْ  ّال قْح إال ثبهلل العلً العظٍن .

 

 
 


