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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الفع ـ ــال لم ـ ــا ير ـ ــد ،أح ـ ــا
الحم ـ ــد ن الغن ـ ــي الحمي ـ ــد ،الما ـ ــد المعي ـ ــد ،ذ الع ـ ــر المجي ـ ــد ،م
علمـ ــا وهـ ــو علـ ــى كـ ــل ـ ــي ـ ــهيد ،أحمـ ــده سـ ــبحانه ،وأ ـ ــكره ،وأس ـ ـ له مـ ــن فضـ ــله
بكـ ــل ـ ــي
ً

المز ـ ــد ،وأ ـ ــهد أن ال ل ـ ــه ال هللا وح ـ ــده ال ـ ــر ل ـ ــه ،وأ ـ ــهد أن ناين ـ ــا محم ـ ـ ًـدا عا ـ ــده ورس ـ ــوله
ولليلـ ــه ،أفضـ ــل داي لـ ــى اإليمـ ــان والتوحيـ ــد ،اللهـ ــم صـ ــل علـ ــى عاـ ــد ورسـ ــول محمـ ــد ،وعلـ ــى
كثير ،وبعد.
تسليما ًا
آله وأصحابه ومن تبعهم اإحسان لى يوم الدين ،وسلم
ً
ف ـ ــإن القـ ـ ـرآن الك ـ ــر م ح ـ ــول م ـ ــن الاي ـ ــان والبالغ ـ ــة العج ـ ــب العج ـ ــاب ،أفح ـ ــم هللا ب ـ ــه الع ـ ــرب

الفص ـ ـ ــحا  ،وأح ـ ـ ــار ب ـ ـ ــه عق ـ ـ ــول العلم ـ ـ ــا  ،وقف ـ ـ ــت أم ـ ـ ــام بالغت ـ ـ ــه وفص ـ ـ ــاحته اآلذان ص ـ ـ ــاغية،
والعقــ ــول متحي ـ ـ ـرة ،والنفــ ــو

مناه ـ ـ ـرة ،حتـ ـ ــى قـ ـ ــال قا ـ ـ ــل الج ـ ــن عن ـ ــدما سـ ـ ــمعه ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭼ الج ـ ــن  ،١وق ـ ــال قا ـ ــل اإلنـ ـ ـ

رغ ـ ــم كفـ ـ ـره وق ـ ــد أج ـ ــرل هللا الحـ ـ ـ عل ـ ــى لس ـ ــانه "وهللا

ن أعاله لمثمر ،وان أسفله لمغدق ،وانه يعلو وال ي ْعلى عليه".
ف ـ ـال ـ ـ َّ ذن أن الق ـ ـرآن معجـ ــز ح ـ ـ اإلعجـ ــاز ،واعجـ ــاز الق ـ ـرآن ماثـ ــل فـ ــي كثيـ ــر مـ ــن
الوج ــوه أهمهـ ـا نظم ــه ،فق ــد تح ــدل هللا ع ــز وج ــل الج ــن واإلنـ ـ

أن يـ ـ توا بمثل ــه أو بمث ــل بع ــض

منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار

 ،٨٨وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ البقرة ٣٢

ِ
ارج َّال بالتنقيب عن أسـ ـ ـ ـ ـرار بالغته ،وأوض ـ ـ ـ ــحوا لنا دال ل عجازه،
ومن هنا قام العلما

وطرزوا بالحديث عنه كتاهم ومصنفاتهم وتفاسيرهم.
واعتاروا البالغة مفتا علومهَّ ،

لذل كان هذا البحث في بالغة القرآن الكر م والذ أقف من لالله على البالغة القرآنية

في تفسـ ــير العالمة ناصـ ــر الدين الايضـ ــاو الذ يعد تفسـ ــيره (أنوار التنزيل وأسررررار التأويل) من
كتب التفسير التي اهتمت اإظهار النكات واللفتات البالغية ،رجوت من لالل هذا البحث الوقوف
على البالغة القرآنية والقب
وهللا الموف والهاد

من نورها الو َّ
عل هللا ينفعنا بما يعلمنا ،وأن يعلمنا ما ينفعنا،
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َّ

لى سوا السايل.

الباحث
1

ً
أوال :أسباب اختيار املوضوع:
o

ااتغ ـ ــا ارج ـ ــر والثـ ـ ـواب م ـ ــن هللا ع ـ ــز وج ـ ــل ،وتحص ـ ــيالً لمعن ـ ــى اللير ـ ــة الت ـ ــي ق ـ ــال عنه ـ ــا
الناـ ــي صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم (خيرررررر ت مرررررر ت ورررررت القرررررر ر و ومررررر ) ذ قـ ــرر العلمـ ــا أن

تعل ـ ــم القـ ـ ـرآن ي ـ ــمل تعل ـ ــم لفظ ـ ــه أ ت ـ ــالوة وحفظـ ـ ـاً ،وتعل ـ ــم معن ـ ــاه أ فهمـ ـ ـاً وتفس ـ ــي اًر ،وال
أن علم البالغة من العلوم التي يحتاج ليها لفهم القرآن وتعقله.

o

رغبـ ـ ـة فــ ــي تعلــ ــم بالغتنـ ـ ــا العربيــ ــة وفهـ ـ ــم مباحثه ـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ا ـ ــورود النب ـ ـ ـ ارول لهــ ــا ،وهــ ــو
حيـ ــر بـ ــه العقـ ــول ،وأده ـ ـ
كتـ ــاب ربنـ ــا تبـ ــار وتعـ ــالى ،الـ ــذ أنزلـ ــه قرآنـ ــا عربي ـ ـاًَّ ،

النفـ ــو ،

وأن ـ ـ ــار القل ـ ـ ــوب ،وكت ـ ـ ــب التفس ـ ـ ــير ك ـ ـ ــفت النق ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـ ارره وكن ـ ـ ــوزه واعج ـ ـ ــازه ،فل ـ ـ ــي

o

لطالب علم البالغة غنى عن مطالعتها وسار أغوارها.
ً
ظهـ ــار اإلعجـ ــاز البالغـ ــي والايـ ــاني فـ ــي آيـ ــات الق ـ ـرآن الكـ ــر م ،والـ ــذ هـ ــو مـ ــن أجـ ـ ِمـل وجـ ــوه
اإلعجـ ـ ــاز الـ ـ ــذ تحـ ـ ــدل هللا بـ ـ ــه م ـ ـ ــركي مكـ ـ ــة والعـ ـ ــالمين جميع ـ ـ ـاً بقولـ ـ ــه ﭽﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ الطور . ٢٣

o

الوقـ ـ ــوف علـ ـ ــى آ ار عـ ـ ــالِم مـ ـ ــن أعـ ـ ــالم التفسـ ـ ــير ،واث ـ ـ ـ ار المكتبـ ـ ــة العربيـ ـ ــة ب ار ـ ـ ــه ولفتاتـ ـ ــه
ونكاته البالغية.

o

تق ـ ــديم د ارس ـ ــة تطايقي ـ ــة للبالغ ـ ــة العربي ـ ــة بعي ـ ــداً ع ـ ــن المت ـ ــون الت ـ ــي تحف ـ ــا وال ـ ــرو الت ـ ــي
ت ـ ــدر مج ـ ــردة ال يظه ـ ــر فيه ـ ــا جم ـ ــال البالغ ـ ــة وروعته ـ ــا وس ـ ــحر ايانه ـ ــا ،كم ـ ــا ه ـ ــو الح ـ ــال
في البالغة القرآنية.

o

اسـ ــتكماالً للجهـ ــود السـ ــابقة التـ ــي اـ ــذلت للوقـ ــوف علـ ــى البالغـ ــة القرآنيـ ــة ولاصـ ــة فـ ــي كتـ ــب
التفاس ـ ــير ،حي ـ ــث كان ـ ــت جامعتن ـ ــا اإلس ـ ــالمية الغـ ـ ـ ار ممثل ـ ــة بقس ـ ــم البالغ ـ ــة فيه ـ ــا ولاص ـ ــة
أس ـ ــتاذنا ال ـ ــدكتور محم ـ ــد ـ ــعبان علـ ـ ـوان ،وألي ـ ــه ارس ـ ــتاذ ال ـ ــدكتور نعم ـ ــان ـ ــعبان علـ ـ ـوان،
كثي ـ ـ اًر مـ ــا توجهنـ ــا أنـ ــا وزمال ـ ــي لـ ــى مثـ ــل هـ ــذه الد ارسـ ــات ،فقامـ ــت د ارسـ ــات علـ ــى تفاسـ ــير
الق ـ ـرآن مثـ ــل د ارسـ ــة (الطـ ــاهر ااـ ــن عا ـ ــور وجهـ ــوده البالغيـ ــة فـ ــي ضـ ــو تفسـ ــيره التحر ـ ــر
والتنـ ــو ر  ،و(تفسـ ــير أاـ ــي السـ ــعود وجهـ ــوده فـ ــي الـ ــدر البالغـ ــي  ،و(البالغـ ــة العربيـ ــة فـ ــي
تفس ـ ــير ال ـ ــوكاني  ،وغيره ـ ــا م ـ ــن الد ارس ـ ــات ،وتـ ـ ـ تي ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة ترس ـ ــماً ل ـ ــذل الطر ـ ـ ـ
ضمن سلسلة الدراسات البالغية المهتمة بالتفسير القرآني.
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ً
ثانيا :اجلهود السابقة:

الايضـ ــاو رحم ـ ــه هللا ع ـ ــالم موس ـ ــوعي ،ص ـ ــنف ف ـ ــي كثي ـ ــر م ـ ــن فن ـ ــون العل ـ ــوم الملتلف ـ ــة

فل ـ ــه مص ـ ــنفات عدي ـ ــدة جمـ ـ ـ فيه ـ ــا كثيـ ـ ـ اًر مم ـ ــا ج ـ ــادت ب ـ ــه قر حت ـ ــه م ـ ــن فن ـ ــون النح ـ ــو والبالغ ـ ــة
والتفسير وال ر عة والعقيدة والتار خ.

ول ــذل ف ــإن كثيـ ـ اًر م ــن العلم ــا ق ــد أكاـ ـوا عل ــى تفس ــيره (أنررروار التنزيرررل وأسررر ارر التأويرررل)

فقـ ـ ــاموا ب ـ ـ ــرحه والتح ـ ـ ــية عليـ ـ ــه مـ ـ ــا تح ـ ـ ــية تامـ ـ ــة أو علـ ـ ــى بعـ ـ ــض منـ ـ ــه ،وفـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ يقـ ـ ــول

صـ ــاحب ك ـ ــف الظنـ ــون " ثـ ــم ن هـ ــذا الكتـ ــاب رزق مـ ــن عنـ ــد هللا -سـ ــبحانه وتعـ ــالى -بحسـ ــن
القا ـ ــول عن ـ ــد جمه ـ ــور ارفاض ـ ــل والفح ـ ــول فعكفـ ـ ـوا علي ـ ــه بال ـ ــدر والتح ـ ــية ،فم ـ ــنهم م ـ ــن علـ ـ ـ

تعليق ـ ــة عل ـ ــى س ـ ــورة من ـ ــه وم ـ ــنهم م ـ ــن ح ـ ــى تح ـ ــية تام ـ ــة ومـ ـ ـنهم م ـ ــن كت ـ ــب عل ـ ــى بع ـ ــض
مواض منه"

(١

ثم ألذ يعدد ما يز د عن أربعين حا ية.

وق ـ ـ ــد أورد الفه ـ ـ ــر ال ـ ـ ــامل للتـ ـ ـ ـراث العرب ـ ـ ــي اإلس ـ ـ ــالمي الملط ـ ـ ــو أس ـ ـ ــما ثالثما ـ ـ ــة

وث ــالث وثالث ــين حا ــية
بعض منه ،وال

(٣

كتا ــت علـ ــى تفس ــير الايض ــاو وه ــي مـ ــا ا ــين حـ ـوا

أن هذا ي ير لى أهمية هذا التفسير وقيمته العلمية.

تام ــة أو علـ ــى

ال أن أ ـ ــهر تلـ ـ ـ الحوا ـ ــي كم ـ ــا ي ـ ــذكر ص ـ ــاحب كت ـ ــاب (التفس ـ ــير والمفس ـ ــرون ه ـ ــي

حا ية اان زاده وحا ية ال هاب اللفاجي وحا ية القونو

(٢

أم ـ ــا الجه ـ ــود الحديث ـ ــة الت ـ ــي اهتم ـ ــت اتفس ـ ــير الايض ـ ــاو  ،فإنن ـ ــا ن ـ ــذكر منه ـ ــا م ـ ــا يتص ـ ــل

بعلوم اللغة العربية وما يتف وموضوي هذا البحث وهي مفصلة كما يلي
دراسات على تفسري البيضاوي:

 .١القض ـ ـ ــايا النحوي ـ ـ ــة والصـ ـ ـ ـرفية ف ـ ـ ــي تفس ـ ـ ــير القاض ـ ـ ــي الايض ـ ـ ــاو مـ ـ ـ ـ حا ـ ـ ــية ال ـ ـ ــهاب
اللفـ ـ ــاجي عليـ ـ ــه المسـ ـ ــماة بعنايـ ـ ــة القاضـ ـ ــي وكفايـ ـ ــة ال ارضـ ـ ــي علـ ـ ــى تفسـ ـ ــير الايضـ ـ ــاو ،
تحقي ودراسة ،مارو عطية أحمد أاوز د.

) (١ك ف الظنون .١٨٨/١
) (٣انظر الفهر

ال امل للتراث العربي واإلسالمي الملطو

ملطوطات التفسير وعلومه ،مدسسة آل الايت ،عمان١1٨1 ،م

المجم الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية،٢٣3/١ ،

) (٢التفسير والمفسرون محمد السيد حسين الذهاي ،٣١2/١ ،مكتبة وهبة القاهرة.
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 .٣كت ـ ــاب د ارس ـ ــة لغوي ـ ــة ونحوي ـ ــة عل ـ ــى تفس ـ ــير الايض ـ ــاو  ،ل س ـ ــتاذ ال ـ ــدكتور عا ـ ــد الوه ـ ــاب
حسن حمد التدر سي .مدسسة دار الصادق للطباعة والن ر في العراق.
دراسات على حواشي تفسري البيضاوي:

 .١كتـ ــاب الايـ ــان عنـ ــد ال ـ ــهاب اللفـ ــاجي فـ ــي كتابـ ــه عنايـ ــة القاضـ ــي وكفايـ ــة ال ارضـ ــي ،فر ـ ــد
النكالو  ،مطبعة ارمانة ،القاهرة١1٨١ ،م.
 .٣كت ـ ــاب االلتف ـ ــات ف ـ ــي حا ـ ــية ال ـ ــهاب ،ها ـ ــم محم ـ ــد ها ـ ــم ،مطبع ـ ــة ارمان ـ ــة ،الق ـ ــاهرة،
١1٨1م.
 .٢رسـ ــالة ماجسـ ــتير بعن ـ ـوان مسـ ــا ل علـ ــم المعـ ــاني وقيمتهـ ــا البالغيـ ــة فـ ــي حا ـ ــية ال ـ ــهاب
ـرن الك ـ ــر م م ـ ــن أول س ـ ــورة البقـ ـ ـرة ال ـ ــى ال ـ ــر ســ ــورة
اللف ـ ــاجي ف ـ ــي الربـ ـ ـ االول م ـ ــن الق ـ ـ آ
االنعام.
 .٣رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتير بعن ـ ـ ـوان ارسـ ـ ــاليب اإلن ـ ـ ــا ية عنـ ـ ــد ال ـ ـ ــهاب اللفـ ـ ــاجي فـ ـ ــي حا ـ ـ ــيته
عناية القاضي وكفاية الراضي ،القطب عاد السالم طه الجيار
 .2ـــهاب الـــدين اللفـ ــاجي وجهـــوده فـ ــي اللغـ ــة ،عاـــدالرزاق ا ــن ف ـ ـراج ا ــن دلي ـ ـل الصـ ــاعد م ،
رسالة ماجستير ،السعودية١٣١٣ ،هـ.

 .1ال ـ ـ ــهاب اللفـ ـ ــاجي نحوايـ ـ ــا ،حـ ـ ــاتم القضـ ـ ــاة ،رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتير ،جامعـ ـ ــة مدتـ ـ ــة ،الكـ ـ ــر ،
١111م.
 .1ال هاب اللفاجي وجهوده اللغوية ،عادل حاذه عفارة ،دكتوراه.
 .٨ال هاب اللفاجي وأثره في النحو ،صال عاد العز ز علي السيد ،دكتوراه
 .1ال هاب اللفاجي وجهوده في البالغة والنقد ،ز ن العاادين سالم عراقي النجار.
 .١3رسالة ماجستير بعنوان ال هاب اللفاجي ومنهجه في التفسير .زهير ر االت.
 .١١الا ـ ــدي ف ـ ــي حا ـ ــية القون ـ ــو عل ـ ــى تفس ـ ــير الايض ـ ــاو  ،أم ـ ــل عي ـ ــد نويفـ ـ ـ المطي ـ ــر ،
رسالة ماجستير ،جامعة اإلمام محمد ان سعود اإلسالمية.
 .١٣مسـ ـ ــا ل علـ ـ ــم المعـ ـ ــاني فـ ـ ــي حا ـ ـ ــية القونـ ـ ــو  .رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتير ،محمـ ـ ــد أاـ ـ ــو العـ ـ ــال
الحمزاول .جامعة ارزهر.
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 .١٢المباح ـ ـ ــث الاياني ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ( حا ـ ـ ــية زاده عل ـ ـ ــى تفس ـ ـ ــير الايض ـ ـ ــاو

 -د ارس ـ ـ ــة بالغي ـ ـ ــة

تحليليـ ــة .رسـ ــالة ماجســـتير ،ا ـ ـراهيم اـ ــن محمـــد الجمع ـ ـة ،جامعـ ــة االمـ ــام محم ــد ا ــن سـ ــعود
االسالمية.
ً
ثالثا :منهج البحث:

اعتمـ ــدت لـ ــالل هـ ــذا البحـ ــث الطر قـ ــة االسـ ــتق ار ية للوقـ ــوف علـ ــى القضـ ــايا البالغيـ ــة ال ـ ـواردة

فـ ــي تفسـ ــير الايضـ ــاو ث ـ ـم عملـــت علـ ــى تصـــنيفها وتحليله ــا ومناق ــتها وقياسـ ــها بم ــا اســـتقر
عند علما البالغة.
ً
رابعا :خطة البحث:

التمهيد :حياة اإلمام البيضاوي:
 مولده ون ته.-

يوله وحياته العلمية.

 -تالميذه.

 آثاره ومصنفاته العلمية. -وفاته.

الفصل األول :نظرة يف تفسري البيضاوي:
وفي مباحث

 المبحث ارول المبحث ارول ساب ت ليف الايضاو لتفسيره.
 المبحث الثاني مكانة تفسير الايضاو اين كتب التفاسير.
 المبحث الثالث مصادر تفسير الايضاو .
 المبحث الراب

منهج الايضاو في التفسير.

الفصل الثاني :مباحث علم املعاني يف تفسري البيضاوي.
وفي مباحث

 مقدمة في علم المعاني.

 المبحث ارول اللار واإلن ا .

 المبحث الثاني التعر ف والتنكير.
 المبحث الثالث التقديم والت لير.
 المبحث الراب

االعتراض.
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 المبحث اللام
 المبحث الساد

لروج الكالم عن مقتضى الظاهر.

اإليجاز واإلطناب والمساواة.

الفصل الثالث :مباحث علم البيان يف تفسري البيضاوي
وفي مباحث

 المبحث ارول الت ايه

 المبحث الثاني المجاز.
 المبحث الثالث االستعارة.
 المبحث الراب

الكناية والتعر ض.

الفصل الرابع :مباحث علم البديع يف تفسري البيضاوي
وفي مباحث:

 المبحث ارول المحسنات المعنوية
 المبحث الثاني المحسنات اللفظية

الفصل اخلامس :تأثر البيضاوي بالسابقني وتأثريه يف الالحقني.
وفي مباحث:

 المبحث ارول ت ثره بالسابقين.

 المبحث الثاني ت ثيره في الالحقين.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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حياة اإلمام الايضاو

التمهيد

التمهيد

" حياة اإلمام البيضاوي"


اسمه ونسبه.



مولده ون ته.



يوله.



تالميذه.



ثنا العلما عليه.



آثاره ومصنفاته العلمية.



وفاته.
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حياة اإلمام الايضاو

التمهيد

التمهيد :حياة اإلمام البيضاوي
ً

أوال :امسه ونسبه:

هو اإلمام عاد هللا ان عمر ان محمد ان علي ،أاو اللير (وقيل أاو سعيد  ،الايضاو ،

ال يراز  ،الفارسي ،ال افعي ،القاضي ،المفتي(. ١

والبيضاوي نسبة لى الايضا من بالد فار  ،وهي مدينة كايرة من أعمال يراز ،و نتسب

ليها جماعة من العلما  ،وهذه النسبة للايضا أ هر النسب ،وبها يعرف( . ٣وقد قال عنها

اإلصطلر

الايضا أكار مدينة في كورة صطلر ،وانما سميت الايضا رن لها قلعة تاين من

بعد و رل اياضها ،وكانت معسك اًر للمسلمين يقصدونها في فتح صطلر ،وهي تامة العمارة لصبة

جداً ،ينتف أهل يراز بميرتها(. ٢

"والشيرازي نسبة لى يراز ،وهي الدة عظيمة م هورة في وسط بالد فار  ،ونسب
الايضاو ليها رن الايضا تابعة لها ،ورنه تولى قضا
والشاف ي نسبة لى مذهب اإلمام محمد ان در

يراز مدة.
ال افعي في الفقه اإلسالمي ،و نسب

الايضاو ليه رنه تفقه على هذا المذهب ،وتولى القضا للحكم ب حكامه ،وصنف بعض الكتب
الفقهية في المذهب ال افعي ،وقدم فيه لدمات جَّلى.
) ١انظر ترجمة الايضاو في (الوافي بالوفيات صال الدين الصفد  ،تحقي اررنادو وتركي مصطفى ،ج،٣31/١1
دار حيا التراث العربي ،ايروت٣333 ،١ ،م  .و(طبقات ال افعية الكارل السبكي ،تحقي الحلو والطناحي ،ج،١21/٨
دار حيا الكتب العربية ،القاهرة  .و(الاداية والنهاية اان كثير ،تحقي عادهللا التركي ،ج ،131/١1هجر للطباعة والن ر،
١111 ،١م  .و(بغية الوعاة السيوطي ،تحقي محمد اراهيم ،23/٣ ،دار الفكر١111 ،٣ ،م  .و(طبقات المفسر ن

الداوود  ،تحقي مجموعة من العلما  ،٣٣٨/١ ،دار الكتب العلمية ،ايروت١1٨٢ ،١ ،م  .و( ذرات الذهب في ألبار
من ذهب اان العماد ،تحقي عاد القادر ومحمود اررنادو  ،ج ،1٨2/1دار اان كثير ،دم

ال افعية اان قاضي هبة ،تحقي عاد العليم لان ،٣٣3/٣ ،مطبعة مجل

١1٨٨ ،١ ،م  .و(طبقات

دا رة المعارف العثمانية ،الهند١111 ،١ ،م .

و(هدية العارفين أسما المدلفين والمصنفين اسماعيل البغداد  ،٣1٣/١ ،دار حيا التراث العربي ،ايروت١12١ ،م .
و(مرآة الجنان وعارة اليقظان في معرفة ما يعتار من حوادث الزمان اليافعي ،١12/٣ ،دار الكتب العلمية ،ايروت،١ ،

١111م  .و(ك ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجي لليفة ،١٨1/١ ،دار حيا التراث العربي ،ايروت  .و(معجم
المدلفين عمر رضا كحالة ،٣11/٣ ،مدسسة الرسالة ،ايروت،

 ،٣١١/١مكتبة وهبة ،القاهرة٣333 ،1 ،م .
) ٣انظر مقدمة تفسير الايضاو

١11٢ ،١م  .و(التفسير والمفسرون محمد الذهاي،

تحقي محمد حالق ومحمود ارطر  ،دار الر يد ، ،ايروت٣333 ،١ ،م .نقالً عن

ارنساب السمعاني تحقي البارود  ،٣٢١/١ ،دار الجنان ،ايروت١1٨٨ ،١ ،م.

) ٢انظر معجم الالدان ياقوت الحمو  ،2٣1/١ ،دار صادر ،ايروت١111 ،م.
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حياة اإلمام الايضاو

التمهيد
ويعرف الايضاو

الزمن"(. ١

بالقاضي ،وقاضي القضاة ،رنه تولى هذين المنصاين فترة من

ً
ثانيا :مولده ونشأته:

ولد الايضاو في مدينة البيضاء باتفاق ،ولم يذكر مرج واحد تار خ والدته ،كما أغفلت
جمي المصادر ِسنه عند الوفاة ،مما يستحيل علينا تقدير والدته ،لكن يفهم من كتب التراجم أن

عمر ن ،وعا
الايضاو – رحمه هللا – كان من الم َّ
وأما ن ة الايضاو  ،فيظهر أنه ن

طويالً.

في الايضا  ،وتربى فيها على يد والده ،وبدأ التعلم

وتحصيل الفقه وغيره في الايضا  ،وقد اقتصرت كتب التراجم على أنه تفقه اوالده ،وهو ما صر

به القاضي الايضاو نفسه ،ويحتمل أن الايضاو رحل لى يراز وتار ز وسا ر بالد فار يطلب

العلم ،ويكتسب المعارف ،ودليلنا على ذل نتاج الايضاو ومعارفه وثقافته والتالف العلوم التي

صنف فيها ،وكذل انتقال والده لى يراز واستق ارره فيها ،والغالب أن يكون الوالد قد صحب اانه

معه لى يراز.

كما ثات في ترجمة الايضاو أنه رحل لى تار ز والتقى بال يخ محمد الكتحتا ي ،كما

ثات أن الايضاو استقر بعد ذل في تار ز ومات فيها(. ٣

ً
ثالثا :شيوخه:

قضى اإلمام الايضاو معظم حياته في يراز الم هورة بالعلم ،وألذ العلوم الملتلفة عن

كبار العلما فيها( ، ٢غير أن كتب التراجم لم تذكر لنا أسما ال يوخ الذين تتلمذ الايضاو على

أيديهم ،ال ما ذكر في مرآة الجنان حيث يقول اليافعي عند ترجمته للايضاو

"تفقه ب ايه ،وتفقه

والده بالعالمة مجير الدين أاي سعيد منصور ان عمر البغداد "( ، ٣وذكر صاحب ك ف الظنون

أن الايضاو الزم ال يخ محمد الكتحتا ي وألذ عنه وصنف التفسير اإ ارة منه(. 2

) ١تفسير الايضاو

مقدمة المحق  ،محمد حالق ،محمود ارطر  ،صفحة (ب .

) ٣انظر مرآة الجنان .٣٣3/٣

) ٢طبقات ال افعية الان هبة ٣٣3/٣
) ٣مرآة الجنان ١12/٣

) 2انظر ك ف الظنون .١٨1/١
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حياة اإلمام الايضاو

التمهيد

ً
رابعا :تالميذه:

لم يذكر المدرلون في ترجمتهم لإلمام الايضاو تالميذه ،وانما يمكننا العثور على بعض

ارسما التي تتلمذت على يديه في ثنايا الكتب ،وهم
 .1أحمد بر الحسر بر يوسف الجاربردي :أحد الذين تفقهوا على اإلمام الايضاو  ،فقد جا في
كتاب الدرر الكامنة "اإلمام فلر الدين نز ل تار ز تفقه على مذهب ال افعي وفاق في العلوم

العقلية ،ذكره اان السبكي في طبقاته فقال كان ماما فاضال دينا لي ار وقو ار مواظبا على

ال غل في العلم وافادة الطلبة ،اجتم م القاضي ناصر الدين الايضاو وألذ عنه على ما
الغني"(. ١

 .٣زير الدير الهن ي فقد جا في ترجمة ال يخ (عضد الدين اإليجي في كتاب الدرر الكامنة
"ألذ عن م ايخ عصره والزم ال يخ ز ن الدين الهنكي تلميذ الايضاو "(. ٣

 .٢مر بر إلياس بر يونس المراغى فقد جا في ترجمته في كتاب الدرر الكامنة "وس َّم على
القاضي ناصر الدين الايضاو المنهاج والغاية القصول والطوال "(. ٢

ً
خامسا :ثناء العلماء عليه:

أثنى العلما على اإلمام الايضاو وذكروا فضله في كتاهم وتراجمهم فقد قال عنه تاج
َّ
الدين السبكي "كان ماماً مِ
متعاداً ،زاهداً"( . ٣وقال عنه اان كثير "هو
مار اًز ،نظا اًر ،صالحاًِ ،م
القاضي اإلمام العالمة ناصر الدين عاد هللا ان عمر ال يراز  ،قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان
وتل النواحي"(. 2

وقال عنه السيوطي "كان ماماً عالمة ،عارفاً بالفقه والتفسير وارصلين والعربية والمنط ،

نظا اًر صالحاً متعاداً افعياً"( . 1وقال عنه اان حايب "عالم نمى زري فضله ونجم ،وحاكم عظمت

) ١الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة اان حجر العسقالني ،١٣٢/١ ،دار الجيل ،ايروت١11٢ ،م.
) ٣انظر الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة .٢٣٣/٣
) ٢الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة .١21/٢
) ٣طبقات ال افعية الكارل للسبكي .١21/٨
) 2الاداية والنهاية ج.131/١1
) 1بغية الوعاة .23/٣
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حياة اإلمام الايضاو

التمهيد

اوجوده بالد العجم ،اري في الفقه وارصول ،وجم اين المعقول والمنقول ،تكلم كل من ار مة

بالثنا على مصنفاته...ولي أمر القضا ب يراز ،وقاال ارحكام ال رعية باالحترام واالحتراز"(. ١

وثنا العلما على اإلمام الايضاو  ،يدل على أنه كان علماً في زمانه ،باإلضافة لى

كونه زاهداً وعااداً وقاضياً ،ومتبح اًر في تى العلوم كما هو حال العلما في تل الفترة.

ومما يدل على ذكا الايضاو وسعة علمه وفقهه ،ما رواه السبكي في طبقاته "أنه دلل
تار ز وناظر اها ،وصادف دلوله ليها مجل

در قد عقد اها لبعض الفضال  ،فجل

القاضي

نكتة زعم أن أحداً من

ناصر الدين في ألر ات القوم بحيث لم يعلم به أحد ،فذكر المدر
الحاضر ن ال يقدر على جوااها ،وطلب من القوم َّ
فالحل فقط،
حلها ،والجواب عنها ،فإن لم يقدروا
َّ

فإن لم يقدروا فإعادتها ،فلما انتهى من ذكرها ،ري القاضي ناصر الدين في الجواب ،فقال له ال
أسم حتى أعلم أن فهمتها .فليره اين عادتها الفظها أو معناها ،فاهت المدر  ،وقال ِ
أع ْدها
الفظها ،ف عادها ،ثم حلها وبين أن في تركيبه ياها للالً ،ثم أجاب عنها ،وقاالها في الحال بمثلها،
ودعا المدر

لى حلها ،فتعذر عليه ذل  ،ف قامه الوز ر من مجلسه ،وأدناه لى جانبه ،وس له من

أنت؟ ف لاره أنه الايضاو  ،وأنه جا في طلب القضا ب يراز ،ف كرمه ،ولل عليه في يومه ،ورده
وقد قضى حاجته"(. ٣

ً
سادسا :آثاره ومصنفاته العلمية:
عا

الايضاو في يراز مدة طو لة ،وهي مدينة م هورة بالعلم والعلما  ،وهذا ما جعل

منه عالماً موسوعياً ،فقه كثي اًر من العلوم وبري فيها ،و دلنا على ذل نتاجه ومصنفاته العلمية التي

تنوعت ما اين الفقه وأصول الفقه والحديث والتار خ والنحو والتفسير والمنط  ،كثرة مصنفاته

وتنوعها مردها لى المرحلة ارليرة من حياته ،التي تفرغ فيها وذل بعد اعتزاله القضا والمناصب
الدنيوية ،تل الفترة التي الزم فيها ال يخ محمد الكتحتا ي و ري في تصنيف تفسيره أنوار التنز ل

وأسرار الت و ل.

) ١طبقات ال افعية الان هبة .٣٣3/٣

) ٣انظر طبقات ال افعية الكارل للسبكي .١2٨/٨
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حياة اإلمام الايضاو

التمهيد

وقد أ اد غير واحد من العلما اتصانيفه ومدلفاته ،فقد قال الصفد

"صاحب التصانيف

الاديعة الم هورة"( ، ١وقال اان هية "تكلم كل من ار مة بالثنا على مصنفاته"(. ٣
ومر أشهر مصنفات

 .١أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى اـ"تفسير الايضاو " ،وسماه السبكي والداوود

والسيوطي اـ"ملتصر الك اف"( ، ٢وهو من التفاسير التي عنيت بالبالغة والت و ل ويعتار من
ِ
أجل التفاسير وأ هرها ،لما حواه من التصار ودرر وفوا د ونكات ،تلقفها العلما فقاموا
م
بالتح ية عليه ،حيث أورد الفهر ال امل للتراث العربي اإلسالمي الملطو أسما ثالثما ة
(٣

وثالث وثالثين حا ية
منه ،وال

كتات على تفسير الايضاو وهي ما اين حوا

أن هذا ي ير لى أهمية هذا التفسير وقيمته العلمية.

تامة أو على بعض

 .٣المنهاج (منهاج الوصول إلى وت األصول) :وهو كتاب ملتصر في أصول الفقه" ،وهو
م هور وقد رحه غير واحد"( ، 2قال اان هبة في ترجمة الايضاو

"تكلم كل من ار مة

بالثنا على مصنفاته وفاه ،ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه"(. 1

 .٢الطوالع (طوالع األنوار) وهو كتاب في أصول الدين والتوحيد ،قال السبكي "وهو أجل
ملتصر أمِلف في علم الكالم"(. 1
(٨

هذه الكتب الثالثة هي أ هر كتب اإلمام الايضاو  ،ومن مدلفاته أيضاً
 .٣ر منهاج الوصول.

( .2تحفة األبرار في ر مصاايح السنة للبغو في الحديث ال ر ف.
( .1الغاية القصول في دراية الفتول في فروي الفقه ال افعي.

( .1شرح التنبي لوشيرازي في الفقه ال افعي .ذكره اان كثير.
( .٨شرح المنتخب) في أصول الفقه لإلمام فلر الدين الراز .
) ١الوافي بالوفيات ج.٣31/١1

) ٣طبقات ال افعية الان هية .٣٣3/٣

) ٢انظر طبقات ال افعية الكارل للسبكي ج ،١21/٨وبغية الوعاة  ،23/٣وطبقات المفسر ن للداوود
) (٣انظر الفهر ال امل للتراث العربي واإلسالمي الملطو
) (2الاداية والنهاية ج.131/١1

.٢٣3/١

) (1طبقات ال افعية الان هية .٣٣3/٣
) (1طبقات ال افعية الان هية .٣٣3/٣
) (٨انظر تفسير الايضاو

مقدمة المحق  ،محمد حالق ،محمود ارطر
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حياة اإلمام الايضاو

التمهيد
( .1شرح المحصول) في أصول الفقه لإلمام فلر الدين الراز .

( .١3مرصاد األفهات إلى مبادئ األح ات وهو ر ملتصر اان الحاجب في أصول الفقه.
( .١١مصباح األرواح) التصر فيه طوال ارنوار في أصول الدين.
( .١٣اإليضاح في أصول الدير وهو ر كتاب المصبا .
( .١٢شرح الكافية في النحو الان الحاجب.

( .١٣لب الوباب في وت اإل راب التصر فيه الكافية الان الحاجب.

( .١2شرح المطالع وهو مطال ارنوار في الحكمة والمنط للقاضي سراج الدين اررمو .
( .١1متر في وت الهيئة وهو ملتصر ذكره اللفاجي

( .١1نظات التواريخ باللغة الفارسية ،من ااتدا اللل حتى سنة 11٣ه.

( .١٨التهذيب واألخالق في التصوف ،ذكره محب الدين اللطيب في مقدمة نهاية السول.
( .١1رسالة في موضوعات العلم وتعارفها ذكره البغداد والزركلي.

( .٣3شرح الفصول لنصير الدين الطوسي ،ذكره البغداد واللوانسار .
( .٣١منتهى المنى في ر أسما هللا الحسنى ذكره البغداد .

ً
سابعا :وفاته:

تولى اإلمام الايضاو قضا يراز وذل بعد القصة الم هورة التي استطاي من لاللها
َّ
حلها ،ف قامه الوز ر
أن يجيب على نكتة ذكرها المدر وقاالها انكتة مماثلة تعذر على المدر
وأكرمه ووَّاله قضا يراز.
وبقي الايضاو رحمه هللا قاضياً على يراز "فاست ف من ال يخ محمد الكتحتا ي ،فلما

أتاه على عادته قال ن هذا الرجل عالم فاضل ير د اال ت ار م ارمير في السعير ،يعنى أنه

يطلب منكم مقدار سجادة في النار ،وهي مجل

الحكم؛ فت ثر اإلمام الايضاو من كالمه ،وتر

المناصب الدنيوية ،والزم ال يخ لى أن مات...ولما مات دفن عند قاره"(. ١

وهذا يقودنا لى أن الايضاو رحمه هللا لتم حياته بالتفرغ الكامل للعلم تصنيفاً وت ليفا ،وقد

نر على ذل صاحب معجم المدلفين الذ

قال "ثم تر القضا  ،وتللر للعلم ،وانزول في

) ١انظر ك ف الظنون .١٨1/١
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حياة اإلمام الايضاو

التمهيد

تار ز"( . ١وقد جا في ك ف الظنون أنه قد ألف تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل اإ ارة من
يله محمد الكتحتا ي الذ الزمه ودفن عند قاره(. ٣

وقد اتف العلما والمدرلون على أن الايضاو قد توفي في مدينة تار ز ،لكنهم التلفوا

في سنة وفاته ،فقال اان كثير والصفد
واإلسنو

(11١ه (. ٢

والكتاي واان حايب سنة (1٨2ه  ،وقال السبكي

) ١انظر معجم المدلفين .٣11/٣
) ٣انظر ك ف الظنون .١٨1/١

) ٢انظر الوافي بالوفيات ج ،٣31/١1والاداية والنهاية ج ،131/١1وطبقات ال افعية الان هبة .٣٣١/٣
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نظرة في تفسير الايضاو

الفصل األول

الفصل األول

"نظرة يف تفسري البيضاوي"
 المبحث األول :سبب تأليف البيضاوي لتفسيره.
 المبحث الثاني :م انة تفسير البيضاوي بير تب
التفاسير.

 المبحث الثالث :مصادر تفسير البيضاوي .


المبحث الرابع :منهج البيضاوي في التفسير.
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نظرة في تفسير الايضاو

الفصل األول

الفصل األول :نظرة يف تفسري البيضاوي
املبحث األول :سبب تأليف البيضاوي لتفسريه
كما اتضح في ترجمة اإلمام الايضاو رحمه هللا ،فهو مام عالمة وعى من العلوم َّ
أجلها

وأ رفها ،فقد فقه الفقه وأصوله ،وبري في الحديث والمنط  ،وغار في العربية والبالغة ،واقتنر

من التار خ وعلم الهي ة در اًر وفوا د ،وكتب في أصول الدين والتوحيد ،فهو عالم موسوعي ن

في

بالد الفر التي كانت ملي ة بالعلم والعلما .

ويكون اإلمام الايضاو اهذا بح اًر من العلم ،جم

لى جانب هذا العلم منصباً كاي اًر في

الدولة وهو منصب القاضي ثم قاضي القضاة في يراز ،وكان كما وصفه علما التراجم عااداً
زاهداً ،ال أن منصب القضا الذ تواله الايضاو قد م عليه وقته ولم يا ِ له كثير وقت ليتفرغ

للتصنيف والكتابة.

وما ن تر القضا والمناصب الدنيوية حتى الزم يله محمد الكتحتا ي ،و ادو أنه كان
ساباً في ت ليف الايضاو لهذا التفسير ،فقد جا في ك ف الظنون أنه قد َّألف تفسيره "أنوار التنز ل
وأسرار الت و ل" اإ ارة من يله محمد الكتحتا ي(. ١

صر الايضاو نفسه رحمه هللا بساب تصنيفه لهذا التفسير بقوله في لطبة الكتاب
وقد َّ

"وبعدَّ ،
فإن أعظم العلوم مقدا اًر وأرفعها رفاً ومنا اًر علم التفسير؛ الذ
ورأسها ،ومانى قواعد ال ري و ِ
أساسها ،ال يلي لتعاطيه والتصد للتكلم فيه ال من اري في العلوم
هو ر ي

العلوم الدينية

الدينية كلها ،أصولها وفروعها ،وفاق في الصناعات العربية والفنون ارداية ب نواعها ،ولطالما أحدث
نفسي ب ن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتو على صفوة ما الغني من عظما الصحابة وعلما

التابعين وم ْن دونهم من السلف الصالحين ،و نطو على نكت بارعة ،ولطا ف ار عة ،استنبطتها
أنا ومن قالي من أفاضل المت لر ن وأماثل المحققين ،ويعرب عن وجوه الق ار ات الم هورة المعز ة
لى ار مة الثمانية الم هور ن ،وال واذ المروية عن الق ار المعتار ن؛ ال أن قصور بضاعتي

يثبطني عن اإلقدام ،ويمنعني عن االنتصاب في هذا المقام ،حتى سنح لي بعد االستلارة ما صمم
به عزمي على ال روي فيما أردته ،واإلتيان بما قصدته ،ناوياً أن أسميه بعد أن أتممه ،اـ"أنوار

) ١انظر ك ف الظنون .١٨1/١
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الفصل األول

التنز ل وأسرار الت و ل" ،فها أنا اآلن أ ري وبحسن توفيقه أقول وهو الموف لكل لير ومعطي كل

مسدول"(. ١

فب د قراءة الت البيضاوي تتضح األسباب التي دف ت لتصنيف تفسيره وهي
 .١رف علم التفسير ومكانته اين العلوم الدينية .رن هذا العلم كما قال هو أر

العلوم الدينية،

فارحكام ال رعية مانية على معرفة وفهم المراد من كتاب هللا عز وجل.
 .٣ما َّ
توفر لديه من العلوم الملتلفة التي تدهله للنظر في كتاب هللا واستنبا النكات واللطا ف
ال ار عة ،وهو ما يفهم من قوله "ال يلي لتعاطيه والتصد

للتكلم فيه ال من اري في العلوم

الدينية كلها ،أصولها وفروعها ،وفاق في الصناعات العربية والفنون ارداية ب نواعها" وك ن
الايضاو رحمه هللا ال ير د أن يست ثر بما لديه من العلم لنفسه ،ال ير د أن يجمعه و ودعه

في كتاب يستفيد منه الدارسون وطالب العلم ،ونراه ينر على ذل في لاتمة الكتاب فيقول

"وأس ل هللا تعالى أن يتمم نفعه للطالب ،وال يللي سعي من يتعب فيه من ارجر والثواب،

و لتم كل لاتمة امر يدمه اتمحير عن اآلثام ،و الغني أعلى منازل دار السالم ،في جوار

العليين م النايين والصديقين وال هدا والصالحين وحسن أول

رفيقاً. ٣( "...

 .٢عدم توفر تفسير ملتصر ،يجم أقوال العلما والصالحين ،ياتعد عن التطو ل وذكر الروايات
المتعددة وأسباب النزول كما هو الحال في كتب التفسير بالم ثور ،وهو ما أ ار ليه بقوله

"ولطالما أحدث نفسي بأر أصنف في هذا الفر تابا يحتوي وى صفوة ما بوغني مر ظماء

الصحابة و وماء التاب ير ومر دونهت مر السوف الصالحير" ،فهذا دفعه لت ليف هذا الكتاب
ماسة ليه.
الملتصر الذ رأل الحاجة َّ
وهنا مس لة من المهم البحث فيها وهي تسمية الكتاب.
اسم الكتاب:

فيتضح من كالم اإلمام الايضاو أنه أسمى تفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،وهذا

هو االسم الدقي  ،وان كان السبكي والداوود والسيوطي أطلقوا عليه اسم "مختصر الكشاف"(، ٢
و ادو أن ملتصر الك اف لي اسماً للكتاب ،بقدر ما هو وصف لمصدر من المصادر المتعددة
التي اعتمد عليها الايضاو في تفسيره ،و دلنا على ذل ما قاله صاحب ك ف الظنون "وتفسيره
) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.1-2/١
.2٨٨/٢

) ٢انظر طبقات ال افعية الكارل للسبكي ج ،١21/٨وبغية الوعاة  ،23/٣وطبقات المفسر ن للداوود
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الفصل األول

هذا  -ير د تفسير الايضاو  -كتاب عظيم ال ن غني عن الايانَّ ،
للر فيه من الك اف ما
يتعل

باإلعراب والمعاني والايان ،ومن التفسير الكاير ما يتعل

بالحكمة والكالم ،ومن تفسير

وضم ليه ما وَّرل زناد فكره من
ولطا ف اإل ارات،
َّ

الراغب ما يتعل باال تقاق وغوامض الحقا
الوجوه المعقولة ،فجال رْ ن ال ِم عن السر رة ،وزاد في العلم بسطة وبصيرة. ١("...

ومن هنا يتضح أن تسميته بملتصر الك اف ليست تسمية دقيقة ومنصفة؛ رن الايضاو

لم يعتمد على الك اف اعتماداً كلياً ،وان كان قد ألذ منه ما يتعل باإلعراب والمعاني والايان ،ال

أنه استعان لى جانب هذا اتفاسير ألرل ،مثل التفسير الكاير وتفسير الراغب ارصفهاني جام
التفاسير ،ضافة لى أنه ض َّم لى هذا وذا نتاج ت ملِه واعمال فكره وقر حته.

سماه آلرون (تفسير البيضاوي  ،وهي تسمية نسبة على سايل االلتصار والتعر ف
وقد َّ

بصاحبه ومصنفه؛ أ أن مدلف هذا الكتاب هو الايضاو ولي تسمي ًة للكتاب ،لاصة ذا ما
سماه اهذا االسم هو من ق أر هذا الكتاب من بعد ،وبهذا يكون االسم ارصح للكتاب
علمنا أن من َّ
ِ
سماه به صاحبه
ومصنفه (أنوار التنزيل وأسرار التأويل).
على ما َّ
م
أن الايضاو  -رحمه هللا  -قد ومِف
وال
لالل عنوان الكتاب طر قته في هذا التفسير و لتصر على من يق أر عنوان الكتاب عنا البحث
لى هذا االسم أيَّما توفي  ،ف راد أن ي ِماين من

عن المنهج الذ اتبعه صاحبه فيه.

ف ار بكلمة (أنوار التنزيل) لى الكتاب الذ هو بصدد تفسيره وهو كتاب هللا عز وجل،
ووصفه بارنوار ،الذ هو ال

أنوار تتجلى على الب ر ة والعالم أجم  ،بما أودي هللا فيه من

منهج حياة وكالم ال ي تيه الباطل من اين يديه وال من للفه ،فقد قال هللا عنه ﭽﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ النسا

 ١1٣وقال ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﭼ ارعراف  ،١21وكيف ال يكون هذا
القرآن نو اًر وهو صادر عن هللا عز وجل الذ

هو نور السماوات واررض ﭽ ﮩ ﮪﮫ

ﮬﭼ النور  ، ٢2وكيف ال يكون نو اًر وقد جا به عن هللا رسول هو للب ر ة سراج وقمر منير
كما قال تعالى ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ

) ١انظر ك ف الظنون .١٨1/١
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ﭼ ارحزاب  ،٣1 - ٣2ذًا فالقرآن نور ومصدره من نور السماوات واررض وأنزل على ناي هو
للنا

نور.

وأ ار بكلمة (أسرار التأويل) لى طر قته في التفسير ،وهو ما أوضحه في لطبة الكتاب
"ولطالما أحدث نفسي ب ن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتو على صفوة ما الغني من عظما

الصحابة وعلما التابعين وم ْن دونهم من السلف الصالحين ،و نطو على نكت بارعة ،ولطا ف
ار عة"( ١ف راد من تصنيف هذا التفسير ،أن يك ف لنا أسرار وروا ولطا ف ما في الكتاب الكر م،
التي ال تت تى ال لمن يحسن الغور بحثاً عن الدرر والآللئ المكنونة في ذل الكتاب الكر م كما

قال تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ الواقعة .1٨ – 11

وحتى نفهم ما أراد الايضاو من قوله أسرار التأويل يحسن انا أن نقف على مس لة وهي
هل هناك فرق بني التفسري والتأويل؟

والواق أن هذه المس لة مت عبة ولي

هذا مكان تقصيها ،ذ أن بعض العلما قالوا أنهما

بمعنى واحد وهنا من فرق اينهما وهو اررجح ،وهنا ال اد من ذكر أ هر ارقوال في الفرق اين
(٣

التفسير والت و ل

 .١التفسير ايان معاني القرآن من باب الجزم والقط  ،وذل لوجود دليل لدل المفسر ،يعتمد
عليه في الجزم والقط  ،والتأويل :ايان معاني القرآن من باب االحتمال وغلبة الظن والترجيح،
لعدم وجود دليل لدل المدول يعتمد عليه في الجزم والقط .

 .٣التفسير ايان معاني ارلفاظ القرآنية الظاهرة ،التي وضعت لها في اللغة .كتفسير الص ار

الصيب بالمطر ،والتأويل ايان باطن ارلفاظ القرآنية ،واإللبار عن حقيقة المراد
بالطر  ،و ِم
اها.

 .٢التفسير هو فهم اآليات على ظاهرها ،ادون صرف لها عنه ،والتأويل صرف اآليات عن

ظاهرها لى معنى آلر ،تحتمله اآليات ،وال يلالف الكتاب والسنة ،وذل عن طر االستنبا .
ً
 .٣التفسير هو االقتصار على اإلتباي والسماي والرواية ،واالكتفا بما ورد من م ثور في معاني
ِ
الدراية والتدار واعمال
اآليات ،والتأويل استنبا المعاني والدالالت من اآليات ،عن طر م
الفكر والنظر.
) ١تفسير الايضاو
)٣

.1-2/١

انظر التفسير والت و ل في القرآن صال اللالد  ،ر ،١13دار النفا

عن التفسير والمفسرون للذهاي .١٨-١1/١

19

 ،ارردن ،الطبعة ارولى١111 ،م .نقالً

نظرة في تفسير الايضاو

الفصل األول

 .2التفسير هو ايان المعاني القر بة التي تدلذ من اآليات ،من كلماتها وجملها وتراكياها ،عن
طر

الوض واللغة ،والتأويل هو ايان المعاني البعيدة التي تلحا من اآليات ،وتوحي اها

كلماتها وجملها وتراكياها عن طر اإل ارة واللطيفة واإليحا .

 .1التفسير أكثر استعماله في ارلفاظ والمفردات ،والتأويل أكثر استعماله في المعاني والجمل.
من لالل ما ذكر من الفرق اين التفسير والت و ل ،نرل أن اإلمام الايضاو أ ار بكلمة

"أسرار التأويل" لى أن تفسيره سيكون باحثاً عن النكات واللطا ف والدالالت البالغية والمعاني
ِ
مفس اًر ينقل الروايات ويعددها و ذكر المعاني القر بة
اللفية في كتاب هللا عز وجل ،أكثر من كونه م
لآليات وارلفاظ.
"فالمدول يمعن النظر في الجمل والتراكيب واآليات ،ويعتمد في نظره على تداره واعمال
عقله ،وتقليب وجوه ال أر والنظر ،وتنفذ نظراته لى باطن اآلية ،و لتفت لى لطا ِفها وا ارِاتها
ِ
ودالالتها ،و لحا المعنى البعيد غير المتبادر للذهن ،وغير الظاهر
وايحا اتها ،ويستلرج حقا قها

الومضة التي ت رق اها اآلية ،ويقف على غرضها ومقصودها،
من اآلية ،ويسجل التوجيه والرمز و ْ
و ز ل ما عليها من لب أو ا تباهِ ،
ويحل ما تثيره من غموض أو كال"(. ١
ْ

) ١التفسير والت و ل في القرآن .١٨١-١٨3
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املبحث الثاني :مكانة تفسري البيضاوي بني كتب التفاسري
َّ
املطلب األول :ما متيز به تفسري البيضاوي:

تميز تفسير الايضاو بمميزات عدة أهلته ليحتل مكانة مرموقة اين كتب التفاسير ،وجعلت

العلما يهتمون به غاية االهتمام ،منها

 .0تفسري جامع لفرائد الفوائد:

فقد جم تفسير الايضاو صفوة آ ار وت مالت العلما والمفسر ن الذين سبقوه ،سيما الذين

اهتموا بالك ف عن ايانه وبالغته وأس ارره ،فنجد الايضاو في تفسيره ينتقي من ر اض التفاسير
أزكى ر احينها ،وأنضج وأجمل ثمارها ،ثم يدلفها في كتابه ،جامعاً لهذه الف ار د بعد أن يضيف ليها
نتاج ت مله وتداره ،فيكون اهذا العمل قد دف عن طالب العلم عنا التنقل اين التفاسير ،النتقا

الفوا د من هنا وهنا .

فقد ألذ من تفسير الك اف للزمل ر والتفسير الكاير للراز وجام التفاسير للراغب
ارصفهاني ضافة لى تفاسير ألرل ،ال أن له فضالً في تفسيره ،ذ كان جامعاً لصفوة ما في
التفاسير ارلرل كما قال الايضاو "وقد اتف تمام تعلي سواد هذا الكتاب المنطوي وى فرائد
فوائد ذوي األلباب الم تمل على خالصة أقوال أكاار ار مة وصفوة آ ار أعالم ارمة ،في تفسير

القرآن وتحقي معانيه. ١("...

وللوقوف على أهمية تفسير الايضاو ال اد لنا من الت مل في تار خ وفيات المفسر ن

الثالثة الذين اعتمد على تفاسيرهم اإلمام الايضاو كمصادر لتفسيره ،فقد جمعوا لالصة ما يمكن

أن يصدر في القرن الساد

القرن الساد

الهجر من قطايه ،فالراغب ارصفهاني الذ كانت وفاته في اداية

(ت23٣ه مرر لينا تجربة القرن الراب فيما يتعل بالتفسير ،والزمل ر الذ

قاربت وفاته منتصف القرن الساد

(ت2٢٨ه أدلى ادلوه ليظهر لالصة ما توصلت ليه جهود

المفسر ن في أواسط هذا القرن ،والراز الذ لتم به القرن الساد
اين القرنين الساد

) ١تفسير الايضاو

(ت131ه

كل صلة وصل

والساب لينقل لينا نهاية مسيرة علم التفسير في القرن الساد  ،وهذا يارز

.2٨٨/٢
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أهمية تفسير الايضاو حيث جم في تفسيره لالصة قرن هو من أارز القرون التي هدت نهضة
علمية واسعة فيما يتعل بالعلوم اإلسالمية على وجه العموم وبالتفسير على وجه اللصور (. ١

ونرل ال هاب اللفاجي في حا يته ي هد بمكانة تفسير الايضاو اين كتب التفاسير حين
يقول "والتفاسير جداول تنصب في ل َّج ِة ِ
بحره" ،لذل قرر أن يغور باحثاً عن الجواهر وذل حين
قال "فحداني ذل لى مو ِ
ِ
ومصادره ،وحثَّني على الغور على ف ار ِد جواهره"(. ٣
ارده
 .0تفسري بياني بالغي:

حرر الايضاو في تفسيره على ظهار ارسرار البالغية والايانية في القرآن الكر م

والك ف عن دقا قها واعجازها ،فيعد تفسير الايضاو من التفاسير التي نحت لى هذا النوي من

التفسير م حرصه ال ديد أن يكون ملتص اًر التصا اًر غير ملل اتوضيح داللة اآليات.

فقد قال الايضاو عند حديثه عن تفسيره وطر قته فيه "والك ف عن عويصات ألفاظه

ومعجزات مبانيه"( ، ٢ف راد أن يك ف ارلفاظ الم كلة الصعبة ،وأن يظهر اإلعجاز في معاني
صيب البالغة هتونه ،حتى ت َّعات
القرآن ،وهذا ما قرره ال هاب اللفاجي حين قال "سقاه من ْ
ودوحه في ربي المعاني مثمر مورق"(. ٣
فروعه وتهدلت غصونه ،ن ْجوه بصوب الوحي مغدقْ ،
فلم يقتصر الايضاو على التفسير بالم ثور كما هو حال القدما ال مضى على طر قة

قرره القونو حين يقول " َّ
المت لر ن في سعيه لى اراز مزايا القرآن وبالغته ،وهذا ما َّ
فصنفوا كتباً
محررة مهذبةِ ،
رو للا أرواحهم ،اقتصروا
لك ْن قدمادهم َّ
منقحة معتارة – أ في التفسير ، -وزب اًر َّ ً
سيد الب ر ،في تايين المعاني على ِوف ارثر ،ومت لروهم طاب هللا ثراهم،
على ما رو عن ِم
حاولوا م ذل اراز مزاياه ،الر يقة حسبما نطقها قو ِ
اعد البالغة ارنيقة ،ليظهر عجازه لكل جليل
وحقير ،مما ال يطي به عقول الب ر ،وما هو ال للال القول والقدر ،وليعلموا امتيازه عن سا ِر

سيِما أنوار التنز ل وأسرار الت و ل...
الكتب اإللهية ،وي اهدوا فضله على سا ر الزبر السماوية ،ال م

) ١اهتمام مفسر القرن الحاد ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره محمد در  ،ر ،٣11رسالة ماجستير،
عاد القادر محمد الحسين ،كلية ال ر عة ،جامعة دم

) ٣حا ية ال هاب على تفسير الايضاو

.٢/١

) ٣حا ية ال هاب على تفسير الايضاو

.٢/١

) ٢تفسير الايضاو

.2٨٨/٢

.
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واحتول من قواعد البالغة والاراعة وفنون الادا

َّ
ِ
التفاسير كالغ َّرة
أدقها وأسناها ...فكان من اين

الغر  ،والفر دة الايضا  ،ومرًآة النفهام وجوه البالغة واإلعجاز"(. ١
َّا

وقال حاجي لليفة مايناً البالغة القرآنية في تفسير الايضاو " :ك ف القناي تارة عن وجوه

محاسن اإل ارة وملح االستعارة"(. ٣
 .1املنهج واألسلوب:

فلقد الغ تفسير الايضاو ذروة المنهج العلمي في التفسير ،ذل المنهج الذ

درج عليه

عامة العلوم ،وساعد الايضاو على ذل الن ة العلمية
العلما منذ اداية القرن الساب الهجر في َّ
التي تربى عليها وهي ما يسمى اـ "ارسلوب ارعجمي" القا م على الجم اين أصناف العلوم
والترقي اها سوية من لالل بعضها ابعض حتى تحصل الملكة العامة في كل هذه العلوم ،م

تحر ر القوالب التعاير ة ب سلوب واحد(. ٢

ظهر هذا المنهج في تفسير الايضاو جلياً من حيث اعتماده في ت ليفه على طر قة جمعت

اين االلتصار ودقة التعاير والتزام المصطلح العلمي واإل ارة لى ما يتفري عن التعاير من معان
يكتفى بحضورها في الذهن عند ذكرها ،ثم تدلذ مباني لما ي تي به التعاير بعدها(. ٣

ويظهر أيضاً منهج الايضاو العلمي عند اقتباسه من تفاسير ألرل ،فلم يكن مجرد ناقل

لآل ار وارقوال ،فقد حلل الايضاو ما جم من أفكار المتقدمين وبحثها ونقدها واستلرج منها

أحكاماً ،واستظهارات لصية ،وأادي في كثير من ارحكام واالستظهارات ،ما استقل به وانفرد
اتحقيقه ،وربما جم اروجه المتعددة واالحتماالت الملتلفة ،فرتاها بحسب الرجحان وأ ار لى ما

هو المعتمد منها ،وما هو ضعيف أو مردود ،وسب تل ارنظار البعيدة ،والتحار ر العالية سبكاً

دقيقاً رقيقاً ،انا على تنقيح العبارات وضبطها وتهذياها والتصارها االلتصار المحكم ،القاال
للبسط واإليضا  ،على ما هي الطر قة الملتارة المسلوكة يوم ذ في تحر ر العلوم(. 2

عمد الايضاو في تفسيره لى اإليجاز ماتعداً عن التطو ل الذ قد يصيب القار بالس مة
ِ
ملل في ايان اآليات ودالالتها
والنصب عند ق ار ة ارسانيد والروايات ،مراعياً أن يكون ايجازه غير م
) ١حا ية القونو على تفسير الايضاو
) ٣ك ف الظنون .١٨1/١

.٣٢-٣٣ /١

) ٢التفسير ورجاله محمد الفاضل ان عا ور ،ر ،11مجم البحوث اإلسالمية بارزهر١٢13 ،ه١113 ،م.
) ٣ا اهتمام مفسر القرن الحاد ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره ٣1٨
) 2التفسير ورجاله 1٢
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معانيها ،فقال عن تفسيره "وقد اتف

ودقا

تمام تعلي سواد هذا الكتاب ...في تفسير القرآن

وتحقي معانيه ...م اإليجاز اللالي عن اإللالل ،والتللير العار عن اإلضالل. ١("...

وقد أ ار الذهاي رحمه هللا لى االلتصار الذ عمد ليه الايضاو فقال "تفسير العالمة

الايضاو  ،تفسير متوسط الحجم"(. ٣

وبذل أصبح تفسير الايضاو بمحتواه ومنهجه وأسلوبه أث اًر سامي القيمة أسدل به القاضي

قرب منهم المستعصي وجم لهم المتفرق وضبط لهم تحر ر غير
يداً ايضا للباحثين والدارسين ذ َّ

حرر
الم َّ

(٢

 .4انتصاره ألهل السنة واجلماعة:

وقف الايضاو في تفسيره موقف المنتصر لمذهب أهل السنة والجماعة ،متصدياً لما قرره

الزمل ر في ك افه ،الذ يعد من المصادر التي اعتمد عليها الايضاو في اإلعراب والمعاني
م طرحه ل فكار االعتزالية الموجودة في الك اف ،وهو ما أ ار ليه بقوله "م التللير العار

عن اإلضالل" ،وقد أ ار السيوطي لى هذا بقوله "وماز فيه أماكن االعتزال ،وطر موضوي

الدسا

وأزال"

(٣

وقال حاجي لليفة مايناً موقف الايضاو من اعتزاليَّات الك اف "وأورد في المباحث

الدقيقة ما يدمن به عن ال به المضلة وأوضح له مناهج اردلة" ،وبين في موض آلر عقيدة
الايضاو التي ظهرت في تفسيره "رنه مال زمام العلوم الدينية والفنون اليقينية على مذهب أهل

السنة والجماعة"(. 2

وقال الذهاي "تفسير العالمة الايضاو  ،تفسير متوسط الحجم ...وقرر فيه اردلة على
أصول أهل السنة ...وقد التصره الايضاو من الك اف للزمل ر ولكنه تر ما فيه من
اعتزاليات ،وان كان أحياناً يذهب لى ما يذهب ليه صاحب الك اف. 1("...

) ١تفسير الايضاو

.2٨٨/٢

) ٣التفسير والمفسرون .٣١١/١
) ٢التفسير ورجاله .1٣-1٢
) ٣نواهد اربكار ١٢/١

) 2ك ف الظنون .١٨1/١

) 1التفسير والمفسرون .٣١١/١
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ُ
 .1املكنة العلمية:

تفسير الايضاو حديقة َّ
غنا ملي ة بالعلوم الدينية والعلوم اللادمة لها ،فقد قال حاجي

لليفة "وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطل وسلموا ليه قصب السا فكان تفسيره يحتو فنونا

َّ
وصده عن
وقل من ارز في فن ال
من العلم وعرة المسال وأنواعا من القواعد ملتلفة الط ار َّ ،
سواه و غله والمر عدو ما جهله فال يصل لى مرامه ال من نظر ليه بعين فكره وأعمى عين
هواه"(. ١

مسومة
وقال القونوي" :فإنه كتاب احتول على معان كثيرة ال عوب متدانية الجنوبَّ ،

المباد والمطال  ،مقومة ارعالي والقواط "(. ٣

وبذل فإن القار لتفسير الايضاو ليظهر له من أول وهلة المكنة العلمية التي لدل هذا

العالم ،فقد كان واس االطالي عظيم المعرفة ،وقد استفاد من هذه العلوم َّ
وسلرها لتكون لادم ًة
لتفسير الكتاب العظيم ،وجعل منها أدوات يارز من لاللها نكاته واستنباطاته في ت و ل القرآن
الكر م ،فنجده قد لاض في مسا ل اللغة لوض صاحب القدم الراسلة مستعرضاً ا تقاق ألفاظها
واستعماالت العرب فيها و واهدها من أ عارهم ،واذا مر بمس لة نحوية سار أغوارها ولاض غمارها

بمنتهى التحقي والتدقي  ،واذا ما عرج على ي من أحكام القرآن نجده قد أارز لصيته الفقهية

الفذة من لالل استعراض بعض أقوال المذاهب والترجيح اينها ،واذا ما الحت له بارق مس لة
أصولية أن ب لها قوسه َّ
ومد في استعراضها نفسه ،فهو في علم ارصول النهر الذ

والبحر الذ ال يبارل ،وكذل ال ن في العلوم العقلية والتار خ والتصوف وعلم الفل (. ٢

ال يجارل

من لالل ما سا تتضح بعض المميزات واللصا ر التي تميز اها تفسير الايضاو

من اين التفاسير القرآنية ،لذل فإنه تفسير ال يستغني عنه من أراد فهم كتاب هللا والوقوف على
دقا قه وفهم مراد ربه.
ولهذا فإن تفسير الايضاو قد القى قاوالً عند كثير من العلما المت لر ن سوا في اعتماده

مرجعاً للتدر

في الجوام لطالب العلم أو من لالل كثرة الحوا ي التي كتات عليه.

) ١ك ف الظنون .١٨1/١

) ٣حا ية القونو على تفسير اإلمام الايضاو

.٣٣ /١

) ٢اهتمام مفسر القرن الحاد ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره .٣1٢
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املطلب الثاني :مظاهر العناية واالهتمام بتفسري البيضاوي:

أصبح تفسير الايضاو بمحتواه ومنهجه وأسلوبه أث اًر سامي القيمة ،أسدل به القاضي يداً
ايضا للباحثين ،ذ قرب منهم المستعصي ،وجم لهم المتفرق ،وضبط لهم تحر ر غير المحرر،
ف َّ
حله النا منذ اروزه وا تهاره في النصف الثاني من القرن الساب محل االعتماد واإلقبال ،وبذل
فإن تفسير الايضاو قد أصبح كتاباً عمي الغور ،صعب الم ار  ،ثر المطاوي ،لذل تتابعت

العناية به تدر ساً وتلر جاً وت ليفاً.

فز ادة على الكتب التي ترج ليه أصال ًة من الحوا ي والتعالي التي ال تكاد تدلل تحت
حصر فإنه ما من مفسر للقرآن في القرن الساب وما بعده ،ال وتفسير الايضاو في طليعة
عليه ذ وجدوا فيه الضالة المن ودة من التفسير

مراجعه ،ولقد عظم صيت هذا الكتاب وأقال النا

العلمي على الطر قة التحليلية اللفظية(. ١

وأول ما يطالعنا من مظاهر العناية واالهتمام الذ حازه تفسير الايضاو المدلفات التي

كتات عليه سوا كانت تل

الملتصرات التي كتات عليه.

المدلفات حوا ي وتعليقات أو تلر ج رحاديثه أو أاياته أو حتى

ً
أوال :املؤلفات التي كتبت على تفسري البيضاوي:
حظي تفسير الايضاو بالكثير من العناية واالهتمام من ِقال العلما في مجال كتابة
الحوا ي والتعليقات عليه ،والمدلفات التي كتات عليه ب كل عامَّ ،
وقلما تجد تفسي اًر حظي بمثل ما
حظي به هذا التفسير ،و دلنا على ذل كثرة الحوا ي التي كتات عليه سوا كانت تامة أو على

أج از منه ،فقد جا صاحب ك ف الظنون على ذكر أسما ما يقرب من أربعين حا ية وتعليقة
ما اين حوا

تامة وألرل غير تامة ،وقد استدر صاحب يضا المكنون نحواً من سبعين حا ية

وتعليقة لم ي ت على ذكرها صاحب ك ف الظنون ،في حين أورد الفهر ال امل للتراث العربي

اإلسالمي الملطو أسما ثالثما ة وثالث وثالثين حا ية(. ٣

وكثرة هذه الحوا ي تدل على قيمته العلمية وتوحي بمدل اإلقبال والعناية اللذين حظي
اهما هذا التفسير.

) ١التفسير ورجاله ( 11-1٢اتصرف .

) (٣انظر ك ف الظنون  ،١٨٨/١وايضا المكنون في الذيل على ك ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون سماعيل

با ا ،١٢٨/١ ،دار حيا التراث العربي ،ايروت ،لانان ،الفهر ال امل للتراث العربي واإلسالمي الملطو .٢٣3/١
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ولعل ارسباب التي تقف و ار كثرة هذه الحوا ي تظهر لنا من لالل ما اتضح سابقاً من

القيمة العلمية لهذا التفسير وأسباب ألرل منها

ً
ً
 .0كان تفسري البيضاوي بابا مهما للولوج إىل تفسري الكشاف:

فلقد كان تفسير الايضاو مدلالً مهماً للوصول لى تفسير الك اف ،ذ أن كثي اًر من قلوب
كانت تهفو لى تفسير الك اف ،وكان علما السنة يتعلقون بالك اف تعلقاً م وباً بالحب

النا

والحذر ،وذل لما حواه من آ ار اعتزالية ،فكان اروز الايضاو اتفسيره مللصاً من الك اف از داً

وتتهيبه.
عليه ما أر من سقطاته ارداً وسالماً على تل القلوب التي كانت تهفو لى الك اف
َّ

وبذل كان تفسير الايضاو سلماً يصعد من لالله من رام الوصول لى الك اف ،وآية
ذل أنه لم تتوفر حوا ي الك اف ال في القرن الثامن وما بعده ،ولم تطل غالباً ال من اآلفاق

العلمية التي كانت مستنيرة اتفسير الايضاو .

بحيث أصبحت ارنظار متجاذبة والبحوث متبادلة باطراد اين حوا ي الك اف وحوا ي

الايضاو ك ن محرر ها مجتمعون في مجل

في تفسير من التفاسير(. ١

قل أن ترل مثلها
واحد ،وبذل كثرت الحوا ي كثرة َّ

 .0خشية العلماء من ضياع فوائد البيضاوي ونكاته:

فلقد َّلوحت عبارة الايضاو ردبا العلما ب ي من جمالها ،فسعوا لى تفسيره ليميطوا

اللثام عن باقي الجمال ،وولجوا بحره ليستلرجوا درره ل ية ضياعها في قعر اإلهمال ،فبا ر

هدال العلما العمل وحملوا معاول تنقياهم و رحوه ليرصفوا ف ار د فوا ده في حوا يهم التي كتاوها
على تفسيره ،وفي ذل يقول جالل الدين السيوطي " غرت الديار المصر ة من محق  ،وللت من

مدر

ياد

ضما ره مدق  ،فصار الكتاب بما فيه من الكنوز كصندوق مقفل ،وأصبح لفقد من

فيه أهلية لتدر سه ك نه مغفل ،ف لهمني هللا سبحانه وتعالى أن جردت الهمة لتدر سه ،و ددت الم زر
(٣

لتقر ر ما فيه وت سيسه

) ١التفسير ورجاله ( 1٨-11اتصرف .

) ٣اهتمام مفسر القرن الحاد ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره  .233انظر عبارة السيوطي في نواهد اربكار

١٣/١
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 .1خشية العلماء على تفسري البيضاوي من فاقدي األهلية:

فمن أسباب كثرة الحوا ي ما رآه العلما من تعرض بعض فاقد ارهلية العلمية لى هذا

التفسير تدر ساً و رحاً ،فل ي العلما أن ينزله هدال في غير منزلته التي يستحقها ،ونحن نعلم
أن رمد العين ينقلب عمى على يد الطايب الجاهل ...يقول ال هاب اللفاجي م ي اًر لى ذل
"ولكني رأيت البغاث ربما َّ
تفكهت ب عذب الثمار ،ووردت قال الضوار غير ارنهار ،فحداني ذل

لى موارده ومصادره ،وحثني على الغور على ف ار د جواهره ،وأن أكتب عليه حوا ي تكون سياجاً

لثماره ،ومقدمات لنتا ج أفكاره ،التي تحير فيها الايان ،ونادت الفضل للمتقدم في كل زمان" ف راد

هدال العلما من حوا يهم التي كتاوها على الايضاو أن تكون سياجاً لثماره كما ذكر ال هاب،

فيقطعوا اذل الطر على كل طفولي ير د أن يتاوأ منزلة ال تنبغي له وهو لي

لها ب هل(. ١

 .4الغزارة العلمية:

فقد وجد العلما في هذا التفسير مادة علمية غز رة وعبارة موجزة جامعة ،وجم لعلوم

متنوعة وآ ار في فنون جمة ،فحاول العلما

ر تل العلوم ومناق ة تل اآل ار وف العبارات

المجملة وك ف ما تحويه من نكت وعلوم ،فك نهم يتنافسون في الحوا ي والتعلي عليه(. ٣
ً
ً
 .1كان منهجا مقررا على طالب العلم:

فقد اعتمده كثير من الم ايخ والعلما مرجعاً لتدر

طالاهم وذل لما فيه من التصار

وجم لآل ار المتنوعة اجزالة لفا وعذوبة أسلوب ،فقد ا تهر تدر سه في كثير من أقطار العالم
اإلسالمي ولاصة بان الدولة العثمانية ،فعمد العلما لى كتابة رو وحوا
طالاهم الوصول لهذا التفسير وفهم

والتعليقات التي كتات عليه.

اراته ودقا

عليه ليسهلوا على

معانيه ،فكان هذا مدعاة لكثرة الحوا ي

ونظ اًر لما سا من أسباب ،كثرت الحوا ي والتعليقات كثرة قل نظيرها ما اين حوا

وألرل ناقصة ،وسنورد هنا أسما أ هر الحوا ي والتعليقات.

)١

تامة

اهتمام مفسر القرن الحاد ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره  .23١-233انظر عبارة ال هاب في حا ية

ال هاب ٣/١

) ٣الايضاو ومنهجه في التفسير يوسف أحمد علي ،ر ،٢٢2رسالة دكتوراة،
أم القرل ،السعودية.
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 .0احلواشي(:)0

حاشية القوجوي (حمي الدين شيخ زاده):

العالم الفاضل محيي الدين محمد ان ال يخ مصلح الدين مصطفى القوجو  ،المتوفى

سنة حدل ولمسين وتسعما ة ،وهي أعظم الحوا ي فا دة وأكثرها نفعا وأسهلها عبارة ،كتاها أوال
على سايل اإليضا والايان للماتد في ثمان مجلدات ،ثم است نفها ثانيا انوي تصرف فيه وز ادة
عليه ،فانت رت هاتان النسلتان وتالعب اهما أيد النساخ حتى كاد أن ال يفرق اينهما ،ولبعض

الفضول منتلب تل الحا ية وال يلفى أنها من مِ
أعز الحوا ي وأكثرها قيمة واعتبا ار وذل لاركة
زهده وصالحه.
حاشية القونوي:

سماعيل ان محمد ان مصطفى ،أاو المفدل ،عصام الدين ،القونو وهو مفسر ،من

فقها الحنفية ،مولده بقونية ووفاته ادم

عام (١١12ه  ،وحا يته على تفسير الايضاو من

الحوا ي الجليلة ،وطبعت هذه الحا ية باستناول سنة ١٣٨٢ه في أرب مجلدات.
حاشية الشهاب اخلفاجي:

أحمد ان محمد ان عمر،

هاب الدين اللفاجي المصر قاضي القضاة وصاحب

التصانيف في اردب واللغة ،المتوفى (١311ه له حا ية على تفسير الايضاو أسماها (عناية

القاضي وكفاية الراضي على تفسير الايضاو  ،وهي من أعظم الحوا ي وأكثرها نفعاً" ،وهي
حا ية تامة واسعة كثيرة المباحث والفوا د ،وسعت دا رة تفسير الايضاو علماً ،أكثر مما وسعتها
نقداً وبحثاً"( . ٣وقد تناولها العلما بالدراسة والعناية لما فيها من عظيم الفا دة ،وقد طبعت ااوالق

مصر سنة ١٣٨٣ه ،في ثمانية مجلدات ،وهي مصورة حديثاً بالمكتبة اإلسالمية في ديار بكر
اتركيا.

حاشية السيالكوتي:

عاد الحكيم ان م

الدين الهند السيالكوتي الانجااي فاضل ،من أهل سيالكوت التابعة

لالهور ،بالهند ،المتوفى (١311ه  ،وقد قال عن حا يته اان عا ور "سارت مثالً في التحقي ،

) ١انظر حوا ي وتعليقات تفسير الايضاو
) ٣التفسير ورجاله .١33

ك ف الظنون  ،١٨٨/١يضا المكنون .١٢٨/١
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والتحليل ،وصواب النظر ،ور اقة العبارة ،واإلغراق في اإل ارة ،حتى اعتارت عنقا الدارسين وآادة

الناظر ن"( ، ١وطبعت هذه الحا ية في استناول سنة (١٣1١ه .
حاشية السيوطي:

ال يخ جالل الدين عاد الرحمن ان أاي بكر السيوطي اإلمام الحافا المدرخ ارديب،

المتوفى سنة حدل ع رة وتسعما ة وهي بعنوان "نواهد اربكار و وارد ارفكار".
حاشية ابن التمجيد:

العالم مصلح الدين مصطفى ان اراهيم الم هور باان التمجيد معلم السلطان محمد لان

الفاتح ،المتوفى (٨٨3ه وهي مفيدة جامعة أيضا للصها من حوا ي الك اف في ثالث مجلدات،
وطبعت هذه الحا ية باستناول سنة ١٨٣1م في سب مجلدات.
حاشية الكازروني:

أاي الفضل القر ي الصديقي اللطيب الم هور بالكازروني المتوفى في حدود سنة أربعين

وتسعما ة ( 1٣3ه وهي حا ية لطيفة في مجلد أورد فيها من الدقا
وطبعت هذه الحا ية على هام

في لم

والحقا

ما ال يحصى،

تفسير الايضاو ادار الكتب المصر ة بالقاهرة سنة (١٢٢3ه

مجلدات وصورت حديثاً في ايروت.

حاشية أبي بكر احلنبلي:

وهو ال يخ أاو بكر ان أحمد ان الصا غ الحنالي المتوفى سنة (1١٣ه واسم حا يته

(الحسام الماضي في يضا غر ب القاضي  ،ر فيها غر ب التفسير وضم ليها فوا د كثيرة.
حاشية اإلسنوي:

وهو جمال الدين عاد الرحيم ان الحسن اإلسنو فقيه أصولي ،من علما العربية ،ولد

اإسنا ،وتوفي سنة (11٣ه  ،له كتب ومصنفات كثيرة وله حا ية على تفسير الايضاو .
حاشية الكرماني:

وهو ال يخ م

الدين محمد ان يوسف الكرماني المتوفى سنة (1٨1ه .

) ١التفسير ورجاله .١33
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شرح إمام الكاملية:

كمال الدين محمد ان محمد ان عادالرحمن المصر المعروف اإمام الكاملية المتوفى سنة

(٨1٣ه  ،له رحان على أنوار التنز ل مطوال وملتص ار.
حاشية القراماني:

وهو ال يخ جمال الدين سح

القراماني ،المتوفى سنة (1٢٢ه  ،وهي حا ية مفيدة

جامعة.
 .0التعليقات واحلواشي غري التامة(:)0

وأما التعليقات والحوا ي غير التامة فكثيرة جدا فنذكر منها ار هر فار هر فمنها

تعليقة عجم سنان احملشي:

سنان الدين يوسف الاردعي ال هير بعجم سنان المح ي ل ر الف ار ض كتاها لى قوله

 -سبحانه وتعالى -ﭽﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭼ البقرة .1١

وحاشية األسفرايني:

الفاضل المحق عصام الدين اراهيم ان محمد ان عرب اه ارسفرايني المتوفى سنة ثالث

وأربعين وتسعما ة وهي م حونة بالتصرفات الال قة والتحقيقات الفا قة من أول القرآن لى آلر

ارعراف ومن أول سورة النب لى آلر القرآن أهداها لى السلطان سليمان لان.
وحاشية سعدي أفندي:

المولى العالمة سعد هللا ان عيسى ال هير بسعد

أفند

المتوفى سنة لم

وأربعين

وتسعما ة وهي من أول سورة هود لى آلر القرآن وأما التي وقعت على اروا ل فجمعها ولده اير
محمد من الهوام

ف لحقها لى ما علقه وفيها تحقيقات لطيفة ومباحث ر فة للصها من حوا ي

الك اف وضم ليها ما عنده من تصرفاته المسلمة فوق اعتماد المدرسين عليها ورجوعهم عند
البحث والمذاكرة ليها وقد علقوا عليها رسا ل ال تحصى.

) ١انظر حوا ي وتعليقات تفسير الايضاو

ك ف الظنون  ،١1٢/١يضا المكنون .١٢٨/١
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وحاشية سنان الدين:

الفاضل سنان الدين يوسف ان حسام المتوفى سنة ست وثمانين وتسعما ة وهي حا ية

مقاولة من أول ارنعام لى آلر الكهف وعل على سورة المل والمدثر والقمر وألحقها وأهداها لى

السلطان سليم لان الثاني.

وتعليقة العامل الفاضل مصلح الدين حممد الالري:

المتوفى سنة سب وسبعين وتسعما ة وهي لى آلر الزهراو ن م حونة بالمباحث الدقيقة.

تعليقة الفاضل حممد بن موسى البسنوي:

المتوفى سنة ست وأربعين وألف وهي لى آلر سورة ارنعام .كتاها على طر اإليجاز

ال على سايل التعمية واإللغاز.

وتعليقة الفاضل املشهور بالعالئي بن حمبي الشريازي:

عال الدين علي ان محيي الدين محمد ال ر ف المتوفى سنة (1٣2ه وهي على

الزهراو ن ،فرغ عنها في رجب سنة لم

أنوار التنز ل .

وأربعين وتسعما ة وسماها (مصبا التعديل في ك ف

تعليقة الشيخ رضي الدين:

محمد ان يوسف ال هير باان أاي اللطف القدسي المتوفى سنة (١3٣٨ه وهي في مجلد

ضلم ،علقها في درسه عند الصلرة لى آلر ارنعام فايضها وأرسلها لى المولى أسعد المفتي.
 .1ختريج أحاديث تفسري البيضاوي:
ال

أن تفسير الايضاو م جاللته وقيمته العلمية يبقى عمالً ب ر اً ال يللو من بعض

المالحظات والهنات البسيطة ،ال أنه ال اد من اإل ارة لى أن الايضاو قد سار في تفسيره على

طر قة صاحب الك اف في ذكره في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها ،دون مراعاة لدرجة الصحة
في هذه ارحاديث.

وقد تحدث اان عا ور عن هذا ارمر فقال "على أن القاضي الايضاو لم يسلم من أمر

وق فيه صاحب الك اف ،وتهاون ب مره العلما بعد القرن الثامن ،وهو عدم التحر في درجة

ارحاديث التي يوردها ،معرضاً بما عليها من النقد والتز يف ،وما يتصل اها من مباحث التجر ح
والتعديل ،وذل أمر ألذ عليه بح  ،وان حاول صاحب ك ف الظنون تلفيف أمره عليه ،فإن
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ال هاب اللفاجي لم يزل يعل على حديث مما أورده الايضاو ب نه موضوي ،ولاصة أحاديث

فضا ل السور"(. ١

وبالرجوي لى كالم حاجي لليفة فيما يلر كالم العلما على أحاديث فضا ل السور

ننقل ما قاله فيما يتعل اهذا ارمر "وأما أكثر ارحاديث التي أوردها في أوالر السور فإنه لكونه
ممن صفت مرآة قلبه ،وتعرض لنفحات ربه ،تسامح فيه وأعرض عن أسباب التجر ح والتعديل،

ونحا نحو الترغيب والت و ل ،عالماً ب نها مما فاه صاحبه ازور ،ودلى بغرور ،وهللا عليم اذات

الصدور"(. ٣

وبالنظر لى كالم حاجي لليفة وكالم اان عا ور يظهر لنا أن حاجي لليفة قد حاول
االعتذار للايضاو عما وق فيه ،واعتذاره قد يكون مقاوالً ذا ح ِمل على أنه أورد هذه ارحاديث

في معرض الترغيب في كتب التفسير ال في كتب الفقه وارصول وما اكلها ،ولكن وان لم يكن
هذا العذر مقاوالً عند بعض العلما ال أن هذا ال ينقر من قدر هذا التفسير الذ

ارعمدة المهمة التي يرتكز عليها علم التفسير.

يعتار أحد

وقد أولى العلما والدارسون تفسير الايضاو بالعناية واالهتمام الستد ار تل ارحاديث
وتلر جها وقد ظهرت المدلفات التي كتات لتلر ج أحاديثه.
كتب ختريج أحاديث تفسري البيضاوي:

الفتح السماوي يف ختريج أحاديث البيضاوي:

ألفه المحدث ال امي ال يخ ز ن الدين عاد الردوف المناو (ت١3٢١هـ  .وحققه أحمد

مجتاى ان نذير عالم السلفي في طبعته ارولى (١٣31هـ دار العاصمة  -الر اض ،وعدد أحاديثه
( ١32١حديثاً .

وقد جا في مقدمة هذا الكتاب "بسم هللا الرحمن الرحيم ،هللا أحمد أن جعلني من لدام

أهل الكتاب و السنة الناوية ،وجالني على االعتنا اتمييز صحيح الحديث وسقيمه من غير تحامل
وال عصاية ،والصالة والسالم على لير الار ة ،وعلى آله و صحبه ذو المناقب العلية ،وبعد،

فيقول العاد المقصر القاصر ،الراجي عفو الردوف القادر ،نني قد وقفت على عدة تلار ج
ل حاديث الواقعة في ( الك اف  ،ولم أقف على من أفرد تلر ج ارحاديث الواقعة في ( تفسير
) ١التفسير ورجاله .١3١

) ٣ك ف الظنون .١٨٨/١
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طيب هللا ثراه و جعل الجنة مثواه ،ات ليف مستقل ،م دعا الحاجة ال الضرورة لى

القاضي

ذل أ د ذ منها الصحيح والضعيف والموضوي وما ال أصل له ،ولم يوقف له على لار بالكلية
ف فردت لذل هذه العجالة ،م

غل البال ،وسو الحال ،وكثرة الهموم ،وترادف المصا ب والغموم،

حتى أصبحت القر حة قر حة ،والجوار جر حة ،والدم منهمل ،واللاطر منكسر ،لى هللا أ كو
صدعة أذهات بالي ،فمن هولها رب اصطبار غدا بالي ،وسميته ( الفتح السماو اتلر ج

أحاديث القاضي الايضاو

 ،ومن ممد الكون أستمد العون ،وهو حساي ونعم الوكيل(. ١

حتفة الراوي يف ختريج أحاديث البيضاوي:

ألفه ال يخ محمد ان حسن المعروف باان همات أو محمد همات زاده ،الدم قي من علما

الحديث ،توفي سنة (١١12ه (. ٣

فيض الباري يف ختريج أحاديث تفسري البيضاوي:

لل يخ عاد هللا ان صبغة المدراسي المتوفي سنة (١٣٨٨هـ رحمه هللا تعالى وصل فيه

لى سورة مر م ،ملطو بقلم المدلف منه نسلة مصورة في الجامعة اإلسالمية في المدينة

المنورة(. ٢

 .4خمتصراته:

مواهب اجلليل من تفسري البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل:

لل يخ محمد أحمد كنعان طب في ايروت ن ر دار العلم للماليين ودار لانان للطباعة

والن ر سنة(١٣3٣هـ في مجلد ضلم على هام

القرآن الكر م .

اإلحتاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف:

لل يخ محمد ان علي ان أحمد الداود من علما القرن العا ر ،ملطو منه نسلة في

دار الكتب المصر ة ارقم (. ٣13

)١

الفتح السماو اتلر ج أحاديث القاضي الايضاو

العاصمة ،الر اض.

عاد الردوف المناو  ،تحقي أحمد مجتاى ،13/١-٨1/١ ،دار

) ٣ارعالم للزركلي .1١/1

) ٢الدليل لى المتون العلمية عاد العز ز ان اراهيم ان قاسم.
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خمتصر تفسري البيضاوي:

لمحمد ان محمد ان عاد الرحمن المعروف اإمام الكاملية ال افعي القاهر المتوفى سنة

أرب وسبعين وثمانما ة.
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من مظاهر العناية واالهتمام اتفسير الايضاو

ُ

ً
ثانيا :الدروس التي عقدت على تفسري البيضاوي:
كما ظهر سابقاً فإن تفسير الايضاو (أنوار التنز ل وأسرار الت و ل بما له من مجموي

قل
لصا ر ميزته عن غيره من كتب التفسير جعلته يحظى باالهتمام البالغ وبوأته مكانة عالية َّ
نظيرها ،لذل فقد اعتمده العلما مادة مهمة لتعليم طالاهم التفسير ،ومن هنا كثرت درو

العلم

حول تفسير الايضاو  ،وبدأ الم ايخ يجيزون طالاهم تفسير الايضاو  ،و تناقلونه بارسانيد

الصحيحة للفاً عن سلف.

أسما بعض العلما والم ايخ الذين عقدوا دروساً على تفسير الايضاو
 .١أحمد بر الصايغ :اإلمام العالمة هاب الدين ان الصايغ المصر  ،الحنفي ،كان بارعاً في
العلوم ال رعية والعقلية ،وكان يدر في تفسير الايضاو وغيره(. ١

 .٣شهاب الدير األبشيطي الفقيه ال افعي العارف بالحديث المتوفى (٨٨٢ه  ،كان يعقد دروساً
في تفسير الايضاو  ،فقد جا في التحفة اللطيفة في ترجمة عمر ان عاد العز ز ان عاد

السالم ان أاي الفرج الزرند

المدني ال افعي أنه حضر دروساً في تفسير الايضاو على

ال هاب ارب يطي بق ار ة حسين الفتحي(. ٣

 .٢وي بر حسر الج ار ي اإلمام العالمة الم هور بالقيمر كان قد ولي نصف مامة ال افعية
بالجام ارمو  ،وتصدر لإلق ار بمقصورة الجام ارمو في تفسير الايضاو  ،ثم في تفسير

البغو  ،ومات ولم يكمله(. ٢

 .٣محمد البويدي التونسي المالكي العالم بالعربية والتفسير والق ار ات ،المغربي االصل ،سكن

القاهرة وتوفى فيها سنة (١١11ه ( ، ٣كان يعقد دروساً في تفسير الايضاو وحضرها ال يخ
عاد الوهاب ان عاد السالم العفيفي ،فقد جا في عجا ب اآلثار "ولما توفي يله الصباغ

الزم السيد محمد الاليد في دروسه من ذل تفسير الايضاو اتمامه"(. 2

) ١الكواكب السا رة ب عيان الما ة العا رة نجم الدين الغز  ،١١1/٣ ،من ورات محمد علي ايضون ،دار الكتب العلمية،
ايروت ،لانان ،الطبعة ارولى١111 ،م.

) ٣انظر التحفة اللطيفة في تار خ المدينة ال ر فة
) ٢انظر الكواكب السا رة .٣3٢/٣

م

الدين السلاو  ،٢٣2/٢ ،أسعد طراازوني الحسيني١111 ،م

) ٣انظر ارعالم للزركلي .1٨/1

) 2انظر عجا ب اآلثار في التراجم وارلبار عاد الرحمن الجارتي ،٢3٢/١ ،دار الجيل ،ايروت.

36

نظرة في تفسير الايضاو

الفصل األول
 .2الشيخ خويل الحمصاني ال يخ لليل أفند

المحق العالمة المدق الفهامة ،ال هير باان

الحمصاني ال افعي المتوفى (١١٣٢ه  ،جا في كتاب يوميات امية أنه بقي يلطب في
جام اآلغا مثل عادة اللطبا  ...ووعا على الكرسي بالجام في رمضان ،وكان ماه اًر في
تفسير الايضاو (. ١

 .1الشيخ محرت بر محمد القسطموني المتوفى سنة (1٨٢ه جا في ال قا
بعد أن سل

مسل

الوعا والتفسير عقد المجال

النعمانية أنه

ال ر فة ونصح وأفاد وانتصب ل مر

بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة من البالد ثم عاد الى قسطنطينية و اي فيها أمره وارتف

ذكره وفوض اليه التدر

بمدرسة محمد با ا الصوفي ...ونصب له به كرسي للوعا ...فكان

يدر تارة ويعا ألرل وقد أتم م ار ار تفسير الايضاو والك اف وأحيا سنن اركارم ارسالف(. ٣

 .1محمد الرومي العالمة المعروف بالملغر  ،جا في لالصة ارثر أن اراهيم ان عاد الرحمن
الليار المدني ال افعي المتوفى (١3٨٢ه  ،حضر درو

العالمة الملغر في تفسير

القاضي الايضاو ( . ٢وقال عنها "الزمته في ق ار ته فتحليت بف ار ده ،والحت لي م رقة في
سل اإلفادة جواهر فوا ده ،فحضرته من أول سورة عم لى آلر سورة الطارق"(. ٣
وقد كثرت في القرن الحاد ع ر الدرو

(2

حول تفسير الايضاو منها

المدرسة

 .٨بد الرحمر المرشدي مفتي الحرم المكي المتوفى (١332ه  ،تولى تدر

السليمانية الحنفية ،وافتتح الدر في تفسير الايضاو من قوله تعالى ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭼ البقرة  ،١٨٢وحضر مجلسه
فيها يوم ذ جم من العلما وارعيان ،وكان يوماً م هوداً(. 1
 .1شمس الدير الحوبي المتوفى (١332ه  ،كان يعقد دروساً في تفسير الايضاو

.١3

(. 1

إسما يل بر بد الغني النابوسي أملى تفسير الايضاو بالجام ارمو  ،وكان يورد

عليه عبارات تفاسير عديدة وكلها لقا من حفظه(. ٨
) ١انظر يوميات امية محمد ان كمنان الصالحي .٣2/١
) ٣انظر ال قا

النعمانية في علما الدولة العثمانية طا كار زاده ،٣1٨/١ ،دار الكتاب العربي ،ايروت١112 ،م.

) ٢انظر لالصة ارثر في أعيان القرن الحاد ع ر المحاي.٣2/١ ،
) ٣انظر لالصة ارثر .٢١٣/٣

) 2نقالً عن اهتمام مفسر القرن الحاد ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره ( .2١١-231اتصرف .
) 1انظر لالصة ارثر .٢1١ ،٢11/٣
) 1انظر لالصة ارثر .١١2/٣
) ٨انظر لالصة ارثر ٣3٨/١
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.١١

بد البر الفيومي ال وفي (المتوفى ١31١ه  ،لزم ال هاب اللفاجي وصيره معيداً لدرسه

.١٣

الء الدير الحصني المعروف بالحصكفي ،المتوفى (١3٨٨ه يقول المحاي "حضرته

.١٢

يحيى بر مر المنقاري الرومي المتوفى (١3٨٨ه  ،عندما ولي قضا مصر عقد اها

في حا يته على الايضاو (. ١

أنا بحمد هللا تعالى وهو يقر تفسير الايضاو في المدرسة التقوية(. ٣

درساً في تفسير الايضاو وحضره أكاار علما ها وأذعنوا له بالتحقي  ،ثم ولي قضا مكة
ودر فيها في المدرسة السليمانية في تفسير الايضاو أيضاً ،حيث ري يقرر من أول سورة

مر م(. ٢

.١٣

يحيى النابوي الشاوي الموباني المتوفى (١311ه قال المحاي " رعت أنا وجماعة من

الدتنا دم

وغيرها في الق ار ة عليه عندما كنا في الروم ،فقرأنا تفسير سورة الفاتحة من

الايضاو وحا ية العصام"(. ٣

.١2

إبراهيت بر منصور المعروف بالفتال الدم قي ،المتوفى (١31٨ه  ،أعطى دروساً في

تفسير الايضاو في داره بالكالسة(. 2

) ١انظر لالصة ارثر .٣1٣/٣
) ٣انظر لالصة ارثر .1٢/٣

) ٢انظر لالصة ارثر ٣11/٣

) ٣انظر لالصة ارثر .٣٨1/٣
) 2انظر لالصة ارثر .2٣/١
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ً
ثالثا  :تتلمذ العلماء وطالب العلم على تفسري البيضاوي:
فقد كان تفسير الايضاو أحد الركا ز ارساسية التي يقوم عليها تن ة طالب العلم والعلما

منذ صغرهم بعد أن يحفظوا القرآن وي لذوا حظوظهم من السنة ،وغيرها من العلوم ال رعية فقد
كان تفسير الايضاو أحد الكتب التي يتعلمونها وقت التحصيل.
فقد كان السيوطي رحمه هللا من الذين ق أروا تفسير الايضاو في زمن الطلب ،فقد جا في

ترجمته في روضة الطالاين "كان السيوطي رحمه هللا ديد الذكا  ،قو الذاكرة ،حفا القرآن وهو

دون ثماني سنين وحفا عمدة االحكام و رحه الان دقي العيد ،ثم حفا منهاج االمام النوو في
فقه ال افعية ،ثم منهاج الايضاو في ارصول ،ثم ألفية اان مال في النحو ثم تفسير الايضاو "(. ١
وكان طالب العلم يقرأون على م ايلهم تفسير الايضاو من جملة الكتب التي يقرأونها

عليهم ،فقد جا في ترجمة ال يخ العالم ال هير منال زاده السمرقند أنه "دلل حلب ودم

...

وس له مفتي حلب الادر حسن السيوفي عن عبارة أ كلت عليه في المطول ،فرف له اإل كال

اإرجاي ضمير فيها لى لالف ما ظنه السيوفي ،فاعتقد فضله ،ثم ألذ عنه تفسير الايضاو "(. ٣
ومثل ذل

أيضاً ال يخ العالم المنال موسى ارول الكرد

ابالده على جماعة منهم المنال محمد اللايصي ،وألذ عن ال م

ال آلني ،نز ل حلب ا تغل
البازلي نز ل حماة ،وعن منال

سماعيل ال رواني أحد مر د لوجه عايد النق اند ألذ عنه بمكة تفسير الايضاو (. ٢

ومما ورد في ترجمة ال يخ لالد أاو الاها ضيا الدين النق اند العالم الكاير المتوفى

(١٣٣٣ه أنه قدم بغداد وق أر فيها ملتصر المنتهى في ارصول ،ورج لى محله الم هول ،وحيث
حل من المدار  ،كان فيها ارتقى اروري الساا في ميادين التحقي كل فار  ،ال يس ل عن

مس لة من العلوم الرسمية ال و جيب ب حسن جواب ،وال يمتحن بغويصة من تحفة اان حجر أو
تفسير البيضاوي ال ويك ف عن وجوه ل ار د الفوا د النقاب ،وهو يستفيد ويفيد ،ويقرر ويحرر

فيجيد ،لى نصاف وذكا لارق ،وقوة حافظة اذهن حاذق"(. ٣
) ١روضة الطالاين وعمدة المفتين أاو زكر ا النوو  ،تحقي
الكتب العلمية.

عادل أحمد عاد الموجود ،13/١ ،على محمد معوض ،دار

) ٣الكواكب السا رة .١٣3/١
) ٢الكواكب السا رة .٢31/١
)٣

انظر حلية الب ر في تار خ القرن الثالث ع ر عاد الرزاق الايطار ،2٨1/١ ،تحقي محمد الايطار١٢٨3 ،ه،

١11١م

39

نظرة في تفسير الايضاو

الفصل األول
وجا في ترجمة اإلمام المحق المدق
دلل طراال

ثم دم

م

الدين محمد ان محمد التون

المالكي أنه

وانتف به أهلها و هدوا له بالعلم لصوصا في التفسير والعربية والمنط

والكالم والعروض والق ار ات والمعاني والايان وق أر عليه العال ان عماد الدين ال افعي في أوا ل
تفسير الايضاو ف فاد وأجاد حتى أذهل العقول(. ١

وجملة القول فإن كثي اًر من العلما وطالب العلم الذين ال يحص ْون عدداً قد تتلمذوا على
تفسير الايضاو وكان منهج دراستهم عند طلاهم للعلم ،مما يدل داللة واضحة على قيمة هذا

التفسير العلمية و دل على اإلضافة النوعية التي أضافها هذا التفسير لى المكتبة اإلسالمية.

) ١انظر

ذرات الذهب .٣13/٨
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ً
رابعا :املناظرات التي وقعت حول تفسري البيضاوي:

ظهرت المناظرات في التار خ اإلسالمي كوجه من وجوه التناف

اين العلما في تى

المجاالت العلمية ،وظهورها كان نتيجة توس العلوم وانت ارها وظهور مدار

في اآل ار ووجهات النظر في تى العلوم.

ملتلفة والتالف

وقد عقدت المناظرات في مسا ل النحو والفقه وعلم الكالم وال عر واردب وغيرها من

العلوم التي تنوعت والتلفت في تار خ حضارتنا العربية واإلسالمية ،على نحو ما جرل اين الكسا ي
وسياويه من مناظرة فيما أصبحت معروفة في تار خ النحو العربي باسم "المس لة الزناور ة".

ولم يكن الهدف من المناظرات مجرد التنازي وااللتالف ،ال كان الهدف منها هو الوصول

للصواب عار الحوار والجدال بالتي هي أحسن ،فقد رفت المناظرة بأنها "المحاورة في الكالم
اين لصين ملتلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وابطال قول اآللر ،م رغبة كل منهما

في ظهور الح  ،فك نها بالمعنى االصطالحي م اركتهما في النظر الذ هو النظر المدد
علم أو غلبة ظن ليظهر الصواب"(. ١

لى

ذاً فالغاية من المناظرة هو ظهار الح والوصول للصواب بعيداً عن التنازي والتناج

والجدال الذ

ال فا دة منه ،ورحم هللا ال افعي الذ

الحجة على لسانه أو على لساني".

كان يقول "ما ناظرني أحد فباليت أظهرت

ولم يكن علم التفسير أقل حظاً من العلوم الملتلفة فقد عقدت مناظرات حول تفسير

الايضاو  ،فقد جرت مناظرة اين م

الدين محمد ان القاسم ان المنقار الحلاي (ت١332ه ،

وبين نجم الدين الغز (ت١31١ه  ،وكان اينهما لصام ومنافسة كما هو العادة اين العلما " ،ثم
عند قاضي القضاة مصطفى ان بستان وحضر

آل ارمر أن عقد له – اان منقار الحلاي -مجل

جماعة من أعيان العلما منهم الجد القاضي محب الدين ،وال هاب العيثاو ف صلحوا اينهما ثم

طلاوا المناظرة اينهما فتناظ ار في عبارة من تفسير الايضاو  ،وكانت الغلبة للنجم وألف العيثاو

رسالة حافلة فيما وق اينهما ،وكان ذل اليوم قد ظهرت نجوم السما نها اًر لقوة الكسوف ،فقال
بعض اردبا مصراعاً أجاد فيه وهو قوله (وعند كسوف ال م

قد ظهر النجم

فسبكه النجم في أايات هي قوله

) ١آداب البحث والمناظرة محمد ارمين ال نقيطي ،ر ،٣تحقي سعود العر في ،دار عالم الفوا د.
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حجة

مرت جرل ارمر والح ْكم
وتسعما ة َّ

ِ
ِ
وناظرنا يوم الكسوف فلم يط ْ
فقيل وبعض القول ال َّ حكمة

وعند ك ِ
سوف ال َّ م ِ قد ظهر َّ
النجم

بعا ِم

ثمان

بعد

ب ن حضر ال َّ م

ولوال

تالفى

ج

تسعين

تحرل ِجداالً حين زايله الح ْزم
َّ
لنا جدالً ال لانه ِ
الفكر والفهم

اان منقار الذ

هللا

جل
َّ

(١

الر ْجم
أصاب تالفاً حين تابعه َّ

جالله

ج

) ١لالصة ارثر .١١1/٣
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املبحث الثالث :مصادر تفسري البيضاوي
اعتمد الايضاو في تفسيره على مصادر ملتلفة ومتنوعة فقد جعل من القرآن الكر م

مصد اًر يفسر فيه القرآن بالقرآن ،وكذل جعل من السنة الناوية مصد اًر لكثير من توجيهاته التفسير ة

ِ
وذ ْكر أسباب النزول وما ورد من ارحاديث الناوية التي ت ر وتفسر اآليات ،واعتمد أيضاً على
كتب معاصرة وسابقة ،وأقوال علما سابقين ،وحتى معاصر ن؛ لتكون مصادر له في تفسيره .فنراه

قد اعتمد على مصادر معينة يرج

ليها في تقر ر ارمور الفقهية ،وألرل في تقر ر علم أصول

الفقه و دلل عليها من أقواله ،ومصادر ألرل لتقر ر علوم اللغة العربية ،واستعان أيضاً اتفاسير
لتكون مرجعه ومصدره في ت ليفه لتفسيره ب كل عام واعتمد عليها اعتماداً كاي اًر.

ً
أوال :من القرآن الكريم:

يعد تفسير القرآن بالقرآن من أهم طرق التفسير وأحسنها فقد قال اان كثير "فإن قال قا ل

فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب ن أصح الطرق في ذل أن يفسر القرآن بالقرآن ،فما أجمل
في مكان  ،فإنه قد ف ِمسر في موض آلر ...ال قد قال اإلمام أاو عاد هللا محمد ان در ال افعي
رحمه هللا تعالى كل ما حكم به رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم  ،فهو مما فهمه من القرآن"(. ١
فسر القرآن بالقرآن فما
وقال ادر الدين الزرك ي في الارهان " أحسن طر التفسير أن ي َّ
صل في موض آلر وما الت ِ
ِ
صر في مكان فإنه قد ب ِسط في آلر ،فإن
أجمل في مكان فقد ف م

ِ
وموضحة له ،قال تعالى ﭽﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
أعيا ذل فعلي بالسنة فإنها ارحة للقرآن
م

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌ ﰍﰎ ﰏ ﭼ النحل . ٣( 1٣

ولهذا كان ال اد لمن يعترض لتفسير كتاب هللا تعالى أن ينظر في القرآن أوالً ،فيجم ما

تكرر منه في موضوي واحد ،ويقاال اآليات بعضها ابعض ،ليستعين بما جا مسهباً على معرفة

طل على المقيَّد ،والعام على
جمالً ،وليحمل الم ْ
ما جا موج اًز ،وبما جا مايَّناً على فهم ما جا م ْ
فسر القرآن بالقرآن ،وفهم مراد هللا بما جا عن هللا ،وهذه مرحلة ال يجوز
اللار ،وبهذا يكون قد َّ

) ١تفسير القرآن العظيم اان كثير ،تحقي مصطفى السيد محمد وآلرون ،1/١ ،مدسسة قرطبة.
) ٣الارهان في علوم القرآن ادر الدين الزرك ي ،١11-١12/٣ ،المحق
العربية ،الطبعة ارولى ١٢11 ،هـ  ١121 -م
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رحد مهما كان أن يعرض عنها ،و تلطاها لى مرحلة ألرل ،رن صاحب الكالم أدرل بمعاني

كالمه ،وأعرف به من غيره(. ١

ِ
فسر القرآن بالقر ِ
آن
لذل فقد اعتمد الايضاو في تفسيره كثي اًر على القرآن الكر م وألذ ي م
بطرق ملتلفة.
فنجد الايضاو يفسر اآلية و اين المراد منها على ما ظهر من معناها اللغو  ،و د د

تفسيره لآلية ب ية ألرل تعضد ما ذهب ليه( ، ٣ومثال ذل ما جا عند تفسيره لقول هللا تعالى

ﭽﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ البقرة  ٣2قال "لكايرة" لثقيلة اقة كقوله
تعالى ﭽﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﭼ ال ورل . ٢( ١٢
ومن ارمثلة التي تدل على اعتماده على القرآن الكر م ليوضح معنى لغو آلية ألرل هو
تفسيره لقول هللا تعالى ﭽﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭼ الفاتحة  ٣قال "الرب في ارصل مصدر
بمعنى التربية وهي تاليغ ال ي لى كماله ي ا ف ي ا ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل وقيل
هو نعت من ربه يربه فهو رب كقول نم ينم فهو نم ثم سمى به المال رنه يحفا ما يملكه و ربيه
وال يطل على غيره تعالى ال مقيدا كقوله ﭽﯓ ﯔ ﯕﭼ يوسف . ٣(" 23
وعند حديثه على قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭼ البقرة  1قال "والفعل نما يمتن اإللبار عنه ذا أر د به تمام ما وض له ،أما لو أطل
وأر د به اللفا أو مطل الحدث المدلول عليه ضمناً على االتساي فهو كاالسم في اإلضافة واإلسناد
ليه كقوله تعالى ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ البقرة  ، ١٢وقوله ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ الما دة

 ١١1وقولهم تسم بالمعيد لير من أن تراه"(. 2
ﭽﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ ﭼ البقرة  ٣١قال "ندا
المعرف بالالم فإن دلال يا عليه متعذر لتعذر الجم اين حرفي التعر ف فإنهما كمثلين وأعطي
) ١التفسير والمفسرون .٢١/١

) ٣االستنبا عند القاضي الايضاو من لالل تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل يوسف السلمي ،ر  ،٣٨رسالة دكتوراة،
راف عاد العز ز محمود ،جامعة أم القرل ،السعودية١٣٢٢ ،ه٣3١٣ ،م

) ٢تفسير الايضاو

.1٨/١

) 2تفسير الايضاو

.٣3/١

) ٣تفسير الايضاو

.١٢/١
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حكم المنادل وأجر عليه المقصود بالندا وصفا موضحا له والتزام رفعه
وأقحمت اينهما ها التنايه ت كيدا وتعويضا عما يستحقه أ

عا ار ب نه المقصود

من المضاف ليه وانما كثر الندا

على هذه الطر قة في القرآن الستقالله ب وجه من الت كيد وكل ما نادل هللا له عباده من حيث نها

أمور عظام من حقها أن يتفطنوا ليها ويقالوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها غافلون حقي ب ن يناد

له باآلكد ارالغ والجموي وأسمادها المحالة بالالم للعموم حيث ال عهد و دل عليه صحة االستثنا
منها أو الت كيد بما يفيد العموم ،كقوله تعالى ﭽﯶﯷﯸ ﯹ ﯺ ﭼ الحجر . ١(٢3
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﭼ البقرة  ٣1أ اللارجين عن حد اإليمان كقوله تعالى
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﭼ التوبة  11من قولهم فسقت الرطبة عن ق رها ذا
لرجت ،وأصل الفس اللروج عن القصد قال ردبة " فواسقا عن قصدها جوا ار "(. ٣
وقد يفسر اآلية اذكر آية تماثلها في المعنى من غير أن يذكر تفسي اًر من عنده(. ٢
وقد يتصدل الايضاو

دليالً لى ما ذهب ليه.

لى آية تدل على حكم فقهي فيتلذ فيها مذهباً ،وي تي ب ية ألرل

ً
ثانيا :من السنة النبوية(: ٣
من مصادره السنة الناوية فهو يورد ارحاديث صحيحها ،وحسنها ،ومعلولها ،وضعيفها،
ويست هد اها في تفسيره لآليات على الرغم من أن تفسيره ال يعد تفسي اًر بالم ثور ،ولكنه يورد

ارحاديث رغراض في التفسير منها

 .0أن يورد احلديث لبيان ما تدل عليه اآلية.
مثاله قوله ﭽﭔﭕ ﭼ البقرة  ،٣٢٨أ الوسطى اينها أو الفضلى منها
لصوصاً وهي صالة العصر لقوله عليه الصالة والسالم يوم ارحزاب " غلونا عن الصالة

الوسطى صالة العصر م هللا ايوتهم نا اًر"(. 2

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

21/١

.11/١

) ٢االستنبا عند القاضي الايضاو

٣٨

) ٣انظر الايضاو ومنهجه في التفسير .21-٣٨
) 2تفسير الايضاو

.٣31/١
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 .0يورد احلديث لتسهيل فهم اآلية ،وتوضيح معناها.
مثاله قوله ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﭼ آل عمران  ،٢1أجيرها بحفظ  ،وذر تها من ال يطان
الرجيم ،المطرود وأصل الرجم الرمي بالحجارة وعن الناي صلى هللا عليه وسلم "ما من مولود يولد
ال وال يطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه ال مر م واانه"(. ١

 .1يورد احلديث ليعضد به حجته ويؤيد ما ذهب إليه من قوله ،ويرد على من
خالفه:

مثاله ﭽﭖﭗ ﭼ الطالق  ١أ

وقت عدتهن والطالق الم روي ال

يكون في الحيض وأما ما رو من قوله عليه الصالة والسالم "طالق ارمة تطليقتان وعدتها
حيضتان" فال يقاوم ما رواه ال يلان في قصة اان عمر "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر،

ثم تحيض ،ثم تطهر ،ثم ن ا أمس بعد وان ا طل قال أن يم  ،فتل العدة التي أمر هللا

تعالى أن تطل لها النسا "(. ٣

ُ

 .4وقد يأتي البيضاوي باحلديث لبيان ما ال يعلم إال من النقل ،وليس للعقل
وال للرأي فيه جمال:

وهو على ضربين اإللبار عن قصة في العصور السابقة في زمان مضى ،واإللبار عن

م هد من م اهد يوم القيامة.

 .1أن يذكر احلديث لتبيني سبب نزول اآلية:
مثاله قال الايضاو قوله ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﭼ هود  ١١٣وفي ساب النزول
أن رجالً أتى الناي صلى هللا عليه وسلم فقال " ني قد أصات من امرأة غير أني لم آتها فنزلت"(. ٢
ً
 .6ومن استدالله باحلديث أيضا أن يذكر احلديث للداللة على فضل السورة:

وهي من الم لذ عليه كما قرره أهل العلم ،رن بعض ارحاديث في فضا ل السور يكثر

فيها الضعف.

) ١تفسير الايضاو

.٣21/١

) ٢تفسير الايضاو

.١2٣/ ٣

) ٣تفسير الايضاو

.12/١
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ً
ثالثا :من أقوال الصحابة:
نرل الايضاو يستدل ب قوال الصحابة عند تفسيره وذل ليعضد ما ذهب ليه وليوضح

المعنى رن الصحابة كما هو معلوم هم أكثر النا

فهماً لكتاب هللا بعد الناي صلى هللا عليه

وسلم ،ف هم الذين نزلت فيهم اآليات وهم الذين تلقوا علم الكتاب والسنة عن الناي صلى هللا عليه
وسلم ،فنجد الايضاو يستدل ب قوالهم إلثبات ما يذهب ليه في تفسيره.

من ذل ما جا عند تفسيره لقوله تعالى ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ البقرة  ١12قال الايضاو

(وأنفقوا في سايل هللا

اإلمسا ( .وال تلقوا ب يديكم لى التهلكة باإلسراف وتضيي وجه المعا

وال تمسكوا كل

أو بالكف عن الغزو

واإلنفاق فيه فإن ذل يقو العدو ويسلطهم على هالكهم ،و د ده ما رو عن أاي أيوب ارنصار

رضي هللا عنه أنه قال لما َّ
أعز هللا اإلسالم وكثر أهله رجعنا لى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها
فنزلت"(. ١

ومثال آلر الست هاد الايضاو بقول الصحابة ليدعم رأيه فيما يذهب ليه من تفسير هو
عند تعرضه لتفسير قوله تعالى ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

البقرة  .٣11قال الايضاو

(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كساتم من حالله أو جياده،

(ومما ألرجنا لكم من اررض أ ومن طيبات ما ألرجنا لكم من الحاوب والثمرات والمعادن...
(وال تيمموا اللايث منه أ وال تقصدوا الرد

منه أ من المال أو مما ألرجنا لكم( ...ولستم

ب لذيه أ وحالكم أنكم ال ت لذونه في حقوقكم لردا ته ( .ال أن تغمضوا فيه

و ر ابر باس رضي هللا ن

ال أن تتسامحوا....

انوا يتصدقور بحشف التمر وشراره فنهوا ن (. ٣

ومثاله أيضاً استدالله بقول عثمان وعلي رضي هللا عنهما في قوله تعالى ﭽﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ
) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.١1٣/ ١
.٣٣1/ ١
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النسا

 ،٣٢قال الايضاو

(وأن تجمعوا اين ارلتين في موض الرف عطفا على المحرمات

والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكا فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكا

فهي محرمة في مل اليمين ولذل قال عثمان وعلي رضي هللا تعالى عنهما حرمتهما آية وأحلتهما
آية يعنيان هذه اآلية .وقوله (أو ما ملكت أيمانكم فرجح علي كرم هللا وجهه التحر م وعثمان

رضي هللا عنه التحليل ،وقول علي أظهر رن آية التحليل ملصوصة في غير ذل ولقوله ( صلى
هللا عليه وسلم ما اجتم الحالل والحرام ال غلب الحرام(. ١

ومثاله أيضاً يراده لقول عاد هللا ان مسعود عند تفسيره لقول هللا تعالى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﭼ النحل  .13قال الايضاو

وال يوجد من اإلنسان ر ال وهو مندرج في هذه ارقسام –

يقصد الفح ا والمنكر والبغي -صادر اتوسط حدل هذه القول الثالث –يقصد العدل واإلحسان

وايتا ذ القربى -ولذل قال ابر مس ود رضي هللا ن  :هي أجمع ية في القر ر لوخير والشر،

وصارت ساب سالم عثمان ان مظعون رضي هللا تعالى عنه ولو لم يكن في القرآن غير هذه

اآلية لصدق عليه أنه تايان لكل ي وهدل ورحمة للعالمين(. ٣

ً
رابعا :من كتب الفقهاء(:)1
كان الايضاو في نقله ل حكام الفقهية يعتمد على فقه ال افعية والحنفية وال يذكر سواهما
ال قليالً ،ولعل ذل يرج لى أنهما المذهبان السا دان في تل المناط من بالد فار ولراسان.
ومن أمثلة نقله من كتب الفقها ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘ ﭼ ارنايا

قال الايضاو

"رو أن داود حكم بالغنم لصاحب الحرث ،فقال سليمان  -وهو اان حدل

ع رة سنة -غير هذا أرف

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.11 – 1٨

اهما .ف مر ادف الغنم لى أهل الحرث ينتفعون ب لبانها وأوالدها

.٢٣٣/ ١

.٣11-٣11/ ٣

) ٢انظر الايضاو ومنهجه في التفسير .11-12
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وأ عارها ،والحرث لى أرباب الغنم يقومون عليه حتى يعود لى ما كان ،ثم يترَّادان .ولعلهما قاال
اجتهادا.
وارول نظير قول أاي حنيفة في العاد الجاني والثاني مثل قول ال افعي بغرم الحيلولة في

العاد المغصوب ذا أا  ،وحكمه في رعنا عند ال افعي ،وجوب ضمان المتلف بالليل ،ذ المعتاد
ِ
الارِ حا طاً وأفسدته،
لما دللت ناقة ا
اب ليالً ،وهكذا قضى الناي (صلى هللا عليه وسلم َّ
ضبط الدو م
بالنهار وعلى أهل الما ية حفظهما َّ
فقال على أهل ارموال حفظها َّ
بالليل ،وعند أاي حنيفة ال
ضمان ال أن يكون معها حافا لقوله ( صلى هللا عليه وسلم جر العجما جبار"(. ١

وأما مصادره من فقه المالكية ما جا في تفسير قوله تعالى " ﭽﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﭼ النحل  .١٣قال الايضاو

تمس به مال والثور على أن من حلف

َّأال ي كل لحماً حنث ب كل السم  ،وأجيب عنه ب ن مانى اإليمان على العرف وهو ال يفهم منه عند
اإلطالق أال ترل أن هللا سمى الكافر دابة وال يحنث الحالف على أن ال يركب دابه اركوبه"(. ٣

وأما مصادره من فقه الحناالة ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭽﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﭼ البقرة .١1٢- ١1٣
قال الايضاو

"فمن اضطر غير باغ باالست ثار على مضطر آلر ...وال عاد سد الرم

أو الجوعة .وقيل غير باغ على الوالي وال عاد بقط الطر

وهو ظاهر مذهب ال افعي وقول أحمد رحمهما هللا تعالى"(. ٢

فعلى هذا ال يبا للعاصي بالسفر

ً
خامسا :من كتب األصول(: ٣
ألذ الايضاو من كتب أصول الفقه كثي اًر من االستدالل باآليات على ارحكام ارصولية،

ال وأكثر من ذل ت ثره ب قوال الذين ناق وا االستدالل اتل اآليات وردوا على المعترضين وكان
أهم كتاب اعتمد عليه الايضاو في ذل هو كتاب المحصول للفلر الراز .

) ١تفسير الايضاو

.٣٣٨/٣

) ٢تفسير الايضاو

.١21 /١

) ٣تفسير الايضاو

.٣22 /٣

) ٣الايضاو ومنهجه في التفسير .٨٢-٨3
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ففي قوله تعالى ﭽ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ النسا

 ،١١2قال "اآلية تدل على حرمة ملالفة اإلجماي

رنه سبحانه وتعالى رتب الوعيد ال ديد على الم اقة واتباي غير سايل المدمنين وذل

ما لحرمة

كل منهما أو أحدهما أو الجم اينهما ،والثاني باطل ذ يقبح أن يقال من رب اللمر وأكل اللاز
استوجب الحد ،وكذا الثالث رن الم اقة محرمة ض َّم ليها غيرها أو لم يضم ،واذا كان اتباي غير

سايلهم محرماً ،كان اتباي سايلهم واجباً رن تر اتباي سايلهم ممن عرف سايلهم اتباي غير

سايلهم"(. ١

وقال الراز في المحصول بعد ذكر اآلية "جم هللا تعالى اين م اقة الرسول ،واتباي

غير سايل المدمنين من الوعيد .فلو كان اتباي غير سايل المدمنين مباحاً ،لما جم اينه وبين
المحظور كما ال يجوز أن يقال ن زنيت و ربت الما عاقات  ،فثات أن متابعة غير سايل

المدمنين محظورة ،ومتابعة غير سايل المدمنين عبارة عن متابعة قول أو فتول غير قولهم وفتواهم،
واذا كانت تل محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ،ضرورة ،رنه ال لروج من

القسمين"(. ٣

ومس لة ثاوت اإلجماي ادليل من الكتاب التلف فيها العلما .
وممن لالف مذهب الايضاو في االستدالل على اإلجماي من الكتاب ،مام الحرمين

الجو ني ،وأاو حامد الغزالي ،قال الجو ني "تمس القا لون ب

من كتاب هللا ،ونحن نذكر أوقعها،

فما استدل به ال افعي قول هللا تعالى ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﭼ النسا  ، ١١2فإذا أجم المدمنون على حكم
في قضية ،فمن لالفهم فقد اقهم ،واتب غير سايلهم ،وتعرض للوعيد المذكور في سياق اللطاب،

وقد أكثر المعترضون ،وظني أن معظم تل االعتراضات فاسدة تكلفها المصنفون ،حتى ينتظم لهم

أجوبة عنها ولست رمثالها.

ال أوجه سداالً واحداً يسقط االستدالل باآلية ف قول ن الرب تعالى أراد اذل من أراد

الكفر ،وتكذيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم والحيد عن سنن الح  ،وترتيب المعنى ومن

ي اق الرسول و تب غير سايل المدمنين المقتدين به ،نوله ما تولى ،فإن سلم ظهور ذل فذل ،
) ١تفسير الايضاو

.٢1١/١

) ٣المحصول فلر الدين الراز  ، ٢1/٣ ،تحقي طه العلواني ،مدسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة١٣١٨ ،ه١111 ،م.
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واال فهو وجه في الت و ل ال ح ،ومسل في اإلمكان واضح ،فال يتبقى للمتمس باآلية ال ظاهر
معرض للت و ل ،وال يسوغ التمس بالمحتمالت ،في مطالب القط  ،ولي

يظهر وجهاً في اإلمكان ،وال يقوم للمحصل عن هذا جواب ن أنصف"(. ١

على المعترض ال أن

وقال أاو حامد الغزالي "والذ نراه أن اآلية ليست نصاً في الغرض ،ال الظاهر أن المراد

اها أن من يقاتل الرسول وي اقه و تب غير سايل المدمنين في م ايعته ونصرته ،ودف ارعدا

عنه نوله ما تولى ،فك نه لم يكتف اتر الم اقة حتى تنضم ليه متابعة غير سايل المدمنين في

نصرته والذب عنه واالنقياد له فيما ي مر و نهى ،وهذا هو الظاهر الساا للفهم ،فإن لم يكن ظاه اًر
فهو محتمل ولو فسر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اآلية اذل لقال ،ولم يجعل ذل رفعا للنر،
كما لو فسر الم اقة بالموافقة ،واتباي سايل المدمنين بالعدول عن سايلهم"(. ٣

فالذين يرفضون االستدالل على اإلجماي من الكتاب ،قد استدلوا ب دلة غير الكتاب ،فمنهم
من استدل على اإلجماي بحديث الناي صلى هللا عليه وسلم ال تجتم أمتي على ضاللة ،كالغزالي

وغيره ،ومنهم من استدل على االجتماي باإلجماي نفسه كالجو ني ،وعلى كل فاإلجماي ثاات ما
بالكتاب أو بالحديث أو باإلجماي.

ً
سادسا :من كتب اللغة(: ٢
ت ثر الايضاو ب هل اللغة ونقل عنهم و ادو ذل

واضحاً في تفسيره فنقل عن اللليل

وسياويه وثعلب والزجاج والمارد وارزهر وغيرهم .فكان يذكر من ألذ عنه في بعض ارحيان،
وفي أحيان كثيرة ال يذكر اسم من ألذ عنه و ورده بصفة قيل.

ومن أمثلة ما ألذه من كتاب سياويه ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

 ...اآلية ﭼ (آل عمران  . ٣1قال الايضاو

" الميم عوض عن يا ولذل ال يجتمعان وهو من

لصا ر هذا االسم كدلول يا عليه م الم التعر ف وقط همزته وتا القسم وقيل أصله يا هللا

أمنا الير فلفف بحذف حرف الندا ومتعلقات الفعل وهمزته( .مال المل

يتصرف فيما يمكن

) ١الارهان في أصول الفقه عاد المل الجو ني ،٣1٣/١ ،تحقي صال عويضة ،دار الكتب العلمية ،ايروت ،لانان،
الطبعة ارولى١٣١٨ ،ه١111 ،م.

) ٣المستصفى أاو حامد الغزالي ،١٢٨/١ ،تحقي محمد عادالسالم عاد ال افي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة ارولى،

١٣١٢ه١11٢ ،م.

) ٢الايضاو ومنهجه في التفسير ٨٣
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التصرف فيه تصرف المال فيما يملكون وهو ندا ثان عند سياويه فإن الميم عنده تمن الوصفية"
(. ١

أ أن االسم الواق بعد ميم اللهم ال يكون صفة لما قاله فهو ندا ثان حذف منه حرف

الندا تلفيفاً ،فك ن ترتيب اآلية يا هللا يا مال المل " .وقد يقال ال هم واللهم فالميم ادل من حرف
الندا وربما جم اين الادل والمادل منه في ضرورة ال عر كقول الراجز (عفوت أو عذيت يا

اللهما " (. ٣

وقال سياويه في كتابه "وقال اللليل رحمه هللا اللهم ندا والميم ها هنا ادل من يا فهي
ها هنا فيما زعم اللليل رحمه هللا آلر الكلمة بمنزلة يا في أولها ،ال أن الميم ها هنا في الكلمة

كما أن نون المسلمين في الكلمة انيت عليها ،فالميم في هذا االسم حرفان أولهما مجزوم والها
مرتفعة رنه وق عليها اإلعراب ،واذا ألحقت الميم لم تصف االسم من ِقا ِل أنه صار م الميم
عندهم بمنزلة صوت كقول يا هناه ،وأما قوله عز وجل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ الزمر

 ٣1فعلى يا"(. ٢
ومن أمثلة ما ألذه عن المارد ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الما دة  ، ٢٨قال الايضاو

"جملتان عند

سياويه ذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أ حكمهما ،وجملة عند المارد والفا للسااية

دلل اللار لتضمنها معنى ال ر ذ المعنى والذ سرق والتي سرقت"(. ٣

وقال المارد في كتاب الكامل في قوله تعالى (ﭽﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الما دة  .٢٨وكذل
ﭢﭼ النور  ٣فلي

(ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

على هذا ،والرف الوجه ،رن معناه الج از  ،كقوله الزانية أ

فإما وجب القط للسرق والجلد للزنا ،فهذا مجازاة ،ومن ثم جاز الذ

التي تزني،

ي تيني فله درهم ،فدللت

الفا رنه استح الدرهم باإلتيان ،فإن لم ترد هذا المعنى قلت الذ ي تيني له درهم ،وال يجوز ز د

فله درهم ،أو هذا ز د ،فحسن جميل ،جاز ،على أن ز داً لار .ولي
) ١تفسير الايضاو

بااتدا  ،لإل ارة دللت الفا ،

.٣2٣/١

) ٣الصحا تاج اللغة وصحا العربية أاو نصر الفارااي( ،ليه ر  ،٣٣٣٨تحقي أحمد عاد الغفور عطار ،دار العلم
للماليين ،ايروت ،الطبعة الرابعة١٣31 ،ه١1٨1 ،م.

) ٢الكتاب سياويه ،١11-١11/٣ ،عاد السالم هارون ،مكتبة اللانجي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة١٣3٨ ،ه١1٨٨ ،م
) ٣تفسير الايضاو

.٣٢2/١
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وفي القرآن ﭽﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ ﭼ البقرة

ِ
ودللت الفا رن الثواب دلل لإلنفاق"
٣1٣

فسياويه يقول السارق والسارقة هذه جملة كاملة حذف صدرها الذ تقديره فيما يتلى عليكم

حكم السارق والسارقة وجملة فاقطعوا مست نفة ،وعند المارد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جملة
واحدة من ماتدأ ولار دللت فا السااية على اللار لتضمنه معنى ال ر ذ المعنى الذ سرق

والتي سرقت فجزادهما الجلد.

وت ثر الايضاو ب اي البقا العكار من ناحية اللغة واإلعراب في التفسير ،ففي تفسير
قوله تعالى ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﭼ البقرة  ٨٢قال "قيل تقديره ال تعادوا
فلما حذف أن رف كقوله
أال أيها الزاجر أحضر الوغى

وأني أ هد اللذات هل أنت مللد

و دل عليه ق ار ة أن ال تعادوا فيكون ادالً من الميثاق ،أو معموالً له بحذف الجار ،وقيل
أنه جواب قسم دل عليه المعنى ،ك نه قال أحلفناهم ال تعادون .وق أر ناف واان عامر وأاوعمرو
وعاصم ويعقوب بالتا حكاية لما لوطاوا به ،والباقون باليا رنهم غيب"(. ١
وهو كالم العكار غير أنه فيه تقديم وت لير قال العكار

(ال تعادون ال هللا يق أر بالتا

على تقدير قلنا لهم ال تعادون ،وباليا رن اني س ار يل اسم ظاهر فيكون الضمير حرف المضارعة
الفا الغيبة رن ارسما الظاهرة كلها غيب ،وفيه من اإلعراب أربعة أوجه أحدها أنه جواب قسم

دل عليه المعنى ،وهو قوله (ألذنا ميثاقهم أن معناه أحلفناهم ،أو قلنا لهم بان ال تعادون.

والثاني َّ
(أن مراده التقدير ألذنا ميثاق اني س ار يل على أن ال تعادوا ال هللا ،فحذف
أن ْ
حرف الجر ثم حذف أن فارتف الفعل ونظيره (أال أيها الزاجر أحضر الوغى بالرف والتقدير عن
أن أحضر الوغى.
والثالث أنه في موض نصب على الحال ،تقديره ألذنا ميثاقهم موحدين ،وهي حال

مصاحبة ومقدرة ،رنهم كانوا وقت ألذ العهد موحدين ،والتزموا الدوام على التوحيد.

) ١تفسير الايضاو

.١١2/١
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الراب

أن يكون لفظه لفا اللار ،ومعناه النهي ،والتقدير قلنا لهم ال تعادوا"(. ١

وفي تفسير قوله تعالى ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭼ البقرة

 ،٨قال الايضاو

"والنا

أصله أنا  ،لقولهم نسان ،وأن  ،وأناسي ،فحذفت الهمزة حذفها في

لوقة وعوض عنها حرف التعر ف ولذل ال يكاد يجم اينهما"(. ٣
وقال العكار

"أصل النا

عند سياويه أنا  ،فحذفت همزته ،وهي فا الكلمة ،وجعلت

ارلف والالم عوض منها ،فال يكاد يستعمل النا
والالم ،فارلف في النا

ال بارلف والالم ،وال يكاد يستعمل أنا
بضم الهمزة"(. ٢

على هذا از دة وا تقاقه من ارن

بارلف

ونقل الايضاو عن الزجاج والف ار  ،ال وتانى مذهب البصر ين ورد على أهل الكوفة،
يظهر ذل في تفسير قوله تعالى ﭽﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ ارنعام ١23

قال الايضاو

"أحضروهم وهو اسم فعل ال يتصرف عند أهل الحجاز وفعل يدنث و جم عند

اني تميم وأصله عند البصر ين ها لم من لم ذا قصد حذفت ارلف لتقدير السكون في الالم فإنه

ارصل وعند الكوفيين هل أم فحذفت الهمزة اإلقا حركتها على الالم وهو بعيد رن هل ال تدلل

ارمر ويكون متعديا كما في اآلية والزما كقوله هلم لينا"(. ٣

وقال الزجاج "وفي قوله هلم لينا وهي ها ضمت لى لم فجعال كال ئ الواحد وفيه لغتان

أحدهما وهو قول أهل الحجاز ،ولغة التنز ل أن يكون في جمي ارحوال للواحد والواحدة واآلثنين
واآلثنتين والجماعة من الرجال والنسا على لفا واحد ،ال تظهر فيه عالمة تثنية وال جم  ،كقولهم

هلم لينا فيكون بمنزلة رو د ،وصه ،ومه ،ونحو ذل  ،نحو ارسما التي سميت اها ارفعال،
وتستعمل للواحد والجم  ،والت نيث والتذكير على صورة واحدة وارلرل أن تكون بمنزلة رد في

ظهور عالمات الفاعلين ،على حسب ما تظهر في رد وسا ر ما أ اهها من ارفعال وهي في اللغة
ارولى وفي اللغة الثانية ،ذا كانت للملاطب ،مانية م الحرف الذ بعدها على الفتح كما أن هل
تفعلن مانى م الحروف على الفتح وان التلف موق الحرفين في الكلمتين ،فلم يمن االلتالف

من الانا على الفتح وللفة ها المناهة ،لكون ارمر موضعا لالستعطاف ،كما لحقت يا أال يا
اسجدوا وها هاأنتم فحذف لكثرة استعمال ارلف من ها

ال أدر  ،ولم أال ورن ارلف حذفت لما

) ١التايان في عراب القرآن أاو البقا العكار  ،٨٣-٨٢/١ ،تحقي علي الاجاو  ،النا ر عيسى البااي الحلاي و ركاه.
) ٣تفسير الايضاو

.٣٣/١

) ٣تفسير الايضاو

.2٣2/٣

) ٢التايان في عراب القرآن .٣٣/١
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كانت الالم في نية السكون ،وك نه هلمم والساكن معتار ادليل جيل ،ومول ،فلم يعلوا اعتبا اًر بسكون

اليا والواو في مو ل ،وجي ل وحسن حذف ارلف جعلها م لم كلمسة ع ر ،اداللة ا تقاقهم

الفعل منه فيما حكى ارصمعي ذا قيل ل هلم فقال ما أهلم ،فا تقاقهم الفعل نظير أهر ز ادة
ال معنى له ويكون ا تقاق هلل ،وحوقل ،وهو أحسن ،رنهم لم يغيروه في التثنية والجم وقال

الف ار ن أصله هل أم وأم ،من قصدت والدليل على فساد هذا القول أن هل ال يللو من أحد أمر ن
ما أن يكون بمعنى قد ،وهذا يدلل في اللار وأما أن يكون بمعنى االستفهام ،ولي

لواحد من

الحرفين تعل بارمر وان قلت هو لار بمعنى ارمر؛ فإن ذل ال يدلل عليه هل رن من قال

رحم هللا ال يقول هل رحم هللا"(. ١
ومن كل ما سا

يتاين لنا أن الايضاو استفاد من أقوال اللغو ين والنحاة فنقل منها

والتصر بعضها وتانى أقوال البعض ،فكانت كتب اللغة مصد اًر من مصادر الايضاو في التفسير.

ً
سابعا :من كتب التفسري:
من كتب التفسير ارساسية التي اعتمد عليها الايضاو كمصادر في تفسيره التفاسير

الثالثة الم هورة وهي تفسير الراغب ارصفهاني (مفردات القرآن  ،وتفسير الزمل ر (الك اف
عن حقا

الغيب .

غوامض التنز ل وعيون ارقاو ل في وجوه الت و ل  ،وتفسير الفلر الراز (مفاتيح

وقد التر كل واحد من هذه التفاسير بفن من الفنون ،اري فيه حتى صار تفسيره م ته اًر

اهذا الفن الذ

توس فيه وأتقنه ،فتفسير الزمل ر اهتم بعلمي المعاني والايان ،وتفسير الراز

اهتم اإاراز رو الحكمة القرآنية ،وعرض نظر اتها من نواحي الفلسفة وأصول الدين وأصول الفقه،
وتفسير الراغب اهتم اجانب اللغة وبيان المفردات(. ٣

ً

أوال :الكشاف للزخمشري:

اعتمد الايضاو على تفسير الك اف اعتماد كاي اًر حتى أن كثي اًر من أهل العلم يعدون

تفسير الايضاو التصا ار لهذا التفسير ،فقد قال جالل الدين السيوطي "وسيد الملتصرات منه –

) ١عراب القرآن المنسوب لى للزجاج  ،١21-١2٣/١تحقي
المصر  ،دار الكتاب اللاناني.

اراهيم ارايار  ،دار الكتب اإلسالمية ،دار الكتاب

) ٣اهتمام مفسر القرن الحاد ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره .٣1٣
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أ من تفسير الك اف -كتاب أنوار التنز ل وأسرار الت و ل للقاضي ناصر الدين الايضاو  ،للصه
ف جاد ،وأتى بكل مستجاد"(. ١

واالسم الكامل لهذا التفسير هو (الك اف عن حقا

غوامض التنز ل وعيون ارقاو ل في

وجوه الت و ل  ،ومصنفه هو "محمود ان عمر ان محمد ان أحمد اللوارزمي الزمل ر  ،جار هللا،

أاو القاسم من أ مة العلم بالدين والتفسير واللغة واآلداب .ولد في زمل ر (من قرل لوارزم

وسافر لى مكة فجاور اها زمنا فلقب اجار هللا .وتنقل في الالدان ،ثم عاد لى الجرجانية (من قرل

لوارزم فتوفى فيها"(. ٣

والمتفحر لتفسير الايضاو يرل حضو اًر بار اًز لتفسير الزمل ر في ثناياه ،والسدال الذ

يقفز لى ارذهان هو ما الساب الذ أهَّل تفسير الزمل ر رن يحتل هذه المكانة عند القاضي

الايضاو في تفسيره؟

والجواب عن هذا السدال يجيانا عنه الزمل ر نفسه ،حيث يقول "وال يغور على ي
من تل الحقا

ال رجل قد اري في علمين ملتصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم الايان"،

والزمل ر كان ذل الرجل ،فقد كان غواصاً على دقا

معاني القرآن العظيم ،مستلرجاً لنكاته

الايانية وأس ارره البالغية ،مما دف أبا حيان ارندلسي لى أن يثني عليه فيقول "أجل من صنف

في علم التفسير ،وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحر ر" ،وكيف ال يستح الزمل ر هذا الثنا

من أاي حيان وهو الذ عد علم المعاني والادي أحد الوجوه السبعة التي يصح من لاللها النظر

في تفسير الكتاب العز ز(. ٢

ولكن الزمل ر كان معتزلي االعتقاد قد ح ا تفسيره هذا بمسا له االعتزالية ،ال ربما د

سم اعتزاله في دسم نكاته وتحر راته ،فالتب
الحكيم ،ف حجم النا

يرد النا

ارمر على لب الحليم ،ولفي اللطب عن نظر الرجل

عن تفسيره ل ية الوقوي في ي من اعتزاله ،وأسدل الستار اينه وبين أن

موارد نكاته ويستقوا من معين تحر راته ،فبات هذا التفسير أ به ما يكون بكنز مرصود

أو در مفقود.

) ١نواهد اربكار و وارد ارفكار جالل الدين السيوطي ،١٢/١ ،جامعة أم القرل ،المملكة العربية السعودية١٣٣٣ ،ه،

٣332م

) ٣ارعالم للزركلي .١1٨/1
) ٢الك اف عن حقا
الثالثة١٣31 ،ه

غوامض التنز ل أاو القاسم محمود ان عمرو الزمل ر  ،٣/١ ،دار الكتاب العربي ،ايروت ،الطبعة
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وهنا ارز دور القاضي الايضاو حيث للر تفسير الزمل ر وانتقى منه تحر راته
البالغية ونكاته الايانية مهذباً ياها ،مللصاً تفسيره من سقطات الزمل ر االعتزالية ،فرف الستار
بعد انسداله ،وأايح الكنز بعد رصده ،ووجد الدر بعد فقده؛ ف قدم النا

ليه بعد حجامهم ،ووردوا

حياضه بعد امتناعهم ،وقد وجد بعضهم في تفسير القاضي الايضاو ما يغنيهم عن لوض غمار
الك اف ،في حين انتهز آلرون الفرصة ليجعلوا من تفسير الايضاو سَّلماً يرمِقيهم لى النظر في
تفسير الزمل ر نظر المحق المدق (. ١

ومن أمثلة ت ثر الايضاو ونقله من تفسير الك اف ما جا في تفسير سورة الفاتحة ،قال
الايضاو

"الحمد هو الثنا على الجميل االلتيار من نعمة أو غيرها والمد هو الثنا على

الجميل مطلقا تقول حمدت ز دا على علمه وكرمه وال تقول حمدته على حسنه ال مدحته وقيل هما
ألوان وال كر مقاالة النعمة قوال وعمال واعتقادا قال
يد ولساني والضمير المحجبا

أفادتكم النعما مني ثالثة

فهو أعم منهما من وجه وألر من آلر ولما كان الحمد من عب ال كر أ ي للنعمة

وأدل على مكانها للفا االعتقاد وما في آداب الجوار من االحتمال جعل أر
فقال عليه الصالة والسالم الحمد أر

ال كر والعمدة فيه

ال كر وما كر هللا من لم يحمده .والذم نقيض الحمد

والكفران نقيض ال كر ورفعه باالاتدا ولاره ن وأصله النصب وقد قرل به وانما عدل عنه لى

الرف ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه وهو من المصادر التي تنصب ب فعال
مضمرة ال تكاد تستعمل معها والتعر ف فيه للجن

ومعناه اإل ارة لى ما يعرف كل أحد أن الحمد

كما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن هللا وفيه

عار ب نه تعالى حي قادر مر د عالم ذ الحمد

ما هو أو لالستغراق ذ الحمد في الحقيقة كله له ذ ما من لير ال وهو موليه اوسط أو بغير وسط
ال يستحقه ال من كان هذا

(٣

نه

وقال الزمل ر في معنى الحمد ن "الحمد والمد ألوان وهو الثنا والندا على الجميل

من نعمة وغيرها ،تقول حمدت الرجل على نعامه وحمدته على حسبه و جاعته ،وأما ال كر فعلى
النعمة لاصة وهو بالقلب واللسان والجوار قال

) ١اهتمام مفسر القرن الحاد ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره  ،٣12نقالً عن نواهد اربكار  ،١٢/١والتفسير
ورجاله  ،1٣والايضاو مفس اًر .٢1٨

) ٣تفسير الايضاو

١٣/١
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أفادتكم النعما مني ثالثة

يد ولساني والضمير المحجبا

والحمد باللسان وحده فهو حدل عب ال كر ومنه قوله عليه الصالة والسالم (الحمد
أر

ال كر ما كر هللا عاد لم يحمده  .وانما جعله أر

ال كر رن ذكر النعمة باللسان والثنا

على موليها أ ي لها وأدل على مكانها من االعتقاد وآداب الجوار للفا عمل القلب وما في عمل

الجوار من االحتمال الالف عمل اللسان وهو النط الذ

يفصح عن كل لفي و جلي كل

م تبه .والحمد نقيضه الذم وال كر نقيضه الكفران وارتفاي الحمد باالاتدا ولاره الظرف الذ

هو(ن  ،وأصله النصب الذ هو ق ار ة بعضهم اإضمار فعله على أنه من المصادر التي تنصاها
ك ار وكف ار وعجبا وما أ به ذل  ،ومنها سبحان

العرب ب فعال مضمرة في معنى اإللبار كقولهم

ومعاذ هللا ينزلونها منزلة أفعالها ويسدون اها مسدها لذل ال يستعملونها معها و جعلون استعمالها

كال ر عة المنسولة والعدل اها عن النصب الى الرف على االاتدا للداللة على ثبات المعنى
واستق ارره ومنه قوله تعالى ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﭼ هود  ،11رف السالم الثاني للداللة على ان
اراهيم عليه السالم حياهم اتحية أحسن من تحيتهم رن الرف دال على معنى ثبات السالم لهم

دون تجدده وحدوثه ،والمعنى نحمد هللا حمدا ،ولذل

قيل ( يا

نعاد وايا

نستعين رنه ايان

لحمدهم له ،ك نه قيل كيف تحمدون؟ فقيل يا نعاد .فإن قلت ما معنى التعر ف فيه؟ قلت هو
نحو التعر ف في (أرسلها الع ار

وهو تعر ف الجن

أن الحمد ما هو والع ار ما هو من اين أجنا
وهم منهم"(. ١

ومعناه اإل ارة لى ما يعرفه كل أحد من

ارفعال ،واالستغراق الذ يتوهمه كثير من النا

هكذا نجد الايضاو يللر كالم الزمل ر فيلالفه حيناً و وافقه أحياناً ،فمثالً نجده يلالفه
هو الثنا على الجميل االلتيار  ،وقال الزمل ر هو الثنا

في معنى الحمد فقال الايضاو

على الجميل مطلقاً ،وال ي المهم الذ لالفه فيه ،أن التعر ف في الحمد يفيد االستغراق فلالف
فيه مذهب االعتزال القا ل ب ن العاد يلل أفعاله االلتيار ة .قال ال ر ف الجرجاني في حا يته

على الك اف "التيار الجن

على االستغراق ماني على طر قة االعتزال ،فإن أفعال العباد لما

كانت مللوقة لهم كانت المحامد راجعة ليهم ،فال يصح جعل المحامد كلها ملتصة به تعالى.

وفساده ظاهر ،رن التصار الجن

منه لغيره لثات الجن

به تعالى مستلزم التصار أفراده أيضاً ،ذ لو وجد فرد

له في ضمنه"(. ٣

) ١الك اف .١١٣-١١١/١

) ٣الايضاو ومنهجه في التفسير 11

58

نظرة في تفسير الايضاو

الفصل األول

أما من ناحية اللغة فقد ترسم لطى الزمل ر في كثير من المعاني ففي تفسير قوله
تعالى ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ البقرة  ٣3قال الايضاو

"است ناف ثالث ك نه قيل ما

يفعلون في تارتي لفوق الارق ولفيته ف جيب اذل وأضا ما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما
نور لهم مم ى ألذوه أو الزم بمعنى كلما لم لهم م وا في مطر نوره وكذل أظلم فإنه جا

متعديا منقوال من ظلم الليل وي هد له ق ار ة أظلم على الانا للمفعول وقول أاي تمام
هما أظلما حالي ثمة أجليا

ظالميهما عن وجه أمرد أ يب

فإنه وان كان من المحدثين لكنه من علما العربية فال يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما
يرويه وانما قال م اإلضا ة كلما ( وم اإلظالم

ذا ( رنهم حرار على الم ي فكلما صادفوا

منه فرصة انتهزوها وال كذل التوقف ومعنى قاموا وقفوا ومنه قامت السوق ذا ركدت وقام الما
ذا جمد".

وقال الزمل ر في اآلية "است ناف ثالث ك نه جواب لمن يقول كيف يصنعون في تارتي

لفوق الارق ولفيته وهذا تمثيل ل دة ارمر على المنافقين ب دته على أصحاب الصيب وما هم

فيه من غاية التحير والجهل بما ي تون وما يذرون اذا صادفوا من الارق لفقة م لوف ان يلطف
أبصارهم انتهزوا تل اللفقة فرصة فلطوا لطوات يسيرة فاذا لفى وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين
عن الحركة ولو ا هللا لزاد في قصيف الرعد ف صمهم او في ضو الارق ف عماهم وأضا ما

متعد بمعنى كلما نور لهم مم ى ومسلكا ألذوه والمفعول محذوف واما غير متعد بمعنى كلما لم

لهم (م وا
جن

في مطر نوره وملقى ضو ه ويعضده ق ار ة اان أاي عالة كلما ضا لهم والم ي

الحركة الملصوصة فاذا ا تد فهو سعي فاذا ازداد فهو عدو فإن قلت كيف قيل م االضا ة

كلما وم اإلظالم اذا قلت رنهم حرار على وجود ما همهم به معقود من مكان الم ي وت تيه

فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ولي

كذل التوقف والتحب

وأظلم يحتمل ان يكون غير متعد

وهو الظاهر وأن يكون متعديا منقوال من ظلم الليل وت هد له ق ار ة يز د ان قطيب أظلم على ما لم

يسم فاعله وجا في عر حايب ان أو

ظالميهما عن وجه امرد أ يب

هما أظلما حالي ثمت أجليا
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وهو وان كان محدثا ال يست هد ب عره في اللغة فهو من علما العربية فاجعل ما يقوله

بمنزلة ما يرويه أال ترل الى قول العلما الدليل عليه ايت الحماسة فيقتنعون اذل لوثوقهم اروايته

واتقانه ومعنى (قاموا وقفوا وثاتوا في مكانهم ومنه قامت السوق ذا ركدت وقام الما ذا جمد.

انظر كيف للر الايضاو كالم الزمل ر وأتى بقوله في عراب أضا وأظلم ثم ق ار ة
أظلم على الانا للمفعول واالست هاد ب عر أاي تمام ثم الحكم على عره نه ال يستدل به ولكن

يعتمد عليه انا على أنه عالم لغة يواف قوله روايته ذكر الايضاو ذل كله من غير أن يذكر
ي اً من عنده.

وحديثنا الساا

عن أن الايضاو قد تر في نقوالته من تفسير الك اف ما فيه من

اعتزاالت هو في العموم ارغلب ال أنه كما يرل الذهاي كان يتاب الزمل ر في بعض اعتزاالته

فسر قوله تعالى
فقال "كان يذهب أحياناً لى ما ذهب ليه صاحب الك اف ومن ذل أنه عندما َّ

فى اآلية [ ]٣12من سورة البقرة ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝﭞﭼ البقرة  ،٣12وجدناه يقول " ال قياماً كقيام المصروي ،وهو وارد على ما يزعمون أن
ِ
يفسر الم بالجنون ويقول "وهذا أيضاً من زعمانهم َّ
أن
ال يطان يلبط اإلنسان فيصري" ..ثم م
الجني يم الرجل فيلتلط عقله".
وال

أن هذا مواف لما ذهب ليه الزمل ر من أن الجن ال تسلط لها على اإلنسان

ال بالوسوسة واإلغوا .

كما أننا نجد الايضاو قد وق فيما وق فيه صاحب الك اف ،من ذكره في نهاية كل سورة
حديثاً في فضلها وما لقار ها من الثواب وارجر عند هللا ،وهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل

الحديث ،ولست أعرف كيف اغ َّتر اها الايضاو فرواها وتاب الزمل ر في ذكرها عند آلر تفسيره

لكل سورة ،م ما له من مكانة علمية ،وسي تي اعتذار بعض النا

عنه في ذل  ،وان كان اعتذا اًر

ضعيفاً ،ال يكتفى لتار ر هذا العمل الذل ال يلي بعالم كالايضاو له قيمته ومكانته"(. ١
وبما يلر ما قاله الذهاي في العبارة السابقة من اعتذار بعض النا

عما وق فيه

الايضاو من روايته في آلر تفسير كل سورة من أحاديث ضعيفة ،فيقصد اذل ما قاله حاجي
لليفة "وأما أكثر ارحاديث التي أوردها في أوالر السور فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه ،وتعرض

) ١التفسير والمفسرون .٣١٣-٣١١/١
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لنفحات ربه ،تسامح فيه وأعرض عن أسباب التجر ح والتعديل ،ونحا نحو الترغيب والت و ل ،عالماً
ب نها مما فاه صاحبه ازور ،ودلى بغرور ،وهللا عليم اذات الصدور"(. ١

وال اد من اإل ارة لى أن الايضاو لم يكن مجرد ناقل من هذه التفاسير وانما جم أفكار

المتقدمين وبحثها ونقدها واستلرج منها أحكاماً ،واستظهارات لصية ،وأادي في كثير من ارحكام
واالستظهارات ،ما استقل به وانفرد اتحقيقه ،وربما جم اروجه المتعددة واالحتماالت الملتلفة،

فرتاها بحسب الرجحان وأ ار لى ما هو المعتمد منها ،وما هو ضعيف أو مردود ،وسب تل

ارنظار البعيدة ،والتحار ر العالية سبكاً دقيقاً رقيقاً ،انا على تنقيح العبارات وضبطها وتهذياها
والتصارها االلتصار المحكم ،القاال للبسط واإليضا  ،على ما هي الطر قة الملتارة المسلوكة
يوم ذ في تحر ر العلوم ،وهي الم تهرة عند العلما بالطر قة ارعجمية"(. ٣

ً
ثانيا :مفاتيح الغيب للرازي:
المصدر الثاني الذ

اعتمد عليه الايضاو في تفسيره هو تفسير مفاتيح الغيب للفلر

الراز  ،وهو "أاو عاد هللا ،محمد ان عمر ان الحسين ان الحسن اان على ،التميمى ،البكرل،
م
الطارستاني ،الراز َّ ،
الملقب بفلر الدين ،والمعروف باان اللطيب ال افعي ،المولود سنة 2٣٣هـ.
كان رحمه هللا فر د عصره ،ومتكلم زمانه ،جم كثي اًر من العلوم ونبغ فيها ،فكان ماماً في

التفسير والكالم ،والعلوم العقلية ،وعلوم اللغة ،ولقد أكسبه ناوغه العلمي هرة عظيمة ،فكان العلما
يقصدونه من البالد ،وي دون ليه الرحال من ملتلف ارقطار ،وقد ألذ العلم عن والده ضيا

الدين المعروف الطيب الر  ،وعن الكمال السمعاني ،والمجد الجيلي ،وكثير من العلما الذين
عاصرهم ولقيهم ،وله فوق هرته العلمية هرة كايرة في الوعا ،حتى قيل نه كان يعا باللسان

العربي واللسان العجمي ،وكان يلحقه الوجد في حال الوعا ويكثر البكا "(. ٢

"ولصا ر تفسيره (مفاتيح الغيب كثيرة من أهمها االستطراد وتصر ف ارقوال واالبعاد

في الجدل والنقا  ،ولذل قال الصفد
يسا

في كتابه الوافي بالوفيات "أتى الراز في كتبه بما لم

ليه ،رنه يذكر المس لة ويفتح باب تقسيمها ،وقسمة فروي ذل التقسيم ،ويستدل ب دلة السار

) ١ك ف الظنون .١٨٨/١
) ٣التفسير ورجاله .1٢

) ٢التفسير والمفسرون ٣31/١
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والتقسيم ،فال ي ذ فيه عن تل

المس لة فري له اها عالقة ،فانضبطت له القواعد ،وانحصرت

المسا ل.
ومن لصا صه أنه عرض للق ار ات الملتلفة وقد يلرج المعاني على كل ق ار ة ،وربما

أعرب اآليات بحسب تل الق ار ات ،وقد يحتج للق ار ة بما قاله النحو ون ،وكثي اًر ما يست هد الراز

بال عر لالستدالالت اللغوية أو البالغية أو في مناسبة أداية أو للقية أو دينية ،وهذا ما يدل على

ثقافته الواسعة في آداب اللغة العربية وتذوق علومها ،والى جانب كل هذا نجد هذا التفسير غني

ب سباب النزول"(. ١

ولي

ومجموي هذه اللصا ر ال

تفسير الايضاو

الظم ن وي ب الجوعان.

تجعل منه مصد اًر مهماً لكل التفاسير التي كتات بعده

ال واحداً من هذه التفاسير التي وردت هذا المعين فنقلت منه ما يرو

"وكان تفسير الفلر الراز قا ماً على أسا

استنبا المعاني الكثيرة من ارلفاظ القرآنية

المعدودة والعبارات القصيرة ،وقد أارز الراز في تفسيره الفلسفة على أنها لادمة لل ر عة ال حاكمة
عليها واضعاً القرآن العظيم موض الدراسة على منهج يرل تفوق الحكمة القرآنية على سا ر الطرق

الفلسفية.

ولكن الراز أسهب في تفسيره وأطال اذكر االستدالالت الفلسفية واستعراض اآليات الكونية

معتذ اًر لنفسه ب ن هللا سبحانه وتعالى مد المتفكر ن في لل السماوات واررض ،وأنه من يعتقد
عظمة اللال بعد تفكر وت مل يمانه أقول وأوفى من يمان من يعتقد هذه العظمة دون تفصيل
وتعيين.
فجا القاضي الايضاو في تفسيره مهذباً لعبارة الراز في بعض المواطن ،مللصاً ي اً

من سهاباته ،محر اًر لفيوضاته ،دارجاً على نف

طر قة الراز في اراز رو الحكمة القرآنية

وعرض نظر اتها من نواحي الفلسفة وأصول الدين وأصول الفقه؛ ولكن بطر قة مهذبة محررة"(. ٣

) ١مقدمة مفاتيح الغيب .٨/١

) ٣انظر التفسير ورجاله ( 1٨-1٣اتصرف .

62

نظرة في تفسير الايضاو

الفصل األول

ً
ثالثا :مفردات القرآن للراغب األصفهاني:

ومدلفه هو الحسين ان محمد ان المفضل ،أاو القاسم ارصفهاني (أو ارصاهاني

المعروف بالراغب أديب ،من الحكما العلما من أهل (أصاهان سكن بغداد ،وا تهر ،حتى كان
يقرن باإلمام الغزالي( ، ١وهو من م اهير المفسر ن من أهل السنة في القرن الراب .

فقد اتلذ القاضي الايضاو من تفسير الراغب ارصفهاني رافداً ثالثاً لتفسيره ليضفي عليه

مز داً من تحر ر رون الكالم ،واستجال

ارات الايان ،م االهتمام اايان المفردات واللغة(. ٣

فقد للر الايضاو من تفسير الراغب ما يتعل باال تقاق ،وغوامض الحقا  ،ولطا ف

اإل ارات ،وتحر ر المعاني الذوقية(. ٢

ويظهر ت ثر الايضاو بالراغب ارصفهاني في تفسير قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ البقرة  ٢3قال الايضاو

"واللليفة من يللف غيره و نوب

منابه والها فيه للمبالغة والمراد به آدم عليه الصالة والسالم رنه كان لليفة هللا في أرضه وكذل

كل ناي استللفهم هللا في عمارة اررض وسياسة النا

وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم ال لحاجة

به تعالى لى من ينوبه ال لقصور المستللف عليه عن قاول فيضه وتلقي أمره بغير وسط ولذل

لم يستنائ ملكا كما قال هللا تعالى ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ ارنعام  1أال ترل أن ارنايا
لما فاقت قوتهم وا تعلت قر حتهم بحيث يكاد ز تها يضي ولو لم تمسسه نار أرسل ليهم المال كة
ومن كان منهم أعلى رتبة كلمة بال واسطة كما كلم موسى عليه السالم في الميقات ومحمدا (

صلى هللا عليه وسلم ليلة المعراج ونظير ذل في الطايعة أن العظم لما عجز عن قاول الغذا

من اللحم لما اينهما من التباعد جعل البار تعالى بحكمته اينهما الغضروف المناسب لهما لي لذ
من هذا ويعطي ذل (. ٣

وقال الراغب ارصفهاني في اآلية السابقة واللليفة والللف يتقاربان من قول

للف فالن

فالناً ذا قام مقامه ،والللف والسلف يتناقضان كللف وقدام ،فإن قيل ما وجه استلالف هللا
تعالى ،واللالفة نما تكون للنيابة عن الغر ؟ ما لغياته أو موته أو عجزه ،وذل ال يجوز على
هللا تعالى قيل ال قد يكون على غير ذل  ،وهو أن يستللف المستللف غيره امتحاناً للمستللف،

) ١ارعالم للزركلي .٣22/٣

) ٣انظر التفسير ورجاله .1٢

) ٢االستنبا عند القاضي الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.٨٣/١

.١٢٣
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أو تهذيباً له ،أو يستللفه لقصور المستللف عليه من قاول الت ثير من المستللف ال لعجز
المستللف وذل ظاهر في ار يا المهينة والطايعية ،فإن السلطان جعل الوز ر اينه وبين رعيته،
ذ هو يقالون من الواعا ماله قرب لى قاولهم منه ،وكذا الواعا جعل اين العامة والحكما  ،فإن

العامة ال يقالونه من الحكيم ،ولي

ذل لعجز الحكيم ،ال لعجز العامة عن القاول منه ،وعلى هذا

اللحم والعظم لما تباعد ما اينهما عجز العظم عن قاول الغذا من اللحم ،فجعل هللا تعالى بحكمته

اينهما الغضار ف التي اينهما ،ولها مناسبة ليهما لت لذ ذل

من اللحم وتعطيه العظم ،وكذل

جعل تعالى الرسل اين المل الذ هو من قاله تعالى وبين العباد لفضل قوة أعطاها لي لذوا منه
الحكمة و وصلوها لى النا  ،وبهذا الوجه قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ
(١

ارنعام 1

)١

تفسير الراغب ارصفهاني الراغب ارصفهاني ،١٢٨/١ ،تحقي محمد بسيوني وعادل ال د  ،كلية اآلداب جامعة

طنطا ،ودار الوطن الر اض.
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املبحث الرابع :منهج البيضاوي يف التفسري
صر اجز منه في مقدمة كتابه ،ذ يقول
انى الايضاو رحمه هللا تفسيره على منهج َّ

ولطالما أحدث نفسي ب ن أصنف في هذا الفن كتابا يحتو على صفوة مما الغني من عظما

الصحابة ،وعلما التابعين ،ومن دونهم من السلف الصالحين ،و نطو على نكت بارعة ،ولطا ف

ار عة ،استنبطتها أنا ومن قالي من أفاضل المت لر ن ،وأماثل المحققين ،ويعرب عن وجوه الق ار ات
المعزوة لى ار مة الثمانية الم هور ن ،وال واذ المروية عن الق ار المعتار ن.
الم هورة
م

ففي مقدمته جا على ذكر بعض مالمح منهجه ،وس حاول ترتياها في نقا والتمثيل على
كل نقطة من هذه النقا  ،مقسماً منهجه في التفسير لى قسمين (منهجه العام ،ومنهجه البالغي .

ً

أوال :منهجه العام:
يسير الايضاو في تفسيره على طر قة معينة يلتزمها في أكثر تفسيره ،ومنها
 .0معلومات السورة:

يفتتح الايضاو رحمه هللا تفسيره للسورة اذكر كونها مكية أو مدنية ،وعدد آياتها ،و ذكر

أسما ً ألرل للسورة ن وجد.

من أمثلة يراده لمعلومات السورة قوله في مقدمة سورة ارعراف مكية غير ثمان آيات من
قوله ﭽﮫ ﭼ ارعراف  ١1٢لى قوله ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ارعراف  ١1١محكمة كلها.
وقيل ال قوله تعالى ﭽﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭼ ارعراف  ، ١11وآيها ما تان ولم

أو ست

آيات(. ١
وفيما يلر يراده أسما السور ارلرل التي تعرف اها قوله في مقدمة سورة التوبة هي

آلر ما نزل ولها أسما ألر« ،التوبة» و «المق ق ة» و «البحوث» و «المبعثرة» و «المنقرة» و
«المثيرة» و «الحافرة» و «الملز ة» و «الفاضحة» و «المنكلة» و «الم ردة» و «المدمدمة» و

«سورة العذاب» لما فيها من التوبة للمدمنين والق ق ة من النفاق وهي التار منه ،والبحث عن
(٣

حال المنافقين واثارتها ،والحفر عنها وما يلز هم ويفضحهم و نكلهم وي ردهم و دمدم عليهم

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

2٢٢/١
٢2/٣
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 .0سبب النزول:

ساب النزول من علوم القرآن التي ال غنى ر مفسر عنه ،ذ نه في كثير من ارحيان

الركيزة ارساسية في فهم معنى اآلية فهماً دقيقاً.
لذل

لم يهمل الايضاو ذكر أسباب النزول فمن ذل ما جا في تفسير قوله تعالى

ﭽﮩﮪﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ ﭼ هود ،١١٣
قال الايضاو

وفي ساب النزول أن رجالً أتى الناي صملى هللا عليه وسملم فقال ني قد أصات من

امرأة غير أني لم آتها فنزلت»(. ١

ومثاله أيضاً ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﯘ ﭼ النحل  ،٣قال الايضاو

رو أن أاي ان للف أتى الناي صملى هللا عليه وسملم بعظم رميم

رم .فنزلت(. ٣
وقال يا محمد أترل هللا يحيي هذا بعد ما قد م
 .1اجلمع بني التفسري بالرواية والدراية:

فالايضاو ال يعتمد في تفسيره على ذكر الروايات وارقوال فقط ،ولكنه يجتهد في ايان

المعاني اللفية المستنبطة من اآليات ومراميها البالغية.

فنراه يذكر الروايات التي ياين اها معنى اآلية ،كما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ البقرة  ،٣١1قال الايضاو رحمه هللا عن اان عبا

رضي هللا عنهما

(لما نزلت ألذ رسول هللا صملى هللا عليه وسملم الغنيمة وهي أول غنيمة في اإلسالم(. ٢
ومن ايانه للمعاني اللفية وذكره لداللة اآليات وما و ار ها وما يفهم منها ،ما جا في تفسير
قوله تعالى ﭽﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭼ آل عمران

 ،١1قال الايضاو رحمه هللا حصر لمقامات السال على أحسن ترتيب ،فإن معاملته م هللا

وهو منعها عن الرذا ل وحبسها على الفضا ل

تعالى ما توسل واما طلب ،والتوسل ما بالنف

والصار ي ملهما ،واما بالادن ،وهو ما قولي وهو الصدق واما فعلي وهو القنوت الذ هو مالزمة

الطاعة ،واما بالمال وهو ِ
اإلنفاق في سال اللير ،واما الطلب فباالستغفار رن المغفرة أعظم
المطالب ال الجام لها وتوسيط الواو اينهما للداللة على استقالل كل واحد منها وكمالهم فيها أو

) ١تفسير الايضاو

١2٣/٣

) ٢تفسير الايضاو

١٨1/١

) ٣تفسير الايضاو

٣2٣/٣
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لتغاير الموصوفين اها ،وتلصير ارسحار رن الدعا فيها أقرب لى ِ
اإلجابة ،رن العبادة حين ذ

أ

والنف

أصفى والروي أجم للمجتهدين(.)1

 .4أحاديث فضائل السور:

من منهج الايضاو أنه يذكر في نهاية تفسير كل سورة حديثاً في فضلها ،وقد عَّد هذا

من الم لذ التي ألذت عليه ،رن أكثرها أحاديث ضعيفة كما تقرر ذل سابقاً.

فمن ذل ما جا في نهاية سورة الما دة حيث يقول الايضاو رحمه هللا عن الناي صملى

هللا عليه وسملم "من ق أر سورة الما دة أعطي من ارجر ع ر حسنات ومحي عنه ع ر سي ات ورف

له ع ر درجات بعدد كل يهود ونصراني يتنف

(٣

في الدنيا"

 .1املسائل الفقهية:

الايضاو رحمه هللا كما تقدم في ترجمته من كبار فقها عصره ،لذل فإننا نرل في تفسيره

تعرضه لبعض المسا ل الفقهية لصوصاً عند آيات ارحكام ،و ذكر آ ار العلما فيها ،لكنه ال
يتوس ال يذكرها اإيجاز دون سهاب.
ومن ذل

ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ

الل ْغ ِو ِفي أي ِ
للا ِب َّ
ﯛ ﯜﯝﭼ الما دة  ،٨1قال الايضاو رحمه هللا (الَّ يد ِ
مانك ْم هو ما
الذكم َّ
ْ
يادو من المر بال قصد كقول الرجل ال وهللا وبلى وهللا ،واليه ذهب ال افعي رضي هللا تعالى
عنه ،وقيل الحلف على ما يظن أنه كذل ولم يكن ،واليه ذهب أاو حنيفة رحمه هللا تعالى(. ٢

ومثاله أيضاً قوله في تفسير قوله تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ
المجادلة ( ، ٢ث َّم يعودون لِما قالوا أ لى قولهم بالتدار ...وهو انقض ما يقتضيه وذل عند

ال افعي اإمسا

المظاهر عنها في النكا زماناً يمكنه مفارقتها فيه ،ذ الت ايه يتناول حرمته

لصحة استثنا ها عنه وهو أقل ما ينتقض به .وعند أاي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو انظرة هوة.
وعند مال بالعزم على الجماي ،وعند الحسن بالجماي(. ٣

) ١تفسير الايضاو

٣٣1/١

) ٢تفسير الايضاو

٣21/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣11/١
٢٨3/٢
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 .6القراءات:

اهتم الايضاو اذكر الق ار ات الملتلفة التي تجي عليها اآلية وذكر صاحب هذه الق ار ة،

لكنه لم يلتزم بالق ار ات المتواترة فقط ،ال ضم ليها ال اذة ،كما نر على ذل في مقدمته ذ يقول

المعزوة لى ار مة الثمانية الم هور ن،
"ويعرب –يعني تفسيره -عن وجوه الق ار ات الم هورة
م
()1
وال واذ المروية عن الق ار المعتار ن"
مما جا في تفسير الايضاو من ذكر للق ار ات ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭞ ﭟ

ِ
الد ِ
ين ق ار ة عاصم والكسا ي ويعقوب
ﭠ ﭡ ﭼ الفاتحة  ،٣قال الايضاو رحمه هللا مالِ ِ ي ْو ِم م
ويعضده قوله تعالى ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕ ﭼ االنفطار  .١1وق أر الباقون
ملِ ِ  .وهو الملتار رنه ق ار ة أهل الحرمين ولقوله تعالى ﭽﯸ ﯹ ﯺﭼ غافر  ١1ولما فيه
(٣

من التعظيم ...وقر مل بالتلفيف ومل الفا الفعل
 .7املعىن اللغوي للكلمة:

من منهج الايضاو رحمه هللا أنه يوضح المعنى اللغو للكلمة في أصل وضعها ليتضح

معناها في سياق اآلية ،فمن ذل

مثالً ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ البقرة  ،1قال الايضاو رحمه هللا واإلنذار :التخويف
أريد ب التخويف مر ذاب هللا

()3

ومثال ذل أيضاً قوله في تفسير قوله تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ البقرة  ،١31قال الايضاو رحمه هللا والنسخ في اللغة
زالة الصورة عن ال ي واثباتها في غيره ،كنسخ الظل لل م

لكل واحد منهما كقول

نسلت الر ح ارثر ،ونسلت الكتاب .ونسخ اآلية ايان انتها التعاد
(٣

بق ار تها ،أو الحكم المستفاد منها ،أو اهما جميعاً

) ١تفسير الايضاو

1-2/١

) ٢تفسير الايضاو

٣١/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

والنقل ،ومنه التناسخ .ثم استعمل

١٣/١

١٣1/١
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 .0االستشهاد بالشعر لبيان معىن الكلمة:
من ذل

ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

الرِقي ِم اسم الجال أو الواد
ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الكهف  ،1قال الايضاو رحمه هللا و َّ

الذ

فيه

كهفهم ،أو اسم قر تهم أو كلاهم .قال أمية ان أاي الصلت
ول ْي

الرِقيم مج ِاو ار
ِاها ِالَّ َّ

وصيدهمو والقوم ِفي الكه ِ
ف ه مجد
ْ
ْ
ْ

ُّ
 .9االستشهاد بأقوال اللغويني:

(١

من ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ البقرة

 ،٣ – ١قال الايضاو رحمه هللا الم وسا ر ارلفاظ التي يتهجى اها ،أسما مسمياتها الحروف
التي ركات منها الكلم لدلولها في حد االسم ،واعتوار ما يلر به من التعر ف والتنكير والجم

والتصغير ونحو ذل عليها ،وبه صر اللليل وأاو علي(. ٣
 .02بيان االشتقاقات واألبنية الصرفية:

من ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﭼ

ارنعام  ، 1٨قال الايضاو رحمه هللا وق أر اان كثير والبصر ان بكسر القاف على أنه اسم فاعل،
(٢

والمستودي اسم مفعول أ فمنكم قار ومنكم مستودي
 .00بيان التغريات الصرفية:

من ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ الكهف

 ،١1قال الايضاو رحمه هللا (ِذا طلع ْت تتزاور ع ْن ك ْه ِف ِه ْم تميل عنه...وأصله تتزاور ف دغمت
(٣
التا في ال از
 .00الصناعة النحوية:

اهتم الايضاو رحمه هللا بالصناعة النحوية اهتماماً واضحاً ،وذل

المعنى وايضاحه ،لكنه لم يتوس في هذا ارمر.

) ١تفسير الايضاو

٢٣٨/٣

) ٢تفسير الايضاو

23٨-231/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣٣/١

٢٢١/٣
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من أمثلة اهتمامه بالصناعة النحوية ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ البقرة  ،١٣قال الايضاو رحمه
هللا (ِ َّنما نحن مسته ِزدن ت كيد لما قاله ،رن المستهز بال ي المستلف به م ِ
صٌّر على لالفه.
ْ
ْ ْ
لما (قالوا
أو ادل منه رن من حقر اإلسالم فقد عظم الكفر .أو است ناف فك ن ال ياطين قالوا لهم َّ
نا معكم ن صح ذل فما بالكم توافقون المدمنين وتدعون اإليمان ف جااوا اذل (. ١

فقد أعرب الايضاو جملة ( نما نحن مستهز ون ثالثة عرابات اآلية تحتملهن جميعاً ،بما

توصل لى فهمه ال بمعرفة هذه اإلعرابات
ال يناقض المعنى ،ال كل عراب يدد معنى دقي ال ي َّ

جميعاً.

ومن منهج الايضاو في الصناعة النحوية ،است هاده ب ار أ مة النحو ،كما جا في
تفسير قوله تعالى ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ البقرة  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا وأر
بصوتها مخفوض المحل ند الخويل بإضمار مر منصوب بإفضاء الف ل إلي ب د حذفها ند
سيبوي

()2

ً
ثانيا :منهجه البالغي:
تقرر سابقاً أن تفسير الايضاو من التفاسير التي اهتمت بالناحية البالغية واللغوية،
مما َّ

لذا س حاول يضا منهج الايضاو رحمه هللا في عرضه للمسا ل البالغية في تفسيره ،وأهم مالمح
هذا المنهج

 .0اهتمامه بعلمي املعاني والبيان أكثر من البديع:
َّ
الدار

لتفسير الايضاو يتضح له أن الايضاو رحمه هللا اهتم بعلمي المعاني والايان

أكثر من علم الادي ِ ،
فتج ْده قد أتى على أكثر موضوعات علم المعاني من لار وان ا وتقديم
وتالير ،وتعر ف وتنكير ،ولروج الكالم عن مقتضى الظاهر ...لخ ،وكذل على أكثر موضوعات
لكن ذا ما استقرأنا علم الادي وجدنا مباحثه قليلة
علم الايان من مجاز واستعارة وكناية وتعر ضْ ،
تادو على استحيا .

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

23/١
1٣/١
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ولعل الساب في ذل هو أن علم الادي أكثره قا م على المحسنات اللفظية ،والايضاو
َّ

ير د أن يوظف البالغة إليضا المعاني القرآنية و تحق له ذل بعلمي المعاني والايان أكثر من

الادي .

 .0التعريفات االصطالحية البالغية:

من منهج الايضاو رحمه هللا أنه ي مِ
عرف بعض المصطلحات البالغية و تر تعر ف
بعضها اآللر.
فمن تعر فاته البالغية تعر فه (للتعر ض ذ يقول فيه التعر ض والتلويح يهام المقصود

بما لم يوض له حقيقة وال مجا اًز ،كقول السا ل ج ت رسلم علي (. ١

وعرف الايضاو (الكناية فقال والكناية هي الداللة على ال ي اذكر لوازمه وروادفه،
َّ

كقول الطو ل النجاد للطو ل ،وكثير الرماد للمضياف(. ٣

وعرف الايضاو (ارمر فقال وارمر هو للقول الطالب للفعل ،وقيل م العلو ،وقيل
َّ

م االستعال  ،وبه سمي ارمر الذ هو واحد ارمور تسمية للمفعول به بالمصدر ،فإنه مما يدمر
به كما قيل له

ن وهو الطلب(. ٢

ركب حيث سماه بالت ايه َّ
وعرف الت ايه الم َّ
المدلف ،فقال والظاهر أن التمثيلين من جملة
َّ

التمثيالت المدلفة ،وهو أن ي به كيفية منتزعة من مجموي تضامت أجزاده وتالصقت حتى صارت
ي اً واحداً ب لرل مثلها ،كقوله تعالى ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ الجمعة 2

(٣

وعرف التمثيل المفرد فقال ويمكن جعلهما من قايل التمثيل المفرد ،وهو أن ت لذ أ يا
َّ
فرادل فت اهها ب مثالها كقوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ فاطر ٣١ – ١1

) ١تفسير الايضاو

٣3٢/١

) ٢تفسير الايضاو

1٨/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

(2

٣3٢/١
2٨/١
2٨/١
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لكن فيما عدا ذل

لم نقف على تعر فات بالغية لمباحث مهمة في علم البالغة مثل

ولعل الساب في ذل أن
(اللار ،اإلن ا  ،التعر ف ،التنكير ،المجاز ،ت كيد المد بما ي به الذم َّ ،
الايضاو بصدد تفسير كتاب هللا وايضا المعنى وبيان الدقا

البالغية ،ولي

مقصده ارسا

ت صيل علم البالغة والكتابة في تفر عاته وتعر فاته.
 .1عدم التفصيل يف تسمية الفن البالغي:

لم يكن الايضاو يذكر الفن البالغي ب كل مفصل ال كان ي تي على ذكره اوجه عام،

فيقول مثالً استعارة وال ياين نوعها تصر حية أومكنية ،أو يفر اين المجاز المرسل والعقلي.

من ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ومنها قوله تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

المدثر  ،٣ – ١قال الايضاو رحمه هللا (يا أُّيها المدَّثر) أ المتدثر وهو الب

الدثار ...وقيل

المراد بالمدثر المتدثر بالناوة والكماالت النفسانية ،أو الملتفي فإنه كان بح ار كالملتفي فيه على

سايل االستعارة(.)1

 .4استشهاده بالشعر :

يست هد الايضاو بال عر لدعم توجيهاته البالغية ،من ذل است هاده على االلتفات في

قوله تعالى ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭼ الفاتحة  ، 2 - ٣قال الايضاو

ومن عادة العرب التفنن في الكالم والعدول من أسلوب لى

آلر تطر ة له وتن يطاً للسام  ،فيعدل من اللطاب لى الغيبة ،ومن الغيبة لى التكلم وبالعك ،
كقوله تعالى ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ يون

ﮰ ﭼ فاطر  ،1وقول امر القي

ِ
باإلثم ـ ـِد
تطاول ليل

وبات وبات ْت له ليلـة
ِ
من نب جا ني
وذل ْ

) ١تفسير الايضاو

) ٣تفسير الايضاو

 ٣٣وقوله ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ون ـ ـام اللـ ـ ـلي ولـ ـم ت ْرق ـ ـِد
ِ
اررمـ ـِد
كلْيلة ذ العا ِر ْ
ِ (٣
لارته عن أاي ار ْسود
و ْ

٣1٣/٢

١1-١2/١
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ً
 .1ربط اآلية بالغيا بآية أخرى:

يعمد الايضاو عند تقر ره لمس لة بالغية اربطها وت ايهها ب ية ألرل أكثر وضوحاً في

بااها البالغي بحيث تصبح عالمة يحال ليها أمثالها.

من ذل ما جا في المجاز العقلي حيث جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮎﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ارعراف  ،٨2قال الايضاو رحمه هللا (بعد ِص ِ
الحها بعد ما أصلح
ْ ْ
اإلضافة ليها ِ
أمرها أو أهلها ارنايا وأتباعهم بال ار  ،أو أصلحوا فيها و ِ
كاإلضافة في ﭽﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭼ سب .٢٢

(١

 .6ذكر األغراض البالغية للفن البالغي:

لم يكن الايضاو يتوقف عند ذكر الفن البالغي الموجود في اآلية ،ال كان يذكر غرضه

البالغي وفا دته المعنوية ،من ذل

تعليل االلتفات في قوله تعالى ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ البقرة  ،٣١ – ٣3قال
الايضاو رحمه هللا (يا أُّيها َّ
الناس ا بدوا رَّب ت) لما عدد فرق المكلفين وذكر لواصهم ومصارف

أمورهم ،أقال عليهم باللطاب على سايل االلتفات ه ماًز للسام وتن يطاً له واهتماما بأمر ال بادة،
وتفليماً ل نها ،وجا اًر لكلفة العبادة الذة الملاطبة(. ٣
 .7ذكر الوجوه البالغية املتعددة:

قد تحتمل اآلية أكثر من وجه بالغي فكان الايضاو ي تي على ذكر الوجهين جميعاً ،كما

جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭼ النور  ،٣2قال الايضاو
رحمه هللا وانما سمي الزحف مشيا وى االست ارة أو المشاكوة

) ١تفسير الايضاو

221/١

) ٢تفسير الايضاو

23٢/٣

) ٣تفسير الايضاو

21/١
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ومن ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ الحج  ،13قال الايضاو رحمه هللا وانما سمي االاتدا
(١

بالعقاب الذ هو الج از لالزدواج أو رنه سابه
 .0اعرتاضه على آراء بالغية:

من منهج الايضاو رحمه هللا أنه قد يذكر رأياً بالغياً في اآلية ويعترض عليه ،من ذل

ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ سب  ،٣٣قال
الايضاو رحمه هللا وهو بعد ما تقدم من التقر ر الاليغ الدال على من هو على الهدل ومن هو
في الضالل أالغ من التصر ح رنه في صورة االنصاف المسكت لللصم الم اغب ،ونظيره قول

حسان
ف ركما للير كما ِ
الفدا
م

أت ْهجوه ول ْست له بكف
وقيل نه على اللف والن ر وفيه نظر(. ٣
 .9تعليل توجيهاته البالغية:

من منهج الايضاو رحمه هللا في تفسيره أنه يعمِلل أحكامه وتوجيهاته البالغية ،وال يطلقها

جزافاً ،فمن ذل

ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﭼ البقرة  ،١٣2قال الايضاو رحمه هللا إ(َّنك إذا لمر َّ
الظالمير)
أكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه أحدها ِ
اإلتيان بالالم الموط ة للقسم ثانيها القسم المضمر.
ثالثها حرف التحقي وهو أن .رابعها تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية.

اإلتيان بالالم في اللار .وسادسها جعله من َّ
ولامسها ِ
الظالِ ِمين ،ولم يقل ن ظالم رن

في االندراج معهم يهاماً بحصول أنواي الظلم .وسابعها التقييد بمجي العلم تعظيماً للح المعلوم،
وتحر صا على اقتفا ه وتحذي اًر عن متابعة الهول ،واستفظاعاً لصدور الذنب عن ارنايا

) ١تفسير الايضاو

٣21/٣

) ٢تفسير الايضاو

١٣٨/١

) ٣تفسير الايضاو

١31/٢
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الفصل الثاني

" مباحث علم املعا ني يف تفسري البيضاوي "


مقدمة في علم المعاني (الفصاحة والبالغة



المبحث ارول اللار واإلن ا .



المبحث الثاني التعر ف والتنكير.



المبحث الثالث التقديم والت لير.



المبحث الراب

االعتراض.



المبحث اللام

لروج الكالم عن مقتضى الظاهر.



المبحث الساد

اإليجاز واإلطناب والمساواة.
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الفصل الثاني :مباحث علم املعاني يف تفسري البيضاوي
الفصاحة والبالغة لغة:

الفصاحة :البيار ،فصح الرجل فصاح ًة ،فهو فصيح من قوم فصحا  ،تقول رجل فصيح
وكالم فصيح أ اليغ ،ولسان فصيح أ طْل  ،وأفصح تكلَّم بالفصاحة ،وأفصح عن ال ي
ِ
المنطل اللسان في القول ،الذ يعرف جيد الكالم
فصاحاً ذا ايَّنه وك فه ،والفصيح في اللغة

من ردي ه ،وأفصح اللان ذهب اللب عنه ،وف ِ
صح اللان ذا ألذت عنه الرغوة ،وأفصحت ال اة
والناقة للر لانهما ،وأفصح الصبح ادا ضو ه واستبان ،وكل ما وضح فقد أفصح ،ويقال قد

فصح الصبح أ بان ل وغلب ضو ه(. ١

وقد ورد ذكر الفصاحة في القرآن الكر م في قول هللا تعالى ﮋﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ (القصر  ، ٢٣وقال عليه الصالة
والسالم "أنا أفصح العرب ايد أني من قر "(. ٣

وموسى عليه السالم حين ذكر أن ألاه هارون هو أفصح منه لساناً في اآلية السابقة ي ير

لى العقدة التي كانت في لسانه والتي جا ت في قوله تعالى :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ طه ٣1

"وذل أن موسى عليه السالم كان في لسانه لثغة بساب ما كان تناول تل الجمرة حين لير اينها
()3

وبين التمرة أو الدرة ،ف لذ الجمرة فوضعها على لسانه ،فحصل فيه دة في التعاير"

فكان دعا

موسى عليه السالم هللا عز وجل أن يحل عقدة لسانه "رغبة منه في غاية اإلفصا بالحجة،

والمبالغة في وضو الداللة ،لتكون ارعناق ليه أميل ،والعقول عنه أفهم ،والنفو

كان قد ي تي من و ار الحاجة ،و الغ أفهامهم على بعض الم قة"

()4

ليه أسري ،وان

أما البالغة في الوغة فتعني االنتها والوصول ،وتعني أيضاً الفصاحة وحسن الكالم،

يقال الغ ال ي يالغ الوغاً وبالغاً وصل وانتهى لى مراده ،والبالغ ما يتالغ به و توصل لى

) ١لسان العرب (فصح جمال الدين اان منظور 2٣٣/٣ ،اتصرف ،دار صادر ،ايروت ،الطبعة الثالثة١٣١٣ ،ه
)٣

ر السنة للبغو

الحسين البغو  ،٣3٣/٣ ،المكتب اإلسالمي ،دم

 ،ايروت ،الطبعة الثانية١٣3٢ ،ه١1٨٢ ،م.

) ٢تفسير القرآن العظيم (اان كثير أاو الفدا سماعيل ان عمر ان كثير القر ي البصر ثم الدم قي (المتوفى 11٣هـ ،

 ،٣١٣/1تحقي محمد حسين م

 ١٣١1هـ

الدين ،دار الكتب العلمية ،من ورات محمد علي ايضون – ايروت ،الطبعة ارولى -

) ٣الايان والتايين عمرو ان بحر الم هور بالجاحا ،٢١/١ ،دار ومكتبة الهالل ،ايروت١٣٣٢ ،ه
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لغ حسن الكالم ،فصيحه يالغ بعبارة
ال ي المطلوب ،والبالغة الفصاحة ،ورجل اليغ وبْلغ وب ْ
لسانه ك ْنه ما في قلبه ،والجم الغا  ،وقد الغ بالغة صار اليغاً(. ١
وقد وردت مادة (الغ في القرآن الكر م في قوله تعالى ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ (النسا

.)1٢

والناظر لى التعر ف اللغو لكل من الفصاحة والبالغة يلحا ت ااهاً وترادفاً فيهما،

"والمقصود منهما الظهور والايان واالنتها

لى المعنى وبلوغ المراد باللفا الجيد والقول الاليغ

المدثر ،والتعاير الحسن الفصيح ،ولذا فإن أكثر البالغيين يرون أن الفصاحة والبالغة ترجعان لى

معنى واحد ،وان التلف أصلهما ،رن المراد اهما اإلبانة عن المعنى واإلظهار له وحسن التعاير
عنه.
ً
الفصاحة اصطالحا:

الاينة الظاهرة ،المتبادرة لى الفهم،
الفصاحة في اصطال أهل المعاني ،عبارة عن ارلفاظ ِم

والم نوسة االستعمال اين الكتَّاب وال ع ار لمكان حسنها(. ٣

والفصاحة كما سا تق وصفاً للكلمة وللكالم وللمتكلم ،فالكومة الفصيحة يجب أن تللر

من ارمور التالية

السم .
 .١من تنافر الحروف لتكون رقيقة عذبة ،ت ِلف على اللسان وال ت ْثقل على َّ
 .٣من الغرابة ،وتكون م لوفة االستعمال.
 .٢من ملالفة القيا

الصرفي ،حتى ال تكون اذة.

 .٣من الكراهة في السم .
أما فيما يلر "تنافر الحروف" :فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السم وصعوبة

أدا ها باللسان ،بساب كون حروف الكلمة متقاربة الملارج ،مثل كلمة (هعل  ،من قول أعرااي
(تركت ناقتي ترعى الهعل  ،وهو نات ترعاه اإلال.

) ١لسان العرب (الغ  ٣٣3/٨اتصرف.

) ٣جواهر البالغة في المعاني والايان والادي

أحمد الها مي،ر ،١1المكتبة العصر ة ايروت.
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و"غرابة االست مال" :فهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ،وال م لوفة االستعمال عند

العرب الفصحا  ،وهو قسمان القست األول ما يوجب حيرة السام في فهم المعنى المقصود من
"مسرج" من قول ردبة ان العجاج
الكلمة لترددها اين معنيين أو أكثر بال قر نة ،ومثاله كلمة َّ
وفاحماً ومرسناً َّ
مسرجاً

ومقل ًة وحاجباً مزججاً

والقست الثاني مر غرابة االست مال :ما يعاب استعماله الحتياجه لى تتب اللغات وكثرة
البحث والتفتي
ان عمرو النحو

في المعاجم والقوامي  ،ومثاله "تك ك تم" وهي بمعنى اجتمعتم ،من قول عيسى
(ما لكم تك ك تم علي كتك ك كم على ذ جنة افرنقوا عني .

وأما "مخالفة القياس" فهو كون الكلمة اذة غير جار ة على القانون الصرفي المستنبط
من كالم العرب ،مثل كلمة (ارجلل  ،في قول أاي النجم
الواحد الفرد القديم ارول

الحمد ن العلي ارجلل

ِ
(ارجل باإلدغام وال مسوغ لفكه.
م

فإن القيا

وأما "الكراهة في السمع" :فهو كون الكلمة وح ية ،وت نفها الطباي ،وتمجها ارسماي،
وتناو عنه ،كما يناو عن سماي ارصوات المنكرة ،مثل كلمة (الجر َّي ومعناها النف  ،في قول
أاي الطايب المتناي يمد سيف الدولة
كر م ِ
النسب
الج ِر َّي ر ف
ْ

(١

اللقب
مبار االس ِم أغر ْ

ً
البالغة اصطالحا:

عرف اللطيب القزو ني البالغة ب نها مطابقته لمقتضى الحال م فصاحته(. ٣
َّ
والكالم حتى يكون اليغاً ال اد له من دعا م وهي

(٢

 .١التيار اللفظة.

 .٣حسن التركيب وصحته.
) ١جواهر البالغة ٣١-٣3

) ٣اإليضا في علوم البالغة جالل الدين القزو ني ،٣١/١،محمد عاد المنعم لفاجي ،دار الجيل ايروت ،الطبعة الثالثة.

) ٢البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني فضل حسن عبا  ،2٨ ،دار الفرقان للن ر والتوز  ،الطبعة الرابعة١٣١1 ،ه،

١111م ،ارردن.

78

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

 .٢التيار ارسلوب الذ يصلح للملاطاين ،م حسن ااتدا  ،وحسن انتها .
وبقدر ما يتهي من هذه الدعا م ،يكون الكالم مدث اًر في النفو  ،والت ثير هو الدعامة الرابعة

من دعا م البالغة.

فالبالغة ذن ال اد فيها من ذوق وذكا  ،بحيث يدر المتكلم متى يتكلم ،ومتى ينتهي،

وما هي القوالب التي يصب فيها المعاني التي رتاها في نفسه ،فرب كالم يكون جميالً في نفسه
ومعناه لكنه لم تراي فيه هذه الظروف ومقتضى الحال فال يكون مدث اًر في النفو .

فالبالغة ليست منحصرة في يجاد معان جليلة ،وال في التيار ألفاظ واضحة جز لة ،ال

هي تتناول م هذين ارمر ن أم اًر ثالثاً ،وهو يجاد أساليب مناسبة للت ليف اين تل

وارلفاظ ،مما يكساها قوة وجماالً(. ١

المعاني

بعد ما تقرر من تعر ف الفصاحة والبالغة لغة واصطالحاً ،يظهر أن من العلما من فرق

اينهما ومنهم من جعلهما بمعنى واحد ،ويظهر لنا أن الكالم قد يكون فصيحاً أو ال يكون فصيحاً
َّ
ارجال في فصاحة الكلمة والكالم ،وقد يكون الكالم اليغاً أو ال
انا على ما ا تر علمادنا
أصلوها.
بالنظر لى الدعا م التي وضعوها و َّ

هذا كله فيما يلر كالم الب ر ،لكن وجب العلم أن كل معاني الفصاحة والبالغة حاصلة
وثااتة لكالم من لل اإلنسان َّ
وعلمه الايان ،كالم هللا عز وجل المتمثل في القرآن الكر م" ،فيجب
القضا بكونه فصيحاً ،سوا قلنا ن الفصاحة راجعة لى ارلفاظ ،والبالغة راجعة لى المعاني ،أو
سوا قلنا نهما ي واحد يقعان على فا دة واحدة ،فكل كالم فصيح فهو اليغ ،وكل اليغ من

الكالم فهو فصيح ،فعلى جمي وجوههما فهما حاصالن في القرآن على أوضح محصول وأكمله،

فيجب القضا بكونه فصيحاً"(. ٣

والقرآن كله فصاحة وبالغة ،ال يعرفها ًال من حذق أساليب العرب ومهر فيها َّ
وتمكن

منها ،لذل كان العرب بما جالوا عليه من فصاحة وبالغة  -حتى الكفار منهم -ال يتمال نفسه

عند سماي القرآن ،فتراه ِ
يلر ساجداً ،كما حكى أاو عايدة أن أعرااياً سم رجالً يق أر ﭽﭞ ﭟ

) ١جواهر البالغة ٣٣
)٣

الطراز رسرار البالغة وعلوم حقا

ارولى١٣٣٢ ،ه.

اإلعجاز يحيى ان حمزة العلو  ،١٣3/٢ ،المكتبة العصر ة ،ايروت ،الطبعة
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ﭠﭼ (الحجر  1٣فسجد وقال سجدت لفصاحة هذا الكالم" ،وعندما ق أر الناي صلى هللا عليه
وسلم سورة النجم بحضور كفار قر
قال اان عبا

وانتهى لى قوله تعالى ﭽﮧ ﮨﮩ ﭼ (النجم 1٣

رضي هللا عنه كما جا عند الالار

وسجد معه المسلمون والم ركون والجن واإلن "(. ١

"سجد الناي صلى هللا عليه وسلم بالنجم،

فالقرآن فصيح اليغ ،فصيح في ألفاظه ،اليغ في معانيه التي كانت تتنزل وف مقتضى
الحال ،وكما يقول القزو ني "فمقتضى الحال ملتلف ،فإن مقامات الكالم متفاوتة ،فمقام التنكير
يباين مقام التعر ف ،ومقام اإلطالق يباين مقام التقييد ،ومقام التقديم يباين مقام الت لير ،ومقام

الذكر يباين مقام الحذف ،ومقام القصر يباين مقام لالفه ،ومقام الفصل يباين مقام الوصل ،ومقام
اإليجاز يباين مقام اإلطناب والمساواة ،وكذا لطاب الذكي يباين لطاب الغاي"(. ٣
"لذل

فإن اللطاب الموجه لى المدمنين يلالف في طر قته وأسلوبه وألفاظه ومعانيه

اللطاب الموجه للكافر ن" ،ففي قوله تعالى ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ الطارق  ،١1 – ١١فالوعيد
والتهديد في هذه اآليات ك نه الصواع التي تنلل لها قلوب الكافر ن الملحدين.
وفي قوله تعالى ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﭼفصلت  ،٣1 - ٣1فهو لطاب للكافر ن فيه من التهديد والوعيد واإلهانة والتحقير،
فمن يحارب اإلسالم في الدنيا سيدا

بارقدام يوم القيامة.

فجا الكالم مراعياً لحال الملاطاين مراعاة تامة ،ولكن لو انتقلنا لنرل كيف تغير الكالم،

فنقف قليالً م المدمنين ،ونت مل في كيفية اللطاب الموجه ليهم ،قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

) ١صحيح الالار

محمد ان سماعيل الالار  ،١٣٣/1 ،حديث رقم ( ، ٣٨1٣تحقي محمد زهير الناصر ،دار طوق

النجاة ،الطبعة ارولى١٣٣٣ ،ه.

) ٣اإليضا

.٣٢-٣٣/١
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ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ فصلت ،٢2 – ٢3

فاللطاب كله رحمة ولين ،رن الحال تقتضي هذا اللطاب ،والفرق واضح اين اللطااين ،فهذا
مقام وذا مقام ،وهذا مقال وذا مقال"(. ١

حديث البيضاوي عن الفصاحة والبالغة القرآنية:

تحدث الايضاو في تفسيره عن فصاحة القرآن وبالغته حديثاً مبا اًر وان كان كل تفسيره

ي ير لى بالغة القرآن وفصاحته فقال تعليقاً على قوله تعالى ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ هود  ،٣٣قال واآلية في
غاية الفصاحة لفلامة لفظها وحسن نظمها والداللة على كنه الحال ،م اإليجاز اللالي عن

اإللالل(. ٣

وقال مقر اًر وجه التحد واإلعجاز الحاصل في القرآن الكر م عندما َّ
عل على قوله تعالى

ﭽﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
لما قرر وحدانيته تعالى وبيَّن الطر الموصل لى العلم اها ،ذكر عقيبه
ﯵ ﭼ البقرة َّ ،٣٢
ما هو الح َّجة على ناوة محمد صلى هللا عليه وسلم ،وهو القرآن المعجز بفصاحته التي َّ
اذت
كل م ِ
ِ
ِ
مصاق اللطبا من العرب العربا م
نط  ،وافحامه من طولب بمعارضته من
فصاح ًة م
َّ
َّ
المعارة ،وع ِرف ما يتعرف به عجازه
ضارة ،وتهالكهم على
كثرتهم وافراطهم في
المعازة و َّ
المضادة والم َّ
و تيقن أنه من عند هللا كما يدعيه(. ٢

وقال في قوله تعالى ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﭼ يون

 ،١1فإنه

ارة لى أن القرآن معجز لارق للعادة

فإن من عا اين أظهرهم أربعين سنة لم يمار فيها علماً ،ولم ي اهد عالماً ،ولم ين ئ قر ضاً
وال لطبة ،ثم ق أر عليهم كتاباً ازت فصاحته فصاحة كل ِم ِ
نطي وعال عن كل منثور ومنظوم

) ١من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ،ر ،١1-١2الطبعة الرابعة١٣٢3 ،ه٣331 ،م.
) ٣تفسير الايضاو

.١٢٣/٣

) ٢تفسير الايضاو .11/١
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واحتول على قواعد علمي ارصول والفروي وأعرب عن أقاصير ارولين وأحاديث اآللر ن على
ما هي عليه ،علِم أنه معلوم به من هللا تعالى(. ١
علم املعاني:

عرف السكاكي علم المعاني ب نه "تتب لوار تراكيب الكالم في اإلفادة وما يتصل اها
َّ

من االستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن اللط في تطاي الكالم على ما يقتضي الحال

ذكره"(. ٣

أما اللطيب القزو ني فقال عنه "علم يعرف به أحوال اللفا التي اها يطاا مقتضى

الحال"(. ٢

"وقد كانت البالغة العربية بفروعها الثالثة المعاني والايان والادي أول ارمر كلها وحدة

املة دون تمييز أو تحديد ،فتجد في كتب المتقدمين لير اهد على هذا ذ تجدها ملتلطة

ابعضها البعض دون فصل اينها.

و ي اً ف ي اً ألذ الم تغلون بالبالغة العربية ينحون اها منحى التلصر واالستقالل ،كما

ألذت مسا ل كل فن بالغي تتالور وتتالح واحدة بعد ارلرل ،وظل ارمر كذل حتى جا عاد

القاهر الجرجاني في القرن اللام

الهجر (٣1١ه ووض نظر ة علم المعاني في كتابه "دال ل

اإلعجاز" ونظر ة علم الايان في كتابه "أسرار البالغة" ،كما وض اان المعتز من قاله أسا

علم

الادي .
ذن اإلمام عاد القاهر الجرجاني هو واض أصول علمي المعاني والايان ومدسسها في

العربية ،وقد جعل من مباحث كال العلمين وحدة يمكن النظر فيها نظرة املة"(. ٣

نعود لى تعر ف القزو ني لعلم المعاني والذ هو من أدق التعار ف لهذا العلم حيث يقول

" وت ي رف ب أحوال الوفظ التي بها يطابق مقتضى الحال".

) ١تفسير الايضاو .1٣/٣

) ٣مفتا العلوم يوسف ان أاي بكر السكاكي ،ر ،١1١ضبط نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،ايروت ،لانان ،الطبعة
الثانية١٣31 ،ه١1٨1 ،م.

) ٢اإليضا في علوم البالغة .2٣/١
) ٣علم المعاني والايان والادي

عاد العز ز عتي  ،ر ،٣٢دار النهضة العربية للطباعة والن ر ،ايروت.
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وأحوال اللفا هي ارمور التي تعرض له من التقديم والت لير ،والتعر ف والتنكير ،واللار
واإلن ا  ،والحذف والذكر ،والفصل والوصل ،واإليجاز واإلطناب والمساواة ،ولروج الكالم عن

مقتضى الظاهر لى غير ذل من الموضوعات(. ١

وقد تعرض اإلمام الايضاو في تفسيره لكثير من هذه الموضوعات وبين ارغراض البالغية

التي يلرج ليها كل فن من هذه الفنون م ايان سر البالغة والجمال في اآليات القرآنية ،وس عرض
هذه الموضوعات بقدر ما تهي لي من الوقوف عليه في هذا البحث.

) ١من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان .١1
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املبحث األول :اخلرب واإلنشاء:
املطلب األول :اخلرب:
عرف اللار ب نه كل كالم يحتمل الصدق أوالكذب لذاته ،أ بقط النظر عن الذ ينط
ي َّ

باللار سوا كان مقطوعاً بصدقه أو كذبه ،وبقط النظر عن الادهيات كالسما فوقنا واررض

تحتنا ،فهذه مما ال ي

أحد في صدقها ،ولكننا نعتارها لا اًر لى ذات الكالم نفسه(. ١

فاللار ذن ما احتمل الصدق أوالكذب لذاته ،ولكن قد يس ل سا ل متى نعد اللار صادقاً
أو غير صادق؟ و أر جمهور البالغيين أن اللار يكون صادقاً ذا طاا الواق  ،ويكون كاذباً ذا
لم يكن كذل  ،فإذا قال قا ل جا ألو من السفر .وكان هذا اللار يد ده الواق  ،بمعنى أن ألا

قد جا بالفعل من سفره ،فذل هو الصدق ،ويسمى اللار صادقاً ،أما ذا لم يكن كذل  ،فلم يقدم
ألو من سفره ،فهنا يكون اللار كاذباً(. ٣
ُ
املقاصد واألغراض التي من أجلها يلقى اخلرب:
(٢

ارصل في اللار أن يلقى رحد غرضين

 .١ما فادة الملاطب الحكم الذ تضمنته الجملة ،ذا كان جاهالً له ،ويسمى هذا النوي "فائدة
الخبر" نحو "الدين المعاملة".

 .2واما فادة الملاطب أن المتكلم عالم أيضاً ب نه يعلم اللار ،كما تقول لتلميذ ألفى علي نجاحه
في االمتحان أنت نجحت في االمتحان .ويسمى هذا النوي "الزت الفائدة".

وقد يلرج اللار عن الغرضين السابقين لى أغراض بالغية ألرل تستفاد من الق ار ن،
ومن سياق الكالم.

) ١من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان .٣3
) ٣البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني .١33-11
) ٢جواهر البالغة  21اتصرف.
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األغراض البالغية للخرب:
 .0التهكم:

و َّ
وعرفه اان معصوم المدني في كتابه "أنوار الربي " فقال "هو في
التهكم االسته از َّ ،

االصطال ألر منه في اللغة ،رنه في اللغة بمعنى االسته از مطلقاً ،وفي االصطال

هو

اللطاب الفا اإلجالل في موض التحقير ،والب ارة في موض التحذير ،والوعد في مكان الوعيد،

والعذر في موض اللوم ،والمد في موض السلر ة ،ونحو ذل "(. ١

فيتضح من هذا التعر ف أ كاالً كثيرة ي تي عليها أسلوب التهكم ،والتي منها المد في
موض السلر ة ،وهذا ما رآه الايضاو عند تعرضه لقول هللا تعالى ﭽﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ هود ،٨1
قال الايضاو

ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذل ( ، ٣وقال

الزمل ر "نساته لى غاية السفه والغي  ،فعكسوا ليتهكموا به  ،كما يتهكم بال حيح الذ
م
(٣
يبض حجره( ، ٢فيقال له لو أبصر حاتم لسجد ل " .

ال

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ
اإلس ار

 ،٢1قال الايضاو

"ﭽﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ اتطاول  ،وهو تهكم بالملتال وتعليل

مجردة ال تعود اجدول"(. 2
للنهي ب ن االلتيال حماقة َّ
والسر الكامن و ار وصف هللا عز وجل المتكار ب نه لن يلرق اررض ولن يالغ الجبال

طوال ،هو أن المتكار دا ماً يحاول االعتزاز انفسه والتفالر على النا

أن يتطاول على النا

وهذا يجعله يحاول دا ماً

ويمد عنقه لى أعلى وذل يجعله يدف بقدمه في اررض محاوالً الوصول

رعلى نقطة يمكنه الوصول لها ،فجا القرآن مايناً أن حالته هذه لن تفيده ب ي .

) ١أنوار الربي في أنواي الادي

الطبعة ارولى١٢٨٨ ،ه١11٨ ،م

) ٣تفسير الايضاو

.١٣2/٣

) 2تفسير الايضاو

.٢3٢/٣

اان معصوم المدني ،٨2/٣،تحقي

) ٢في الصحا بض الما بضيضاً سال قليالً قليالً( ،الصحا
) ٣الك اف ٣٣3/٣

85

اكر هاد

كر ،مطبعة النعمان ،النجف ار رف،

 ، ١311/٢والمعنى الرجل ديد الالل.

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

ومن أساليب التهكم التي ت تي بطر اللار وضع البشارة موضع اإلنذار والتحذير ،كما
في قوله تعالى ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الواقعة  ،21قال الايضاو

"وفيه تهكم كما في قوله

ﭽﯤ ﯥ ﯦﭼ آل عمران  ،٣١رن النزل ما يعد للنازل تكرمة له"(. ١
 .0التحسر:

قال اان منظور في مادة (حسر وح ِسر ي ْحسر حس اًر وح ْسرًة وحسراناً فهو ح ِسير وح ْس ارن
ِذا ا متدت ندامته على أمر فاته .لذل فإن التحسر معناه الندامة على أمر فات عن المتكلم ،ونرل
ألبا اًر كثيرة أتت في القرآن على هذا المعنى(. ٣

من ارلبار التي ت تي لغرض التحسر قول هللا تعالى ﭽﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ ال ع ار
 1٨ - 1٣الشعراء ،1٨ - ٤٩ :قال الايضاو

"واللطاب – أ ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ

 -للمبالغة في التحسر والندامة ،والمعنى أنهم م تلاصمهم في مادأ ضاللهم معترفون بانهماكهم

في الضاللة متحسرون عليها"(. ٢

ونلحا أن صيغة اللار في اآليتين السابقتين في قوله تعالى ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﭼ ،قد جا ت ب قول صيغ اإللبار ،ذ اجتم في هذا اللار ثالثة مِ
مدكدات ،وهي

القسم ،وان المدكدة الملففة من الثقيلة ،والالم المدكدة أيضاً في جواب القسم ،وهذا يدل على دة

حسرتهم وندمهم على ما وقعوا فيه من عبادتهم غير هللا عز وجل.

وال اد من وقفة ثانية عند قوله تعالى (فكبكاوا فتكرار الحروف في هذه الكلمة توحي

اتكرار اإلطاحة اهم في نار جهنم مرة بعد مرة وهذا ي ير لى مدل اإلهانة التي سيكون عليها
هدال يوم القيامة ،ومن هنا يتضح المعنى البالغي الذ أضافه تكرار هذه الحروف.
ولو رجعنا لى أسلوب التحسر بطر

مر
اإللبار وفيه يتحسر المتكلم على نفسه كما َّ

معنا ،وقد يرد من المتكلم المدلي باللار تحس اًر على غيره ،كما يظهر من تفسير الايضاو لقوله

تعالى في قصة صالح عليه السالم م قومه ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

) ١تفسير الايضاو

.٢12/٢

) ٢تفسير الايضاو

2٣2/٣

) ٣لسان العرب (حسر .٨11/٣
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭼ ارعراف  ،11قال الايضاو

"ظاهره أن توليه عنهم كان

بعد أن أبصرهم جاثمين ،ولعله لاطاهم به بعد هالكهم كما لاطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قليب ادر ،وقال " نا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً" ،أو ذ ر ذلك وى
سبيل التحسر ويهت"(. ١
 .1التحسري:

وهذا الغرض ي به لى حد ما الغرض الساا وهو التحسر ،حيث يتفقان في كون كل

منهما يدل على الندم ،لكنهما يلتلفان من حيث أن اللار الذ

ي تي للتحسر يكون واقعا على

المتكلم ،سوا كان ندما وحسرة على نفسه أو على غيره ،أما اللار الذ ي تي بغرض التحسير،

فالغرض منه يقاي الحسرة والندامة على الملاطب ال على المتكلم به ،وهنا يتاين لنا الفرق اينهما.
ومما جا في القرآن على هذا الغرض قوله تعالى في المسلمين المتللفين عن اللحاق
اجي

المسلمين الذين الحقوا الم ركين لى حم ار ارسد عقب غزوة أحد ﭽﯶ ﯷ ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ آل عمران  ،١1٣ – ١1٢قال
الايضاو رحمه هللا " ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ قد تفضل عليهم بالتثايت وز ادة اإليمان والتوفي
للمبادرة لى الجهاد والتصلب في الدين واظهار الج ار ة على العدو وبالحفا عن كل ما يسو هم
واصابة النف م ضمان ارجر حتى انقلاوا انعمة من هللا وفضل ،وفي تحسير لومتخوف وتخطئة
رأي حيث حرت نفس ما فازوا ب "(. ٣

ونظير هذا المعنى ما جا في قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ارعراف  ،٣٣قال
الايضاو

" نما قالوه تاجحاً بحالهم و ماتة ب صحاب النار ،وتحسي ار لهم"(. ٢
والمعنى أن أصحاب الجنة لاطاوا أصحاب النار وألاروهم ب نهم متنعمون فيما آتاهم هللا

من فضله على عك

ما هم فيه من العذاب ال ديد ،وك نهم أرادوا اهذا اللطاب أن يوقعوا الحسرة

والندامة في قلوبهم وذل اذكر ما فاتهم من النعيم ،وتذكيرهم بما هم فيه من الجحيم ،رن معنى
) ١تفسير الايضاو

.222/١

) ٢تفسير الايضاو

.2٣٣/١

) ٣تفسير الايضاو

.٢١٣/١
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االستفهام في ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ تقر رهم أن وعد هللا لهم في الدنيا قد وق عليهم في
اآللرة.
 .4الوعد:

قال الجوهر الوعد يستعمل في اللير وال ر ،قال اان سيده في اللير الوعد و ِ
العدة ،وفي
ْ
ْ
م

ال ر ِ
اإليعاد والو ِعيد(. ١

وارلبار التي جا ت على سايل الوعد من هللا تعالى لعباده المتقين كثيرة ال تكاد تدلل
تحت حصر ،ومن ذل قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الفتح  ، ١قال الايضاو في تفسيرها
"وعد بفتح مكة"(. ٣
وذل رنه لم يكن قد فتح هللا لنايه على الحقيقة وقت نزول هذه اآلية ،فيكون هذا اللار

على سايل وعد هللا لنايه ب ن ذل كا ن ال محالة ،وقد أورد هذا اللار مدكداً اـ( َّن  ،وأضاف ليها
ضمير الجم (نا الدال على هللا عز وجل وهو ضمير يدل على العظمة والقدرة ،وك ن المراد أن

هللا عز وجل منجز ل يا محمد هذا الوعد ال محالة.

ومن ذل وعد هللا عز وجل لنايه بالحفا من أذل الم ركين كما في قوله تعالى ﭽﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﭼ الما دة  ،11قال الايضاو

دة وضمان من هللا سبحانه وتعالى بعصمة روحه صلى

هللا عليه وسلم من تعرض ارعاد "(. ٢
ومن ذل وعد موسى عليه السالم لقومه ب ن هللا ناصرهم على فرعون وقومه وذل عندما
توعدهم فرعون بالقتل في قوله تعالى ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ
ارعراف  ،١٣1عندها وعد موسى قومه بقوله تعالى ﭽﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ارعراف  ،١٣٨قال الايضاو
ﯙﯚ ﭼ و د لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من هال القبط وتور ثهم ديارهم"(. ٣
) ١لسان العرب (وعد .٣٨1٣/1
) ٣تفسير الايضاو

.٣1٢/٢

) ٣تفسير الايضاو

.211/١

) ٢تفسير الايضاو

٣2١/١
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 .1الوعيد والتهديد:

والوعيد يقاال الوعد ،كما عرفناه سابقاً ،ويكون الوعيد في ال ر ،وقد وردت هذه اللفظة في

القرآن الكر م في مواض عدة منها ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﭼ اراهيم  ،١٣وقوله تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﭼ ق .٣2
ومن أمثلة ارلبار التي جا ت لغرض الوعيد في القرآن الكر م قوله تعالى ﭽﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧ ﭼ يون

 ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا "ﭽﭤ ﭥ

ﭦﭧ ﭼ اإفسادها وتفو ت منافعها عليهم ،وفيه دليل على أن للعاد كسباً ،وأنه لي

بمسلوب

االلتيار بالكلية كما زعمت المجارة ،و جوز أن يكون و يدا لهم بمعنى أن ما يحي اهم يوم القيامة
من العذاب عدل من هللا ال يظلمهم به ،ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه"(. ١

ومما جا في القرآن على الوعيد قوله تعالى ﭽﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ارعراف  ،21قال الايضاو

"ﭽ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ ن لم تدمنوا ،وهو و يد وبيان للداعي لى عبادته"(. ٣
والمعنى أني أحذركم وأتوعدكم بعذاب هللا ن أنتم كذاتم الرسالة التي أرسلت اها ولم تعادوا

هللا عز وجل.

وقد يرد اللار في القرآن الكر م محتمالً الوعد والوعيد معاً كما في قوله تعالى ﭽﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﭼ الما دة  ،٣٨قال
الايضاو

ﭽ ﮬﮭﭼ فااتدروها انتها اًز للفرصة وحيازة لفضل السا والتقدم .ﭽﮯﮯ ﮰ

ﮱﯓ ﭼ ،است ناف فيه تعليل ارمر باالستباق ووعد ووعيد للمبادر ن والمقصر ن"(. ٢

) ١تفسير الايضاو

١3٢/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٣3/١

) ٣تفسير الايضاو

223/١

89

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

الضرب قوله تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
وعلى هذا
ْ

ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﭼ البقرة  ،١٢1قال الايضاو

"ﭽﮓ ﮔﭼ

تسلية وتسكين للمدمنين ،ووعد لهم بالحفا والنصرة على من ناوأهم .ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﭼ ما
من تمام الوعد ،بمعنى أنه يسم أقوالكم ويعلم لالصكم وهو مجاز كم ال محالة ،أو وعيد

للمعرضين ،بمعنى أنه يسم ما يادون ويعلم ما يلفون وهو معاقاهم عليه"(. ١

وقر با من معنى الوعيد التهديد ،كما جا في قوله تعالى ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﭼ ال ع ار  ،٣٣1قال الايضاو

تهديد ديد لما في "سي وت" من الوعيد الاليغ وفي "الذير

ظوموا" من اإلطالق والتعميم ،وفي "أي منقوب ينقوبور" أ بعد الموت من اإليهام والتهو ل"(. ٣
وقال الزمل ر في هذه اآلية "لتم السورة ب ية ناطقة بما ال ي أهيب منه وأهول ،وال أنكى

لقلوب المت مملين وال أصدي ركباد المتدار ن"(. ٢

ومن أمثلة ارلبار التي جا ت لغرض التهديد ما جا في معرض أمر هللا للنا

أن

الديهم فقال ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
يحسنوا لى و ْ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ اإلس ار

 ، ٣2 – ٣٣قال

القاضي رحمه هللا "ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ من قصد الار ليهما واعتقاد ما يجب لهما من
التوقير ،وك نه تهديد على أن يضمر لهما كراه ًة أو استثقاالً"(. ٣
 .6األمر:

قد ي تي اللار ويكون الغرض منه ارمر ،ويكون مجي ه اهذه الطر قة أالغ منه بطر

ارمر المبا ر ،وذل

كقول هللا عز وجل ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ الصف  ،١١ – ١3قال
الايضاو

ماين للتجارة وهو الجم
ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭼ است ناف ِم

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

) ٢الك اف ٢٣2/٢
) ٣تفسير الايضاو

١٣٢/١

.22٨/٣
.٣1٨/٣
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اين اإليمان والجهاد المدد
ذل مما ال يتر "(. ١

لى كمال عزهم ،والمراد به ارمر ،وانما جيء بوفظ الخبر يذاناً ب ن

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ البقرة  ،٣٣٨قال
الايضاو رحمه هللا " ﭽ ﭹ ﭼ لار بمعنى ارمر ،وتغيير العبارة للت كيد واإل عار ب نه مما
ِ
الملاطب قصد أن يمتثل ارمر فيلار عنه كقول في الدعا
يجب أن يساري لى امتثاله ،وك ن
(رحم هللا  ،وبناده على الماتدأ يز ده فضل ت كيد"(. ٣

ومن هنا يتضح أن ارمر ذا جا بصيغة اللار كان أالغ مما لو جا بصيغة من صيغ
ارمر المعروفة ،ذ يوحي ذل

ب ن الم مور حر به أن يجيب اآلمر لى أمره بسرعة ال تقال

الت لير حتى يغدو وك نه انتقل من كونه أم اًر لى اللار الذ حصل ووق وانتهى في وقت ساا ،
ذ من المعلوم أن ارمر نما يكون على وجه يطلب فيه اآلمر من الم مور فعل ي لم يكن قد
حصل وقت الطلب ،الالف اللار فهو حاصل وقت التكلم ن كان مثاتاً عند اإللبار به.
جل اسمه
ومنه أيضاً قوله َّ

 ،١٨قال الايضاو

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ الروم

" لبار في معنى ارمر اتنز ه هللا تعالى والثنا عليه في هذه اروقات التي

تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته"(. ٢
 .7النهي:

ي تي اللار أيضاً في القرآن الكر م لغرض النهي ،وهو أالغ من صر ح النهي كما يقول

الايضاو رحمه هللا ،ونرل ذل في قوله تعالى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﭼ
البقرة  ،٨٢ذ يقول الايضاو فيها " لبار في معنى النهي كقوله تعالى ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﭼ البقرة  ،٣٨٣وهو أالغ من صر ح النهي لما فيه من يهام أن المنهي ساري لى االنتها
فهو يلار عنه"(. ٣

) ١تفسير الايضاو

.٣3٣/٢

) ٢تفسير الايضاو

.٣٨/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.١1٣/١
.١١2/١
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ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى ﭽﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ التوبة  ٨٢قال
الايضاو (فقل لن تلرجوا م ِعي أاداً ولن ت ِ
قاتلوا م ِعي عد اوا لبار في معنى النهي للمبالغة"(. ١
ْ ْ ْ
ْ
ومن أ باهه في القرآن ما جا في قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱ ﭼ البقرة  ،١11قال القاضي الايضاو رحمه هللا "نفى الثالثة على قصد النهي
للمبالغة والداللة على أنها حقيقة ب ن ال تكون"

(. ٣

الايضاو

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ النسا

 ،1٣قال

"قيل (ما كان نفي في معنى النهي"(. ٢

والمعنى أنه ال يتصور أن رجالً مدمناً يقتل ألاه ال أن يكون لط ويفهم من هذه اآلية

النهي عن مقاتلة المدمن وهو أالغ لما فيه من تنكير كلمة (مدمن  ،وك نه نفى صفة اإليمان عنه
بالكلية ذ من المعلوم أن اإليمان مراتب واإليمان يز د و نقر كما دل عليه قوله تعالى

ﭽ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

ارنفال .٣
 .0التحريض:

َّ
ِ ِ
الصحا
جا في تاج العرو "ح َّرضه ت ْح ِر ضاً حثه على القتال وأ ْحماه عل ْيه ،كما في م
وقال اان سيده التَّح ِر ض التَّح ِ
ضيض .قال هللا تعالى ﭽﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ
ْ
ْ
الزَّجاج ت ِْو له حثَّهم على ِ
القت ِ
ال قال وت ِْو ل التَّ ْح ِر ِ
ارنفال  .12وقال َّ
ض في اللغ ِة أن تح َّث
ْ
ِ
اإل ْنسان حثَّاً ي ْعلم منه أَّنه حارض ِن تلَّلف ع ْنه"(. ٣
يتاين من التعر ف اللغو للتحر ض أنه بمعنى الحث والتحضيض والترغيب ،ونرل أن

الايضاو في تفسيره قد ألرج ألبا اًر على أنها بغرض التحر ض وألرل بغرض التحضيض وثالثة

) ١تفسير الايضاو

.13/٣

) ٢تفسير الايضاو

.٢11/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تاج العرو

.١11/١

(حرض الزبيد  ،مجموعة محققين ،٣13/١٨ ،دار الهداية.
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بغرض الحث ورابعة بغرض الترغيب ،وجميعها انف
تحت غرض واحد.

المعنى تقر باً ،لذل وضعنا هذه المعاني

وي تي اللار بغرض التحريض ،كما قد جا في سورة آل عمران في اآليات التي أنزلها
هللا عقب غزوة أحد بعدما اي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد قتل ،قال هللا عز وجل ﭽﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫ ﭼ آل عمران  ،١٣2قال الايضاو

"وفيه تحر ض وت جي على القتال ،ووعد

للرسول صلى هللا عليه وسلم بالحفا وت لير ارجل"(. ١
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﭼ آل عمران  ،١٣قال الايضاو

ﭽﯗ ﯘﯙﯚ ﭼ أ المرج  ،وهو تحر ض

على استادال ما عنده من اللذات الحقيقية ارادية بال هوات الملدجة الفانية"(. ٣
ومما جا في تفسير الايضاو من ارلبار بغرض التحضيض قوله تعالى ﭽﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ الما دة  ،1٢قال الايضاو
"تحضيض لعلما هم على النهي عن ذل فإن لوال ذا دلل على الماضي أفاد التوبيخ واذا دلل
على المستقال أفاد التحضيض"(. ٢

وي تي اللار بغرض الحث كما في قوله تعالى ﭽﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭼ النسا

 ،١٣1قال الايضاو

ﭽﭫﭬﭭﭮﭯﭼ أ

يكثر العفو عن

العصاة م كمال قدرته على االنتقام ،ف نتم أولى اذل  ،وهو حث للمظلوم على العفو ،بعدما َّ
رلر

له في االنتظار حمالً على مكارم ارلالق"(. ٣
وقد أ ار الايضاو

لى لار غرضه الترغيب ،في قوله تعالى ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ
) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.٢3١/١
.٣٣٨/١

) ٢تفسير الايضاو .٣٣1/١
) ٣تفسير الايضاو

.٣32/١
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النسا

 ،11قال الايضاو

"ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ مز د ترغيب

في الطاعة بالوعد عليها مرافقة أكرم اللال

وأعظمهم قد اًر"(. ١

 .9التسلية:

ِ
َّ
همي تسلِي ًة وأ ْسالني أ ك فه عني ،و ْانسلى عن الهم
جا في لسان العرب "سالني من م
(٣
َّ
يمعنى أ انك ف ،وقال أاو ز د معنى سل ْوت ذا ن ِسي ِذ ْكره وذ ِهل عنه"
وتسلى ً
يفهم مما جا في لسان العرب أن معنى التسلية هي زالة الهم وك فه عن اإلنسان ،وقد
جل ذكره ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ
جا ت ألبار كثيرة في القرآن الكر م على هذا المعنى ،فمنه قوله َّ
ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﭼ ارعراف
 ،١٣٨قال القاضي رحمه هللا ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ لما سمعوا قول فرعون
وتضجروا منه تسكيناً لهم ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ ﭼ تسلية

لهم وتقر ر ل مر باالستعانة بان والتثات في ارمر"(. ٢

فعندما يعلم المدمن أن اررض كلها بمن عليها هي ن يتصرف اها كيف ي ا يعز من ي ا

و ذل من ي ا وأن من يعادونه هم لل من لل هللا قادر على هالكهم وقتما ا تسكن نفسه

وتطم ن و هون عليه كل ما يلقى في سايل دينه.

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ فاطر ،٣
قال الايضاو

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ أ

فت

اهم في الصار على

تكذياهم...وتنكير رسل للتعظيم المقتضي ز ادة التسلية والحث على المصاارة"(. ٣

) ١تفسير الايضاو

.٢11/١

) ٢تفسير الايضاو

.211/١

) ٣لسان العرب (سال .٣3٨2/٢
) ٣تفسير الايضاو

.١١2/٢
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 .02التعجب:

العجب والعجب ِنكار ما ي ِرد علي ِلقَّل ِة اعِت ِ
ياده ...قال الزجاج أصل العج ِب في اللغة
ْ
ْ
أن ِ
اإلنسان ِذا أرل ما ينكره وي ِقل ِم ْثله قال قد ع ِج ْات من كذا ...قال اان ارعرااي العجب َّ
النظر
ِلى ي غير م ْلوف وال معتاد(. ١
وقد وردت مادة (عجب في القرآن الكر م ،فقال هللا تعالى ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ ارعراف  ،1٢فقال اان عا ور في تفسير هذه
اآلية "وحقيقة العجب مأنه انفعال نفساني يحصل عند د ار
م وباً اإنكار ال م ي المتعجب منه واستبعاده واحالته"(. ٣

ي غير م لوف ،وقد يكون العجب

ذن يتاين مما سا أن التعجب نكار ل ي غير معتاد وغير م لوف .وهنا صيغتان

تستلدمان للتعجب ،ارولى (ما أف و ) والثانية (أف ل ب ) ،لكن قد ي تي اللار بغرض التعجب،
وهو كثير في القرآن الكر م.

فمنه قوله تعالى ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

النور  ،١1قال الايضاو

" ﭽﯛ ﭼ تعجب من ذل اإلف  ،أو ممن يقول ذل  ،وأصله أن

متعجب ،أو تنز ها ن تعالى من أن يصعب عليه مثله ،ثم كثر فاستعمل ل
يذكر عند كل
َّ

تعجب"(. ٢
م َّ

ومنه قوله تعالى ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖﭼ

التوبة  ،٢3قال الايضاو

ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ دعا عليهم باإلهال  ،فإن من قاتله هللا هل  ،أو

ت جب من ناعة قولهم"(. ٣

) ١لسان العرب (عجب  ٣٨١١/٣اتصرف.

) ٣التحر ر والتنو ر محمد الطاهر ان عا ور ،١12/٨ ،الدار التونسية للن ر١1٨٣ ،ه.
) ٢تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣٨1/٣
.٣1/٣
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ونظير هذا المعنى قوله تعالى ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ الما دة  ،2٢قال الايضاو

وفيه معنى التعجب ،ك نه قيل ما

أحبط أعمالهم فما ألسرهم"(. ١
 .00االستهزاء:

است ْه أز به س ِلر ،ومنه قوله تعالى ﭽ ﯨ ﯩ
اله ْز والهزد الس ْل ِر ة ،ه ِز به ومنه .و ْ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ البقرة . ٣(١2 – ١٣

ومن ارلبار التي جا ت في القرآن الكر م على جهة االسته از قوله تعالى ﭽﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النازعات  ،١٣ – ١3قال
الايضاو ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ ذات لسران أو لاسر أصحااها ،والمعنى أنها ن صحت
فنحن ذا لاسرون لتكذيانا اها وهو استهزاء منهت"(. ٢
ونظيره أيضاً قوله تعالى ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﭼ سب
الساعة نكار لمجي ها أو استبطا استه از ً بالوعد
 ،٢قال الايضاو (وقال َّالِذين كفروا ال ت ِْتينا َّ
به"(. ٣
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼ النحل
 ، ٢2قال الايضاو

" نما قالوا ذل استه از "(. 2

) ١تفسير الايضاو

.٣٣٢/١

) ٢تفسير الايضاو

٣1٣/٢

) 2تفسير الايضاو

.٣13/٣

) ٣لسان العرب (ه أز .٣121/1
) ٣تفسير الايضاو

.١33/٢
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 .00الفخر:

جا في الصحا التفلر التعظم والتكار ،وقال اان مِ
السكيت فالرت الرجل ففل ْرته أ ْفلره
ف ْل اًر ،ذ كنت أكرم منه أباً وأ اما( ، ١وجا في لسان العرب الف ْلر مادعا العظم والكار وال رف(. ٣
وي تي اللار في معنى الفلر ،وذل كقول عمرو ان كلثوم في معلقته ال هيرة
تلر له الجباار ساجدينا

ذا الغ الفطام لنا صاي

ومما جا في التنز ل الحكيم على هذا الغرض قوله تعالى ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ سب  ،٢٣قال الايضاو في هذه اآلية تسلية لرسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مما مني به من قومه وتلصير المتنعمين بالتكذيب ،رن الداعي المعظم
ليه التكار والمفالرة ازلارف الدنيا واالنهما في ال هوات واالستهانة بمن لم يحا منها ،ولذلك

ضموا الته ت والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ"(. ٢
 .01التعليل:
والتعليل أن ي تي اللار إلظهار العلة والساب ،كما في قوله تعالى ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

النسا  ،١3٣قال الايضاو في معنى اآلية " لزام لهم وتقر على التواني فيه ب ن ضرر القتال
دا ر اين الفر قين غير ملتر اهم وهم يرجون من هللا بسابه من ظهار الدين واستحقاق الثروات
ما ال يرجو عدوهم فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصار عليها .وقر أن تكونوا بالفتح،
بمعنى وال تهنوا رن تكونوا ت لمون ،ويكون قوله ﭽﯕﯖ ﯗ ﯘﭼ وة لونهي
ر الوهر ألجو "(. ٣
وك ن اللار في ﭽﯕﯖ ﯗ ﯘﭼ جواب لسدال سا ل لماذا تنهانا يا رب
عن الوهن والضعف ونحن نقاتل أعدا نا؟

) ١الصحا (فلر .٢٣٢/٢

) ٣لسان العرب (فلر ٣1/2
) ٢تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.١31/٢
.٢٨٨/١
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ونظيره أيضاً قوله تعالى ﭽﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩﯪ ﭼ الما دة  ،١٢قال الايضاو رحمه هللا ﭽ ﯧ ﯨﯩﯪ

ﭼ تعليل ل مر بالصفح وحث عليه وتنايه على أن العفو عن الكافر اللا ن حسان فضال عن
العفو عن غيره"(. ١
ومن ارلبار التي جا ت في القرآن على جهة التعليل أيضاً قوله تعالى ﭽﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ التوبة  ، 2أمر هللا المسلمين أن يللوا سايل
الم ركين وذل

ذا تااوا وأقاموا الصالة ثم است نف أمره لهم (ﯞﯟﯠ اجملة ألرل وهي (ﯡ

ﯢ ﯣﯤ وفي هذا يقول الايضاو رحمه هللا "ت ويل لألمر أي فخووهت ألر هللا غفور رحيت
غفر لهت ما قد سوف و دلهت الثواب بالتوبة"(. ٣
فاألخبار إذا جاءت ب د أمر أو نهي تكور لوت ويل.
 .04املدح:

المد من مد يمد

أحسن الثنا عليه( ، ٢وهو نقيض الهجا  ،والمد حسن الثنا (. ٣

ومما جا من ارلبار على غرض المد قوله تعالى ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪ ﭼ آل عمران
 ،1قال الايضاو (وما ي َّذ َّكر ِ َّال أولوا ْارْل ِ
باب مد للراسلين اجودة الذهن وحسن النظر وا ارة
لى ما استعدوا به لالهتدا لى ت و له ،وهو تجرد العقل عن غوا ي الح (. 2

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.٣٣1/١
.٢٨/٣

) ٢المعجم المفصل في علوم البالغة نعام عكاو  ،ر ،1٣٣دار الكتب العلمية ،ايروت ،لانان ،الطبعة الثانية١٣١1 ،ه،

١111م.

) ٣لسان العرب (مد
) 2تفسير الايضاو

.٣١21/1

.٣٣٣/١
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 .01التوبيخ:

وبخ الم و ذل " ،وعلى ذل يكون معنى التوبيخ ملاطبة الغير
جا في لسان العرب " َّ

على جهة اللوم والتلط ة على فعل أو قول قام به(. ١

فمن ارلبار التي جا ت على هذا النحو قوله تعالى ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝ ﭼ آل عمران  ،١١1قال الايضاو في تفسيره لهذه اآلية "أ أنتم أوال اللاط ون في
مواالة الكفار و(ﮢ ﮣ ﮤ ايان للط هم في مواالتهم...وتدمنون (ﮥ ﮦ ﮧ

اجن

الكتاب كله وهو حال من ال يحاونكم والمعنى نهم ال يحاونكم والحال أنكم تدمنون بكتااهم

أيضا ،فما بالكم تحاونهم وهم ال يدمنون بكتابكم ،وفي توبيخ بأنهت في باطوهت أصوب من ت في

حقكت"(. ٣

ومن أمثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ آل عمران – ١٣٣

 ،١٣٢قال الايضاو

واللطاب للذين لم ي هدوا اد ار وتمنوا أن ي هدوا م رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم م هدا لينالوا ما نال هدا ادر من الكرامة ف لحوا يوم أحد على اللروج( ...ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ) أ فقد رأيتموه معاينين له حين قتل دونكم من قتل من لوانكم ،وهو توبيخ
لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسااوا لها ثم جانوا وانهزموا عنها أو على تمني ال هادة فإن في تمنيها

تمني غلبة الكفار(. ٢
 .06التبجح:

والتاجح هو ظهار الفر والغبطة ،فقد جا في لسان العرب وبجح يبجح وابتجح :فرح،

وبجَّح  :أفرح (. ٣

) ١لسان العرب (وبخ .٣12١/1
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

.٣13/١
.٢3١/١

) ٣لسان العرب (اجح .٣١3/١
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وي تي اللار أحياناً بغرض ظهار الفر والغبطة كما في قوله تعالى ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ الحاقة  ،١1قال الايضاو

فيقول تبجحا هادم اقردوا كتاايه"(. ١

فيكون حال المدمن في ذل اليوم حال من فاز فو اًز عظيماً فيكون في غاية الفر والسرور

و ود أن يظهر هذا الفر  ،ويعلم به كل مللوق فلذل يناد ويقول (ﮞ ﮟ ﮠﭼ

ومن ارلبار التي جا لغرض التاجح أيضاً قوله تعالى ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ال ع ار  ،1١ – 11قال الايضاو
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ف طالوا جوااهم ب ر حالهم معه تبجحا به وافتلا ار" .والمعنى أنهم
س لوا عما يعادونه وكان ح الجواب أن يكون على قدر السدال فيكون (ن بد أصناما  ،لكنهم

أطالوا الجواب فقالوا أيضاً (فنظل لها اكفير  ،وك نهم فرحون مفتلرون اهذه العبادة(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ارعراف  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا

" نما قالوه تاجحا بحالهم و ماتة ب صحاب النار وتحسي ار لهم"( . ٢فالمدمنون أرادوا أن يظهروا مقدار
ما هم فيه من السعادة والفر فلذل

قالوا ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ  ،وأرادوا ال ماتة وتحسير

أصحاب النار فقالوا ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ.
 .07التهيئة وتوطني النفس:

ي تي اللار أيضاً لغرض بالغي وهو تهي ة الملار بطر

اللار عما سيحصل ليستعد

ل مر و وطن نفسه على الصار والبال  ،وجا في لسان العرب معنى التوطين في مادة (وطن ،
قال اان منظور( ٣وتوطير النفس وى الشيء التمهيد .قال ابر سيده :و َّ
طر نفس وى
طر نفس وى الشيء ول فتو َّ
الشيء ول فتوطَّنت :حموها وي فتح َّموت وذَّلت ل وقيل :و َّ
طنت
حموها وي

قال ثير:

نت يوماً لها النَّْف
ذا و ِم
ط ْ

فقْلت لها يا ع َّز كل مصيبة
) ١تفسير الايضاو

.٣٣١/٢

) ٢تفسير الايضاو

.2٣٣/١

) ٣تفسير الايضاو

.2٣٢/٣

) ٣لسان العرب (وطن .٣٨1٨/1
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وقد جا ت ألبار في القرآن لغرض التهي ة والتمهيد وتوطين النف  ،كما في قوله تعالى
ﭽﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ البقرة  ،١22قال
الايضاو

ﭽﭠ ﭼ ولنصيانكم صابة من يلتار رحوالكم ،هل تصارون على البال

طنوا
وتستسلمون للقضا  ،ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ بقليل من ذل ...وانما ألارهم به قال وقوعه ليو ِم
عليه نفوسهم(. ١

وفا دة مثل هذه ارلبار التي ت تي للتهي ة وتوطين النف

أن يجعل الملِار الملار على

علم بما سيحصل حتى ي لذ ارهبة ويستعد لذل كما هو الحال في اآلية السابقة فإن هللا ألارهم
ب ن االاتال الح اهم ،حتى يصاروا و جهزوا أنفسهم لهذا ارمر ،فإن المصا ب أو االاتال ات

يتلقاها اإلنسان المدمن بالصار واالحتساب ذا تهي لها وعلم أنها من هللا ليمتحن يمانه و رل
صدقه والالصه ،بعك الذ لم يو ِم
ط ْن نفسه على الصار واالحتساب فتجده متسلطاً غاضباً
معترضاً على تقادير هللا وااتال ه ،م أن المصيبة واقعة واقعة رضي اها أم لم يرض ،وكما جا
في الحديث " جبا ألمر المؤمر إر أمره و ل خير إر أصابت سراء ش ر فكار خي ار ل وار

أصابت ضراء صبر فكار خي ار ل ".

وقد َّ
عل اان عا ور في تفسيره التحر ر والتنو ر على اآلية السابقة تعليقاً اليغاً جميالً

يحسن يراده فيقول "وجي بكلمة (ﭡ تهو ناً لللار المفج  ،وا ارة لى الفرق اين هذا االاتال

وبين الجوي واللوف اللذين سلطهما هللا على بعض ارمم عقوبة ،كما في قوله ﭽﭲ ﭳﭴ

ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭼ النحل  ، ١١٣ولذل جا هنا بكلمة ( ي
بما يدل على المالبسة والتمكن ،وهو أن استعار لها اللبا المالزم للالَّب  ،رن كلمة ( ي

وجا هنال
من

العامة ،فإذا أضيفت لى اسم جن أو اِمينت به ،علم أن المتكلم ما زاد
أسما ارجنا العالية
َّ
كلمة ( ي قال اسم ذل الجن الم لقصد التقليل؛ رن االقتصار على اسم الجن الذ ذكره
المتكلم بعدها لو ا المتكلم رغنى غنا ها ،فما ذكر كلمة ي الم والقصد أن يدل على أن
للتعظيم وال للتنوي  ،فبقي له الداللة على التحقير"(. ٣

تنكير اسم الجن

لي

) ١تفسير الايضاو

.١2١/١

) ٣التحر ر والتنو ر .2٣/٣
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 .00االستدراك:
االستد ار

رف ما يتوهَّم ثاوته ،نحو الكتاب ممزق َّ
لكنه مفيد ،أو أن تنسب لما بعدها

حكماً يلالف الحكم الثاات لما قالها ،نحو الما عكر َّ
لكنه طاهر(. ١

كما في قوله تعالى ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

وي تي اللار حامالً معنى االستد ار

ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ارنعام - 21
 ،2٨قال الايضاو (ق ْل ل ْو أ َّن ِع ْنِد أ في قدرتي ومكنتي( .ما ت ْست ْع ِجلون ِب ِه من العذاب.
(ل ق ِ
للا أ ْعلم
ضي ْار ْمر ا ْيِني وب ْينك ْم رهلكتكم عاجالً غضباً لربي ،وانقط ما ايني وبينكم (و َّ
ِب َّ
الظالِ ِمين في معنى االستد ار  ،ك نه قال ولكن ارمر لى هللا سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن
ينبغي أن يدلذ وبمن ينبغي أن يمهل منهم(. ٣

أضرب اخلرب:

لللار ثالثة أضرب ،وهي (االاتدا ي ،والطلاي ،واإلنكار  ،و جب على الملار أن يعرف

حال الملاطب عندما يلقي ليه اللار رن لكل حال ما يناسبه من أضرب اللار.
فالخبر االبتدائي وهو اللار الذ يكون فيه الملاطب لالي الذهن من اللار ،غير متردد
فيه وال منكر له ،وفي هذه الحال ال يدكد له الكالم ،لعدم الحاجة لى التوكيد ،نحو قوله تعالى
ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭼ الكهف .٣1
والخبر الطوبي هو الذ

يكون الملاطب متردداً في اللار ،طالباً الوصول لمعرفته،

والوقوف على حقيقته ،فيستحسن ت كيد الكالم الملقى ليه تقوية للحكم ،ليتمكن من نفسه ويطر

اللالف و ار ظهره ،نحو ( ن ارمير منتصر

)١

.

المعجم الوافي في أدوات النحو العربي علي توفي الحمد و وسف الزعاي ،ر ،٣٨٢دار ارمل ،ارردن ،الطبعة

الثانية١٣١٣ ،ه١11٢ /م

) ٣تفسير الايضاو

.٣12/١
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والخبر اإلن اري هو أن يكون الملاطب منك اًر لللار الذ يراد لقاده ليه ،معتقداً لالفه،

فينبغي ت كيد الكالم له بمدكد ،أو مدكدين أو أكثر ،على حسب حاله من اإلنكار قوة وضعفاً،
نحو ن ألا قادم ،أو نه لقادم ،أو وهللا نه لقادم(. ١

شواهد على أضرب اخلرب يف تفسري البيضاوي:
وقد أ ار اإلمام الايضاو رحمه هللا لى أضرب اللار هذه عند تعرضه لقوله تعالى ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ البقرة .1
قال الايضاو

إر من الحروف التي ت ابه الفعل في عدد الحروف ،والانا على
"و( َّ

الفتح ،ولزوم ارسما  ،واعطا معانيه والمتعد لاصة في دلولها على اسمين ...وفا دتها ت كيد
صدر بها األجوبة وتذ ر في م رض َّ
النسبة وتحقيقها ،ولذلك يتوقى بها القست وي َّ
الشك مثل قوله
تعالى ﭽﰁ ﰂ ﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈ ﰉﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الكهف - ٨٢

 ،٨٣ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ ارعراف  ،١3٣قال المارد قول

(عادهللا

قا م لبار عن قيامه( ،وان عادهللا قا م جواب سا ل عن قيامه( ،وان عادهللا لقا م جواب منكر
لقيامه"(. ٣

فكالم الايضاو قد نر على عدة أمور في باب اللار يحسن الوقوف عليها وهي
أوالً أن ( َّن حرف يفيد التوكيد والتحقي .
ثانياً أ ار الايضاو

لى استعمال ( َّن  ،ويكون في اللار الطلاي وذل عندما يكون

الملاطب متردداً وهو ما عار عن بقوله (وتذكر في معرض ال

.

ثالثاً اآلية التي است هد اها الايضاو على أن ( َّن ت تي في معرض ال

 ،قوله تعالى

ﭽﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ ارعراف  ،١3٣وقد يس ل سا ل أيضاً كيف يصح
 ،وفرعون كان منك اًر تمام اإلنكار لما جا به موسى

أن يكون هذا اللار مساقاً في معرض ال
ِ
يدعي أنه هو اإلله ال غير ،كما حكى هللا عز وجل لنا ،فقال ﭽﭷ ﭸ
عليه السالم ،ال كان م

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ القصر .٢٨

) ١انظر جواهر البالغة 2٨-21
) ٣تفسير الايضاو

.٢1/١
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وقد يكون الجواب أيضاً أن قول موسى عليه السالم لم يكن موجهاً لفرعون فقط ،ال كان
موجهاً لفرعون وم ه ،وكذل اني س ار يل الذين استعادهم فرعون ،والدليل على ذل أن هذه اآلية

ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ قد سبقت بقوله تعالى ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﭼ ارعراف  ،١3٢وأتبعت
بقوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭼ ارعراف  ،١32فاللطاب وان كان موجهاً لفرعون فالرسالة لمن تحته من النا

سوا من م ه

أو من اني س ار يل المستعادين ادليل قوله (ﭛﭜ ﭝ .
ومن المعلوم أن اني س ار يل كانوا مترددين في اللحاق بموسى عليه السالم لوفاً من بط

فرعون كما قال هللا عز وجل ﭽﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ

 ،٨٢فيكون اللطاب من موسى موجهاً لومترددير

ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﭼ يون

منهت وي ور الخبر خب ار طوبيا كما قرره اإلمام الايضاو رحمه هللا ،يطلب فيه موسى عليه السالم
من قومه أن ينزعوا عنهم لبا

اللوف والتردد بقوله ﭽﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

ﭼ ،و لحقوا به مدمنين بان عز وجل.
ومما جا عن اللار اإلنكار في تفسير الايضاو ما جا في قوله تعالى في الحوار
الذ دار اين المرسلين وأصحاب القر ة في سورة ي

فقال هللا تعالىﭽﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ي

١٢

(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ است هدوا بعلم هللا وهو يجر مجرل القسم،

–  ،١1قال الايضاو
مِ
المدكدة رنه جواب عن نكارهم"(. ١
وزادوا الالم

مِ
المدكدة رنه جواب عن نكارهم  ،أن رد
ومعنى كالم الايضاو في قوله (وزادوا الالم
الرسل بعد تكذيب أصحاب القر ة في المرة ارولى اقتصر على مِ
مدكد واحد وهو ( َّن في قوله

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ رنهم كانوا في اداية الدعوة وقد يكون تكذيب أصحاب القر ة تكذيب تردد
رن هذه دعوة جديدة لم تنجلي حقا قها ولم تظهر صحتها ،ولكن بعد أن ظهر تكذياهم أنه تكذيب

) ١تفسير الايضاو

.١٣1/٢
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توكيد اخلرب:

لتوكيد اللار أدوات كثيرة ،وأ هرها َّن ،و َّ
أن ،والم االاتدا  ،وأحرف التنايه ،والقسم ،ونونا

(كتفعل واستفعل  ،والتكرار ،وقد ،وأما ال رطية ،وانما ،واسمية الجملة،
التوكيد ،والحروف ال از دة
َّ
وضمير الفصل ،وتقديم الفاعل المعنو (. ١

وسن تي على بعض اآليات التي ذكرت فيها مِ
مدكدات اللار كما أوردها اإلمام الجليل
ناصر الدين الايضاو .
 .0القسم:
من أهم طرق التوكيد القسم ،كما في قوله تعالى ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ سب  ، ٢قال الايضاو (ورمبِي لت ِْتيَّنك ْم عالِ ِم اْلغ ْي ِب تكر ر إليجابه
َّ
مدكداً بالقسم مقر اًر لوصف المقسم به بصفات تقرر مكانه واستبعاده"(. ٣
 .0كلمة (سوف):
من طرق توكيد اللار (سوف  ،وقد أ ار الايضاو لها عند تعرضه لقوله تعالى ﭽﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ
النسا

 ،١2٣قال الايضاو

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ الموعودة لهم ،وتصديره بسوف لت كيد

الوعد ،والداللة على أنه كا ن ال محالة وان ت لر(. ٢
( .1السني):
ومنه أيضاً (السين  ،كما في قوله تعالى ﭽﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﭼ التوبة  ،1١قال الايضاو رحمه هللا ﮤ ﮥ ﮦ
(٣

ال محالة ،فإن السين مدكدة للوقوي
) ١جواهر البالغة 2٨
) ٣تفسير الايضاو

١33/٢

) ٣تفسير الايضاو

1٣/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣32/١
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( .4قد):

ومن طرق توكيد اللار أيضاً (قد  ،فقال الايضاو في قوله تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ النور

" ،1٣وانما أكد علمه بقد لت كيد الوعيد"(. ١
( .1التكرار):
ومن طرق التوكيد التكرار ،وقد يكون اتكرار مادة الكلمة بصيغ ألرل كما في قوله تعالى
ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ النسا  ،21قال الايضاو

ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ ْ ،فينانناً

ارة لى النعمة التامة الدا مة .والظليل صفة م تقة

ال جوب فيه ،ودا ماً ال تنسله ال م  ،وهو
ام  ،وليل أليل ،و وم أيوم(. ٣
من الظل لتأكيده كقولهم م
( .6اجلملة اإلمسية):

ومن طرق التوكيد الجموة اإلسمية كما في قوله تعالى ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ آل

عمران  ،11قال الايضاو رحمه هللا وقد أ مِكد أمر الحج في هذه اآلية من وجوه الداللة على
وجوبه بصيغة اللار ،وابرازه في الصورة االسمية ،وايراده على وجه يفيد أنه ح واجب ن تعالى
في رقاب النا  ،وتعميم الحكم أوالً ثم تلصيصه ثانياً فإنه كإيضا بعد اهام ،وتثنية وتكر ر

للمراد"(. ٢

 .7حروف التنبيه:
ومن مدكدات اللار أيضاً حروف التنبي  ،كما جا في قوله تعالى ﭽ ﯼﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﭼ الواقعة  ،12قال الايضاو

ﯼ ﯽ ذ ارمر أوضح من أن يحتاج لى قسم،

أو ف قسم وال مز دة للت كيد"(. ٣

) ١تفسير الايضاو

2١١/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٨١/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٢1٣/١
٢11/٢
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 .0ضمري الفصل:

ومن طرق التوكيد أيضاً ضمير الفصل ،كما في قوله تعالى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﭼ الصافات  ،١11 – ١1٣قال الايضاو

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎ حكاية اعتراف المال كة بالعاودية للرد على عادتهم والمعنى وما منا أحد ال له مقام معلوم
في المعرفة والعبادة واالنتها لى أمر هللا في تداير العالم...ﮐ ﮑﮒ في أدا الطاعة ومنازل
اللدمة ﮔ ﮕ ﮖ المنزهون هللا عما ال يلي به ولعل ارول

ارة لى درجاتهم في الطاعة

وهذا في المعارف ،وما في ن والالم وتوسيط الفصل مر التأكيد واالختصاص رنهم المواظاون

على ذل دا ما من غير فترة دون غيرهم"(. ١
 .9الباء املؤكدة:

مِ
المدكدات أيضاً الباء المؤ دة ،مثل قوله تعالى في قصة ااني آدم ﭽﮟﮠ ﮡ
ومن

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﭼ الما دة  ،٣٨قال الايضاو

قيل كان هاايل أقول منه ،ولكن تحرج عن قتله واستسلم له لوفا من هللا سبحانه وتعالى؛ رن الدف

لم يبح بعد ،أو تحر ا لما هو ارفضل ،قال صلى هللا عليه وسلم كن عاد هللا المقتول وال تكن عاد
هللا القاتل ،وانما قال ما ﮤ ﮥﮦ في جواب ﮟﮠ للتار عن هذا الفعل ال ني رأسا والتحرز
من أن يوصف به ويطل عليه ،ولذلك أكد النفي بالباء.

(٣

 .02الالم:
ومن مدكدات اللار أيضاً الالت ،كما في قوله تعالى ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

ارعراف  ،١3١قال الايضاو ﮧﮨ ﮩ ﮪ بما كذاوه من ق ْا ِل الرسل ،ال كانوا مستمر ن
على التكذيب ،أو فما كانوا ليدمنوا مدة عمرهم بما كذاوا به أوال حين جا تهم الرسل ،ولم تدثر فيهم
قط دعوتهم المتطاولة واآليات المتتابعة ،والالت لتأكيد النفي والداللة على أنهم ما صلحوا لإليمان

لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر والطب على قلوبهم(. ٢

) ١تفسير الايضاو

١1٣/٢

) ٢تفسير الايضاو

21١/١

) ٣تفسير الايضاو

٣٢٣/١
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املطلب الثاني :اإلنشاء:
اإلنشاء لغة:

ار ادأ ِانا ها.
السحاب يمطر ادأ .وأ ْن د ًا
جا في لسان العرب في مادة (ن
وأ ْن ا َّ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
كل مو ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ض على صورِت ِه
وقال ْاان جمني في ت ْدية ار ْمثال على ما وضعت عل ْيه يدَّدل ذل في م ْ
َّالِتي أ ْن ِ ئ ِفي م ْادِ ه عل ْيها ،فاست ْعمل ِ
اإل ْن ا ِفي العر ِ
ض َّالِذ هو اْلكالم .وأ ْن ي ْح ِكي حِديثًا
ْ
جعل .وأ ْن يْفعل كذا ويقول كذا ااتدأ وأ ْقال .وفالن ي ْن ِ ئ ارحاديث أ يضعها .قال َّ
الل ْيث أ ْن
فالن حِديثًا أ ْااتدأ حِديثًا ورفعه(.)1
ي ير المعنى اللغو لإلن ا لى معنى االاتدا والتكلم ،ولذل استعير هذا المعنى ليدل
على مصطلح بالغي يقاال اللار وهو اإلن ا .
واإلنشاء اصطالحا ما لي

والكذب لذاته ،وذل رنه لي

يحتمل صدقا وال كذبا( ، ٣وقيل الكالم الذ ال يحتمل الصدق
()3

لمدلول لفظه قال النط به وجود لارجي يطابقه أو ال يطابقه

أقسام اإلنشاء:

اإلن ا قسمان طلاي وغير طلاي ،فالطلاي ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب،

وله لمسة أنواي ارمر والنهي واالستفهام والندا والتمني.

أما اإلن ا غير الطلاي فهو ما ال يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب وله أنواي
()4
منها صيغ التعجب ،والقسم ،وصيغ المد والذم ،وصيغ العقود ،والرجا
واإلن ا غير الطلاي لي

مما يبحث عنه علما البالغة رن أكثر صيغه في ارصل

ألبار نقلت لى اإلن ا  ،وانما المبحوث عنه في علم المعاني هو اإلن ا الطلاي لما يمتاز به
()5

من لطا ف بالغية

) ١لسان العرب (مادة ن

٣٣١1/1

) ٣الطراز ١1٣/٢
) ٢البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني 11
) ٣انظر اإليضا

 ،2٣/٢وانظر أيضاً من بالغة القرآن د.محمد ونعمان علوان ٣1-٣1

) 2جواهر البالغة 11
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أنواع اإلنشاء الطلبي:

ً
أوال :األمر:

ارمر لغة ار ْمر م ْعروف ،ن ِقيض َّ
الن ْه ِي( . ١واصطالحاً فهو وهو صيغة تستدعى الفعل،
(٣
أو قول يناى عن استدعا الفعل من جهة الغير على جهة االستعال
ونجد في تفسير الايضاو حديثاً عن التعر ف االصطالحي ل مر عند تفسيره لقوله تعالى

ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ الرعد  ،٣2قال الايضاو رحمه
هللا وارمر هو للقول الطالب للفعل ،وقيل م العلو وقيل م االستعال

()3

صيغ األمر:
ل مر صيغ أرب هي فعل ارمر كقوله تعالى ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔﭼ مر م ،١٣
والمضاري المجزوم بالم ارمر كقوله تعالى ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ الطالق  ،1واسم فعل
ارمر نحو ﭽﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ الما دة  ١32والمصدر النا ب عن فعل
()4

ارمر نحو سعياً في سايل اللير

األغراض البالغية لألمر:

يلرج ارمر عن معناه الحقيقي وهو طلب الفعل على وجه االستعال واإللزام لى أغراض

بالغية ألرل ،جا الايضاو في تفسيره على بعض منها وهي
 .0التهديد:

التهديد لغة من الوعيد والتلو ف(.)5
وقد جا ت أوامر كثيرة في القرآن الكر م بغرض التهديد والوعيد ،مثل قوله تعالى ﭽﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ

ﮍ ﭼ ارنعام  ،١٢2قال الايضاو رحمه هللا (قل يا قوت ا مووا وى م انتكت) على غاية تمكنكم
) ١لسان العرب (أمر ٣1/٣
) ٣الطراز ١22/٢
) ٢تفسير الايضاو

1٨/١

) ٣جواهر البالغة 1١
) 2لسان العرب (هدد 1٣1٢١
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واستطاعتكم...وهو أمر تهديد...والتهديد بصيغة ارمر مبالغة في الوعيد ك ن المهدد ير د تعذيبه
مجمعاً عليه فيحمله بارمر على ما يفضي به ،ليه ،وتسجيل ب ن المهدد ال يت تى منه ال ال ر

كالم مور به الذ ال يقدر أن ينقضي عنه(. ١

واآلية تهديد للكافر ن أن يعملوا باستفراغ طاقتهم من أعمال الكفر والعداوة للناي صلى هللا
عليه وسلم ،ولدين اإلسالم ،فإن ما سيالقونه من العذاب ال يوصف ،ولذل تهددهم هللا بالعذاب

دون أن ي مِ
صر به وانما بطر قة ارمر رن التلميح أالغ من التصر ح وليدل على أن العذاب
المهددين به ال يعلم كنهه ال هللا.
وقد َّ
عل اان عا ور على هذه اآلية بقوله وهو ارمر المستعمل في اإلنذار والتهديد،

ليملي لهم في ضاللهم مال ي عر ،في متعارف بالتلاطب ،ب ن الم مور به مما يز د الم مور

استحقاقا للعقوبة ،واقترابا منها .أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم ب ن يناديهم و هددهم .وأمر أن
()2

المنادين
ياتدل لطااهم بالندا لالهتمام بما سيقال لهم ،رن الندا يسترعي سماي
ْ

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

ارنعام  ،13قال الايضاو رحمه هللا والمعنى أعرض عنهم وال تبال ب فعالهم وأقوالهم ،و جوز أن
يكون تهديداً لهم كقوله تعالى :ﭽﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﭼ المدثر .١١
 .0التعجيز:

جا في مادة (عجز في لسان العرب العجز عدم القدرة ،وأعجز ال ي عجز عنه

والتعجيز التثايط ،وكذل

وادراكه(.)3

ذا نساته لى العجز ،وقال الليث أعجزني فالن ذا عجزت عن طلبه

ويفهم مما جا في لسان العرب أن التعجيز هو طلب ارمر من الم مور بغرض ظهار

عجزه عن تحقيقه.

مما جا في تفسير الايضاو من ارمر لغرض التعجيز والتحد قوله تعالى ﭽﭑﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ هود ،١٢

) ١تفسير الايضاو

2٣3-2١1/١

) ٣التحر ر والتنو ر 13/٨
) ٢لسان العرب (عجز ٣٨١1/٣
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قال الايضاو

(قل فأتوا ب شر سو ٍر مثو ) في الايان وحسن النظم تحداهم أوالً بع ر سور ثم لما
(١

عجزوا عنها سهل ارمر عليهم وتحداهم بسورة

واآلية غاية في التحد والتعجيز ،ذ أن كفار قر

زعموا أنه أساطير ارولين وزعموا أن

الناي ساحر تارة ،وأن الناي اعر تارة ألرل ،وأن هذا القرآن افت ار من الناي صلى هللا عليه
وسلم ،فتحداهم هللا عز وجل في مواض عدة في القرآن الكر م ،فتحداهم ااتدا أن ي توا بمثل هذا

القرآن فقال ﭽﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ اإلس ار ،٨٨
ثم لما ظهر ضعفهم وعجزهم تحداهم هللا ب قل من ذل وهو أن ي توا بع ر سور مثله فقال ﭽﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ هود  ،١٢ثم حداهم هللا أن ي توا بسورة واحدة مثله فقال ﭽ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﭼ يون

 ،٢٨ثم لما ظهر ضعفهم وانتفا حجتهم تحداهم هللا ب ن ي توا ب قل من سورة فقال

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ البقرة  ،٣٢ولذل فإن عجز كفار قر

كان ظاه اًر وواضحاً ،وكان هللا

يقلل مقدار اآليات والسور التي طلب من الكفار أن ي ااهوها في الفصاحة والنظم والبالغة ،وهذا

دليل على بالغة هذا القرآن واعجازه وفصاحته ،وأنه لي

من كالم الب ر.

ونلحا أن اآلية ارليرة في قوله تعالى ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ لم يحدد فيها هللا عز
وجل طول هذه السورة ولم يقل بسورة من طواله أو أواسطه ،ال أطل

طالقاً ،وهذا يظهر أن

العرب الذين قامت الحجة بعجزهم قد استوت قدرتهم أمام طواله وقصاره فلم يعارضوا هذه وال تل

(٣

 .1اخلرب:

ي تي ارمر بغرض اإللبار ،أ أنه يكون أم اًر لفظاً لكنه لار معنى.
ً

من اروامر التي جا ت لغرض اللار في تفسير الايضاو ما جا في قوله تعالى

ير جزاء بما انوا ي سبور) (التوبة )22 :قال الايضاو
(فويضح وا قويال وليب وا ث ا

لبار عما

يدول ليه حالهم في الدنيا واآللرة ،ألرجه على صيغة ارمر للداللة على أنه حتم واجب

(٢

وقال أاو السعود في هذه اآلية لبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضح القليل والبكا
(٣

الطو ل المدد

ليه أعمالهم السي ة

) ١تفسير الايضاو

١٣٣/٣

) ٣انظر النب العظيم ١٢1
) ٢تفسير الايضاو

13/٣

) ٣تفسير أاي السعود ٨٨/٣

112

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

ومثال آلر على هذا الغرض ما جا في قوله تعالى ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﭼ التوبة  ،2٢قال الايضاو

أمر في معنى اللار ،أ لن يتقال منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاً
(١

اإلنفاقين في عدم القاول
أو كرها ،وفا دته المبالغة في تساو
ْ
 .4اإلهانة:

جا في لسان العرب الهون ِ
الل ْز  .وِفي التَّْن ِز ِل اْلع ِز ِز :ﭽﯤﯥﯦ ﯧﭼ
الع ِز...وتهاون ِ
فصلت  ١1أ ِذ اْل ِل ْزِ  .والهونِ ،ب َّ
به
الض مِم الهوان .والهون والهوان ن ِقيض ِ م
استلف ِب ِه ،و ِاالسم الهوان والمهانة .ورجل ِف ِ
االستلفاف ِبال َّ ي ِ
ِ
يه مهانة أ ذ ٌّل وض ْعفِ ...إلهانة
َّ
ْ
ْ
()2
و ِاال ْسِت ْحق ِار
يتضح مما جا في لسان العرب أن معنى اإلهانة هو التحقير واالستلفاف بالغير ،وهو
نقيض العز واإلكرام ادليل أن هللا عز وجل قال ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ الفجر  ١1 – ١2وتكون اإلهانة في باب
ارمر ب ن يوق اآلمر على الم مور اإلهانة والتحقير بطر ارمر.

ومن ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ آل عمران  ١31قال الايضاو رحمه هللا (فذوقوا العذاب أمر
()3

هانة

ونظير اآلية السابقة قوله تعالى ﭽﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﭼ السجدة  ، ٣3قال الايضاو رحمه هللا (

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ هانة لهم وز ادة في غيظهم

(٣

) ١تفسير الايضاو

2٨/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٨1/١

) ٣تفسير الايضاو

1٢/٢

) ٣لسان العرب (هون ٣1٣٣/1
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 .1الدعاء:

ي تي ارمر أيضاً لغرض بالغي ادي وهو الدعا  ،ذ من المعلوم أن ارمر في ارصل

طلب الفعل من ارعلى ل دنى على جهة االستعال واإللزام ،ولكن ن كان طلب الفعل من اردنى
لى ارعلى على طر المس لة فيكون بغرض الدعا والتضري والمس لة.

عرف القزو ني ارمر للدعا فقال ذا استعملت في طلب الفعل على سايل التضري
وقد َّ
نحو ﭽﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ نو . ١(٣٨
من اآليات التي ورد فيها ارمر لغرض الدعا قوله تعالى ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ يون

 ، ٨1 - ٨2قال الايضاو

رحمه هللا ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ من كيدهم ومن دم م اهدتهم ،وفي تقديم التوكل على
الدعا تنايه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أوالً لتجاب دعوته(. ٣
فيتضح من كالم الايضاو رحمه هللا أن موسى عليه السالم أمر قومه بالتوكل على هللا
فقال ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ثم بعد التوكل على هللا ري في الدعا ،
وقد جا الدعا بصيغتين ملتلفتين من صيغ اإلن ا  ،وهي النهي وارمر ،وهما متقاربتان من

حيث المعنى كما قرر البالغيون ،ذ أن ارمر بال ي يستلزم النهي عن ضده.

والصيغة ارولى هي النهي في قوله ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ  ،والثانية ارمر في قوله
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ  ،فارمر والنهي هنا بمعنى الدعا .
ومثال ارمر الذ جا لغرض الدعا قوله تعالى حكاية عن اراهيم عليه السالم ﭽﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﭼ اراهيم  ،٢1قال الايضاو رحمه هللا ﮐﮑ الالم الم كي وهي متعلقة اـ (أ ْسك ْنت

أ ما أسكنتهم اهذا الواد الالق من كل مرتف ومرتزق ال إلقامة الصالة عند ايت المحرم...

وقيل الم ارمر والمراد هو الدعا لهم اإقامة الصالة ك نه طلب منهم ِ
اإلقامة وس ل من هللا تعالى

أن يوفقهم لها(.)3
) ١اإليضا

٨1/٢

) ٣تفسير الايضاو

١١٢/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٣1/٣
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 .6اإلقناط والتيئيس:

القنو الي ْ  ،وِفي التَّهِذ ِ
يب الي ْ
ْ
()1
قال ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭼ الحجر 21

ِمن اْلل ْي ِر ،وِقيل أ مد الي ْ

ِمن ال ي وِفي التَّْن ِز ِل

فمعنى اإلقنا هو التي ي  ،وي تي ارمر بغرض اإلقنا والتي ي

على الملاطب أو الم مور بغرض يقاعه في الي

وذل حين يلقى ارمر

والقنو من حصوله على أ لير ،كما يفهم

من التعر ف ،وقد جا ت آيات عديدة على هذا الغرض.
منها قوله تعالى ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ الزمر  ، ٨قال
الايضاو رحمه هللا أمر تهديد فيه
التمت في اآللرة

(٣

عار ب ن الكفر نوي ت مه ال سند له ،واقنا للكافر ن من

فارمر هنا كما أ ار الايضاو جا لغرض اإلقنا والتي ي

وذل رن حال الكافر أو

الم ر بان كان اين اإلنابة ن في حال الض ار  ،واتلاذ ال ركا وارندا م هللا في حال الس ار ،
ويظن الكافر يوم القيامة أن الحال التي كان عليها في اإلنابة ن ستعود عليه باللير والج از الحسن

من هللا في اآللرة ،لذل جا ارمر من هللا لتي ي
ذل

واقنا ذل الكافر من اللير ،وأنه لن ينال من

ي اً فقال هللا (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ال أنه سيكون من أصحاب النار.
ومثال ارمر لغرض اإلقنا والتي ي

قوله تعالى ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ غافر .23 – ٣1
قال الايضاو رحمه هللا (قالوا بوى قالوا فاد وا) فإنا ال نجتر فيه ذ لم يدذن لنا في

الدعا رمثالكم ،وفيه قنا لهم عن ِ
اإلجابة(.)3
أ

أن لزنة جهنم من المال كة عندما قالوا للكافر ن (فادعوا كان ذل

بغرض قناطهم وتي يسهم من جابة الدعا  ،أ

أنه مهما دعوتم فإن هللا قد قضى َّ
وقدر أنكم

) ١لسان العرب (قنط ٢12٣/2
) ٣تفسير الايضاو

١٨٢/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣١٣/٢

بصيغة ارمر
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ماكثون فيها كما جا في سورة الزلرفﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

الزلرف .11
 .7اإلباحة:

من المعاني البالغية التي يلرج ليها ارمر اإلباحة "فصيغة ارمر قد تستعمل في غير

طلب الفعل استعال  ،بحسب مناسبة المقام؛ كاإلباحة؛ كقول في مقام اإلذن جال
()1

اان سير ن"

مثال ارمر الذ

الحسن أو

جا بغرض اإلباحة ما جا في تفسير قوله تعالى (وأذر في ا َّلناس

ّلل
يق ليشهدوا منافع لهت ويذ روا است َّ
بالحج يأتوك رجاال و وى ل ضام ٍر يأتير مر ل ف ٍج م ٍ
ات وى ما رزقهت مر بهيمة األ ن ات فكووا منها وأط موا البائس الفقير (الحج
ات م ووم ٍ
في أَّي ٍ
 . ٣٨-٣1قال الايضاو رحمه هللا (فكلوا ِم ْنها من لحومها أمر اذل باحة وازاحة لما عليه أهل
الجاهلية من التحرج فيه ،أو ندباً لى مواساة الفق ار ومساواتهم ،وهذا في المتطوي به دون الواجب

(٣

ومن ارمر لإلباحة قوله تعالى ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭼ ارنعام  ،١١قال الايضاو رحمه هللا (قل سيروا في األرض ث َّت انظروا يف ار
اقبة الم ذبير) كيف أهلكهم هللا بعذاب االست صال كي تعتاروا ،والفرق اينه وبين قوله ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الروم  ٣٣أن السير ثمة رجل النظر وال كذل ها هنا ،ولذل قيل معناه
باحة السير للتجارة وغيرها وايجاب النظر في آثار الهالكين(.)3
والمعنى الذ أ ار له الايضاو أن ارمر في (قل سيروا في األرض ث َّت انظروا) يلتلف

عن ارمر في (قل سيروا في األرض فانظروا) ،ووجه ذل االلتالف ما أحدثه حرف العطف "ثم"
وهو حرف عطف يفيد الترالي ،فقد عطف هللا تعالى النظر على السير ،أ أن المقصود ارول

من ارمر هو باحة السير في اررض والتمت بما أحل هللا لنا منها كالتجارة وغيرها ،والمقصود

الثاني هو االعتبار بما حصل ل قوام المكذبة ارساالت ارنايا .

) ١اإليضا

٨٣/٢

) ٣تفسير الايضاو

٣٣2/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٨١-٣٨3/١
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أما اآلية الثانية (قل سيروا في األرض فانظروا فقد استلدم هللا عز وجل حرف الفا الذ
يفيد السااية ،أ أن هللا أمرهم بالسير لينظروا لى عاقبة الذين كذاوا ،فهو المقصد ارول وارلير

من ارمر ،وبهذا يتضح الفرق اين ارمر ن.
 .0الندب:

و َّ
الن ْدب أن ي ْندب ِنسان ق ْو ًما ِلى أمر ،أو ح ْرب ،أو معونة أ ي ْدعوهم ِليه ،في ْنتِداون له
(١
أ ي ِجياون وي ِ
سارعون .وندب القوم ِلى ار ْمر ي ْنداهم ن ْدباً .دعاه ْم وحثَّهم .و ْانتداوا ِليه أ ْسرعوا
ويكون ارمر للندب أن يحث اآلمر الم مور بطر ارمر على وجه االستحباب ،وأمثلته
كثيرة في القرآن الكر م ،منها قوله تعالى ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ النور

.٢٢
ّلل َّالذي تاكت) أمر للموالي كما قاله ب ن ياذلوا
قال الايضاو رحمه هللا (و توهت مر مال َّ
(٣

لهم ي اً من أموالهم...وقيل ندب لهم لى اإلنفاق عليهم بعد أن يددوا ويعتقوا
المدمن للمكاتب ماالً بعد المكاتبة على وجه االستحباب والندب ،ولي

فيكون عطا

عليه ثم ن لم يفعل.

ومثال أيضا قول ت الى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﭼ الطالق  ٣قال القاضي الايضاو رحمه هللا (وأ ْ ِهدوا ذو ْ ع ْدل ِم ْنك ْم على الرجعة
()3
أو الفرقة تار اً عن الر بة وقطعاً للتنازي ،وهو ندب كقوله ﭽﯨ ﯩﯪﭼ البقرة ٣٨٣
 .9التهكم واالستهزاء:

التهكم واالسته از في اللغة بمعنى واحد( ، ٣قال اان معصوم المدني ب نه في االصطال

ألر منه في اللغة ،رنه في اللغة بمعنى االسته از مطلقا ،وفي االصطال هو اللطاب الفا
اإلجالل في موض التحقير ،والب ارة في موض التحذير؛ والوعد في مكان الوعيد ،والعذر في

موض اللوم؛ والمد في معرض السلر ة ،ونحو ذل (. 2
) ١لسان العرب (ندب ٣٢٨3/1
) ٣تفسير الايضاو

٣11/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣١2/٢

) ٣انظر لسان العرب (كهم 2٣1/١٣

) 2أنوار الربي في أنواي الادي

٨2/٣
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فالتهكم واالسته از بمعاني متقاربة نوعاً معاً ،ومما جا من ارمر على هذا الغرض قوله

تعالى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ الدلان  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا (ذق إَّنك
أنت ال زيز الكريت) أ وقولوا له ذل استه از به وتقر عا على ما كان يزعمه.
وقيل ن هذه اآلية نزلت في أاي جهل فقد قال الزمل ر

"ورو أن أبا جهل قال لرسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ما اين جاليها أعز وال أكرم مني فوا هللا ما تستطي أنت وال رب أن تفعال
(١

اي ي ا"

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ ر  ،١1قال
القاضي الايضاو رحمه هللا (وقالوا رَّبنا جل لنا ق َّ
طنا) قسطنا من العذاب الذ توعدنا به ،أو
الجنة التي تعدها للمدمنين (ق ْال يو ِم اْل ِح ِ
ساب استعجلوا ذل استه از (.)2
ْ

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ البقرة  ،٣٢قال الايضاو رحمه هللا ْادعوا من دون
هللا هدا ي هدون لكم ب ن ما أتيتم به مثله...وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن
العز ز غاية التبكيت والتهكم اهم(.)3

 .02التبكيت والتوبيخ:
والتَّب ِكيت كالتَّْق ِر ِ والتَّعِن ِ
يف ...ب َّكته ت ْب ِكيتاً ِذا ق َّرعه بالع ْذل تْقر عاً ...وبكته بالح َّجة أ
ْ
ْ
(٣
َّ ِ
استْقاله ِبما ي ْكره .
غلبه .وبكته ي ْبكته ب ْكتاً ،وبكته كالهما ْ
وجا في لسان العرب أيضاً (وبَّله المه وعذله  ،وعلى ذل يكون معنى التوبيخ ملاطبة

الغير على جهة اللوم والتلط ة على فعل أو قول قام به

(2

أما التقر فقد جا في لسان العرب والتقر الت نيب والتعنيف وقيل هو اإليجاي باللوم
وقرْعت الرجل ذا وبلته وعذلته

(1

) ١الك اف ٣11/2
) ٣تفسير الايضاو

١1٨/٢

) ٢تفسير الايضاو

12/١

) ٣لسان العرب (بكت ٢٢٣/١
) 2لسان العرب (وبخ ٣12١/1
) 1لسان العرب (قري ٢211/2
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فيتضح من المعاني اللغوية للتبكيت والتوبيخ والتقر أنها كلها متقاربة في المعنى ،وهو
الت نيب واستقباله بما يكره وايقاي اللوم عليه.
مما جا في كتاب هللا من اروامر لغرض التبكيت قوله تعالى ﭽﭰ ﭱﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ البقرة  ،٢١قال الايضاو
رحمه هللا (فقال أ ْنِا وِني ِب ْسما ِ هدال ِ تبكيت لهم وتنايه على عجزهم عن أمر اللالفة(.)1
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ البقرة
.٣21
قال القاضي الايضاو

ّلل وى ل شي ٍء قدير) وق أر حمزة والكسا ي قال
(قال أ وت أ َّر َّ
()2

ا ْعلم على ارمر وارمر ملاطبه ،أو هو نفسه لاطاها به على طر التبكيت
وك َّن الرجل كان يلاطب نفسه و لومها على سدالها الذ

س لته في الاداية ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ حيث كان سداله سدال نكار واستبعاد ،فبعد أن تاين له ما تاين من قدرة هللا عز وجل
لاطاها اهذا اللطاب على طر قة ارمر الذ غرضه التبكيت والتقر والتوبيخ.
أما ما جا من اروامر لغرض التقر فقوله تعالى ﭽﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
َّ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ المرسالت  ،٢1 – ٢٨قال الايضاو رحمه هللا (فإر ار لكت يد

فكيدور) تقر لهم على كيدهم للمدمنين في الدنيا واظهار لعجزهم(.)3

والمعنى أنكم كنتم تكيدون للمدمنين وتعادوهم في الدنيا وكنتم تنكرون البعث والحساب فها

قد حضر ذل اليوم ،ف مرهم رب العزة أن يكيدوه أمر تبكيت وتقر وتوبيخ على ما فعلوه من كفر
بان واسته از بالمدمنين في الدنيا.

) ١تفسير الايضاو

٨2/١

) ٣تفسير الايضاو

٣٣٣/١

) ٢تفسير الايضاو

٣٨2/٢
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 .00االستهانة واالستخفاف:
لي

مما جا في مادة (هون في لسان العرب استهان به وتهاون به استلف به ،وفي الحديث

بالجافي وال المهين ،يرول بفتح الميم وضمها ،فالفتح من المهانة والضم من اإلهانة االستلفاف

بال ي واالستحقار واالسم الهوان ،وهذا موضعه واستهان به وتهاون به استحقره(. ١

ِ ِ ِ
استهان ِب ِه ،ومنه
استل َّ
َّ
ف فالن بحمقي ذا ْ
أما االستلفاف فقد جا في لسان العرب و ْ
ﭽﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﭼ الزلرف  2٣أ حملهم على اللفة والجهل،

يقال استلفه عن رأيه و َّ
استفزه عن رأيه ذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب،

واستلف به وأهانه(. ٣

من كل ما سا يتضح لنا أن االستلفاف واالستهانة بمعنى واحد تقر باً ،ولو نزلنا المعنى

اللغو لالستلفاف واالستهانة على ارمر ،فهو طلب ارمر على جهة االستحقار ،وعدم المباالة،

فك ن المتكلم ال يعب بالملاطب وال يلقي له باالً وال يلافه ،فيقول له مثالً افعل ما ادا ل  ،وك ن

المتكلم يعد الملاطب أحقر وأقل من أن يساب له ضر اًر.

ومما جا من اروامر لغرض االستهانة واالستلفاف في الذكر الحكيم قوله تعالى ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭼ الما دة ،٣٣
قال الايضاو رحمه هللا قالوا ذل استهانة بان ورسوله وعدم مباالة اهما(. ٢
فهذه اآلية توضح ِجِاَّلة اني س ار يل وصلفهم وع ِ
توهم حتى م ارنايا وم هللا عز وجل،
م
فقد قالوا ما قالوه استهانة بان واستلفافاً بقدرته ،وقد حق لهم من المعجزات ما لم يحق لكثير من
ارمم التي سبقتهم ،من فل البحر ،وانجا هم من بط فرغون ،واطعامهم المن والسلول ،وتفضيلهم
على كثير ممن لل تفضيالً ،ال أنهم لم يرعو نعم هللا عليهم في هذا كملِه.
ولم يعلموا ضعفهم وقلة حيلتهم أمام قوة هللا عز وجل ،والوجه الصحيح أن يكون االستلفاف

واالستهانة من الغير عندما يكون اإلنسان على جهة من المنعة والقوة ،تر ه كل تهديد ووعيد صغي اًر
وحقي اًر فال يعب به ،ذ نه ي و

لى ركن ديد ،فيدفعه ذل

لى االستهانة واالستلفاف ب عدا ه،

كما قال الناي صلى هللا عليه وسلم في قوم لو عليه السالم في القرآن الكر م عندما أتاه قومه

) ١لسان العرب (هون ٣1٣٣/1
) ٣لسان العرب (لفف ١٣١٣/٣
) ٢تفسير الايضاو

٣٢3/١
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ير دون الفاح ة فقال ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ هود  ،٨3قال الناي صلى

هللا عليه وسلم كما جا عند اان كثير في تفسيره عن أاي هر رة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال «رحمة هللا على لو لقد كان ي و لى ركن ديد -يعني هللا عز وجل(.)1

أما نو عليه السالم فقد تحدل قومه واستهان بما توعدوه به ،قال هللا حكاية عن نايه
ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ يون
الايضاو (ف ْج ِمعوا أ ْمرك ْم والمعنى أمرهم بالعزم أو االجتماي على قصده والسعي في هالكه
على أ وجه يمكنهم ثقة بان وقلة مباالة اهم(. ٣
 ،1١قال

 .00التفويض:

فوض ليه
َّ

سماه بعض العلما التسليم ،ومما جا في لسان العرب في مادة (فوض
َّ
َّ
ارمر صيره ليه وجعله الحاكم فيه( . ٢وجا في مادة (سلم َّ
فتسلمه أ ألذه
سلمت ليه ال ي

التسليم اذل الرضا بالحكم(. ٣

ذن يتضح تقارب التفويض والتسليم في المعنى اللغو  ،وهنا يظهر وجه طالق العلما
التفويض تارة والتسليم تارة ألرل ،ومعناه في باب ارمر أن ي تي ارمر من المتكلم للملاطب

لتوكيله في ارمر وأن راض بما سيفعله.

وقد ذكر هذا الغرض البالغي اان فار في كتابه "الصاحاي" ،وقال "ويكون اللفا أم ًار

والمعنى تسليم ،نحو قوله جل ثناده ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ طه 1٣

(2

ومما جا في تفسير الايضاو من ارمر لغرض التفويض قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

) ١تفسير اان كثير ٣1١/٣
) ٣تفسير الايضاو

١١3/٣

) ٢لسان العرب (فوض ٢٣٨2/2
) ٣لسان العرب (سلم ٣3٨3/٢
) 2الصاحاي في فقه اللغة العربية ومسا لها وسنن العرب في كالمها اان فار الراز  ،ر ،١٢1النا ر محمد علي ايضون،
الطبعة ارولى١٣١٨ ،ه١111 ،م
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ﭺ ﭻ ﭼ النور  ،1٣قال الايضاو (ف ْذ ْن ِلم ْن ِ ْ ت ِم ْنه ْم تفويض ل مر لى أر الرسول
صملى هللا عليه وسملم ،واستدل به على أن بعض ارحكام مفوضة لى رأيه(. ١
 .01التسوية:

وتكون في مقام يتوهم فيه أن أحد ال ي ين أرجح من اآللر

ارمر وعدمه سيَّان فال فرق أفعل أم لم يفعل.

(٣

في تي ارمر ليدل على أن

ومثاله قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

است ْغ ِف ْر
ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭼ التوبة  ،٨3قال الايضاو ( ْ
له ْم أ ْو ال ت ْست ْغ ِف ْر له ْم ير د به التساو اين ارمر ن في عدم اإلفادة لهم كما نر عليه بقوله (ِ ْن
للا له ْم  .رو أن عاد هللا ان عاد هللا ان أاي وكان من المللصين
ت ْست ْغ ِف ْر له ْم س ْب ِعين م َّرًة فل ْن ي ْغ ِفر َّ
س ل رسول هللا صملى هللا عليه وسملم في مرض أايه أن يستغفر له ،ففعل عليه الصالة والسالم
فنزلت ،فقال عليه الصالة والسالم رز دن على السبعين فنزلت ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ المنافقون 1

ومثاله أيضاً ما جا في القرآن الكر م بح

(٢

المكذاين فيقال لهم يوم القيامة :ﭽﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الطور  ١1قال القاضي الايضاو
رحمه هللا (اصووها فاصبروا أو ال تصبروا) أ
()4

ادللوها على أ

وجه

تم من الصار وعدمه

فإنه ال محير لكم عنها

فارمر والنهي في هاتين اآليتين جا ا ليدل على التسوية فال ينف استغفار الناي للمنافقين

أو عدم استغفاره ،وكذا ال ينف صار الكافر ن أو عدم صارهم في نار جهنم فهم معذاون فيها على

كل حال.

) ١تفسير الايضاو

2١3/٣

) ٣علم المعاني والايان والادي  ،عاد العز ز عتي
) ٢تفسير الايضاو

11/٣

) ٣تفسير الايضاو

٢٣1/٢

11
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ً
ثانيا :النهي:

ومن أنواي اإلن ا الطلاي النهي ،والنهي من فعل نهى ينهى نهياً ونهاه ،والعامة تقول

ينهيه عن ارمر زجره عنه بالفعل(. ١

وقد قال القزو ني في النهي اصطالحاً له حرف واحد ،وهو "ال" الجازمة في نحو قول
ال تفعل ،وهو كارمر في االستعال  ،وقد يستعمل في غير طلب الكف أو التر (.)2
وقفة بني األمر والنهي:

من التعر ف الساا للنهي يلحا أن النهي ي به ارمر في أنهما ي تيان على وجه االستعال

واإللزام ،و لتلفان من حيث أن ارمر يكون طلب للفعل والثاني طلب للكف عن الفعل.

وهذا ما قرره القاضي الايضاو في تفسيره عندما قال ن ارمر بال ي يستلزم النهي

عن ضده ،أ أن الكالم ذا كان على ارمر فإنه يفهم منه ويكون من لوازمه النهي عن ضده ،فلو

أمر ارب اانه أن "قم لى الصالة" فهو في الحقيقة نهي عن الجلو

وتر الصالة.

لكن قد يجتم أحياناً ارمر بال ي والنهي عن ضده في لطاب واحد ،ويكون لذل فضل

ت كيد ارمر وتقر ره ،رنه ورد أوالً بطر المنطوق ثم بطر المفهوم.
ومثال ذل

قول هللا تعالى في آية المداينة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ البقرة  ،٣٨٣قال الايضاو رحمه هللا (وال ي ْب
ِ
للا مثل ما علمه هللا من كتبة الوثا  ،أو
كاتب وال يمتن أحد من الكتاب( .أ ْن ي ْكتب كما عَّلمه َّ
ال ي ب أن ينف النا بكتااته كما نفعه هللا اتعليمها( ...فْلي ْكتب تل الكتابة الم َّ
علمة .أمر اها بعد
ْ
النهي عن ِ
اإلبا عنها ت كيداً

()3

وم كل أوجه االتفاق اين ارمر والنهي والتقر ر ب ن ارمر بال ي نهي عن ضده ،ال

أن السياق يوجب أن تكون الصيغة بارمر أحياناً ،وأن تكون بالنهي أحياناً ألرل ،وذل بحسب ما
يكون عليه مقتضى الحال الذ هو مقصد مهم يدور في فلكه علم البالغة.
) ١المعجم المفصل في علوم البالغة 11٨
) ٣اإليضا

٨٨/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣٢٣/١
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وفيما يلر هذا الموضوي نرل ار عة من روا

البالغة القرآنية ماثل ًة في قوله تعالى

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ ارنعام .١2١
يقول الايضاو في هذه اآلية( :وبالوالدير إحسانا) أ وأحسنوا اهما حساناً وضعه موض

اإلسا ة ليهما للمبالغة وللداللة على أن تر ِ
النهي عن ِ
اإلسا ة في
غيرهما(.)1

نهما غير كاف الالف

فاآلية واردة لذكر المحرمات التي حرمها هللا عز وجل ،وهي آية محكمة جامعة يقول عنها
اان مسعود فيما رو عن داود ارود

عن ال عاي عن علقمة عن اان مسعود رضي هللا عنه

قال من أراد أن ينظر لى وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي عليها لاتمه فليق أر هدال

اآليات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال ت ركوا به ي ا -لى قوله -لعلكم تتقون(.)2

فاآليات كلها محرمات وجا ت بصيغة النهي ،فقد نهى هللا عز وجل عن اإل ار به ،وعن
قتل اروالد ل ية الفقر ،وعن تيان الفواح

واالقتراب منها ،وقتل النف

التي حرم هللاَّ ،
لكن وصية

واحدة من تل الوصايا لرجت من صيغة النهي لى صيغة ارمر ،وهي قوله تعالى (وبالوالدين
حسانا  ،ذ من المعلوم أن من صيغ ارمر المصدر النا ب عن الفعل ،والمعنى "أحسنوا ليهما

حساناً" ،وكان ح النظم كما سا أن ي تي بالنهي عن اإلسا ة لى الوالدينَّ ،
لكن النهي عن

اإلسا ة ليهما لي

هو مراد هللا في اآلية ،ولي

ذل من الار اهما ،وهو غير كاف في حقهما،

لذل كان ارمر باإلحسان أالغ وأكثر داللة على مراد هللا من وجوب اإلحسان في معاملتهما ،رن

الدين حقهما.
اإلحسان الز ادة في التودد والمعاملة اللطيفة الكر مة التي مهما كانت فلن توفي الو ْ

األغراض البالغية للنهي:

يلرج النهي عن معناه ارصلي والحقيقي الذ هو طلب كف الفعل على وجه االستعال

واإللزام رغراض بالغية عدة ،منها

) ١تفسير الايضاو

2٣1/١

) ٣تفسير اان كثير ٢٣٣/٢
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 .0الدعاء:

ي تي النهي لغرض الدعا كما في قوله تعالى ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﭼ يون

 ،٨٨قال الايضاو رحمه هللا (فال ي ْد ِمنوا حتَّى يروا اْلعذاب ْارلِيم جواب

للدعا أو دعا الفا النهي(. ١

ومن الدعا الذ جا بصيغة النهي أيضاً قوله تعالى :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ يون

 ٨1 – ٨٣قال القاضي الايضاو رحمه هللا وفي تقديم التوكل

على الدعا تنايه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أوال لتجاب دعوته(.)2
يقصد أن موسى أمر قومه في الاداية أن يتوكلوا على هللا ثم ري بالدعا  ،وجا الدعا

بصيغتين ارولى بالنهي في قوله( :ربنا ال تج ونا فتنة لوقوت الظالمير) والثانية بارمر في قوله:

(ونجنا برحمتك مر القوت الكافرير).
ومن النهي الذ

جا لغرض الدعا قوله تعالى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﭼ البقرة  ،٣٨1حيث جمعت اآلية اين ارمر والنهي معاً بغرض الدعا  ،وقد
َّ
عقب الايضاو رحمه هللا على هذه اآلية فقال "رو أنه عليه الصالة والسالم لما دعا اهذه
الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت"( ، ٢لذل فقد ا تملت اآلية على ثالثة نواه غرضها الدعا .
 .0التهكم واالستهزاء:
من النواهي التي جا ت لغرض التهكم واالسته از قوله تعالى ﭽﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ارنايا

) ١تفسير الايضاو

١١٣/٣

) ٣تفسير الايضاو

١١٢/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٣3/١

 ،١٢ – ١١قال الايضاو رحمه هللا (فل َّما أحسوا
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ب ْسنا فلما أدركوا دة عذاانا د ار الم اهد المحسو ِ( ...ذا ه ْم ِم ْنها ي ْركضون يهربون مسرعين
راكضين دوااهم ،أو م اهين اهم من فر

سراعهم( .ال ت ْركضوا على رادة القول أ

استه از ال تركضوا ما السان الحال أو المقال ،والقا ل مل أو من ثم من المدمنين(.)1

قيل لهم

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ البقرة  ،٣٣ – ٣١قال القاضي الايضاو رحمه هللا والند المثل
المناو ...من ند يند ندوداً ذا نفر ،وناددت الرجل لالفته ،لر بالملالف المماثل في الذات كما
لر المساو بالمماثل في القدر ،وتسمية ما يعاده الم ركون من دون هللا (أنداداً  ،وما زعموا

أنها تساويه في ذاته وصفاته وال أنها تلالفه في أفعاله رنهم لما تركوا عبادته لى عبادتها ،وسموها
آلهة ااهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات ،قادرة على أن تدف عنهم ب

هللا،

وتمنحهم ما لم يرد هللا اهم من لير ،فتهكم اهم و ن عليهم ب ن جعلوا أنداداً لمن يمتن أن يكون

له ند(. ٣

 .1التأديب:

قال اان منظور في لسان العرب وأَّدبه فت َّدب عَّلمه ،واست ْعمله َّ
للاِ ،ع َّز وج َّل،
الزَّجاج ِفي َّ
ْ
ِ
للا علي ِه وسَّلم ...وِفي اْلحِد ِ
َّ
يث ع ِن ْاا ِن م ْسعود َّن
فقال وهذا ما أَّدب هللا تعالى ِبه نِايَّه ،صلى َّ ْ
للاِ ِفي اررض فتعَّلموا ِم ْن م ْداِته ي ْعِني م ْدعاته(.)3
هذا القرآن م ْدبة َّ
يفهم مما جا في لسان العرب أن الت ديب معناه التعليم ،وقد جا في القرآن الكر م النهي
لغرض الت ديب ،ولي

نهياً على الحقيقة في قوله تعالى :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ الكهف ٣٣ – ٣٢

قال البيضاوي رحم هللا( :وال تقول َّر لشي ٍء إني فا ل ذلك غدا إَّال أر يشاء هللا) نهي ت ديب من
هللا تعالى لنايه حين قالت اليهود لقر

سلوه عن الرو وأصحاب الكهف وذ القرنين ،فس لوه

فقال «ا توني غداً ألاركم» ولم يستثن ف بط عليه الوحي بضعة ع ر يوماً حتى

قر (.)4

) ١تفسير الايضاو

٣١2/٣

) ٣تفسير الايضاو

1٢-1٣/١

) ٢لسان العرب (أدب ٣٢/١
) ٣تفسير الايضاو

٢٢2/٣
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 .4االعتذار:

العذر الحجة التي يعتذر اها...ولي في هذا ارمر عذر وعذرل ومعذرة أ

الذنب(. ١

لروج من

والنهي ي تي غرضه االعتذار ذا جا بصيغة النهي وواق الحال يدل على أنه يطلب فيه

المتكلم من الملاطب أن يلرجه من الذنب أو اللط وأن ال يلومه عليه ،كما جا على لسان
موسى عليه السالم في قصته م اللضر ،قال هللا تعالى ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ الكهف  ،1٢قال الايضاو رحمه هللا (قال ال تؤاخذني بما نسيت) بالذ نسيته
أو ب ي نسيته ،يعني وصيته ب ن ال يعترض عليه أو انسياني ياها ،وهو اعتذار بالنسيان ألرجه

في معرض النهي عن المدالذة م قيام المان لها(.)2
 .1التهييج:

والمراد بالتهييج اإلثارة والتحر ض كما جا في لسان العرب هاجت اررض تهيج هياجاً،

وهاج ال ي واهتاج وتهيَّج ثار(. ٢

والنهي يكون للتهييج ذا كان يقصد منه التحر ض والتثايت على تر الفعل المنهي عنه،
وأن يداوم المنهي عنه على تركه ،أ أنه ال ينهاه ،رنه لي

االستمرار في الكف عنه.

مقيماً على فعله حاالً ،ال يطلب منه

ومن النهي الذ جا لغرض التهييج قوله تعالى ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ

ﭾ ﭼ ال ع ار  ،٣١٢قال الايضاو رحمه هللا تهييج الزدياد اإللالر ،ولطف لسا ر المكلفين(. ٣
المكلفين(. ٣
رن الناي

فقد نهى هللا نايه والمدمنين من و ار ه عن أن يدعوا م هللا لهاً آلر ،لي
والمدمنين يقومون اهذا العمل فيطلب منهم الكف عنه ،ولكنه نهي يراد به حث المدمنين وتهييجهم
على االزدياد من اإللالر في العبادة والطاعة والثبات عليها ،كما هو الحال في قوله تعالى في

باب ارمر ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الفاتحة  ،1فسدال المدمن ربه الهداية لي
) ١لسان العرب (عذر ٣٨2٣/٣
) ٣تفسير الايضاو

٢٣٨/٣

) ٢لسان العرب (هيج ٣1٢٢/1
) ٣تفسير الايضاو

222/٣

127

رنه غير

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

حاصل له في الوقت الحالي ،ولكنه طلب للثبات والدوام على الهداية ،فإن القلوب اين أصبعين
من أصاب الرحمن يقلاهما كيف ي ا  ،فلذل كان دعا الناي صلى هللا عليه وسلم "يا مقلب

القلوب ثات قلوبنا على دين ".

جا لغرض التهييج قوله تعالى ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ومن النهي الذ

ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

ارنعام  ،١١٣قال الايضاو رحمه هللا (فال تكون َّر مر الممترير) في أنهم يعلمون ذل  ،أو في
أنه منزل لجحود أكثرهم وكفرهم به ،فيكون من باب التهييج كقوله تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﭼ ارنعام ١٣

()1

 .6التسوية:

يكون في مقام يتوهم فيه أن أحد ال ي ين أرجح من اآللر ،في تي النهي ليدل على أن

ارمر وعدمه سيَّان فال فرق أفعل أم لم يفعل.

ومثاله قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭼ التوبة  ،٨3قال الايضاو رحمه هللا
است ْغ ِف ْر له ْم أ ْو ال ت ْست ْغ ِف ْر له ْم ير د به التساو اين ارمر ن في عدم اإلفادة لهم كما نر عليه
(ْ
للا له ْم رو أن عاد هللا ان عاد هللا ان أاي وكان
بقوله (ِ ْن ت ْست ْغ ِف ْر له ْم س ْب ِعين م َّرًة فل ْن ي ْغ ِفر َّ
من المللصين س ل رسول هللا صملى هللا عليه وسملم في مرض أايه أن يستغفر له ،ففعل عليه
الصالة والسالم فنزلت ،فقال عليه الصالة والسالم رز دن على السبعين فنزلت :ﭽﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼ المنافقون 1

()2

 .7التهديد والوعيد:

ويكون النهي غرضه التهديد عندما يقصد المتكلم أن ِ
يلوف من هو دونه قد اًر ومنزل ًة،
م
َّ
عاقبة القيام بفعل ال يرضى عنه المتكلم( ، ٢ك ن يقول ارب الانه وقد أذن المدذن ورآه يلعب ال
ِ
تصل ،فهو اهذا النهي يتهدده و توعده عاقبة عدم ذهابه للصالة.
م

) ١تفسير الايضاو 2١٢/١
) ٣تفسير الايضاو

11/١

) ٢علم المعاني والايان والادي

عاد العز ز عتي

٨٣
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ومن النهي الذ

جا لغرض التهديد قوله تعالى ﭽ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ اراهيم  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (وال
ّلل غافال َّما ي مل َّ
الظالمور) لطاب لرسول هللا صملى هللا عليه وسملم ،والمراد به تثايته
تحسب َّر َّ
على ما هو عليه من أنه تعالى مطل على أحوالهم وأفعالهم ال يلفى عليه لافية ،والوعيد ب نه

اغتر اًر اإمهاله .وقيل
معاقاهم على قليله وكثيره ال محالة ،أو لكل من توهم غفلته جهالً بصفاته و ا
نه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم(.)1

فالنهي وان كان موجهاً للناي صلى هللا عليه وسلم لكنه تهديد للظالمين ،ومن جميل ما

قاله ال يخ اان عا ور في التحر ر والتنو ر على هذه اآلية وصيغة (ال تحسان ظاهرها نهي عن
حسبان ذل  .وهذا النهي كناية عن ثبات وتحقي ضد المنهي عنه في المقام الذ من
يثير للنا

نه أن

ظن وقوي المنهي عنه لقوة ارسباب المثيرة لذل  .وذل أن مهالهم وت لير عقوبتهم

ي به حالة الغافل عن أعمالهم ،أ تحق أن هللا لي

بغافل ،وهو كناية ثانية عن الزم عدم الغفلة

وهو المدالذة ،فهو كناية بمرتاتين ،ذل رن النهي عن ال ي ي ذن ب ن المنهي عنه بحيث يتلب
به الملاطب ،فنهيه عنه تحذير من التلب

الحسبان(.)2

به بقط النظر عن تقدير تلب

الملاطب اذل

 .0اإلخبار:
ي تي النهي أحياناً حامالً معنى اللار ،ليدكده ويحققه ،كما في قوله تعالى ﭽﮞ ﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﭼ النور  ،21قال الايضاو رحمه هللا (ال
لمحمد
تحسب َّر َّالذير فروا م جزير في األرض) وق أر اان عامر وحمزة باليا على أن الضمير فيه
م

صملى هللا عليه وسملم ...والمعنى وال يحسان الكفار في اررض أحداً معج اًز ن(...وم ْواهم َّ
النار

عطف عليه من حيث المعنى ك نه قيل الذين كفروا ليسوا بمعجز ن وم واهم النار ،رن المقصود

من النهي عن الحسبان تحقي نفي ِ
اإلعجاز( .)3أ أن هللا ال يعجزه أن ينتقم من الذين كفروا ،فهو
لار الفا النهي.

) ١تفسير الايضاو

٣٣٨/٣

) ٣التحر ر والتنو ر ٣٣2/١٢
) ٢تفسير الايضاو

231/٣
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 .9االستهانة واالستخفاف:

كما أن ارمر ي تي لغرض االستهانة واالستلفاف ،ويعني االستحقار وعدم اللوف من

الملاطب ،كذل ي تي النهي لهذا الغرض ،وذل كما في قوله تعالى ﭽﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﭼ

ارعراف  ،١12 – ١1٣يقول الايضاو رحمه هللا (قل اد وا شر اء ت) واستعينوا اهم في
عداوتي( .ث َّم ِكيدو ِن فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكر ،وهي أنتم و ركادكم( .فال ت ْن ِظرو ِن فال
تمهلون فإني ال أبالي بكم لوثوقي على والية هللا تعالى وحفظه(.)1
فعدم المباالة هو من باب االستلفاف واالستهانة واالستحقار من المدمنين للذين يعادون

غير هللا عز وجل ،وكذل لل ركا الذين أ ركهم م هللا في العبادة.
 .02النصح واإلرشاد:

وذل عندما يكون النهي يحمل اين ثناياه معنى من معاني النصح واإلر اد ،وذل رن
ً
المتكلم ال يقصد اهذا النهي أن يلزم الملاطب بما ينهاه عنه وانما يكون ذل من باب النصيحة
لما يراه المتكلم أنه أفضل وأر د للملاطب فإن ا ألذه واال تركه.
ومثاله من القرآن الكر م ﭽﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭼ ارعراف  ،٢١قال الايضاو رحمه هللا (و ووا واشربوا) ما طاب لكم .رو

أن

اني عامر في أيام حجهم كانوا ال ي كلون الطعام ال قوتاً وال ي كلون دسماً يعظمون اذل حجهم
فهم المسلمون به ،فنزلت( .وال ت ْس ِرفوا اتحر م الحالل ،أو بالتعد لى الحرام ،أو اإف ار الطعام
وال ره عليه(.)2

أ أن هللا عز وجل قد نهى عن اإلسراف في الطعام وال راب ،أو اإلسراف في التحر م

والت دد في الدين على ما رآه الايضاو من معنى اآلية ،وعلى هذا يكون النهي نهي نصح وار اد،
وهذا ما رآه اان عا ور في هذه اآلية ذ يقول "واإلسراف والسرف تجاوز الكافي من رضا

النف

بال ي الم تهى ...وهو نهي ر اد واصال (.)3

) ١تفسير الايضاو

2٨1/١

) ٣تفسير الايضاو

2٣١/١

) ٢التحر ر والتنو ر ١٣٢/٨
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 .00املبالغة:

بالغ يبالغ مبالغة وبالغاً ذا اجتهد في ارمر...والمبالغة أن تالغ في ارمر(. ١

ويكون النهي غرضه المبالغة ذا قام المتكلم فنهى الملاطب عن مقدمات ال ي الذ

ير د منه االنتها عنه ،وك نه ال ير د منه مبا رة المقدمات فضالً عن تيان المنهي عنه نفسه،

وهو ز ادة في النهي ومبالغة فيه.
ومثال ذل

قوله تعالى ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ ﭼ التوبة  ،٣٨قال الايضاو رحمه هللا (فال يْقربوا اْلم ْس ِجد اْلحرام لنجاستهم ،وانما
نهى عن االقتراب للمبالغة أو للمن عن دلول الحرم(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ

ِ
النكا ِ ذكر العزم مبالغة في النهي عن
البقرة  ،٣٢2قال الايضاو رحمه هللا (وال ت ْع ِزموا عْقدة م
العقد ،أ وال تعزموا عقد عقدة النكا (. ٢
 .00اإلباحة:

المنهي عنه
ي تي النهي لغرض اإلباحة ،وفيه يكون الملاطب على اعتقاد أن ال ي
َّ
ممنوي في تي النهي ليدل على باحته.
وذل كقوله تعالى على لسان نصحة قارون ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ

للا من الغنىَّ ( .
الدار ْاآل ِلرة بصرفه
القصر  ،11قال الايضاو رحمه هللا (و ْاات ِغ ِفيما آتا َّ

) ١لسان العرب (الغ ٢٣1/١
) ٣تفسير الايضاو

٣1/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣3٣/١
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فيما يوجاها ل فإن المقصود منه أن يكون وصلة ليها( .وال ت ْن
ِمن الد ْنيا وهو أن تحصل اها آلرت وت لذ منها ما يكفي (.)1

وال تتر تر المنسي( .ن ِ
صيب

فقوم قارون –الصالحون منهمَّ -
قدموا له عدة نصا ح ،فقد نصحوه أن يستلدم أمواله
حرم االستمتاي
ويسلرها فيما يعود عليه بالنف ااتدا  ،ثم لما لافوا أن يتوهم أن هذه النصيحة ت م
ِ
حصل
بالمال فيما أحل هللا له ،أتبعوها نصيحة ألرل مفادها رن ال ين نصيبه من الدنيا ،ب ن ي م
منها ما ي ا بما أحل هللا له ،فيكون النهي في (وال تن نصيب من الدنيا غرضه اإلباحة.
في رأيي معنى (وال تن

وقال اان عا ور في هذه اآلية قال مال

نصيب من الدنيا

وت كل وت رب غير مضي علي  .وقال قتادة نصيب الدنيا هو الحالل كله .وبذل تكون

تعي

هذه اآلية مثاال الستعمال صيغة النهي لمعنى اإلباحة(.)2
 .01التيئيس:

ويكون النهي من المتكلم للملاطب الذ

من وجهة نظر المتكلم بغرض يقاي الي

يهم بفعل أمر ال يقول عليه ،أو ال نف له فيه

في نفسه.

مثاله قوله تعالى ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ التحر م

 ،1قال الايضاو رحمه هللا أ

عذر لهم أو العذر ال ينفعهم(.)3

يقال لهم ذل عند دلولهم النار ،والنهي عن االعتذار رنه ال

فمهما أتوا بالمعاذير فال تنفعهم وقت ذ ،رنها معاذير كاذبة ،فيقال لهم يوم القيامة (ال

نجاة لهم مما هم فيه من العذاب ،فيقال لهم ذل على سايل
تعتذروا اليوم رنهم يرون في االعتذار ً

التي ي

واإلقنا .

ويقول ال وكاني في هذه اآلية أ يقال لهم هذا القول عند دلالهم النار ت ييساً لهم وقطعاً

رطماعهم(. ٣

) ١تفسير الايضاو

٣٣/٢

) ٣التحر ر والتنو ر ١11/٣3
) ٢تفسير الايضاو

٣٣١/٢

) ٣فتح القدير ٢٢1/2
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 .04التعظيم والتغليظ:

كما في قوله تعالى ﭽﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﰇﰈﰉ ﰊ ﭼ البقرة

 ،١١1قال الايضاو رحمه هللا (وال تس ل ع ْن أص ِ
حاب اْلج ِحي ِم ما لهم لم يدمنوا بعد أن الغت.
ْ
ْ
وق أر ناف ويعقوب (ال تس ل  ،على أنه نهي للرسول صملى هللا عليه وسملم عن السدال عن حال
أ اويه .أو تعظيم لعقوبة الكفار ك نها لفظاعتها ال يقدر أن يلار عنها ،أو السام ال يصار على
استماي لارها فنهاه عن السدال(.)1

وقد َّ
عل اان عا ور على هذه اآلية هو كناية عن فظاعة أحوال الم ركين والكافر ن

حتى ن المتفكر في مصير حالهم ينهى عن اال تغال اذل رنها أحوال ال يحيط اها الوصف وال
يالغ لى كنهها العقل في فظاعتها و ناعتها ،وذل أن النهي عن السدال يرد لمعنى تعظيم أمر

المس ول عنه نحو قول عا ة "يصلي أربعا فال تس ل عن حسنهن وطولهن"(.)2
 .01التثبيط:

جا في لسان العرب ثبَّطه ع ِن ال َّ ي ِ ت ْثِايطاً ِذا غله ع ْنه .وِفي التَّْن ِز ِل اْلع ِز ِز :ﭽﮯ
ْ
ِ
ﮰ ﮱﯓﯔ ﭼ التوبة  ٣1قال أاو ِسح التَّ ْثِايط رد ِ
اإلنسان ع ِن ال َّ ي يْفعله،
ْ
للا أن ي ْلرجوا معك ْم َّ
فردهم ع ِن اْللرو ِج .وثبطه ع ِن ال َّ ي ِ ث ْبطاً وثبَّطه رَّثه وثاَّته .وثبَّطه
أ ك ِره َّ
ْ
على ارمر فتثبَّط َّ
وقفه عل ْي ِه فتوَّقف(.)3

ومعنى ذل أن النهي ي تي لغرض التثايط ذا كان المتكلم ير د أن ي غل الملاطب أو أن

َّ
هم به دفعاً له للكسل والجلو
هم به ،فينهاه عما َّ
يرده عن عمل َّ

عما أراد.

وذل كقول هللا عز وجل حكاية لحال المتللفين القاعدين عن الجهاد :ﭽﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ التوبة  ٨١قال الايضاو رحمه هللا (وقالوا ال تنفروا في الحر أ قال
بعضهم لبعض ،أو قالوه للمدمنين تثايطاً

) ١تفسير الايضاو

()4

١٢٢/١

) ٣التحر ر والتنو ر 11٣/١
) ٢لسان العرب (ثبط ٣11/1
) ٣تفسير الايضاو

11/٣
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 .06التسلية:

ِ
َّ
همي تسلي ًة
ومعنى التسلية ك ف الهم والغم كما جا في لسان العرب وسالني من م
وأسالني أ ك فه عني(. ١
وي تي النهي لغرض التسلية ،ذا كان المتكلم ينهى الملاطب عن قول أو فعل يوقعه في

الحزن ،فيكون نهيه عن ذل تسلية له مما وق أو سيق به من الحزن.

وذل كقول هللا عز وجل ﭽﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ
 ،12قال القاضي الايضاو (وال يحزنك قولهت) راكهم وتكذياهم وتهديدهم ( .ن اْل ِع َّزة َِّّلِلِ

يون
ج ِميعاً است ناف بمعنى التعليل و دل عليه الق ار ة بالفتح ك نه قيل ال تحزن بقولهم وال تبال اهم رن

الغلبة ن جميعاً ال يمل غيره ي اً منها فهو يقهرهم و نصر عليهم(.)2

فغاية النهي هو تسلية الناي صلى هللا عليه وسلم مما وق عليه من أذل الكفار ،ووقوفهم

في وجه دعوته ،وقتلهم وتعذياهم للمدمنين.

ومنه أيضاً قوله تعالى :ﭽ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ اراهيم  ٣٣قال الايضاو رحمه هللا وقيل نه تسلية للمظلوم وتهديد
للظالم

()3

) ١لسان العرب (سال ٢1٣/١٣
) ٣تفسير الايضاو

١3٨/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٣٨/٣
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ً
ثالثا :االستفهام:

عرف العلو االستفهام فقال هو طلب العلم ب ي لم يكن معلوماً من قال وذل ب داة من
َّ

حدل أدواته اآلتية وهي الهمزة ،وهل ،وما ،ومتى ،و َّأيان ،وكيف ،وأين ،و َّأنى ،وكم ،وأ٨

(١

ويقول السكاكي في باب االستفهام لالستفهام كلمات موضوعة ،وهي الهمزة وأم وهل وما

من وأ وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان بفتح الهمزة وبكسرها...وهذه الكلمات ثالثة أنواي أحدها
()2

يلتر طلب حصول التصور ،وثانيها يلتر طلب حصول التصدي  ،وثالثها ال يلتر

ولالستفهام أدوات كثيرة كما أ ار السكاكي ،منها ما يفيد التصور ،ومنها ما يفيد التصدي ،
ومنها ما يفيد التصور والتصدي معاً.
أما التصور فهو طلب تعيين المفرد ،نحو أز د ناجح أم أسامة؟ أما التصدي

تعيين النسبة أو الحكم ،نحو أقام محمد؟ وأفهمت الدر ؟

فهو طلب

وأداة االستفهام التي تفيد التصور والتصدي معاً هي الهمزة فقط ،أما أداة االستفهام التي

تفيد التصدي فهي هل(. ٢

(٣

واردوات التي تفيد التصور هي

( .١ما ويطلب اها ر ال ي  ،وأكثر ما يستفهم اها عن غير العاقل.
( .٣من وأكثر ما يستفهم اها عن العاقل.

( .٢متى ويس ل اها عن الزمان ماضياً كان أو مستقبالً.
( .٣أيَّان ويس ل اها عن المستقال.
( .2أين ويس ل اها عن المكان.

( .1أنى ويس ل اها عن الحال ،فتستعمل بمعنى كيف.
( .1كيف ويس ل اها عن الحال.
( .٨كم ويس ل اها عن العدد.
( .1أ

وهي للسدال عما يميز أحد المت اركين في أمر يعمهما

) ١الطراز 1٨/١
) ٣مفتا العلوم ٢3٨
) ٢انظر من بالغة القرآن أ.د محمد علوان ،أ .د نعمان علوان  ٣١اتصرف.
) ٣الساا

( ٣٣-٣٣اتصرف
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األغراض البالغية لالستفهام:

 .0التوبيخ والتقريع والتبكيت:
والتَّب ِكيت كالتَّْق ِر ِ والتَّعِن ِ
يف ،ب َّكته ت ْب ِكيتاً ِذا ق َّرعه بالع ْذل تْقر عاً ،وبكته بالح َّجة أ غلبه.
ْ
ْ
(١
َّ ِ
استْقاله ِبما ي ْكره .
وبكته ي ْبكته ب ْكتاً ،وبكته كالهما ْ
وبخ  :الم و ذل ) ،وعلى ذل
وجا في لسان العرب ( َّ

الغير على جهة اللوم والتلط ة على فعل أو قول قام به

يكون معنى التوبيخ ملاطبة

(٣

أ ما التقر فقد جا في لسان العرب والتقر الت نيب والتعنيف وقيل هو اإليجاي باللوم

وقرْعت الرجل ذا وبلته وعذلته

(٢

فيتضح من المعاني اللغوية للتبكيت والتوبيخ والتقر أنها كلها متقاربة في المعنى ،وهو
الت نيب واستقباله بما يكره وايقاي اللوم عليه ،وكلها معان متقاربة.
ومن االستفهام الذ

جا لغرض التوبيخ قوله تعالى ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ التوبة  ،٢٨قال الايضاو رحمه هللا و(اثاقلتم على االستفهام
للتوبيخ(. ٣
ومن االستفهام الذ

غرضه التقر قوله تعالى ﭽ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ آل عمران  ،11 – 1٨قال الايضاو رحمه هللا (قل يا أ ْهل اْل ِك ِ
تاب لِم
ْ
تصدون ع ْن سِا ِ
للاِ م ْن آمن كرر اللطاب واالستفهام مبالغة في التقر ونفي العذر لهم،
يل َّ
وا عا اًر ب ن كل واحد من ارمر ن مستقبح في نفسه مستقل باستجالب العذاب ،وسايل هللا في دينه
الح الم مور بسلوكه وهو اإلسالم .قيل كانوا يفتنون المدمنين ويحر ون اينهم حتى أتوا ارو

) ١لسان العرب (بكت ٢٢٣/١
) ٣لسان العرب (وبخ ٣12١/1
) ٢لسان العرب (قري ٢211/2
) ٣تفسير الايضاو

2٢/٣
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واللزرج فذكروهم ما اينهم في الجاهلية من التعاد

عنه(. ١

والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم

ومثال ما غرضه التبكيت والتقر قوله تعالى ﭽﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ الفرقان  ،١1قال الايضاو رحمه هللا

السبيل) ِإللاللهم بالنظر الصحيح واع ارضهم عن المر د
(أأنتت أضووتت بادي هؤالء أت هت ضُّووا َّ
النصيح ،وهو استفهام تقر وتبكيت للعادة(.)2
 .0التهكم واالستهزاء:

ي تي االستفهام لغرض التهكم واالسته از "والتهكم في االصطال

هو اللطاب الفا

اإلجالل في موض التحقير ،والب ارة في موض التحذير ،والوعد في مكان الوعيد ،والعذر في

موض اللوم ،والمد في موض السلر ة ،ونحو ذل (. ٢

الرحمر إناثا أشهدوا خوقهت ستكتب
ومنه قوله جل اسمه (وج ووا المال ئ ة َّالذير هت باد َّ

شهادتهت ويسألور) (الزلرف  ، ١1قال الايضاو رحمه هللا (أ هدوا للقهم أحضروا لل هللا
ياهم ف اهدوهم ناثاً ،فإن ذل مما يعلم بالم اهدة وهو تجهيل وتهكم اهم(. ٣

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭼ الفرقان  ،١2قال الايضاو رحمه هللا (ق ْل أذلِ ل ْير أ ْم جَّنة اْللْلِد َّالِتي و ِعد اْلمتَّقون
ِ
اإل ارة لى العذاب واالستفهام والتفضيل والترديد للتقر م التهكم(. 2
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ
ّلل رسوال) محكي بعد قول مضمر و ِ
اإل ارة
الفرقان  ،٣١قال الايضاو رحمه هللا (أهذا َّالذي ب ث َّ

لالستحقار...وهم على غاية اإلنكار تهكم واسته از ولواله لقالوا أهذا الذ زعم أنه بعثه هللا رسوالً(.)6

) ١تفسير الايضاو

٣٨٣/١

) ٣تفسير الايضاو

2١1/٣

) ٢المعجم المفصل في علوم البالغة ٣٣١
) ٣تفسير الايضاو

٣٣1/٢

) 2تفسير الايضاو

2١1/٣

) 1تفسير الايضاو

2٣٣/٣
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 .1التشويق:
الت و

ال وق واال تياق نزاي النف

لى ال ي  ،وال وق حركة الهول( ، ١وي تي االستفهام بغرض

عند يراد السدال من المتكلم لى الملاطب بغرض ت ويقه واثارة دافعيته لالنتباه للموض

َّ
المتحدث عنه ،أو لى فعل ير ده أن يفعله.

ومن االستفهام الذ جا لغرض الت و

قوله تعالى ﭽﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ

ص ِم استفهام معناه التعجيب والت و
ﭼ ﭼ ر  ،٣١قال الايضاو رحمه هللا (وه ْل أتا نب اْلل ْ
لى استماعه(. ٣
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭼ الغا ية  ،١قال عنها صاحب فتح

القدير (هل أتا حديث الغا ية قال جماعة من المفسر ن هل هنا بمعنى قد ،وبه قال قطرب،
قد جا

أ

يا محمد حديث الغا ية ،وهي القيامة رنها تغ ى اللال

هل هنا على معناها االستفهامي المتضمن للتعجيب مما في لاره ،والت و

ب هوالها .وقيل ن بقا
لى استماعه(. ٢

 .4التحضيض والتحريض:
الس ْو ِق وك ِمل ي  ،قال ارزهر الحض الحث على
الحض
الس ْي ِر و َّ
ضرب ِمن اْلح ِمث ِفي َّ
ْ
ْ
ِ
ضت اْلقوم على اْل ِقت ِ
َّ
اْلل ْي ِر .ويقال ح َّ
حرضه(. ٣
...وحضضه أ
ضتهم
َّ
ال ت ْحضيضاً ِذا ح َّر ْ
ضْ
ْ
والتحر ض التحضيض ،قال الجوهر

التحر ض على القتال الحث واإلحما عليه ،قال

هللا تعالى ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ارنفال  ،12قال الزجاج ت و له حثَّهم على
القتال .قال وت و ل التحر ض في اللغة أن تح َّث اإلنسان حثاً يعلم معه أنه حارض ن َّ
تللف
()5

عنه

مما سا يتضح لنا تقارب معنيي التحر ض والتحضيض ،لذل يمكن جعل االستفهام الذ

يجي لغرض التحضيض والتحر ض تحت غرض واحد لتقارب المعنيين.

) ١لسان العرب ( وق ٣٢1١/٣
) ٣تفسير الايضاو

١11/٢

) ٢فتح القدير 21١/2
) ٣لسان العرب (حضض 1١3/٣
) 2لسان العرب (حرض ٨٢1/٣
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وبذل ي تي االستفهام لغرض التحضيض ،ذا جا طلب الفعل مصحوباً بالحث واإلحما
و"هال" َّ
َّ
و"أال".
عليه ،وله أدوات منها "لوال" و"لوما"
ومثاله قوله تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﭼ التوبة  ،١3٣ – ١3٢قال الايضاو رحمه هللا (أل ْم ي ْعلموا الضمير ما للمتوب عليهم
والمراد أن يمكن في قلوبهم قاول توبتهم واالعتداد بصدقاتهم ،أو لغيرهم والمراد به التحضيض
عليهما(.)١

فان عز وجل يحض المدمنين ويحثهم على التوبة ،وعلى ما توجب قاولها عند هللا وهي

الصدقات وصلوات الناي صلى هللا عليه وسلم والتي هي الدعا لهم.

ومن االستفهام الذ يجي للتحر ض ،قوله تعالى :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ يوسف  ،٨1 – ٨٨قال الايضاو رحمه هللا
(قال هل علِمتم َّما فعْلتم ِايوسف وأ ِل ِ
يه أ هل علمتم قبحه فتاتم عنه وفعلهم ب ليه فراده عن
ْ
ْ ْ ْ
ِ
يوسف واذالله حتى ال يستطي أن يكلمهم ال بعجز وذلةْ ِ( .ذ أ ْنت ْم جاهلون قبحه فلذل أقدمتم
عليه أو عاقاته ،وانما قال ذل

تنصيحاً لهم وتحر ضاً على التوبة ،و فقة عليهم لما رأل من

عجزهم وتمسكنهم ال معاتبة وتثر باً(. ٣

ومنه قوله تعالى ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

اإليمان و ِ
ﭵ ﭼ النسا  ٢1قال الايضاو رحمه هللا أ تبعة تحي اهم بساب ِ
اإلنفاق في سايل
هللا ،وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة واالعتقاد في ال ي على لالف ما هو عليه،
وتحر ض على الفكر لطلب الجواب لعله يدد اهم لى العلم بما فيه من الفوا د الجليلة ،والعوا د

الجميلة .وتنايه على أن المدعو لى أمر ال ضرر فيه ينبغي أن يجيب ليه احتياطاً ،فكيف ذا
تضمن المناف (.)3

) ١تفسير الايضاو

11/٣

) ٣تفسير الايضاو

١٨1/٣

) ٢تفسير الايضاو

٢21/١
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 .1النهي:

قد يلرج االستفهام عن معناه الحقيقي لى معنى النهي ،أ طلب الكف عن الفعل على

وجه االستعال .

ومن ذل

قوله تعالى ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ البقرة  ،11قال الايضاو
رحمه هللا (واِذا لقوا َّالِذين آمنوا يعني منافقيهم( .قالوا آمَّنا ب نكم على الح  ،وان رسولكم هو

المب ر به في التوراة (واِذا لال ب ْعضه ْم ِلى ب ْعض قالوا أ الذين لم ينافقوا منهم عاتاين على من
للا عل ْيك ْم بما اين لكم في التوراة من نعت محمد صملى هللا عليه وسملم،
ناف ( .أتحِمدثونه ْم ِبما فتح َّ

أو الذين نافقوا رعقااهم ظها اًر للتصلب في اليهودية ،ومنعاً لهم عن ادا ما وجدوا في كتااهم،
فينافقون الفر قين .فاالستفهام على ارول تقر وعلى الثاني نكار ونهي(.)1
 .6اإلنكار:

قد يلرج االستفهام عن معناه ارصلي للداللة على أن المستفهم عنه أمر منكر عرفاً أو

رعاً ،وي تي على نوعين

النوي ارول نكار توبيخ وي تي اوجهين ،فهو ما نكار للتوبيخ على أمر وق في الماضي،

بمعنى ما كان ينبغي أن يكون ذل ارمر الذ كان ،أو نكار توبيخ على أمر وق في الحال ،أو

ليف وقوعه في المستقال.

النوي الثاني نكار تكذيب وي تي اوجهين أيضاً ،فهو ما نكار للتكذيب في الماضي،

بمعنى لم يكن ،أ أن الملاطب ن ادعى وقوي ي فيما مضى ،أتي باالستفهام اإلنكار تكذيباً

له في دعواه ،واما نكار للتكذيب في الحال أو في المستقال.

فمن اإلنكار التوبيلي قوله تعالى ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ النسا

هللا (أتأخذون بهتانا واثما مبينا) ستفهام نكار وتوبيخ ،أ

) ١تفسير الايضاو

١١٢/١
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الرجل منهم ذا أراد امرأة جديدة اهت التي تحته بفاح ة حتى يلج ها لى االفتدا منه بما أعطاها

ليصرفه لى تزوج الجديدة ،فنهوا عن ذل (.)1

ومن االنكار التكذياي قوله تعالى ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ الصافات  ،١2٢ – ١2١قال الايضاو رحمه هللا (أصطفى
البنات وى البنير) استفهام نكار واستبعاد ،واالصطفا ألذ صفوة ال ي (. ٣
 .7األمر واحلث:

ي تي االستفهام أيضاً لغرض ارمر ،ويكون معنى االستفهام طلب الفعل على وجه

االستعال واإللزام ،وي تي أيضاً للداللة على الحث ،والحث وارمر معنيان متقاربان.

ومما جا من االستفهام لغرض ارمر قوله تعالى عن سيدنا داود عليه السالم ﭽﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ ارنايا

 ،٨3قال الايضاو رحمه

هللا (فهل أنتت شاكرور) ذل أمر ألرجه في صورة االستفهام للمبالغة والتقر

()3

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﮢ

ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ ﭼ آل عمران  ،٣3قال
الايضاو رحمه هللا (أأسومتت) كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة ،أم أنتم بعد على كفركم ونظيره
وقوله (فه ْل أ ْنت ْم م ْنتهون وفيه تعيير لهم بالبالدة أو المعاندة

()4

وان لم ي مِ
صر الايضاو ب ن االستفهام في (أأسلمتم ل مر والحث لكنه يفهم من ذكر
نظيره وهو (فهل أنتم منتهون أنه ل مر والحث.
ومن االستفهام الذ جا للحث قوله تعالى عن سيدنا اراهيم عليه السالم :ﭽﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﭼ الذار ات  ٣1 – ٣1قال صاحب أنوار التنز ل

(فق َّربه ِل ْي ِه ْم ب ن وضعه اين أيديهم( .قال أال ت ْكلون أ منه ،وهو م عر بكونه حنيذا ،والهمزة

) ١تفسير الايضاو

٢٣٣/١

) ٣تفسير الايضاو

١1١/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣٣1/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣23/١
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فيه للعرض والحث على اركل على طر قة اردب ن قاله أول ما وضعه ،ول ِ
إلنكار ن قاله حينما
()1

رأل عراضهم

 .0النفي:
ي تي االستفهام ويكون الغرض منه النفي كما في قوله تعالى ﭽﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﭼ آل عمران  ،١٢2قال الايضاو رحمه هللا (ومر يغفر ُّ
ّلل) استفهام
الذنوب إَّال َّ
بمعنى النفي معترض اين المعطوفين ،والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث

على االستغفار والوعد بقاول التوبة( . ٣والمعنى ال أحد يغفر الذنوب ال هللا.

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ البقرة

ّلل صبغة) ال صبغة أحسن من صبغته(. ٢
 ،١٢٨قال الايضاو رحمه هللا (ومر أحسر مر َّ
 .9التعجب:

العجب والعجب ِنكار ما ي ِرد علي ِلقَّل ِة اعِت ِ
ياده ...قال َّ
الزَّجاج أصل العج ِب ِفي اللغ ِة،
ْ
ْ
ْ
أن ِ
اإلنسان ِذا أرل ما ي ْن ِكره وي ِقل ِم ْثله ،قال ق ْد ع ِج ْات ِم ْن كذا...قال اان ارعرااي العجب َّ
النظر
ِلى ي غ ْي ِر م ْلوف وال معتاد(.)4
ذاً ي تي االستفهام بغرض التعجب ذا جا ليدل على ي غير م لوف وال معتاد ،ومثاله

قوله تعالى في مر م عليها السالم ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ آل عمران  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا (قالت رب أَّنى

ي ور لي ولد ولت يمسسني بشر) تعجب ،أو استبعاد عاد  ،أو استفهام عن أنه يكون اتزوج أو
(2

غيره

والمعنى أن غرضها من االستفهام ظهار تعجاها ،رنه لي

لها ولد وهي لم تتزوج ،ولم يمسسها ب ر.

) ١تفسير الايضاو

٢٣٢/١

) ٣تفسير الايضاو

٣1٨/١

) ٢تفسير الايضاو

١٣٢/١

) ٣لسان العرب (عجب ٣٨١١/٣
) 2تفسير الايضاو

٣1٣/١
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ومثاله أيضاً قوله تعالى على لسان والد اراهيم عليه السالم ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ مر م  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا (قال أراغب
أنت ر لهتي يا إبراهيت) قاال استعطافه –أ
وغلظة العناد فناداه باسمه ولم يقاال (يا أا ِت
بالهمزة ِإلنكار نف

اراهيم عليه السالم -ولطفه في االر اد بالفظاظة
ايا اني ،وألره وقدم اللار على الماتدأ وصدره

الرغبة على ضرب من التعجب ،ك نها مما ال يرغب عنها عاقل(.)1

فوالد اراهيم عليه السالم تعجب من رغبة اراهيم عن عبادة ارصنام ،ك ن عبادتها هو

ارمر الصحيح الذ

ال يجوز أن يحيد عنها عاقل ،على عادة أهل الباطل ،فهم يظنون أنهم

يحسنون صنعاً كما قال هللا عنهم ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

الكهف  ،١3٣و تهمون كل من حاد عن عبادة ارصنام ب نه أتى أم اًر عجاباً م أنهم أح بالتعجب
من حالهم ،فقد قال هللا عنهم يحكي قولهم وتعجاهم ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

ر 2

 .02التعجيب:

ي تي االستفهام و راد به التعجيب ،وهو ي به التعجب في كونه يراد االستفهام بغرض نكار

ي غير م لوف وال معتاد ،و لتلف عنه في أن التعجيب يراد به يقاي العجب على الملاطب.

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ
ال ع ار

 ،١١ – ١3قال الايضاو رحمه هللا (أال ي َّتقور) است ناف أتبعه رساله ليهم ل ِ
إلنذار

تعجيباً له من فراطهم في الظلم واجت ار هم عليه(. ٣

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﭼ

ّلل ويستغفرون ) أ أفال يتوبون باالنتها
الما دة  ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (أفال يتوبور إلى َّ

عن تل العقا د وارقوال ال از غة ويستغفرونه بالتوحيد والتنز ه عن االتحاد والحلول بعد هذا التقر ر
()3

والتهديد...وفي هذا االستفهام تعجيب من صرارهم

) ١تفسير الايضاو

٢11/٣

) ٣تفسير الايضاو

2٢2/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣2٣/١
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 .00التقرير:

أورد اإلمام عاد القاهر الجرجاني االستفهام للتقر ر في دال ل اإلعجاز فقال واع ْلم أ َّن هذا
الذ ذكرت ل في "الهمزة وهي لالستفهام" قا م فيها ِذا هي كانت للتقر ر .فِإذا قلت "أأ ْنت فعلت
ذا ؟ " ،كان غرض أن تقرره ب نه الفاعل .ياِمين ذل قوله تعالى ،حكاي ًة عن ق ْول نمروذ ﭽﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ارنايا  1٣ال ْاهة في َّأنهم لم يقولوا ذل له عليه السالم
ِ
ولكن أن يقر ب نه منه كان ،وكيف؟ وقد أ اروا
أن يق َّر لهم ب َّن ك ْسر ارصنام قد كانْ ،
وهم ير دون ْ
()1
له ِلى ِ
الفعل في قولهم (أأ ْنت فعْلت هذا
لذل فإن المقصود باالستفهام الذ يجي لغرض التقر ر هو حمل الملاطب على االعتراف

بال ي المستفهم عنه.

وأورد اان فار االستفهام لغرض التقر ر في كتابه الصاحاي حيث يقول "ويكون استلبا اًر،

جل ثناده ﭽﭲ ﭳﭼ ارعراف "١1٣
والمعنى تقر ر .نحو قوله م

(٣

مما جا في كتاب هللا من االستفهام لغرض التقر ر قوله تعالى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ يوسف  13 – ٨1قال

الايضاو رحمه هللا (قالوا أِ َّن ر ْنت يوسف استفهام تقر ر ولذل حق ب ن ودلول الالم عليه(.)3
فإلوة يوسف عليه السالم بعد أن ك ف لهم عن نفسه َّ
وذكرهم بما فعلوا ،س لوه هذا السدال،
سدال تقر ر ،ليت كدوا يقيناً أنه هو ،وفي هذا يقول اان عا ور "وأدلل االستفهام التقر ر على
()4
الجملة المدكدة رنهم تطلاوا ت ييده لعلمهم به"
ومثاله أيضاً قوله تعالى :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ

ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ارعراف  ١1٣قال الايضاو
رحمه هللا (وأ ْ هده ْم على أ ْنف ِس ِه ْم أل ْست ِارمِبك ْم قالوا الى ِه ْدنا أ ونصب لهم دال ل ربوبيته

) ١دال ل اإلعجاز ١١٢
) ٣الصاحاي ١٢2
) ٢تفسير الايضاو

١٨1/٣

) ٣التحر ر والتنو ر ٣1/١٢
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وركب في عقولهم ما يدعوهم لى االقرار اها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم (ألست برب ت قالوا

بوى) فنزل تمكينهم من العلم اها وتمكنهم منه بمنزلة اإل هاد واالعتراف على طر قة التمثيل(.)1

ومنه أيضاً قوله تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ البقرة
ي تعادونه ،أراد به تقر رهم
 ١٢٢قال الايضاو رحمه هللا (ما ت ْعادون ِم ْن ب ْعِد أ أ
على التوحيد واإلسالم ،وألذ ميثاقهم على الثبات عليهما(.)2

 .00التحقري:

ويكون االستفهام لغرض التحقير عندما يلرج االستفهام عن معناه ارصلي للداللة على
ض لة المسدول عنه ِ
وصغر نه ،م معرفة المتكلم أو السا ل به(. ٢
ومما جا في القرآن الكر م من االستفهام لغرض التحقير قوله تعالى ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ِ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ عب  ،١1 – ١1قال الايضاو رحمه هللا (م ْن أ ِم
ي للقه ايان لما أنعم عليه لصوصاً من مادأ حدوثه ،واالستفهام للتحقير ولذل أجاب عنه
ْ
ِ
طفة للقه فقَّدره فهي ه لما يصلح له من ارعضا وار كال ،أو فقَّدره أطوا اًر لى أن
بقوله (م ْن ن ْ
تم للقته(.)4

ومنه أيضاً قوله تعالى :ﭽﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ ارنايا

 2٣ – 2١قال الايضاو رحمه هللا (ما ِ
هذ ِه

التَّ ِ
ماثيل الَِّتي أ ْنتم لها ِ
عاكفون تحقير ل نها وتوبيخ على جاللها ،فإن التمثال صورة ال رو فيها
ْ
ال يضر وال ينف (.)5
 .01التهويل:

أ ار القزو ني في اإليضا

لى أن االستفهام ي تي لغرض التهو ل ومثَّل له بقوله تعالى

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﭼ الدلان – ٢3
) ١تفسير الايضاو

2٨١/١

) ٣تفسير الايضاو

١٣١/١

) ٢علم المعاني والايان والادي
) ٣تفسير الايضاو

233/٢

) 2تفسير الايضاو

٣٣٢/٣

عاد العز ز عتي
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 ،٢١وقال كق ار ة اان عبا رضي هللا عنهما (ولق ْد ن َّج ْينا ِاني ِس ار يل ِمن اْلعذ ِ
اب اْلم ِه ِ
ين م ْن
ْ
ِف ْرع ْون  ،الفا االستفهام ،لما وصف هللا تعالى العذاب ب نه مهين ل دته وفظاعة نه ،أراد أن
يصور كنهه ،فقال (من فرعون؟ أ

أتعرفون من هو في فر عتوه وتجاره ،ما ظنكم بعذاب

يكون هو المعذب به ،ثم عرف حاله بقوله ( نه كان عاليا من المسرفين

(١

ويسمي الايضاو هذا الغرض (االستعظام ومثاله ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ آل عمران  ،٣2 – ٣٣قال
الايضاو رحمه هللا (فكيف ِذا جمعناهم لِيوم الَّ ر ب ِف ِ
يه استعظام لما يحي اهم في اآللرة
ْ
ْ
ْ ْ ْ
()2
وتكذيب لقولهم (لن تمسنا النار ال أياماً معدودات .
فإنهم لما أنكروا هول عذاب هللا عز وجل الذ سيحي اهم في اآللرة لتكذياهم بالرسول

محمد صلى هللا عليه وسلم ،واستهانتهم بالنار زاعمين أنها لن تكون ال أياماً معدودة ،فك نهم
قادرون على احتمال هذه اريام ن كانت معدودة كما يزعمونَّ ،
فرد هللا عليهم باالستفهام الذ يدل
على تهو ل يوم الجم  ،الذ هو قال دلول النار ،فإذا كان هللا قد َّ
دلنا على أن يوم الجم يوم
مهول ،فما بال بما بعده من عذاب سرمد في النار ،وهنا تكمن بالغة القرآن في الداللة على

المعاني م

دة اإليجاز واإلعجاز.

 .04االستبعاد:

أورد هذا الغرض من أغراض االستفهام القزو ني في اإليضا ومثَّل له بقوله تعالى ﭽﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ الدلان ١٢

(٢

وقيل هو عد ال ي بعيداً حساً أو معنى ،وقد يكون منك اًر مكروهاً غير منتظر أصالً(. ٣
ً

) ١اإليضا

1٨/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٢اإليضا

٣2٣/١

11/٢

) ٣علم المعاني والايان والادي

عاد العز ز عتي
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ومما جا في تفسير الايضاو على هذا الغرض قوله تعالى ﭽﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ اإلس ار

 ،٣1قال الايضاو رحمه هللا (أإَّنا لمب وثور خوقا جديدا)

على ِ
اإلنكار واالستبعاد لما اين غضاضة الحي و اوسة الرميم ،من المباعدة والمنافاة(.)1

ومثاله أيضاً قوله تعالى :ﭽﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﭼ ارعراف  13قال الايضاو رحمه هللا استبعدوا التصار هللا
بالعبادة وارعراض عما أ ر به آبادهم انهماكاً في التقليد وحباً لما ألفوه(.)2
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ الما دة  ٨٣ – ٨٢قال الايضاو رحمه هللا استفهام نكار واستبعاد
النتفا ِ
اإليمان م قيام الداعي وهو الطم في االنل ار م الصالحين ،والدلول في مداللهم(.)3
َ ْ
 .01العرض:

أ ار َّ
السكاكي لى االستفهام لغرض العرض فقال كما ذا قلت لمن تراه ال ينزل أال تنزل

فتصيب لي ار امتن أن يكون المطلوب باالستفهام التصدي بحال نزول صاحب لكونه حاصال
(٣
و وجه بمعونة قر نة الحال على نحو أال تحب النزول م محاتنا ياهَّ ،
وولد معنى العرض
وقد َّ
عقب الايضاو على آية ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﭼ طه  ،٣٣ – ٣٢قال الايضاو

(فقوال له ق ْوًال لِميناً مثل ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ النازعات  ١1 - ١٨فإنه دعوة في صورة عرض وم ورة حذ اًر أن
تحمله الحماقة على أن يسطو عليكما(. 2

) ١تفسير الايضاو

٢32/٣

) ٣تفسير الايضاو

22٣/١

) ٢تفسير الايضاو

٣21/١

) ٣مفتا العلوم ٢3٣
) 2تفسير الايضاو

٢1٣/٣
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ومنه قوله تعالى ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ الذار ات  ،٣1قال الايضاو رحمه

هللا (فق َّربه ِل ْي ِه ْم ب ن وضعه اين أيديهم( .قال أال ت ْكلون أ
والهمزة فيه للعرض والحث على اركل على طر قة اردب(. ١

منه ،وهو م عر بكونه حنيذا،

 .06االستبطاء:

وهو عد ال ي بطي اً في زمن انتظاره(. ٣
ومثاله قوله تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ البقرة ،٣١٣
للاِ استبطا له لت لره(. ٢
صر َّ
قال الايضاو رحمه هللا (متى ن ْ
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ

ال ع ار  ،٢1 – ٢٨قال الايضاو رحمه هللا (وقيل ل َّوناس هل أنتت مجتم ور) فيه استبطا لهم
في االجتماي حثاً على مبادرتهم ليه كقول ت بط اًر
هل أنت ب ِ
اعث ِدينار لحاجِتنا
ْ ْ

) ١تفسير الايضاو

أ ْو ع ْاد ر مب ألا ع ْو ِن ان ِم ْلر ِ
اق

٢٣٢/٢

) ٣علم المعاني والايان والادي
) ٢تفسير الايضاو

١٨2/١

) ٣تفسير الايضاو

2٢1/٢

عاد العز ز عتي
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ً
رابعا :التمني:

عرف العلو التمني فقال هو عبارة عن توق أمر محاوب فى المستقال( . ١وقيل هو
َّ

هو طلب حصول ي محاوب ال يرجى حصوله ،ما لكونه مستحيال ،كقول المتناي
فليت وقار فرقته

وحملت أرض ما تحمل

واما لكونه بعيد التحق والحصول نحو ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﭼ
القصر 11

(٣

ويالحا من التعر ف أن التمني طلب حصول ي محاوب لذل فهو يعد من ارساليب

سماها العلو صاحب الطراز بالطلب اإليجااي فقال عند حديثه عن الطلب
اإلن ا ية الطلاية التي َّ

و نقسم لى طلب سلاي ،والى طلب يجااي فالطلب اإليجااي هو ارمر ،والتمني ،والطلب السلاي

هو النهي ،وكال ارمر ن وارد في كتاب هللا تعالى(.)3

فالتمني والندا وان اتفقا م النهي في كونهما من ارساليب اإلن ا ية لكن يلتلفان في أن

ارمر والتمني يطلب اهما حصول أمر غير حاصل فاذل سمي طلباً يجااياً ،اينما النهي يطلب
به عدم حصول ال ي ولذل سماه العلو طلباً سلاياً.

تعريف التمني عند البيضاوي:

القاضي الايضاو رحمه في تفسيره ألمح لى تعر ف التمني وهو يقارب التعر ف الذ

استقر عليه العلما بعد ذل  ،ونرل ذل

تعرضه لقوله تعالى ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
عند َّ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ النسا

قال الايضاو

.٢٣

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ من ارمور الدنيوية كالجاه

والمال ،فلعل عدمه لير والمقتضي للمن كونه ذر عة لى التحاسد والتعاد  ،معربة عن عدم الرضا

بما قسم هللا له ،وأنه ت ه لحصول ال ي له من غير طلب وهو مذموم ،رن تمني ما لم يقدر له

) ١الطراز .١13/٢

) ٣علوم البالغة «الايان ،المعاني ،الادي » أحمد المراغي ،ر.1٣
) ٢الطراز .١22/٢
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معارضة لحكمة القدر ،وتمني ما قدر له بكسب بطالة وتضيي حا ،وتمني ما قدر له بغير كسب
ضا

ومحال(. ١

فعبارة الايضاو السابقة تحمل عدة معان مهمة يحسن الوقوف عليها ،التي منها قوله في

التمني "وأن تش ٍ لحصول الشيء ل مر غير طوب وهو مذموت" وبهذا يواف الايضاو العلما
في تعر فهم للتمني من كونه طلب حصول ي محاوب ،لكن الايضاو َّ
عل في عبارته السابقة
على قضية تمني الممكن وتمني المستحيل من وجهة رعية ال بالغية ،فالتمني عند البالغيين

يكون في ارمر المستحيل ،أو فيما هو ممكن بعيد التحق والحصول ،وقد أ ار الايضاو لى أن

تمني المستحيل معارضة لحكمة القدر ،فالتالف الايضاو على التمني الذ

يكون مستحيالً

التالف رعي ال بالغي ،رن اإلسالم حثنا على االجتهاد وعدم االتكال على التمني الذ ال ينف

التمني وال ب َّ
اإلنسان كما قال عليه الصالة والسالم "ليس اإليمار ب َّ
التحوي لكر ما وقر في

القوب وصَّدق الف ل"(. ٣
ألفاظ التمني:
 .0ليت:

ومما جا من التمني اـ "ليت" في القرآن الكر م قوله تعالى حكاية عن قول حايب النجار

عندما دعا قومه لى عبادة هللا عز وجل ﭽﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼﯽ ﭼ ي

 ،٣1 – ٣2قال الايضاو رحمه هللا ﯵ ﯶ ﯷ قيل له ذل

لما قتلوه ب رل له ب نه من أهل الجنة ،أو كراماً واذناً في دلولها كسا ر ال هدا  ...وانما تمنى
وت قوم بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدلول في ِ
اإليمان والطاعة على
دأب اروليا في كظم الغيا والترحم على ارعدا  ،أو ليعلموا أنهم كانوا على لط عظيم في أمره

وأنه كان على ح (. ٢

) ١تفسير الايضاو

2٢/١

) ٣أمالي اان ب ران أاو القاسم اان ب ران  ،١٣١/٣تحقي أحمد ان سليمان ،دار الوطن للن ر ،الر اض ،الطبعة ارولى،

١٣٣3ه١111 ،م

) ٢تفسير الايضاو

١٢3/٢
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فحايب النجار َّ
تمنى بقوله ﯺ ﯻ ﯼ أن يعلم قومه بحاله ،وتمنيه هذا هو طلب
محاوب لى نفسه ،فإنه تمنى أن يعلم قومه ما هو فيه من النعيم والثواب في اآللرة مما ال عين

رأت وال أذن سمعت وال لطر على قلب ب ر ،ليدفعهم هذا العلم لى اإليمان بان عز وجل.
 .0هل:

واللفظة الثانية الموضوعة للتمني هي "هل" وارصل أنها لالستفهام ،وساب العدول عن

"ليت" لى "هل" اراز المتمنَّى لكمال العناية به في صورة الممكن الذ ال يجزم بانتفا ه(. ١

والذ يحدد أن معنى هل االستفهام أو التمني هو مقتضى الحال الذ ترد فيه كما يقول

السك َّ
َّ
اكي رحمه هللا "كما ذا قلت هل لي من في في مقام ال يس مكان التصدي اوجود ال في
امتن ج ار االستفهام على أصله َّ
وولد بمعونة ق ار ن ارحوال معنى التمني"(. ٣

ومما جا في القرآن الكر م من التمني اـ "هل" قوله تعالى ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ارعراف  ،2٢قال الايضاو رحمه هللا
(فه ْل لنا ِم ْن فعا في ْ فعوا لنا اليوم( .أ ْو نرد أو هل نرد لى الدنيا .وقر بالنصب عطفاً على

(في ْ فعوا  ،أو رن أ ْو بمعنى لى أن ،فعلى ارول المسدول أحد ارمر ن ال فاعة أو ردهم لى
الدنيا ،وعلى الثاني أن يكون لهم فعا ما رحد ارمر ن أو رمر واحد وهو الرد(. ٢
فيفهم من كالم الايضاو رحمه هللا أن استعمال "هل" هنا للسدال ،ولكن لي

سدال علم،

فهم يعلمون يقيناً أن ال في لهم كما قال هللا تعالى ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ
ِ
ال ع ار َّ ، ١3١ - ١33
حصلوا ما فاتهم مما يستجلب به
ولكنه سدال تمن َّ
للر ْجعة لى الدنيا لي م
رضى هللا عز وجل ودلول الجنة.

فقال واالستفهام يجوز أن يكون حقيقيا يقوله

وقد أ ار الطاهر اان عا ور لى ذل
بعضهم لبعض ،لعل أحدهم ير دهم لى ململِر لهم من تل الورطة ،وهذا القول يقولونه في ااتدا

) ١جواهر البالغة .٨1

) ٣مفتا العلوم .٢3٣/١
) ٢تفسير الايضاو

.21٣/١
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ردية ما يهددهم قال أن يوقنوا بانتفا ال فعا المحكي عنهم في قوله تعالى ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ ال ع ار  ،١3١ – ١33ويجوز أر ي ور االستفهات مست مال في التمني(. ١
 .1لو:

تستعمل لو للتمني ادالً من ليت إلظهار المتمنَّى في صورة الممتن علماً ب ن لو في أصل

استعمالها حرف امتناي المتناي(. ٣

ومن التمني اـ "لو" في القرآن الكر م قوله تعالى ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭼ الزمر  ، 2٨ - 22قال الايضاو رحمه هللا ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ باإلر اد لى الح  .ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ال ر والمعاصي .ﭽﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ الزمر ٌّ ، 21
رد من هللا عليه لما
تضمنه قوله ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ من معنى النفي ،وفصله عنه رن تقديمه يفرق الق ار ن وت لير
المودود يلل بالنظم المطاا للوجود رنه يتحسر بالتفر ط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة(. ٢
فالايضاو ي ير لى أن لو استعملت هنا للتمني بقوله "يتمنى الرج ة" ويقصد اها قوله
تعالى ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ  ،فالمفر في جنب هللا يتمنى أن يرج

لى

الدنيا ليدمن بان ح اإليمان ويستجلب رضى هللا عز وجل.
َّ
 .٣لعل:

لعل أنها للترجي وليست للتمني ،وهنا ال اد من التفر اين التمني والترجي.
ارصل في َّ
فالتمني قسم من أقسام اإلن ا الطلاي ،والترجي قسم من أقسام اإلن ا غير الطلاي،

وأفعال الرجا

عسى وحرل واللول  ،ولهذا فإن الذ استقر عند بعض النا

) ١التحر ر والتنو ر .١21/٨

) ٣من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان .21
) ٢تفسير الايضاو

١1٣/٢
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المستحيل والترجي طلب الممكن لال من الدقة ،رن التمني قد يكون لغير المستحيل ،هذا من
جهة ،ومن جهة ثانية فإن الترجي لي

طلباً ،وانما هو ترقب حصول ال ي (. ١

و تمنى ب "ل ل" ذا كان المرجو بعيداً مي وساً من حصوله ،فصار ايها بالمحاالت

والممكنات التي ال طماعية في حصولها(. ٣

ومن اآليات التي أوردها العلما على التمني اـ "لعل" قوله تعالى ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ غافر  ،٢1قال الايضاو

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ انا

مك وفاً عالياً من صر ال ي ذا ظهر .ﮒ ﮓﮔ الطرق ....وق أر حفر بالنصب على

جواب الترجي ولعله أراد أن ياني له رصداً في موض عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي
أسباب سماوية تدل على الحوادث اررضية ،فيرل هل فيها ما يدل على رسال هللا ياه ،أو أن يرل

فساد قول موسى ب ن ألباره من له السما يتوقف على اطالعه ووصوله ليه ،وذل ال يت تى ال
بالصعود لى السما وهو مما ال يقوى وي اإلنسار ،وذل لجهله بان وكيفية استنبا ه (. ٢

صر ب َّن
فتعلي الايضاو على هذه اآلية ي ير لى أنه اعتار "لعل" للترجي ،م أنه َّ

المرجو – وهو الصعود لى السما  -أمر ال يقول عليه اإلنسان ،وك نه ير د أن يعتاره من
المستحيالت ،والترجي ال يكون في المستحيالت وانما هو ترَّقب لحدوث الممكنات ،وهنا يصح أن
يكون قد قصد أن أصل ما وضعت له للترجي ولكن استلدمت هنا للتمني فيما هو من المستحيالت.

وذل ا ار اًز للمستحيل في صورة الممكن كما أورد ذل صاحب فن البالغة بقوله تعليقاً
على هذه اآلية "فالوغ فرعون أسباب السماوات أمر مستحيل ،وهذا يقتضي استعمال ارداة التي

وضعت للتمني وهي ليت ،ولكنه استعمل ادالً منها لعل التي تفيد الرجا  ،وساب هذا العدول هو
اراز المستحيل في صورة الممكن ظها اًر لكمال العناية به والت و

ليه"(. ٣

وال اد من اإل ارة لى أن حروف التمني "هل ،لو" ركات منها حروف ألرل وهي حروف

التنديم والتحضيض ،وهي دالة على التمني أيضاً ،وفي ذل

يقول السكاكي رحمه هللا "وك ن

الحروف المسماة بحروف التنديم والتحضيض وهي هال وأال ولوال ولوما م لوذة منهما مركبة م

) ١من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ( 21اتصرف .
) ٣علوم البالغة للمراغي .1٣/١
) ٢تفسير الايضاو

٣١3-٣31/٢

) ٣فن البالغة عاد القادر حسين ،ر ،١23عالم الكتب ،الطبعة الثانية١٣32 ،ه١1٨٣ ،م.

153

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

ال وما المز دتين مطلوبا بالتزام التركيب التنايه على لزام هل ولو معنى التمني ،فإذا قيل هال
أكرمت أو أال بقلب الها همزة أو لوال أو لوما فك ن المعنى ليت أكرمت متولداً منه معنى التنديم،
واذا قيل هال تكرم أو لوال فك ن المعنى ليت تكرمه متولداً من معنى السدال"(. ١

"والتنديم معناه جعل السام نادماً على تر فعله في الماضي نحو َّ
هال أكرمت ز داً ،على

معنى ليت أكرمته؛ قصداً لى جعله نادماً على تر اإلكرام.

والمراد بالتحضيض حث السام على فعل في المستقال نحو َّ
هال تقوم ،على معنى ليت

تقوم ،قص اًر لى حثه على القيام"(. ٣

ومما جا في القرآن من التمني ب دوات التنديم والتحضيض قوله تعالى ﭽﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ الما دة  ،1٢قال الايضاو
رحمه هللا ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ تحضيض لعلما هم على النهي عن
ذل فإن لوال ذا دلل على الماضي أفاد التوبيخ واذا دلل على المستقال أفاد التحضيض(. ٢
فقد دللت لوال هنا على فعل االستقبال وبذل دلت على التحضيض ،وأ ار الايضاو لى
أن الفعل ذا دلل على الماضي أفاد التوبيخ وهو ما أطل العلما عليه فيما بعد اـ "التنديم".
ومن التمني اـ "لوما" قوله تعالى ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﭼ الحجر  ،1 – 1قال الايضاو رحمه هللا ﮄ ﮅ ﮆ رمِكب
ل ْو م ما كما رمِكات م ال لمعنيين امتناي ال ي لوجود غيره والتحضيض(. ٣
ومن التمني ما جا ا َّ
ـ"أال" كقوله تعالى في قصة الهدهد م ناي هللا سليمان عليه السالم
ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ النمل  ،٣2قال

الايضاو رحمه هللا وقر «هال» و «هال» بقلب الهمزة ها و «أال تسجدون» و «هال تسجدون»
السماو ِ
ات و ْار ْر ِ
ض وي ْعلم ما ت ْلفون وما ت ْعلِنون وصف له
على اللطابَّ ( .الِذ ي ْل ِرج اْلل ْب ِفي َّ

) ١مفتا العلوم .٢31

) ٣لالصة المعاني الحسن المفتي ،تحقي عاد القادر حسين ،ر ،٣٣٨النا رون العرب ،السعودية.
) ٢تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣٣1/١
٣٢٣/٣
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تعالى بما يوجب التصاصه باستحقاق السجود من التفرد بكمال القدرة والعلم حثا وى سجوده
ورداً على من يسجد لغيره(. ١
فقد أفادت َّأال أو َّ
هال -على التالف الق ار ات -معنى الحث على السجود كما أ ار
الايضاو  ،الذ هو التحضيض على السجود والطاعة والتسليم ن عز وجل.

ً
خامسا :النداء:

هو طلب المتكلم قبال الملاطب بحرف نا ب مناب أدعو لفظاً ،نحو يا ز د ،أو

والندا

تقدي اًر نحو ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ يوسف . ٣("٣1
وأدوات الندا

(الهمزة وأ

(الهمزة ،أ  ،يا ،آ  ،أيا ،هيا ،وا  ،وهي في كيفية االستعمال نوعان

لندا القر ب ،وباقي اردوات لندا البعيد(. ٢

لكن قد تستعمل تل اردوات لغير ما التصت له من حيث ندا القر ب والبعيد للداللة

على معنى بالغي كما نرل ذل في حرف الندا (يا  ،ف صل وضعه أنه لندا البعيد لكنه ينادل
به القر ب لمعان دلنا عليها الايضاو في تعليقه على قوله تعالى ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﭼ البقرة  ٣١قال الايضاو رحمه هللا و (يا حرف وض
لندا البعيد ،وقد يناد به القر ب تنز الً له منزلة البعيد؛ إما ل ظمت كقول الداعي يا رب ،ويا
هللا ،هو أقرب ليه من حال الور د .أو لغفوت وسوء فهم  ،أو لال تناء بالمد و ل وزيادة الحث
وي (. ٣

كما أن حروف ندا البعيد تستعمل لندا القر ب ،فإنه قد تستعمل أدوات ندا القر ب لندا
البعيد لغرض بالغي وهو اإل ارة لى استحضار المنادل في ذهن المتكلم فك نه كالحاضر معه ال
يغيب عن القلب ،وك نه ماثل أمام العين ،كقول ال اعر
أسكان نعمان ار ار تيقنوا

) ١تفسير الايضاو

ب نكم في رب قلاي سكان(. 2

221/٣

) ٣لالصة المعاني .٣٣1

) ٢جواهر البالغة  ٨1اتصرف.
) ٣تفسير الايضاو

21/١

) 2جواهر البالغة ٨1
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و لرج الندا من معناه ارصلي الذ هو طلب قبال الملاطب لى معان ألرل تستفاد
من السياق ،ومنها
 .0اإلغراء:

وهو حث الملاطب على الفعل الطيب والبعد عن الفعل السي (. ١
ومن الندا الذ جا لغرض اإلغ ار قوله تعالى حكاية لقول هدهد سليمان عليه السالم

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ النمل .٣2
قال الايضاو رحمه هللا وق أر الكسا ي ويعقوب ِال بالتلفيف على أنها للتنايه ويا للندا
ومناداه محذوف أ

أال يا قوم اسجدوا كقوله

وقال ْت أال يا اسم أ ِعظ ِا َّ
لطة
ْ ْ

فقْلت س ِميعاً ف ْان ِط ِقي وأ ِ
صيِاي(. ٣

وقد جا في فتح القدير تعليقاً على هذه اآلية قال الكسا ي ما كنت أسم ار ياخ
يقر ونها ال بالتلفيف على نية ارمر ،فتكون «أال» على هذه الق ار ة حرف تنايه واستفتا وما

ب دها حرف نداء ،واسجدوا فعل أمر ،وكان ح اللط على هذه الق ار ة أن يكون هكذا «أال يا
اسجدوا»  ،ولكن الصحابة رضي هللا عنهم أسقطوا ارلف من يا وهمزة الوصل من اسجدوا ووصلوا
اليا بسين اسجدوا ،فصارت صورة اللط أال يسجدوا ،والمنادل محذوف ،وتقديره أال يا هدال
اسجدوا ،وقد حذفت العرب المنادل كثي ار في كالمها(. ٢

وبهذا يكون الغرض من الندا في هذه اآلية اإلغ ار والحث على السجود وعبادة هللا عز
وجل ولي

الغرض منه طلب قبال الملاطب.

 .٣التحسر:
ي تي الندا لغرض ظهار الحسرة وذل كقوله تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ ي

 ،٢3 - ٣٨قال الايضاو رحمه هللا (ما ي ِْتي ِه ْم ِم ْن رسول ِ َّال

) ١من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان .1١
) ٣تفسير الايضاو
)٢

212/٣

فتح القدير محمد ان علي ال وكاني ،١2٣/٣ ،دار اان كثير ودار الكلم الطيب ،دم

١٣١٣ه.
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كانوا ِب ِه ي ْست ْه ِزدن فإن المستهز ين بالناصحين المللصين المنو انصحهم لير الدار ن أحقا
ب ن يتحسروا و تحسر عليهم ،وقد تلهف على حالهم المال كة والمدمنون من الثقلين ،و جوز أن

يكون تحس اًر من هللا عليهم على سايل االستعارة لتعظيم ما ج ْنوه على أنفسهم و د ده ق ار ة (يا
ح ْسرتى (. ١
 .٢االختصاص:

وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير رجل ايانه(. ٣

ومثاله قوله تعالى ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭼ هود  ، 1٢قال الايضاو رحمه هللا وأهل الايت نصب على المد

أو النداء لقصد

التخصيص كقولهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة(. ٢
وقفات بالغية على النداء:

الوقفة األوىل :حذف أداة النداء:

وعند الحديث على الندا والبالغة القرآنية فيه ال اد من اإل ارة لى أن حرف الندا يحذف

ويكون لغرض بالغي ادي كما جا ذل في قوله تعالى ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ

يوسف  ،٣1 – ٣٨فقد تاين للعز ز أن يوسف عليه السالم ار

من التهمة المنسوبة ليه ،ب هادة

ال اهد من أهلها ،فلما تاين له ذل بالدليل القاط نادل يوسف عليه السالم وحذف حرف الندا

أسر بالحديث ليوسف رن هذه القضية تم
ليدلل على أنه َّ

رفه ومكانته ،وك نه ير د منه أن يبقي

ارمر طي الكتمان ،وال يستجلب ارنظار ب داة الندا .

ِ
ولقد َّ
الندا لقربِه
عل الايضاو رحمه هللا على هذه اآلية بقوله ﯬ حذف منه حرف م

وتفطنه للحديث .ﯭ ﯮ ﯯ اكتمه وال تذكره(. ٣

ومن جميل ما عملِ على هذه اآلية ما جا في كتاب لصا ر التراكيب قال وال اهد

حذف حرف الندا  ،وله هنا رمز لطيف ،وك نه يهم
) ١تفسير الايضاو

١٢١/٢

) ٢تفسير الايضاو

١٣3/٣

) ٣جواهر البالغة .13
) ٣تفسير الايضاو

١13/٣
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أحد ،ثم فيه تقر ب ،ومالطفة ليوسف عليه السالم ،وايما لفي ب ن اللار كله يجب أن يضمر
في الس ار ر ،وأال يجر به لسان ،وكان المجتم المصر في فجر التار خ مجتم سيادة و رف
وث ار ومل ونعمة ،وقيم وألالق(. ١

الوقفة الثانية :تكرار أداة النداء:

فحرف الندا قد يحذف كما مضى و دد

كرر لمعنى ادي
لى معنى بالغي ادي  ،وقد ي َّ

أيضاً كما جا في قصة الرجل المدمن الذ هو من آل فرعون وقد كان يكتم يمانه ﭽﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﭼ غافر
 ،٣٨فقد نادل قومه م ار اًر وتك ار اًر وأعاد حرف الندا في كل مرة ،فالندا ارول قول هللا تعالى ﭽ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ غافر  ،٣1والندا الثاني ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﭼ غافر  ،٢3والندا الثالث ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ غافر  ،٢٣والراب ﭽﯔ

ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ ﭼ غافر  ،٢٨واللام
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ غافر  ،٢1والندا الساد

ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ غافر .٣١
ويك ف لنا الايضاو رحمه هللا السر و ار تكرار الندا في هذه اآليات فيقول ك َّرر ندا هم
يقاظاً لهم عن ِسنة الغفلة واهتماماً بالمنادل له ،ومبالغة في توبيلهم على ما يقاالون به نصحه(. ٣

) ١لصا ر التراكيب محمد أاو موسى ،ر ،١2٨مكتبة وهبة ،الطبعة السابعة.
) ٣تفسير الايضاو

٣١3/٢
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املبحث الثاني :التعريف والتنكري
من ارساليب البالغية الاديعة التي عرفت في بالغتنا العربية التعر ف والتنكير ،وهو

أسلوب ادي يتعل بمقتضى حال السياق ،فقد يصلح التعر ف في مقام ال يصلح فيه التنكير وعلى
العك

أيضاً ،ونرل ذل واضحاً وماثالً في كثير من آيات القرآن الكر م.

فنق أر تارة قول هللا تعالى ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ البقرة
 ،١٣1ونق أر في موض آلر قوله تعالى ﭽﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭼ اراهيم .٢2
ونق أر أيضاً قوله تعالى ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الفاتحة  ، 1وفي آية ألرل ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ
الفتح . ٣ - ١
ف سلوب التعر ف والتنكير وارد في لغة العرب وفي كتاب هللا عز وجل فحر انا أن نبحث

عن أس ارره ودقا قه لنقف على روعته وأثره في الداللة على المعنى المراد(. ١

والسر في مجي آية ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ البقرة  ١٣1نكرة ،ومجي آية ﭽﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ اراهيم  ٢2معرفة ،هو أن ارولى كانت من دعا

اراهيم عليه السالم في

قدومه ارول لى مكة ،عندما تر فيها زوجته واانه سماعيل عليه السالم ،حيث لم تكن الالد الداً
معروفة محددة المعالم ال كانت وادياً لذل جا ت نكرة ،فلذل يكون المدعو به هنا في هذه اآلية
من اراهيم عليه السالم أمر ن ارمر ارول أن تصبح الداً في المستقال ،والثاني أن تصبح آمنة.

أما اآلية الثانية فقد كانت من دعا اراهيم عليه السالم بعد أن أصبحت الداً معروفة
عرفها ب ل التعر ف التي هي للعهد ،ويكون المدعو به هنا في هذه اآلية
باسمها وهي تها فلذل
َّ

ارمن فقط(. ٣

) ١انظر البالغة فنونها وأفناها علم المعاني .٣12

) ٣انظر رو المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب المثاني
الكتب العلمية ،ايروت ،الطبعة ارولى١٣١2 ،ه.
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أما ساب مجي ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الفاتحة  1معرفة ،وﭽﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭼ الفتح  ٣ – ١نكرة ،فالساب هي أن الهداية المطلوبة في الفاتحة هي الهداية العامة والمقصود
فيها بالص ار المستقيم هو طر

الح  ،الذ

هو طر

واحد ال يتعدد ،أما (و هديكم صراطاً

مستقيماً فقد جا ت نكرة رنها جا ت في معرض امتنان هللا على الناي والمدمنين بعد صلح
الحدياية حيث كان هذا الصلح عالمة فارقة في تار خ المسلمين رنهم فتحوا من بعدها مكة،

فالمقصود اـ(يهدي

صراطاً مستقيماً "يزيدك هديا لت يسبق وذلك بالتوسيع في بيار الشري ة

والت ريف بما لت يسبق ت ريف ب منها فالهداية إلى الصراط المستقيت ثابتة لونبيء صوى هللا
وي وسوت مر وقت ب ثت ولكنها تزداد بزيادة بيار الشري ة وبس ة بالد اإلسالت و ثرة

المسومير"

()1

ً
التعريف والتنكري اصطالحا:

المعرفة ما دلت على ي بعينه ،والنكرة ما دلت على ي ال بعينه(. ٣
فالتعر ف هو التمييز ،وهو اإلفراد ،وهو التلصير بعد التعميم ،هو أن يكون ي ما

محدداً اين المتكلم والسام  ،فيدور حوله الكالم ،هذا يتحدث عنه وذا يفكر فيه(. ٢

وفا دة التعر ف أن المعرفة ألر من النكرة ،وكلما كانت ألر كانت أتم داللة على

المراد ،لكونه أقل احتماالً على المراد من النكرة(. ٣
أدوات التعريف:
 .0الضمري:

وهو ما للمتكلم ،أو الملاطب ،أو الغا ب ،ومثال المعرف بضمير المتكلم قوله تعالى

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ النمل  ، 1ومثال المعرف بضمير الملاطب ﭽﭑ ﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ البقرة  ،١٣1ومثال المعرف
بضمير الغا ب ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ البقرة  .٢1فكل من (أنا ،
و(أنت  ،و(هو ضما ر دلت على معرفة وفي جميعها تدل على هللا عز وجل الذ

هو أعرف

) ١التحر ر والتنو ر ١٣٨/٣1
) ٣الطراز ٨/٣

) ٢بالغة الكلمة والجملة والجمل منير سلطان ،ر ،٢٢من ة المعارف ،الطبعة ارولى ،١1٨٨ ،اإلسكندر ة.

) ٣اإل ارات والتنايهات في علم البالغة محمد الجرجاني ،ر ،٢1تحقي الدكتور عاد القادر حسين ،دار نهضة مصر،
القاهرة.
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المعارف" .ي ْحكى أن ِس ِ
ياويه ر ي في المنام فقيل له ما فعل هللا ب ؟ فقال لي اًر كثي اًر ،لج ْعلِي
اسمه أعرف المعا ِ
رف"(. ١
ََ
 .0العلمية:

العلم هو الذ

يعين مسماه مطلقاً ،و دتى به ليميز مسماه عن غيره( . ٣والعلم قد يكون

اسماً مثل محمد ولالد وعا ة كما في قوله تعالى ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ غافر  ،٢٣وقد يكون كنية وهو العلم المصدر ب ب أو أم مثل ﭽﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ المسد  ،١وقد يكون لقباً مثل الفاروق والصدي .
 .1اسم اإلشارة:

ي تي التعر ف ب سما اإل ارة ومنها هذا ،هذان ،أول  ،تل  ،ذل  ،...ومثال المعرف

باسم اإل ارة ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ البقرة  ،٣وﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﭼ البقرة .١٣١
 .4االسم املوصول:

االسم الموصول من ارسما الماهمة ،ولذا فهو محتاج لى الصلة دا ماً ،فالصلة هي التي

تز ل اهامه ،أال ترل أن

ذا قلت جا الذ  ،فك ن لم تقل ي اً ،فإذا قلت علم ولد  ،فإن هذه

الصلة اددت هذا اإلاهام(. ٢

ومثال التعر ف باسم الموصول قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭼ يوسف ٣٢

 .1التعريف بـ"أل":

ي تي التعر ف اـ"أل" إلفادة معنى من المعاني التي تفيدها الالم.

) ١الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

) ٣البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني .٢3١

هاب الدين الحلاي ،٣٣/١ ،تحقي أحمد الل ار  ،دار القلم ،دم

) ٢انظر البالغة فنونها وأفناها علم المعاني .٢31
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أنواع أل التعريف(:)0

 .0الم العهد الصرحيي:
وهي ما يتقدم مدلولها صراحة كما في قوله تعالى ﭽ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ النور ، ٥٣ :فقد ذكر المصبا والزجاج
عر ْفين.
منكر ن ثم أعيدا م َّ
 .0الم العهد الكنائي:
هي ما تقدم ذكرها كناية ،أ ماهماً ،تعينه الق ار ن ،كقوله تعالى ﭽﯡ ﯢ ﯣﭼ آل
عمران  ،٢1فالذكر وان لم يتقدم صر حاً قد استفيد من (ما في قولها ﭽﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﭼ آل عمران  ،٢2ذ التحر ر وهو العت للدمة ايت المقد

لم يكن ال للذكور.

 .1الم العهد احلضوري:
هي ما علم مدلولها عند الملاطب سوا أكان حاض اًر أم ال ،نحو ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﭼ الفتح  ،١٨أ ال جرة المعهودة لدي .
 .4الم احلقيقة:

هي ما ي ار اها لى الحقيقة ،بقط النظر عن عمومها ،ولصوصها ،وتسمى الم الجن ،

وهي كقوله تعالى ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ ارنايا

حي هذا الجن

 ،٢3ذ المراد جعلنا مادأ كل ي

وهو الما .

 .1الم احلقيقة يف ضمن فرد مبهم:
ذا قامت القر نة على ذل  ،وتسمى الم العهد الذهني ،وذل مثل قوله تعالى ﭽﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﭼ يوسف .١٢
 .0الم االستغراق احلقيقي:
وذل مثل قوله تعالى ﭽﯺ ﯻﯼﭼ ارنعام  ،1٢أ كل غيب وكل هادة.

) ١علوم البالغة للمراغي ( ١٣3-١١٨اتصرف .
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الم التعريف يف تفسري البيضاوي:

وقد أ ار الايضاو لى أنواي من المات التعر ف في تفسيره؛ فنجده مثالً يتطرق لى المي

الجن

واالستغراق عند تعرضه لقوله تعالى ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ الفاتحة  ،٣قال

الايضاو رحمه هللا والت ريف في لوجنس ومعناه اإل ارة لى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما

هو؟ أو لالستغراق ،ذ الحمد في الحقيقة كله له ،ذ ما من لير ال وهو موليه اوسط أو بغير
للاِ وفيه عار ب نه تعالى حي قادر مر د عالم .ذ
وسط كما قال تعالى وما ِبك ْم ِم ْن ِن ْعمة ف ِمن َّ
الحمد ال يستحقه ال من كان هذا نه .وقر الحمد ن اإتباي الدال الالم وبالعك تنز الً لهما
من حيث نهما يستعمالن معاً منزلة كلمة واحدة(. ١

وي تي الايضاو على ذكر الم العهد والم الجن

في قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ البقرة  ،1قال الايضاو رحمه هللا وتعر ف الموصول
ما لو هد ،والمراد به نا

ب عيانهم ك اي لهب ،وأاي جهل ،والوليد ان المغيرة ،وأحبار اليهود ،أو

صمم على الكفر ،وغيرهم ،فلر منهم غير المصر ن بما أسند ليه(. ٣
لوجنس ،متناوالً من َّ
وقد أ ار الايضاو أيضاً لى الم العهد الصر حي  -وهو الذ

يتقدم ذكره  -في قوله

تعالى ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﭼ المزمل  ،١1 – ١2قال الايضاو رحمه هللا ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ يا أهل مكة .ﯕ ﯖ

يوم القيامة ِ
باإلجابة واالمتناي ،ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ يعني موسى عليه الصالة والسالم ي هد عليكم
ولم يعينه رن المقصود لم يتعل به( ،ﯝ ﯞ ﯟ ) َّرف لسبق ذ ره. ٢(.

األغراض البالغية للتعريف:

ي تي التعر ف داالً على المعاني ارصلية التي وضعت له كالداللة على الجن

أو العهد،

وي تي للداللة على أغراض بالغية ألرل تستفاد من السياق ،ونرل ذل كثي اًر في القرآن الكر م،

جا على ذكرها الايضاو في تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل ،ومن تل ارغراض

) ١تفسير الايضاو

١٢/١

) ٢تفسير الايضاو

٣1١/٢

) ٣تفسير الايضاو

٣3/١
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 .0التكثري:

ي تي االسم معرفاً للداللة على الكثرة كما في قوله تعالى حكاية عن آل فرعون ﭽﭑ
ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ارعراف  ،١٢١قال الايضاو رحمه هللا وانما رف الحسنة وذكرها م أداة
التحقي

لكثرة وقو ها ،وتعل

اإلرادة اإحداثها بالذاتَّ ،
ونكر السي ة وأتى اها م حرف ال

لندورها وعدم القصد لها ال بالتب (. ١
فان عز وجل في هذه اآلية يقر علينا أحوال آل فرعون ،وكفرهم بان عز وجل ،فعندما
عرفة ليدل على كثرة ما أنعم هللا عليهم من النعم
أراد هللا تعداد نعمه عليهم وصفها اـ(الحسنة  ،م َّ
جل اسمه ِ -ذكر ما ااتالهم به قاال الحسنة المعرفة الدالة على
التي ال تحصى ،وعندما أراد َّ -
الكثرة اـ(سي ة النكرة الدالة على قلة تل االاتال ات والمصا ب رنه لو أراد أن ياتليهم ويعذاهم بما

استحقوه من العذاب لهلكوا جميعاً وانما يع ِمذب ابعض الذنوب ال جميعها كما قال ﭽﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ الما دة  ،٣1وكما قال ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ

الروم .٣١
 .0التعظيم:
من ارسما التي جا ت معرفة رجل التعظيم قوله تعالى ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ النجم  ،١1 – ١٣قال
الايضاو غفر هللا له ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ت ظيت وتكثير لما يغ اها بحيث ال يكتنهها نعت وال
يحصيها عد ،وقيل يغ اها الجم الغفير من المال كة يعادون هللا عندها(. ٣

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ

ارعراف  ،١1٨قال الايضاو رحمه هللا تصر ح ب ن الهدل والضالل من هللا ،وأن هداية هللا
تلتر ابعض دون بعض ،وأنها مستلزمة لالهتدا  ،و ِ
اإلفراد في ارول والجم في الثاني باعتبار
اللفا ،والمعنى تنايه على أن المهتدين كواحد التحاد طر قهم الالف الضالين ،واالقتصار في

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

211/١
٢٢1/٢
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اإلخبار مر هداه هللا بالمهتدي ت ظيت لشأر االهتداء وتنايه على أنه في نفسه كمال جسيم
ونف عظيم لو لم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم اآلجلة والعنوان لها(. ١
فيفهم من كالم الايضاو رحمه هللا أن مجي كلمة (المهتد

معرفة تفيد تعظيم

ن

حصل أم اًر عظيماً ال يضره ما فاته من أمور الدنيا
حصله اإلنسان يكون قد َّ
االهتدا وأنه أمر ذا َّ
بعد ذل .

 .1التشريف:
عرف كما في قوله تعالى ﭽﯳ
ي تي االسم معرفة ليدل على معنى رف وعلو مكانة الم َّ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ الما دة  ،21قال الايضاو رحمه هللا وض
الظاهر موض المضمر تنايهاً على الارهان عليه فك نه قيل ومن يتول هدال فهم حزب هللا وحزب
هللا هم الغالاون وتنو هاً اذكرهم وتعظيماً ل نهم وتشريفا لهم اهذا االسم(. ٣
فقد كان ح

النظم والسياق أن يكون (ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا فإنهم هم

فعرف
الغالاون  ،لكنه عدل عن الضمير لى عادة اللفا بطر قة اليغة اديعة ،وهي اتسميتهم حزبهَّ ،
هللا عز وجل الـ "حزب" بعد أن كان نكرة وذل

وتعظيماً.

اإضافتهم لى نفسه العليَّة ،وذل

ت ر فاً لهم

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ النمل  ،1١قال الايضاو رحمه هللا أ ِمر الرسول صملى هللا عليه
وسملم ب ن يقول لهم ذل بعد ما اين المادأ والمعاد و ر أحوال القيامة،

عا اًر ب نه قد أتم الدعوة

وقد كملت وما عليه بعد ال اال تغال ب نه واالستغراق في عبادة ربه ،وتلصير مكة اهذه

ِ
اإلضافة تشريف لها وتعظيم ل نها(. ٢

فان عز وجل قد أمر نايه عليه السالم أن يقول لهم أنه يعاد رباً يلالف تل اررباب التي

تعادونها والتي ال تمل رنفسها نفعاً وال ض اًر ،وأراد من نايه أن ي مِ
عرفهم على ربهم الذ

) ١تفسير الايضاو

2٨٢/١

) ٢تفسير الايضاو

211/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣٣1/١
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العبادة منفرداً دون غيره ،ع َّرفه ب نه ﭯ ﭰ ﭱ وتعر ف (رب اإضافة (هذه الالدة وهي
مكة ت ر ف وتعظيم لها.

ولعل هنا معنى آلر في تلصير ضافة (هذه الالدة  -والتي هي مكة  -دون غيرها
ً
مما يصح أن يضاف ليها لفا رب ،وهو أن الناي صلى هللا عليه وسلم قد أ ِمر ب ن ينقل هذه

الكلمات لكفار قر  ،في معرض دعوتهم لعبادة هللا ،والمعلوم أنهم كانوا يولون مكة منزل ًة ومكانة
عظيمة ،فمقتضى الحال يناسب أن يستثمر تعظيمهم وتقديسهم لمكة والايت المحرم ،فيما يقربهم

لل وأوجد هذا المكان

من اإليمان بان ،وذل رن المعنى المفهوم من هذه اإلضافة أن الذ
وهذه الالدة التي تعظمونها وتقدسونها وتومِقرون حرمتها أولى بالتعظيم والعبادة.
 .4التهويل:

ومعنى التهو ل التلو ف والتفز فقد جا في لسان العرب والتَّ ْه ِو ل التَّْف ِز وار ْهوال؛
ِهي ج ْم ه ْول وهو اْلل ْوف وارمر ال َّ ِديد(. ١
وي تي االسم مع َّرفاً في القرآن الكر م إلفادة تهو ل هذا االسم واظهاره في مظهر اللوف

والداللة على دته وصعوبته ،كما جا في قوله تعالى ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ النجم .2٣ – 23
فقد َّ
عدد هللا في هذه اآليات ما فعله بارقوام التي كفرت وقاالت الرساالت بالتكذيب والعدا ،
فذكر عاداً وثمود ،وقوم نو  ،ثم أتى على ذكر المدتفكة وهم قوم لو فقال عنهم ﮂ ﮃ ﮄ ،

قال الايضاو رحمه هللا عن التعر ف في هذه اآلية فيه تهويل وت ميت لما أصابهت(.)2

والمعنى أنه أصاب قوم لو عاذب مهول ملوف ال يكاد يوصف ،ولذل عرفه هللا تبار
وتعالى باسم الموصول الذ يفيد التهو ل والتعميم.
ومما جا في كتاب هللا من هذا القايل قوله تعالى ﭽﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭼ ق  ،١1قال الايضاو رحمه هللا وقر (س رة الحق بالموت) على أنها ل دتها اقتضت

) ١لسان العرب (هول 1١٣/١١
) ٣تفسير الايضاو

٢٣٣/٢
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الزهوق أو الستعقااها له ك نها جا ت به ،أو على أن البا بمعنى م  ،وقيل س ْكرة الح سكرة هللا
واضافتها إلي لوتهويل(.)1

فهي سكرة عظيمة مهولة رنها جا ت من هللا عز وجل على اعتبار أن المقصود في (سكرة
الح على هذه الق ار ة هو هللا عز وجل ،بعظمته وجاروته وقوته ،ولذل فالتعر ف باإلضافة في
لعل اإلنسان ِ
يحسب حساباً لهذا اليوم وي ِعد له عَّدته لينجو ويسعد.
هذه اآلية أفاد التهو ل والتفز َّ ،
 .1االستعطاف:

ي تي التعر ف لغرض بالغي ادي وهو االستعطاف ،ومن ذل ما جا في قوله تعالى
ضعن أوالده َّن حولي ِن ك ِ
ِ
ِ
الرضاعة وعلى اْلمول ِ
ود له ِرْزقه َّن
امل ْي ِن لِم ْن أراد أ ْن يِت َّم َّ
ْْ
ْ
(واْلوالدات ي ْر ْ ْ
و ِكسوته َّن ِباْلمعر ِ
وف ال تكلَّف نْف ِ َّال و ْسعها ال تض َّار والِدة ِاولِدها وال م ْولود له ِاولِد ِه (البقرة
ْ
ْ
. ٣٢٢

فلو ت ملنا قوله تعالى ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ لوجدنا كلمة (ولد في كلمتي

(بولدها) و(بولده) قد ع مِرف باإلضافة لى أمه تارة والى أايه تارة ألرل ،وكان يمكن أن يكون
تضارور في أوالد ت) ،لكن هذه العبارة ال تحمل المعنى المراد وال تكون اليغة كما هو
النظم (ال
ُّ
ِ
السر و ار تفصيل اإلضافة وتعدادها أوضحه لنا الايضاو بقوله
الحال فيما جا به النظم ،و م
واضافة الولد ليها تارة واليه ألرل است طاف لهما وي  ،وتنايه على أنه حقي ب ن يتفقا على
استصالحه و ِ
يتضار بسابه(. ٣
َّا
اإل فاق فال ينبغي أن يض ار به ،أو أن

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ مر م  ،٣٣ – ٣١قال الايضاو رحمة هللا عليه ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ التا معوضة من يا ِ
اإلضافة ولذل ال يقال يا أاتي ويقال يا أاتا ،وانما تذكر لالست طاف
ولذل كررها(. ٢
 .6الشمول:

عرف لجمي ما يدل عليه ،وذل
ي تي التعر ف لغرض ظهار مول الم َّ

كما في قوله

تعالى ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ
) ١تفسير الايضاو

٢١2/٢

) ٢تفسير الايضاو

٢1٨/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣3١/١
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البقرة  ،١٣٨قال الايضاو رحمه هللا ﭯ ﭰ من أمر القالة وغيره مما ينال به سعادة
الدار ن ،أو الفاضالت من الجهات(. ١
عرفة ب ل التعر ف دعوة من هللا عز وجل لى التساا
فمجي كلمة (الخيرات م َّ

لى جمي

الليرات وهذا ما أ ار له الايضاو بقوله (وغيره مما ينال ب س ادة الدارير) ،فما ينال به سعادة
الدار ن ت مل كل الطاعات الم مور ن اها من صيام وصالة وزكاة وحج وأعمال قلاية وغيرها،

وبهذا تكون كلمة "الليرات" معرفة املة لكل تل الطاعات وارعمال على تنوعها.
 .7التحقري:

ي تي التعر ف بقصد التحقير كما في قوله تعالى ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ الفرقان  ،٣١قال الايضاو رحمه هللا ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

ما يتلذون

ال موض هز أو مهزو اً به .ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ واإلشارة لالستحقار(.)2

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ المسد  ،١قال الايضاو رحمه

هللا وانما كناه والتكنية تكرمة ال تهاره بكنيته ورن اسمه عاد العزل فاستكره ذكره ،ورنه لما كان
من أصحاب النار كانت الكنية أوف بحاله ،أو ليجان

قوله ذات لهب(. ٢

فالتعر ف بالعلمية وهي الكنية في (أاي لهب أتت لقصد تحقيره رنه كان يسمى عاد

العزل ،وهو اسم يفتلر به صاحبه على اعتقاده ب ن العزل له ،فلما قيل له (أاي لهب  ،كان ذل
تحقي اًر له.

 .0املبالغة:
ي تي االسم معرفاً ليدل على المبالغة ،وذل كما في قوله تعالى ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ فاطر  ، ١2قال الايضاو رحمه هللا وت ريف الفقراء لومبالغة
في فقرهم ك نهم ل دة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفق ار  ،وأن افتقار سا ر اللال

فقرهم غير معتد به(. ٣

) ١تفسير الايضاو

١٣1/١

) ٢تفسير الايضاو

2٨١/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

2٣٣/٣
١١٨/٢
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ومنه قوله تعالى ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الزمر  ،١2 - ١٣قال الايضاو رحمه هللا
(قل ِ َّن اْل ِ
لاس ِر ن الكاملين في اللسرانَّ ( .الِذين ل ِسروا أ ْنفسهم بالضالل( .وأ ْهلِي ِهم ِ
باإلضالل...
ْ
ْ
ْ
(أال ذلِ هو اْلل ْسران اْلمِاين مبالغة في لسرانهم لما فيه من االست ناف والتصدير ب أال ،وتوسيط
الفصل وتعر ف اللسران ووصفه ب اْلمِاين(. ١

ومنه قوله تعالى ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ
اإلس ار

 ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ َّ
تذلل لهما وتواض فيهما...وأمره

الفضه مبالغة ...واضافت إلى الذل لوبيار والمبالغة كما أضيف حاتم لى الجود ،والمعنى والفض
لهما جناح الذليل(. ٣
 .9الوصف:
عرف ،ومثال ذل قوله تعالى ﭽﯔ ﯕ
ي تي التعر ف للداللة على وصف في االسم الم َّ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﭼ ارنعام  ،1٢قال الايضاو رحمه هللا
ﯢ ﯣ ﯤ أ الهوان ير دون العذاب المتضمن ل دة واهانة ،فإضافته لى الهون لعراقته
وتمكنه فيه(. ٢
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﭼ فصلت  ،١1قال الايضاو رحمه هللا أضاف العذاب
لى اْل ِل ْزِ وهو الذل على قصد وصفه به(. ٣
فكلمة (عذاب في اآليتين ع مِرفت باإلضافة لى الهون تارة والى اللز تارة ألرل وتعر فها

جا لغرض وصف ذل العذاب ،حتى يكون رادعاً ونذي اًر للعاصين والكافر ن بان عز وجل.

) ١تفسير الايضاو

١٨2/٢

) ٢تفسير الايضاو

231/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣1٨/٣
٣٣٢/٣
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معرفاً باإلضافة
والتعر ف يكون كما في ارمثلة السابقة مغنياً عن التوصيف عندما ي تي َّ

لى الصفة ،وقد ي تي مغنياً عن التوصيف عندما ي تي معرفاً ب ل التعر ف وهذا ما نر عليه

الايضاو عند تفسيره لقوله تعالى ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ ارنعام

ماساً لهم ك نه الطالب للوصول ليهم واستغنى
 ،٣1قال الايضاو رحمه هللا جعل العذاب َّ
بت ريف

ر التوصيف(.)1

 .02االختصاص:

ي تي التعر ف للداللة على االلتصار ومعناه كما جا في لسان العرب "اختص  :أفرده

ب دور غيره ويقال :اختص فالر باألمر وتخصص ل إذا انفرد" ،وبهذا يكون معنى االلتصار
هو أن ي تي االسم معرفاً لغرض ظهار تفرد االسم في الداللة على المسمى به دون غيره.

ومثاله قوله تعالى ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭼ الرعد  ،١قال الايضاو رحمه هللا ( ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ هو القرآن كله ومحله
الجر بالعطف على اْل ِك ِ
تاب  ...أو الرف باالاتدا  ،ولاره اْلح  ...وتعر ف اللار وان دل على
التصار المنزل بكونه ح فهو أعم من المنزل صر حاً أو ضمناً(. ٣

أ أن ما أنزله هللا عز وجل وهو القرآن الكر م هو الح وحده ،وبهذا يكون القرآن ناسلاً

لكل الكتب السابقة وال ح في اررض ال ما جا في هذا الكتاب الكر م.

ومثاله االلتصار أيضاً قوله تعالى ﭽﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ارعراف  ، ١1٢قال الايضاو رحمه هللا (ي ْوم س ْاِت ِه ْم َّرعاً
ِ
اإلضافة اللتصاصهم ب حكام فيه(. ٢
فكلمة (ساتهم  ،معرفة باإلضافة للداللة على يوم السات ،وهو اليوم المعروف الذ

هو

من أيام ارساوي ،فجا ت الكلمة هنا معرفة للداللة على أن هللا قد لصهم ب حكام في يوم السات

وهو االمتناي عن الصيد امتحاناً لهم وااتال ً  ،هذه ارحكام لاصة اهم دون غيرهم م مور ن اها في

يوم السات دون سا ر اريام ،فلذل ميز هللا يوم السات عند اليهود اتعر فها اإضافتها لى الضمير
) ١تفسير الايضاو

٣1١/١

) ٢تفسير الايضاو

21٨/١

) ٣تفسير الايضاو

١11/٣
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الدال عليهم في (ساتهم  ،وبهذه اإلضافة يتضح أن سات اليهود في أحكامه يلالف يوم السات
عند سا ر ارمم ،وهذه داللة االلتصار في اإلضافة.
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﭼ محمد  ،٣٣قال
الايضاو رحمه هللا ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ال يصل ليها ذكر وال ينك ف لها أمر ...وتنكير القلوب

رن المراد قلوب بعض منهم أو ل ِ
إل عار ب نها ِإلاهام أمرها في القساوة ،أو لفر جهالتها ونكرها
ك نها ماهمة منكورة واضافة األقفال إليها لوداللة وى أقفال مناسبة لها مختصة اها ال تجان

ارقفال المعهودة(. ١

وك ن مجي كلمة (أقفالها معرفة باإلضافة أفادت أن هذه ارقفال لاصة اتل القلوب

التي رفضت وأعرضت عن تدار القرآن الكر م ،وهذه ارقفال ال تتعداهم لى غيرهم ،فالقرآن مفتوحة
أاواب كنوزه وروا عه وأحكامه وكل ما فيه لمن أراد التدار ،أما ذل الذ وض على قلبه قفل فلن
يجني من ثمار القرآن ي اً.

) ١تفسير الايضاو

٣٨1/٢

171

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

أغراض التنكري:

ي تي التنكير رغراض بالغية منها
 .0التعظيم:

ومن اآليات التي جا فيها االسم معرفاً لغرض التنكير قوله تعالى ﭽﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﭼ البقرة  ،١11قال الايضاو

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ كالم في

وعرف القصار َّ
ونكر الحياة ،ليدل
غاية الفصاحة والبالغة من حيث جعل ال ي محل ضدهَّ ،

على أن في هذا الجن من الح ْك ِم نو ا مر الحياة ظيما وذل رن العلم به يردي القاتل عن
القتل ،فيكون ساب حياة نفسين .ورنهم كانوا يقتلون غير القاتل ،والجماعة بالواحد ،فتثور الفتنة

اينهم .فإذا اقتر من القاتل سلم الباقون فيكون ذل ساباً لحياتهم .وعلى ارول فيه ضمار وعلى
الثاني تلصير .وقيل المراد اها الحياة ارلروية ،فإن القاتل ذا اقتر منه في الدنيا لم يدالذ

به في اآللرة(. ١

 .0التقليل:
ي تي التنكير لغرض تقليل االسم المنكر ،وذل كما في قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭼ اإلس ار

قر

اإلسر  ،ولذل
ا
 ،١قال الايضاو رحمه هللا وفا دته الداللة بتن يره وى تقويل مدة

«من الليل» أ بعضه كقوله ﭽﭽ ﭾﭿ ﮀ ﭼ اإلس ار . ٣(11
فمجي كلمة ليالً نكرة دلت على أن اإلس ار كان في جز قليل من الليل للداللة على

عظيم قدرة هللا وعظم هذه المعجزة.

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ النحل  ،1٣قال الايضاو
ون َّ ر للداللة على أن زلل قدم واحدة عظيم فكيف ب قدام كثيرة(. ٢

) ١تفسير الايضاو

١1٣/١

) ٢تفسير الايضاو

٣1٨/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣٨1/٣
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ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ يون  ، 1١قال الايضاو رحمه هللا (وما تكون ِفي ْن وال تكون في
أمر ...والضمير في (وما ت ْتلوا ِم ْنه له رن تالوة القرآن معظم ن الرسول ،أو رن الق ار ة تكون
ل ن فيكون التقدير من أجله ومفعول تتلو ِم ْن ق ْرآن على أن ِم ْن تبعيضية أو مز دة لت كيد النفي
أو للق ْرآن ،واضماره قال الذكر ثم ايانه تفليم له أو ن(. ١
فمجي كلمة (قرآن نكرة مساوقة بحرف التبعيض (من دلت على التقليل ،أ

أن هللا

اهد عليكم ومجاز كم بق ار ة القرآن ولو كان جز اً يسي اًر.
 .1التحقري:
ي تي االسم منك اًر للداللة على تحقيره وذل كما في قوله تعالى ﭽﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﭼ الما دة
1٣
قال الايضاو رحمه هللا نزلت في عام الحدياية ااتالهم هللا سبحانه وتعالى بالصيد،
وكانت الوحو

تغ اهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها ألذاً ب يديهم وطعناً ارماحهم وهم

محرمون ،والتقويل والتحقير في (ﮥ للتنايه على أنه لي
كاالاتال ااذل ارنف

من العظا م التي تدحض ارقدام

وارموال ،فمن لم يثات عنده كيف يثات عند ما هو أ د منه(. ٣

فإيراد كلمة (ب ي

نكرة دلت على أن ما ااتالهم هللا به من تحر م الصيد ،هو ي حقير

وقليل ال يقارن بااتال ات ألرل رصدها هللا للمدمنين كالجهاد بالمال والنف

والتضحية في سايل

هللا وهذه ارمور ال يستطيعها كل المدمنين ،ومن هنا كان أجر المجاهدين عظيماً عند هللا ،وال

يقارن حتى بالصدقة واطعام الحجاج وعمار ايت هللا الحرام ولذل قال هللا تعالى ﭽ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ التوبة .١1

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١31/٣
٣1٣/١
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ومن التنكير الذ جا لغرض التحقير قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ آل عمران  ،٣٢قال الايضاو
وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير(. ١
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭼ الجاثية  ،١٣قال الايضاو رحمه هللا ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ علة ل مر ،والقوم
هم المدمنون أو الكافرون أو كالهما فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو ال يوي(. ٣
 .4التعميم:
ومثاله قوله تعالى ﭽﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ الحجرات  ،1وتن ير الفاسق والنبأ لوت ميت وتعلي ارمر بالتاين على فس
الملار يقتضي جواز قاول لار العدل من حيث ن المعل على ي بكلمة ن عدم عند عدمه،

وأن لار الواحد لو وجب تاينه من حيث هو كذل لما رتب على الفس  ،ذ الترتيب يفيد التعليل

وما بالذات ال يعلل بالغير(. ٢

والمعنى أنه ن كان الذ جا باللار فاسقاً ،وجب عليكم التاين من لاره ،بقط النظر
عن درجة فسقه أو مكانته في المجتم  ،وبهذا يكون معنى التنكير في (فاس التعميم لتفيد كل
من انطبقت عليه صفة الفس .
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﭼ البقرة  ،٣٨قال الايضاو
النفسين لوت ميت واإلقنا الكلي(. ٣

) ١تفسير الايضاو

٣2١/١

) ٢تفسير الايضاو

٢31/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣11/٢
11/١
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 .1املبالغة:

ي تي االسم منك اًر لغرض ظهار المبالغة في صفة االسم وذل كما في قوله تعالى ﭽﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ الما دة  2٣الما دة .2٣
قال الايضاو ﯕﯖﯗ ﯘ عطف على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون اين المجاهدة

في سايل هللا والتصلب في دينه ،أو حال بمعنى أنهم مجاهدون وحالهم لالف حال المنافقين،

فإنهم يلرجون في جي المسلمين لا فين مالمة أوليا هم من اليهود فال يعملون ي اً يلحقهم فيه
لوم من جهتهم ،واللومة المرة من اللوم وفيها وفي تن ير الئت مبالغتار (. ١
والمبالغتان التي يتحدث عنهما الايضاو فسرها ال هاب ووقف عليهما في حا يته ذ

يقول (وفيها وفي تنكير ال م مبالغتان رنه نفى عنهم ملافة اللوم من أ م ال م كان ،وبانتفا
رن النكرة في سياق النفي تعم فإذا انضم
اللوف من اللومة الواحدة ينتفي لوف جمي اللومات م
اللوام.
ليها تنكير فاعلها استوعب لوف جمي م
فالمبالغة ارولى في قوله (لومة ذ أن هدال القوم الذين سي تي هللا اهم ال يلافون أ

نوي من اللومات كان ،والمبالغة الثانية في قوله (ال م فهم ال يلافون أ ال م كان بغض النظر
كان قوياً أو ضعيفا غنياً أو فقي اًر ،وهذا ما أفاده التنكير في الكلمتين.
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﭼ ي

 ،1١قال الايضاو

رحمه هللا ﮆ ﮇ ﮈ

ارة لى ما عهد ليهم أو لى عبادته ،فالجملة است ناف لايان

المقتضي للعهد ب قيه أو بال

اآللر ،والتن ير لومبالغة والت ظيت(.)2

 .6النوعية:
من ارغراض التي ي تي إلفادتها التنكير ايان النوعية ،ومن ذل قوله تعالى ﭽﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭼ البقرة

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣٣2/١
١٢1/٢
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 ،١1قال الايضاو رحمه هللا وتن يره – يقصد تنكير (صيب  -رنه أر د به نوع من المطر
ديد(. ١
ومنه ما جا في قوله تعالى ﭽﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ

نو  ،٣2قال الايضاو رحمه هللا وتنكير النار للتعظيم أو رن المراد نوع من النيران(. ٣
ومنه قوله تعالى ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

البقرة  ،1قال الايضاو رحمه هللا ومعنى التنكير في اآلية أن وى أبصارهت نوع غشاوة لي
مما يتعارفه النا  ،وهو التعامي عن اآليات ،ولهم من اآلالم العظام نوي عظيم ال يعلم كنهه ال

هللا(. ٢

 .7التهويل:
كما في قوله تعالى ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ الفتح ،١٢
قال الايضاو رحمه هللا وتنكير سعي اًر لوتهويل أو رنها نار ملصوصة(. ٣
ومنه قوله تعالى ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ يوسف  ،١٨قال الايضاو في هذه اآلية ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ أ
سهلت لكم أنفسكم وهونت في أعينكم أم اًر عظيماً من السول وهو االسترلا (. 2
ويفهم من كالم الايضاو في قوله (أم اًر عظيماً أ أنه أمر مهول مليف ،وذل كما
جا عند الطاهر اان عا ور في تعليقه على هذه اآلية فقال وتن ير (أم ار) لوتهويل(.)6

) ١تفسير الايضاو

22/١

) ٢تفسير الايضاو

٣٣/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

٣2٢/٢
٣11/٢
١12/٣

) 1التحر ر والتنو ر .٣٢1/١٣

176

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني
 .0اإلبهام:

وذل كما في قوله تعالى ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﭼ يوسف  ،1قال الايضاو رحمه هللا ﮘ ﮙ ﮚ منكورة بعيدة من العمران ،وهو
معنى تنكيرها وااهامها ولذل نصات كالظروف الماهمة(. ١
وقد واف تعلي الايضاو على هذه اآلية ما جا في فتح القدير لل وكاني حيث قال

والتن ير لإلبهات أي أرضا مجهولة(.)2

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ الاروج

 ،٢ – ١قال الايضاو رحمه هللا ﭘ ﭙ ومن ي هد في ذل اليوم من اللال
فيه من العجا ب ،وتن يرهما لإلبهات في الوصف أ و ِ
اهد وم ْ هود ال يكتنه وصفهما(. ٢

وما أحضر

 .9التكثري:
ومثاله ما جا في قوله تعالى ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ال م

1

س لوتكثير(.)4
–  ،٨قال الايضاو رحمه هللا وتن ير نف ٍ
ومثاله أيضاً قوله تبار اسمه ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﭼ الزمر  ،21قال الايضاو رحمه هللا ﯻ ﯼ ﯽ كراهة أن تقول وتنكير نْف
أو للتكثير كقول ارع ى

القا ل بعض ارنف

ور َّب ب ِقي ل ْو هتْفت ِاج مِوه

) ١تفسير الايضاو

١1٣/٣

) ٢تفسير الايضاو

2١1/٢

) 2تفسير الايضاو

١1٣/٢

أت ِاني ك ِر م ي ْنفض ال َّْأر

) ٣فتح القدير ١3/٢
) ٣تفسير الايضاو

2٢٨ /٢
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املبحث الثالث :التقديم والتأخري
التقديم والتأخري لغة:

جا في لسان العرب في مادة (قدم وقدمهم يْقدمهم ق ْدماً وقدوماً وقِدمهمِ ،كالهما صار
أمامهم ...وِقيل مقِمدمة ك ِمل ي أوله ،ومقَّدم ك ِمل ي ن ِقيض مد َّل ِرِه ...اْلج ْوه ِر قدمِ ،باْلف ْت ِح،
ْ
ْ
يْقدم قدوماً أ تقَّدم ،و ِم ْنه ق ْوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

تقدمهم ِلى َّ
ﭛ ﭼ هود  1٨أ ي َّ
الن ِار(. ١

المدلر ،فا ِ
ِ
آللر
للاِ تعالى
أما الت لير لغة فقد قال عنه اان منظور ِفي أسما َّ
اآللر و ِم
ِ
ِ
هو اْلب ِاقي بعد فنا ِ ِ
المدلر هو َّالِذ يد ِملر ار يا فيضعها ِفي
للقه كملِ ِه
ناطقه وصامته ،و ِم
ْ
ِ (٣
ضد القد ِم ...والت لر ِ
ضد المقِدمِ ،وارلر ِ
اضعها ،وهو ِ
مو ِ
ضد التَّقد ِم ...والت ْلير ضد التَّْقدي ِم .
م
ً
التقديم والتأخري اصطالحا:

عرف الطوفي البغداد التقديم والت لير فقال هو جعل اللفا في رتبة قال رتاته ارصلية
َّ

أو بعدها ،لعارض التصار أو أهمية أو ضرورة(. ٢

مبحث التقديم والت لير مبحث دقي ادي من مباحث علم المعاني تظهر فيه روعة البالغة
العربية ،فقد وقف عنده العلما كثي اًر في القرآن الكر م وفي اللغة العربية ب كل عام ،فقد قال عنه

اإلمام ال يخ عاد القاهر الجرجاني هو باب كثير الفوا د ،جم المحاسن ،واس التصرف ،بعيد
مسمعه،
الغاية ،ال يزال يْفتر ل عن اديعة ،ويْفضي ب ِلى لطيفة ،وال تزال ترل ِ ع اًر يروق
ْ
و ْلطف لدي موقعه ،ثم تنظر فتجد ساب أ ْن راق ولطف عند  ،أن قِمدم فيه ي  ،وح مِول اللفا
عن مكان لى مكان(. ٣

وقد أ ار العلو في الطراز لى بالغة التقديم والت لير فقال اعلم أن منزلة المعنى من

اللفا هي منزلة الرو من الجسد ،فكل لفا ال معنى له فهو بمنزلة جسد ال رو فيه ومفهوم علم
المعاني ،هو د ار لوار مفردات الكلم بالتقديم والت لير ،وفهم مركباتها ،ونعني بقولنا د ار

لوار المفردات في التقديم والت لير ما يفهم من قولنا ز د منطل  ،ومنطل ز د ،ومن الكرام ز د،
) ١لسان العرب (قدم .٣12/١٣
) ٣لسان العرب (ألر .١١/٣

) ٢اإلكسير في علم التفسير سليمان الطوفي ،ر ،١٨1تحقي عاد القادر حسين ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة الثانية.
) ٣دال ل االعجاز في علم المعاني عاد القاهر الجرجاني ،ر ،١31تحقي محمود محمد اكر ،مطبعة المدني بالقاهرة
ودار المدني اجدة ،الطبعة الثالثة١٣١٢ ،ه١11٣ ،م.
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وز د من الكرام ،وبقولنا وفهم مركباتها ،وهو ما في قول ز د قا م ،وان ز دا لقا م ،فكل واحد من
هذه الصور يفيد معنى غير ما يفيده اآللر من أجل التركيب ،وهكذا القول في جمي التراكيب،

فإنها دالة على معان اديعة ،ومر دة لى أسرار عجيبة(. ١

أما الزرك ي فقال في التقديم والت لير هو أحد أسالِ ِ
يب اْلبالغ ِة فِإَّنه ْم
تمكِن ِهم ِفي اْلفصاح ِة وملكِت ِهم ِفي اْلكال ِم و ْان ِقي ِاد ِه لهم وله ِفي اْلقل ِ
وب أ ْحسن م ْوِق
ْ
ْ
ْ

أت ْوا ِب ِه دالل ًة على
وأ ْعذب مذاق.

ِ
التلِف ِفي عِمد ِه ِمن اْلمج ِاز ف ِم ْنهم من عَّده ِم ْنه ِرَّنه تْقِديم ما رْتاته التَّ ِ
ْلير كاْلمْفع ِ
ول
وقد ْ
ْ ْ
ْلير ما رْتاته التَّْقِديم كاْلف ِ
اع ِل ن ِقل كل و ِ
وت ِ
الص ِحيح أنَّه ل ْي ِم ْنه فِإ َّن
احد ِم ْنهما ع ْن رْتاِت ِه وحمِق ِه ،و َّ
اْلمجاز نْقل ما و ِ
ض له ِلى ما ل ْم يوض ْ (. ٣
والتقديم والت لير مبحث قرر قواعده وبيَّنها أفضل ايان اإلمام عاد القاهر الجرجاني –

رحمه هللا – وكان النا

من قال عاد القاهر يتحدثون عن التقديم والت لير حديثاً عاماً ،فيقولون

نما ي َّ
قدم ال ي لالهتمام به(. ٢

اعلم أ َّن تقديم
فقد َّ
قسم اإلمام عاد القاهر الجرجاني التقديم والت لير لى قسمين فقال و ْ
ِ
كل ي أقرْرته م التقدي ِم على
ال ي على
وجهين تقديت يقال إن وى َّنية التأخير ،وذل في َّ
ِ
ِ
ِ
كلار الماتدأ ِذا َّ
المفعول
قد ْمته على الماتدأ ،و
جنسه الذ كان فيه،
ح ْك ِمه الذ كان عليه ،وفي
ِذا َّ
"عمرا" لم
عمر ز د" ،معلوم أن "منطل " و
قدمته على الفاعل كقول "منطل ز د" و "ضرب ًا
ً

ي ْلرجا بالتقديم َّ
ومنصوباً
عما كانا عليه ،من كو ِن هذا لار ماتدأ ومرفوعاً اذل  ،وكون ذل مفعوالً ْ
من أجله كما يكون ِذا أ َّل ْرت.
أن تنقل ال ي عن ح ْكم ِلى حكم ،وتجعل له بابا
ولكن على ْ
وتقديت ال وى َّنية التأخيرْ ،
بابه ،واِعراباً غير ِعر ِ
غير ِ
ابه ،وذل أن تجي لى اسمين يحتمل كل واحد منهما أ ْن يكون ماتدأً
ِ
صنعه از د
ويكون اآللر لا اًر له ،فتقمدم تارًة هذا على ذا  ،وألرل ذا على هذا .ومثاله ما ت ْ
ِ
قد ْم "المنطل "
والمنطل ِ  ،حيث تقول مرة "ز د المنطل " ،وألرل" ،المنطل ز د" ،ف نت في هذا لم ت م
على أن يكون متروكاً على ح ْكمه الذ كان عليه م الت لير ،فيكون لار ماتدأ كما كان ،ال

) ١الطراز ١٢١/٢

) ٣الارهان في علوم القرآن .٣٢٢/٢

) ٢البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني .٣١3

179

الفصل الثاني

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

ِ
تدلر "ز داً" على أن يكون ماتدأ كما كان،
على أ ْن ت ْنقله عن كونه لا اًر ِلى كونه ماتدأً ،وكذل لم ِم
ال على أن تلرجه عن كوِنه ماتدأً لى كوِنه لا اًر(. ١
فارلفاظ عند نظمها في اللغة ال اد من ترتياها وف المعنى المراد في نف

المتكلم لتدل

على معنى ،وال يصح طالق ارلفاظ دون مراعاة ترتياها ،ومن هنا يتضح تفاضل قول على قول

واستحسان بعضهم لهذا الايت وانتقاصهم لذا  ،فالميزان الذ يوزن به رف القول ووضاعته هو

طر قة التركيب والنظم والترتيب ولي

ارلفاظ المجردة.

صح لنا أن ن به الكالم فإننا ن اهه ِ
بالعْقد الذ يراد له أن يكون جميالً اديعاً ،ماه اًر
وان َّ

ل نظار ،مدث اًر في النفو  ،فإنه ال اد فيه عند ت ليف حباته ولرزه وضمها لى بعضها البعض
قدم حبة وال َّ
من مراعاة الترتيب فيها فال ت َّ
تدلر ألرل ال لغرض تكو ن الصورة الاديعة التي ير د
أن يلرج عليها الناظم ذل ِ
العْقد ،ولو وض الناظم الحبات كيفما اتف دون مراعاة الترتيب لسلب
منه الجمال والروعة ولكان مما يرغب عنه صاحبه.

وعن أهمية النظم في ارلفاظ وترتياها يقول اإلمام عاد القاهر في أسرار البالغة اعلم أن

الكالم هو الذ يعطي العلوم منازلها ،و ماين مراتاها ،ويك ف عن صورها ،و جني صنوف ثمرها،
ألر ِ
و دل على س ار رها ،و ْا ِرز مكنون ضما رها ...واذا كان هذا الوصف ِ
صفاته،
مقوم ذاته و َّ
م
ياين
كان أ رف أنواعه – يعني الكالم  -ما كان فيه أجلى وأظهر ،وبه أولى وأجدر ،ومن ها هنا م
ِ
يقسم
للمحصل ،و م
تقرر في نف المت ممل ،كيف ينبغي أن ي ْحك ْم في تفاضل ارقوال ذا أراد أن م
ِ
الاين الجلي أن
اينها حظوظها من االستحسان ،م
ويعدل القسمة بصا ب القسطا والميزان ،ومن م
م
بمجرد اللفا ،كيف وارلفاظ
التباين في هذه الفضيلة ،والتباعد عنها لى ما ينافيها من الرذيلة ،لي
َّ
َّ
لاصاً من الت ليف ،وي ْعمد اها لى وجه دو ِن وجه من التركيب والترتيب،
ال تفيد حتى تدلف ضرباً م
صل نثر فعددت كلماته عمداً كيف جا واتَّف  ،وأبطلت نضده
فلو أن عمدت لى ايت عر أو ف ْ
وغيرت ترتيبه الذ الصوصيته أفاد ما أفاد،
ونظامه الذ عليه اني ،وفيه أفرغ المعنى وأجر  ،م
ِ
أن المعنى الذ له كان هذه
وبنسقه الملصور أبان المراد ...وفي ثاوت هذا ارصل ما ت ْعلم به م
الكلم ايت عر أو فصل لطاب ،هو ترتياها على طر قة معلومة ،وحصولها على صورة من
الت ليف ملصوصة ،وهذا الح ْكم  -أعني االلتصار في الترتيب  -يق في ارلفاظ م َّ
رتبا وى

) ١دال ل االعجاز .١31-١31
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ِ
َّ
صور في ارلفاظ وجوب تقديم
الم اني
قضية العقل ،وال يتم َّ
المرتبة في النفس ،المنتظمة فيها على م
وت لير ،وتلصر في ترتيب وتنز ل ،وعلى ذل و ِ
َّ
المركبة(. ١
ضعت المراتب والمنازل في الجمل
وأكثر ما يظهر جمال وبالغة التقديم والت لير في القرآن الكر م "فاآلية القرآنية ،وان كانت

تجم داللها بعض المعطوفات فإن هذا الجم ال يكون دون ترتيب وال نظام ،فإذا كان من الجا ز

أن يتقدم بعض أج از الجملة على بعض ،فقد حرصت الجملة في القرآن ،على أن يكون هذا
التقديم ،م ي ار لى مغزل ،داال على هدف ،حتى تصبح اآلية اتكو نها ،تابعة لمنهج نفسى ،يتقدم
تقديمه أفضل من الت لير ،فيتقدم مثال بعض أج از الجملة حين يكون

عندها فيها ما تجد النف

المحور الذل يدور عليه الحديث وحده ،فيكون هو المقصود والمعنى ،والنف
يكون هذا

(٣

يتقدم عندها من

نه ،فال جرم أن يتقدم في الجملة ،كما تقدم في النف "

فال يصح أن تقدم لفظة أو تدلر ألرل ال لغرض في نف

المتكلم ،وقد ذكر البالغيون

أغراضاً بالغية للتقديم والت لير ،نذكر منها ما جا في تفسير الايضاو

األغراض البالغية للتقديم والتأخري:
 .0التخصيص:

ي تي التقديم أحياناً لغرض التلصير ومعنى التلصير النسبة لى ي دون غيره(. ٢
وقالوا التلصير رف االحتمال في المعارف ،وتقليل اال ت ار في النكرات(. ٣
في تي التقديم إلفادة التلصير ويقصد به نسبة ال ي لى ي ونفيه عما سواه ،وذل

بطرق كثيرة جا ت اها آيات القرآن الكر م.
فمن التقديم الذ

جا لغرض التلصير قوله تعالى ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ

فاطر  ،٣٨قال الايضاو رحمه هللا ذ ر الل ية معرفة المل ِ ِي والعلم بصفاته وأفعاله ،فمن
م
كان أعلم به كان أل ى منه ولذل قال عليه الصالة والسالم « ني أل اكم ن وأتقاكم له» ،ولذل

) ١أسرار البالغة .2-٣

) ٣من بالغة القرآن رحمد ادو
) ٢حا ية كتاب اإليضا

.13

.١1٣/٣

) ٣بغية االيضا لتللير المفتا في علوم البالغة عاد المتعال الصعيد  ،11/١ ،مكتبة اآلداب ،الطبعة السابعة ع ر،

١٣٣1ه٣332 ،م
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أتبعه اذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته ،وتقديت المف ول ألر المقصود حصر الفا وية ولو أخر

ان س األمر(. ١

فتقديم لفا الجاللة وهو (هللا أفادت تلصير حكم الل ية واللوف من هللا اـ(العلما

أ أنه لي

هنا من يل ى هللا ح الل ية ويعرف قدره ال العلما .

عرض يخ البالغة اإلمام عاد القاهر الجرجاني لهذه اآلية وأوضح غرض التقديم
وقد ت َّ
رج ِل َّ
أن الغرض أن يايَّن اللا ون م ْن ه ْم ،و ْلار
فيها فقال ن تقديم اس ِم هللا تعالى نما كان ْ
ذكر اس ِم هللا َّ
وقدم "العلما " فقيل " َّنما يل ى العلما
ب نهم ال وماء َّ
خاصة دور غيرهت .ولو أ ِملر ْ
ِ
ضد ما هو عليه اآلن ،ولصار الغرض ايان الم ْل ِي م ْن هو ،واإللبار
هللا" ،لصار المعنى على م
م
ب نه هللا تعالى دون ِ
غيره ،ولم ي ِج ْب حين ذ أن تكون الل ْ ية ِمن هللا تعالى مقصورًة على العلما ِ ،
وأن يكونوا م ْلصوصين اها كما هو الغرض في اآلية ،ال كان يكون المعنى َّ
أن غير العلما
يل ْون هللا تعالى أيضاً ،الَّ أَّنهم م ل ْ يتهم هللا تعالى يل ْون معه غيره ،والعلما ال ي ْل ون
غير هللا تعالى.
ِ
وهذا المعنى وا ْن كان قد جا في التنز ِل في ِ
كقوله تعالى ﭽﯝﯞ ﯟ
غير هذه اآلية
ﯠ ﯡ ﭼ ارحزاب  ،٢1فلي هو الغرض في اآلية ،وال اللفا بمح ِ
تمل له الاتَّة .وم ْن أجاز ح ْملها
ْ
للا ِم ْن ِعب ِاد ِه اْلعلما } ،وبين
وسول اين قولِه تعالى {ِ َّنما ي ْل ى َّ
عليه ،كان قد أبطل فا دة التقديمَِّ ،
سول اينهما ،لزمه أن ِ
يسو اين قولِنا "ما ضرب ز داً ال
أن يقال " نما يل ى العلما هللا" ،واذا َّ
ْ
م
(٣
عمرو" وبين "ما ضرب عمرو الَّ ز داً" ،وذل ما ال ْاهة في امتناعه .
ومنه قوله تعالى ﭽﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة  ،2قال الايضاو رحمه هللا ثم
نه لما ذكر الحقي بالحمد ،ووصف بصفات عظام تميز اها عن سا ر الذوات وتعل العلم بمعلوم

معين لوطب اذل  ،أ

االختصاص(. ٢

) ١تفسير الايضاو

١٣١/٢

) ٢تفسير الايضاو

.١2/١

يا من هذا

نه نخصك بالعبادة واالستعانة ،ليكون أدل على

) ٣دال ل االعجاز .٢٢1-٢٢٨
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الس َّكاكي هذه اآلية في مفتا العلوم في معرض حديثه عن التقديم والت لير فقال
وقد أورد َّ
والتلصير الزم للتقديم ولذل

تسم أ مة علم المعاني في معنى ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

يقولون نلص بالعبادة ال نعاد غير  ،ونلص باالستعانة من ال نستعين أحدا سوا (. ١

وقر باً من اآلية السابقة قوله تعالى ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ البقرة  ،١1٣قال الايضاو رحمه هللا ﮅ ﮆ على ما رزقكم
أحل لكم .ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ن صح أنكم تخصون بال بادة ،وت ِقرون أنه مولى النعم ،فإن
و َّ
عبادته تعالى ال تتم ال بال كر(. ٣

فتقديم المفعول في ( ياه تعادون أفادت التصار هللا عز وجل بالعبادة دون غيره ولذل

قال الايضاو

( ن صح أنكم تلصونه بالعبادة .

وكما أن تقديم المفعول على الفعل تفيد التلصير كما في اآليات السابقة ،فتقديم الظرف
أيضاً ي تي للتلصير كما في قوله تعالى ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭼ ارنايا

 ،١3٣قال الايضاو رحمه هللا وتقديت الظرف لالختصاص واالهتمات ب (. ٢

ومنه قوله تعالى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ العنكاوت  ،11قال الايضاو رحمه هللا وتقديم الصلتين لالهتمام أو
االلتصار على طر المبالغة(. ٣
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭼ التغاان  ،١قال الايضاو رحمه هللا ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ َّ
قدم الظرفين للداللة على
اختصاص ارمر ن به من حيث الحقيقة(. 2

) ١مفتا العلوم .٣٢٢
) ٣تفسير الايضاو

١2٨/١

) ٣تفسير الايضاو

٣٢/٢

) ٢تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

٣٢٣/٣
٣١3/٢
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ومنه قوله تعالى ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ ق  ،٣٣قال
الايضاو رحمه هللا وتقديت الظرف لالختصاص فإن ذل ال يتيسر ال على العالم القادر لذاته
الذ ال ي غله

ن عن

ن(. ١

 .0تقوية احلكم وتقريره يف نفس السامع:

ت َّ
قدم الكلمة إلفادة تقوية الحكم وتقر ره في نف

تعرض له اإلمام
السام  ،وهذا الغرض َّ

عاد القاهر الجرجاني في دال ل اإلعجاز وبسط الحديث عنه ،فقد أوضح اإلمام َّ
أن تقديم الفاعل
على الفعل في الجمل المثاتة نحو "ز د قد فعل" و"أنا فعلت" و"أنت فعلت" يفيد أحد معنيين

األول التخصيص ،وقال في ذل رحمه هللا ومثال ذل أن تقول "أنا كتات في معنى

فالن وأنا فعت في بابه" ،تر د أن تَّد ي االنفراد بذلك واالستبداد ب  ،وتز ل اال تباه فيهَّ ،
وترد
أن ذل كان ِم ْن ِ
على من زعم َّ
غير  ،أو أ َّن غير قد كتب فيه كما كتات(. ٣

الثاني :تقوية الح ت وتأكيده لدى السامع وفي ذل يقول اإلمام عاد القاهر الجرجاني
ِ
ولكن على أن أردت أن تحمِق على السام أنه
القصد لى
الفاعل على هذا المعنىْ ،
أن ال يكون ْ
قد فعل ،وتمنعه من ال  ،ف نت لذل تادأ ِاذ ْكره ،وتوق ِعه مأوالً و ِم ْن ق ْا ِل أن تذكر الفعل في نفسه،
لكي ت ِ
باعده اذل من ال ْاهة ،وتمنعه من ِ
اإلنكار ،أ ْو ِم ْن أن يظ َّن ب الغلط أو التز د .ومثاله
ْ

قول "هو يعطي الجز ل" ،و "هو يحب الثنا " ،ال تر د أن تزعم أنه لي هنا م ْن يعطي الجز ل
َّ
وي ِحب الثنا غيره ،وال أن ت مِ
وتحطه عنه ،وتجعله ال يعطي كما ي ْعطي ،وال ي ْرغب
عرض اإنسان
كما يرغب ،ولكن تر د أن تحقق وى السامع َّ
أن عطا الجز ل وح َّب الثنا ِ دأْبه ،وأن تم ر ذلك
في نفس (. ٢

والساب الذ

َّ
المحدث عنه على الفعل آكد وأثات لدل السام َّ
أن اإلنسان
جعل تقديم

عندما ي َّ
حدث باالسم في مطل الحديث يتهي ليعلم الفعل الذ

استعداد و وطن نفسه ليعلم لاره.

قام به أو وق منه ويكون أكثر

وفي ذل يقول يخ البالغة عاد القاهر الجرجاني فِإن قلت ِ
فمن أين وجب أن يكون
ِ
بالفعل ،آكد ِإل ِ
ِ
ِ
فإن ذل من أ ْجل أنه ال يدتى باالسم
ثبات ذل
المحد ِث عنه
تقديم ِذ ْكر
م
الفعل لهِ ...م
) ١تفسير الايضاو

٢١1/٢

) ٣دال ل االعجاز .١٣٨
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مع َّرل من العوامل الَّ لحديث قد نو سناده ليه ،واِذا كان كذل  ،فإن قلت "عاد هللا" ،فقد أ عرت

قاله اذل أن قد أردت الحديث عنه ،فِإذا ج ت بالحديث فقلت مثالً "قام" أو قلت "لرج" ،أو
قلت "قِدم" فقد علم ما ج ت به وقد َّ
وقدمت ِ
وط ْت له َّ
اإلعالم فيه ،فدلل على القلب دلول

الم نو ِ به ،وقاله قاول المهي له المطم ن ليه ،وذل ال محالة أ د لثاوته ،وأتقى لل اهة ،وأمن
لل َّ ،وأدلل في التَّحقي .

ِ
ِ
ِ
التقدمة
التنايه عليه و
بعد
وجملة ارمر أنه لي عالم ال ي بغت ًة ً
غفال ،م ْثل عالم له ْ
رن ذل ي ْجر م ْجرل تكر ِر ِ
لهَّ ،
اإلعالم في الت كيد واإلحكام .ومن ههنا قالوا َّن ال ي ذا
ثم ف ِمسر ،كان ذل أفلم له ِم ْن أن يذكر من غير تقدمة ضمار(. ١
ض ِمر َّ
أْ
رن ذل ي ْجر م ْجرل
ولعل المعنى الذ أراده اإلمام عاد القاهر الجرجاني في قوله ( َّ
َّ
تكر ِر ِ
َّ
المحدث عنه على الفعل بقولنا مثالً (ز د
اإلعالم في الت كيد واإلحكام  ،أنه عندما يتقدم
جا

فقد ورد ذكر الفاعل هنا مرتين ،المرة ارولى االسم صراحة بقولنا في الاداية (ز د  ،ثم تك ارره

مرة ألرل بالضمير الذ

هو فاعل الفعل (جا

ت كيداً وأقول في ذهن السام .

فيكون الفاعل مكر اًر مرتين وبذل يكون أكثر

ومن الكلمات التي ت تي مقدمة لغرض الت كيد وتقوية الحكم لدل السام (مثل و(غير ،

وقد أوردهما القزو ني في اإليضا ومثل ل ول اـقول المتناي
مثل يثني المزن عن صوبه

ويسترد الدم من غربه

ومثل لـ(غير بقول ال اعر
غير ب كثر هذا النا

ينلدي

ن قاتلوا جانوا أو حدثوا جعوا

فإنه معلوم أنه لم ي ِرد أن يعرض اواحد هنا فيصفه ب نه ينلدي ال أراد أنه لي

ممن

ينلدي ...واستعمال "مثل" و"غير" هكذا مركوز في الطباي ،واذا تصفحت الكالم وجدتهما يقدمان

أادا على الفعل ذا نحى اهما نحو ما ذكرناه ،وال يستقيم المعنى فيهما ذا لم يقدما والسر في ذل
ً
أن تقديمهما يفيد تقو الحكم به كما سا تقر ره(. ٣

) ١دال ل االعجاز .١٢٣
) ٣اإليضا

.1٢-13/٣
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ومما جا في القرآن من التقديم رجل تقر ر الكالم وت كيده في ذهن السام قوله تعالى
ﭽﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﭼ آل

عمران  ،٨٢قال صاحب أنوار التنز ل وأسرار الت و ل ﯩ ﯪ ﯫﯬ وتقديت المف ول
ألن المقصود باإل ن ار(. ١
ويفهم من قول الايضاو

(وتقديم المفعول رنه المقصود باإلنكار أن تقديم (غير دين

ألرنا المفعول به فقلنا (أيبغون غير دين هللا ،
هللا على الفعل (يبغون آكد وأكثر تقر اًر مما لو َّ

رن اإلنكار واق على كل اآللهة وارديان التي تلالف دين هللا عز وجل فهي لط وكفر من حيث
أصلها ،أما لو قِمدم الفعل فإنه نكار للفعل فقط ولي نكا اًر ل ديان التي تلالف دين هللا ومن هنا
كانت البالغة في التقديم والت لير.
ومما جا من التقديم لغرض الت كيد وتقوية الحكم في ذهن السام قوله علت كلمته ﭽﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ ارعراف  ،١٢1قال الايضاو رحمه هللا وتقديم
اللار ن في الجملتين الواقعتين لا اًر رن للتنايه وى أر الدمار الحق لما هت في ال محالة وأن
ِ
اإلحبا الكلي الزب لما مضى عنهم تنفي اًر وتحذي اًر عما طلاوا(. ٣
يفهم من كالم الايضاو أن تقديم اللار ن في (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ و(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ،
جا لغرض الت كيد وذل عند قوله ( وى أر الدمار الحق لما هت في ال محالة) ،رن أصل

الجملتين قال التقديم (ما هم فيه متار  ،و(ما كانوا يعملون باطل .
 .1العناية واالهتمام:

تقدم الكلمة ارهم وتدلر الكلمة ارقل أهمية ،ومعنى العناية وارهمية ذكره لنا اإلمام عاد

القاهر الجرجاني فقال وقال النحو ون َّن معنى ذل أنه قد يكون من أغراض النا
أن يق اإنسان ِ
بعينه ،وال يبالون م ْن أوقعه ،ك ِمثل ما يعلم ِم ْن حالِهم في ِ
حال اللارج َّي ي ْلرج فيعيث
ْ
ْ
ويْف ِسد ،وي ْكثر به ارذل ،أنهم ير دون قتله ،وال يبالون م ْن كان القتل منه ،وال ي ْعنيهم منه ي .
في فعل ما

فِإذا قتل ،وأراد مر د ِ
اإللبار اذل  ،فِإنه ي َّ
يقول
قدم ذكر
اللارجي فيقول "قتل اللار َّ
َّ
جي ز د" ،وال ْ
أن يعلموا َّ
أن القاتل له "ز د" ج ْدول وفا دة ،في ْعنيهم
"قتل ز د
َّ
أن لي للنا ِ في ْ
اللارجي" ،رنه يعلم ْ

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
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بمسرِتهم وي ْعلم ِمن حالِهم أ َّن الذ هم متومِقعون له ومتطملعون ِليه متى يكون،
ذكره و همه ْم و تَّصل َّ
ْ
القتل ِباللارجي المْف ِسد ،وأنهم قد كفوا َّره َّ
وقوي ِ
وتللصوا منه.
ثم قالوا فِإن كان رجل لي له ب وال يقَّدر فيه أنه يقتل ،فقتل رجالً ،وأراد الملار أن
ِ
ِ
القاتل فيقول "قتل ز د رجالً" ،ذا ر َّن الذ ي ْعنيه وي ْعني النا ِمن
قدم ذكر
يلار اذل  ،فإنه ي م
ِن هذا ِ
يكن ناد اًر وبعيداً
القتل ،طرافته وموض ْ
الظن .ومعلوم أنه لم ْ
الندرِة فيه ،وبعده كان من ِم
ولكن من حيث كان واقعاً ِمن الذ وق منه(. ١
من حيث كان واقعاً بالذ وق بهْ ،
فارهمية والعناية تعني أ ارمر ن أهم للنا

للنا

الفاعل أم المفعول به ،فإن كان الفاعل مهم

بغض النظر عمن يقوم به وجب تقديمه ،وان كان المفعول به أعنى وأهم وجب تقديمه ليكون

أدعى لى تحق المعنى وأوق أث اًر في نفو

المستمعين.

وقد جا سياويه على ذكر ارهمية والعناية في كتابه عند حديثه عن تقدم المفعول على
يقدمون الذ ايانه أهم لهم وهم اايانه أعنى ،وان كانا جميعاً ي ِه مم ِانهم
الفاعل فقال ك منهم َّنما م
وي ْعِنيانهم(. ٣
لكن اإلمام عاد القاهر الجرجاني َّ
عل على قول سياويه وذكر أن قولنا ن التقديم والت لير

جا رجل العناية واالهتمام غير كاف فال اد أن ن ير لى وجه العناية واالهتمام الذ أر د من
أن يقال "ِنه قِمدم للعناية ،و َّ
ذكره
رن ْ
التقديم ،فقال رحمه هللا وقد وق في ظنو ِن النا ِ أَّنه يكفي ْ
أهم؟ ولِتليل ِهم ذل  ،قد صغر أمر
أهم"ِ ،م ْن غير أن ي ْذكرِ ،م ْن أين كانت تل العناية؟ وبم كان َّ
"التقدي ِم والت ِ
طب فيه ،حتى ِن لترل أكثرهم يرل تتبعه والنظر فيه
لير" في نفوسهم ،وه َّونوا الل ْ
ِ
صاحبه من هذا و اهه(. ٢
ظناً أزرل على
ضرباً من التكلف .ولم تر م
ومن التقديم والت لير الذ جا رجل العناية واالهتمام قوله تعالى ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ يوسف  ،١33قال الايضاو رحمه هللا تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم
يجر مجراها...والرف مدلر عن اللرور وار قدت لفظا لالهتمات بت ظيم لهما(. ٣

) ١دال ل االعجاز .١3٨-١31
) ٣الكتاب لسياويه .٢٣/١

) ٢دال ل االعجاز .١3٨-١31
ِ
ِ
) ٣تفسير الايضاو  ،١1١/٣واللرور السقو كما جا في لسان العرب (مادة لرر ( ٣٢2/٣ولَّر َّّلِل سا ِج ًدا ي ِلر
لرو اًر أ سقط

187

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

فلرور لوة يوسف م أاويه سجداً كان أول قدومهم ودلولهم عليه رنها سنة الدلول

على الملو  ،ذ كان القادم يعظم المل ويحييه عند دلوله اهذا اللرور ،ومن ثم تكر م يوسف
عليه السالم راويه ب ن رفعهم على العر

وأجلسهم اجواره ،لكن اآلية ذكرت الرف على العر

قال اللرور وهو مدلر عنه زمانياً وذل داللة على أهمية تعظيم يوسف راويه وحبه لهما وبِ مِره
اهما ،وك ن المراد من اآلية أن منزلة يوسف عليه السالم العظيمة في مصر ،وفضله الذ ظهر
على لوته بعد ما فعلوه به ،لم ي ِ
نسه عظيم فضل والديه عليه ،وك نه ير د أن ي ير لى أنه لوال
والديه بعد هللا لما وصل لى ما وصل ليه ،فهي ارلالق العالية التي يجب أن يتحلى اها المدمن

في الس ار وفي الض ار .

ونرل هذه ارلالق تمتد من يوسف عليه السالم على لوته في تناسيه لما فعلوا في قوله
ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ يوسف

 ،١33فقد نسب يوسف عليه السالم ما فعله به لوته من وضعه في الا ر ،وابعاده عن أهله
ع رات السنوات ،كل ذل تناساه يوسف عليه السالم ونسب هذا العمل لى ال يطان ونزغه ،وذل
تطييباً لنفو

لوانه ،وجا اًر للواطرهم ،وهو الذ

قال لهم من قال ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ ﭼ يوسف .1٣
ونبقى م أنايا هللا عز وجل ،وهذه المرة م موسى عليه السالم ،فقد حكى هللا في القرآن
دعا ه حين قال ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ طه  ،٢3 – ٣2قال الايضاو رحمه هللا ومفعوال (اجعل
وِز اًر ،وهارون ،قدم ثانيهما للعناية به(. ١

وك ن المفعولين في أصل ترتياهما في الجملة (واجعل هارون وز اًر  ،لكن النظم القرآني
جا اتقديم المفعول الثاني وهو (وز اًر على المفعول ارول (هارون للعناية به ،ووجه العناية به
أن المعنى أن موسى عليه السالم كان ير د وز اًر يساعده في تحمل أعبا الدعوة ،بغض النظر
ن كان هذا هارون أو غيره ب ر أن تتوفر له صفات الوز ر الذ يصلح لهذا المنصب ،ولم يكن

همه فقط أن ينزل ألاه هارون منصباً ومرتبة ذ لو كان ذل كذل لقدم هارون على الوز ر ،فدعا

وقال (اجعل هارون وز ار  ،ومن هنا تتضح لنا المعاني الاديعة التي ال يمكن أن تظهر ال في

التقديم والت لير ومدلوالته الاليغة.

) ١تفسير الايضاو
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ومن التقديم والت لير رجل العناية واالهتمام ما جا في دعا سليمان عليه السالم ﭽﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ر  ،٢2قال الايضاو رحمه هللا
اغ ِف ْر لِي وه ْب لِي مْلكاً الَّ ي ْنب ِغي ِرحد ِم ْن ب ْعِد ال يتسهل له وال يكون ليكون معجزة
(قال ر ِمب ْ
لي مناسبة لحالي ،أو ال ينبغي رحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة ،أو ال يصح رحد من بعد

لعظمته...وتقديم االستغفار على االستيهاب لمزيد اهتمام بأمر الدير ووجوب تقديم ما يجعل
الدعا بصدد ِ
اإلجابة(. ١

ومنه قول اراهيم عليه السالم حال دعوته قومه لى هللا عز وجل وانكاره عبادتهم غير هللا
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الصافات  ،٨1 – ٨2قال
للاِ ت ِر دون أ تر دون آلهة دون هللا فكاً مقدماً المفعول
الايضاو رحمه هللا (أِ ْفكاً آلِه ًة دون َّ
للعناية ثم المفعول له رن ارهم أن يقرر أنهم على الباطل ومانى أمرهم على االف (. ٣

ومن التقديم والت لير رجل العناية واالهتمام قوله تعالى ﭽﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الما دة  ،11قال الايضاو رحمه هللا وانما
قدم الضر رن التحرز عنه أهم من تحر النف (. ٢
 .4تقديم الكثري على ما دونه:

تقدم الكلمة وتدلر ألرل ن كان المقدم أكثر من المدلر ،ولذل أمثلة كثيرة ،ومنها قوله

تعالى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭼ فاطر .٢٣
َّ ِ
ِ
اصطف ْينا ِم ْن
قال الايضاو رحمه هللا (ث َّم أ ْورْثنا اْلكتاب حكمنا اتور ثه من ( ...الذين ْ
ِع ِ
بادنا يعني علما ارمة من الصحابة ومن بعدهم ،أو ارمة ب سرهم فإن هللا اصطفاهم على
سا ر ارمم (ف ِم ْنهم ظالِم لِنْف ِس ِه بالتقصير في العمل به( .و ِم ْنهم مْقت ِ
صد يعمل به في غالب
ْ
ْ
ِ
ِ
للا بضم التعليم و ِ
اإلر اد لى العمل ...وقيل الظالم الكافر
اروقات( .و ِم ْنه ْم ساِا ِباْلل ْيرات ِاِإ ْذ ِن َّ
على أن الضمير للعباد ،وتقدمي لكثرة الظالمير(. ٣

) ١تفسير الايضاو

١1٣/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣2٣/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١2٣/٢
١٣٣/٢
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وقد أورد اان ارثير هذه اآلية وعل عليها بقوله وانما قدم الظالم لنفسه لإليذان بكثرته،
وأن معظم اللل عليه ،ثم أتى بعده بالمقتصدين؛ رنهم قليل باإلضافة ليه ،ثم أتى بالسابقين وهو

آلر(. ١
أقل من القليل -أعني من المقتصدين -فقدم اركثر ،وبعده اروسط ،ثم ذكر ارقل ًا

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭼ النور  ،٣قال القاضي الايضاو
قدم َّ
الزِانية رن الزنا في ارغلب يكون اتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه ورن مفسدته تتحق

وانما

ِ
باإلضافة ليها(. ٣

تعرض المرأة للرجل ،أو ظهار مفاتنها،
ف كثر الزنى الحاصل في المجتمعات يكون سابه َّ

أو موافقتها عليه ،وأنها رضيت بمقدماته من النظر ،والللوة ،رن هللا أر دنا لى اجتناب المقدمات
رنها المفضية لى النهاية الماحقة ،فقال ﭽﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﭼ اإلس ار
 ،٢٣فنهانا هللا عن قربانه فقال ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﭼ النور ٢١ – ٢3

رجل ذل كان تقديم الزانية في هذه اآلية أولى من ت ليرها رن أكثر الزنى واق ارغاتهن

أو اتساهلهن في ملالطة الرجال ،واال فإن الرجل ال يتج أر على هذا الفعل الفاح
وتساهلها.

ال ارضا المرأة

وفي المقاال عندما تحدث هللا عز وجل عن السرقة في قوله ﭽﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الما دة ٢٨
َّ
قدم السارق على السارقة في هذه اآلية أيضاً العتبار الكثرة فإن أكثر وقوعه يكون من

الرجال ال من النسا وذل رن الرجل أقدر من المرأة على القيام اهذا العمل رنه يحتاج لى قوة

وحركة واعتال ل سوار ،وهذا ما ال يوجد عند المرأة في العموم ارغلب.

ومنه قوله تعالى ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ ال ورل ،23 – ٣1
) ١المثل السا ر في أدب الكاتب وال اعر ضيا الدين ان ارثير ،١٨٢/٣ ،تحقي أحمد الحوفي وبدو طبانة ،دار نهضة
مصر ،القاهرة.

) ٣تفسير الايضاو

.٣٨٣/٣
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قال الايضاو رحمه هللا (أ ْو يزمِوجه ْم ذ ْكراناً واِناثاً و ْجعل م ْن ي ا ع ِقيماً والمعنى يجعل أحوال
العباد في اروالد ملتلفة على مقتضى الم ي ة فيهب لبعض ما صنفاً واحداً ِممن ذكر أ ْو أنثى أو
الصنفين جميعاً ويعقم آلر ن ،ول ل تقديت اإل ناث ألنها أكثر لتكثير النسل(. ١
 .1تقدم الكلمة لتقدمها يف الزمن:

تتقدم الكلمة وتدلر ألرل باعتبار الترتيب الزمني لكل منهما ،واآليات التي جا ت على

هذا النحو كثيرة منها قوله تعالى ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭼ الفاتحة  ،٢قال الايضاو رحمه هللا
الر ْح ِ
الرِحي ِم اسمان انيا للمبالغة من رحم ،كالغضبان من غضب ،والعليم من علم ،والرحمة
من َّ
و( َّ
الرِحم النعطافها على ما فيها.
في اللغة رقة القلب ،وانعطاف يقتضي التفضل واإلحسان ،ومنه َّ

وأسما هللا تعالى نما تدلذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المباد التي تكون انفعاالت.
الرِحيمِ ،رن ز ادة الانا تدل على ز ادة المعنى كما في ق َّ
ط وقط وكبَّار ِ
الر ْح ِ
وكبار،
من أالغ من َّ
و َّ
وذل

نما يدلذ تارة باعتبار الكمية ،وألرل باعتبار الكيفية ،فعلى ارول قيل يا رحمن الدنيا رنه

يعم المدمن والكافر ،ورحيم اآللرة رنه يلر المدمن ،وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا واآللرة،

ورحيم الدنيا ،رن النعم ارلروية كلها جسام ،وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة ،وانما قدت والقياس

يقتضي الترقي مر األدنى إلى األ وى لتقدت رحمة الدنيا(. ٣
ومن التقديم الذ

جا العتبار الترتيب الزماني قوله تعالى ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ البقرة  ،٣22قال الايضاو رحمه هللا (ال ت ْلذه ِسنة وال ن ْوم السنة فتور
يتقدم النوم ...والنوم حال تعرض للحيوان من استرلا أعصاب الدماغ من رطوبات ارالرة
المتصاعدة ،بحيث تقف الحوا

عكسه وى ترتيب الوجود(. ٢

الظاهرة عن اإلحسا

رأساً ،وتقديم السنة عليه وقيا

المبالغة

ومعنى (ترتيب الوجود  ،أ الترتيب الزماني ذ أن السنة تتقدم النوم فهي سابقة عليه من

حيث الحصول.

) ١تفسير الايضاو

.٣٣٣/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣١2/١

) ٣تفسير الايضاو

١١/١
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 .6الرتقي من األدنى إىل األعلى:

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ آل عمران  ،2قال
للا ال ي ْلفى عل ْي ِه ي ِفي ْار ْر ِ
ي كا ن في
السما ِ أ
الايضاو رحمه هللا (ِ َّن َّ
ض وال ِفي َّ
ْ
العالم كلياً كان أو جز ياً ،يماناً أو كف اًر .فعاَّر عنه بالسما واررض ِذ الح ال يتجاوزهما ،وانما
قدت األرض ترقيا مر األدنى إلى األ وى(. ١
 .7التقديم للرتبة والشرف:

تقدم الكلمة للداللة على رف ومكانة ورتبة المقدم على المدلر ،ومن أمثلته قوله تعالى

ﭽﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭼ العنكاوت  ،٢1قال صاحب أنوار التنز ل (وقارون وِف ْرع ْون وهامان  ...وتقديم قارون
ل رف نسبه(. ٣
و رف قارون أنه كان من قوم موسى قال أن يبغي عليهم كما قال هللا عز وجل ﭽ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ القصر 11

ومثال التقديم الذ

جا للرتبة وال رف والفضل أيضاً قوله تعالى ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ طه ،١٢3
قال الايضاو رحمه هللا (و ِمن آنا ِ َّ
الل ْي ِل ومن ساعاته( ...فسِمب ْح يعني المغرب والع ا وانما
ْ
قدت زمار الويل الختصاص بمزيد الفضل فإن القلب فيه أجم والنف أميل لى االستراحة فكانت
العبادة فيه أحمز ولذل قال سبحانه وتعالى ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ المزمل . ٢(1
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭼ ارنعام  ،١قال الايضاو رحمه هللا وجم السموات دون اررض
وهي مثلهن رن طبقاتها ملتلفة بالذات متفاوتة اآلثار والحركات ،وقدمها ل رفها وعلو مكانها وتقدم

وجودها(. ٣

) ١تفسير الايضاو

٣٣٢/١

) ٢تفسير الايضاو

٣31/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٢1/٢

.٣11/١
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 .0املناسبة والسياق:

ومن أمثلته قوله تعالى ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ النسا ،١1٣
اّلِلِ واْليو ِم ْاآل ِل ِر قدم عليه ِ
اإليمان بارنايا والكتب وما
قال الايضاو رحمه هللا (واْلم ْد ِمنون ِب َّ
ْ
يصدقه من اتباي ال ار رنه المقصود باآلية(. ١
والمعنى أن ارصل أن يقدم اإليمان بان واليوم اآللر على اإليمان بارنايا والكتب ،لكن

سياق اآليات السابقة لهذه اآلية تتحدث عن أهل الكتاب ومحاولتهم صلب عيسى عليه السالم قال

أن يرفعه هللا ليه ،وتكذياهم للكتب والرسالة ،ف جل هذا السياق كان من ارالغ أن يقدم اإليمان
بارنايا والكتب على اإليمان بان وباليوم اآللر ،وك ن المعنى الذ أضافه هذا التقديم أن الذ

لم يدمن بارنايا والكتب م كل اردلة المحسوسة التي أتى اها ارنايا من المعجزات وغيرها،
فكيف له أن يدمن بان وباليوم اآللر ،وهي من الغيايات.
ومن التقديم الذ

جا مراعياً السياق والمناسبة تقديم اررض على السما في كثير من

اآليات التي جا ت في سياق الحديث عن الدنيا وأهلها ،فمنها قوله تعالى ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ يون

 ،1١قال الايضاو رحمه

السماء) وتقديم اررض رن الكالم في حال أهلها والمقصود منه الارهان
هللا (في األرض وال في َّ
على حاطة علمه اها(. ٣

ف ن الحديث في هذه اآلية في حال أهلها لذل كان من البالغة أن تقدم اررض على

السما للداللة عليهم ،ونرل كالم الايضاو واق على كثير من اآليات التي قدمت فيها اررض
على السما كما في قوله تعالى ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ آل عمران  2 – ٣فقد قدمت اررض على السما رن
جا ت في سياق الحديث عن الذين كفروا وهذا من حال أهل اررض لذل كان التقديم.

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣31/١
١3٨/٣
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ومنها قوله تعالى ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﭼ اراهيم  ،٢٨فقد قِمدمت اررض هنا رن الجملة واقعة بعد دعا اراهيم عليه السالم ،الذ
يتحدث فيه عن علم هللا عز وجل لما يلفيه النا وما يعلنونه.

وكذل في قوله تعالى ﭽﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ العنكاوت ٣٣
 .9تقديم الغاية على الوسيلة:
وذل

كما في قوله تعالى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﭼ البقرة  ،١2١قال الايضاو رحمه هللا
(ي ْتلوا عليكم ِ
آياتنا و زمِكيك ْم يحملكم على ما تصيرون به أزكيا  ،قدمه باعتبار القصد وألره في
ْ ْ
(١
دعوة اراهيم عليه السالم باعتبار الفعل .
فقد قدم هللا عز وجل التزكية على تعليم الكتاب والحكمة ،أما اآلية ارلرل التي أ ار ليها
الايضاو فهي قوله تعالى حكاية عن دعا اراهيم عليه السالم ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ البقرة .١٣1
فنرل اآلية الثانية قد قِمدم التعليم فيها على التزكية ،أ أن السايل لى التزكية ووسا لها هو

بالتعليم وتالوة القرآن ،وبذل تكون قمدمت الغاية على الوسيلة في اآلية ارولى ،وقدمت الوسيلة
الس َّر و ار تقديم التزكية على التعليم تارة وتقديم التعليم على
على الغاية في اآلية الثانية،
َّ
ولعل َّ

التزكية تارة ألرل ،أن اآلية ارولى كانت تعداداً لنعم هللا على المدمنين بعد أن آمنوا ،فجا ت اآلية
لتذكر تل

النعم والتي منها التزكية وهي قصد اذاتها وغاية ثم جا ت على ذكر الوسا ل التي

أوصلت لى ذل الهدف.

أما اآلية الثانية فهو دعا من اراهيم عليه السالم ن عز وجل يطلب ب ْعث ناي يقوم
ب عبا الدعوة من تالوة لآليات وتعليم للكتاب والحكمة لتتحق اهذه ارعمال الغاية وهي التزكية،

ومن هنا كان دعا اراهيم عليه السالم طلب له من هللا ل ي لم يكن أن يكون ،لذل كان ال اد

) ١تفسير الايضاو

١23/١
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من وسا ل تتحق من لاللها هذه الغاية ،لذل قدمت الوسا ل في دعا اراهيم -عليه السالم-
على الهدف والقصد ،وقدمت الغاية على الوسا ل في تعداد نعم هللا على المدمنين.
 .02تقديم األشهر :

ومن أمثلته قوله تعالى (أت لت ينَّبأ بما في صحف موسى وابراهيت َّالذي وَّفى)

(النجت ،)33:قال الايضاو رحمه هللا وتقديم موسى عليه الصالة والسالم رن صحفه وهي التوراة
كانت أ هر وأكار عندهم(. ١

وقد َّ
عل اإلمام فلر الدين الراز على هذه اآلية في مفاتح الغيب فقال قدم موسى هاهنا
ولم يقل كما قال في سبح اسم رب ارعلى ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ارعلى ، ١1فهل فيه
فا دة؟ نقول ...فلما كانت صحف موسى عند اليهود كثيرة الوجود قدمها ،وأما صحف اراهيم
فكانت بعيدة وكانت المواعا التي فيها غير م هورة فيما اينهم كصحف موسى ف لر ذكرها(. ٣
 .00دفع التوهم:

وذل ذا كان ت لير المقدم قد يوهم معنى غير المعنى المراد ،ف جل هذا يكون التقديم
ً
أالغ للداللة على المعنى المراد ودف التوهم ،وذل كما في قوله تعالى ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ طه  ،13قال الايضاو رحمه هللا (قالوا آمَّنا ِار ِمب هارون وموسى قدم
هارون لكار سنه أو لرو اآلية ،أو رن فرعون ربى موسى في صغره فلو اقتصر على موسى أو
قدم ذكره لربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على االستتباي(. ٢
َّ
َّ
 .00تقديم السبب على املسبب:
ومثاله قوله تعالى ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡ ﭼ البقرة  ،٣23قال الايضاو رحمه هللا (ول َّما ارزوا
لِجالوت وجن ِ
غ عل ْينا ص ْا اًر وثِما ْت أ ْقدامنا و ْانص ْرنا على
ود ِه أ ظهروا لهم ودنوا منهم( .قالوا ربَّنا أ ْف ِر ْ
اْلقو ِم اْل ِ
كاف ِر ن التج وا لى هللا سبحانه وتعالى بالدعا  ،وفيه ترتيب اليغ ذ س لوا أوالً فراغ الصار
ْ

) ١تفسير الايضاو

٢٣١/٢

) ٢تفسير الايضاو

.٢11/٣

) ٣مفاتيح الغيب فلر الدين الراز  ،٣12/٣1 ،دار حيا التراث العربي ،الطبعة الثالثة١٣٣3 ،هـ ،ايروت.
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في قلوبهم الذ هو مال ارمر ،ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المساب عنه ،ثم النصر على

العدو المترتب عليهما غالباً(. ١

 .01تقديم األقرب إىل احلس:
وذل كما في قوله تعالى ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﭼ طه  ،٣قال الايضاو
السماو ِ
ات اْلعلى تفليم ل ن َّ
المنزل بفر تعظيم المنزل اذكر
رحمه هللا ( ِم َّم ْن لل ْار ْرض و َّ
أفعاله وصفاته على الترتيب الذ هو عند العقل ،فادأ الل اررض والسموات التي هي أصول

العالم ،وقدت األرض ألنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من السموات العلى(. ٣
 .04تقديم األبلغ:

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ التوبة  ،١٣٨قال الايضاو رحمه هللا (ردف رِحيم
َّ
قدم ارالغ منهما وهو الردوف رن الرأفة دة الرحمة(. ٢
والسر البالغي و ار تقديم ارالغ يك فه لنا صاحب الك اف عند تعرضه لقوله تعالى

قدم ما هو أالغ من الوصفين على ما هو دونه،
ﭽﭛﭜ ﭝ ﭼ الفاتحة  ،٢قال فإن قلت فلم م
« »٣والقيا الترقي من اردنى لى ارعلى كقولهم فالن عالم نحر ر ،و جاي باسل ،وجواد
الر ْح ِ
الرِحي ِم كالتتمة والرديف
من فتناول جال ل النعم وعظا مها وأصولها ،أردفه َّ
فياض؟ قلت لما قال َّ
دق منها ولطف(. ٣
ليتناول ما م
وقد عل اان المنير السكندر على كالم الزمل ر فقال نما كان القيا

تقديم أدنى

الوصفين رن في تقديم أعالهما ثم االرداف ب دناهما نوعا من التكرار ذ يلزم من حصول ارالغ

حصول اردنى فذكره بعده غير مفيد وال كذل العك

فإنه ترق من اردنى لى مز د بمز ة ارعلى

لم يتقدم ما يستلزمه ،ولذل كان هذا الترتيب لاصاً باإلثبات .وأما النفي فعلى عكسه تقدم فيه
ارعلى .تقول ما فالن نحر اًر وال عالما ،ولو عكست لوقعت في التكرار ذ يلزم من نفى اردنى

) ١تفسير الايضاو

.٣١٢-٣١٣/١

) ٢تفسير الايضاو

.٨1/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣الك اف .٨/١

٢٨٢/٣
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عنه نفى ارعلى وكل ذل مستمده في عموم اردنى ولصور ارالغ ،واثبات ارلر يستلزم

ثاوت ارعم ،ونفي ارعم يستلزم نفي ارلر(. ١
 .01مراعاة الفواصل:

تقدم الكلمة وتدلر ارلرل مراعاة للفواصل ،أو محافظة على ردو

اآل  ،وذل كما في

قوله تعالى ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

ال ورل  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا ولعل تقديم ِ
اإلناث رنها أكثر لتكثير النسل ...أو للمحافظة
على الفواصل ولذل عرف الذكور(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﭼ

النحل  ،2قال الايضاو رحمه هللا (ومنها تأكوور) أ ت كلون ما يدكل منها من اللحوم وال حوم
وارلبان ،وتقديت الظرف لومحافظة وى رؤوس اآلي(. ٢

ومنه قوله تعالى ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة  ،2قال الايضاو رحمه هللا

وقِمدمت العبادة على االستعانة ليتواف ردو

اآل (. ٣

وال اد من اإل ارة لى أن مراعاة الفواصل أو اتفاق ردو

اآل

من السمات البالغية

الجميلة التي اتصف اها القرآن الكر م ،وهو يقاال القافية في ال عر والسج في النثر ،م أن

بعض العلما يسمون الفواصل سجعاً ،م اعتراض بعض العلما على هذه التسمية وقد رأينا اان
سنان اللفاجي يفرق اين الفواصل وارسجاي بقوله وأما الفواصل التي في القرآن فإنهم سموها
يقصد في نفسه ثم يحمل المعنى

فواصل ولم يسموها أسجاعاً وفرقوا فقالوا ن السج هو الذ
عليه والفواصل التي تتب المعاني وال تكون مقصودة في أنفسها وقال على ان عيسى الرماني ن
الفواصل بالغة والسج عيب وعلل ذل بما ذكرناه من أن السج تتبعه المعاني والفواصل تتب

المعاني وهذا غير صحيح والذ

يجب أن يحرر في ذل أن يقال ن ارسجاي حروف متماثلة

في مقاط الفصول على ما ذكرناه والفواصل على ضربين ضرب يكون سجعاً وهو ما تماثلت
حروفه في المقاط وضرب ال يكون سجعاً وهو ما تقاالت حروفه في المقاط ولم تتماثل وال يللو

كل واحد من هذين القسمين أعني المتماثل والمتقارب من أن يكون ي تي طوعا سهال وتابعا للمعاني
) ١ارعالم للزركلي .٣٣3/١
) ٣تفسير الايضاو

٣٣٣/٢

) ٣تفسير الايضاو

.١1/١

) ٢تفسير الايضاو

٣2٣/٣
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وبالضد من ذل حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى فإن كان من القسم ارول فهو المحمود الدال على

الفصاحة وحسن الايان وان كان من الثاني فهو مذموم مرفوض.

ف َّما القرآن فلم يرد فيه ال ما هو من القسم المحمود لعلوه في الفصاحة ...وأظن أن الذ

دعا أصحاانا لى تسمية كل ما في القرآن فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعاً رغبة في
تنز ه القرآن عن الوصف الالح بغيره من الكالم المرول عن الكهنة وغيرهم وهذا غرض في

التسمية قر ب .ف ما الحقيقة فما ذكرناه رنه ال فرق اين م اركة بعض القرآن لغيره من الكالم في
كونه مسجوعاً وبين م اركة جميعه في كونه عرضاً وصوتاً وحروفاً وعربياً ومدلفاً وهذا مما ال
يلفى فيحتاج لى ز ادة في الايان .وال فرق اين الفواصل التي تتماثل حروفها في المقاط وبين

السج (. ١

وجمال الفواصل في القرآن باد ال يلفى على أحد ،فموض الفاصلة في اآلية ال ي تي
اعتباطاً أو لمراعاة اللفا فقط ولكنها تكمل معنى اآلية ،و تم اها النغم الموسيقى لآلية ،فنراها أكثر
ما تنتهى بالنون والميم وحروف المد ،وتل هى الحروف الطايعية فى الموسيقى نفسها(. ٣
وللفواصل القرآنية مكانها الذ

ال يحيد من الت ثير الموسيقي في النف

وهي متفقة م
و ار ه في

آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يال م نوي الصوت والوجه الذ يساق عليه بما لي
العجب مذهب ،وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم ،وهما الحرفان الطايعيان في الموسيقى نفسها؛

أو بالمد ،وهو كذل طايعي في القرآن ،فإن لم تنته اواحدة من هذه ،ك ن انتهت بسكون حرف من

الحروف ارلرل ،كان ذل متابعة لصوت الجملة وتقطي كلماتها ،ومناسبة للون المنط بما هو

أ به وألي بموضعه ،وعلى أن ذل ال يكون أكثر ما أنت واجده ال في الجمل القصار ،وال يكون
ال بحرف قو يستتب القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب ألرل من النظم الموسيقي.

وهذه هي طر قة االستهوا الصوتي في اللغة ،وأثرها طايعي في كل نف  ،فهي ت به في

القرآن الكر م أن تكون صوت عجازه الذ يلاطب به كل نف
يجد من النفو

تفهمه ،وكل نف

ال تفهمه ،ثم ال

على أ حال ال اإلقرار واالستجابة؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكالم

الاليغ الذ يطم فيه أو في أكثره ،ولما وجد فيه أثر يتعدل أهل هذه اللغة العربية لى أهل اللغات
ارلرل ،ولكنه انفرد اهذا الوجه للعجز ،فت لقت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أادل بغيره
أو ِ
أقحم معه حرف آلر ،لكان ذل للالً ايناً ،أو ضعفاً ظاه اًر في نس الوزن وجر النغمة ،وفي

) ١سر الفصاحة عاد هللا ان محمد اللفاجي الحلاي ،١1٣-١1٣ ،دار الكتب العلمية ،الطبعة ارولى١٣3٣ ،ه١1٨٣ ،م.
) ٣من بالغة القرآن رحمد ادو

.12
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ِح مِ السم وذوق اللسان ،وفي انسجام العبارة وبراعة الملرج وتساند الحروف وافضا بعضها لى
بعض ،ولرأيت هجنة في السم  ،كالذ تنكره من كل مر ي لم تق أجزاده على ترتياها ،ولم تنف
على طبقاتها ،ولرج بعضها طوالً وبعضها عرضاً ،وذهب ما بقي منها لى جهات متناكرة(. ١

) ١عجاز القرآن والبالغة الناوية مصطفى صادق الرافعي ،ر ،١23دار الكتاب العربي ،ايروت ،الطبعة الثامنة،

١٣٣2ه٣332 ،م.
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املبحث الرابع :االعرتاض
الس َّكاكي لالعتراض فقال االعتراض ويسمى الح و وهو أن تدرج في
تعرض اإلمام َّ

الكالم ما يتم المعنى ادونه(. ١

وقد جا اان ارثير على ذكر االعتراض في كتاب المثل السا ر فقال وبعضهم يسميه
الح و ،وحده كل كالم أدلل فيه لفا مفرد أو مركب لو سقط لبقي ارول على حاله.
مثال ذل أن تقول ز د قا م ،فهذا كالم مفيد ،وهو ماتدأ ولار ،فإذا أدللنا فيه لفظا مفردا

قلنا ز د وهللا قا م ،ولو أزلنا القسم منه بقي على حاله ،واذا أدللنا في هذا الكالم لفظا مركبا قلنا

ز د على ما به من المرض قا م ،ف دللنا اين الماتدأ واللار لفظا مركبا ،وهو قولنا على ما به من
المرض ،فهذا هو االعتراض ،وهذا حده(. ٣

أما جالل الدين القزو ني فقد قال عن االعتراض وهو أن يدتى في أثنا الكالم ،أو اين

كالمين متصلين معنى اجملة أو أكثر ال محل لها من اإلعراب لنكتة سول ما ذكر في تعر ف

التكميل(. ٢

وقد أورد العلو في الطراز كالماً على االعتراض فقال وبعضهم يسميه الح و...أما

االعتراض فهو كل كالم أدلل في غيره أجناي بحيث لو أسقط لم تلتل فا دة الكالم ،وأما المعترض
فيه فهو كل كالم أدلل فيه لفا مفرد أو مركب بحيث لو أسقط لبقى الكالم على حاله في اإلفادة(. ٣
وجملة القول أن االعت ارض يق اين الكالم الذ يتصل ابعضه معنى ،وحذف االعتراض

لو وق ال يلتل المعنى ،ولي معنى هذا أن االعتراض يكون ح واً ال فا دة منه وانما يكون
رغراض بالغية وفوا د عددها البالغيون.
ونرل جمال االعتراض باد عند يخ البالغة اإلمام عاد القاهر الجرجاني الذ

وجهاً من وجوه تحسين الكالم ،فقد أورد في دال ل االعجاز ايت اان المعتز

) ١مفتا العلوم .٣٣٨

) ٣المثل السا ر .٣3/٢

) ٢اإليضا في علوم البالغة .٣١٣/٢
) ٣الطراز .٨1/٣
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واني على

فاق عيني من ِ
العدل

لتجمح مني نظرة ثم أطرق

َّ
فترل َّ
رن جعل النظر "يجمح" ولي
أن هذه الطالوة وهذا الظ ْرفَّ ِ ،نما هو ْ
ِ
رن قال "نظرة"
ر ْن قال في أول الايت "وامني" حتى دلل الالم في قولِه "لتجمح" ثم قوله "مني" ثم ْ
ِ
ِ
ولم يقل َّ
وللطيفة ألرل
نصرت هذه اللطا ف ،وهي
"ثم" في قولِه "ثم أطرق"
"النظر" مثالً ثم
لمكان َّ
ْ
اعتراضه اين اسم " َّن" ولارها بقوله "على فاق عيني من العد "(. ١
هو لذل  ،ال

فقد عاد اإلمام عاد القاهر االعتراض من ارساليب التي تكسب اللفا لطيفة بالغية ،ال

تكون لو لم يكن هذا االعتراض.

ومن هنا كان اعتراض بعضهم على تسمية االعتراض بالح و ،رن كلمة "ح و" توحي
ب ن الكالم المعترض ال فا دة منه ،ومن ذل ما ذكره الرافعي في عجاز القرآن فقال ولما كان

ارصل في نظم القرآن أن تعتار الحروف ب صواتها وحركاتها ومواقعها من الداللة المعنوية ،استحال

أن يق في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة از دة أو حرف مضطرب أو ما يجر مجرل الح و
واالعتراض ،أو ما يقال فيه نه تغوث واستراحة كما تجد من كل ذل في أساليب الالغا  ،ال نزلت

كلماته منازلها على ما استقرت عليه طايعة البالغة ،وما قد ي به أن يكون من هذا النحو الذ

تمكنت به مفردات النظام ال مسي وارتبطت به سا ر أج از المللوقات صفة متقاالة بحيث لو

نزعت كلمة منه أو أز لت عن وجهها ،ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في ت ليفها

وموقع ها وسدادها ،لم يتهي ذل وال اتسعت له اللغة بكلمة واحدة ،كما سناينه في موض آلر،
وهو سر من عجازه قد أح

به العرب ،رنهم ال يذهاون مذهباً غيره في منطقهم(. ٣

األغراض البالغية لالعرتاض:

ي تي االعتراض رغراض بالغية عديدة ذكرها العلما في كتاباتهم وأوردها اإلمام القاضي

ناصر الدين الايضاو في تفسيره ،منها

) ١دال ل اإلعجاز .11-1٨

) ٣عجاز القرآن والبالغة الناوية للرافعي .١22
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 .0التنزيه والتعظيم:

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ آل عمران  ،١1١قال الايضاو رحمه
هللا (س ْبحان

تنز هاً ل من العاث ولل الباطل وهو اعتراض(. ١

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭼ يون

 ،1٣ – 1٣قال الايضاو رحمه هللا و(اْلف ْوز اْلع ِظيم هذه الجملة والتي

قالها اعتراض لتحقي المب ر به وتعظيم

قاله(. ٣

نه ،ولي

من رطه أن يق بعده كالم يتصل بما

ويقصد الايضاو بما قالها (ال تاديل لكلمات هللا .
 .0التأكيد:
من ذل

قوله تعالى ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ

ارنعام  ،١31قال الايضاو رحمه هللا (ال ِله ِ َّال هو اعتراض أكد به يجاب االتباي(. ٢

فقد جا ت جملة (ال له ال هو اعتراضية اين ارمر ارول ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

وبين ارمر الثاني المعطوف عليه وهو ﮘ ﮙ ﮚ  ،وذل ت كيداً لوجوب االتباي رنه ال

معاود سول هللا ،وهذا ما يفهم من كلمة التوحيد.

وقد عل السيوطي في نواهد اربكار على قول الايضاو بالقول قوله ((ال له ال هو
اعتراض أكد به يجاب االتباي  .قال َّ
الطياي لما في كلمة التوحيد من التمس بحال هللا واالعتصام
به والتار واإلعراض عما سواه ،و َّ
رن الموحى لي
ومن االعتراض الذ

ال التوحيد.

جا لغرض الت كيد قوله تعالى ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

) ١تفسير الايضاو

٢٣٢/١

) ٢تفسير الايضاو

2١3/١

) ٣تفسير الايضاو

١3٨/٣
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ المدمنون  ،11 – 11قال الايضاو رحمه هللا (حتَّى ِذا جا أحدهم
اْلموت متعل اـ (ي ِ
صفون  ،وما اينهما اعتراض لت كيد ِ
اإلغضا باالستعاذة بان من الشيطار أر
ْ
(١
يزل ر الحوت ويغري وى االنتقات أو بقول إَّنهت لكاذبور .
يعني أن جملتي ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ  ،جملتان
اعتراضتيان جا تا لت كيد االغضا باالستعاذة بان من ال يطان الرجيم.
ومن االعتراض رجل الت كيد قوله تعالى ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﭼ لقمان  ،١2 - ١٣قال الايضاو رحمه هللا واآليتان معترضتان في تضاعيف وصية
لقمان ت كيداً لما فيها من النهي عن ال ر ك نه قال وقد وصينا بمثل ما وصى به(. ٣
ووجه كون هاتان اآليتان معترضتين أنهما كما قال الايضاو جا تا في تضاعيف وصية
لقمان ،فقد سبقت هاتين اآليتين بقوله تعالى ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭼ لقمان  ،١٢وأتبعت اآليتان بقوله تعالى ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ لقمان .١1

ال ر .

لذل كان يراد وصية هللا في تضاعيف وصية لقمان اعتراضاً ليدل على ت كيد النهي عن

ومثال االعتراض الذ

جا للت كيد قوله تعالى ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﭼ القصر  ، ٨قال الايضاو رحمه هللا
(فالتقط

ل فر ور لي ور لهت د ًّوا وحزنا) تعليل اللتقاطهم ياه بما هو عاقاته ومدداه ت ايهاً له

بالغرض الحامل عليه(...إ َّر فر ور وهامار وجنودهما انوا خاطئير) في كل ي فلي

اادي

منهم أن قتلوا ألوفاً رجله ثم ألذوه يربونه ليكار ويفعل اهم ما كانوا يحذرون ،أو مذناين فعاقاهم

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣11/٣
1٢/٢

213

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني

هللا تعالى ب ن ربى عدوهم على أيديهم ،فالجملة اعتراض لت كيد لط هم أو لايان الموجب لما ااتلوا

به(. ١

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﭼ لقمان  ،١٣قال الايضاو رحمه هللا (أر اش ر لي ولوالديك)
تفسير لـ (و َّصينا) أو علة له أو ادل من والديه ادل اال تمال ،وذكر الحمل والفصال في الاين

اعتراض مدكد للتوصية في حقها لصوصاً(. ٣

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﭼ فاطر  ،١٨قال الايضاو رحمه هللا (ِ َّنما ت ْنِذر َّالِذين ي ْل ْون ربَّه ْم ِباْلغ ْي ِب غا اين
الصالة فإنهم المنتفعون
عن عذابه ،أو عن النا في للواتهم ،أو غا باً عنهم عذابه( .وأقاموا َّ
ِ
باإلنذار ال غير(...وم ْن تزَّكى ومن تطهر من دن المعاصي( .فِإَّنما يتزَّكى لِنْف ِس ِه ذ نفعه
لها...وهو اعتراض مدكد لل يتهم واقامتهم الصالة رنهما من جملة التزكي(. ٢

 .1احلث والرتغيب:
وذل كما في قوله تعالى ﭽﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﭼ ارعراف  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (وال ن وف نفسا إالَّ وس ها)
اعتراض اين الماتدأ ولاره للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم(. ٣
وقد َّ
عل اان عطية في المحرر الوجيز على هذه اآلية فقال هذه آية وعد ملارة أن جمي

المدمنين هم أصحاب الجنة ولهم الللد فيها ،ثم اعترض أثنا القول بعقب الصفة ،التي رطها
في المدمنين باعتراض يلفف ال ر و رجى في رحمة هللا ويعلم أن دينه يسر وهذه اآلية نر في

أن ال ر عة ال يتقرر من تكاليفها ي ال يطاق(. 2

) ١تفسير الايضاو

1/٢

) ٢تفسير الايضاو

١١1/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

1٣/٢

2٣٣/١

) 2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز ز اان عطية ارندلسي ،٣3١/٣ ،تحقي عاد السالم محمد ،دار الكتب العلمية،
ايروت ،الطبعة ارولى١٣٣٣ ،ه.
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ومن االعتراض الذ جا لغرض الحث والترغيب قوله تعالى ﭽﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ التوبة ،١٣ – ١١
صل ْاآل ِ
ِ
يات لِق ْوم ي ْعلمون اعتراض للحث على ت مل ما فصل من
قال الايضاو رحمه هللا (ونف م
أحكام المعاهدين أو لصال التا اين(. ١
ومنه قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰ ﭼ

النسا  ،١٣٨قال الايضاو رحمه هللا (والصْلح ل ْير من الفرقة أو سو الع رة أو من اللصومة.
وال يجوز أن يراد به التفضيل ال ايان أنه من الليور كما أن اللصومة من ال رور ،وهو اعتراض
وكذا قوله (وأح ِ
ضر ِت ْار ْنف ال َّح ولذل اغتفر عدم مجانستهما ،واألول لوترغيب في المصالحة،
ْ
(٣
والثاني لتمهيد العذر في المماكسة .
 .4البيان والتوضيح:

الدالل ِة ِ
جا في لسان العرب والايان ما اِمين ِب ِه ال ي ِمن َّ
وغيرها .وبان ال ي اياناً
اتَّضح ،فهو اِمين(. ٢
ي تي االعتراض للايان والتوضيح وذل تفسي اًر للجمل السابقة للجملة المعترضة ووذل كما

في قوله تعالى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭼ فاطر  ،٢٣قال الايضاو رحمه هللا (ث َّت
أورثنا الكتاب) حكمنا اتور ثه من

أو نورثه فعار عنه بالماضي لتحققه ،أو أورثناه من ارمم

السالفة ،والعطف على (إ َّر َّالذير يتوور) (و َّالذي أوحينا إليك) اعتراض لايان كيفية التور ث(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ محمد  ،١2قال الايضاو رحمه هللا (مثل اْلجَّن ِة َّالِتي و ِعد
) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣3/٣

٢11/١

) ٢لسان العرب مادة (اين .11/١٢
) ٣تفسير الايضاو

١٣٣-١٣١/٢
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اْلمتَّقون أ فيما قصصنا علي صفتها العجيبة .وقيل ماتدأ لاره كم ْن هو لالِد ِفي َّ
الن ِار ،وتقدير

الكالم أمثل أهل الجنة كمثل من هو لالد ،أو أمثل الجنة كمثل ج از من هو لالد فعر عن حرف
ِ
اإلنكار وحذف ما حذف استغنا يجر مثله تصو اًر لمكاارة من يسو اين المتمس بالاينة والتاب

للهول ،بمكاارة من يسو اين الجنة والنار ،وهو على ارول لار محذوف تقديره أفمن هو لالد

في هذه الجنة كمن هو لالد في النار ،أو ادل من قوله (كم ْن زمِن وما اينهما اعتراض لايان ما
يمتاز به من على اينة في اآللرة تقر اًر ِإلنكار المساواة(. ١
ومثاله أيضاً قوله تعالى (واستْف ِزْز م ِن استطعت ِم ْنهم ِبصوِت وأجلِب علي ِهم ِاليلِ ورِجلِ
ْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ِ
َّ
و ِارْكهم ِفي ْارمو ِ
ور ( اإلس ار  ، 1٣قال الايضاو
ال و ْار ْوالِد و ِع ْده ْم وما يعدهم ال َّ ْيطان ِال غر ًا
ْ
ْ
(٣
رحمه هللا (وما ي ِعدهم ال َّ ْيطان ِ َّال غرو اًر اعتراض لايان مواعيده الباطلة .
 .1دفع التوهم:

ي تي االعتراض لغرض دف التوهم ،فقد يكون الملاطب معتقداً اعتقاداً معيناً ،هذا االعتقاد

نا ئ عن الجملة السابقة للجملة االعتراضية ،فت تي الجملة االعتراضية دافعة لهذا التوهم.

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ آل عمران  ، ١٣3قال
الايضاو رحمه هللا (ِ ْن ي ْمس ْسك ْم ق ْر فق ْد م َّ اْلق ْوم ق ْر ِم ْثله والمعنى ن أصااوا منكم يوم أحد
فقد أصاتم منهم يوم ادر مثله ،ثم نهم لم يضعفوا ولم يجانوا ف نتم أولى ب ن ال تضعفوا ،فإنكم
(ترجون ِمن هللا ما ال يرجون (...وِتْل ْاريَّام ن ِ
داولها ا ْين َّ
النا ِ نصرفها اينهم نديل لهدال تارة
للا َّالِذين آمنوا عطف على علة محذوفة أ نداولها ليكون كيت وكيت
ولهدال ألرل( ...ولِي ْعلم َّ

وليعلم هللا يذاناً ب ن العلة فيه غير واحدة ،وان ما يصيب المدمن فيه من المصالح ما ال يعلم...
(و تَّ ِلذ ِم ْنك ْم هدا ويكرم ناساً منكم بال هادة ير د هدا أحد ،أو يتلذ منكم هوداً معدلين بما
للا ال ي ِحب َّ
الظالِ ِمين الذين يضمرون لالف
صودف منهم من الثبات والصار على ال دا د( .و َّ
ما يظهرون ،أو الكافر ن وهو ا تراض وفي تنبي

وى أن ت الى ال ينصر الكافرير وى الحقيقة

وانما يغوبهت أحيانا استدراجا لهت وابتالء لومؤمنير(. ٢

) ١تفسير الايضاو

٣٨1/٢

) ٢تفسير الايضاو

٢33/١

) ٣تفسير الايضاو

٢١3/٣
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فيفهم من كالم الايضاو رحمه هللا أن هذا االعتراض جا لدف توهم قد يق عند البعض
من أن هللا قد نصر الكافر ن حقيقة ،وقد يتوهم متوهم أن نصر هللا هو حب لهم فجا ت جملة
للا ال ي ِحب َّ
الظ ِال ِمين .
االعتراض لدف هذا التوهم بقوله تعالى (و َّ
 .6التعليل:

ي تي االعتراض لغرض ذكر ساب أو علة للعبارة السابقة للجملة االعتراضية ،منها قوله

تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ البقرة  ،1قال الايضاو

رحمه هللا ن الذين كفروا مستو عليهم نذار وعدمه( ...ال يؤمنور) جملة مفسرة إلجمال ما

قالها فيما فيه االستوا فال محل لها أو حال مدكدة .أو ادل عنه .أو لار ن والجموة قبوها

ا تراض بما هو وة الح ت(. ١

فجملة (ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ جا ت معترضة للداللة على علة الحكم الذ قرره

تعالى وهو (أن الذين كفروا ال يدمنون  ،والساب أنهم يستو عندهم اإلنذار وعدمه.

ومثال االعتراض الذ جا لغرض التعليل قوله تعالى ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ارنعام  ،١٣2قال الايضاو رحمه هللا (ق ْل ال
أ ِجد ِفي ما أ ِ
وحي ِل َّي أ في القرآن ،أو فيما أوحي َّلي مطلقاً(...مح َّرماً طعاماً محرماً ...وقوله

(أ ْو دماً م ْسفوحاً عطف على أن م ما في حيزه أ ال وجود ميتة أو دماً مسفوحاً ،أ مصاوباً
كالدم في العروق ال كالكاد والطحال( .أ ْو ل ْحم ِل ِ
نز ر فِإنَّه ِر ْج فإن اللنز ر أو لحمه قذر لتعوده
أكل النجاسة أو لايث ملاث (أ ْو ِف ْسقاً عطف على لحم لنز ر .وما اينهما اعتراض للتعليل(. ٣
يعني أن أصل الجملة قال دلول االعتراض عليها ( ال أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو

لحم لنز ر أو فسقاً أهل لغير هللا به  ،فدلل االعتراض (فإنه رج
علة التحر م ،وهو كونه رج .

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣١/١

2٣٣/١
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ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ الطور  ،٣١قال الايضاو رحمه هللا (واتَّبع ْته ْم ذ مِرَّته ْم ِاِإيمان
اعتراض للتعليل(. ١
 .7الدعاء:

ذكر القزو ني في اإليضا هذا الغرض الذ ي تي االعتراض رجله ،فقال والدعا في

قول أاي الطيب
وتحتقر الدنيا احتقار مجرب

يرل كل ما فيها -وحا ا  -فانيا

فإن قوله "وحا ا " دعا حسن في موضعه ،ونحوه قول عوف ان محلم ال يباني
ن الثم ـ ـ ـانين وبلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتها

قد أحوجت سمعي لى ترجمان(. ٣

ومما جا في القرآن الكر م من االعتراض لغرض الدعا قوله تعالى ﭽﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ التوبة  ،1٨قال
يعد ما ي ْن ِف يصرفه في سايل هللا و تصدق به.
الايضاو رحمه هللا (ومر األ راب مر ي َّتخذ) ْ
(مغرما) غرامة ولسراناً ذ ال يحتسبه قربة عند هللا وال يرجو عليه ثواباً وانما ينف ر ا أو تقية.
(ويترَّبص ب ت َّ
الدوائر) دوا ر الزمان ونوبه لينقلب ارمر عليكم فيتللر من االنفاق ( .ويهت دائرة
السوء) ا تراض بالد اء عليهم انحو ما يتربصون أو ِ
اإللبار عن وقوي ما يتربصون عليهم(. ٢
َّ

ومعنى الدعا من هللا عز وجل هو يجاب ال ي كما قال اان عطية في تفسير هذه
الس ْوِ وكل ما كان الفا دعا من جهة هللا عز وجل فإنما هو بمعنى يجاب
اآلية (عل ْي ِه ْم داِ رة َّ
ال ي  ،رن هللا ال يدعو على مللوقاته وهي في قبضته...فهي كلها أحكام تامة تضمنها لاره
تعالى(. ٣

) ١تفسير الايضاو

٢٢3/٢

) ٢تفسير الايضاو

1٣/٣

) ٣اإليضا في علوم البالغة .٣١2/٢
) ٣المحرر الوجيز 1٣/٢

218

مباحث علم المعاني في تفسير الايضاو

الفصل الثاني
 .0التسلية:

ي تي االعتراض لغرض رف الهم والحزن ،وذل

كما في قوله تعالى ﭽﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ العنكاوت  ،١٨قال الايضاو رحمه هللا

(وار تكذبوا) وان تكذاوني( .فقد َّذب أمت مر قبوكت) من قالي من الرسل فلم يضرهم تكذياهم وانما
الرسول إَّال البالغ
ضر أنفسهم حيث تساب لما حل اهم من العذاب فكذا تكذيبكم( .وما وى َّ

وما عليه أن يصدق وال يكذب ،فاآلية وما بعدها من جملة قصة
المبير) الذ يزال معه ال
ِ ار ِ
اهيم لى قوله فما كان جواب ق ْو ِم ِه ويحتمل أر تكور ا تراضا بذ ر شأر النبي صوى هللا وي
ْ
وسوت وقر وهدم مذهاهم والوعيد على سو صنيعهم ،توسط اين طرفي قصته –قصة اراهيم
عليه السالم -من حيث ن مساقها لتسوية رسول هللا صوى هللا وي وسوت والتنفيس ن  ،ب ن

أباه لليل هللا صلوات هللا عليهما كان ممنواً انحو ما مني به من ر القوم وتكذياهم وت ايه حاله
فيهم بحال اراهيم في قومه(. ١

فهذه اآلية ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ،قد
ال يفهم منها التسلية ذا ألذت بمعزل عن السياق الذ وجدت به ،لكن وجودها كجملة معترضة
اين قصة اراهيم عليه السالم م قومه أفادت تسلية الناي صلى هللا عليه وسلم ،بمعنى أن لم

تكن ادعاً من الرسل فيما جوبهت به من التكذيب والعدا  ،فاصار كصار من سبق من الرسل،
وستكون العاقبة نصرة دين ودعوت .
 .9احلصر واالختصاص:
وذل

كما في قوله تعالى ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ
اّلِلِ ِ ِن ْارت ْات ْم ن ارتاب الوارث منكم .ال
الما دة  ، ١31قال الايضاو رحمه هللا (فيْق ِسما ِن ِب َّ
ن ْ ت ِر ِب ِه ثمناً مقسم عليه ،وان ارتاتم اعتراض يفيد التصار القسم بحال االرتياب(. ٣
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ محمد  ،٣قال الايضاو رحمه هللا (و منوا بما نزل وى مح َّم ٍد)
) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٢٣/٢

٣11/١
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تلصير للمنزل عليه مما يجب اإليمان به تعظيماً له وا عا اًر ب ن اإليمان ال يتم دونه ،وأنه
ارصل فيه ولذل أكده بقوله (وهو اْلح ِم ْن رمبِ ِه ْم ا تراضا وى طريقة الحصر(. ١
 .02التوبيخ:
ومثاله قوله تعالى ﭽﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النحل  ،١3١قال الايضاو رحمه هللا (واِذا اَّدْلنا آي ًة مكان آية
للا أ ْعلم ِبما ين مِزل من المصالح
بالنسخ فجعلنا اآلية الناسلة مكان المنسولة لفظاً أو حكماً( .و َّ

فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسله ،وما ال يكون مصلحة حين ذ يكون
مصلحة اآلن فيثاته مكانه ...قالوا أ الكفرةَّ ِ( .نما أ ْنت مْفتر متقول على هللا ت مر ب ي ثم يادو

للا أ ْعلم ِبما ين مِزل  ،اعتراض لتوبيخ الكفار على قولهم والتنايه
ل فتنهى عنه ،وهو جواب ِذا( .و َّ
على فساد سندهم(. ٣
ومنه قوله تعالى ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ القيامة  ،١1 – ١1قال الايضاو رحمه هللا (ث َّم ِ َّن عل ْينا ايانه ايان ما
أ كل علي من معانيه ...وهو اعتراض بما يدكد التوبيخ على حب العجلة رن العجلة ذا كانت
مذمومة فيما هو أهم ارمور وأصل الدين فكيف اها في غيره(. ٢

) ١تفسير الايضاو

٣٨2/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣1٢/٢

) ٣تفسير الايضاو

٣٨3/٣
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املبحث اخلامس :خروج الكالم عن مقتضى الظاهر
ً

أوال :االلتفات:

ِ
وجهه
االلتفات لغة لفت وجهه ع ِن اْلق ْو ِم صرفه...وتلَّفت ِلى ال َّ ْي واْلتفت ِليه صرف ْ
اللْفت لي ال ي ِ عن ِ
ِليه...و َّ
جهته(. ١
ْ
فااللتفات معناه اللغو صرف ال ي عن جهته ارصلية لى جهة ألرل ،ومن هنا كان

استلدام البالغيين لهذه الكلمة لتناسب مصطلح االلتفات في البالغة العربية ،ونرل اان ارثير،
ي ير لى ذل بقوله "وهذا النوي وما يليه هو لالصة علم الايان التي حولها يدندن ،واليها تستند

البالغة ،وعنها يعنعن.

وحقيقت مأخوذة مر التفات اإلنسار عن يمينه و ماله ،فهو يقال اوجهه تارة كذا وتارة
كذا.
وكذل يكون هذا النوي من الكالم لاصة؛ رنه ينتقل فيه عن صيغة ،كانتقال من لطاب
حاضر لى غا ب ،أو من لطاب غا ب لى حاضر ،أو من فعل ماض لى مستقال ،أو من

مستقال لى ماض ،أو غير ذل مما ي تي ذكره مفصال"(. ٣
وااللتفات اصطالحا هو التعاير عن معنى بطر

من الطرق الثالثة بعد التعاير عنه

بطر آلر منها(. ٢

وعرفه اان المعتز بقوله وهو انصراف المتكلم عن الملاطبة لى اإللبار وعن اإللبار

لى الملاطبة وما ي به ذل (. ٣

الس َّكاكي في مفتا العلوم حديثاً عن االلتفات ،يذكر فيه فا دة وبالغة االلتفات
وقد أورد َّ

فيقول واعلم أن هذا النوي أعني نقل الكالم عن الحكاية على الغيبة ال يلتر المسند ليه وال هذا

) ١لسان العرب (لفت ٨٣/٣
) ٣المثل السا ر ١٢2/٣

) ٢اإليضا في علوم البالغة .٨1/٣
) ٣الادي في الادي

اان المعتز ،ر ،١2٣دار الجيل ،الطبعة ارولى١٣١3 ،ه١113 ،م.
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القدر ال الحكاية واللطاب والغيبة ثالثتها ينقل كل واحد منها على اآللر ويسمى هذا النقل التفاتا
عند علما علم المعاني.
والعرب يستكثرون منه و رون الكالم ذا انتقل من أسلوب على أسلوب أدلل في القاول

عند السام وأحسن تطر ة لن اطه وأم باستدرار صغا ه ،وهم أحر ا اذل ألي
سجيتهم ونحر الع ار للضيف دأاهم وهجيراهم ال مزقت أيد

قرل ارضياف

اردوار لهم أديما وال أباحت لهم

حر ما أفتراهم يحسنون قرل ار با فيلالفون فيه اين لون ولون وطعم وطعم وال يحسنون قرل

ارروا فال يلالفون فيه اين أسلوب وأسلوب وايراد وايراد فإن الكالم المفيد عند اإلنسان لكن
بالمعنى ال بالصورة أ هى غذا لروحه وأطيب قرل لها(. ١

الس َّكاكي رحمه هللا بالغة االلتفات ذ نه ين ط السام و ز د من قاول
فيظهر من كالم َّ

الكالم ،واستدرار اإلصغا  ،لما فيه من تنوي للكالم وانتقاله من أسلوب رسلوب ،وقد اهه بالطعام

وأحسن في هذا الت ايه ،ذ الحقيقة أن الطعام مهما كان هياً ولذيذاً فإنه قد يعف عنه صاحبه ذا

اعتاد عليه م ار اًر وتك ار اًر فال اد من المراوحة اين ارطعمة وتنويعها كي ال تمله ارذواق وال تعافه

النفو  ،فإذا كان هذا حاصل في غذا ارجساد ،فال اد من صن مثله في غذا العقول من تنوي
وتن يط.

وااللتفات من أج ِمل علوم البالغة وهو أمير جنودها ،والواسطة في قال دها وعقودها...وقد
يلقب ب جاعة العربية ،والساب في تلقيبه اذل  ،هو أن ال جاعة هي اإلقدام ،والرجل ذا كان

جاعا فإنه يرد الموارد الصعبة ،ويقتحم الور العظيمة حيث ال ي ِردها غيره ،وال يقتحمها سواه ،وال
َّ أن االلتفات ملصور اهذه اللغة العربية دون غيرها(. ٣

االلتفات عند البيضاوي:

لم ي ِت الايضاو اتعر فات اصطالحية ل ساليب البالغية في أكثر تفسيره ،لكننا نرل له

حديثاً عن الفا دة البالغية لاللتفات عند تعرضه لقوله تعالى ﭽﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة

 ، 2فيقول ثم نه لما ذكر الحقي بالحمد ،ووصف بصفات عظام تميز اها عن سا ر الذوات
وتعل العلم بمعلوم معين لوطب اذل  ،أ

يا من هذا

نه نلص بالعبادة واالستعانة ،ليكون

أدل على االلتصار ،وللترقي من الارهان لى العيان واالنتقال من الغيبة لى ال هود.

) ١مفتا العلوم ١11
) ٣الطراز 1١/٣
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مباد

فك ن المعلوم صار عياناً والمعقول م اهداً والغيبة حضو اًر ،انى أول الكالم على ما هو

حال العارف من الذكر والفكر والت مل في أسما ه والنظر في آال ه واالستدالل بصنا عه

على عظيم

نه وباهر سلطانه ،ثم َّقفى بما هو منتهى أمره وهو أن يلوض ل َّجة الوصول ويصير

من أهل الم اهدة فيراه عياناً و ناجيه فاهاً.

اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين ل ثر.
ومن عادة العرب التفنن في الكالم والعدول من أسلوب لى آلر تطر ة له وتن يطاً للسام ،

فيعدل من اللطاب لى الغيبة ،ومن الغيبة لى التكلم وبالعك  ،كقوله تعالى ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ يون

القي

 ٣٣وقوله ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ فاطر  ،1وقول امر

باإل ِ
ِ
ثمد
تطاول ليل
وبات وبات ْت له ليلة
ِ
من نب جا ني
وذل ْ

ونام الل ـ ـ ـ ـلي ولم ت ْرقـ ـ ـِد
ِ
اررمِد
كلْيلة ذ العا ِر ْ
لارته عن أاي ارس ِ
ود(. ١
و ْ
ْ

من صور االلتفات يف تفسري البيضاوي:
 .0االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب:

وفيه ينتقل التعاير من طر الغيبة لى طر الملاطبة المبا رة للمستم  ،كما جا في

قوله تعالى ﭽﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﭼ الروم  ،١١قال الايضاو رحمه هللا

ّلل يبدؤا الخوق) ين هم( .ث َّت ي يده) يبعثهم( .ث َّت إلي ترج ور) للج از وال دول إلى الخطاب
( َّ
لومبالغة في المقصود وق أر أاو بكر وأاو عمرو باليا على ارصل(. ٣

فاآلية لبار من هللا عن نفسه العليَّة في ااتدا ه اللل واعادته ،وكان هذا اإللبار يقتضي

أن تكون اللاتمة (ثم ليه يرجعون  ،لكن النظم عدل عن اإللبار والغيبة لى اللطاب المبا ر

(ثم ليه ترجعون .

) ١تفسير الايضاو

 .١2/١انظر أايات امر القي

) ٣تفسير الايضاو

٣1/٢

دار المعرفة ،ايروت ،الطبعة الثانية١٣٣2 ،ه٣33٣ ،م.

في ديوانه ديوان امر القي
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وقد قال الطاهر اان عا ور في هذه اآلية فاللطاب في (ترجعون للم ركين على طر قة

االلتفات من الغيبة لى اللطاب ،وق أر الجمهور ترجعون اتا اللطاب .وقرأه أاو عمرو وأاو بكر
عن عاصم ورو عن يعقوب ايا الغيبة على طر قة ما قاله(. ١

ومن االلتفات الذ جا من الغيبة لى اللطاب ما جا في فاتحة الكتاب في قوله تعالى
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة .2 – ١
قال الايضاو رحمه هللا (إَّياك ن بد واَّياك نست ير) ثم نه لما ذكر الحقي

بالحمد،

ووصف بصفات عظام تميز اها عن سا ر الذوات وتعل العلم بمعلوم معين لوطب اذل  ،أ

يا من هذا

نه نلص بالعبادة واالستعانة ،ليكون أدل على االلتصار ،وللترقي من الارهان

لى العيان واالنتقال من الغيبة لى ال هود ،فك ن المعلوم صار عياناً والمعقول م اهداً والغيبة

حضو اًر(. ٣

فقد افتتحت سورة الفاتحة بالتعاير بطر

الغيبة عن هللا عز وجل وحمده ،وذكر صفاته

العلية وأسما ه الحسنى ،بما هو لسان حال المسلم الذ يفتتح هذه السورة في كل ركعة يصليها،

ثم انتقل التعاير من طر الغيبة لى طر اللطاب بقوله (إياك ن بد واياك نست ير .

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ

ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ آل

للا ِبما ي ْعملون من المن و ِ
اإلعطا ( .لِاير فمجاز هم.
عمران  ،١٨3قال الايضاو رحمه هللا (و َّ
وق أر ناف واان عامر وعاصم وحمزة والكسا ي بالتا على االلتفات وهو أالغ في الوعيد(. ٢
 .0االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة:
ومثاله قوله تعالى ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﭼ آل

عمران  ،1قال الايضاو رحمه هللا (رَّبنا إَّنك جامع َّ
لجز ه( .ال ريب
الناس ليو ٍت) لحساب يوم أو ا
في ) في وقوي اليوم وما فيه من الح ر والج از  ،ناهوا به على أن معظم غرضهم من الطلاتين ما

) ١التحر ر والتنو ر .1٣-1١/٣١
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

١2/١

٢١1/١
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اإللهية تنافيه ول ِ
ّلل ال يخوف المي اد) فإن ِ
إل عار به
يتعل باآللرة فإنها المقصد والمال( .إ َّر َّ

وتعظيم الموعود لور الخطاب(. ١
فتلو ن اللطاب الذ

أ ار ليه الايضاو في هذه اآلية هو االلتفات من اللطاب في

قوله (ربنا إنك جامع الناس ليوت ال ريب في

لى الغيبة في (إر هللا ال يخوف المي اد .

وفا دة االلتفات في هذه اآلية وسره البالغي يارزه لنا أاو السعود في تفسيره حيث يقول

ِ
الحساب والج از ومقصودهم اهذا عرض
{ال ريب في } أ في وقوعه ووقوِي ما فيه من الح ر و
ِ
ِ
ِ
المقصد ارسنى عندهم والت كيد إلظهار ما هم عليه من كمال
افتقارهم لى الرحمة وأنها
كمال
الطم ِ
ِ
ِ
المدكدة أو
اليقين ب حوال اآللرة (إ َّر هللا ال يخوف المي اد) تعليل لمضمون الجملة
نينة وقوة
النتفا الر ب والت كيد لما مر واظهار االس ِم الجليل م االلتفات إلبراز مال الت ظيت واإلجالل

النا ئ من ذكر اليوم المهيب الها ل(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ

 ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (هو َّالِذ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ يون
يسِميرك ْم يحملكم على السير ويمكنكم منهِ (...في اْلا مِر واْلب ْح ِر حتَّى ِذا ك ْنت ْم ِفي اْلفْل ِ في السفن،
(وجرْ ن ِا ِه ْم بمن فيها ،عدل عن اللطاب لى الغيبة للمبالغة ك نه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم
و نكر عليهم(. ٢

قال اان ارثير عن االلتفات في هذه اآلية فإنه نما صرف الكالم ههنا من اللطاب لى

الغيبة لفا دة ،وهي أنه ذكر لغيرهم حالهم ،ليعجاهم منها كالملار لهم ،ويستدعي منهم اإلنكار

عليهم ،ولو قال حتى ذا كنتم في الفل  ،وجر ن بكم ار ح طيبة فرحتم اها ،وساق اللطاب معهم
لى آلر اآلية ،لذهات تل الفا دة التي أنتجها لطاب الغيبة ،ولي

) ١تفسير الايضاو

٣٣1/١

ذل الاف عن نقدة الكالم(. ٣

) ٣تفسير أاي السعود ( ر اد العقل السليم لى مزايا الكتاب الكر م أاو السعود العماد  ،1/٣ ،دار حيا التراث العربي،
ايروت.

) ٢تفسير الايضاو

11/٣

) ٣المثل السا ر ١٣٢/٣
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موجهاً للذين يمكرون في آيات هللا ،لتحو لها عن دالالتها ِ
مانية،
اإلي م
من اللطاب كان م
النر
النر قد ال يكونون من الذين ركاوا اْلب ْحر وتع َّرضوا لمثل ما وصف م
والملاطاون عند نزول م

بعد ذل َّ ،
تعرضوا لمثله لكان حاله ْم مثل حال من وصفهم هللا ،نظ اًر
لكنه ْم لو م
أ ْ باه في تصر ِ
ثم
فات ِهمِ ،ذ الفطرة تْل ِج ه ْم لى هللا عند االضطرار و مدة اللوفَّ ،
في الفجور لتلاية مطالب هواتهم وأهوا هم ،م تعل ِق ِه ْم بالعاجلة وت اِث ِه ْم از نتها ،أمور ترده ْم ب ْعد
النع ِ
ِ
بغي قال ذل .
مة و َّ
الرلا  ،لى ما كانوا فيه من ْ
ارم ِن واالطم نان و م ْ
ْ

أهل الكْفر
لى أن ْ
َّن كارهم ورغاتهم

ِ
الكاف ِر ن
صة ِم ْن ِقصر
فاقتضى ت ايه حالهم بحال أمثالهم السابقين لهم حكاية ِق َّ
السابقين.
م
ولهذا تومقف النر عند ِ
الفق ِرة ارولى المتعملقة ب ن الملاطاين بَّان التنز ل وب ْعده ،و ْانتقل
م
ِ
جل ب سلوب حكاية
طيبة ،فقال هللا م
مبا رًة لى تصو ر م ْ هد قوم كافر ن جر ْت ا ِه ْم اْلفْل ار ح م
عز و م
لار عن حدث مضى (وجرْ ن ِا ِهم .
المتحدث
مما يلر
ر
واكتفى م
م
م
الن م
بالمقدمة املتي و مجه ْت للملاطاين ،عن ذكر نظيرها م
عنهم بالغيبة ،فك منه قال لهم فسيكون حالك ْم كحال كافر ن قالكم ركاوا في اْلفْل ِ .
وجل للملاطاين (حتى ِذا كنت ْم ِفي الفل
وحصل االكتفا اإ ا ِرة قول هللا م
عز م
لكنت ْم مثله ْم ،للت ابه اينك ْم
يقول لهم منك ْم لو َّ
القصة ْ
تعر ْ
ضت ْم لمثل ما م
تعرض له أصحاب هذه م
ط ِرة ،وفي الدواف لى الكفر والبغي.
أص ِل اْل ِف ْ
وبينه ْم في ْ
عن أن

اإليجاز بعرض الم اهد الماضية م ِ
اإلاداي في ِ
فن من ِ
هذا ٌّ
الضمنية
ضية
م
اإل ارة التعر م
ِ
االلتفات من اللطاب لى الغيبة ،منه من
فن
أن الملاطاين مثل أصحاب هذه الم اهد ،غير م
لى م
ارداية العجيبة في الايان(. ١
الصور
م
ومن االلتفات عن اللطاب لى الغيبة قوله تعالى ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﭼ النسا

)١

الرسول) واعتذروا لي حتى
 ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (واستغفر لهت َّ

البالغة العربية عاد الرحمن ان حسن الميداني الدم قي ،٢21/٣ ،دار القلم ،دم

١111م.
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انتصات لهم فيعاً ،وانما عدل اللطاب تفليماً ل نه وتنايهاً على أن من ح الرسول أن يقال
اعتذار التا ب وان عظم جرمه وي ف له ،ومن منصبه أن ي ف في كبا ر الذنوب(. ١

فااللتفات حاصل من اللطاب في قوله (جا و  ،لى الغيبة في قوله (واستغفر لهم

الرسول وكان ارصل أن يقال (واستغفرت لهم .

وقد قال القزو ني عن فا دة االلتفات في هذه اآلية لم يقل (واستغفرت لهت) وعدل عنه
وتعظيما الستغفاره ،وتنايها على
تفليما ل ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
لى طر االلتفات
ً
ً
أن فاعة من اسمه الرسول من هللا بمكان(. ٣
 .1االلتفات من الغيبة إىل التكلم:
كما جا في قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ اإلس ار

 ،١قال الايضاو رحمه

هللا وصرف الكالم من الغيبة لى التكلم لتعظيم تل الاركات واآليات(. ٢
فاآلية واردة من ادايتها بطر الغيبة الم ار ليه بالضما ر الغا بة في (أسرل ذ الفاعل

ضمي اًر مستت اًر غا باً ،و(بعاده  ،ثم انتقل رب العزة لى التكلم عن ذاته العلية فقال (باركنا  ،وقال

(لنر ه  ،وهذا االلتفات فا دته تعظيم تل الاركات رن من باركها ورعاها هو رب العزة لال هذا

الكون ومصوره.

وقد تكلم اان ارثير عن االلتفات في هذه اآلية وأورد كالماً حسناً ذ يقول فقال أوال
الس ِمي
(س ْبحان َّالِذ أ ْسرل الفا الواحد ثم قال ( َّالِذ بارْكنا الفا الجم  ،ثم قال (ِ َّنه هو َّ
اْلب ِ
صير  ،وهو لطاب غا ب ،ولو جا الكالم على مساق ارول لكان سبحان الذ أسرل بعاده
ليال من المسجد الحرام لى المسجد ارقصى الذ

بار حوله لير ه من آياته نه هو السمي

البصير ،وهذا جميعه معطوفا "على أسرل" ،فلما لولف اين المعطوف ،والمعطوف عليه في
االنتقال من صيغة لى صيغة كان ذل اتساعا ،وتفننا في أساليب الكالم ،ولمقصد آلر معنو

هو أعلى وأالغ.

) ١تفسير الايضاو

٢11/١

) ٢تفسير الايضاو

٣1١/٣

) ٣اإليضا في علوم البالغة 1٢-1٣/٣
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لما ادأ الكالم بسبحان ردفه بقوله ( َّالِذ أ ْسرل  ،ذ ال يجوز أن يقال الذ أسر نا ،فلما
جا الفا الواحد وهللا تعالى أعظم العظما  ،وهو أولى الطاب العظيم في نفسه الذ هو الفا
الجم  ،استدر ارول بالثاني ،فقال (بارْكنا ثم قال (ِلن ِر ه ِم ْن آي ِاتنا  ،فجا اذل على نس
عطفا على أسرل ،وذل موض متوسط الصفة؛ رن السم والبصر
(بارْكنا  ،ثم قال (ِ َّنه هو ً ،
صفتان ي اركه فيهما غيره ،وتل حال متوسطة ،فلرج اهما عن لطاب العظيم ،في نفسه لى

لطاب غا ب.

فانظر لى هذه االلتفاتات المترادفة في هذه اآلية الواحدة التي جا ت لمعان التصت اها،

يعرفها من يعرفها ،و جهلها من يجهلها(. ١

ومثال االلتفات من الغيبة لى التكلم قوله تعالى ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ النحل  ،2١قال الايضاو رحمه هللا (فإَّياي فارهبور) نقل من الغيبة لى

التكلم مبالغة في الترهيب وتصر حاً بالمقصود فك نه قال ف نا ذل ِ
اإلله الواحد فإيا فارهاون ال
غير(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ طه  ،2٢قال الايضاو رحمه هللا (فأخرجنا ب ) عدل به عن
لفا الغيبة إلى صيغة التكوت على الحكاية لكالم هللا تعالى ،تنايهاً على ظهور ما فيه من الداللة
على كمال القدرة والحكمة وايذاناً ب نه مطاي تنقاد ار يا الملتلفة لم ي ته(. ٢

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ النمل  ،13قال
السما ِ ما ف ْنا ْتنا ِب ِه حداِ ذات ا ْهجة عدل به من الغيبة لى التكلم
الايضاو رحمه هللا ( ِمن َّ
لت كيد التصار الفعل اذاته ،والتنايه على أن نبات الحدا الاهية الملتلفة ارنواي المتباعدة
الطباي من المواد المت ااهة ال يقدر عليه غيره(. ٣

) ١المثل السا ر ١٢1-١٢٨/٣
) ٣تفسير الايضاو

٣12/٣

) ٣تفسير الايضاو

21١/٣

) ٢تفسير الايضاو

٢1٢/٣
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 .4االلتفات من التكلم إىل الغيبة:

كما في قوله تعالى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﭼ طه ١
 ،٨ -قال الايضاو رحمه هللا واالنتقال من التكلم لى الغيبة للتفنن في الكالم وتفليم المنزل من

وجهين سناد نزاله لى ضمير الواحد العظيم ال ن ،ونساته لى الملتر بصفات الجالل و ِ
اإلكرام

والتنايه على أنه واجب ِ
اإليمان به واالنقياد له من حيث أنه كالم من هذا

نه(. ١

فااللتفات في هذه اآليات من التكلم في (ما أنزلنا لى الغيبة في (تنز الً ممن لل

اررض والسماوات العال .

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﭼ ارعراف  ،١2٨قال الايضاو رحمه هللا وانما
عدل عن التكلم لى الغيبة إلج ار هذه الصفات الداعية لى اإليمان به واالتباي له(. ٣
فااللتفات من التكلم الذ يفهم من ( ني رسول هللا لى الغيبة في قوله (ف منوا بان
عطفا على قوله (ِِمني
ورسوله " .فإنه نما قال (ف ِمنوا ِب َّ
اّلِلِ ورسولِ ِه  ،ولم يقل ف منوا بان وبيً ،
للاِ ِل ْيك ْم ؛ لكي تجر عليه الصفات التي أجر ت عليه ،وليعلم أن الذ وجب اإليمان به،
رسول َّ
واالتباي له هو هذا ال لر الموصوف ب نه الناي ارمي الذ يدمن بان ،وبكلماته كا نا من كان

ظهار للنصفة ،وبعدا من التعصب لنفسه ،فقدر أوًال في صدر اآلية أنه رسول هللا
ًا
أنا أو غير ،
لى النا  ،ثم ألرج كالمه من اللطاب لى معرض الغيبة لغرضين.
ارول منهما ج ار تل الصفات عليه ،والثاني اللروج من تهمة التعصب لنفسه(. ٢

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٢٨٣/٣
211/١

) ٢المثل السا ر ١٣٣/٣
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باقي صور االلتفات:
وهنا

صورتان ألر ان لاللتفات ذكرهما البالغيون ،وهما (االلتفات من اللطاب لى

التكلم ومن التكلم لى اللطاب لم أقف عليهما في تفسير الايضاو  ،ولم يذكرهما الايضاو حتى
حين تعرض رقسام االلتفات ذ نراه يقوله ومن عادة العرب التفنن في الكالم والعدول من أسلوب

لى آلر تطر ة له وتن يطاً للسام  ،فيعدل من اللطاب لى الغيبة ،ومن الغيبة لى التكلم

وبالعك (.)1

فيكون قوله فيعدل من اللطاب لى الغيبة ،ومن الغيبة لى التكلم وبالعك  ،قد جم

صور االلتفات ارربعة التي وردت أمثلة عليها ،ولم يذكر الصورتين ارلر ين ،ونرل ال هاب

اللفاجي في حا يته على تفسير الايضاو ي ير لى الساب من و ار عدم ذكر الصورتين المتبقيتين
من صور االلتفات ذ يقول معلقاً على كالم الايضاو الساا

اللطاب لى التكلم ،وبالعك

وسكت عن قسمي العدول من

قيل لقلة وقوعهما في التراكيب ،أو رنهما يعلمان بالمقايسة لى ما

ذكر ال بارولى ذ القرب اين التكلم واللطاب أ د(.)2

الفائدة البالغية لاللتفات:

ي تي االلتفات لفوا د بالغية عديدة غير ما ذكرها البالغيون من تن يط السام واستدرار

صغا ه ودف الملل الذ

قد يصيبه من اعتماد طر قة وأسلوب واحد في الحديث ،ومن هذه

ارغراض البالغية
 .0التعظيم والتفخيم:
تظهر هذه الفا دة البالغية في االلتفات في قوله تعالى ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ طه  ،2٢قال الايضاو رحمه هللا
(فأخرجنا ب ) عدل به عن لفا الغيبة إلى صيغة التكوت على الحكاية لكالم هللا تعالى ،تنايهاً على
ظهور ما فيه من الداللة على كمال القدرة والحكمة وايذاناً ب نه مطاي تنقاد ار يا الملتلفة

لم ي ته(. ٢

) ١تفسير الايضاو

١2/١

) ٢تفسير الايضاو

٢1٢/٣

) ٣حا ية ال هاب ١١٢/١
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فقول الايضاو

(تنايهاً على ظهور ما فيه من الداللة على كمال القدرة والحكمة  ،فيه

ارة لى أن فا دة االلتفات هنا هو تعظيم هللا عز وجل وتفليمه من لالل االنتقال من الغيبة لى

التكلم.

ومثال االلتفات الذ جا لغرض التعظيم والتفليم أيضاً قوله تعالى كما في قوله تعالى

كما في قوله تعالى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ طه ، ٨ - ١
قال الايضاو رحمه هللا واالنتقال من التكلم لى الغيبة للتفنن في الكالم وتفليم المنزل من وجهين
سناد نزاله لى ضمير الواحد العظيم ال ن ،ونساته لى الملتر بصفات الجالل و ِ
اإلكرام والتنايه

على أنه واجب ِ
اإليمان به واالنقياد له من حيث أنه كالم من هذا

(١

نه

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ اإلس ار

 ،١قال الايضاو رحمه

هللا وصرف الكالم من الغيبة لى التكلم لتعظيم تل الاركات واآليات(. ٣
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﭼ الروم  ،٢1قال الايضاو رحمه هللا (فأولئك هت

المض فور) ذوو ارضعاف من الثواب...أو الذين ضعفوا ثوااهم وأموالهم ااركة الزكاة ،وقر بفتح
العين وتغييره عن سنن المقاالة عبارة ونظماً للمبالغة ،وااللتفات في لوت ظيت ك نه لاطب به

المال كة ولوار اللل تعر فاً لحالهم(. ٢
 .0التهديد والتحذير:

ي تي االلتفات ويكون فا دته البالغية التهديد ،وذل حين ينتقل بالتعاير من الغيبة مثالً لى

التكلم ،وطر التكلم المبا ر أوق في التهديد والتلو ف ،وذل كما في قوله تعالى ﭽﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ الزلرف  ،٨2قال الايضاو

السا ة)
السماوات واألرض وما بينهما) كالهوا ( .و نده وت َّ
رحمه هللا (وتبارك َّالذي ل موك َّ
) ١تفسير الايضاو

٢٨٣/٣

) ٢تفسير الايضاو

2٢/٢

) ٣تفسير الايضاو

٣1١/٣
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العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها( .والي يرج ور) للج از

وعاصم ورو بالتا على االلتفات لوتهديد(.)1

وق أر ناف واان عامر وأاو عمرو

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ العل
 ،٨ – 1قال الايضاو رحمه هللا (ِ َّن ِلى رمِب الر ْجعى اللطاب لإلنسان على االلتفات تهديداً

وتحذي اًر من عاقبة الطغيان(. ٣
 .1الرتهيب:

وذل كما في قوله تعالى ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ

النحل  ،2١قال الايضاو رحمه هللا (فإَّياي فارهبور) نقل من الغيبة لى التكلم مبالغة في
الترهيب وتصر حاً بالمقصود فك نه قال ف نا ذل ِ
اإلله الواحد فإيا فارهاون ال غير(. ٢
 .4التوبيخ والذم:

مثاله قوله تعالى ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

النور  ،١٣قال الايضاو رحمه هللا (ل ْوال هال ِ ْذ س ِم ْعتموه ظ َّن اْلم ْد ِمنون واْلم ْد ِمنات ِب ْنف ِس ِه ْم ل ْي اًر

بالذين منهم من المدمنين والمدمنات...وانما عدل فيه من اللطاب لى الغيبة مبالغة في التوبيخ

وا عا اًر ب ن ِ
اإليمان يقتضي ظن اللير بالمدمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم

كما يذاونهم عن أنفسهم(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ارنايا ،1٢

قال الايضاو رحمه هللا (وتق َّ
ط وا أمرهت بينهت) صرفه لى الغيبة التفاتاً لينعى على الذين تفرقوا
في الدين وجعلوا أمره قطعاً موزعة بقايح فعلهم لى غيرهم(. 2

فيفهم من قول الايضاو (لينعى على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا أمره قطعاً موزعة
بقايح فعلهم لى غيرهم أنه أراد توبيلهم ،فيكون الغرض من االلتفات هنا التوبيخ.

) ١تفسير الايضاو

٣2٨/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣12/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

22١/٢
٣٨٨/٣
٣٢٣/٣
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ومنه قوله تعالى ﭽﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ مر م ،٨1 – ٨٨
قال الايضاو رحمه هللا (لقد جئتت شيئا إدًّا) وى االلتفات لومبالغة في الذت والتسجيل عليهم
بالج ار ة على هللا تعالى(. ١
 .1املبالغة:
مثال ذل قوله تعالى ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ يون  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (هو َّالِذ يسِميرك ْم
يحملكم على السير ويمكنكم منهِ (...في اْلا مِر واْلب ْح ِر حتَّى ِذا ك ْنت ْم ِفي اْلفْل ِ في السفن( ،وجرْ ن
ِا ِه ْم بمن فيها ،عدل عن اللطاب لى الغيبة للمبالغة ك نه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم و نكر
عليهم(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﭼ الروم  ،١١قال
للا ي ْاددا اْللْل ين هم( .ث َّم ي ِعيده يبعثهم( .ث َّم ِل ْي ِه ت ْرجعون للج از والعدول
الايضاو رحمه هللا ( َّ
لى اللطاب للمبالغة في المقصود ،وق أر أاو بكر وأاو عمرو ورو باليا على ارصل(. ٢
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ النب  ،٢3 – ٣1قال الايضاو رحمه هللا

(فذوقوا فل ْن ن ِز دك ْم ِ َّال عذاباً مساب عن كفرهم بالحساب وتكذياهم باآليات ومجي ه على طر قة
االلتفات للمبالغة(. ٣
 .6الداللة على االختصاص:
ومثاله قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة  ،2 – ١قال الايضاو رحمه هللا (إَّياك ن بد واَّياك
نست ير) ثم نه لما ذكر الحقي بالحمد ،ووصف بصفات عظام تميز اها عن سا ر الذوات وتعل
العلم بمعلوم معين لوطب اذل  ،أ

) ١تفسير الايضاو

٢٨3/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣1/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

يا من هذا

11/٣

٣1١/٢
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وى االختصاص ،وللترمِقي من الارهان لى العيان واالنتقال من الغيبة لى ال هود ،فك ن المعلوم
صار عياناً والمعقول م اهداً والغيبة حضو اًر(. ١
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ ارحزاب
 ، 23قال الايضاو رحمه هللا والعدول عن اللطاب لى الغيبة الفا الناي مكر اًر ،ثم الرجوي ليه
في قوله لالِص ًة ل ِم ْن دو ِن اْلم ْد ِمِنين يذان ب نه مما لر به ل رف ناوته وتقر ر الستحقاق
الكرامة رجله(. ٣
 .7الوعيد:
مثاله قوله تعالى ﭽﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ آل عمران

للا ِبما ي ْعملون من المن و ِ
اإلعطا ( .لِاير فمجاز هم .وق أر
 ،١٨3قال الايضاو رحمه هللا (و َّ
ناف واان عامر وعاصم وحمزة والكسا ي بالتا على االلتفات وهو أالغ في الوعيد(. ٢
 .0العناية واالهتمام:
وذل مثل قوله تعالى ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ البقرة  ، ٣٣ - ٣١قال الايضاو رحمه هللا (يا أيها َّ
النا

اعادوا ربَّكم لما عدد فرق المكلفين وذكر لواصهم ومصارف أمورهم ،أقال عليهم باللطاب على
ْ
سايل االلتفات ه ماًز للسام وتن يطاً له واهتماماً ب مر العبادة ،وتفليماً ل نها ،وجا اًر لكلفة العبادة
الذة الملاطبة(. ٣

) ١تفسير الايضاو

١2/١

) ٢تفسير الايضاو

٢١1/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

1٣/٢
21/١
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 .9الزجر:

ي تي االلتفات لغرض الزجر ومعناه المنع والنهي واالنتهار(. ١
ومما جا من االلتفات لغرض الزجر قوله تعالى ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ال ع ار  ،١١ – ١3قال الايضاو في قوله تعالى (ق ْوم ِف ْرع ْون أال
يتَّقون وقر بالتا على االلتفات ليهم زج اًر لهم وغضباً عليهم ،وهم وان كان غيباً حين ذ أجروا
مجرل الحاضر ن في كالم المرسل ليهم من حيث نه مالغه ليهم واسماعه مادأ سماعهم ،م ما

فيه من مز د الحث على التقول لمن تداره وت مل مورده(. ٣
 .02التعميم:

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ الروم  ،٢1قال الايضاو رحمه هللا (فأولئك هت

المض فور) ذوو ارضعاف من الثواب...أو الذين ضعفوا ثوااهم وأموالهم ااركة الزكاة ،وقر بفتح
العين وتغييره عن سنن المقاالة عبارة ونظماً للمبالغة ،وااللتفات في لوت ظيت ك نه لاطب به
المال كة ولوار اللل

المض فور(.)3

تعر فاً لحالهم ،أو لوت ميت أن قال :فمر ف ل ذلك فأولئك هت

 .00املعاتبة:

ِ
ِ
فاست ْعت ْاته ِم ْنها...التَّعتب والمعاتبة
ومعنى المعاتبة لوم الرجل على سا ة كان ْت له لي ْ ،
وِ
اإل ْد ِ
العتاب كل ذلِ ملاطبة ِ
الل وكالم المِدملِين أ ِل َّال هم ،طالِِاين ح ْسن مراجعتهم ،ومذاكرة
ِ
ضا ما ك ِرهوه ِم َّما كساهم الم ْو ِجدة(. ٣
بعضهم ب ْع ً
ومثال االلتفات الذ جا لغرض المعاتبة قوله تعالى ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ

) ١لسان العرب (زجر ٢١٨/٣
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

2٢2/٣
2٢/٢

) ٣لسان العرب (عتب 211/١
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للاِ لطاب لحفصة وعا ة
ﮦ ﮧ ﭼ التحر م  ،٣ - ٢قال الايضاو رحمه هللا (ِ ْن تتوبا ِلى َّ
على االلتفات للمبالغة في المعاتبة(. ١

ً
ثانيا :التغليب:

ِ
ِ
َّ
ِِِ ِ
ِ
است ْولى
التغليب لغة غملب على صاحبه حكم له عل ْيه بالغلبة ...وتغلب على الد كذا ْ
عل ْي ِه ق ْه اًر(. ٣
أما التغويب اصطالحا فقد قال عنه الزكر ي وح ِقيقته ِ ْعطا ال َّ ي ِ ح ْكم غ ْي ِرِه .وِقيل
ْ
(٢
ِ
َّ
ِ
طالق لْفظة عل ْي ِهما ِ ْج ار ً لِْلم ْلتلِف ْي ِن م ْجرل اْلمتفق ْين .
ت ْرِجيح أحِد اْلم ْغلوب ْي ِن على ْاآلل ِر أ ْو ِ ْ
وقيل أيضاً في تعر ف التغليب هو أن يكون ا ْثنان م ْلتلفا َّ
اللْفا يثنيان على لفا أحدهما
تارة ل رفه وتارة ل هرته وتارة للفته وتارة لغير ذلِ كاراو ن والعمر ن أاي بكر وعمر ر ِ
ضي هللا

ع ْنهما والقمر ن ال َّ ْم واْلقمر والمصعاين مصعب ان الزبير و ْاانه واللاياين أاي لايب عاد هللا
ان الزبير وأليه مصعب وغير ذلِ (.)4
وقد عرفه ال ر ف الجرجاني ب نه ترجيح أحد المعلومين على اآللر واطالقه عليهما،

وقيدوا طالقه عليهما لالحتراز عن الم اكلة(. 2

والتغليب فن ادي من الفنون البالغية عند العرب جا على ذكره كثير من العلما  ،فنرل

اان ارثير يعل على قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "إ َّر َّ
الشمس والقمر ال ينخسفار لموت

أح ٍد وال لحيات "

) ١تفسير الايضاو

()6

فيقول اان ارثير وقد ورد اللسوف في الحديث كثي ار لل م  ،والمعروف لها

٣٣3/٢

) ٣لسان العرب (غلب 12١/١

) ٢الارهان في علوم القرآن ٢3٣/٢

) ٣تحر ر ألفاظ التنايه محيي الدين النوو  ،ر ،١٢2-١٢٣تحقي عاد الغني الدقر ،دار القلم ،دم

١٣3٨ه.
)2

 ،الطبعة ارولى،

كتاب التعر فات علي ان محمد الجرجاني ،ر ،1٢تحقي جماعة من العلما  ،النا ر دار الكتب العلمية ،ايروت،

الطبعة ارولى١٣3٢ ،ه١1٨٢ ،م،

) 1السنن الكارل أحمد ان عيب النسا ي ،٢2٣/٣،تحقي حسن لاي ،مدسسة الرسالة ايروت ،الطبعة ارولى١٣٣١ ،ه،

٣33١م.
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في اللغة الكسوف ال اللسوف ،ف ما طالقه في مثل هذا الحديث فتغليبا للقمر لتذكيره على ت نيث

ال م  ،فجم اينهما فيما يلر القمر(.)1

وقد أ ار يخ البالغة عاد القاهر الجرجاني لى التغليب بعد أن أورد قول المتناي
واستقال ْت قمر السما ِ اوجهها
فقال أراد ف رتني ال م

ف رْتِني القمر ن في وقت معا

والقمر ،ثم غَّلب اسم القمر كقول الفرزدق

أل ـ ـ ـذنا ب ِ
السم ـ ـا علي ـكم
فاق َّ

لنا قمراها والن ـ ـجوم الطـوال (. ٣

ونرل الثعالاي في فقه اللغة قد أفرد فصالً ي ير فيه لى التغليب فقال الفصل الراب
والثالثون (في اللطاب ال امل للذكران واإلناث وما يْفرِق اينهم .
وجل ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ آل عمران ، ١3٣
قال في هذا الفصل قال هللا م
عز م
َّ
وغلب الرجال
فعم اهذا اللطاب الرجال والنسا
وقال ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ البقرة َّ ،٣٢

وتغويبهت مر سنر ال رب .وكان ثعلب يقول العرب تقول امرد وامرآ ِن وقوم وامرأة وامرأتان وِنسوة،
ِ
سمي الرجال دون النسا قوماً رنهم يقومون في ارمور كما قال َّ
عز ذكره
ال يقال للنسا قوم وانما م
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ النسا ...٢٣ومما يدل على َّ
أن القوم رجال دون النسا قول هللا
تعالى ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ

الحجرات . ٢(١١

من أقسام التغليب عند اإلمام البيضاوي:
َ
 .0تغليب املخاطب على الغائب:

مثاله قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ال ورل  ،١١قال الايضاو رحمه هللا
( ِم ْن أ ْنف ِسك ْم من جنسكم( .أ ْزواجاً نسا ( .و ِمن ْار ْنعا ِم أ ْزواجاً أ ولل ل نعام من جنسها
)١

النهاية في غر ب الحديث وارثر مجد الدين اان ارثير ،٢١/٣ ،تحقي طاهر الزاو ومحمود الطناحي ،المكتبة

العلمية ،ايروت١٢11 ،ه١111 ،م.

) ٣أسرار البالغة عاد القاهر الجرجاني ،٢١2 ،تحقي محمود محمد اكر ،مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني اجدة.

) ٢فقه اللغة وسر العربية عاد المل الثعالاي ،ر ،٣٢٣تحقي عاد الرزاق المهد  ،حيا التراث العربي ،الطبعة ارولى،

١٣٣٣ه٣33٣ ،م.
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أزواجاً ،أو لل لكم َّ
من ارنعام أصنافاً أو ذكو اًر وأناثاً( .ي ْذردك ْم يكثركم من الذر وهو الاث وفي
معناه الذر والذرو ،والضمير على ارول للنا و ْار ْنعا ِم على تغليب الملاطاين العقال (. ١
فالضمير في (يذردكم ضمير جم للملاطب ،وارصل أن يقال (يذردكم و ذردها ،

اللذين ورد ذكرهما في اآلية السابقة ،ولكن البالغة
ليجم اذل ضمير الملاطب وضمير الغا ب ْ
القرآنية أتت اـ(يذردكم التي هي للملاطب على سايل التغليب.
ولعل فا دة التغليب في مثل هذه اآلية هو (اإليجاز ذ أن (يذردكم أكثر يجا اًز وأقل لفظاً

من (يذردكم و ذردهم .

ولعل في التغليب في هذه اآلية نكت ًة بالغي ًة ألرل ،فقوله (يذردكم ادالً من (يذردكم
و ذردها  ،ارة لى تفضيل هللا عز وجل لإلنسان على كافة المللوقات وأنه لليفة هللا له في

اررض ،وهي

ارة لى أن كل ما في هذه اررض بما فيها من ارنعام وسا ر المللوقات هي

مللوقة ومسلرة للدمة اإلنسان لعمارة اررض ،وطاعة هللا ،كما جا في قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭼ لقمان  ،٣3وقال في ح ارنعام
وتسليرها لإلنسان ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﭼ الحج ، ٢1رجل
هذا كان التغليب في هذا اآلية اـ(يذردكم .
ويقول السكاكي عن اآلية السابقة التي جا ت على تغليب الملاطاين على الغا اين وهي
قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ال ورل  ،١١قال لطابا امال للعقال وارنعام مغلبا
فيه الملاطاون على الغيب والعقال على ما ال يعقل(. ٣
الصالة فْلتق ْم
ومن تغليب الملاطب على الغا ب قوله تعالى (واِذا ك ْنت ِفي ِه ْم ف ق ْمت لهم َّ
طاِ فة ِم ْنه ْم مع وْلي ْلذوا أ ْسلِحته ْم فِإذا سجدوا فْليكونوا ِم ْن و ارِ ك ْم النسا  ،١3٣قال الايضاو

) ١تفسير الايضاو

٣٢٢/٢

) ٣مفتا العلوم .٣٣٣
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رحمه هللا (فِإذا سجدوا يعني المصلين( .فْليكونوا أ غير المصلينِ ( .م ْن و ارِ ك ْم يحرسونكم
يعني الناي صملى هللا عليه وسملم ومن يصلي معه ،فغلب الملاطب على الغا ب(. ١
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

اعادوا ك نه قال
ﮧ ﭼ البقرة  ،٣١قال الايضاو رحمه هللا (ل َّوكت ت َّتقور) حال من الضمير في ْ

اعادوا ربكم راجين أن تنلرطوا في سل المتقين الفا ز ن بالهدل والفال  ،المستوجاين جوار هللا

تعالى ...وغلب الملاطاين على الغا اين في اللفا ،والمعنى على رادتهم جميعاً(. ٣

فاللطاب والندا في هذه اآلية لكل النا سوا من وجد منهم في عهد الناي صلى هللا
عليه وسلم أو من سبقهم ،وكان ح النظم أن يكون (لعلكم تتقون ،ولعلهم يتقون  ،ال أنَّه َّ
غلب
الملاطاين على الغا اين.
ومثاله أيضاً قوله تعالى إلالي

بعد أن أمره بالسجود آلدم فاستكار وعصا ﭽﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ اإلس ار

 ، 1٢قال الايضاو رحمه هللا

(قال

اذهب) امض لما قصدته وهو طرد وتللية اينه وبين ما سولت له نفسه( .فمر تب ك منهت فإ َّر
جهَّنت جزاؤ ت) جزاد وجزادهم َّ
فغلب الملاطب على الغا ب(. ٢
 .0تغليب املذكر على املؤنث:
ومثاله قوله تعالى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ التحر م  ،١٣قال الايضاو رحمه هللا (و انت مر
القانتير) من عداد المواظاين على الطاعة ،والتذكير للتغليب واإل عار ب ن طاعتها لم تقصر عن
طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم(. ٣

فمن المعلوم أن الرجال أقدر على تحمل م اق العبادة من صيام وطول صالة وقيام،

ودعوة وجهاد من النسا  ،فلما كان الرجال أقدر على هذه ارمور من النسا  ،جا التغليب هنا

) ١تفسير الايضاو

٢٨1/١

) ٢تفسير الايضاو

٢31/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

1١/١

٣٣٢/٢
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للداللة على عظم طاعتها وعبادتها ن عز وجل حتى وصفت ب نها (من القانتين  ،ولم توصف
ب نها (من القانتات .
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ النسا
ا ْار ْنثي ْي ِن أصله وان
جاال وِنسا ً فلِ َّلذك ِر ِم ْثل ح ِم
 ،١11قال الايضاو رحمه هللا (وِا ْن كانوا ِ ْلوًة ِر ً
كانوا لوة وألوات فغلب المذكر(. ١
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ ارنعام

 ،١٢1قال الايضاو رحمه هللا (وار ي ر ميتة فهت في شر اء) فالذكور و ِ
اإلناث فيه
سوا ...والتذكير في فيه رن المراد بالميتة ما يعم الذكر وارنثى َّ
فغلب الذكر(. ٣
ومن تغليب الذكور على اإلناث قوله تعالى ﭽﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱﯓ

ﭼ النور  ،2٨قال الايضاو رحمه هللا والمراد به لطاب الرجال والنسا غلب فيه الرجال لما
رو أن غالم أسما انت أاي مرثد دلل عليها في وقت كرهته فنزلت(. ٢
فاالست ذان واجب على الذكور واإلناث لكنه جا باسم الموصول (الذين الذ هو للذكور

تغليباً للذكور على اإلناث.

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ القيامة  ،1قال الايضاو رحمه هللا
(وجمع َّ
الشمس والقمر) في ذهاب الضو أو الطلوي من المغرب ،وال ينافيه اللسوف فإنه مستعار

للمحاق...وتذكير الفعل لتقدمه وتغويب الم طوف(.)4
 .1تغليب العاقل على غري العاقل:

مثاله قوله تعالى ﭽﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭼ الفاتحة  ،٣قال الايضاو رحمه هللا في
(رب العالمين

وانما جمعه لي مل ما تحته من ارجنا

) ١تفسير الايضاو

.٣١٣/١

) ٢تفسير الايضاو

231/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

.2٣٣-2٣١/١
٣1٣/٢
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باليا والنون كسا ر أوصافهم .وقيل اسم وض لذو العلم من المال كة والثقلين ،وتناوله لغيرهم
على سايل االستتباي(. ١

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

للا يسِمبح له م ْن
ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﭼ النور  ،٣١قال الايضاو رحمه هللا (أ َّن َّ
السماو ِ
ات و ْار ْر ِ
ض ينزه ذاته عن كل نقر وآفة أهل السموات واررض ،وم ْن لتغليب العقال
ِفي َّ
أو المال كة والثقالن بما يدل عليه من مقال أو داللة حال(. ٣

ومن تغليب العقال أيضاً قوله تعالى ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ القمر  ،٣٨ – ٣1قال الايضاو رحمه هللا (ونبئهت أ َّر الماء
قسمة بينهت) مقسوم لها يوم ولهم يوم ،وب ْينه ْم لتغليب العقال (. ٢
أراد أن الما قسمة اين قوم صالح عليه السالم وبين الناقة ،وكان السياق يقتضي (قسمة
اينهم وبينها لكنه قال (اينهم تغليباً للعقال على غير العاقل وهي الناقة هنا.
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﭼ البقرة  ،١١1قال الايضاو رحمه هللا وانما جا اـ(ما) الذ لغير أولي العلم ،وقال
(قانتور) على تغليب أولي العلم تحقي اًر ل نهم(. ٣
 .4تغليب اجلماعة على الواحد:
ومثاله قوله تعالى ﭽﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ اراهيم  ،١٢قال الايضاو رحمه هللا (وقال َّالِذين كفروا
لِرسلِ ِهم لن ْل ِرجَّنكم ِمن أر ِ
ضنا أ ْو لتعود َّن ِفي ِمَّلِتنا حلفوا على أن يكون أحد ارمر ن ،ما لراجهم
ْ ْ ْ
ْ
للرسل أو عودهم لى ملتهم ،وهو بمعنى الصيرورة رنهم لم يكونوا على ملتهم قط ،و جوز أن يكون
اللطاب لكل رسول ومن آمن معه فغلاوا الجماعة على الواحد(. 2

) ١تفسير الايضاو

١٢/١

) ٢تفسير الايضاو

٢٣٨/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

23١/٣
١٢١/١
٣١1/٣
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ومن تغليب الجماعة أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ارعراف  ،٨٨قال الايضاو
رحمه هللا أ

ليكونن أحد ارمر ن ما لراجكم من القر ة أو عودكم في الكفر ،و عيب عليه

الصالة والسالم لم يكن في ملتهم قط رن ارنايا ال يجوز عليهم الكفر مطلقاً ،لكن غلاوا الجماعة
على الواحد فلوطب هو وقومه الطااهم(.)1

 .1تغليب املوجود على ما مل يوجد:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ البقرة  ،٣قال

الايضاو رحمه هللا والمراد ِاـ(ما أنزل إليك) القرآن ب سره وال ر عة عن آلرها ،وانما عار عنه
الفا الماضي وان كان بعضه مترقباً تغويبا لوموجود وى ما لت يوجد .أو تنز الً للمنتظر منزلة

الواق  ،ونظيره قوله تعالى ﭽﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭼ ارحقاف  .٢3فإن َّ
الجن لم يسمعوا
جميعه ولم يكن الكتاب كله من َّزالً حين ذ(. ٣
َ ْ َ
 .6تغليب األشهر:

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ

الزلرف  ،٢٨قال الايضاو رحمه هللا (يا ل ْيت ا ْيِني وب ْين
المغربَّ ،
فغلب الم رق َّ
وثنى وأضيف البعد ليهما(. ٢

ب ْعد اْلم ْ ِرق ْي ِن بعد الم رق من

فتغليب ال رق أو الم رق رنه أ هر ،والدليل على هرته أنه ورد ذكر ال رق والم رق

في القرآن أكثر من الغرب والمغرب.

 .7تغليب املتعدي بنفسه على املتعدي بغريه:
وذل كقوله تعالى ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
الزلرف  ،١٣قال الايضاو رحمه هللا (و َّالِذ لل ْار ْزواج كَّلها أصناف المللوقات( .وجعل
لك ْم ِمن اْلفْل ِ و ْار ْنعا ِم ما ت ْركاون ما تركاونه على تغليب المتعد انفسه على المتعد بغيره ذ

) ١تفسير الايضاو

22٨/١

) ٢تفسير الايضاو

٣2١/٢

) ٣تفسير الايضاو

٢1/١
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يقال ركات الدابة وركات في السفينة ،أو المللوق للركوب على المصنوي له أو الغالب على النادر
ولذل قال ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الزلرف  ،١٢أ ظهور ما تركاون(. ١
 .0تغليب الثواب على العقاب:
مثاله قوله تعالى ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ ارحقاف ،١1
قال الايضاو رحمه هللا (ولك ٍل) من الفر قين( .درجات م َّما مووا) مراتب من ج از ما عملوا من

اللير وال ر ،أو من أجل ما عملوا والدرجات غالبة في المثوبة وها هنا جا ت على التغليب(. ٣

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣٣1/٢
٣11/٢
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ً
ثالثا :التعبري عن املستقبل بلفظ املاضي:
عار عن المستقال الفا الماضي في كثير من اآليات القرآنية ،وفا دته أن الفعل الماضي
ي َّ

ذا ألِار به عن الفعل المستقال الذ لم يوجد بعد كان ذل أالغ ،وأوكد في تحقي الفعل وايجاده؛
رن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد ،وانما يفعل ذل
من ار يا العظيمة التي يستعظم وجودها(. ١

ذا كان الفعل المستقال

وأمثلته كثيرة في القرآن الكر م ،ومنها قوله تعالى ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ اراهيم  ،٣١قال الايضاو رحمه هللا (وبرزوا
َِّّلِلِ ج ِميعاً أ يارزون من قاورهم يوم القيامة رمر هللا تعالى ومحاساته...وانما ذكر الفا الماضي
لتحق وقوعه(. ٣

ومما جا في القرآن أيضاً على هذا قوله تعالى ﭽﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ مر م  ،٢١قال الايضاو رحمه هللا (وج وني مبار ا) نفاعاً معلماً
لللير ،والت بير بوفظ الماضي ما باعتبار ما سا في قضا ه ،أو بج ل المحقق وقو
وقيل أكمل هللا عقله واستنب ه طفال(.)3

الواقع

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﭼ هود  ،٨قال الايضاو رحمه هللا
(وحاق بهت) وأحا اهم وض الماضي موض المستقال تحقيقاً ومبالغة في التهديد(.)4
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ الفتح  ،١قال الايضاو رحمه هللا

(إَّنا فتحنا لك فتحا مبينا) وعد بفتح مكة ،والتعاير عنه بالماضي لتحققه.

وقد تكلم السيوطي في نواهد اربكار عن هذه اآلية في معرض حديثه عن امتنان هللا على
النا

ب يا لم تق بعد فقد قال وأ م مان من تقدم االمتنان على اإليتا تعظيما للمدتى وتفليما

) ١المثل السا ر ( ١٣1/٣اتصرف
) ٣تفسير الايضاو

٣٣3/٣

) ٣تفسير الايضاو

١٣٣/٣

) ٢تفسير الايضاو

٢11/٣
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امتن عليه
ل نه؛ لتت وف النف لى حصوله ،ولتتلقى عند حصوله بغاية اإلقبال والقاول ما كما م
ب مور قال يتا ه يَّاها ،كقوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ الفتح  ،١وذل قال حصول الفتح
بسنتين ،والتعاير بالماضي في المقي

والمقي

عليه تحقيقا للوقوي(.)1

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ق  ،١1قال

الايضاو رحمه هللا (وجاءت س رة الموت بالحق) لما ذكر استبعادهم البعث للج از وأ از ذل
اتحقي قدرته وعلمه أعلمهم ب نهم يالقون ذل

اقترابه ب ن عار عنه الفا الماضي(. ٣

عن قر ب عند الموت وقيام الساعة ،ونبه على

ً
رابعا :التعبري عن املاضي بلفظ املضارع أو املستقبل:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﭼ البقرة  ،٨1قال الايضاو رحمه هللا (ففريقا َّذبتت) كموسى وعيسى عليهما السالم،
والفا للسااية أو للتفصيل (وفريقا تقتوور) كزكر ا ويحيى عليهما السالم ،وانما ذكر الفا المضاري

على حكاية الحال الماضية استحضا اًر لها في النفو  ،فإن ارمر فظي (. ٢

وقد َّ
عل السكاكي على هذه اآلية فقال (ففريقا ذبتت وفريقا تقتوور) أ فر قا كذاتموه

على التمام وفرغتم من تكذيبه ما بقي منه غير مكذب (وفريقا تقتوور) ما تيسر لكم قتله على

التمام وانما تاذلون جهدكم أن تتموا قتله فتحوموه حول قتل محمد فأنتت ب د وى القتل(.)4

فالتعاير الفا المستقال أو المضاري في هذه اآلية عن الماضي للداللة على االستمرار في

الفعل فهم قتلوا في الساا وما زالوا مايتين نية القتل لمن بقي من الرسل وارنايا  ،ولعل من فوا د
التعاير بالمضاري عن الماضي في هذه اآلية هو استحضار الفعلة الب عة التي فعلوها في قتلهم

ل نايا  ،وك ن هذه الفعلة ماثلة في هذا الوقت رغم ترالي ارزمان وتعاقب العصور.

) ١نواهد اربكار 2١/١
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

٢١2/٢
١١٨/١

) ٣مفتا العلوم ٣3٨
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ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﭼ هود  ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (أت ْنهانا أ ْن ن ْعاد ما ي ْعاد
آبادنا على حكاية الحال الماضية(. ١
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ آل عمران  ،١13قال الايضاو رحمه هللا وانما
وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه أو أحيا بالذكر أو باإليمان .وفيها حث على الجهاد وترغيب

في ال هادة وبعث على ازدياد الطاعة واحماد لمن يتمنى ِإللوانه مثل ما أنعم عليه ،وب رل

للمدمنين بالفال (.)2

فالفعل في (آتاهم ماضي لفظاً لكنه مستقال معنى أ أنه أمر محق ال ر ب وال
ً
لذل عار عنه بالماضي وك نه حصل وانتهى للداللة على حتمية وقوعه.

فيه

ً
خامسا :وضع املفرد موضع املثىن:
ومثاله قوله تعالى ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ ال ع ار

 ،١1قال

الايضاو رحمه هللا أفرد الرسول رنه مصدر وصف به فإنه م تر اين المرسل والرسالة...ولذل

ثنى تارة وأفرد ألرل ،أو التحادهما لألخوة أو لوحدة المرسل والمرسل ب  ،أو رنه أراد أن كل

واحد منا(. ٢
فقوله تعالى ( نا رسول وكان مقتضى الظاهر أن يقول ( نا رسوال جر اً على التثنية

السابقة في قوله (ف تيا  ،لكنه عدل عن التثنية لى اإلفراد ليدل على المالزمة والمصاحبة اينهما

حتى ك نهما صا ار كال ي الواحد ال ي ين ملتلفين.

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﭼ الما دة  ١1 - ١2الما دة  ،١1 – ١2قال الايضاو رحمه هللا (ق ْد
للاِ نور و ِكتاب مِاين يعني القرآن فإنه الكا ف لظلمات ال والضالل والكتاب الواضح
جا ك ْم ِمن َّ

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

١٢1/٣
٢١١/١

2٢1/٣
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ِ
اإلعجاز .وقيل ير د بالنور محمد صملى هللا عليه وسملم( .ي ْهِد
اهما واحد ،أو رنهما كواحد في الحكم(. ١

للا وحد الضمير رن المراد
ِب ِه َّ

فقوله َّ
ّلل نور و تاب مبير) يراد بالنور الناي محمد صلى
جلت كلمته (قد جاء ت مر َّ

هللا عليه وسلم ،و راد بالكتاب الماين القرآن الكر م ،فيكون مقتضى الظاهر أن ي تي النظم بعدهما

(يهدي بهما هللا مر اتبع رضوان ) لكنه جعل المثنى مفرداً فقال (يهدي ب هللا) رنهما متالزمان
وك نهما واحد ،رن أقوال الناي وأفعاله كلها من هد القرآن ،ورن مصدر النور ومصدر الكتاب

هو من هللا عز وجل ،ف قوال الناي كلها من هللا كما قال ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭼ النجم .٣ – ٢
ومن وض المفرد موض المثنى قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ

ق
ّلل ورسول أح ُّ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭼ التوبة  ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (و َّ
ِ
باإلرضا بالطاعة والوفاق ،وتوحيد الضمير لتالزت الرضاءير أو رن الكالم في
أر يرضوه) أح

يذا الرسول صملى هللا عليه وسملم وارضا ه ،أو رن التقدير وهللا أح أن يرضوه والرسول كذل .
ِ ْن كانوا م ْد ِمِنين صدقاً(.)2
وقد عل اللطيب القزو ني على هذه اآلية بقوله وتوحيد الضمير؛ رنه ال تفاوت اين
رضا هللا ورضا رسوله ،فكانا في حكم م ِ
رضي واحد(.)3
م
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﭼ طه  ،١١1قال الايضاو رحمه هللا (مر الجَّنة فتشقى) أفرده اإسناد ال قا

ليه بعد

راكهما في اللروج اكتفا باستلزام قا ه قا ها من حيث نه قيم عليها ومحافظة على الفواصل،

أو رن المراد بال قا التعب في طلب المعا

وذل وظيفة الرجال(.)4

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ
الكهف  ،٢2فقد سبقت هذه اآلية بقوله تعالى ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

) ١تفسير الايضاو

٣٣1/١

) ٣تفسير الايضاو

1١/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣31/٣

) ٢اإليضا

١3٣/٣
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ الكهف  ،٢٣فهما جنتان وليست جنة واحدة ،لكن هللا قال
(ودلل جنته فجعلهما جنة واحدة.
فيقول الايضاو رحمه هللا في هذه اآلية (ودخل جَّنت ) بصاحبه يطوف به فيها ويفالره
اها ،وافراد الجنة رن المراد ما هو جنته وما مت به من الدنيا تنايهاً على أن ال جنة له غيرها وال
حا له في الجنة التى و ِعد المتقون ،أو التصال كل واحدة من جنتيه بارلرل(.)1
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ الما دة  ،٢1قال الايضاو رحمه
هللا وتوحيد الضمير في به والمذكور ي ان ما إلج ار ه مجرل اسم اإل ارة في نحو قوله تعالى
ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﭼ البقرة  .1٨أو رن الواو ومثله بمعنى م (. ٣

ً
سادسا :وضع املثىن موضع املفرد:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ ق  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا

(ألقيا في جهَّنت َّل َّف ٍار) لطاب من هللا تعالى للسا

وال هيد ،أو لملكين من لزنة النار ،أو

لواحد وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكر ره كقوله
فِإ ْن ت ْزجرِاني يا ْاان عَّفان أ ْنزِجر

ً
سابعا :وضع املفرد موضع اجلمع:

واِ ْن تدع ِاني أ ْح ِم ِع ْرضاً ممنعاً

(٢

مثاله قوله تعالى ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ الفرقان  ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (لوم َّتقير إماما) يقتدون انا في أمر
الدين اإضافة العلم والتوفي للعمل ،وتوحيده ما للداللة على الجن

وعدم اللب

كقوله ﭽﭜ

ﭝ ﭞ ﭼ غافر  ،11أو رنه مصدر في أصله ،أو رن المراد واجعل كل واحد منا ،أو
رنهم كنف

واحدة التحاد طر قتهم واتفاق كلمتهم(.)4

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

) ٣تفسير الايضاو

٢٢1/٣

٣٢2/١
٢١1/٢

2٢٣/٣
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ومثاله أيضا قوله تعالى ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﭼ الصافات  ،١1٢ – ١1١قال الايضاو رحمه هللا في قوله (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا
المرسلين وانما سماه ومة وهي ومات النتظامهت في م نى واحد(.)1

ً
ثامنا :وضع اجلمع موضع املفرد:
مثاله قوله تعالى ﭽﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ

ف مر
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﭼ يون  ،٨٢قال الايضاو رحمه هللا ( وى خو ٍ
فر ور ومال ئهت) أ م لوف منهم ،والضمير ل ( ِف ْرع ْون وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير
العظما  ،أو على أن المراد ب ( ِف ْرع ْون آله كما يقال ربيعة ومضر ،أو للذ مِرَّة أو للقوم(.)2
ومما جا على هذا قوله تعالى ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ المدمنون

 ،11قال الايضاو رحمه هللا (رب ارج ور) ردوني لى الدنيا والواو لتعظيم الملاطب وقيل لتكر ر
قوله ارجعني كما قيل في قفا وأطرقا(.)3

ً
تاسعا :وضع اجلمع موضع املثىن:
مثاله قوله تبار اسمه ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ السجدة ،١٨

قال الايضاو رحمه هللا (أفمر ار مؤمنا مر ار فاسقا) لارجاً عن ِ
اإليمان (ال يستوور) في
ال رف والمثوبة ت كيد وتصر ح والجم للحمل على المعنى(. ٣

) ١تفسير الايضاو

) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١1٣/٢

١١٢/٣
٣11/٣

1٢/٢
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ً
عاشرا :وضع الظاهر موضع املضمر:
هذا لون ادي آلر من ألوان البالغة العربية ،وهو من صور لروج الكالم عن مقتضى

الظاهر ،وهو كثير في القرآن الكر م ،حيث ي تي الظاهر في مكان يكون مقتضى الظاهر أن يحل
محله الضمير ،ال أنه يعدل عن الضمير لى عادة ذكر الظاهر الذ تقدم وذل لمعنى بالغي.
فالضما ر مهمة في لغتنا العربية يدتى اها رنها "ألفاظ ملتصرة موجزة يستغنى اها ظاهرًة
أو مضمرة عن ألفاظ تحتاج عند النط أزماناً وجهداً أطول وأكثر"(. ١
ومن الضما ر ،ضما ر الغيبة واللطاب والتكلم ،وهي كثيرة مفصلة في كتب النحو ين،

ومنها الضما ر المتصلة مثل ( ربه ،كتاب

أو المنفصلة مثل (هي ،هو ،أنت ،أنا .

وفا دة االلتصار واإليجاز التي توفره لنا هذه الضما ر ،قد يستغنى عنها ويعاد االسم مرة

ثانية باالسم الظاهر ،وهو كثير في القرآن الكر م ،ولاصة في عادة االسم ارعظم اسم هللا عز

وجل في مواض يمكن أن ي تي الضمير فيها ،لكنه ي تي باسم الجاللة للتعظيم ،كما في اآلية التي
يذكرها البالغيون كثي اًر كمثال على هذا اللون من البالغة وهي قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ

ﭖﭗ ﭘ ﭼ اإللالر .٣ – ١
فقد قال (هللا الصمد بعد قوله (قل هو هللا أحد) ومقتضى الظاهر أن يقال (قل هو هللا

عظيما في
وقعا
أحد هو الصمد "آثر المظهر على الضمير؛ رن للفا الجاللة بمدلوله الكر م ً
ً
القلوب ،والمراد تمكين ارلوهية ،وا اعة هيمنتها في الضما ر ،ولذ المصحف واق أر فيه من أ
موض ت ا تجد هذا ارسلوب ،وك نه أصل من أصول البالغة القرآنية ،تجد أسما هللا الحسنى،

ولصوصا هذا االسم ارعظم يق هذا الموق في كثير من الجمل القرآنية لينساب نورها الغامر في
ً
القلوب ،وت ي مدلوالتها فتتمكن من النفو

ز ادة تمكن ،وتتقرر في الس ار ر أحسن قرار ،وبذل

تتربى مهابة الح وحده في ارمة التي يربيها القرآن ،فال يكن في صدرها ل ية ال ن وللح "(.)2

) ١البالغة العربية عاد الرحمن ان حسن حاَّنكة الميداني الدم قي ،٣١١/١ ،دار القلم ،دم
الطبعة ارولى١٣١1 ،هـ ١111 -م.

) ٣لصا ر التراكيب .٣٣1
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وقد تحدث اان ارثير في المثل السا ر عن هذا اللون البالغي الادي فكتب عنواناً لهذا

اللون قال فيه النوي الساد
ليه لفا دة ،وهي تعظيم

في عطف المظهر على ضميره ،واإلفصا به بعده ،وهذا نما يعمد

ن ارمر الذ أظهر عنده االسم المضمر أوال(.)1

وساق اان ارثير أمثلة لوض الظاهر موض المضمر منها قوله تعالى ﭽﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ

للا ي ْن ِ ئ
ﮯ ﮰﭼ العنكاوت  ،٣3 - ١1ثم قال أال ترل كيف صر باسمه في قوله (ث َّم َّ
َّ
للا اْللْل  ،وقد كان القيا أن يقول
الن ْ ة ْاآل ِلرة  ،م يقاعه الماتدأ في قوله (ك ْيف ي ْاِد َّ
كيف ياد هللا اللل  ،ثم ين ئ الن ة اآللرة.
والفا دة في ذل أنه لما كانت اإلعادة عندهم من ارمور العظيمة ،وكان صدر الكالم واقعا
معهم في اإلادا  ،وقررهم أن ذل من هللا ،احتج عليهم ب ن اإلعادة ن ا مثل اإلادا  ،واذا كان
هللا الذ ال يعجزه ي هو الذ ال يعجزه اإلادا  ،فوجب أن ال تعجزه اإلعادة ،فللداللة والتنايه
على عظم هذا ارمر الذ هو اإلعادة أارز اسمه تعالى ،وأوقعه ماتدأ ثانيا(.)2

وقد َّنوه يخ البالغة اإلمام عاد القاهر الجرجاني لى أهمية وض الظاهر موض المضمر

وأنه ي تي ت كيداً وتقوية للحكم عندما استحسن قول ال اعر
زعم العو ِاذل َّ
أن ناق ـ ـة ج ْندب

اج ِ
نوب ل ْات ع مر ْت وأ ِج َّم ِت

كذب العو ِاذل لو أرْين منالنا

بالقادسية قلن ل َّج وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت

قال اإلمام الجرجاني وقد زاد هذا أمر القط ِ واالست ِ
ناف وتقدير الجواب ،ت كيد ب ْن وض
ِ
ضمر ،فقال "كذب العواذل" ولم يقل "كذان" ،وذل َّأنه لما أعاد ِذ ْكر "العو ِ
اذل"
الظاهر موض الم ْ
ْ
ْ
وضعا ال يحتاج فيه لى ما
ظاه اًر ،كان ذل أ ْاين وأقول ،لكوِنه كالماً مست نفاً ِم ْن ح ْيث وضعه
ً

قاله ،وأتى به م تى ما ل ْي

قاله كالم(.)3

) ١المثل السا ر ١21/٣

) ٣المثل السا ر ١2٨-١21/٣
) ٢دال ل اإلعجاز ٣٢1
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وتعرض السكاكي في مفتا العلوم لهذا الفن ،وذكر ارغراض البالغية لوض الظاهر
موض المضمر ،وساق أمثلة على ذل حيث يقول كما يوض المظهر موض المضمر ذا أر د

تمكين نفسه ز ادة تمكين كقوله ن تس لوا الح نعط الح سا له(.)1

وقوله عز قا ال " ﭽﭖﭗ ﭘ ﭼ اإللالر  ، ٣بعد قوله ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭼ
اإللالر  ، ١ونظيره لارج باب المسند ليه ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ اإلس ار

 ، ١32وكذا

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ البقرة .21
وتتر الحكاية على المظهر ذا تعل به غرض فعل الللفا حيث يقولون (أمير المدمنين
يرسم ل

مكان (أنا أرسم وهو دلال الروعة في ضمير السام وتربية المهابة أو تقوية داعي

الم مور ،وعليه قوله تعالى ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ آل عمران .١21
أو فعل المستعطف حيث يقول أسير يتضري لي مكان أنا أتضري لي ليكون أدلل في
()2

االستعطاف وعليه قوله ( لهي عاد العاصي أتاكا)

األغراض البالغية لوضع الظاهر موضع املضمر عند البيضاوي:
 .0التشبيه والوصف:

مثاله قوله تعالى ﭽﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ النسا

 ،٢1قال الايضاو رحمه هللا (وأ تدنا

لوكافرير ذابا مهينا) وض الظاهر فيه موض المضمر

عا اًر ب ن من هذا

نه فهو كافر لنعمة

هللا ،ومن كان كاف اًر لنعمة هللا فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالالل و ِ
اإللفا (.)3
أ أن القيا

كان يقتضي أن يقال (وأعتدنا لهم عذاباً مهيناً  ،ولكنه عدل عن اإلضمار

لى االسم المظهر وذل لي به فعلهم بفعل الكافر ،ويصفهم ب نهم مثلهم في الحكم واللاتمة.

السيف مْقروب  ،والايت في المفضليات
) ١هذا طر ايت لل اعر عاد هللا ان عنمة الضاي ،وتمامه (والدري م ْحقبة و َّ
المفضل ان محمد الضاي ،ر ،٢٨٣تحقي أحمد محمد اكر و عاد السالم محمد هارون ،دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة
السادسة.

) ٣مفتا العلوم ١11-١1٨
) ٢تفسير الايضاو

٢21/١
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ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ

ﭼ ارعراف  ،١13قال الايضاو رحمه هللا (إَّنا ال نضيع أجر المصوحير) على تقدير منهم ،أو
وض الظاهر موض المضمر تنايهاً على أن ِ
اإلصال كالمان من التضيي (. ١
فيكون قول الايضاو

(تنايهاً على أن ِ
اإلصال كالمان من التضيي

ارة لى الغرض

البالغي من و ار وض الظاهر موض المضمر في هذه اآلية وهي ت ايه عمل المصلحين
بالمانعين من التضيي .
وي تي وض الظاهر موض المضمر لغرض الوصف والذم كما في قوله تعالى ﭽﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ سب  ،٢٢قال
الايضاو رحمه هللا (وجعْلنا ْار ْغالل ِفي أ ْع ِ
ناق َّالِذين كفروا أ في أعناقهم فجا بالظاهر تنو هاً
اذمهم وا عا اًر بموجب أغاللهم(. ٣
ومثال الذم أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ الكهف  ،2١قال الايضاو رحمه هللا (وما نت م َّتخذ المضوير ضدا) أ
أعواناً رداً التلاذهم أ ْولِيا ِمن دو ِن هللا ركا له في العبادة ،فإن استحقاق العبادة من تواب اللالقية
واال ت ار فيه يستلزم اال ت ار فيها ،فوض اْلم ِ
ضملِين موض الضمير ذماً لهم واستبعاداً لالعتضاد
اهم(.)3

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﭼ الما دة  ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (وما لِ َّ
لظالِ ِمين ِم ْن أ ْنصار أ وما لهم
أحد ينصرهم من النار ،فوض الظاهر موض المضمر تسجيالً على أنهم ظلموا باإل ار وعدلوا
عن طر الح (. ٣

) ١تفسير الايضاو

2٨١/١

) ٢تفسير الايضاو

٢٣٢/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١3٨/٢
٣2٢/١
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 .0التعظيم:

مثاله قوله تعالى ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

اط تو دور) بكل طر من
ﯗ ﭼ ارعراف  ،٨1قال الايضاو رحمه هللا (وال تق دوا ب ل صر ٍ

طرق الدين كال يطان ،وص ار الح وان كان واحداً لكنه يت عب لى معارف وحدود وأحكام،
وكانوا ذا أروا أحداً يسعى فى ي منها منعوه .وقيل كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن

ير د عيباً نه كذاب فال يفتن عن دين و وعدون لمن آمن به .وقيل كانوا يقطعون الطر .
صر ،
ّلل) يعني الذ قعدوا عليه فوض الظاهر موض المضمر اياناً لكل ا
(وتصُّدور ر سبيل َّ
وداللة على عظم ما يصدون عنه وتقايحاً لما كانوا عليه أو اإليمان بان(.)1

ومن وض الظاهر موض المضمر الذ ي تي لغرض تعظيم االسم المظهر قوله تعالى
ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﭼ يون

 ،١٢قال الايضاو رحمه هللا ( ذلك) مثل ذل الج از وهو هالكهم بساب

تكذياهم للرسل واصرارهم عليه بحيث تحق أنه ال فا دة في مهالهم (نجزي القوت المجرمير) نجز

كل مجرم أو نجز كم فوض المظهر موض الضمير للداللة على كمال جرمهم وأنهم أعالم فيه(.)2
ومن ذل قوله تعالى ﭽﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ آل عمران  ،١2١قال الايضاو رحمه
النار وبِ ْ م ْثول َّ
هللا (وم ْواهم َّ
الظالِ ِمين أ مثواهم ،فوض الظاهر موض المضمر للتغليا
والتعليل(. ٢

ومعنى التغليا الذ

جا رجله وض الظاهر موض المضمر ،هو الداللة على عظم

جرمهم ومن ثم استحقوا أن يكون العقاب والمثول عظيماً ليناسب هذا الجرم ،ومن هنا يكون معنى

التغليا هو التعظيم.

) ١تفسير الايضاو

22٨/١

) ٢تفسير الايضاو

٢3٢/١

) ٣تفسير الايضاو

1٢/٣
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 .1االختصاص:

وذل كما في قوله تعالى ﭽﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ الزمر  ،1١قال الايضاو رحمه هللا (قالوا الى و ِ
لك ْن حَّق ْت
ذاب على اْل ِ
كلِمة اْلع ِ
كاف ِر ن كلمة هللا بالعذاب علينا وهو الحكم عليهم بال قاوة ،وأنهم من أهل النار
ووض الظاهر فيه موض الضمير للداللة على التصار ذل بالكفرة(. ١

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ
ارنعام  ،١23قال الايضاو رحمه هللا (وال تتَِّب أهوا َّالِذين ك َّذاوا ِب ِ
ياتنا من وض المظهر
ْ ْ
موض المضمر للداللة على أن مكذب اآليات متب الهول ال غير ،وأن متب الحجة ال يكون ال

مصدقاً اها(. ٣

فيفهم من قول الايضاو

(للداللة على أن مكذب اآليات متب الهول ال غير ،وأن متب

الحجة ال يكون ال مصدقاً اها أن الغرض من وض الظاهر موض المضمر في هذه اآلية هو
تلصير التكذيب ب يات هللا أنه من عمل المتب الهول ولي له ساب آلر ،رن الفطرة  ،والدال ل
العقلية والنقلية ،كلها ت ير لى اللال الذ

جاوز ذل فهو مكذب ب يات هللا ومتب لهواه.

يجب عبادته واحالل ما أحل وتحر م ما حرم ،فمن

 .4التعميم:
جل اسمه ﭽﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
مثاله قوله َّ

ﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﭼ غافر  ،٣2قال الايضاو رحمه هللا (فل َّما جا ه ْم
َّ ِ
ِ ِِ
ِ
است ْحيوا ِنسا ه ْم أ أعيدوا عليهم ما كنتم
باْلح ِم م ْن ع ْندنا قالوا ا ْقتلوا أ ْانا الذين آمنوا معه ،و ْ
تفعلون اهم أوالً كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السالم( .وما كيد اْل ِ
كاف ِر ن ِ َّال ِفي ضالل في
ْ
(٢
ضياي ،ووض الظاهر فيه موض الضمير لتعميم الحكم والداللة على العلة .

) ١تفسير الايضاو

١1٨/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣31/٢

) ٣تفسير الايضاو

2٣1/١
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أ أن كل من

نه مثل فرعون في قتل أصحاب الدعوات ومعاداتهم سيكون كيده وباالً

عليه وسيكون تدايره تدمي اًر له ،فهو تعميم للحكم مستفاد من هذا الفن الادي وهو وض الظاهر

موض المضمر في قوله (وما كيد الكافر ن ال في ضالل .

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﭼ ارنعام  ،١٢2قال الايضاو رحمه هللا (إَّن ال يفوح
َّ
الظالمور) وض الظالمين موض الكافر ن رنه أعم وأكثر فا دة(.)1
 .1التهويل:

مثاله قوله عز وجل ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ

ﯼ ﭼ غافر  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا (وقال َّالذير في َّ
النار لخزنة جهَّنت) أ
ووض جهَّنم موض الضمير للتهو ل أو لايان محلهم فيها(. ٣

للزنتها،

 .6التعليل والربهان:
مثاله قوله تعالى ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ هود  ،١١2قال الايضاو
ّلل ال يضيع أجر المحسنير) عدول
رحمه هللا (واصبر) على الطاعات وعن المعاصي( .فإ َّر َّ

عن الضمير ليكون كالارهان على المقصود ودليالً على أن الصالة والصار حسان وايما ب نه ال
يعتد اهما دون اإللالر(.)3
فوض الظاهر (أجر المحسنين موض الضمير (أجركم ليتحق اذل أن الساب والعلة

من عدم ضاعة ارجر هو أن من المحسنين رنهم عرفوا الح واستقاموا عليه فكان ذل استحقاقاً

لهم وج از لهم على حسانهم.

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ الما دة
للا ورسوله و َّالِذين آمنوا ومن يتلذهم أوليا ( .فِإ َّن
 ،21قال الايضاو رحمه هللا (وم ْن يتو َّل َّ
للاِ هم اْلغالِاون أ فإنهم هم الغالاون ،ولكن وض الظاهر موض المضمر تنايهاً على
ِح ْزب َّ

) ١تفسير الايضاو

2٣3/١

) ٢تفسير الايضاو

١22/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣١٣/٢
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الارهان عليه فك نه قيل ومن يتول هدال فهم حزب هللا وحزب هللا هم الغالاون وتنو هاً اذكرهم

وتعظيماً ل نهم وت ر فاً لهم اهذا االسم ،وتعر ضاً لمن يوالي غير هدال ب نه حزب ال يطان(. ١

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
للا مِ
الر ْج على َّالِذين ال ي ْد ِمنون يجعل العذاب
ارنعام  ، ١٣2قال الايضاو رحمه هللا (ي ْجعل َّ
أو اللذالن عليهم ،فوض الظاهر موض المضمر للتعليل(. ٣

 .7الداللة على االستحقاق:
قوله تعالى ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

مثال ذل

ﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ ﭼ التوبة  ،١٣قال الايضاو رحمه هللا (فقاتووا أئ َّمة
الكفر) أ فقاتلوهم ،فوض أ مة الكفر موض الضمير للداللة على أنهم صاروا اذل ذو الر اسة
والتقدم في الكفر أحقا بالقتل(.)3
 .0التعريف:
مثاله قوله تعالى ﭽﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ يوسف  ،13قال الايضاو رحمه هللا (ِ َّنه
للا ال ي ِ
َّ
ضي
صِا ْر على الاليات أو على الطاعات وعن المعاصي( .فِإ َّن َّ
م ْن يت ِ أ يت هللا( .وي ْ
أ ْجر اْلم ْح ِسِنين وض المحسنين موض الضمير للتنايه على أن المحسن من جم اين التقول
والصار(. ٣

وك ن مجي االسم ظاه اًر ادالً من المضمر جا لتعر ف صفة اإلحسان ،فمن أراد أن
يعرف من هم المحسنون ،فهم الذين جمعوا اين التقول والصار ،واال فلن يعتار محسناً ال اهذا

العمل.

وكذا قوله تعالى ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ الفتح  ،١٢قال

اَّلل ورسول فإَّنا أ تدنا لوكافرير س ي ار) وض الكافر ن
الايضاو رحمه هللا (ومر لت يؤمر ب َّ
) ١تفسير الايضاو

٣٣1/١

) ٢تفسير الايضاو

٣3/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

2١1/١
١٨1/٣
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موض الضمير يذاناً ب ن من لم يجم اين ِ
اإليمان بان ورسوله فهو كافر وأنه مستوجب للسعير

بكفره(. ١

 .9زيادة التقرير والتمكني:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ آل
للاِ ت كيد لقوله
للاِ وما هو ِم ْن ِع ْنِد َّ
عمران  ،1٨قال الايضاو رحمه هللا (ويقولون هو ِم ْن ِع ْنِد َّ
(وما هو ِمن اْل ِك ِ
تاب وت ني عليهم وبيان رنهم يزعمون ذل تصر حاً ال تعر ضاً(. ٣

 .02تربية املهابة وإدخال الروع على ضمري املتلقي:
مثال ذل قوله تعالى ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ّلل ينشئ َّ
النشأة
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ العنكاوت  ،٣3قال الايضاو رحمه هللا (ث َّت َّ
اآلخرة) بعد الن ة ارولى املتي هي اإلادا  ،فإنه و ِ
اإلعادة ن تان من حيث أن كالً التراي والراج
من العدم ،و ِ
اإلفصا باسم هللا م يقاعه ماتدأ بعد ضماره في ادأ والقيا االقتصار عليه للداللة
اإلعادة ،وأن من عرف بالقدرة على ِ
على أن المقصود ايان ِ
اإلادا ينبغي أن يحكم له بالقدرة على

ِ
اإلعادة رنها أهون(. ٢

) ١تفسير الايضاو

٣11/٢

) ٢تفسير الايضاو

٢٢/٢

) ٣تفسير الايضاو

٣1٣/١
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املبحث السادس :اإلجياز واإلطناب واملساواة
يعد هذا الباب من اراواب المهمة في علم البالغة ذ نه يعتار ركناً ركيناً ال غنى عنه

لمن أراد أن يالغ من البالغة مالغها ،ذل رن البالغة تدور حول مناسبة الكالم لمقتضى حال
الملاطب.
وحال الملاطب هو الذ

يستدعي أن ي تي الكالم ما موج اًز أو طناباً أو مساوياً ،كما

نرل اللطيب القزو ني يقول في مقدمته عن بالغة الكالم فهي مطابقته لمقتضى الحال م

فصاحته ،ومقتضى الحال ملتلف ،فإن مقامات الكالم متفاوتة ...ومقام اإليجاز يباين مقام
اإلطناب والمساواة ،وكذا لطاب الذكي يباين لطاب الغاي

(١

لذل فإن كل معنى يطوف في لاطر اإلنسان وعقله يمكن أن يعاَّر عنه اواحد من الطرق
ً
الثالثة ،اإليجاز أو اإلطناب أو المساواة ،والفرق اين هذه الطرق الثالثة نراه يوضحه لنا العلو في
الطراز ذ يقول اعلم أن الكالم باإلضافة لى معناه كالقمير باإلضافة لى قِد من هو له ،فربما

ِ
ِ
قده وهذا
كان على قدر قمده من غير ز ادة وال نقصان ،وهذا هو المساواة ،وتارة يكون از داً على م
هو اإلطناب ،وربما نقر عن قده ،وهذا هو اإليجاز ،فإذن الكالم ال يللو عن هذه ارنواي

الثالثة(. ٣

املطلب األول :اإلجياز:
َّ
عد العلما اإليجاز ركناً مهماً من أركان البالغة فنرل كثي اًر منهم يوليه أهمية بالغة ،و ذكر

في هذا الباب أقوال كثيرة.

فقد َّ
عد اان سنان اللفاجي اإليجاز من رو الفصاحة والبالغة حيث يقول ومن رو

عار عن المعاني الكثيرة
الفصاحة والبالغة اإليجاز وااللتصار وحذف فضول الكالم حتى ي َّ
بارلفا ظ القليلة .وهذا الباب من أ هر دال ل الفصاحة وبالغة الكالم عند أكثر النا
نما يستحسنون من كتاب هللا تعالى ما كان اهذه الصفة

) ١اإليضا

٣٢-٣١/١

) ٣الطراز ١11/٢

) ٢سر الفصاحة ٣32/١
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وقد أورد الجاحا في الايان والتايين حوا اًر اين أمير المدمنين معاوية ان أاي سفيان
وصحار ان عيا العاد  ،فس ل معاوية رضي هللا عنه صحا اًر ما تعدون البالغة فيكم؟ قال

اإليجاز .قال له معاوية وما اإليجاز؟ قال صحار أن تجيب فال تبطي  ،وتقول فال تلطئ (. ١

وقال المفضل الضاي قلت رعرااي منا ما البالغة؟ قال لي اإليجاز في غير عجز،
واإلطناب في غير لطل .قال اان ارعرااي فقلت للمفضل ما اإليجاز عند ؟ قال حذف

الفضول ،وتقر ب البعيد(. ٣

وقد َّ
عد يخ البالغة عاد القاهر الجرجاني اإليجاز من رو فصاحة ارلفاظ حيث يقول

ال ْاهة على من نظر في كتاب ت ْذكر فيه الفصاحةَّ ،
أن االستعارة عنوان ما ي ْجعل به اللفا
فصيحاً ،وأن المجاز جملته ،واإليجاز ِمن معظم ما يو ِجب لَِّل ِ
فا الفصاحة(. ٢
ْ
كما أنه اعتار اإليجاز من أقطاب البالغة التي ال يمكن االستغنا عنها ،وأنها من الدال ل

على عجاز القرآن فقال وهو يفند حجج القا لين أن الفصاحة والبالغة تكون بساب اللفا ال بساب
ِ
ِ
سقوطه َّ
وقل ِة تمييز القا ل به ،أنه يْقتضي سقا "الكناية"
الداللة على
يكفي في
المعنى فِإنه ْ

ط ار جميعها رأساً ،م أنها ارقطاب التي
و"االستعارة" و"التمثيل" و"المجاز" و"اإليجاز" جملة ،وا ِم
تدور البالغة عليها ،وارعضاد التي تستِند الفصاحة ِليها ،و َّ
الطلِبة التي يتنازعها الم ْح ِسنون،
ْ
و مِ
اذك ِرها
الرهان الذ ت َّ
جرب فيه الجياد ،والنضال الذ ت ْعرف به اريد ال ِم داد ،وهي التي ن َّوه ْ
أقدارها العلما  ،وصنفوا فيها الكتب ،ووكلوا اها الهم ،وصرفوا ِليها اللو ِ
الالغا  ،ورف من ِ
اطر،
حتى صار الكالم فيها نوعاً من ِ
العْلم مْفرداً ،وصناع ًة على ِحدة ،ولم يتعا أحد من النا
ِ
ولصوصا "االستعارة"
اإلعجاز الَّ ذكرها وجعلها العمد وارركان فيما يوجب الفضل والمز ة،
في
ً

القول

و"اإليجاز" ،فِإن تراهم يجعلونهما عنوان ما يذكرون ،وأول ما ي ِ
وردون ...وتراهم على لسان واحد
ْ
(٣
ارركان في أمر ِ
ِ
في َّ
اإلعجاز .
أن "المجاز" و "اإليجاز" من
ْ
أما اان ارثير فقد أسهب في الحديث عن اإليجاز ومكانته من البالغة حيث يقول وهذا

نوي من الكالم ر ف ،ال يتعل به ال فرسان البالغة من سا الى غايتها وما صلى ،وضرب في
أعلى درجاتها بالقد المعلى ،وذل لعلو مكانه ،وتعذر مكانه.
) ١الايان والتايين .1٨/١
) ٣الايان والتايين 11/١
) ٢دال ل اإلعجاز ٣13

) ٣دال ل اإلعجاز 2٣١-2٣3
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أن تهمل ارلفاظ،

والنظر فيه نما هو لى المعاني ال لى ارلفاظ ،ولست أعني اذل

بحيث تعرل عن أوصافها الحسنة ،ال أعني أن مدار النظر في هذا النوي نما يلتر بالمعاني،

فرب لفا قليل يدل على معنى كثير ،ورب لفا كثير يدل على معنى قليل(. ١
تعريف اإلجياز:

اإليجاز لغة وجز وجز الكالم وجازًة وو ْج اًز ،وأ ْوجز ق َّل ِفي بالغة ،وأ ْوجزه
(٣
التصره...وأ ْوج ْزت اْلكالم قص ْرته
ْ
عرفه السكاكي ب نه أدا المقصود من الكالم ب قل من عبارات متعارف
اإليجاز اصطالحا َّ

اروسا (. ٢

أما اان ارثير فقال عنه هو حذف ز ادات ارلفاظ(. ٣
سماه اإل ارة وقال عنه وهو أن يكون المعنى از داً على اللفا.
واان سنان اللفاجي فقد َّ

أ أنه لفا موجز يدل على معنى طو ل على وجه اإل ارة واللمحة(. 2

وقال عنه في موض آلر هو يضا المعنى ب قل ما يمكن من اللفا(. 1
عرفه ب نه اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفا القليل
أما العلو فقد َّ

(1

عرف اإليجاز وحدده عن الطر قين اآللر ن من طرق ت دية الكالم اللطيب
ومن أدق من َّ

القزو ني حيث يقول المقاول من طرق التعاير عن المعنى هو ت دية أصل المراد الفا مساو له
المرد بالمساواة أن يكون اللفا بمقدار أصل المراد ال
أو ناقر عنه واف أو از د عليه ،لفا دة و ا
(٨

ناقصاً عنه بحذف أو غيره

) ١المثل السا ر ٣31/٣

) ٣لسان العرب (وجز ٣٣1/2
) ٢مفتا العلوم ٣11

) ٣المثل السا ر ٣31/٣
) 2سر الفصاحة ٣31
) 1سر الفصاحة ٣١١
) 1الطراز ٣1/٣
) ٨اإليضا

١1٢/٢
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وقيل أيضاً في تعر ف اإليجاز اصطالحاً ب نه هو التعاير عن معان كثيرة ب لفاظ قليلة

م اإلبانة واإلفصا  ،وهو قسمان يجاز حذف وايجاز قصر

(١

ً
أوال :إجياز احلذف:

عرف ب نه ما يحذف منه المفرد والجملة؛ لداللة فحول الكالم على المحذوف ،وال يكون
ي َّ

فيما زاد معناه على لفظه(. ٣

وقيل هو التعاير عن المعاني الكثيرة ب لفاظ قليلة ،وذل بحذف ي من الجملة م عدم
(٢

اإللالل بالمعنى

الكثير.

وايجاز الحذف ي تي بحذف مسند أو مسند ليه أو حرف أو صفة أو اسم مضاف ،وغيره

وقد أ ار القاضي الايضاو في تفسيره لى اإليجاز في كثير من المواض وذكر أنواعاً

من يجاز الحذف.

إجياز احلذف عند البيضاوي:
 .0حذف املسند:

ومن أمثلته التي جا ت في كتاب هللا قوله تعالى ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ارعراف  ،١13قال الايضاو رحمه
ِِ
ِ
اض ِر ْب ِبعصا اْلحجر ف ْاناجس ْت أ
است ْسقاه ق ْومه في التيه( .أ ِن ْ
هللا (وأ ْوح ْينا لى موسى ذ ْ
فضرب فاناجست ،وحذفه ل ِ
إليما على أن موسى صملى هللا عليه وسلمم لم يتوقف في االمتثال ،وأن
ضربه لم يكن مدث اًر يتوقف عليه الفعل في ذاته(. ٣

وهنا نكتة بالغية توضح الغرض البالغي من الحذف في قوله (فاناجست ذ القيا

أن

يقال (فضرب فاناجست  ،ليدل على أن موسى عليه السالم كان سر االمتثال في تنفيذ ما أمره

هللا به من الضرب ،وك ن هذه السرعة أوجات حذف الفعل.
) ١من بالغة القرآن د .محمد ود .نعمان علوان ر١٢1
) ٣المثل السا ر ٣١1/٣

) ٢من بالغة القرآن د .محمد ود .نعمان علوان ر ١٢1
) ٣تفسير الايضاو

211/١
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ويمكن أن يكون حذف المسند في هذه اآلية داللة على سرعة استجابة وطاعة موسى عليه
السالم في مقاال تلكد اني س ار يل وأس لتهم الكثيرة التي س لوها عندما طلب هللا منهم أن يذبحوا
بقرة عندما قال هللا لهم ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ البقرة  ،11فقالوا في
الاداية ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ البقرة  ،1٨ثم قالوا ﭽﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﭼ

البقرة  ،11ثم قالوا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ البقرة  ،13وكان يكفيهم أن
يذبحوا أ بقرة ،لكنهم جالوا على الجدال والملاصمة.
فكان يراد هذه اآلية م حذف المسند داللة على سرعة استجابة موسى عليه السالم رمر
هللا ،وك ن هللا ينصب لاني س ار يل قدوة لهم من أنفسهم لير دهم لى طاعة هللا واالمتثال رمره

بعيداً عن المماحكة والمجادلة.

ومن حذف المسند أيضاً قوله تعالى ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ق ،١1
قال القاضي الايضاو غفر هللا له ( ر اليمير و ر الشمال ق يد) أ ع ِن اْلي ِم ِ
ين قعيد وع ِن
ِ
ال ِم ِ ِ
فإني وقيَّار اها لغر ب(. ١
مال قعيد ،أ مقاعد كالجلي فحذف ارول لداللة الثاني عليه كقوله م
و طر الايت الذ

ماثل به الايضاو هذه اآلية هو لضاائ الارجمي ،وقد است هد به

العلما كثي اًر على حذف المسند ،والايت اتمامه
ومن ي أمسى بالمدينة رحله

فإني وقيار اها لغر ب

فقد أراد أن يصف حساسه بالغربة والوح ة ،فذكر أن هذه الغربة الك يبة قد أحسها بعيره

كما أحسها هو ،وأصل الكالم أن يقول فإني لغر ب اها وقيار غر ب ،ولكنه حذف المسند في
الجملة الثانية؛ رن ذكره في العبارة بعد داللة القر نة عليه عاث يذهب بطالوة ال عر؛ ورن نفسه

الضا قة اهذه الغربة تنزي لى اللمح واإليجاز ،وقيار اسم جمل ال اعر(. ٣

) ١تفسير الايضاو

٢١2/٢

) ٣لصا ر التراكيب ٣1٢
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 .0حذف املسند إليه:

مثاله قوله َّ
جلت كلمته ﭽﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ ﭼ الكهف  ،٣قال الايضاو

رحمه هللا (وينذر َّالذير قالوا َّاتخذ َّ
ّلل ولدا) لصهم بالذكر وكرر اإلنذار متعلقاً اهم استعظاماً
لكفرهم ،وانما لم يذكر المنذر به استغنا اتقدم ذكره(. ١

فقد تقدم ذكر المنذر به في قوله تعالى ﭽﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﭼ الكهف ٣

 .1حذف املتعلقات:

حذف جواب لوال:

مثاله قوله تعالى ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ النور  ،١3قال
للا ت َّواب ح ِكيم مترو الجواب للتعظيم
للاِ عل ْيك ْم ور ْحمته وأ َّن َّ
ضل َّ
الايضاو رحمه هللا (ول ْوال ف ْ
أ لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة(. ٣
وقد استدل اان ارثير اهذه اآلية في المثل السا ر على حذف جواب لوال وقال جواب "لوال"

ههنا محذوف ،تقديره لما أنزل عليكم هذا الحكم بطر

بسابه(. ٢

التالعن ،وستر عليكم هذه الفاح ة

حذف متعلق الفعل:
مثاله قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭼ النسا

 ،١11قال الايضاو

رحمه هللا (يستفتونك) أ في الكاللة حذفت لداللة الجواب عليه(. ٣
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ

ّلل) أ ي تيهم
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﭼ البقرة  ،٣١3قال الايضاو رحمه هللا (إَّال أر يأتيهت َّ

ّلل زيز
أمره أو ب سه ...أو ي تيهم هللا اب سه فحذف الم تي به للداللة عليه بقوله تعالى (أ َّر َّ

ح يت) (.)5

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٢٣1/٣
٣٨٨/٣

) ٢المثل السا ر ٣2٣/٣
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

٣١٢/١
١٨٣/١
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حذف املضاف:

مثاله قوله تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ النسا

رحمه هللا (ِ َّال م ْن أمر ِبصدقة أ ْو م ْعروف على حذف مضاف أ
االنقطاي بمعنى ولكن من أمر بصدقة ففي نجواه اللير(. ١

 ،١١٣قال الايضاو

( ال نجول من أمر أو على

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﭼ البقرة  ،٣٣١قال الايضاو
رحمه هللا (أولِ
ارة لى المذكور ن من الم ركين والم ركات( .ي ْدعون ِلى َّ
الن ِار أ الكفر
للا أ وأولياده يعني المدمنين حذف المضاف
المدد لى النار فال يلي مواالتهم ومصاهرتهم( .و َّ
وأقام المضاف ليه مقامه تفليماً ل نهم(. ٣

أ أن السياق كان يقتضي مقاالة الذين يدعون لى النار بالذين يدعون لى هللا ،فيكون
القيا

(أول

يدعون لى النار وأوليا هللا يدعون لى الجنة والمغفرة اإذنه  ،لكنه حذف المضاف

وأقام المضاف ليه مقامة تفليماً ل ن المدمنين كما قال الايضاو .

ومن حذف المضاف قوله تعالى ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞﮟﭼ البقرة  ،٣11قال الايضاو رحمه هللا (يا أيها َّالِذين آمنوا أن ِفقوا ِمن طِي ِ
بات
ْ
ْ م
ما كس ْاتم من حالله أو جياده( .و ِم َّما أ ْلر ْجنا لكم ِمن ْار ْر ِ
ض أ ومن طيبات ما ألرجنا لكم من
ْ
ْ
(٢
الحاوب والثمرات والمعادن ،فحذف المضاف لتقدم ذكره .
حذف املضاف إليه:

كما يحذف المضاف ويقام المضاف ليه مقامه ،يحدث العك  ،كما في قوله تعالى

ﭽﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ البقرة

 ،٢١قال الايضاو رحمه هللا (ث َّت رضهت وى المالئ ة) الضمير فيه للمسميات المدلول عليها

ضمناً ذ التقدير أسما المسميات ،فحذف المضاف ليه لداللة المضاف عليه وعوض عنه الالم

) ١تفسير الايضاو

٢1١-٢13/١

) ٢تفسير الايضاو

٣٣1/١

) ٣تفسير الايضاو

١1١/١
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كقوله تعالى ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭼ مر م  ٣رن العرض للسدال عن أسما المعروضات فال
يكون المعروض نف

ارلفاظ(. ١

ار يا سيما ن أر د به ارلفاظ ،والمراد به ذوات ار يا  ،أو مدلوالت

حذف "ال":
مثاله قوله تعالى ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

اَّلل تفتؤا تذ ر يوسف) أ
ﯶ ﯷ ﭼ يوسف  ،٨2قال الايضاو رحمه هللا (قالوا ت َّ
تفت وال تزال تذكره تفجعاً عليه ،فحذف ال كما في قوله "فقْلت يمين هللا أار ق ِ
اعداً" ( ٣رنه ال
ْ
(٢
يلتب باإلثبات ،فإن القسم ذا لم يكن معه عالمات اإلثبات كان على النفي .
ال

جو الغرابة ،والوح ة مناسب
وهذا السياق الذ تتزاحم فيه الكلمات الغر بة م يع ًة َّ
لمقصودهم الذ ير دون حمل أايهم عليه ،فهم ير دون أن ينسى يعقوب عليه السالم ولده ،ولي
في الغ ار ب أغرب من هذا ،وحذف حرف النفي ،وهو لالف ارصل ي تي متال ما م هذا السياق

الغر ب ،و رمز في لفا لى حاجتهم ،وهي نسيان يوسف ،وابعاده من قلب أايهم الذ ضاق اهم،
وتولى عنهم من أجل يوسف(. ٣
حذف الشرط:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ البقرة  ،١٨٣قال
فعليه صوم عدد أيام المرض ،أو السفر من أيام

ات أخر) أ
الايضاو رحمه هللا (ف دَّة مر أَّي ٍ
ألر ن أفطر ،فحذف ال ر والمضاف والمضاف ليه للعلم اها(. 2

والتقدير قال الحذف (فمن كان منكم مر ضاً أو على سفر ف فطر فعدة من أيام ألر ،

فال ر هو اإلفطار حذف للعلم به وداللة السياق عليه.

) ١تفسير الايضاو

٨٣/١

) ٣هذا طر ايت المر القي في ديوانه .ديوان امر القي  ،ر ،١12تحقي
طعوا ر ِأسي لدي ِ و ْأوصالي .
ايروت ،الطبعة الثانية٣33٣ ،م .وتمام الايت (ول ْو ق م
) ٢تفسير الايضاو ١٨٨/٣
) ٣لصا ر التراكيب ١21
) 2تفسير الايضاو

١11/١
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حذف جواب الطلب:

يحذف جواب الطلب لإليجاز كما في قوله تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

للا موتوا أ قال
ﯗ ﯘ ﭼ البقرة  ،٣٣٢قال اإلمام الايضاو رحمه هللا ( .فقال لهم َّ
لهم موتوا فماتوا كقوله ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ البقرة  ،١١1والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من
غير علة ،ب مر هللا تعالى وم ي ته(. ١
ف مر هللا واجب الكون والتنفيذ فال حاجة لذكر جواب الطلب رنه طلب وأمر من العظيم

القادر الذ ال يرد أمره وال يغلب جنده ،فحذف جواب الطلب هنا لإليجاز كما تقدم وللداللة على
سرعة االستجابة واالنقياد ن تعالى.
حذف املعطوف:
كما في قوله تعالى ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ارنعام  ،١٢قال

الايضاو رحمه هللا (ما س ر في َّ
الويل و َّ
النهار) من السكنى وتعديته بفي كما في قوله تعالى:
ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ اراهيم  ٣2والمعنى ما ا تمال عليه ،أو من

السكون أ ما سكن فيهما وتحر فاكتفى ب حد الضدين عن اآللر(. ٣

ِ
الضَّدين وذل على
فان عز وجل له ما سكن وما تحر  ،فحذف المعطوف اكتفا ب حد م
سايل اإليجاز.
وقد أ ار ال هاب اللفاجي في حا يته على تفسير الايضاو
السكون دون الحركة فقال وانما اكت ِفى بالسكون عن ضده دون العك

لى السر و ار التيار

رن السكون أكثر
م
فإن السكون م ضده كناية عن جمي التغيرات والتصرفات الواقعة في الليل والنهار،
وجودا ...م
ي منها غير متصف
فناسب المقام...ثم نه قيل من ما سكن يعم جمي المللوقات ذ لي
ِ
أن تفاوت الحركات بالسرعة
بالسكون حتى المتحر حال حركته على ما حمق في الكالم من م
(٢
والبط لقلة السكنات المتلللة

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣3٨/١
٣٨١/١

) ٢حا ية ال هاب ٢3/٣
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ونظير ما سا من حذف المعطوف قوله تعالى ﭽﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﭼ النحل  ،٨١قال الايضاو رحمه هللا (وجعل لك ْم س ارِايل ثياباً
من الصوف والكتان والقطن وغيرها( .ت ِقيكم اْلح َّر لصه بالذكر اكتفا ب حد الضدين أو رن وقاية
الحر كانت أهم عندهم(. ١

وقد استدل اها السيوطي في نواهد اربكار على حذف المعطوف حين أتى على قوله
تعالى ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الما دة  ،١قال السيوطي في (غير محلي الصيد وحذف المعطوف للداللة
عليه ،وهو كثير وتقديره غير محلي الصيد ومحليه كما قال تعالى( :سرابيل تقي ت الحَّر) أ

والارد(. ٣

حذف املفعول به:

تكلم يخ البالغة اإلمام عاد القاهر الجرجاني عن حذف المفعول به فقال حذف مفعول

صده
مقصود ،لداللة الحال عليه ،وهو قسمان ،أولهما الجلي وهو أن يكون له مفعول
ً
مقصودا ق ْ
ِ
معلوم ،ال أنه يحذف من اللفا ِ
الجلي قولهم "أصغ ْيت ليه" ،وهم ير دون
الحال عليه...فمثال
لدليل
ِ
ْ
م
()3
"أذني" ،و "أغضيت عليه" ،والمعنى "جفني"
ومن أمثلته قوله تعالى ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الما دة  ،١1قال
الايضاو رحمه هللا (يا أ ْهل اْل ِك ِ
تاب ق ْد جا ك ْم رسولنا ياِمين لك ْم أ الدين ،وحذف لظهوره ،أو ما
كتمتم وحذف لتقدم ذكره و جوز أن ال يقدر مفعول على معنى ياذل لكم الايان والجملة في موض
الحال أ جا كم رسولنا مايناً لكم(. ٣
ومن ادي

يجاز حذف المفعول ما جا في قوله تعالى ﭽﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
) ١تفسير الايضاو

٣1٣/٣

) ٣نواهد اربكار ٣٢2/٢
) ٢دال ل اإلعجاز ١22
) ٣تفسير الايضاو

٣٣٨/١
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ﭹﭺ ﭻ ﭼ القصر  ،٣٢قال الايضاو رحمه هللا (أ َّم ًة ِمن َّ
النا ِ جماعة كثيرة ملتلفين.
ِ
ِِ
ام أرت ْي ِن تذودانِ تمنعان أغنامهما
(ي ْسقون موا يهم( .ووجد م ْن دونهم في مكان أسفل من مكانهمْ ( .
ِ
َّ
صِدر
عن الما ل ال تلتلط ب غنامهم( .قال ما ل ْ
طبكما ما نكما تذودان( .قالتا ال ن ْسقي حتى ي ْ
مِ
الرعا
هو ايان ما يدل على عفتهما و دعوه لى السقي لهما ثم دونه(. ١

تصرف الرعاة موا يهم عن الما حذ اًر عن مزاحمة الرجال ،وحذف المفعول رن الغرض
ففي هذه اآلية حذف المفعول به في مواض عدة ،ذكرها اان ارثير فقال حذف المفعول

به في أربعة أماكن ،ذ المعنى وجد أمة من النا

يسقون موا يهم ،وامرأتين تذودان موا يهما،

وقالتا ال نسقي موا ينا ،فسقى لهما موا يهما؛ رن الغرض أن يعلم أنه كان من النا

سقي ومن

االمرأتين ذ ْود ،وأنهما قالتا ال يكون منا سقي حتى يصدر الرعا  ،وأنه كان من موسى عليه السالم
بعد ذل السقي ،ف ما كون المسقي غنما ،وابال أو غير ذل فلارج عن الغرض(. ٣
ْ
حذف أحد املتالزمين:
كما في قوله تعالى ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ البقرة ،٢1
قال الايضاو رحمه هللا (فتاب وي ) رج عليه بالرحمة وقاول التوبة...واكتفي اذكر آدم رن
حوا كانت تبعاً له في الحكم ولذل طو ذكر النسا في أكثر القرآن والسنن(. ٢

فلما كانت حوا مالزمة آلدم في كل دونه مصاحبة له في التوبة كما قال هللا ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ارعراف  ،٣٢كان قاول التوبة من هللا
عليهما جميعاً ،وكان القيا

لما كانت حوا تابعة آلدم
أن يقول جلت كلمته (فتاب عليهما  ،لكن َّ

في الحكم كانت داللة في حكم التوبة دلوالً ادهياً لذل كان من ارالغ أن تحذف يجا اًز والتصا اًر.
ومن حذف المتالزمين يجا اًز قوله تعالى ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ارنعام

 ،١1قال الايضاو رحمه هللا (وأوحي إل َّي هذا القر ر أل نذر ت ب ) أ
ِ
اإلنذار عن ذكر الب ارة(. ٣

) ١تفسير الايضاو

١3/٢

) ٢تفسير الايضاو

1١/١

) ٣المثل السا ر ٣٢1/٣
) ٣تفسير الايضاو

٣٨٣/١
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ُ َ َّ
حذف املفضل عليه:
مثاله قوله تعالى ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ

البقرة  ،١3٢قال الايضاو رحمه هللا (ولو أَّنهت منوا) بالرسول والكتاب( .و َّاتقوا) اتر المعاصي،
للاِ ل ْير جواب لو ،وأصله رثياوا مثوبة من عند هللا
كناذ كتاب هللا واتباي السحر لمثوبة ِم ْن ِع ْنِد َّ
لي اًر مما روا به أنفسهم...حذف المفضل عليه جالالً للمفضل من أن ينسب ليه(. ١
حذف مجلة:

مثاله قوله تعالى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

ﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭼ البقرة  ،1١قال الايضاو رحمه هللا (قالوا ْاآلن
ِج ْ ت ِباْلح ِم أ
البقرة المنعوتة فذبحوها(. ٣

فحصلوا
بحقيقة وصف البقرة وحققتها لنا(...فذبحوها فيه التصار ،والتقدير
َّ

ومن حذف الجملة قوله تعالى ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ البقرة  ،1٢قال الايضاو رحمه هللا (فقونا اضربوه) عطف على ادارأتم وما
ّلل الموتى) يدل على ما حذف وهو فضربوه
اينها اعتراض ،والضمير للنف  (...ذلك يحي َّ

فحيي(. ٢

ومن حذف الجملة قوله تعالى ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ البقرة  ،٣١٢قال الايضاو رحمه هللا (فب ث
ّلل َّ
النبيير مبشرير ومنذرير) أ فالتلفوا فبعث هللا ،وانما حذف لداللة قوله فيما التلفوا فيه(. ٣
َّ

ً
ثانيا :إجياز القصر:

عرف إيجاز القصر ب نه التعاير عن المعاني الكثيرة ب لفاظ قليلة من غير حذف( ، 2وقيل
ي َّ

هو ما تز د فيه المعاني على ارلفاظ الدالة عليها بال حذف

) ١تفسير الايضاو

١٣1/١

) ٢تفسير الايضاو

١١١/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١١١/١
١٨٣/١

) 2من بالغة القرآن د .محمد ود .نعمان علوان ر ١٢٨
) 1علوم البالغة للمراغي ١٨٨
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وهذا النوي من اإليجاز أالغ وهو ألفى وأدق من يجاز الحذف "فإن التنبه له عسر؛ رنه
يحتاج لى فضل ت مل ،وطول فكرة ،للفا ما يستدل عليه ،وال يستنبط ذل

في ممارسة علم الايان ،وصار له لليقة وملكة"(. ١

ال من رسلت قدمه

وايجاز القصر "هو الذ ال يمكن التعاير عن ألفاظه ب لفاظ ألرل مثلها وفي عدتها ،وهو
أعلى طبقات اإليجاز مكانا ،وأعوزها مكانا ،واذا وجد في كالم بعض الالغا  ،فإنما يوجد ا
اذا
نادر"
ًا

(٣

إجياز القصر عند البيضاوي:

ومن ال واهد التي أكثر البالغيون من االست هاد اها على هذا النوي من اإليجاز ،وعدوها

أالغ آية في كتاب هللا في باب اإليجاز قوله تعالى ﭽﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﭼ البقرة  ،١11قال الايضاو رحمه هللا (ولكت في القصاص حياة) كالم في غاية
الفصاحة والبالغة من حيث جعل ال ي محل ضده ،وعرف القصار ونكر الحياة ،ليدل على

أن في هذا الجن من الحكم نوعاً من الحياة عظيماً ،وذل رن العلم به يردي القاتل عن القتل،
فيكون ساب حياة نفسين .ورنهم كانوا يقتلون غير القاتل ،والجماعة بالواحد ،فتثور الفتنة اينهم.

فإذا اقتر من القاتل سلم الباقون فيكون ذل ساباً لحياتهم .وعلى ارول فيه ضمار وعلى الثاني
تلصير(. ٢

فقول الايضاو رحمه هللا (على ارول فيه ضمار

معاني كثيرًة ب لفاظ قليلة.

ارة لى يجاز القصر الذ حمل

فإن قوله تعالى( :القصاص حياة) ال يمكن التعاير عنه ال ب لفاظ كثيرة؛ رن معناه أنه

ذا قتل القاتل امتن غيره عن القتل ،ف وجب ذل حياة للنا (. ٣

وقد ذكر اللطيب القزو ني أن العرب كانوا ي تون انحو هذا المعنى بقولهم القتل أنفى
(2

للقتل ال أن كالم هللا أالغ وأوجز وذل لوجوه عدة
) ١المثل السا ر ٣١1/٣
) ٣المثل السا ر ٣12/٣
) ٢تفسير الايضاو

١1٣/١

) ٣المثل السا ر ٣12/٣
) 2اإليضا

١٨٣/٢
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أحدهما أن عدة حروف ما يناظره منه وهو في القصار حياة ع رة في التلفا وعدة
حروفه أربعة ع ر.
وثانيهما ما فيه التصر ح بالمطلوب الذ هو الحياة بالنر عليها فيكون أزجر عن القتل

بغير ح لكونه أدعى لى االقتصار.

وثالثها ما يفيده تنكير حياة من التعظيم أو النوعية.
ورابعها ض ارره الالف قولهم ،فإن القتل الذ ينفي القتل هو ما كان على وجه القصار
نفيا الملزوم انفي الالزم.
ال غيره متعل اثاوته ً
وقد جم الزرك ي في الارهان كثي اًر من وجوه البالغة والفصاحة في اآلية الكر مة في
مقاالة ما يناظره من كالم العرب ،فقال وجموة ما ذ روا في ذلك وجوه(:)1
أحدها أ َّن ق ْوله {اْل ِقص ِ
ار حياة} أ ْوجز فِإ َّن حروفه ع ْ رة وحروف "اْلق ْتل أ ْنفى لِْلق ْت ِل"
ظا وكذا التَّْن ِو ن لِتما ِم اْلكال ِم اْلمْقت ِ
ضي لِْلوْق ِ
َّ ِ
ص ِل س ِاقط ِ
ف.
ان لْف ً
أ ْربعة ع ر ح ْرًفا والتا وألف اْلو ْ
الثاني أ َّن قولهم ِف ِ
َّ
يه كْلفة ِات ْك ِر ِر اْلق ْت ِل وال ت ْك ِر ر ِفي ْاآلي ِة.
ْ ْ
يه حروف متالِ مة لِما ِف ِ
ار ِف ِ
يه ِمن اْللرو ِج ِمن اْلق ِ
َّ
الثالث أ َّن لْفا اْل ِقص ِ
ص ِاد
اف ِلى ال َّ
ف اْللرو ِج ِمن اْلق ِ
وف االستعال واإلطباق ِا ِلال ِ
الصاد ِمن حر ِ
ِ ِذ اْلقاف ِمن حر ِ
اف
وف ِاال ْسِت ْعال ِ و َّ
ْ
ْ
الص ِاد ِلى اْلحا ِ أ ْحسن ِمن
ِلى التَّا ِ َّالِتي هي حرف منلفض فهو غير مال م وكذا اْللروج ِمن َّ
الال ِم ِلى اْلهم ِزة ِلبعِد مادون طر ِ
اْللرو ِج ِمن َّ
ف المِلس ِ
ان وأ ْقصى اْلحْل ِ .
ْ
ْ
ط ِ ِب َّ ِ
الصو ِت وال كذلِ ت ْك ِر ر اْلق ِ
ِ َّ ِ
اف واْلفا ِ .
َّ
الرابع ِفي الن ْ
الصاد واْلحا والتا ح ْسن َّ ْ
الخامس ت ْك ِر ر ذلِ
اْلكلِم ِ
ات.

ِفي كلِمتي ِن متم ِاثلتي ِن بعد فصل ط ِو ل وهو ِثقل ِفي اْلحر ِ
وف أ ِو
ْ
ْ ْ ْ

النْفي ثان ع ْنه و ِْ
السادس ِْ
اإل ْثبات أ َّول و َّ
اإل ْثبات أ ْ رف.
َّ

) ١الارهان في علوم القرآن .٣٣2-٣٣٣/٢
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طل ِ اْلق ْت ِل ولِذلِ يْلزم
السابع أ َّن اْل ِقصار اْلم ْاِن َّي على اْلمساوِاة أ ْوزن ِفي اْلمعادل ِة ِم ْن م ْ
َّ
صير ِا ِلال ِ
التَّ ْل ِ
ف ْاآلي ِة.
َّ
طباي أ ْقال لِلْف ِا اْلحي ِاة ِم ْن كلِم ِة اْلق ْت ِل لِما
الثامر ال ِم
وعد ِم تناف ِر اْلحر ِ
ول َّ
وف وعد ِم ت ْكرِار اْلحرفي ِن وقا ِ
الط ْب ِ لِلْف ِا
ْ ْ
ِم ْنه.

ِف ِ
يه ِمن ِاال ْلِتص ِار وعد ِم ت ْكرِار اْلكلِم ِة
"اْلحي ِاة" و ِ
ص َّح ِة ِْ
طال ِق.
اإل ْ

َّ
طلوب
اصة على ثاوِتها َّالِتي ِهي اْلغرض اْلم ْ
التاسع أ َّن نْفي اْلق ْت ِل ال ي ْستْل ِزم اْلحياة و ْاآلية ن َّ

ال اشر أ َّن ق ْوله ْم ال يكاد يْفهم ِ َّال ب ْعد ف ْه ِم أ َّن اْل ِقصار هو الحياة وقوله في القصار
حياة مْفهوم ِر َّو ِل و ْهلة.
الحادي شر أ َّن ق ْوله ْم لط فِإ َّن اْلق ْتل كَّله ل ْي ن ِافًيا لِْلق ْت ِل فِإ َّن اْلق ْتل اْلع ْدو ِان َّي ال ي ْن ِفي
الزنا ال ين ِف ِ
الرَّد ِة و مِ
اْلق ْتل وكذا اْلق ْتل ِفي مِ
يه واَِّنما ينفيه قتل لار .وهو قتل القصار الذ ِفي ْاآلي ِة
ْ
ود و َّالِذ ِفي اْلمث ِل ال يم ِكن حمله على ظ ِ
ت ْن ِ
صير على اْلمْقص ِ
اه ِرِه.
ْ
ْ
الثاني شر ِف ِ
ِ
َّ
ير ِب ْارسب ِ
ضا ِباْلمق ِاد ِ
يه داللة على رْب ِط اْلمق ِاد ِ
ير
اب واِ ْن كانت ا ْر ْسباب أ ْي ً
ْ
وكالم اْلعر ِب يتض َّمنه ِ َّال أ َّن ِف ِ
يه ِز اد ًة وِهي َّ
الداللة على رْب ِط ْارج ِل ِفي اْلحي ِاة ِبال َّسا ِب ال ِم ْن مج َّرِد
نْف ِي اْلق ْت ِل.
َّ
ير "حياة" ن ْوي ت ْع ِظيم يدل على أ َّن ِفي اْل ِقص ِ
الثالث شر ِفي ت ْن ِك ِ
اة متط ِاول ًة كق ْوِل ِه
ار حي ً
الالم ِف ِ
{ولت ِجدَّنهم أحرر النا على حياة} وال كذلِ اْلمثل فِإ َّن َّ
يه لِْل ِج ْن ِ ولِهذا ف َّسروا اْلحياة ِفيها
ْ ْ
ِباْلبقا ِ .
الرابع شر فيه انا أفعل التفضيل من متعمد و ْاآلية سالِمة ِم ْنه.
َّ
الخامس شر أ َّن أ ْفعل ِفي اْلغالِ ِب تْقت ِ
ضي ِاال ْ ِت ار فيكون ت ْر اْل ِقص ِ
ار ن ِافًيا اْلق ْتل
ول ِك َّن اْل ِقصار أ ْكثر نْفًيا ول ْي ْار ْمر كذلِ و ْاآلية سالِمة ِم ْن هذا.
السادس شر أ َّن َّ
ط ِ وظهر ْت
اللْفا اْلم ْنطوق ِب ِه ِذا توال ْت حركاته تم َّكن الملِسان ِمن الن ْ
َّ
السكنا ِت ن ِظيره ِذا تح َّرك ِت َّ
الدابَّة
فصاحته ِا ِلال ِف ِه ِذا تعَّقب ك َّل حركة سكون واْلحركات ت ْنق ِط ِب َّ
أ ْدنى حركة فلِنس ْت ث َّم تح َّرك ْت فلِنس ْت ال يتايَّن ْان ِطالقها وال تتم َّكن ِم ْن حركِتها على ما ت ْلتاره
وِهي كاْلمقيَّد ِة وقولهم "اْلق ْتل أ ْنفى لِْلق ْت ِل" حركاته متع ِاقبة ِبالسكو ِن ِا ِلال ِ
ف ْاآلي ِة.
ْ ْ
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ِ
ِ ِ
الضَّد ْي ِن َّالِذ هو اْلفنا واْلم ْوت
َّ
السابع شر ْاآلية ا ْ تمل ْت على ف من ادي وهو ج ْعل أحد م
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ا
اسِتْقرار اْلحي ِاة ِفي اْلم ْو ِت مبالغة ع ِظيمة ذكره ِفي الك اف.
محال ومك ًانا لضمده الذ هو اْلحياة و ْ
ِ ِ
ِ
ضِد اْلحي ِاة ِا ِلال ِ
ِ ِ
َّ
ف اْلمث ِل.
الثامر شر أ ْن ِفي ْاآلية طباًقا ر َّن اْل ِقصار م ْ عر ِب م
َّ
التاسع شر اْل ِقصار ِفي ْار ْعضا ِ والنفو ِ وق ْد ج ِعل في الكل حياة فيكون جمعا اين
اف واِن ف ِرض ِقصار ِبما ال حياة ِف ِ
طر ِ
يه ك ِ ِ
صلحة اْلحي ِاة ت ْنقر ِاذهاِب ِه
حياةالنف و ْار ْ
ْ
الس ِمن فإ َّن م ْ
م
وي ِ
صير كنوي آلر وهِذ ِه َّ
الل ِطيفة ال يتض َّمنها المثل.
ْ
ال شرور أنها أكثر فا دة لتضمنه اْل ِقصار ِفي ْار ْعضا ِ وأَّنه نبَّه على حي ِاة َّ
النْف
الطر ِ
َّ
وجهي ِن ِمن وجه ِب ِه اْل ِقصار ص ِر حا و ِمن وج ِه اْل ِقص ِ ِ
ف ِر َّن أحد أ ْحوالِها أ ْن
ار في ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ً
ِلى َّ
النْف ِ في ِز لها وال كذلِ اْلمثل.

ِ ِم ْن
ي ْس ِر

ومن اآليات التي جا ت على يجاز القصر قوله تعالى ﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﭼ طه  ،23قال الايضاو رحمه هللا (قال رُّبنا َّالذي أ طى َّل شي ٍء) من ارنواي
(لْلقه صورته و كله الذ

يطاا كماله الممكن له ،أو أعطى لليقته كل ي يحتاجون ليه

و رتفقون به ...وقيل أعطى كل حيوان نظيره في اللل والصورة زوجا( ...ث َّت هدى) ثم عرفه كيف

يرتف بما أعطي وكيف يتوصل به لى بقا ه وكماله التيا اًر أو طبعاً ،وهو جواب في غاية البالغة

اللتصاره واعرابه عن الموجودات ب سرها على مراتاها ،وداللته على أن الغني القادر بالذات المنعم

على ِ
اإلطالق هو هللا تعالى وأن جمي ما عداه مفتقر ليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله،
ولذل اهت الذ كفر وأفحم عن الدلل عليه فلم ير ِالَّ ص ْرف الكالم عنه(. ١
فقول الايضاو

على مراتاها

(وهو جواب في غاية البالغة اللتصاره واعرابه عن الموجودات ب سرها

ارة لى يجاز القصر حيث اآلية على قلة ألفاظها تحمل معاني كثيرة ت ير لى

ودل بقوله (أعطى
جميل عطا هللا الذ ال يحصى لكل مللوقاته على التالف أ كالها وأجناسهاَّ ،
كل ي للقه على النعم المادية التي هي تلاية لحاجات الجسد من طعام و راب وملب

وغيرها،

وبقوله (ثم هدل على نعمة الهداية التي هي نعم معنوية ت ير لى ما يسعد رو اإلنسان ويطم نه،

فيكون اهاتين الكلمتين قد جم النعم كلها لإلنسان والسعادة ب قل ارلفاظ وأكثر المعاني على سايل
اإليجاز.

) ١تفسير الايضاو

٢1٣/٣
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ومن يجاز القصر قوله جلَّت كلمته ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﭼ النمل  ، ٢١ - ٢3قال الايضاو رحمه هللا (وأتوني مسومير) مدمنين أو
منقادين ،وهذا كالم في غاية الوجازة م كمال الداللة على المقصود ،ال تماله على البسملة الدالة

على ذات الصان تعالى وصفاته صر حاً أو التزاماً ،والنهي عن الترف الذ هو أم الرذا ل وارمر
ِ
باإلسالم الجام رمهات الفضا ل ،ولي ارمر فيه باالنقياد قال قامة الحجة على رسالته حتى
يكون استدعا للتقليد فإن لقا الكتاب ليها على تل الحالة من أعظم الداللة(. ١

ومن يجاز القصر قوله تعالى ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ طه

 ،1٨قال الايضاو رحمه هللا (فغشيهت مر اليت ما غشيهت) الضمير لجنوده أو له ولهم ،وفيه
غ يهم ما سمعت قصته وال يعرف كنهه ال هللا(. ٣

مبالغة ووجازة أ

وقد قال السكاكي عن هذه اآلية وقوله (فغ يهم من اليم ما غ يهم أظهر من أن يلفى
(٢

حاله في الوجازة نظ ار على ما ناب عنه

وقال اان ارثير فقول ( :فغشيهت مر اليت ما غشيهت) من جوام الكلم التي يستدل على
قلتها بالمعاني الكثيرة ،أ غ يهم من ارمور الها لة ،واللطوب الفادحة ما ال يعلم كنهه ال هللا،

وال يحيط به غيره

(٣

ومن يجاز القصر قوله تعالى ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﭼ هود  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (وقيل يا أرض
ابو ي ماءك ويا سماء أقو ي) نوديا بما ينادل به أولو العلم وأم ار بما يدمرون به ،تمثيالً لكمال
قدرته وانقيادهما لما ي ا تكو نه فيهما بارمر المطاي الذ ي مر المنقاد لحكمه المبادر لى امتثال

أمره ،مهابة من عظمته ول ية من أليم عقابه ،والال الن ف واإلقالي اإلمسا ( .وغيض الماء)

نقر( .وقضي األمر) وأنجز ما وعد من هال الكافر ن وانجا المدمنين( .واستوت) واستقرت
السفينة ( .وى الجودي) جال بالموصل وقيل بال ام وقيل ب مل(...وقيل ب دا لوقوت َّ
الظالمير)

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

211/٣
٢11/٣

) ٢مفتا العلوم ٣11

) ٣المثل السا ر ٣1٢/٣
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هالكاً لهم...واآلية في غاية الفصاحة لفلامة لفظها وحسن نظمها والداللة على كنه الحال م
()1
اإليجاز اللالي عن ِ
ِ
اإللالل
وال اد من اإل ارة لى أن هذه اآلية قد عدها البالغيون والعلما أالغ غاية في كتاب هللا
على اإلطالق.
لذا فقد أسهب السكاكي في اإل ارة لى مواض اإليجاز في اآلية السابقة فقال وأما النظر

فيها من حيث علم المعاني وهو النظر في فا دة كل كلمة منها وجهة كل تقديم وت لير فيما اين
جملها.
مواضع اإلجياز يف اآلية كما ذكرها السكاكي (:)0

 .١اختيار يا دور أخواتها ذل أنه التير يا دون ألواتها لكونها أكثر في االستعمال وأنها دالة
على بعد المناد الذ

يستدعيه مقام ظهار العظمة واادا

ن العزة والجاروت وهو تبعيد

المناد المدذن بالتهاون به ولم يقل يا أرض بالكسر إلمداد التهاون ولم يقل يا أيتها اررض
لقصد االلتصار م االحتراز عم في أيتها من تكلف التنايه غير المناسب بالمقام.

 .٣اختيار "ابو ي" دور ابتو ي والتير لفا االعي على ااتلعي لكونه ألصر ولمجي لط
التجان

اينه وبين اقلعي أوفر.

 .٢اختصار الكالت مر "أقو ي" وقيل ماد باإلفراد دون الجم لما كان في الجم من صورة
االستكثار المت اى عنها مقام ظهار الكار ا والجاروت وهو الوجه في فراد اررض والسما

وانما لم يقل االعي ادون المفعول أن ال يستلزم تركه ما لي

بمراد من تعميم االاتالي للجبال

والتالل والبحار وساكنات الما ب سرهن نظ ار على مقام ورود ارمر الذ

هو مقام عظمة

وكار ا  ،ثم ذا اين المراد التصر الكالم من أقلعي احت ار از عن الح و المستغنى عنه وهو

الوجه في أن لم يقل ،قيل يا أرض االعي ما

فالعت ويا سما أقلعي ف قلعت.

غيض الم دد لكونه ألصر.
غيض والتير غيض على َّ
 .٣اختيار "غيض" وى َّ

 .2اختيار "األمر" دور "أمر نوح" وقيل الما دون أن يقال ما طوفان السما  ،وكذا ارمر دون
أن يقال أمر نو وهو نجاز ما كان هللا وعد نوحا من هال قومه لقصد االلتصار واالستغنا

بحرف التعر ف عن ذل .

) ١تفسير الايضاو

١٢٣/٣

) ٣مفتا العلوم ٣١1
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 .1اختيار "استوت" دور "سويت" ولم يقل سو ت على الجود

بمعنى أقرت على نحو قيل

وغيض وقضى في الانا للمفعول اعتبار الانا الفعل للفاعل م السفينة في قوله " وهي تجر
اهم في موج " م قصد االلتصار في اللفا.

 .1اختيار "ب دا" دور "ليب د القوت" ثم قيل بعدا للقوم دون أن يقال ليبعد القوم طلبا للت كيد م

االلتصار وهو نزول بعدا منزلة ليبعدوا بعدا م فا دة ألرل وهو استعمال الالم بعد بعدا الدال
على معنى أن البعد ح لهم.
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املطلب الثاني :اإلطناب:

اإلطناب لغة واإلطناب :اْلبالغة ِفي الم ْن ِط والوص ِ
طنب ِفي
ف ،م ْد ًحا كان أو ذ اما .وأ ْ
ْ
اإلكثار ِف ِ
اْلكال ِم بالغ ِف ِ
طناب اْلمبالغة ِفي م ْد أو ذم و ِ
يه .و ِ
طِنب المَّدا لِك ِمل أحدْ .اان
يه .والم ْ
اإل ْ
م
(١
ِِ
ف ِذا بالغ واجتهد؛ وأ ْ ِ
طنب ِفي اْلوص ِ
اجِتهاد ومبالغة
ارنبار أ ْ
طنب في ع ْدوه ِذا مضى فيه ِب ْ
ْ
ْ
عرفه العلو ب نه زيادة الوفظ وى الم نى لفائدة جديدة
أما في اصطال البالغيين فقد َّ
َّ

(٣

صور اإلطناب يف تفسري البيضاوي:
ً
أوال :اإليضاح بعد اإلبهام:

وفا دة هذا النوي من اإلطناب هو أن يرل المعنى في صورتين ملتلفتين ،ليتمكن في النف

فضل تمكن فإن المعنى ذا ألقى على سايل اإلجمال واإلاهام ت وقت نف

السام

لى معرفته

على سايل التفصيل واإليضا فتتوجه لى ما يرد بعد ذل فإذا ألقي كذل تمكن فيها فضل تمكن

وكان عورها به أتم ،أو لتمكن اللذة بالعلم به فإن ال ي ذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم

حصول اللذة به ألم ،واذا حصل ال عور به من وجه دون وجه ت وقت النف

لى العلم بالمجهول،

فيحصل لها بساب المعلوم لذة ،وبساب حرمانها من الباقي ألم ،ثم ذا حصل لها العلم به حصلت

لها لذة ألرل ،واللذة عقيب ارلم أقول من اللذة التي لم يتقدمها ألم

(٢

وقد ذكر الايضاو في تفسيره مواض كثيرة من كتاب هللا جا فيها اإلطناب بطر

اإليضا بعد اإلاهام وذكر أغراضاً وفوا د لمجي اإلطناب اهذه الصورة ،من هذه ارغراض
 .0التوكيد واملبالغة:

مثاله قوله تعالى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ طه  ،٣1 – ٣2قال

الايضاو رحمه هللا (قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري) لما أمره هللا الطب عظيم وأمر
جسيم س له أن ي ر صدره ويفسح قلبه لتحمل أعبا ه والصار على م اقه ،والتلقي لما ينزل عليه

) ١لسان العرب مادة (طنب 21٣/١
) ٣الطراز ١٣٢/٣
) ٢اإليضا

( ١11-١11/٢اتصرف
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ويسهل ارمر له اإحداث ارسباب ورف الموان  ،وفا دة (لي اهام الم رو والميسر أوالً ،ثم رفعه

اذكر الصدر وارمر ت كيداً ومبالغة(. ١

ومن أمثلته قوله تعالى ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭼ الفاتحة  ،1 – 1قال الايضاو رحمه هللا (صراط َّالذير أن مت ويهت) ادل من
ارول ادل الكل ،وهو في حكم تكر ر العامل من حيث نه المقصود بالنسبة ،وفا دته التوكيد
والتنصير على أن طر المسلمين هو الم هود عليه باالستقامة على آكد وجه وأالغه رنه جعل

كالتفسير والايان له فك نه من الاين الذ

المدمنين(. ٣

ال لفا فيه أن الطر

المستقيم ما يكون طر

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ ال ر  ،٣قال الايضاو رحمه هللا (ورف نا

لك ذ رك) بالناوة وغيرها ،وأ رف مثل أن قرن اسمه باسمه تعالى في كلمتي ال هادة وجعل طاعته
طاعته ،وصلى عليه في مال كته وأمر المدمنين بالصالة عليه ولاطبه بارلقاب ،وانما زاد ل

ليكون اهاماً قال يضا فيفيد المبالغة(. ٢

والز ادة التي تكلم عنها الايضاو بقوله ( نما زاد ل ليكون اهاماً قال يضا

فإنه لو قال (رفعنا ذكر

هي (ل ،

لكان المعنى واضحاً داالً على المقصود ،ولقد ز دت هذه اللفظة لتدل

مر في قوله تعالى (رب ا ر لي صدر .
على المبالغة كما أوضح الايضاو وهي م ااهة لما َّ
 .0تشويق السامع:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ غافر  ،٢1 – ٢1قال الايضاو رحمه هللا (ل وي أبوغ
السماوات) ايان لها وفي اهامها ثم يضاحها تفليم ل نها وت و
األسباب) الطرق( .أسباب َّ
للسام لى معرفتها(. ٣

) ١تفسير الايضاو

٢٨٨/٣

) ٢تفسير الايضاو

2٣1/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١٨/١

٣31/٢
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 .1تفخيم املبهم:

وذل كما في قوله تعالى (ك َّال س ْوف ت ْعلمون ( ٢ث َّم ك َّال س ْوف ت ْعلمون ( ٣ك َّال ل ْو
ت ْعلمون ِعْلم اْلي ِق ِ
ين ( 2لترو َّن اْلج ِحيم (التكاثر 1-٢
قال الايضاو رحمه هللا (لترو َّر الجحيت) جواباً له رنه محق الوقوي ال هو جواب قسم

محذوف أكد به الوعيد وأوضح به ما أنذرهم منه بعد اهامه تفليماً(. ١

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ البقرة  ،١٣1قال الايضاو رحمه هللا وفي اهام القواعد وتايينها تفليم
ل نها(. ٣

ْ

ً
ثانيا :ذكر اخلاص بعد العام:

وفا دة هذا النوي من اإلطناب هو التنايه على فضل اللار

(٢

ومثاله من كتاب هللا قوله تعالى ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﭼ البقرة  ،٣11قال الايضاو رحمه
الصالِ ِ
الصالة وآتوا َّ
الزكاة
حات وأقاموا َّ
هللا (ِ َّن َّالِذين آمنوا بان ورسوله وبما جا هم منه( .وع ِملوا َّ
عطفهما على ما يعمهما ِإلنافتهما على سا ر ارعمال الصالحة(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ الما دة  ،1١قال القاضي الايضاو رحمه هللا ولر الصالة

اإل عار ب ن الصاد عنها كالصاد عن ِ
باإلفراد للتعظيم ،و ِ
من الذكر ِ
اإليمان من حيث نها عماده
والفارق اينه وبين الكفر(. 2

) ١تفسير الايضاو

212/٢

) ٢انظر اإليضا

٣33/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

١٢1/١
٣٢١/١
٣13/١
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ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﭼ آل عمران  ،١3٣قال الايضاو رحمه هللا وعطف ارمر بالمعروف
والنهي عن المنكر عطف اللار على العام لإليذان بفضله

(١

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

الصالة الوسطى) أ
البقرة  ،٣٢٨قال الايضاو رحمه هللا (و َّ
لصوصاً وهي صالة العصر...وفضلها لكثرة ا تغال النا

الوسطى اينها ،أو الفضلى منها

في وقتها ،واجتماي المال كة ...فتكون

صالة من اررب لصت بالذكر م العصر النفرادهما بالفضل(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﭼ الما دة  ،٣قال الايضاو رحمه هللا (وال الهدي) ما أهد

لى الكعبة ،جم هدية...

(وال القالئد) أ ذوات القال د من الهد  ،وعطفها على الهد لاللتصار فإنها أ رف الهد (. ٢
ومنه قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ارنايا  ،1٢قال الايضاو رحمه هللا (وأ ْوح ْينا ِل ْي ِه ْم ِف ْعل
الص ِ
اْللير ِ
الة واِيتا
ات ليحثوهم عليها فيتم كمالهم بانضمام العمل لى العلم ...وكذل قوله (واِقام َّ
ْ
(٣
ِ
َّ
الزكاة وهو من عطف اللار على العام للتفضيل

ومنه قوله تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ

ماعيل واِسحاق ويعقوب وا ْرسبا ِ
النسا  ،١1٢قال الايضاو رحمه هللا (وأوحينا ِلى ِار ِ
اهيم واِس ِ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
و ِعيسى وأيوب و ون وهارون وسل ْيمان لصهم بالذكر م ا تمال النايين عليهم تعظيماً لهم،
(2

فإن اراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى آلرهم ،والباقين أ رف ارنايا وم اهيرهم

) ١تفسير الايضاو

٣٨2/١

) ٢تفسير الايضاو

٣١1/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

٣31/١
٣٣1/٣
٣31/١
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ً
ثالثا :ذكر العام بعد اخلاص:

ي تي اإلطناب على هذه الصورة إلفادة العموم والتنايه على فضل اللار

(١

ومن واهد هذا الضرب من اإلطناب قوله َّ
جلت كلمته ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭼ النور  ،٢1قال الايضاو رحمه
للاِ مبالغة بالتعميم بعد
هللا ( ِرجال الَّ تْل ِهي ِه ْم ِتجارة ال ت غلهم معاملة رابحة( .وال ا ْي ع ْن ِذ ْك ِر َّ
التلصير ن أر د به مطل المعارضة ،أو اإفراد ما هو ارهم من قسمي التجارة فإن الربح يتحق
بالاي و توق بال ار (. ٣

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ارعراف  ،٢٢قال الايضاو رحمه هللا (ق ْل
ِ َّنما ح َّرم ربِي اْلفو ِ
اح ما تزايد قبحه ،وقيل ما يتعل بالفروج( .ما ظهر ِم ْنها وما بطن جهرها
م
وسرها( .و ِْ
اإل ْثم وما يوجب اإلثم تعميم بعد تلصير

(٢

ومنه قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭼ الطالق  ،١قال الايضاو

رحمه هللا (يا أُّيها َّ
النب ُّي إذا طَّوقتت النساء) لر الندا وعم اللطاب بالحكم رنه أمام أمته فنداده
كندا هم ،أو رن الكالم معه والحكم يعمهم(. ٣

ً
رابعا :التكرار:

عرفه اان ارثير ب نه داللة اللفا على المعنى مرددا
َّ

(2

أغراض التكرار يف تفسري البيضاوي:
 .0التعظيم والرتغيب:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
) ١من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ،ر ١٣١
) ٣تفسير الايضاو

233/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣١٣/٢

) ٢تفسير الايضاو

2٣٣/١

) 2المثل السا ر ٢/٢
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ النسا

 ،12قال الايضاو رحمه هللا كرر تفضيل المجاهدين ،وبالغ فيه جماالً
(١

وتفصيالً تعظيماً للجهاد وترغيباً فيه

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ البقرة  ،٣١٨قال الايضاو رحمه هللا (و َّالذير هاجروا وجاهدوا
ّلل) كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد ك نهما مستقالن في تحقي الرجا
في سبيل َّ

(٣

 .0التأكيد:
كما في قوله تعالى ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ ﭼ النسا

1٣

قال الايضاو رحمه هللا وتكر ره (أ فتاينوا ت كيد لتعظيم ارمر وترتيب الحكم على ما ذكر من

حالهم

(٢

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﭼ التوبة  ،٨2قال الايضاو رحمه هللا (وال ت ْع ِج ْب أ ْمواله ْم وأ ْوالده ْم ِ َّنما
للا أن يعِمذاهم ِاها ِفي الد ْنيا وت ْزه أ ْنفسهم وهم ِ
كافرون تكر ر للت كيد وارمر حقي به فإن
ي ِر د َّ ْ
ْ ْ
ْ
اربصار طامحة لى ارموال واروالد والنفو

مغتبطة عليها(. ٣

ووجه التكر ر الذ أ ار ليه الايضاو أن هذه اآلية سبقت ب ية م ااهة لها م التالف
دقي وهي قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭼ التوبة  ،22فيكون تكرارها ت كيداً لهذه اآلية.
 .1مزيد االعتناء:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷ ﭼ آل عمران  ،١٨قال الايضاو رحمه هللا (ال إل إَّال هو) كرره للت كيد ومز د
) ١تفسير الايضاو

٢٨٢/١

) ٢تفسير الايضاو

٢٨١/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١٨1/١
1١/٣
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االعتنا بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد قامة الحجة ولياني عليه قوله اْلع ِز ز اْلح ِكيم فيعلم

أنه الموصوف اهما(. ١

 .4الداللة على تكرار الفعل:

ض ِهم ِميثاقهم وكْف ِرِهم ِب ي ِ
ِ
ات َّ ِ ِ
ِ
للا وق ْتل ِهم ْار ْنِايا ِبغ ْي ِر ح م
ْ
ْ
وذل كما في قوله تعالى (فبما نْق ْ
يال ( ١22وِبكْف ِرِه ْم وق ْولِ ِه ْم على
وق ْولِ ِه ْم قلوبنا غْلف ا ْل طب َّ
للا عل ْيها ِبكْف ِرِه ْم فال ي ْد ِمنون ِ َّال قلِ ً
ِ
يما النسا  ،١21-١22قال الايضاو رحمه هللا ( ِبكْف ِرِه ْم بعيسى عليه الصالة
م ْر م ا ْهت ًانا عظ ً
والسالم ،وهو معطوف على بكفرهم رنه من أسباب الطب ...ويكون تكر ر ذكر الكفر يذاناً اتكرر
كفرهم ،فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليهم الصالة والسالم(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯯ ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

للاِ كرره لتكر ر
ﰙ ﰚ ﭼ ارعراف  ،١٨1قال الايضاو رحمه هللا (ق ْل ِ َّنما ِعْلمها ِع ْند َّ
يس لون لما نيط به من هذه الز ادة وللمبالغة(. ٢
 .1التفخيم:
كما في قوله تعالى ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﭼ  ،قال الايضاو رحمه هللا ( ذلك يبير
(٣

ّلل لكت اآليات) كرره ثالثاً لمز د الت كيد وتفليم ارحكام الملتتمة به
َّ

والمواض الثالثة التي أ ار ليها الايضاو هي ما جا في سورة النور ،وهي على
الترتيب ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ النور 2٨

) ١تفسير الايضاو

٣٣1/١

) ٢تفسير الايضاو

2٨1/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣31/١
231/٣
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واآلية الثانية ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ النور 21
أما اآلية الثالثة فهي ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﭼ النور  1١وواضح أن كل آية من هذه اآليات التر اايان حكم معين ،فجي
اهذه اللاتمة مكررة في لتام كل آية لإل ارة لى تفليم هذا الحكم.
 .6االختصاص:
كما في قوله تعالى ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ

هود  ،١1قال الايضاو رحمه هللا (وهت باآلخرة هت افرور) والحال أنهم كافرون باآللرة
وتكر رهم لت كيد كفرهم والتصاصهم به(. ١

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ غافر  ،1١قال الايضاو رحمه هللا (ولك َّر
أكثر َّ
الناس ال يش رور) لجهلهم بالمنعم واغفالهم مواق النعم ،وتكر ر النا

لتلصير الكفران

اهم(. ٣

 .7التذكري:
كما في قوله تعالى ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١٣1/٣
٣١٣/٢
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ﯻ ﭼ الحج  ،٢1 - ٢1قال الايضاو رحمه هللا (ك ِ
ذل س َّلرها لك ْم كرره تذكي ًار للنعمة وتعليالً
للا أ لتعرفوا عظمته باقتداره على ما ال يقدر عليه غيره فتوحدوه بالكار ا (. ١
له بقوله (لِتكِماروا َّ
ووجه التك ارر هو أنه قال في اآلية ارولى (كذل سلرناها لكم  ،وفي اآلية الثانية (كذل

سلرها لكم  ،فهو تكرار وان التلف سناد (التسلير تارة لضمير المتكلم وتارة لضمير الغا ب،
لكنه تدل على المسلر وهو هللا عز وجل ،وذل على سايل تذكيرهم ِانعمه عليهم حتى يكون ذل

أدعى ل كرهم له.

ومن التكرار رجل الت كيد قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭼ آل عمران  ،٢3قال
(٣
للا نْفسه كرره للت كيد والتذكير
الايضاو رحمه هللا (ويحِمذركم َّ
ووجه التكرار هو أن اآلية سبقت ب ية هي قوله تعالى ﭽ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﭼ آل عمران  ،٣٨فيكون قوله (ويحذركم هللا نفسه تك ار اًر رجل التذكير كما أوضح
الايضاو رحمه هللا.

 .0منع الفصل:
وذل كما في قوله تعالى ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ المدمنون

 ،٢2قال الايضاو رحمه هللا (أي د ت أَّن ت إذا م ُّتت و نتت ترابا و ظاما) مجردة عن اللحوم
وارعصاب( .أَّن ت مخرجور) من ارجداث أو من العدم تارة ألرل لى الوجود ،و(أَّن ت) تكر ر

ل ول أكد به لما طال الفصل اينه وبين لاره

) ١تفسير الايضاو

٣٣1/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣11/٣

) ٣تفسير الايضاو

(٢

٣22/١
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 .9منع التوهم:

كما في قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ارعراف – ١٣١

 ،١٣٣قال الايضاو رحمه هللا (قالوا مَّنا برب ال المير .رب موسى وهارور) أادلوا الثاني من
ارول ل ال يتوهم أنهم أرادوا به فرعون(. ١

فمعلوم أن فرعون كان يعد نفسه لهاً فلما قالوا آمنا ارب العالمين قد يتوهم أنهم أرادوه اهذا

القول فكان تكرارهم للمعنى الفا ملتلف وهو (رب موسى وهارور) مانعاً من هذا التوهم داالً على

أنهم أرادوا ظهار يمانهم بان الح غير لا فين من فرعون وبط ه حتى أنهم أبانوا وجه يمانهم

من دون مداهنة وال مواربة.

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ آل عمران ،٣1
للاِ كرر اإذن هللا دفعاً لتوهم ارلوهية ،فإن ِ
اإلحيا
قال الايضاو رحمه هللا (وأ ْح ِي اْلم ْوتى ِاِإ ْذ ِن َّ
(٣
لي من جن ارفعال الب ر ة
 .02الداللة على اختالف احلال:
كما جا في قوله تعالى ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮉ ﭼ اإلس ار  ،١31 – ١31قال الايضاو رحمه هللا (و ِلرون لِ ْ ْذ ِ
قان ي ْبكون كرره اللتالف
الحال والساب فإن ارول لل كر عند نجاز الوعد والثاني لما أثر فيهم من مواعا القرآن حال كونهم
باكين من ل ية هللا(. ٢

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الما دة  ،1٢قال الايضاو

رحمه هللا ويحتمل أن يكون هذا التكر ر باعتبار اروقات الثالثة ،أو باعتبار الحاالت الثالث
استعمال اإلنسان التقول و ِ
اإليمان اينه وبين نفسه وبينه وبين النا

) ١تفسير الايضاو

21٣/١

) ٢تفسير الايضاو

٢٣٣/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣1٣/١
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اإليمان ِ
ادل ِ
باإلحسان في الكرة الثالثة

ارة لى ما قاله عليه الصالة والسالم في تفسيره ،أو

باعتبار المراتب الثالث المادأ والوسط والمنتهى ،أو باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي أن يتر المحرمات

توقياً من العقاب وال اهات تحر اًز عن الوقوي في الحرام ،وبعض المباحات تحفظاً للنف
الطايعة(. ١

وتهذيباً لها عن دن

عن اللسة

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯸ ﯹﯺﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ البقرة

 ،٣٨٣قال الايضاو رحمه هللا كرر لفظه هللا في الجمل الثالث الستقاللها ،فإن ارولى حث على
التقول ،والثانية وعد اإنعامه ،والثالثة تعظيم ل نه .ورنه أدلل في التعظيم من الكناية(. ٣
 .00الداللة على اختالف الطرق والتنويع:
كما في قوله تعالى ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ البقرة

 ،٣قال الايضاو رحمه هللا على معنى أنهم الجامعون اين اإليمان بما يدركه العقل جملة واإلتيان
بما يصدقه من العبادات الادنية والمالية وبين ِ
اإليمان بما ال طر

تنايهاً على تغاير القايلين وتباين السايلين(. ٢
فـ(ما أنزل لي

ليه عار السم  .وكرر الموصول

هو القرآن الكر م ،و(ما أنزل من قال  ،هي ال ار التي نزلت قال الناي

محمد صلى هللا عليه وسلم وهي ملتلفة عن القرآن ،كما قال هللا عز وجل ﭽﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞﭼ الما دة  ،٣٨لذل كان تكرار الموصول (ما أنزل

عا اًر بالتالف المنهج والطر .

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭼ الما دة  ، 11قال الايضاو
رحمه هللا قيل األول (أي ضووا مر قبل)
ر سواء السبيل)

ارة لى ضاللهم عن مقتضى العقل والثاني (أي ضووا

ارة لى ضاللهم عما جا به ال ري(. ٣

فيكون تكرار كلمة (ضلوا جا لغرض التنوي فإن ضاللهم ارول كان ضالالً عن ما

ت ير ليه عقولهم ،والثاني ضالل عن ال ري.

) ١تفسير الايضاو

٣1٣-٣1١/١

) ٢تفسير الايضاو

٢1/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣٢1/١

٣22-٣2٣/١
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 .00املبالغة يف التحذير:

كما جا في قوله تعالى ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﭼ البقرة  ،١٣١قال الايضاو رحمه هللا (ِتْل أ َّمة ق ْد لل ْت لها ما كسا ْت ولك ْم ما
كس ْات ْم وال ت ْس لون ع َّما كانوا ي ْعملون تكر ر للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباي
من االفتلار باآلبا واالتكال عليهم(. ١

ووجه التكرار أن هذه اآلية قد سبقت بمثلها وهي قوله تعالى ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ البقرة .١٢٣
 .01املبالغة يف التوصية:
كما في قوله تعالى ﭽﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ

الرحمن  ،1 – ٨قال الايضاو رحمه هللا (وأقيموا الوزر بالقسط وال تخسروا الميزار) وال تنقصوه
فإن من حقه أن يسول رنه المقصود من وضعه ،وتكر ره مبالغة في التوصية به وز ادة حث على

استعماله(. ٣

 .04املبالغة يف التقريع:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ آل
تاب لِم تصدون ع ْن سِا ِ
عمران  ،11 - 1٨قال الايضاو رحمه هللا (قل يا أ ْهل اْل ِك ِ
للاِ م ْن
يل َّ
ْ
آمن كرر اللطاب واالستفهام مبالغة في التقر ونفي العذر لهم ،وا عا اًر ب ن كل واحد من ارمر ن

مستقبح في نفسه مستقل باستجالب العذاب(. ٢
 .01املبالغة يف االبتهال:

مثاله قوله تعالى ﭽﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ آل عمران ١1٣ - ١1٣

) ١تفسير الايضاو

١٣٣/١

) ٢تفسير الايضاو

٣٨٣/١

) ٣تفسير الايضاو

٢2٣/٢
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قال الايضاو رحمه هللا وتكر ر ربنا للمبالغة في االاتهال والداللة على استقالل المطالب

وعلو

نها(. ١

 .06التعليل:
كما في قوله تعالى ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ ال ع ار

١٢١

–  ،١٢٣قال الايضاو رحمه هللا (و َّاتقوا َّالذي أمَّد ت بما ت ومور) كرره مرتباً على مداد هللا
تعالى ياهم بما يعرفونه من أنواي النعم تعليالً وتنايهاً على الوعد عليه ادوام ِ
اإلمداد والوعيد على

تركه باالنقطاي(. ٣

والتكرار الذ ي ير ليه الايضاو هو في (فاتقوا هللا وأطيعون  ،و(واتقوا الذ أمدكم بما

تعلمون ،1فقد جا هذا التكرار لايان العلة من التقول ليحثهم على عبادته وطاعته رنه هو المنعم
عليهم بما أمدهم به.
 .07التهويل:
كما في قوله تعالى ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ القمر  ،٣١ - ١٨قال

الايضاو رحمه هللا (فك ْيف كان عذاِاي ونذ ِر كرره للتهو ل(. ٢
 .00الذم:

كما في قوله تعالى ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﭼ ارعراف  ،١٣٨قال الايضاو رحمه
هللا (اتَّلذوه تكر ر للذم أ اتلذوه لهاً

(٣

 .09املدح:
مثاله قوله تعالى ﭽﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ آل عمران  ،٣ – ٢قال

) ١تفسير الايضاو

٢٣٣/١

) ٢تفسير الايضاو

٢٣1/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

2٣٨/٣
21٣/١
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الايضاو رحمه هللا (وأ ْنزل اْلف ْرقان ير د به جن الكتب ِ
فإنها فارقة اين الح والباطل.
اإللهية ،م
ذكر ذل بعد ذكر الكتب الثالثة ليعم ما عداها ،ك نه قال وأنزل سا ر ما يفرق به اين الح

والباطل ،أو الزبور أو القرآن .وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيماً ،واظها اًر لفضله من حيث
نه ي اركهما في كونه وحياً منزالً و تميز ب نه معجز يفرق اين المح والمبطل(. ١
 .02االستعطاف:
مثاله قوله تعالى ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ مر م

 ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (إذ قال ألبي يا أبت) التا معوضة من يا ِ
اإلضافة ولذل ال يقال
يا أاتي ويقال يا أاتا ،وانما تذكر لالستعطاف ولذل كررها(. ٣

فقد كرر (يا أات في اآليات التي تليها وهي ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﭼ مر م .٣2 - ٣٢

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣٣٢/١
٢1٨/٣
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الفصل الثالث

" مباحث علم البيان يف تفسري البيضاوي "



المبحث ارول الت ايه



المبحث الثاني المجاز.



المبحث الثالث االستعارة.



المبحث الراب

الكناية والتعر ض.
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الفصل الثالث :مباحث علم البيان يف تفسري البيضاوي
الدالل ِة ِ
البيار لغة ما اِمين ِب ِه ال ي ِمن َّ
وغيرها ،وبان ال ي اياناً اتَّضح ،فهو اِمين...
وأا ْنته أنا أ أ ْوض ْحته .واستبان ال ي ظهر .واستا ْنته أنا عرفته .وتايَّن ال ي ظهر ...والايان
ال اْلف ِ
اْلفصاحة و َّ
الرج ِ
اللسن ،وكالم ِماين فصيح .والايان ِ
اإلفصا م ذكا  .والاِمين ِمن مِ
صيح...
للا عل ْي ِه وسَّلم ،أنه قال ِ من ِمن اْلاي ِ
ان ِلس ْح اًر واِ من ِمن ال ِم عر
رول اان عبَّا ع ِن النَِّا ِي ،صَّلى َّ
م
ِ
َّ
ِ
ِ
ظهار اْلمْقصود ب الغ لفا ،وهو من الف ْهم وذكا القْلب م اللسن ،وأصله
لحكماً؛ قال الايان ِ ْ
الك ْ ف والظهور(.)1

وعلم الايان يرد عند علما البالغة للداللة تارة على علم البالغة ب كل عام لي مل اهذا

علم المعاني والايان والادي  ،وتارة ألرل يرد للداللة على علم الايان اللار والذ يهتم بالبحث
في الت ايه واالستعارة والمجاز والكناية والتعر ض.
فالمتقدمون من أ مة البالغة يطلقون على فنون البالغة الثالثة الايان من باب تسمية الكل

باسم البعض ،ولصه المت لرون بالعلم الباحث عن المجاز واالستعارة والت ايه والكناية

()2

عرفه العلو ب نه يراد المعنى الواحد بطرق ملتلفة فى وضو الداللة
والبيار اصطالحا َّ

عليه كاالستعارة والكناية والت ايه وغيرها(.)3

وعرفه َّ
السكاكي ب نه معرفة يراد المعنى الواحد في طرق ملتلفة بالز ادة في وضو الداللة
َّ

عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذل عن اللط في مطابقة الكالم لتمام المراد منه

(٣

وقسم الكالم لى ضربين
أما يخ البالغة عاد القاهر الجرجاني فقد تحدث عن الايانَّ ،
ِ
اداللة ِ
"ضرب أنت ت ِ
صل منه ِلى الغ ِ
رض
اللفا وحده ،وذل ِذا قص ْدت أن ت ْلِار عن "ز د" مثالً
ِ
وباالنطالق عن "عمرو" فقلت "عمرو منطلِ " ،وعلى
باللرو ِج على الحقيقة ،فقلت "لرج ز د"،
ِ
هذا القيا ِ  .وضرب آلر أنت ال ِ
ِ
ولكن يدل اللفا على
تصل منه ِلى
الغرض اداللة اللفا وحدهْ ،

) ١لسان العرب (اين 11-11/١٢
) ٣انظر جواهر البالغة ١1/١
) ٢الطراز ١3/١

) ٣مفتا العلوم ١1٣
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معناه الذ يْقتضيه موضوعه في اللغة ،ث َّم تجد لذل المعنى دالل ًة ثانية ت ِ
صل اها لى الغرض.
ومدار هذا ارمر على "الكناية" و"االستعارة" و"التمثيل"(. ١
ويسمي عاد القاهر الجرجاني الايان بمعنى المعنى فيقول واذ قد عرفت هذه الجملة ،فههنا
ظاهر ِ
ِ
اللفا
عبارة ملتصرة وهي أن تقول "المعنى" ،و "معنى المعنى" ،تعني بالمعنى المفهوم من

ِ
ِ
ِ
معنى ،ثم يفضي ب ذل
والذ تصل ليه بغير واسطة و"بمعنى المعنى" ،أن ت ْعقل من اللفا ً
المعنى ِلى معنى آلر ...وا ْذ قد عرفت ذل  ،فِإذا رأيتهم يجعلون ارلفاظ ز ن ًة للمعاني ِ
وحْلي ًة عليها
ِ
كالمعارض لها ،وكالو ْ ِي المحاَّر واللبا
أو يجعلون المعاني كالجوار  ،وارلفاظ
فلمون به أمر ِ
ِ
فاعلم أنهم
اللفا ،و جعلون المعنى ينال به وي رف
ال ار قةِ ،لى أ باه ذل مما ي ِم
ْ
يضعون كالما قد أعطا المتكلم أغراضه ِ
وعرض ،ومثَّل
فيه ِم ْن طر ِ معنى المعنى ،فكنَّى َّ
ً
ِ
موضع ِه ،وأصاب به اكلته،
كل ي منه في
أحسن في ذل كملِه وأصاب ،ووض َّ
واستعار ،ثم ْ
كنى به و بَّه ومثَّل ،لما حسن م لذه ،ود َّق مسلكه ،ولطفت ارته ،وأن ِ
وعمد فيما َّ
الم ْعرض وما
ْ
في معناه ،لي في اللْفا المنطوق به ،ولكن معنى ِ
اللفا الذ دلْلت به على المعنى الثاني(.)2
ْ
الف ِ
الر والك ْسوة

ذاً علم الايان يدر توظيف المعاني للوصول لى المعاني سوا كان هذا التوظيف من

طر الت ايه أو االستعارة أو المجاز أو الكناية أو التعر ض ،هذا ما يفهم من كالم يخ البالغة.
سمى «مجاز
وواض علم الايان هو أاو عايدة ،فقد دون مسا ل هذا العلم في كتابه الم َّ

القرآن» وما زال ينمو ي اً ف ي اً ،حتى وصل لى االمام «عاد القاهر» ف حكم أساسه ،و َّيد انا ه،
()3
ورتَّب قواعده
و رول عن ساب وض أاي عايدة لعلم الايان أنه س ل في مجل

الفضل ان الربي عن

معنى قوله تعالى في جرة الزقوم ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الصافات  ،12وكيف به
الطل اردو

ال ياطين وهي لم تعرف بعد؟ و نبغي الت ايه ب ي معروف حتى يتاين الم به

و تضح ،ف جاب أاو عايدة ب نه على حد قول ال اعر
أيقتلني والم رفي مضاجعي

ومسنونة زرق ك نياب أغوال

) ١دال ل اإلعجاز ٣1٣
) ٣دال ل اإلعجاز ٣1٢
) ٢جواهر البالغة ٣١1
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ير د أن الم به به هنا غير معروف كذل  ،وأن الغرض من الت ايه عرض الم به في

صورة مستفظعة ملوفة ،والعرب ت به قايح الصورة بال يطان أو الغول ،فيقولون ك نه وجه
ال يطان ،أو ك نه أر

الغول ،وان لم يروهما العتقادهم أنهما ر محض ،ال يلالطهما لير،

فيرتسم في ليالهم ب قبح صورة.
وتقصى ما ورد في القرآن من ارلفاظ التي أر د اها غير معناها
ثم قام أاو عايدة من فورهَّ ،

ارول في اللغة ،وجمعها في هذا الكتاب ،وسماه "مجاز القرآن" .وأاو عايدة هذا هو معمر ان

المثنى اللغو البصر  ،تلميذ يون

(١

ان حايب

وموضوي علم الايان ذل التصو ر ،الذل يهب الفكرة وضوحا وقوة فيز د ت ثيرها في نف

الملاطب ،أو القار  ،بااللتجا لى الليال المصور ،ومن أجل هذا كان موضوي درسه الت ايه،
واالستعارة ،والكناية ،والمجاز ،وهى صور توحى بالتجربة ال عور ة أتم يحا (.)2

هذا وقد جا اإلمام الايضاو في تفسيره على ذكر أاواب من علم الايان سنذكرها وناوبها

على ما استقر عند البالغيين من مسا ل هذا العلم.

) ١المنهاج الواضح للبالغة حامد عوني/١،ر ،2المكتبة ارزهر ة للتراث .انظر لترجمة أاو عايدة في ارعالم للزركلي

٣1٣/1

) ٣من بالغة القرآن رحمد الادو

٣١
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املبحث األول :التشبيه

التشبي لغة كما جا في لسان العرب :ال ِم به وال َّ به وال َّ ِايه ِ
الم ْثل ،واْلج ْم أ ْ باه .وأ ْ به
ْ
ال ي ال ي ماثله ...والتَّ ْ ِايه التَّ ْمِثيل(. ١
أما التشبي اصطالحا فقد عرفه كثير من العلما  ،ونجد تعر فاً ووصفاً له عند قدامة ان

جعفر في نقد ال عر ذ يقول الت ايه نما يق اين ي ين اينهما ا ت ار في معان تعمهما و وصفان

اها ،وافتراق في أ يا ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها ،واذا كان ارمر كذل  ،ف حسن

الت ايه هو ما وق اين ال ي ين ا تراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها ،حتى يدنى اهما
لى حال االتحاد(.)2

أما اان ر ي القيرواني فقال الت ايه صفة ال ي بما قاربه و اكله ،من جهة واحدة أو
َّ
(٢

جهات كثيرة ال من جمي جهاته؛ رنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان ياه
الداللة على ا ت ار
َّ
وعرفه صاحب نهاية اررب ب نه م
النور في ال م (. ٣
ال ي في نفسه ،كال جاعة في ارسد ،و م

ي ين في وصف هو من أوصاف

وقد قال َّ
السكاكي في الت ايه ال يلفى علي أن الت ايه مستدي طرفين م اهاً وم اهاً به

وا تراكاً اينهما من وجه وافتراقا من آلر مثل أن ي تركا في الحقيقة و لتلفا في الصفة أو

بالعك (. 2

وعرفه العلو في الطراز بقوله هو الجم اين ال ي ين ،أو ار يا بمعنى ما اواسطة
َّ
(1

الكاف ونحوها

) ١لسان العرب ( به 23٣-23٢/١٢

) ٣نقد ال عر قدامة ان جعفر ،ر ،٢1مطبعة الجوا ب ،قسطنطينة ،الطبعة ارولى١٢3٣ ،ه.

) ٢العمدة في محاسن ال عر وآدابه اان ر ي القيرواني/١ ،ر ،٣٨1تحقي محمد محيي الدين عاد الحميد ،دار الجيل،
الطبعة اللامسة١٣3١ ،ه١1٨١ ،م

) ٣نهاية اررب في فنون اردب

١٣٣٢ه.

هاب الدين النو ر  ،ج/1ر ،٢٨دار الكتاب والوثا

) 2مفتا العلوم ٢٢٣
) 1الطراز ١٢1/١
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وأ هر تعر ف للت ايه تعر ف اللطيب القزو ني ذ يقول فيه الت ايه الداللة على م اركة
()1

أمر آللر في معنى

فائدة التشبيه وأهميته:

وقد كان مبحث الت ايه من المباحث المهمة في بالغتنا العربية لذل نرل القرآن الكر م قد

حفل بكثير من الت ايهات ليوضح الصورة و ز دها اها أو يز دها وضوحاً ،وكذل نرل فن الت ايه

من الفنون التي أوالها ال ع ار أهمية بالغة.

سلو جادته ،وال

ف فن الت ايه اين ار عار عالي القدر ،نابه الذكر ،ال يمكن كل النا

يقدر ال اليسير منهم على جادته ،حتى استهوله أكثر ال ع ار واستصعبه ،وأاى بعضهم أن يجهد
()2

ب ن يروض مصعبه ،وقالوا ذا قال ال اعر "ك ن" فقد ظهر فضله أو جهله

ففن الت ايه فن مهم يدور عليه علم الايان وهو من أهم وجوه تحسين الكالم كما يقول يخ

البالغة اإلمام عاد القاهر الجرجاني ذ تكلم عن أهمية الت ايه في أسرار البالغة فقال التشبي

والتمثيل واالست ارة فإر هذه أصول بيرة

أر ج َّل محاسر الكالت إر لت نقلَّ :وها متفر ة
َّ

تصرفاتها وأقطار تحيط بها مر
نها وراج ة إليها و أنها أقطاب تدور ويها الم اني في م َّ

جهاتها وال يقنع طالب التحقيق أر يقتصر فيها وى أمثوة تذ ر ونظائر ت ُّد

()3

وللت ايه فوا د عديدة منها أنه يجم صفات ثالثة ،هي المبالغة والايان واإليجاز ،ومن

فوا ده أيضاً أن

ذا مثلت ال ي بال ي  ،فإنما تقصد به ثبات الليال في النف

به أو معناه ،وذل أوكد في طرفي الترغيب فيه ،أو التنفير عنه(.)4

بصورة الم به

فائدة التشبيه عند البيضاوي:

ونجد الايضاو رحمه هللا في تفسيره ي تي على ذكر فا دة الت ايه ذ يقول معمِقباً على قوله

تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭼ البقرة  ،١1قال الايضاو
) ١اإليضا

لما جا بحقيقة حالهم عقاها بضرب المثل ز ادة في التوضيح

١1٣

) ٣غ ار ب التنايهات على عجا ب الت ايهات علي ان ظافر ارزد المصر  ،ر ،1تحقي
دكتور مصطفى الصاو الجو ني ،دار المعارف القاهرة.

) ٢أسرار البالغة ٣1

) ٣انظر المثل السا ر 11-1٨/٣
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والتقر ر ،فإنه أوق في القلب وأقم لللصم ارلد ،رنه ير

المتليل محققاً والمعقول محسوساً،

ورمر ما أكثر هللا في كتبه ارمثال ،وف ت في كالم ارنايا والحكما (. ١

وقال الايضاو رحمه هللا أيضاً في أهمية الت ايه عندما تعرض لقوله تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ البقرة  ٣1قال لما كانت اآليات السابقة متضمنة
رنواي من التمثيل ،عقب ذل اايان حسنه ،وما هو الح له وال ر فيه ،وهو أن يكون على وف

الممثل له من الجهة التي تعل اها التمثيل في العظم والصغر واللسة وال رف دون الممثل ،فإن
التمثيل نما يصار ليه لك ف المعنى الممثل له ورف الحجاب عنه واا ارزه في صورة الم اهد
المحسو  ،ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإن المعنى الصرف نما يدركه العقل م
وحب المحاكاة ،ولذل

منازعة من الوهم ،رن من طبعه الميل لى الح

اعت ارمثال في الكتب

اإللهية وف ت في عبارات الالغا  ،وا ارات الحكما  ،فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم
()2

بالعظيم ،وان كان المثل أعظم من كل عظيم

()3

وأركان الت ايه أربعة هي الم به ،والم به به ،وارداة ،ووجه ال به

وقد كثرت الت ايهات في القرآن الكر م لذل نرل الايضاو رحمه هللا ي تي في تفسيره على
أنواي كثيرة من هذه الت ايهات و وضح جمالها وي تي على أسرار كثير منها ،فمن أنواي الت ايه

التي أتى على ذكرها الايضاو في تفسيره ما يلي

أنواع التشبيه باعتبار طرفيه يف تفسري البيضاوي:
 .0تشبيه احملسوس باحملسوس:

دركين
وهذا النوي من الت ايه يكون باعتبار الطرفين ذ يكون الم به والم به به أمر ن م ْ

ب حد الحوا

اللمسة.

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

2٣/١
1٣/١

) ٢من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان  ،ر١٣1
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من ذل قوله تعالى ﭽﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ الصافات ٣٨

–  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا (ك َّنه َّن ا ْيض م ْكنون
ونحوه في الصفا والاياض المللو ب دنى صفرة فإنه أحسن ألوان ارادان(. ١

اههن اايض النعام المصون عن الغبار

فالحور العين مللوقات محسوسة ترل بالعين المجردة ،والايض المكنون الذ

النعام أيضاً يدر بالح  ،لذل يكون هذا الت ايه من نوي المحسو

هو ايض

بالمحسو .

ولم ي ِت ت ايه الحور اايض النعام هنا لمجرد ا تراكهما في اياض اللون ال رنه مصون

أيضاً عن المسا

والغبار" ،فالصلة التي تربطهن بالايض المكنون ،فضال عن نقا اللون ،فهي

هذا الرف والحذر الذل يجب أن يعامل به كالهما"(. ٣
 .0تشبيه املعقول باملعقول:

وهو ما يكون طرفي الت ايه فيه ال يدركان بالح

وانما يعرفان بالعقل ،وذل كما في قوله

تعالى ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ ارنعام  ،١٣٣قال الايضاو رحمه هللا مثل
به من هداه هللا سبحانه وتعالى وأنقذه من الضالل وجعل له نور الحجج واآليات يت مل اها في
ار يا  ،فيميز اين الح والباطل والمح والمبطل( ...كمن مثله صفتهِ (...في الظل ِ
مات ...وهو
ْ
مثل لمن بقي على الضاللة(. ٢

وكذل

ذن فقد به هللا الهداية وهي ليست حسية ال معقولة بالحياة لإلنسان وهي أيضاً معقولة،

به الضالل بالموت ،وهما عقليان.

ويقول العلو في هذه اآلية فاإلحيا  ،واإلماتة ،هنا مجاز في العلم والجهل ،وأن المقصود

من اآلية ،تفاوت ما اين الحالتين ،اين من أحياه هللا تعالى بالعلم ،وبين من أماته هللا تعالى بالجهل،

كما أن من كان في الظلمة لي

) ١تفسير الايضاو

١٣٨/٢

) ٢تفسير الايضاو

2١2/١

) ٣من بالغة القرآن للادو
) ٣الطراز ١٨٣/٢

()4

حاله كحال من هو في النور ،يتصرف و تقلب

.١٣1
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 .1تشبيه احملسوس باملعقول:

من ذل قوله تعالى ﭽﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﭼ
الصافات  ،12 – 1٣قال الايضاو رحمه هللا (ك َّنه رد ال َّ ِ
ياط ِ
ين في تناهي القبح والهول،

وهو ت ايه بالمتليل كت ايه الفا
فقول الايضاو

الحسن بالمل (. ١

ارة لى أن هذا الت ايه من ت ايه المحسو

(ت ايه بالمتليل

بالمعقول ،ذ ن ال جرة وهي من ار يا التي تدر بالح

اهت اردو

محسوسة ال معقولة ،وهنا نذكر أن معمر ان المثنى قد س ل في مجل

معنى هذه اآلية وكيف به الطل اردو

ال ياطين وهي غير

الفضل ان الربي عن

ال ياطين وهي لم تعرف بعد؟ و نبغي الت ايه ب ي

معروف حتى يتاين الم به و تضح ،ف جاب أاو عايدة ب نه على حد قول ال اعر
أيقتلني والم رفي مضاجعي

ومسنونة زرق ك نياب أغوال

ير د أن الم به به هنا غير معروف كذل  ،وأن الغرض من الت ايه عرض الم به في

صورة مستفظعة ملوفة ،والعرب ت به قايح الصورة بال يطان أو الغول ،فيقولون ك نه وجه
ال يطان ،أو ك نه أر

الغول ،وان لم يروهما العتقادهم أنهما ر محض ،ال يلالطهما لير،

فيرتسم في ليالهم ب قبح صورة(. ٣

ونعود لكالم الايضاو الساا
بالمل  ،فقول الايضاو

كت ايه الفا

ذ يقول (وهو ت ايه بالمتليل كت ايه الفا
الحسن بالمل  ،هو من ت ايه المحسو

الحسن

بالمعقول رن

المل غير محسو  ،وذل على نحو ما جا في قوله تعالى ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

يوسف .٢١

ال ار

قال الايضاو رحمه هللا في اآلية السابقة (ِ ْن هذا ِ َّال مل ك ِر م فإن الجم اين الجمال
والكمال الفا والعصمة البالغة من لوار المال كة ،أو رن جماله فوق جمال الب ر وال

يفوقه فيه ال المل (. ٢

) ١تفسير الايضاو

١23/٢

) ٢تفسير الايضاو

١1١/٣

) ٣المنهاج الواضح للبالغة 2/١

291

مباحث علم الايان في تفسير الايضاو

الفصل الثالث
فقد حسن الت ايه بالمل
الت ايه ال بالمحسو

عند رادة تقر ر الكمال والفضيلة والحاصل أن هذا من باب

(١

ال بالمتليل

 .4تشبيه املعقول باحملسوس:
ومثال هذا النوي من الت ايه قوله تعالى ﭽ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﭼالنور  ، ٢2قال الايضاو رحمه هللا قد ذكر في معنى التمثيل وجوه
ارول أنه تمثيل للهدل الذ

تضمنته من الهدل بالم كاة المنعوتة.

دلت عليه اآليات الماينات في جال مدلولها وظهور ما

ولياالتهم بالمصبا  ،وانما

أو ت ايه للهدل من حيث نه محفوف بظلمات أوهام النا

ولي الكاف الم كاة ال تمالها عليه ،وت ايهه به أوف من ت ايهه بال م .
أو تمثيل لما نور هللا به قلب المدمن من المعارف والعلوم انور الم كاة المناث فيها من

مصباحها(. ٣

فالهدل أو نور هللا الذ يقذفه في قلب المدمن هي أمور عقلية اهها هللا في هذه اآلية

بالمصبا  ،وهو محسو  ،لتكون هذه اآلية مثال على ت ايه المعقول بالمحسو .

ض ِرب هللا ارمثال لِ َّلنا ِ التي لتم هللا اها اآلية
ويقول أاو السعود عن قوله تعالى (وي ْ
ِ
يقتضي حالهم َّ
ض ِرب هللا ارمثال لِ َّلنا ِ في تضاعيف الهداية حسبما
فإن له دلالً
السابقة وي ْ
عظيماً في باب اإلر اد رنه ا ارز لوم قول في هي ة المحسوس وتصو ر رو ِ
ااد المعاني بصورة

الم نو ِ ولذل مثمل نوره المعار به عن القرآن الماين انور الم كاة

) ١انظر مفاتيح الغيب ٢٢1/٣1
) ٣تفسير الايضاو

٣1٨/٣

) ٢تفسير أاي السعود ١11/1
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 .1تشبيه املفرد باملفرد:

والمراد بقولنا مفرد ومر ب :أر المفرد ي ور تشبي شيء واحد بشيء واحد ،وهو من

الت ايه الذ ي تي باعتبار طرفي الت ايه ذ ينقسم لى (ت ايه مفرد بمفرد ،ومفرد بمركب ،ومركب
بمركب ،ومركب بمفرد .

فمن ت ايه المفرد بالمفرد قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ البقرة  ١1قال الايضاو رحمه هللا والظاهر أن
التمثيلين من جملة التمثيالت المدلفة ،وهو أن ي به كيفية منتزعة من مجموي تضامت أجزاده
وتالصقت حتى صارت ي اً واحداً ب لرل مثلها ...والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة
وال دة ،بما يكااد من انطف ت ناره بعد يقادها في ظلمة...ويمكن جعلهما من قايل التمثيل المفرد،

وهو أن ت لذ أ يا فرادل فت اهها ب مثالها كقوله تعالى ﭽﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ فاطر  ٣١ – ١1وقول امر القي
طباً وياِبسا
ك َّن قلوب الطير ر ْ

لدل ِ
وكرها َّ
العناب والح ف البالي

ب ن ي به في ارول ذوات المنافقين بالمستوقدين ،واظهارهم اإليمان باستيقاد النار وما

انتفعوا به من حقن الدما وسالمة ارموال واروالد وغير ذل اإضا ة النار ما حول المستوقدين،

وزوال ذل عنهم على القرب اإهالكهم وبإف ا حالهم وابقا هم في اللسار الدا م ،والعذاب السرمد
اإطفا نارهم والذهاب انورهم(. ١

فالايضاو رحمه هللا يرل أن هذه اآلية هي من الت ايه المركب الذ سماه (بالت ايهات

المدلفة فان عز وجل به المنافقين بحال الذين استوقدوا نا اًر ،وكان من صفتهم أنهم في النهاية
ذهب هللا انورهم ،والم به به هنا مركب.

و رل كذل أن اآلية تحتمل أن تكون من ت ايه المفرد بالمفرد ذ يقول أنه به (ذوات

المنافقين بالمستوقدين  ،دون النظر لى صورة وحالة هدال المستوقدين ،وهنا يصح أن يكون من
ت ايه المفرد بالمفرد على هذا الت و ل.

ويعتار الايضاو قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ فاطر  ٣١ – ١1من الت ايه المفرد ،ويقول في تعليقه على هذه اآلية (وما
) ١تفسير الايضاو

2٨/١
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يست ِو ْارعمى واْلب ِ
صير الكافر والمدمن( ...وال الظلمات وال النور وال الباطل وال الح ( .وال
ْ
ْ
ظل وال اْلحرور وال الثواب وال العقاب (وما ي ْست ِو ْار ْحيا وال ْار ْموات تمثيل آلر للمدمنين
ال ِم
والكافر ن أالغ من ارول ولذل كرر الفعل(. ١

قد يس ل سا ل كيف يعتار الايضاو هذه الت ايهات كلها من ت ايه المفرد بالمفرد ،وقد

طو ذكر الم اَّهات ،وص مِر بالم اهات اها ،فوجب لذل
ت ايهات مفردة.
والصحيح أن الت ايه الذ

أن نعتارها استعارات تصر حية ال

يحذف منه الم به ي تبه باالستعارة التصر حية حقيقة ،لكن

يخ البالغة اإلمام عاد القاهر الجرجاني وضح لنا الفرق اينهما ومتى نعتار الت ايه المحذوف
(٣

منه الم به ت ايهاً اليغاً ومتى نعتاره استعارة تصر حية ،ووض لذل أسساً للتفر اينهما وهي

أوالً ن حسن دلول أدوات الت ايه على الم به به ،ب ن يكون معرفة ،فإنه يكون ت ايهاً
اليغاً وال يكون استعارة الاتة ،مثل ز د ارسد ،وهي م النهار.
ثانياً ن حسن دلول بعض أدوات الت ايه على الم به به ،وتعذر دلول البعض اآللر،

وكان الم به به نكرة ،فإنه جاز عده من االستعارة ،نحو ز د أسد ،وهي م  ،فإنه ال يحسن أن
يقال ز د ك سد ،وحسن أن نقول ك ن ز داً أسد.

ثالثاً واذا لم يحسن دلول ي منها على الم به به ب ن يكون نكرة موصوفة بما ال يال م

الم به به كان عده من االستعارة أحسن كقول

فالن ادر يسكن اررض ،و م

ال يحسن دلول ي من اردوات فيها ال اتغيير صورته كقول

اررض ،وهي كال م

ال أنها ال تغيب.

ال تغيب ،فإنه

فالن كالادر ال أن يسكن

وواضح أن الم اهات اها في آية ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ فاطر  ٣١ – ١1كلها معارف يحسن دلول أدوات الت ايه عليها فيجب
عدها حينها من الت ايهات المفردة كما أوضح الايضاو ولي

اال تباه ورف االلتبا .

) ١تفسير الايضاو

١١1/٢

من االستعارة ،وبهذا يكون قد زال

) ٣من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان  ،ر .٣٣1-٣٣٨راج أسرار البالغة  ٢٣3وما بعدها.
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والايضاو نفسه يتطرق لى قضية الت ايه واالستعارة وأنهما وان ا تاها عند حذف الم به
ال أنه يمكن فض اال تباه وذل

ذا أمكن تقدير الم به وكان في حكم المنطوق كما أ ار عاد

القاهر الجرجاني فيما تقدم ،ونرل ذل عند الايضاو في قوله تعالى ﭽﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭼ البقرة .١٨
قال الايضاو رحمه هللا (ص ٌّت ب ت مي لما سدوا مسامعهم عن اإلصالة لى الح
وأاوا أن ينطقوا به ألسنتهم و تبصروا اآليات ب بصارهم ،ج ِعلوا ك نما أيفت م اعرهم وانتفت قواهم...
واطالقها عليهم على طر قة التمثيل ،ال االستعارة ذ من رطها أن يطو ذكر المستعار له ،بحيث
يمكن حمل الكالم على المستعار منه لوال القر نة كقول زهير
ِ
السال ِ مق َّذف
لدل أسد اكي م

ل ـ ـ ـه لِـ ـ ـاد أظفـ ـ ـاره لم تقـ ـ ـ ـْل ِم

وهاهنا وان طول ذكره بحذف الماتدأ لكنه في حكم المنطوق به ،ونظيره
علي وفي الحر ِ
وب نعامة
أسد َّ

ُ َّ
ُ َّ
 .6تشبيه املركب باملركب:

الص ِ
افر(. ١
من ص ِفير َّ
ف ْتلا تنفر ْ

وهو من الت ايه الذ يقسم باعتبار اإلفراد والتركيب والتعدد ،ويسميه الايضاو اـ (الت ايه

المدلف  ،حيث يقول عند تعرضه لقوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ البقرة  ،١1ولقوله تعالى ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭼ البقرة .١1
يقول الايضاو رحمه هللا الظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيالت المدلفة ،وهو أن ي به

كيفية منتزعة من مجموي تضامت أجزاده وتالصقت حتى صارت ي اً واحداً ب لرل مثلها ،كقوله

تعالى ﭽﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ اآلية .الجمعة . ٣(2

ون لذ من كالم القاضي الايضاو رحمه هللا تعر فاً لت ايه المركب بالمركب ذ يعرفه ب نه

(أن ي به كيفية منتزعة من مجموي تضامت أجزاده وتالصقت حتى صارت ي اً واحداً ب لرل
مثلها .

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

2٣/١
2٨/١
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أما فيما يلر اآلية التي مثل اها الايضاو لت ايه المركب بالمركب وهي قوله تعالى:
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الجمعة  2قال الايضاو عنها فإنه ت ايه حال اليهود في
جهلهم بما معهم من التوراة ،بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة .والغرض منهما

تمثيل حال المنافقين من الحيرة وال دة ،بما يكااد من انطف ت ناره بعد يقادها في ظلمة ،أو بحال

من ألذته السما في ليلة مظلمة م رعد قاصف وبرق لاطف ولوف من الصواع (. ١

ومن ت ايه المركب بالمركب قوله تعالى ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ

يون

.٣٣
قال الايضاو رحمه هللا هو مثل في الوقت القر ب والممثل به مضمون الحكاية وهو

زوال لضرة النبات فج ة وذهابه حطاما بعد ما كان غضاً والتف ،وز ن اررض حتى طم فيه
أهله وظنوا أنه قد سلم من الجوا ح ال الما وان وليه حرف الت ايه رنه من التشبي المر ب(. ٣
وقد َّ
عل اان ارثير على الت ايه في هذه اآلية فقال ف ِماهت حال الدنيا في سرعة زوالها،

حطاما بعدما التف وتكاثف،
وانقراض نعيمها بعد اإلقبال بحال نبات اررض في جفافه ،وذهابه
ً
وز ن اررض .وذا ت ايه صورة بصورة ،وهو من أادي ما يجي في بابه(. ٢

من أنواع التشبيه يف تفسري البيضاوي:

 .0التشبيه البليغ:
(٣
وهو ت ايه حِذف منه ارداة ووجه ال به ،ويعتار من أكثر ارنواي بالغة
مثاله قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣32/٢
11/٣

) ٢المثل السا ر ١١3/٣

) ٣من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان  ،ر ١11اتصرف

295

مباحث علم الايان في تفسير الايضاو

الفصل الثالث

ﭶﭷ ﭸ ﭼ البقرة  ،٣2قال الايضاو رحمه هللا فالمعنى هذا مثل رزقنا ولكن لما استحكم
ال به اينهما جعل ذاته ذاته كقول

أاو يوسف أاو حنيفة(. ١

فالايضاو رحمه هللا بقوله (ولكر لما استح ت الشب بينهما ج ل ذات ذات

قولك :أبو

يوسف أبو حنيفة) ،ي ير لى الت ايه الاليغ ،وهو الستحكام ال به اين الم به والم به به تحذف
.

أداة الت ايه حتى يصيران ك نهما ي اً واحداً ،لذل يعد هذا النوي أالغ أنواي الت ايه

ونرل السيوطي في حا يته على تفسير الايضاو يعل على كالم الايضاو الساا بقوله

والذ ذهب ليه المصنف ت ايه اليغ بحذف ارداة ووجه ال به(. ٣

والساب في كون الت ايه الاليغ أالغ أنواي الت ايه رنه ي ير لى اتفاق كامل اين الم به
والم به به ك نهما ي واحد كما عار عنه الايضاو بقوله (جعل ذاته كذاته  ،ولهذا يقول العلو

في الطراز "اعلم أن الت ايه المضمر ارداة أالغ وأوجز من الت ايه الذ ظهرت أداته ،أما كونه
ذا قلت ز د ارسد ،فقد جعلته نف

أالغ ف ن

كارسد ،فلي

هذه الحقيقة ،من غير واسطة ،الالف قول ز د

يفيد ال مطل الم ااهة ال غير ،وأما كونه أوجز ،ف ن أداة الت ايه محذوفة منه،

فلهذا كان ألصر من جهة لفظه"(. ٢

ومن الت ايه الاليغ قوله تعالى ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

السماوات
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭼ آل عمران  ،١٢٢قال الايضاو رحمه هللا (وجَّن ٍة رضها َّ
واألرض) أ عرضها كعرضهما ،وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طر قة التمثيل،
رنه دون الطول(. ٣

فهذا ت ايه اليغ أ ار ليه الايضاو بقوله (عرضها كعرضهما " ،فلما كان العرض عادة

أضي من الطول تر للليال أمر تصور طول يكون عرضه السماوات واررض"(.)5

) ١تفسير الايضاو

13/١

) ٣نواهد اربكار ١٢٣/٣
) ٢الطراز ١1١/١
) ٣تفسير الايضاو

٣11/١

) 2من بالغة القرآن رحمد الادو

٣٣1
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 .0التشبيه الضمني:

صر فيه ب ركان الت ايه على الطر قة المعلومة ،ال يفهم من معنى الكالم
هو ما لم ي َّ

وسياق الحديث(. ١

ومما جا في القرآن على هذا النوي من الت ايهات قوله تعالى ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ هود

السماوات و ْار ْرض لي
 ،١31 – ١31قال الايضاو رحمه هللا (لالِِدين ِفيها ما دام ِت َّ
دوامهم في النار ادوامهما فإن النصور دالة على ت ايد دوامهم وانقطاي دوامهما .ال التعاير عن
الرتبا

الت ايد والمبالغة بما كانت العرب يعارون به عنه على سايل التمثيل ...رنه ت ايه بما ال يعرف
أكثر اللل وجوده ودوامه ،ومن عرفه فإنما يعرفه بما يدل على دوام الثواب والعقاب(. ٣
وقد عل ال هاب اللفاجي في حا يته على قول الايضاو

(رنه ت ايه بما ال يعرف

أكثر اللل وجوده ودوامه  ،قال ال هاب قيل إن ي ني أر في الكالت تشبيها ضمنيا لدوامهم

ادوامهما ،وان كان بحسب اإلعراب ظرفا للالدين ،وال اد أن يكون الم به به أعرف ليفيد الت ايه،
ويحصل الغرض منه

(٢

أما اان عا ور فقد قال في هذه اآلية ومعنى (ما دامت السماوات واررض الت ايد رنه
جرل مجرل المثل ،واال فإن السماوات واررض المعروفة تضمحل يوم ذ ،قال تعالى :ﭽﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥﮦﭼ اراهيم .)4(٣٨
ومن الت ايه الضمني قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

ﭼ الحجرات  ، ١٣قال الايضاو رحمه هللا (أي ِحب أحدكم أن ي ْكل لحم أ ِل ِ
يه م ْيتاً تمثيل لما
ْ ْ
ْ
يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفح وجه م مبالغات االستفهام المقرر ،واسناد الفعل

) ١علوم البالغة للمراغي ٣٢٣
) ٣تفسير الايضاو

١23/٣

) ٢حا ية ال هاب ١٢1/2

) ٣التحر ر والتنو ر ١12/١٣
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لى أحد للتعميم وتعلي المحبة بما هو في غاية الكراهة ،وتمثيل االغتياب ب كل لحم ِ
اإلنسان وجعل

الم كول ألاً وميتاً وتعقيب ذل بقوله (فك ِرْهتموه تقر اًر وتحقيقاً لذل (. ١

فالايضاو رحمه هللا ي ير لى أن في اآلية ت ايهاً وان لم يصر بكون ضمنياً لكنه لما
كان الت ايه من الت ايهات التي تفهم بالتلميح دون وجود ارداة كان من الت ايه الضمني.
 .1التشبيه املقلوب:

الت ايه المقلوب ويسمى المنعك  ،هو ما رج فيه وجه ال به لى الم به به وذل حين

يراد ت ايه ال از د بالناقر و لح ارصل بالفري للمبالغة ،وهذا النوي جار على لالف العادة في

الت ايه ،ووارد على سال الندور وانما يحسن في عك

المعنى المتعارف كقول البحتر

في طلعة الادر ي من محاسنها

وللقضيب نصيب من تثنيها

عك

والمتعارف ت ايه الوجوه الحسنة بالادور ،والقامات بالقضيب في االستقامة ،والتَّثِمني لكنه
()2
ذل مبالغة

ف ِ
عاقد الت ايه قد يحلو له أحياناً أن يجعل الم بَّه في كالمه م ماهاً به ،و جعل الم مبه به
م اَّهاً ،ليد َّل بصنيعه هذا على أن وجود وج ِه ال م به في الم بَّه أقول وأظهر من وجوده في الم ب ِ
َّه
م
ْ

به(. ٢

ومن الت ايه المقلوب قوله تعالى ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ البقرة .٣12
قال القاضي الايضاو رحمه هللا (ذلك بأَّنهت قالوا إَّنما البيع مثل الربا) أ ذل العقاب

بساب أنهم نظموا الربا والاي في سل واحد إلفضا هما لى الربح فاستحلوه استحالله .و ار األصل

إنما الربا مثل البيع ولكر

) ١تفسير الايضاو

س لومبالغة ،ك نهم جعلوا الربا أصالً وقاسوا به الاي (. ٣

٢31-٢3٨/٢

) ٣جواهر البالغة ٣٢1

) ٢البالغة العربية لعاد الرحمن الدم قي ٣3١/٣
) ٣تفسير الايضاو

٣٢3/١
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فالايضاو رحمه هللا بقوله (وكان ارصل نما الربا مثل الاي ولكن عك

للمبالغة ،

ي ير لى الت ايه الذ عرف بالت ايه المقلوب ،فمن المعلوم أن الم به به يكون هو ارصل وهو

ارتم واركمل صفة لذل يعمد لى الت ايه به ،فهم العتقادهم أن الربا أتم وأكمل من الاي وأنه هو
ارصل عكسوا فقاسوا الاي به ولم يقيسوه بالاي  ،وك نه هو ارصل والاي هو الفري ،تعالى هللا عما

يقولون علواً كايرا.

وقال العلو في الطراز في هذه اآلية وكان القيا

في قولهم نما الربا مثل الاي  ،في

تحليله غراقا منهم في المبالغة ،وذهابا لى أن الربا في باب الحل أدلل من الاي وأقول حاال،
وهذا من أنواي الت ايه يلقب بالمعكو  ،ولهذا يقال صبح كغرة الفر  ،ويقال في عكسه أيضا
()1

غرة كالصبح

ومن الت ايه المقلوب في كتاب هللا عز وجل قوله تعالى ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭼ النحل  ، ١1قال الايضاو رحمه هللا وكان ح الكالم (أفمن ال يلل كمن
يلل  ،لكنه عك

العجزة ايهاً اها(. ٣

تنايهاً على أنهم باإل ار بان سبحانه وتعالى جعلوه من جن

المللوقات

وسموها آلهة ت ايها بان
فإن مقتضى الظاهر العك ؛ رن اللطاب للذين عادوا اروثان َّ

سبحانه وتعالى؛ فقد جعلوا غير اللال مثل اللال  ،فلولف في لطااهم؛ رنهم بالغوا في عبادتها؛
وغلوا حتى صارت عندهم أصال في العبادة واللال سبحانه وتعالى فرعا ،فجا اإلنكار على وف

ذل (. ٢

) ١الطراز ١٣1/١
) ٣تفسير الايضاو
) ٢بغية اإليضا

٣21/٣

٣٣3-٣١1/٢
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املبحث الثاني :اجملــــاز
اجملاز لغة:

المجاز لغة :ج ْزت الطر وجاز الموض ج ْو اًز وجدو اًز وجوا اًز ومجا اًز وجاز ِب ِه وجاوزه
()1
ِجوا اًز وأجازه وأجاز غيره وجازه سار ِف ِ
يه وسلكه
والمجاز اسم للمكان الذ يجاز فيه كالمعاج والمزار وأ باههما ،وحقيقته هي االنتقال من

مكان لى آلر .وقد تحدث البالغيون والنقاد عن هذا الفن في كتاهم وسمى أاو عايدة أحد كتبه
"مجاز القرآن" وعالج فيه كيفية التوصل لى فهم المعاني القرآنية باحتذا أساليب العرب في كالمهم

وسننهم في وسا ل اإلبانة عن المعاني ،ولم ِ
يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وانما عنى بمجاز

اآلية ما يعار به عن اآلية(.)2

وقد تكلم عاد القاهر الجرجاني عن المجاز فقال المجاز مْفعل من جاز ال ي يجوزه،
ذا َّ
تعداه ،واذا عدل باللفا عما يوجبه أصل اللغة ،وصف ب نه مجاز ،على معنى أنهم جازوا به

ارصلي ،أو جاز هو مكانه الذ وض فيه َّأوالً(.)3
موضعه
َّ
ً
اجملاز اصطالحا:

والتعر فات السابقة للمجاز هي تعر فات يقصد اها المجاز بمعناه اللغو ال االصطالحي،

فالمجاز االصطالحي نرل ال يخ عاد القاهر الجرجاني يعرفه ب نه فكل كلمة أر د اها غير ما
ت قلت كل كلمة

ارول ،فهي مجاز وان
وقعت له في و ْ
ض واضعها ،لمالحظة اين الثاني و م
ض الواض لى ما لم توض له ،من غير أن تست نف فيها وضعاً،
ج ْزت اها ما
ْ
وقعت به في و ْ
ضعت له فيوض واضعها ،فهي مجاز(. ٣
لمالحظة اين ما تج موز اها ليه ،وبين أصلها الذ و ْ
أما السكاكي فقد عرفه ب نه الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقي
َّ

استع ماال في الغير بالنسبة على نوي حقيقتها م قر نة مانعة عن رادة معناها في ذل النوي...

) ١لسان العرب (جوز ٢٣1/2

) ٣معجم المصطلحات البالغية وتطورها أحمد مطلوب /٢ر ،١1٢مطبعة المجم العلمي العراقي١٣31 ،ه١1٨1 ،م.
) ٢أسرار البالغة ٢12
) ٣أسرار البالغة ٢2٣
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ول أن تقول المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما تدل عليه انفسها داللة ظاهرة استعماالً في
(١

الغير بالنسبة على نوي حقيقتها م قر نة مانعة عن رادة ما تدل عليه انفسها في ذل النوي

أما العلو فقال وأحسن ما قيل فيه ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوض الذل
(٣

وق فيه التلاطب لعالقة اين ارول والثاني

ولالصة القول فإن المجاز هو استلدام الكلمة في غير ما وضعت له لعالقة م قر نة

مانعة من رادة المعنى ارصلي

()3

قسم المجاز لى مجاز عقلي ومجاز مرسل.
وي َّ

املطلب األول :اجملاز العقلي:
(٣

ات ول

سمى بمجاز اإلسناد ،ويعرف ب نه سناد الفعل أو معناه لى مالب
وي َّ

له غير ما هو له

وقيل هو سناد الفعل أو ما في معناه لى غير ما هو له في الظاهر من حال المتكلم

لمالبسة م قر نة صارفة عن أن يكون اإلسناد لى ما هو له

()5

وسماه
وقد أ ار الايضاو في تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل لى المجاز العقليَّ ،

اـ"اإلسناد المجاز " وبيَّن كثي اًر من العالقات والمالبسات التي ي تي عليها

عالقات اجملاز العقلي يف تفسري البيضاوي:
 .0الزمانية:

حيث يسند الفعل أو ما في معناه لى الزمن الذ وق فيه ،وذل كقول هللا تعالى ﭽﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ الفاتحة  ،٣قال الايضاو رحمه هللا أضاف اسم الفاعل لى الظرف ج ار له

) ١مفتا العلوم ٢13-٢21
) ٣الطراز ٢1/١

) ٢من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ،ر ١1٨
) ٣اإليضا

٨1-٨٣/١

) 2علوم البالغة للمراغي ٣1١
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مجرل المفعول به على االتساي كقولهم يا سارِق الْليلة أ ْهل الدار ،ومعناه( :موك األمور يوت
الدير (. ١
ومن اإلسناد المجاز لعالقة الزمان قوله تعالى ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ يوسف  ،٣٨قال الايضاو رحمه هللا (ث َّم ي ِْتي ِم ْن ب ْعِد ذلِ س ْب ِ داد
ي ْكْلن ما قَّد ْمت ْم له َّن أ ي كل أهلهن ما َّادلرتم رجلهن ف سند ليهن على المجاز تطايقاً اين المعار
والمعار به(. ٣

فقال (ي كلن والمعنى ي كل النا

على المجاز العقلي لعالقة الزمانية.

فيهن ،ف سند الفعل لى الزمن ،وهو السنوات السبعة،

ومنه قوله تعالى ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭼ غافر  ،1١قال

النهار مبص ار) يبصر فيه أو به ،واسناد ِ
الايضاو رحمه هللا (و َّ
اإلبصار ليه مجاز فيه مبالغة(. ٢
 .0املكانية:
يسند الفعل أو ما في معناه لى المكان الذ

وق فيه ،وذل نحو قوله تعالى ﭽﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ

ﮰﭼ البقرة  ،1١قال الايضاو رحمه هللا (م َّما تنبت األرض) من ِ
اإلسناد المجاز  ،واقامة
القاال مقام الفاعل(. ٣

فاررض وان كانت مكاناً للزري واإلنبات لكنها ليست هي المناتة على الحقيقة ،ادليل أن

كثي اًر من ارراضي جردا قاحلة ،ال تنات وال تثمر ،لذل فهو سناد مجاز أسند فيه الفعل لى

اررض ،والمنات الحقيقي هو هللا عز وجل لقوله ﭽﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ الحجر  ،١1وقال ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﭼ ق .1

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١٣/١

١11/٣

) ٢تفسير الايضاو ٣١٣/٢
) ٣تفسير الايضاو

١32/١
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ومنه قوله تعالى ﭽﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭼ يوسف

 ،٢1قال الايضاو رحمه هللا (يا صاحبي السجر) أ يا ساكنيه ،أو يا صاحاي فيه ف ضافهما
ليه على االتساي كقوله يا سارِق َّ
اللْيلة أ ْهل َّ
الد ِار(. ١
فقد أسند ارصحاب لى السجن وقصد أن يسند نفسه لى ارصحاب ،فيقول (يا صاحب َّي
في السجر) فعدل عن ذل لى اإلسناد لى السجن رنه المكان الذ اجتمعوا فيه.
ومن اإلسناد لى المكان قوله تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ مر م  ٣قال الايضاو رحمه هللا أسند اال تعال لى ال أر

الذ

()2

هو مكان ال يب مبالغة

ومن قول ت الى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭼ

البقرة  ٣2قال الايضاو رحمه هللا( :تجري مر تحتها األ نهار) أ من تحت أ جارها ،كما تراها

جار ة تحت ار جار النااتة على واط ها...والنهر بالفتح والسكون المجرل الواس فوق الجدول

ودون البحر ،كالنيل والفرات ،والتركيب للسعة ،والمراد اها مادها على اإلضمار ،أو المجاز ،أو
المجار أنفسها .واسناد الجر
الزلزلة ٣

ليها مجاز كما في قوله تعالى :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

()3

ف سند الجر لى ارنهار ،والنهر هو المكان الذ يجر فيه الما  ،فلذل فالما هو الذ

يجر  ،ولي

النهر ،فيكون هذا سناداً مجاز اً عالقته المكانية.

 .1املصدرية:
حيث يسند الفعل لى المصدر ادالً من الفاعل ،وذل كقوله تعالى ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

الصور نفخة واحدة) لما بالغ
ﭳ ﭴ ﭼ الحاقة  ،١٢قال الايضاو رحمه هللا (فإذا نفخ في ُّ

في تهو ل القيامة وذكر م ل المكذاين اها تفليماً ل نها وتنايهاً على مكانها عاد لى رحها ،وانما
حسن سناد الفعل لى المصدر لتقيده(. ٣

) ١تفسير الايضاو

١1٢/٣

) ٢تفسير الايضاو

13-11/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٢13/٣
٣٣3/٢
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ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ هود  ،٣1قال
الايضاو رحمه هللا (إَّن مل غير صال ٍح) فإنه تعليل لنفي كونه من أهله ،وأصله نه ذو عمل
فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة كقول اللنسا تصف ناقة
ترت ما رتعت حتى ِذا ْاد َّكرت

فِإَّنـ ـ ـ ـ ـ ـما هي قـ ـ ـبال وِا ْدا ـ ـ ـ ـ ـار(.)1

فاان نو عليه السالم كان مغرقاً في الفساد وفي العمل غير الصالح لذل

المصدر والمقصود به اان نو عليه السالم ،إلفادة كونه لي

هالكه.

أسند لى

فيه صالحاً الاتة ،مما يستوجب

والايت الذ است هد به الايضاو ال اهد فيه (فإنما هي قبال وادبار  ،است هد به يخ

باإلقبال و ِ
البالغة عاد القاهر الجرجاني على المجاز وقال وذا أنها لم ت ِرْد ِ
اإل ِ
دبار غير معناهما،
ِ
تجوزت في نف ِ
تجوز ْت في أ ْن جعل ْتها لكث ِرة ما تقِال وت ْدِار ،ولِغلبة ذا
الكلمة ،وانما َّ
فتكون قد َّ
عليها واتصاله منها ،وانه لم يكن لها حال غيرها ،ك نها قد تجسمت من اإلقبال و ِ
اإل ِ
دبار(.)2
 .4املفعولية:
وذل نحو قوله تعالى ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ الحاقة  ٣١والقارعة  ،1قال الايضاو
رحمه هللا في آية الحاقة (فهو في يش ٍة راضي ٍة) ذات رضا على النسبة بالصيغة .أو جعل الفعل
لها مجا اًز وذل لكونها صافية عن ال وا ب دا مة مقرونة بالتعظيم(. ٢
وقال الايضاو في موض سورة القارعة (فهو ِفي ِعي ة في عي ( .ر ِ
اضية ذات رضا

أو مرضية.

فقد تم اإلسناد لى صيغة اسم الفاعل وقصد أن يسند لى اسم المفعول وذل على سايل

الرضا في كلمة "راضية"
المجاز" ،فـ(راضية اسم فاعل ،وقد جا في هذا التعاير القرآني سناد م
أن الراضي هو صاحب العي ةْ ،ذ ي ْرضى عن عي ته الحسنة ،فالعي ة في
لى العي ة ،م م
صححت استلدام هذا المجاز العقلي كون العي ة محيطة بحياة
الحقيقة
مرضية .والعالقة املتي َّ
م
ِ
كل ما يحيط به.
صاحِاها ،ورضاه اها ي ي م
الرضا في م
) ١تفسير الايضاو

١٢٢/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٣٣/٢

) ٣دال ل اإلعجاز ٢3١
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والتحليل النفسي لهذا ْ ِ
فإنه يرل الدنيا كملها من حوله سعيدة ،ومن
أن من كان سعيداً م
يك ف م
م
(١
َّ
فإنه يرل الدنيا كلها من حوله حز نة ،وهكذا" .
كان حز ناً م
ومثال االسناد المجاز لى صيغة اسم الفاعل ويقصد اها اسم المفعول قوله تعالى ﭽﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ هود  ،٣٢قال الايضاو

ّلل إَّال مر رحت) رد اذل أن يكون اليوم معتصم من جال
رحمه هللا (قال ال اصت اليوت مر أمر َّ
ونحوه يعصم الال ذ به ال معتصم المدمنين وهو السفينة .وقيل( :ال اصت) بمعنى ال ذا عصمة

كقوله (في يش ٍة راضي ٍة (. ٣
 .1الفاعلية:

حيث يسند الفعل لى صيغة اسم المفعول و راد اسم الفاعل وذل نحو قوله تعالى ﭽﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ اإلس ار

 ،٣2قال الايضاو

رحمه هللا (مستو ار) ذا ستر كقوله تعالى( :و ده مأتًّيا) وقولهم سيل مفعم ،أو مستو اًر عن

الح (. ٢

فقد أسند الفعل لى صيغة اسم المفعول (مستو ار  ،وأراد اسم الفاعل (سات اًر .
 .6السببية:
حيث يسند الفعل لى الساب الذ أدل لى الفعل ،وذل نحو قوله تعالى ﭽﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭼ التوبة
 ،١٣٣وكقوله تعالى أيضاً ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ نو .1
قال الايضاو رحمه هللا (فوت يزدهت د ائي إَّال ف ار ار) عن ِ
اإليمان والطاعة ،واسناد الز ادة

لى الدعا على السااية كقوله (فزادتهت إيمانا) (. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝ ﭼ هود  ،٨٣قال الايضاو رحمه هللا (فل َّما جا أ ْمرنا عذاانا أو أمرنا به...وكان
) ١البالغة العربية لعاد الرحمن الدم قي ١1٨/١
) ٣تفسير الايضاو

١٢٣/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣2١/٢

) ٢تفسير الايضاو

٢32/٣
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حقه (جعلوا عاليها سافلها أ
تعظيماً ل مر(.)1

المال كة الم مورون به ،ف سند لى نفسه من حيث نه المساب

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﭼ التوبة

 ،٣3قال الايضاو رحمه هللا واسناد ِ
اإللراج لى الكفرة رن همهم اإلراجه أو قتله تساب إلذن
هللا له باللروج(.)2

تعرض له الناي صلى هللا عليه وسلم من أذل
والمعنى الذ ي ير ليه الايضاو أن ما َّ

الم ركين قال الهجرة في مكة ،من تعذيب و تم وقتل رصحابه ،لم يكن الساب المبا ر إللراجه

من مكة ،وانما لرج منها بساب أن هللا أمره اذل  ،ولذل يكون (ألرجه الذين كفروا سناداً مجاز اً
فقد أسند اإللراج لى كفار مكة ،وهم ساب فيه لكنهم ليسوا الملرجين للناي على الحقيقة.

وهنا لفتة اديعة لى مدل الصار واالحتساب الذ كان الناي صلى هللا عليه وسلم قد َّ
وطن

نفسه عليه ،تر دنا ليها بالغة المجاز العقلي في هذه اآلية ،فالناي رغم كل ما تعرض له من سب

و تم وقتل رصحابه أمام ناظر ه ،وتعذيب وحرق وكي ،حتى نفسه ال ر فة تعرضت ل ذل ووض

عليه سال الجزور ،رغم كل هذا لم تكن هذه أسباباً تدف الناي للهجرة ال كان مستعداً للصار أكثر
في سايل الدعوةَّ ،ال أن هذه كانت أسباباً غير مبا رة ،ذ كان الساب المبا ر هو أمر هللا له
بالهجرة واللروج لى المدينة.

ومن المجاز العقلي الذ عالقته السااية قوله تعالى ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﭼ هود  ،٢١قال الايضاو رحمه هللا (وال أقول لَِّلِذين ت ْزد ِر أ ْعينك ْم واالزد ار به
افتعال من زرل عليه ذا عابه...واسناده لى ارعين للمبالغة ،والتنايه على أنهم استرذلوهم باد
الردية من غير روية بما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون ت مل في معانيهم وكماالتهم(. ٢
فالعين ال تزدر وال تحتقر وال تقلل من

ن أحد ،لكنها هي الساب وهي التي اواسطتها

تحول الم اهدات لى أفعال قلوب من ازد ار واحتقار ،وذل عند من يهتمون بالهي ات والمناظر،
و تناسون الاواطن والدلا ل ،فيك ف لنا المجاز العقلي في هذه اآلية لى أن أهل الدنيا والم تغلين

) ١تفسير الايضاو

١٣٢/٣

) ٢تفسير الايضاو

١٣1/٣

) ٣تفسير الايضاو

2٢/٣
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اها ال يحكمون على النا ال بما تراه أعينهم من الظواهر ،وما تادو عليهم من زلارف الدنيا
ومتاعها ،فهي حث من هللا عز وجل َّأال يكون المسلم مثلهم في الحكم على النا .
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﭬﭭﭮ ﭯﭰﭼ البقرة  ،٣٨٢قال الايضاو رحمه

هللا (ومر ي تمها فإَّن

ثت قوب ) أ ي ثم قلبه أو قلبه ي ثم...واسناد ِ
اإلثم لى القلب رن الكتمان

مقترفه ونظيره العين زانية وارذن زانية .أو للمبالغة فإنه ر ي

ارعضا وأفعاله أعظم ارفعال،

وك نه قيل تمكن ِ
اإلثم في نفسه وألذ أ رف أج از ه ،وفاق سا ر ذنوبه(.)1
 .7احمللية:

وفيها يسند الفعل لى المحل ويكون المقصود أن يسند لى الحال كما في قوله تعالى

ير) مستقر
ﭽﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﭼ المدمنون  ،١٢قال الايضاو رحمه هللا (في قر ٍار م ٍ
حصين يعني الرحم ،وهو في ارصل صفة للمستقر وصف به المحل للمبالغة كما عار عنه

بالقرار(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ الما دة  ،٨٢قال الايضاو رحمه هللا (واِذا س ِمعوا
الرس ِ
ول ترل أ ْعينه ْم ت ِفيض ِمن َّ
الد ْم ِ عطف على ال ي ْست ْكِارون وهو ايان لرقة قلوبهم
ما أ ْن ِزل ِلى َّ
و دة ل يتهم ومسارعتهم لى قاول الح وعدم ت ايهم عنه ،والفيض انصباب عن امتال  ،فوض
موض االمتال للمبالغة ،أو جعلت أعينهم من فر البكا ك نها تفيض ب نفسها(. ٢

فالعين ال تفيض رن الفيض معناه انصباب الما لارجاً ،والحقيقة أن الدم هو الذ
يفيض ،لذل كان القيا أن يقال (ترل أعينهم تفيض بالدم  ،لكنه جا بما جا به النظم على
سايل المجاز العقلي الذ عالقته المحلية حيث أسند فعل الفيضان لى المحل وهو (العين  ،وأراد

الحال وهو (الدم  ،وواضح ما فيه من مبالغة واإل ارة لى فر و دة ل وي أول
 .0املماألة واملوافقة:

النفر.

حيث يسند الفعل لى الذ يرضى به وان لم يكن هو فعله على الحقيقة ،ومعنى الممارة
ِ
ِ
اجتم ْعنا،
في لسان العرب وق ْد مارْته على ارمر ممار ًة ساع ْدته عل ْيه و اي ْعته .وتمارْنا عل ْيه ْ
) ١تفسير الايضاو

٣٢1/١

) ٢تفسير الايضاو

٣21/١

) ٣تفسير الايضاو

٣1٣/٣
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ِ
ارِيهم على أمر قد تمالدوا
اجتمعوا عل ْي ِه...قال أاو عا ْيد يقال لِْلق ْو ِم ِذا تتابعوا ْأ
وتمالدوا عل ْيه ْ
عل ْي ِه(.)1
ومما جا من المجاز العقلي على هذه العالقة أو المالبسة قوله تعالى ﭽﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ البقرة 1١
ّلل مر قبل إر نتت مؤمنير) اعتراض
قال الايضاو رحمه هللا (قل فوت تقتوور أنبياء َّ

عليهم بقتل ارنايا م ادعا اإليمان بالتوراة والتوراة ال تسوغه ،وانما أسنده ليهم رنه فعل آبا هم،

وأنهم راضون به عازمون عليه(. ٣

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ النسا

 ،١2٢قال الايضاو رحمه هللا (فقد سألوا موسى أكبر

مر ذلك) وهذا السدال وان كان من آبا هم أسند ليهم رنهم كانوا آلذين بمذهاهم تابعين لهديهم(.)3
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ارعراف  ،11قال الايضاو رحمه هللا (ف قروا َّ
الناقة) فنحروها .أسند
لى جميعهم فعل بعضهم للمالبسة ،أو رنه كان ارضاهم(.)4

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ العنكاوت  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (ِ َّال أ ْن قالوا ا ْقتلوه
أ ْو ح مِرقوه وكان ذل قول بعضهم لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقون أسند لى كلهم(. 2
 .9املالبسة:

ومعنى المالبسة الملالطة ،و َّ
الل ْب

) ١لسان العرب (م
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

) 1لسان العرب (لب

و َّ
اللب

١13-١21/١

١١1/١
٣31/١
22٣/١
٢٢/٢

٣3٣-٣3٢/1
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وي تي سناد الفعل لى غير ما هو له لعالقة المالبسة أ أن الذ أسند ليه الفعل لي
هو المسند الحقيقي ،وانما ملالطته ومصاحاته وعالقته بالمسند أوجات سناد الفعل ليه ،لصحاته
وعالقته القوية بالمسند الحقيقي.

ومثاله قوله تعالى ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁ ﭼ طه  ،٨3قال الايضاو رحمه هللا (ووا دناكت جانب ُّ
الطور األيمر) بمناجاة موسى
وانزال التوراة عليه ،وانما عد المواعدة ليهم وهي لموسى ،أو له وللسبعين الملتار ن للمالبسة(.)1
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

للا س ْب سماوات
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ نو  ،١1 – ١2قال الايضاو رحمه هللا (أل ْم ترْوا ك ْيف لل َّ
ِطباقاً وجعل اْلقمر ِفي ِه َّن نو اًر أ في السماوات وهو في السما الدنيا وانما نسب ليهن لما اينهن
من المالبسة(. ٣

فالقمر في السما الدنيا ولي

في السماوات أجم لكن لما كان اين السماوات من اتحاد

وكانت ك نها ي واحد صح اإلسناد لى السماوات أجمعها مجاز اً.
 .02الوصفية:

يسند الفعل أو ما في معناه لى الوصف ويقصد به المتصف به.
وذل كقوله تعالى ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ فصلت  ،١1قال الايضاو رحمه هللا (لِنِذيقه ْم عذاب
اْل ِل ْزِ ِفي اْلح ِ
ياة الد ْنيا أضاف العذاب لى اْل ِل ْزِ وهو الذل على قصد وصفة به لقوله (ولعذاب
ْاآل ِل ِرة أ ْلزل وهو في ارصل صفة الم َّ
عذب وانما وصف به العذاب على ِ
اإلسناد المجاز
للمبالغة(. ٢

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

الل
ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ اراهيم  ،٢قال الايضاو رحمه هللا (أولئك في ض ٍ

) ١تفسير الايضاو

٢11/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٣٢/٢

) ٣تفسير الايضاو

٣2٣/٢
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يد) أ ضلوا عن الح ووقعوا عنه بمراحل ،والبعد في الحقيقة للضال فوصف به فعله للمبالغة،
ب ٍ
أو ل مر الذ به الضالل فوصف به لمالبسته(. ١
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭼ الفرقان  ،٢٣قال الايضاو رحمه هللا ووصف السايل بالضالل من اإلسناد المجاز
للمبالغة(.)2
و ذا قول ت الى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ هود ٣1

يت مدلم وهو في الحقيقة صفة المعذب
قال الايضاو رحمه هللا( :إني أخاف وي ت ذاب يو ٍت أل ٍ
لكن يوصف به العذاب وزمانه على طر قة جد جده ونهاره صا م للمبالغة(.)3

) ١تفسير الايضاو

٣١٣/٣

) ٢تفسير الايضاو

١٣1/٣

) ٣تفسير الايضاو

2٣٣/٣
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املطلب الثاني :اجملاز املرسل:
تعر فه هو ما كانت العالقة اين ما استعمل فيه وما وض له مالبسة ومناسبة غير

الم ااهة(. ١

وقيل هو الكالم المستعمل في غير المعنى الذ

قر نة مانعة من رادة معناه الوضعي(.)2

وض له ،لعالقة غير الم ااهة م

عالقات اجملاز املرسل يف تفسري البيضاوي:
َّ
 .0السببية:

وهي أن يذكر الساب و راد المساَّب كقوله تعالى ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﭼ النحل  ،٢٣قال الايضاو رحمه هللا (فأصابهت سيئات ما مووا) أ
ج از سي ات أعمالهم على حذف المضاف ،أو تسمية الج از باسمها(.)3
فاآلية واردة في سياق الحديث عن الكافر ن وما يحدث لهم في نار جهنم ،فيقول هللا أن
السي ات أصااتهم ،والحقيقة أنه ليست السي ات واآلثام التي اقترفوها هي التي أصااتهم وأوردتهم
ذل المورد ،وانما ج از وعواقب تل السي ات.

الساب وهي (السي ات  ،وأراد المساَّب وهي (الج از والعاقبة على سايل المجاز
فقد أطل َّ

المرسل الذ عالقته السااية.

وقد َّ
عل ال هاب على كالم الايضاو الساا بقوله فإما أن ي َّ
قدر المضاف أو يجعل من

الم اكلة كما في الك اف ،أو من طالق اسم الساب على المساب على ما أ ار ليه المصنف

رحمه هللا تعالى(.)4

) ١علوم البالغة للمراغي ٣٣1
) ٣جواهر البالغة ٣1٣
) ٢تفسير الايضاو

٣13/٣

) ٣حا ية ال هاب ٢٣1/2
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ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ الجن  ،٣١قال الايضاو

رحمه هللا (قل إني ال أموك لكت ضًّار وال رشدا) وال نفعاً أو غياً ،عار عن أحدهما باسمه وعن
اآللر باسم سابه أو مسابه

عا ار بالمعنيين.

فالايضاو ي ير لى أن اآلية تحتمل أن تكون مجا اًز مرسالً عالقته السااية أو المساَّاية.
فإذا افترضنا أن اآلية سيقت أصالً للتحدث عن المناف والمضار التي أمر هللا نايه أن
(الر د وهو الهداية وأراد ما يترتب عليه وهو (النف ،
ينفي استطاعته منحها لهم ،يكون قد أطل
َّ
(الر د  ،وأراد المساَّب وهو ما يقاال
ويكون مجا اًز مرسالً عالقته السااية ،حيث أطل الساب وهو َّ

الضر وهو (النف .

وان افترضنا أن اآلية سيقت للتحدث عن الهداية والغواية ،يكون قد أطل (الضر  ،الذ

هو مساَّب ،وأراد الساب وهو (الغواية في مقاال الر د ،على سايل المجاز المرسل الذ عالقته
المساَّاية.
َّ
 .0املسببية:
وهي أن يطل المساَّب و راد الساب كما في قوله تعالى ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ البقرة  ،٣٣١قال الايضاو رحمه هللا (يد ور إلى َّ
النار) أ
المدد

لى النار فال يلي مواالتهم ومصاهرتهم(...يد وا إلى الجَّنة والمغفرة) أ

الكفر

لى االعتقاد

والعمل الموصلين ليهما فهم ارحقا بالمواصلة(. ١

فالكافرون والم ركون ال يدعون لى النار على الحقيقة ،ولكنه مجاز مرسل فهم يدعون

لى الكفر الذ هو ساب لدلول النار ،وبهذا تكون النار مساَّب ًة عن الكفر ،وبهذا يكون أطل
المساَّب وأراد الساب على سايل المجاز المرسل ،وكذا الحال في دعوة هللا النا لى الجنة والى
حصل من لاللها الجنة والمغفرة.
المغفرة والمقصود أنها دعوة لى ارسباب التي ت َّ

) ١تفسير الايضاو

١1١/١
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ومثله أيضاً قوله تعالى ﭽﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲ ﭳ ﭼ التوبة  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا (واِ َّن جهنَّم لم ِحيطة
ِباْل ِ
كاف ِر ن جامعاً لهم يوم القيامة ،أو اآلن رن حاطة أسبااها اهم كوجودها(. ١
ف سباب النار التي هي الكفر بان عز وجل والوقوف في وجه دعوته ومحاربة ومعاداة

أوليا ه ،كل هذه أسباب تحيط بالكافر ن عار عنها بالمساَّب وهي جهنم على سايل المجاز المرسل

الذ عالقته المسااية.

ومن المجاز المرسل الذ

عالقته المساَّاية قوله تعالى ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ يون

 ،21قال الايضاو

للا لك ْم ِم ْن ِرْزق جعل الرزق منزالً رنه مقدر في السما محصل
رحمه هللا (ق ْل أ أرْيت ْم َّما أ ْنزل َّ
(٣
ب سباب منها
سمى هللا ما ينزله من السما رزقاً والحقيقة أن ما ينزل من السما هو المطر الذ
فقد َّ
هو أسباب للرزق ،فيكون أطل المساَّب وأراد الساب على سايل المجاز المرسل الذ عالقته

المسااية.

وي به اآلية السابقة أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ غافر  ، ١٢قال الايضاو رحمه هللا
رزقا) أسباب رزق كالمطر مراعاة لمعا كم(.)3

السماء
(وينزل لكت مر َّ

ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ العنكاوت  ،٢1قال الايضاو رحمه هللا (وارجوا اليوت اآلخر)
وافعلوا ما ترجون به ثوابه ،ف قيم المساب مقام الساب(.)4

) ١تفسير الايضاو

21/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣3٣/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١31/٣
٢1/٢
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 .1احمللية:

سمى الحال باسم المحل ،أ
حيث ي َّ

يطل المحل و راد الحال فيه ،كما في قوله تعالى

ﭽﮫ ﮬﮭ ﭼ ارعراف  ،١1٢الايضاو رحمه هللا ( ر القرية) عن لارها وما وق
ب هلها(. ١
ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﭼ هود  ،١3٣قال الايضاو رحمه هللا (وهي ظالمة) حال من اْلقرل وهي في الحقيقة رهلها
لكنها لما أقيمت مقامه أجر ت عليها(. ٣

ومثال أيضا قول ت الى :ﭽﯫﯬ ﯭ ﭼ العل

نادي ) أ أهل ناديه ليعينوه وهو المجل

 ١1قال الايضاو رحمه هللا (فويدع

الذ ينتد فيه القوم(. ٢

ومن المجاز المرسل الذ عالقته المحلية أيضاً قوله تعالى ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﭼ الطور  ٣٢قال الايضاو رحمه هللا (يتناز ور فيها) يتعاطون هم وجلسادهم
اتجاذب ( .أسا) لم اًر سماها باسم محلها(.)4
فقد جعل هللا من أحوال المدمنين في الجنة أنهم ي ربون الكدو  ،والكدو

ال ت رب وانما

ي رب ما فيها من لمر وغيره ،لذل فهي من المجاز المرسل الذ عالقته المحلية.

الك

وهنا

ارة لى لذة ذل اللمر ،وطيب طعمه ،ذ يكاد ال ارب له بعد أن ينتهي ما في

من ال راب أن ي رب الك

نفسه ،تتبعاً لما يعل بالك

من بقايا ذل اللمر.

 .4احلالية:
وهي عك

المحلية حيث يطل الحال و راد المحل ،كما في قوله تعالى ﭽﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ آل عمران  ،١31قال الايضاو رحمه هللا (وأ َّما َّالذير

) ١تفسير الايضاو

21٨/١

) ٢تفسير الايضاو

22٣/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١٣1/٣
٢٢١/٢
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ّلل) يعني الجنة والثواب المللد ،عار عن ذل بالرحمة تنايهاً على
ابي َّضت وجوههت ففي رحمت َّ
أن المدمن وان استغرق عمره في طاعة هللا تعالى ال يدلل الجنة ال ارحمته وفضله(. ١
فـ(رحمة هللا) تاين حال أهل الجنة وما هم فيه من نعيم ،وهذا الحال ورد في اآلية بمعنى

مجاز والدليل على كونه مجاز اً أنه قال (في رحمة هللا) وفي حرف دال على الظرفية المكانية،
لكن المعنى أنه في الجنة التي دللها ارحمة هللا ،ولذل يتاين لنا أن المجاز أتى إلفادة معنى دقي

م يجاز اليغ.
ومنها قوله تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭼ ارعراف  ،٢١قال الايضاو رحمه هللا (يا اِني آدم لذوا ِز نتك ْم ثيابكم لمواراة
عورتكم(. ٣

فالز نة حالة هنا ،ومحلها التي تحصل اها الز نة هي الثياب ،لذل فقد أطل الحال وأراد
المحل من باب المجاز المرسل.
 .1اعتبار ما كان:
حيث يذكر ال ي و راد به ما كان قال ذل  ،كما في قوله تعالى ﭽﭰ ﭱ ﭲﭼ
النسا

 ،٣قال الايضاو رحمه هللا (و توا اليتامى أموالهت) أ

ذا الغوا ...واال تقاق يقتضي

وقوعه على الصغار والكبار ،لكن العرف لصصه بمن لم يالغ .ووروده في اآلية ما للبالغ على
ارصل أو االتساي لقرب عهدهم بالصغر ،حثاً على أن يدف
يزول عنهم هذا االسم ن أون

منهم الر د(. ٢

ليهم أموالهم أول الوغهم قال أن

فارمر في هذه اآلية أن يدتى اليتيم ماله ،واليتيم هنا مجاز ولي

على الحقيقة ،والقر نة

التي تدلنا على ذل  ،هي قوله تعالى ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﭼ النسا

 1فلما كان دف المال لى اليتيم ب ر ينا

الر د ،والر د حالة مغايرة لحالة

اليتم التي هي فقد أحد اراو ن أو كالهما دون سن الر د ،تاين أن المقصود من اليتيم هنا ،لي

اليتيم في الحال ،وانما من كان يتيماً.

) ١تفسير الايضاو

٣٨1/١

) ٢تفسير الايضاو

٢٢3/١

) ٣تفسير الايضاو

2٣١/١
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واإل ارة البالغية والمعنى الدقي الذ يفيده هذا المجاز في هذه اآلية ،كما أوضحها لنا
الايضاو  ،أن هللا ير د منا أن ال نت لر في دف أموال اليتامى ليهم بمجرد ينا
عهدهم باليتم سماهم يتامى.

الر د ،ولقرب

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ ال ع ار ،١٨

قال الايضاو رحمه هللا (ألت نربك فينا) في منازلنا( .وليدا) طفالً سمي به لقربه من الوالدة (.)1

فموسى عليه السالم عندما ألذه فرعون من البحر وضمه لى ايته لم يكن وليداً ،ال كان
الصِاي ِحين يولد(، ٣لذل فهو من المجاز المرسل
طفالً ،فالوليد كما جا في لسان العرب هو َّ
باعتبار ما كان.

وفا دة المجاز المرسل هنا هي اإل ارة لى غاية االمتنان من فرعون على موسى عليه
السالم ،ذ أن موسى كان في غاية الضعف ،فلم يكن طفالً فقط رغم أنها مرحلة ضعف تحتاج
لى رعاية واهتمام ،ال كان أكثر من ذل  ،وهي مرحلة (الوليد
 .6اعتبار ما سيكون:
حيث يذكر ال ي و راد ما سيكون عليه في المستقال كما في قوله تعالى ﭽﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﭼ اراهيم ٢1
مكة فإنها حجر ة ال تنات.

قال الايضاو رحمه هللا (بو ٍاد غير ذي زر ٍع) يعني واد
( ند بيتك المحَّرت) الذ حرمت التعرض له والتهاون به ،أو لم يزل معظماً ممنعاً يهابه الجباارة،

أو من منه الطوفان فلم يستول عليه ولذل سمي عتيقاً أ أعت منه .ولو دعا اهذا الدعا أول
ما قدم فلعله قال ذل باعتبار ما كان أو ما سيدول ليه(.)3
فالمكان الذ

أسكن فيه اراهيم عليه السالم أهله مكان غير ذ

زري ولم يكن قد اني

الايت الحرام بعد ،ولكنه قال (عند ايت المحرم على سايل المجاز المرسل باعتبار ما سيكون
في المستقال.
) ١تفسير الايضاو

2٢1/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٣1/٣

) ٣لسان العرب (ولد ٣11/٢
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ومنه قوله تعالى :ﭽﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ يوسف ٢1

ِ
باعتبار ما يدول ليه(. ١
قال الايضاو رحمه هللا( :أ صر خم ار) أ عنباً وسماه لم اًر

ومنه قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ طه  ،٢1 – ٢٨قال الايضاو
رحمه هللا (ي ْل ْذه عدٌّو لِي وعدٌّو له جواب (فْليْل ِق ِه وتكر ر عدٌّو للمبالغة ،أو رن ارول باعتبار
الواق والثاني باعتبار المتوق (. ٣

ففرعون لم يكن عدواً لموسى عليه السالم رنه ما زال وليداً ،ولكنه سيكون كذل
المستقال ،فهي مجاز مرسل باعتبار ما سيكون.

في

واإل ارة البالغية الاديعة التي قد تفهم من هذا المجاز المرسل في قوله تعالى (عدو له ،

هي الب ارة من هللا رم موسى ،أن ال تلافي عليه فسنجعله ناياً وسيكون له مكانة عظيمة ،يكون
من نها أن يعاديه هذا الفرعون ،وب ارة الناوة تفهم من أن فرعون عدو ن ،من قال أن يكون
عدواً لموسى ،وال يمكن أن يجم فرعون اين العداوتين ،ال ذا اتف موسى م منهج هللا ،حينها
يصبح عدو هللا هو عدو لموسى بالتبعية.
 .7اآللية:

ويكون المجاز المرسل عالقته اآللية ذا سمي ال ي باسم آلته( ، ٢أو كون ال ي آلة

إليصال أثر ي لى آلر(.)4

ومثاله من القرآن الكر م قوله تعالى ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ

مر م  ،23قال الايضاو رحمه هللا (وج ونا لهت لسار صد ٍق وًّيا) يفتلر اهم النا

و ثنون

عليهم ،استجابة لدعوته ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭼ ال ع ار  ٨٣والمراد باللسان ما يوجد
به ،ولسان العرب لغتهم(.)5

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) ٢بغية اإليضا

١1٢/٣
٢13/٣

٣1١/٢

) ٣علوم البالغة للمراغي ٣2٣
) 2تفسير الايضاو

٢13/٣
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فالمقصود من اللسان هنا الذكر الحسن اين النا  ،فيفتلر النا

اهم و ثنون عليهم،

ويقولون فيه القول الحسن ،فقد عار في اآلية عن القول والكالم باللسان الذ هو آلته ،الذ ادون

ال تكون اللغة ،فهو مجاز مرسل عالقته اآللية.
ومثال اللسان أيضاً القدم الذ

هو آلة الم ي والسعي كما جا في قوله تعالى ﭽﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ يون  ،٣قال الايضاو رحمه هللا (ب ن لهم قدم ِ
ص ْدق ِع ْند
رمِب ِه ْم سابقة ومنزلة رفيعة سميت قدما رن السا اها كما سميت النعمة يداً رنها تعطى باليد(. ١

فارعمال التي يتحصل من لاللها المدمن على رحمة هللا وعلى المنزلة الرفيعة في الجنة

عار عنها اـ(القدم  ،رن أكثر ارعمال تددل اواسطتها ومن لاللها ،فال صالة ال بالسعي والقيام،

وكذا الحج وكذا الجهاد ،وكثير من أمور الدين ن لم يكن كلها تددل اهذه الجارحة المهمة.
وك ن المجاز المرسل في هذه اآلية اتسمية ارعمال باسم آلتها (القدم ،

ارة من هللا عز

وجل للمدمن لى السعي والحركة واإليجااية ،واالاتعاد عن الكسل والقعود واللمول والسلاية ،رن

ديننا دين عمل ون ا  ،ال دين زوايا واعتزاليات ،ولهذا اعتار هللا أن السعي والم ي من أجل الرزق
فر ضة وواجب على المسلم فقال :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ المل

.١2

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ البقرة

 12قال الايضاو رحمه هللا ولما كانت اليد العاملة ملتصة باإلنسان ،آلة لقدرته اها عامة
صنا عه ومنها أكثر منافعه ،عار اها عن النف

تارة والقدرة ألرل(. ٣

قال اان عا ور في التحر ر والتنو ر والمراد اـ(ما قدمت أيديهم ما أتوه من المعاصي
سوا كان باليد أم بغيرها بقر نة المقام ،فقيل عار باليد هنا عن الذات مجا از كما في قوله ﭽﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ البقرة .)3( ١12
 .0اجلزئية:
ويطل في هذه العالقة الجز و راد الكل ،مثل قوله تعالى ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭼ النسا  ،1٣قال الايضاو رحمه هللا في هذه اآلية (ومر قتل مؤمنا خطأ فتحرير
) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٨٨/٣

١٣١/١

) ٢التحر ر والتنو ر 1١1/١

318

مباحث علم الايان في تفسير الايضاو

الفصل الثالث

رقب ٍة) أ فعليه أو فواجبه تحر ر رقبة ،والتحر ر اإلعتاق...والرقبة عار اها عن النسمة كما عار
عنها بال أر (.)1

فالمقصود بالرقبة في هذه اآلية أ

تحر ر نف

مدمنة ،عار عنها بالرقبة على سايل

المجاز المرسل الذ عالقته الجز ية ،حيث أطل الرقبة وهي جز من الجسم وأراد كل اإلنسان،
روحاً وجسداً.

اإلطالق المجاز م ِ
وفا دة هذا ِ
كل
اإليجاز في التعاير من جهة ،م
رن الرقبة تكون بعض م
من الذكر وارنثى ،و ِ
أن اررقا كانوا يغلون من أعناقهم ،فإذا أ ْعِتقوا ح مِرروا من هذه
اإل ارة لى م

ارغالل(. ٣

وكما يعار عن النف

بالرقبة ،يعار عنها بالوجه كما في قوله تعالى ﭽﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ النمل  ،13قال الايضاو رحمه هللا

(فكَّبت وجوههت في َّ
النار) فكاوا فيها على وجوههم ،و جوز أن يراد بالوجوه أنفسهم كما أر دت
باريد في قوله تعالى :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ البقرة . ٢(١12
ف طل (الوجه وهو جز من جسم اإلنسان ،وأراد (ذواتهم كاملة  ،أجسادهم وأرواحهم،
وهي

ارة لى ذلة أول

الكافر ن ،ذ من المعلوم أن الوجه هو موض ال رف والتكر م لإلنسان،

ومن هنا يتضح أن التعاير عن النف

جا فيه ،فعِمار عن النف

تارة بالرقبة ،وتارة بالوجه ،يناسب كل منهما السياق الذ

بالرقبة في قوله تعالى( :فتحرير رقبة) رن الكالم في ا ملرِق ،وهي

لى أن العايد كانوا يربطون من أعناقهم ذالالً لهم.
أما التعاير عن النف

ارة

بالوجه فقد جا في معرض الحديث عن حال الكافر ن في النار

وما اهم من ذلة ،ذ أن هذه الوجوه التي كانت تعد نفسها كر مة ومترفعة عن المسلمين وضعفا
المجتم كما حكى هللا عنها في أكثر من موض فقال :ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ
ال ع ار  ١١١وقال :ﭽﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﭼ هود ٣1
وقال :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ المنافقون ٨

) ١تفسير الايضاو

٢٨3-٢11/١

) ٢تفسير الايضاو

211/٣

) ٣البالغة العربية لعاد الرحمن الدم قي ٣11/٣

319

هذا التكار وهذا

مباحث علم الايان في تفسير الايضاو

الفصل الثالث

ال رف المصطن والمَّدعى من هذه الف ة ،كان من المناسب أن ي تي التعاير عن (ت ذيب أنفسهت)
في النار (اتعذيب وجوههم  ،ذالالً ر رف ما في اإلنسان وهو الوجه.
 .9الكلية:

في هذه العالقة من عالقات المجاز المرسل ،يطل الكل و راد الجز  ،وذل كما في قوله

تعالى ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ البقرة  ،١1وقوله تعالى ﭽ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ نو

 1قال الايضاو رحمه هللا وانما أطل ارصاب

موض ارنامل للمبالغة(. ١
فمن المعلوم أنه ال يمكن لإلنسان أن يض أصبعه كامالً في أذنه ،لذل كانت هذه قر نة

تدلنا أن المقصود بارصاب هنا أطرافها أو ارنامل ،فلذل فهو مجاز مرسل عالقته الكلية ،أطل

الكل وهي (ارصاب  ،وأراد الجز وهي (ارنامل

وفا دة هذا المجاز هي المبالغة كما أ ار القاضي رحمه هللا ،فهم لكثرة بغضهم لسماي

الح  ،ونفورهم عنه ،كانوا يحاولون غالق آذانهم غالقاً كامالً ،ولو استطاعوا دلال أصابعهم

كلها ال أطرافها لفعلوا.

) ١تفسير الايضاو

21/١
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املبحث الثالث :االستعارة:
أهمية االستعارة:

فن االستعارة من الفنون المهمة والدقيقة في البالغة العربية ،فقد أولى البالغيون هذا الفن

عناية لاصة ،وبحثاً دقيقاً ،ووقفوا على أهميته كثي اًر في كتاباتهم ورسا لهم.

أن
فمن ذل ما حكاه يخ البالغة عاد القاهر الجرجاني ذ يقول في االستعارة اعلم م
االستعارة أمد ميداناً ،وأ د افتناناً ،وأكثر جر اناً ،وأعجب حسناً واحساناً ،وأوس سع ًة وأبعد غ ْو اًر،
ِ
الصناعة وغ ْو اًر ،من أن تجم عاها و عوبها ،وتحصر فنونها وضروبها ،نعم،
وأذهب ن ْجداً في م
وأسحر ِس ْح اًر ،وأم بكل ما يم ص ْد اًر ،ويمت عقالً ،و ْدِن نفساً ،و وفر أ ْنساً ،وأهدل لى أن
ت ِ
هد لي أاداً عذارل قد تلِمير لها الجمال ،وعِني اها الكمال وأن تلرج ل من ب ْحرها جواهر ن
باه ْتها الجواهر مَّدت في ال رف والفضيلة باعاً ال يقصر ،وأادت من اروصاف الجليلة محاسن ال
تنكرَّ ،
وردت تل بصفرة اللجل ،ووكلتها لى ِن ْساتها من الحجر وأن تثير من م ْعِدنها ِت ْا اًر لم تر
طل الحلِ َّي ،وتر الحْلي الحقيقي وأن ت تي على الجملة بعقا ل
مثله ،ثم تصوغ فيها صياغات تع م

ي ْن ليها الدين والدنيا ،وفضا ل لها من ال رف الرْتبة العليا ،وهي أجل من أن ت تي الصفة على
حقيقة حالها ،وتستوفي جملة جمالها ،ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تارز هذا الايان أاداً في
ِ
الفضل فضالً(. ١
صورة مستجَّدة تز د قدره ن ْبالً ،وتوجب له بعد
أما اان ارثير فقد َّ
عد االستعارة ركناً ركيناً في الفصاحة والبالغة فقال اعلم أن للفصاحة
َّ
فيما يرج

والبالغة أوصاًفا لاصة ،وأوصاًفا عامة ،فاللاصة كالتجني
فيما يرج لى المعنى ،وأما العامة فكالسج فيما يرج لى اللفا ،وكاالستعارة فيما يرج

المعنى(.)2

االستعارة لغة:

لى اللفا ،وكالمطابقة
لى

و ِ
العارمة والعارة ما تداوله النا ا ْينه ْم؛ وق ْد أعاره ال ي وأعاره ِم ْنه وعاوره ِيَّاه .والمعاورة
ِ َّ ِ
ِ
َّ
استعار طلب ِ
العارمة(. ٢
والتعاور ْبه المداولة والتمداول في ال ْي يكون ا ْين ا ْثن ْي ِن ...وتع مور و ْ

) ١أسرار البالغة  ٣٣اتصرف.
) ٣المثل السا ر 21/٣

) ٢لسان العرب (عور 1١٨/٣
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ً
االستعارة اصطالحا:

تعددت تعر فات االستعارة عند علما البالغة وان كانت كلها ترج

لى معنى وتعر ف

متقارب ،فمن ذل تعر ف ثعلب حيث يقول االست ارة :أر يست ار لوشيء است غيره أو م نى

سواه( ، ١وأ ار الجاحا لى أن االستعارة هي تسمية الشيء باست غيره إذا قات مقام (. ٣

عرف اان المعتز االستعارة ويسميها "الادي " وانما هو استعارة الكلمة ل ي لم يعرف
وقد َّ

اها من ي قد عرف اها(. ٢

أما العلو في الطراز فقال عن االستعارة تصيير ال ي ال ي ولي

ال ي لل ي ولي

له ،بحيث ال يلحا فيه معنى الت ايه صورة وال حكماً(. ٣

به ،وجعل

وعرف أاو هالل العسكر االستعارة فقال االستعارة نقل العبارة عن موض استعمالها
َّ

في أصل اللغة لى غيره لغرض ،وذل الغرض ما أن يكون ر المعنى وفضل اإلبانة عنه ،أو
ت كيده والمبالغة فيه ،أو اإل ارة ليه بالقليل من اللفا ،أو تحسين المعرض الذل يارز فيه(. 2

وقال اان ارثير عن االستعارة حد االستعارة نقل المعنى من لفا لى لفا لم اركة اينهما،

م طي ذكر المنقول ليه(. 1

وقال السكاكي االستعارة هي أن تذكر أحد طرفي الت ايه وتر د به الطرف اآللر مدعيا

دلول الم به في جن

الم به به داال على ذل اإثبات للم به ما يلر الم به به(. 1

) ١قواعد ال عر 2٢

) ٣الايان والتايين ١٣٣/١

) ٢الادي الان المعتز 12
) ٣الطراز ١31/١

) 2الصناعتين أاو هالل العسكر  ،ر ،٣1٨تحقي

١٣١1ه

علي محمد الاجاو ومحمد اراهيم ،المكتبة العصر ة ،ايروت،

) 1المثل السا ر 11/٣
) 1مفتا العلوم ٢11
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وقال اإلمام عاد القاهر الجرجاني في االستعارة اعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون

ر به حين وض  ،ثم يستعمله
الت َّ
َّللفا أصل في الوض اللغو معروف تدل ال واهد على أنه ْ
ال اعر أو غير ال اعر في غير ذل ارصل ،و نقله ليه نقالً غير الزم ،فيكون هنا كال ِ
عارَّة(. ١
وبعد التعر فات السابقة يتضح أن تعر ف االستعارة تعددت عند العلما وان كانت كلها
تجتم على نقل المعنى الحقيقي لى معنى مجاز لوجود عالقة اين المعنيين.
ومن هنا صح أن يكون التعر ف الجام لالستعارة أنها "استعمال اللفا في غير ما وض

نقلت ليه الكلمة م وجود قر نة

له لعالقة الم ااهة اين المعنى ارصلي للكلمة ،والمعنى الذ
مانعة من رادة المعنى ارصلي"(. ٣

فاالستعارة نوي من أنواي المجاز ،رن المجاز "هو استلدام الكلمة في غير ما وضعت له

لعالقة م قر نة مانعة من رادة المعنى ارصلي"( ،)3فإذا كانت العالقة اين المعنى ارصلي
والمعنى المجاز الم ااهة كان المجاز استعارة.
وهنا

صلة وثيقة اين االستعارة والت ايه ذ أن االستعارة مانية على الت ايه "ف صل

االستعارة ت ايه حذف أحد طرفيه ،ووجه اهه ،وأداته ،ولكنها أالغ منه ،رن الت ايه مهما تناهى
في المبالغة ،فال اد فيه من ذكر الم به ،والم به به وهذا اعتراف اتباينهما ،وأن العالقة لي

ال

الت ابه والتداني ،فال تصل لى حد االتحاد الالف االستعارة ففيها دعول االتحاد واالمت ازج ،وأن
()4

الم به والم به به صا ار معنى واحدا ،يصدق عليهما لفا واحد"
وقفة على التعريفني اللغوي واالصطالحي:

يالحا مدل العالقة اين التعر فين اللغو واالصطالحي لالستعارة ،ذ أن معنى االستعارة

في اللغة ي ير لى التداول والنقل والطلب ،وهو معنى موجود في االصطال رنه نقل ل لفاظ

وتداولها من معناها الحقيقي لى معناها المجاز لعالقة الم ااهة.

ومن هنا نرل اان ارثير يقول ارصل في االستعارة المجاز ة م لوذة من العار ة الحقيقية
التي هي ضرب من المعاملة ،وهي أن يستعير بعض النا
) ١أسرار البالغة ٢3

) ٣من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان  ،ر٣١2
) ٢من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان  ،ر١1٨
) ٣جواهر البالغة ٣2٨
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ذل ال من لصين اينهما ساب معرفة ،ما يقتضي استعارة أحدهما من اآللر يًا ،واذا لم يكن
اينهما ساب معرفة اوجه من الوجوه ،فال يستعير أحدهما من اآللر يًا؛ ذ ال يعرفه حتى يستعير

منه ،وهذا الحكم جار في استعارة ارلفاظ بعضها من بعض ،فالم اركة اين اللفظين في نقل
المعنى من أحدهما لى اآللر كالمعرفة اين ال لصين في نقل ال ي المستعار من أحدهما

اآللر(. ١

أركان االستعارة:

لما كانت االستعارة في ارصل ت ايها ونوعاً منه كما يقول الجرجاني أما االست ارة فهي
ونمط مر التمثيل( ، ٣لما كانت كذل كان ال اد من دعا م وأركان لالستعارة،

ضرب مر التشبي
وهي

 .١المستعار وهو اللفا المنقول.

 .٣والمستعار منه وهو الم به به.
 .٢والمستعار له وهو الم به.
شرط االستعارة عند البيضاوي:
أ ار الايضاو

لى ر االستعارة عند تعرضه لقوله تعالى ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭼ البقرة  ١٨قال الايضاو رحمه هللا لما سدوا مسامعهم عن اإلصالة لى الح وأاوا أن
ينطقوا به ألسنتهم و تبصروا اآليات ب بصارهم ،ج ِعلوا ك نما أيفت م اعرهم وانتفت قواهم ...واطالقها
عليهم على طر قة التمثيل ،ال االستعارة ذ من رطها أن يطو ذكر المستعار له ،بحيث يمكن

حمل الكالم على المستعار منه لوال القر نة كقول زهير
ِ
السال ِ مق َّذف
لدل أسد اكي م

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لِاد أظفـ ـ ـاره لم ت ـ ـ ـ ـ ـ ـقْل ِم(. ٢

فالايضاو رحمه هللا بقوله (واطالقها عليهم على طر قة التمثيل ،ال االستعارة ذ من
رطها أن يطو ذكر المستعار له ،بحيث يمكن حمل الكالم على المستعار منه لوال القر نة ،

ي ير لى ر االستعارة وما تفترق به االستعارة عن الت ايه وهي (حذف الم به أو الم به به ،

م ضرورة وجود القر نة حتى ال يحمل الكالم على الحقيقة.

) ١المثل السا ر 1٢/٣
) ٣أسرار البالغة ٣3
) ٢تفسير الايضاو

2٣/١
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أنواع االستعارة:

قسم االستعارة لى مكنية وتصر حية ،والايضاو رحمه هللا في تفسيره (أنوار التنز ل وأسرار
ت َّ

الت و ل  ،ال يقسمها لى هذين القسمين ال يتركها على طالقها ويسميها استعارة دون تحديدها،
لى هذين النوعين مما نفهمه من قول الايضاو عند

وسنقسم االستعارات في تفسير الايضاو
ج ار ه لالستعارات.

ً

أوال :االستعارة املكنية:

االستعارة المكنية هي ما حذف منها الم به به (المستعار منه  ،وبقيت صفة من صفاته،
()1

أو الزمة من لوازمه

من االستعارات المكنية قوله تعالى ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

الرس شيبا) به
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ مر م  ،٣قال الايضاو رحمه هللا (واشت ل َّأ

ال يب في اياضه وانارته ب واظ النار وانت اره وف وه في ال عر با تعالها ،ثم ألرجه ملرج
االستعارة وأسند اال تعال لى ال أر

للمقصود(. ٣

الذ

ففي هذه اآلية به هللا ال يب في ال أر

هو مكان ال يب مبالغة ،وجعله ممي اًز يضاحاً
ب واظ النار ،فيكون ال يب م اهاً ،و واظ النار

م اهاً به ،لكنه لم يذكر(ال واظ الذ هو الم به به ،ال أتى بصفة من صفات ال واظ والزم من
لوازمه وهو اال تعال ،وبذل تكون استعارة مكنية.
فهنا ال تقف كلمة (اشت ل عند معنى انت ر فحسب ،ولكنها تحمل معنى دايب ال يب
في ال أر

في بط وثبات ،كما تدب النار في الفحم مبط ة ،ولكن في دأب واستمرار ،حتى ذا

تمكنت من الوقود ا تعلت في قوة ال تبقى وال تذر ،كما يحرق ال يب ما يجاوره من عر ال باب،

حتى ال يذر ي ا ال التهمه ،وأتى عليه(.)3

الرس شيبا) استعارة رن
وقد مثَّل اللفاجي اهذه اآلية على االستعارة فقال (واشت ل َّأ

اال تعال للنار ولم يوض في أصل اللغة لل يب فلما نقل ليه بان المعنى لما اكتسبه من الت ايه

) ١من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ٣١1 ،
) ٣تفسير الايضاو

٢13/٣

) ٢من بالغة القرآن رحمد الادو
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رن ال يب لما كان ي لذ في ال أر

ويسعى فيه ي اً ف ي اً حتى يحيله لى غير لونه ارول كان

بمنزلة النار التي ت تعل في الل ب وتسر حتى تحيله لى غير حاله المتقدمة(. ١
أما العلو فقد أر في اآلية دقا
َّ

بالغية باإلضافة لى االستعارة فقال وهي – يقصد

اآلية -من محاسن المجاز ،ومن مثمرات البالغة ،وبالغتها قد ظهرت من جهات ثالث.
الجهة ارولى سناد اال تعال لى ال أر

إلفادة مول اال تعال اجمي ال أر  ،الالف ما

لو قال ا تعل يب رأسي ،فإنه ال يدد هذا المعنى بحال.
الجهة الثانية اإلجمال والتفصيل في نصب التمييز ،فإن ذا نصات ْيباً كان المعنى
ملالفا لما ذا رفعته ،فقلت ا تعل يب رأسي ،لما في النصب من المبالغة دون غيره.

ال أر

الجهة الثالثة تنكير قوله يبا ،إلفادة المبالغة ،ثم نه تر لفا (منى فى قوله وا تعل
ظم ِمِمني (. ٣
يبا ،اتكاال على قوله (وهن اْلع ْ
ومثال االستعارة المكنية في القرآن الكر م أيضاً قوله تعالى ﭽﮩﮪ ﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ارعراف .١2٣
قال الايضاو رحمه هللا (ول َّما س ت) سكن وقد قر به ( .ر موسى الغضب) باعتذار

هارون ،أو اتوبتهم وفي هذا الكالم مبالغة وبالغة من حيث أنه جعل الغضب الحامل له على ما

فعل كاآلمر به والمغر عليه حتى عار عن سكونه بالسكوت(. ٢
في ير الايضاو رحمه هللا بقوله الساا
الذ

لى وجود استعارة ،حيث ج ِعل الغضب كاإلنسان

ي مر ويغر ويسكت ،فقد به الغضب باإلنسان ،وحذف الم به به الذ

وأتى بصفة من صفاته وهي السكوت على سايل االستعارة المكنية.

) ١سر الفصاحة ١١٨

) ٣الطراز  ٣٢١/٢اتصرف
) ٢تفسير الايضاو
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قال العلو في كتاب الطراز في هذه اآلية فوصف الغضب بالسكوت على جهة االستعارة،
فالمستعار هو السكوت ،والمستعار له هو الغضب ،والجام اينهما هو زوال الغضب ،كما أن

السكوت زوال الكالم(. ١

ومن االستعارات المكنية أيضاً قوله تعالى ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

 ،٢1قال الايضاو رحمه هللا (و ية لهت َّ
الويل نسوخ من َّ
النهار) نز له ونك فه عن

ﯡﭼ ي

مكانه مستعار من سلخ الجلد(. ٣
هاب عن ِذ ِ
يه .سلخ ِ
السلخ في اللغة معناه ك ْ ط ِ
اإلهاب ي ْسلله وي ْسلله سْللاً ك طه.
اإل ِ ْ
السْلخ ما سلِخ ع ْنه ...و اة سلِيخ ك ِ ط ع ْنها جلدها(. ٢
و َّ
والايضاو نفسه ي ير لى معنى السلخ في آية ألرل وهي قوله تعالى ﭽﮨ ﮩﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﭼ التوبة  2قال الايضاو رحمه هللا (فإذا انسوخ) انقضى،
وأصل االنسالخ لروج ال ي مما البسه من سلخ ال اة(. ٣
لما كان السلخ في ارصل ك ط الجلد عن اللحم ،كان استعماله في هذه اآلية على سايل

االستعارة المكنية وذل رنه به الليل والنهار في التصاقهما ابعضهما واتحادهما بالجلد واللحم في
ال اة حيث يكونان في كامل االلتصاق واالتحاد ،وحذف الم به به وهو الجلد واللحم وأتى بصفة

من صفاتهما وهي السلخ على سايل االستعارة المكنية.

ولذل فإن التعاير اـ(نسلخ  ،جا إلفادة معان بالغية غاية في الدقة والجمال ،منها كما
اتضح سابقاً دة االلتحام واالندماج اين الليل والنهار ومن هنا صح استلدام (نسلخ  ،وفي هذا
يقول العلو

ف به انفصال الليل من النهار بسلخ ارديم عن ال اة ،وهذا يدل على عظم اتصال

الليل بالنهار و دة التحامه به ،ولهذا فإن ترل الفجر عند طلوعه ،نوره في غاية االمتزاج وااللتال

بظالم الليل ،فال يزال النهار في قوة ،وغلبة ،وظهور ،حتى يستولى عليه باإلنارة فيمحوه و ز له،

) ١الطراز ١٨1/٢
) ٣تفسير الايضاو

١٢٣/٢

) ٢لسان العرب (سلخ ٣2-٣٣/٢
) ٣تفسير الايضاو

٢1/٣
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فالسلخ مدذن ب دة االلتحام ،كالجلد ،والغ يان مدذن بعظم االستيال واال تمال ،وكالهما م عر
باالتصال البالغ(. ١

ومن المعاني التي ت ير ليها االستعارة في (نسوخ  ،معنى التدرج في التحول واالنتقال
من الليل لى النهار" ،رن انسالخ ال ي عن ال ي هو أن يتا أر منه و زول عنه حاال فحاال
وكذل انفصال النهار عن الليل واالنسالخ أالغ من االنفصال لما فيه من ز ادة الايان"(. ٣

فكلمة (نسوخ) تصور للعين انحسار الضو عن الكون قليال قليال ،ودايب الظالم لى هذا

الكون في بط  ،حتى ذا تراج الضو ظهر ما كان ملتفيا من ظلمة الليل(.)3

ومن االستعارات المكنية في القرآن الكر م قوله تعالى ﭽﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢ
ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﭼ البقرة  ،1١وقوله تعالى ﭽﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ آل عمران
.١١٣
قال الايضاو رحمه هللا (وضربت ويهت الذَّلة والمس نة) أحيطت اهم حاطة القبة بمن

ضربت عليه ،أو ألصقت اهم ،من ضرب الطين على الحا ط(. ٣

أهله(. 2

وقال أيضاً( :وضربت ويهت المس نة) فهي محيطة اهم حاطة الايت المضروب على

فقد به هللا عز وجل الذلة والمسكنة التي فرضها على اني س ار يل بساب عنادهم وعتوهم،
اهها بالليمة أو القبة التي تضرب فتحيط ب هلها حاطة كاملة ،وحذف الليمة وأتى بصفة من

صفاتها والزمة من لوازمها على سايل االستعارة المكنية.

ويقول السيوطي في حا يته على تفسير الايضاو وهو يستعرض معنى (ضرب) :وضرب

الليمة بضرب أوتادها بالمطرقة ،وت ايها بضرب الليمة قال تعالى( :وضربت ويهت الذَّلة) أ
) ١الطراز 11/١

) ٣سر الفصاحة ١٣١

) ٢من بالغة القرآن رحمد الادو
) ٣تفسير الايضاو
) 2تفسير الايضاو

١31/١

١11

٣٨٨/١
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التحفتهم الذلة التحاف الليمة ،ومنه استعير ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

الكهف .)1(١١
جعلتا

ويقول أاو السعود في تفسيره لهذه اآلية( :وضربت ويهت الذلة والمس نة) أ
محيطتين اهم حاطة القبة بمن ضربت عليه أو ِ
ألصقتا اهم وجعلتا ضربة الزب ال تنفكان عنهم
مجازًاة لهم على كفرانهم من ضرب الطين على الحا ط بطر االستعارة بالكناية(.)2

ومن االستعارات المكنية التي أ ار ليها الايضاو في تفسيره قوله تعالى :ﭽﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ال ع ار

 ٣١2وقول ت الى :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ اإلس ار

.٣٣

قال الايضاو رحمه هللا (واخفض جناحك لمر َّاتب ك مر المؤمنير) لِمين جانب لهم،
مستعار من لفض الطا ر جناحه ذا أراد أن ينحط(.)3
وقال الايضاو أيضاً (واخفض لهما جناح ُّ
الذل) تذلل لهما وتواض فيهما ،وجعل للذل

جناحاً كما جعل لايد في قوله

وغداة ِر ح ق ْد كـ ـ فت وقـ ـ ـ ـ ـ ـرة

ِ ْذ أصبح ْت ِايِد ال َّ م ِ
ال ِزمامها
ْ

لل مال يداً أو للقرة زماماً ،وأمره الفضه مبالغة أو أراد جناحه كقوله تعالى (واخفض

جناحك لومؤمنير) .واضافته لى الذل للايان والمبالغة كما أضيف حاتم لى الجود ،والمعنى
والفض لهما جناح الذليل(.)4

به الذل بطا ر اجام اللضوي واستعير الطا ر للذل ،ثم حذف ورمز ليه ب ي من

لوازمه ،وهو الجنا  ،على طر

االستعارة بالكناية ،واثبات الجنا للذل استعارة تلييلية ،وهي

) ١نواهد اربكار ١٣1-١٣٨/٣
) ٣تفسير أاي السعود ١31/١
) ٢تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

222/٣

٣1٨-٣11/٣
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قر نة المكنية ،و جعل الطا ر مستعا ار للملاطب "أ

للولد في معاملة والديه" وارصل والفض

لهما جناح ذال ،ونحوه قوله تعالى (واخفض جناحك لمر َّاتب ك مر المؤمنير) (.)1

ومن االستعارات المكنية أيضاً قوله تعالى ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ هود

 ٣٣قال الايضاو رحمه هللا( :وقيل يا أرض ابو ي ماءك ويا سماء أقو ي) نوديا بما يناد به

أولو العلم وأم ار بما يدمرون به ،تمثيالً لكمال قدرته وانقيادهما لما ي ا تكو نه فيهما بارمر المطاي
الذ ي مر المنقاد لحكمه المبادر لى امتثال أمره ،مهابة من عظمته ول ية من أليم عقابه(.)2
فقد به هللا تعالى اررض والسما بالكا ن الحي أو اإلنسان الذ

الما  ،والسما تقل  ،وفيها

يدمر ،فاررض تال

ارة لى عظيم قدرة هللا وامتثال مللوقاته العظيمة والكايرة لى أوامره،

وذل على سايل االستعارة المكنية.

ً
ثانيا :االستعارة التصرحيية:

مصرحة ،ومعنى "تصر حية"
ذا ذكر في الكالم لفا الم به به فقط ،فاستعارة تصر حية أو
م

أ مصر فيها باللفا الدال على الم به به(. ٢

من االستعارات التصر حية التي أ ار ليها الايضاو رحمه هللا في تفسيره قوله تعالى
ﭽﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﭼ ارعراف

 ،١21قال الايضاو رحمه هللا (و َّاتب وا ُّ
النور َّالذي أنزل م ) أ م ناوته يعني القرآن ،وانما
سماه نو اًر رنه اإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره ،أو رنه كا ف الحقا
يكون معه متعلقاً باتبعوا أ واتبعوا النور المنزل م اتباي الناي فيكون
والسنة(.)4

مظهر لها ،و جوز أن
ارة لى اتباي الكتاب

فقد يكون المراد بالنور على ما أ ار الايضاو رحمه هللا القرآن الكر م ،أو القرآن والسنة

وصر
معاً ،وفيها استعارة تصر حية حيث به الكتاب أو الكتاب والسنة بالنور ،وحذف الم به
َّ
بالم به به.

) ١علوم البالغة للمراغي ٣1١
) ٣تفسير الايضاو

١٢٣/٣

) ٣تفسير الايضاو

211/١

) ٢جواهر البالغة ٣13
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ومثال االستعارة التصر حية أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﭼ ارنعام  ،١٣٣قال الايضاو رحمه هللا (أوم ْن كان م ْيتاً ف ْحي ْيناه وجعْلنا له نو اًر ي ْم ِ ي ِب ِه ِفي
َّ
النا ِ مثل به من هداه هللا سبحانه وتعالى وأنقذه من الضالل وجعل له نور الحجج واآليات يت مل
اها في ار يا  ،فيميز اين الح والباطل والمح والمبطل(. ١

ففي اآلية عدة استعارات تصر حية ،فقد به هللا الضال بالميت وحذف الم به وصر

بالم به به فقال (أو من كان ميتاً  ،واالستعارة الثانية (ف حييناه ففيها به هللا الهداية التي

تحصل لإلنسان بالحياة ،وحذف الم به وهو الهداية وصر بالم به به ،والثالثة (وجعلنا له نو اًر
 ،فقد به هللا الحجج واآليات والدال ل العقلية والنقلية بالنور على سايل

يم ي به في النا

التصر حية ،والرابعة قوله (كمن مثله في الظلمات حيث به الكفر والضالل بالظلمات وحذف
الم به ،وأبقى على الم به به على سايل االستعارة التصر حية.

ففي اآلية استعارتان قوبلتا باستعارتين( ،الموت والحياة للضالل والهداية ،و(النور

والظلمات لإليمان والكفر.

ومنها قوله تعالى ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ المدثر  ،٣ – ١قال الايضاو رحمه هللا
(يا أُّيها المَّدثر) أ

المتدثر وهو الب

الدثار ...وقيل المراد بالمدثر المتدثر بالناوة والكماالت

النفسانية ،أو الملتفي فإنه كان بح ار كالملتفي فيه على سايل االستعارة(.)2
في ير الايضاو

لى احتمال أن يراد بالدثار هنا الناوة أو الكماالت النفسية وارلالق

السامية ،أو الملتفي بغار ح ار  ،وعلى هذا يصح أن يكون هنا استعارة تصر حية ،حيث به الناوة
وصر بالم به به على
أو غار ح ار  ،بالدثار الذ يلبسه اإلنسان ويغطي به نفسه ،فحذف الم به
َّ
سايل االستعارة التصر حية.

ومنها قوله تعالى ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄﮅ ﮆ ﭼ ارنعام  ،11قال الايضاو رحمه هللا (وهو َّالِذ جعل لكم النجوم للقها لكم.

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
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(لِتهتدوا ِاها ِفي ظل ِ
مات اْلا مِر واْلب ْح ِر في ظلمات الليل في الار والبحر ،واضافتها ليهما للمالبسة
ْ
(١
أو في م تاهات الطرق وسماها ظلمات على االستعارة .
فقد يكون المقصود بقوله تعالى( :في ظومات البر والبحر) في الطرق الم تاهة ،و د د

هذا أن سياق اآلية جا للحديث عن النجوم وفا دتها في االهتدا اها ومعرفة الطرق ،لذل يكون

في اآلية ت ايه للطرق الم تاهة بالظلمات وحذف الم به الذ هو (الطرق) وأبقى على الم به به
وهو (الظومات) على سايل االستعارة التصر حية.

وقر باً من اآلية السابقة قوله تعالى ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ارنعام  ،1٢قال الايضاو رحمه هللا (ق ْل م ْن ين ِمجيك ْم ِم ْن
ظل ِ
مات اْلا مِر واْلب ْح ِر من دا دهما ،استعيرت الظلمة لل دة لم اركتهما في الهول وابطال ِ
اإلبصار
فقيل لليوم ال ديد يوم مظلم و وم ذو كواكب ،أو من اللسف في الار والغرق في البحر(. ٣

فقد به هللا ال دا د التي يمر اها اإلنسان سوا في الار أو البحر اهها بالظلمات على

سايل االستعارة التصر حية.

اغضض ِمن صوِت ِ َّن أنكر ْارصو ِ
ِ ِ
ِ
ات لص ْوت
ْ
ومنها قوله تعالى (وا ْقص ْد في م ْ ي و ْ ْ ْ ْ
ْ
اْلح ِم ِ
ير ( لقمان  ، ١1قال الايضاو رحمه هللا (لص ْوت اْلح ِميرِ والحمار مثل في الذم سيما
نهاقه ولذل يكنى عنه فيقال طو ل ارذنين ،وفي تمثيل الصوت المرتف بصوته ثم لراجه ملرج
االستعارة مبالغة ديدة(. ٢

فالمراد اـ(إر أن ر األصوات لصوت الحمير) أن الذ يعلي صوته هو مثل نهاق الحمير،
فحذف الم به وهو كل معل لصوته وأبقى على الم به به وهو صوت الحمار على سايل االستعارة

التصر حية.

أنواع االستعارة باعتبار ما يتصل بها من املالءمات:

قسم االستعارة باعتبار ما يتصل اها من مال مات ،لى مر حة ومجردة ومطلقة ،فإذا
ت َّ

ذكر في االستعارة ما يال م الم به به (المستعار منه كانت االستعارة مر حة ،أما ذ ذكر معها
) ١تفسير الايضاو

231/١

) ٢تفسير الايضاو
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) ٣تفسير الايضاو
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ما يال م الم به (المستعار له كانت مجردة ،واذا للت مما يال م الم به والم به به ،أو ذكر معها
ما يال م الطرفين فهي مطلقة( ،)1وسن تي على ذكر أمثلة على هذه االستعارات كما في تفسير

الايضاو رحمه هللا
 .0االستعارة املرشحة:
مثالها قوله تعالى ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ارنعام  ،13قال الايضاو رحمه هللا

(وهو َّالذي يتوَّفاكت ب َّ
الويل) ينيمكم فيه و راقبكم ،استعير التوفي من الموت للنوم لما اينهم من
الم اركة في زوال ِ
اإلحسا

والتمييز فإن أصله قبض ال ي اتمامه( .وي وت ما جرحتت ب َّ
النهار)

كساتم فيه لر الليل بالنوم والنهار بالكسب جر اً على المعتاد( .ث َّت يب ثكت) يوقظكم أطل البعث
تر يحاً للتوفي ِف ِ
يه في النهار(. ٣
فالايضاو رحمه هللا بقوله (أطوق الب ث ترشيحا لوتوفي ي ير لى كونها استعارة مر حة.
فقد به هللا في هذه اآلية النوم بالموت حيث وجه ال به اينهما زوال اإلحسا

والتمييز

ودل عليه بالفعل (يتوفاكم ،
على ما أ ار الايضاو رحمه هللا ،وحذف الم به به وهو (الموت َّ ،

لتكون استعارة مكنية ،لكنه أردف االستعارة بما يال م الم به به المحذوف وهو (البعث  ،رن البعث

يال م الموت وال يال م النوم ،وما يال م النوم هو أن يقال (ثم يوقظكم  ،لكنه جا اـ(يبعثكم تر يحاً

لالستعارة.

ومثالها أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﭼ البقرة  ١1قال الايضاو رحمه هللا (أولئك َّالذير اشتروا َّ
الضاللة بالهدى)
التاروها عليه واستادلوها به ،وأصله اذل الثمن لتحصيل ما يطلب من ارعيان ...ثم اتس فيه
فاستعمل للرغبة عن ال ي طمعاً في غيره ،والمعنى أنهم أللوا بالهدل الذ جعله هللا لهم بالفطرة

التي فطر النا عل ْيها محصلين الضاللة التي ذهاوا ليها .أو التاروا الضاللة واستحاوها على
الهدل( .فما ربحت تجارتهت) .تر يح للمجاز ،ل َّما استعمل اال ت ار في معاملتهم أتبعه ما ي اكله
تمثيالً للسارتهم ،ونحوه

) ١انظر من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ٣٣2 ،
) ٣تفسير الايضاو
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وَّلـ ـما رأيت النـ ـ ـسر َّ
عز اان دأيـ ـة

وع َّ

في و ْكرْ ِه جا

فقد به الضاللة بالبضاعة أو السلعة والهدل بالثمن الذ

له ص ْدر (.)1

يدف  ،على سايل االستعارة

المكنية وأتى بالزم من لوازمها وهو ال ار  ،وقد أعقب هذه االستعارة بقوله (فما ربحت تجارتهت)،

والتجارة والربح تال م الم به به وهو البضاعة لتكون من االستعارات المر حة.
أ اما الايت الذ

است هد به الايضاو رحمه هللا فقد أورده الزمل ر في الك اف َّ
وعل

عليه اان المنير السكندر في حا يته (االنتصاف فيما تضمنه الك اف  ،فقال

به ال يب بالنسر

اجام الاياض ،واستعاره له تصر حاً .و به ال باب بالغراب -وهو اان داية -اجام السواد

كذل ...والتع ي
ومن

في الوكر ن تر يح لالستعارتين(.)2

ّلل لباس الجوع
ارات الايضاو رحمه هللا لى االستعارات المر حة قوله (فأذاقها َّ

والخوف) استعار الذوق إلد ار أثر الضرر ،واللبا

لما غ يهم وا تمل عليهم من الجوي واللوف،

وأوق اإلذاقة عليه بالنظر لى المستعار له...وقد ينظر لى المستعار كقوله

روْ د يا ألا ع ْمرو ان ب ْك ِر
طر
اعت ِج ْر ِم ْنه ِب ـ ـ ـ ْ
ودون ف ْ

ين ِازْعني ِردا ـ ـي ع ْاد ع ـ ـ ـ ْمرو
لِي ال َّ طر َّالِذ ملكت ي ِميني

استعار الردا لسيفه ثم قال فاعتجر نظ اًر لى المستعار(.)3
فقوله تعالى (فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف من االستعارات المجردة على ما سيتم

تفصيله الحقاً ،لكنه َّ
عقب ب نه قد ي تي عقب االستعارة بما يال م المستعار ،واستدل على ذل اهذه
ارايات فتكون هذه ارايات مثاالً على االستعارة المر حة.
ومعنى ارايات وال اهد فيها أن ال اعر "يقول ينازعني عاد عمرو سيفي الذ

أقي به

نفسي وعرضي ،ثم التفت وقال له تمهل ،فس قسم ايني وبين  ،ف حتفا لنفسي بقا مه الذ ايد ،

وأعطي أنت صدره ير د أنه سيضربه على رأسه بصدر سيفه ضربا ي

) ١تفسير الايضاو

2١/١

) ٢تفسير الايضاو

٣٨٢/٣

) ٣حا ية االنتصاف فيما تضمنه الك اف ضمن تفسير الك اف للزمل ر
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فهو يهدده بالقتل حسما للن ازي .وال اهد فيه استعارة الردا للسيف ،ثم وصف الردا الذ
المستعار منه بما يال مه من االعتجار  -ذ هو لف ال أر

انحو ثوب -تر يحاً لالستعارة"(.)1

هو

 .0االستعارة اجملردة:
حيث يذكر عقب االستعارة ما يال م الم به (المستعار له  ،مثالها قوله تعالى ﭽﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ

ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭼ النحل .١١٣
ّلل لباس الجوع والخوف) استعار الذوق إلد ار أثر
قال الايضاو رحمه هللا (فأذاقها َّ

الضرر ،واللبا

لما غ يهم وا تمل عليهم من الجوي واللوف ،وأوق اإلذاقة عليه بالنظر لى

المستعار له كقول كثير

الردا ِ ِذا تب َّسم ض ِ
غمر مِ
احكا

غلق ْت لِض ْحكِت ِه ِرقاب المال

لما يلقى عليه،
فإنه استعار الردا للمعروف رنه يصون عرض صاحبه صون الردا َّ

وأضاف ليه الغمر الذ هو وصف المعروف والنوال ال وصف الردا نظ اًر لى المستعار له(.)2

الذ

فقد به هللا تعالى الحالة التي كانوا عليها من جوي ولوف بعد ما كفروا ب نعم هللا باللبا

يلبسه اإلنسان للداللة على حاطة الجوي واللوف اهم كإحاطة اللبا

باإلنسان ،فتكون

(الجوع والخوف) م اَّهات ،و(الوباس) م به به ،وقد جا لفا (فأذاقها) وهذا اللفا يال م الم به
(الذ هو الجوي لتكون من قايل االستعارة المجردة.

) ١المنهاج الواضح للبالغة حامد عوني ج٢ر ،٣1٨المكتبة ارزهر ة للتراث.
) ٣تفسير الايضاو
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املبحث الرابع :الكناية والتعريض
املطلب األول :الكناية:

الكناية لغة أن ي ْكنى ع ِن ال َّ ي ِ َّالِذ يستفح ِذ ْكره ...و ِ
الكناية أن تتكلَّم ِب ي وت ِر د
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرف ِث واْلغاِ ِط
و
ح
ن
ه
ي
ل
ع
ل
د
ت
س
ي
ا
م
م
ه
ر
ي
غ
ب
م
ل
ك
ت
ذا
ي
ن
ع
ي
ة
ْ ْ َّ
غ ْيره .وكنى ع ِن ارمر ِبغ ْي ِرِه ي ْكني كناي ً ْ
ْ َّ ْ
ون ْح ِوِه (. ١
معنى
الكناية اصطالحاً َّ
عرفها اإلمام عاد القاهر الجرجاني فقال أن ير د المتكلم ثبات ً
فا الموضوِي له في اللغة ،ولكن يجي لى معنى هو ِ
من المعاني ،فال يذكره بالمل ِ
تاليه ِ
ورْدفه في
ْ
الوجود ،فيومئ به ِ
ليه ،و جعله دليالً عليه(. ٣
وعرف َّ
السكاكي الكناية فقال الكناية هي تر التصر ح اذكر ال ي على ما ذكر ما
َّ

يلزمه لينتقل من المذكور على المترو (. ٢

وقال اان ارثير كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جاناي الحقيقة والمجاز

اوصف جام اين الحقيقة والمجاز(. ٣

وعرف العلو الكناية فقال هي اللفا الدال على معنيين ملتلفين ،حقيقة ومجاز من غير
َّ

واسطة ،ال على جهة التصر ح(. 2

والتعر ف الجام للكناية أنها لفا أر د به الزم معناه م جواز رادة معناه حين ذ(. 1
تعريف البيضاوي للكناية:

عرف الايضاو الكناية فقال والكناية هي الداللة على ال ي اذكر لوازمه وروادفه ،كقول
َّ

الطو ل النجاد للطو ل ،وكثير الرماد للمضياف(. 1

) ١انظر لسان العرب (كني ٣٢٣-٣٢٢/١2
) ٣دال ل اإلعجاز 11
) ٢مفتا العلوم ٣3٣

) ٣المثل السا ر 2٣/٢
) 2الطراز ١٨1/١
) 1بغية اإليضا

) 1تفسير الايضاو

2٢٨/٢
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فائدة الكناية والبالغة فيها:

أجم البالغيون على أن الكناية أفضل من التصر ح كما نقل اإلمام عاد القاهر في الدال ل

فقال "قد أجمع الجميع وى أر الكناية أبوغ مر اإلفصاح"( ، ١والساب في ذل هو أن الكالم

المسوق بطر الكناية يكون أ د ت كيداً وأكثر تثايتاً من المسوق صراحة كما يرل اإلمام عاد
لما َّ
كن ْيت
أن لي المعنى ذا قلنا " ن الكناية ْأالغ من التَّصر ح" ،أن َّ
القاهر ذ يقول تفسير هذا ْ
ِ
ثباته ،فجعْلته أالغ وآكد وأ َّد(. ٣
زدت في ذاته ،ال المعنى أن ِزْدت في
عن المعنى ْ
كل
ووجه الت كيد في الكناية أن تذكر فيها ما هو دليل على هذه الصفة و اهد عليه "ف َّ
ِ
عاقل يعلم ذا رج لى ِ
اإثبات دليلِها ،واِيجااها بما هو ِ
ِ
ِ
وجودها،
اهد في
الصفة
نفسه ،أ َّن ثبات
ْ
آكد وأالغ في الدعول من أن تجي ليها فثاتها هكذا ساذجاً غْفالً .وذل َّأن ال َّتدعي اهد الصفةِ
ودليلها الَّ وارمر ظاهر معروف ،وبحيث ال ي

فيه ،وال يظن بالم ْلار التجوز والغلط"(. ٢

الفرق بني الكناية واجملاز:

هنا فرق اين الكناية والمجاز ،فرغم أنهما يت ااهان في كون كل منهما أن يطل اللفا

و راد غيره ،ال أنهما يلتلفان في كون الكناية ت تي م احتمال أن يراد اها المعنى ارصلي للفا،
الالف المجاز فال يصح أن يقصد اها المعنى ارصلي.

وفي هذا يقول السكاكي والفرق اين المجاز والكناية يظهر من وجهين أحدهما أن الكناية
ال تنافي رادة الحقيقة الفظها فال يتمن في قول فالن طو ل النجاد أن تر د طول نجاده من غير

ارتكاب ت و ل م رادة طول قامته وفي قول فالنة ن ومة الضحى أن تر د أنها تنام ضحى ال عن
ت و ل يرتكب في ذل م رادة كونها ملدومة مرفهة والمجاز ينافي ذل فال يصح في نحو رعينا

الغيث أن تر د معنى الغيث وفي نحو قول في الحمام أسد أن تر د معنى ارسد من غير ت و ل

وأنى والمجاز ملزوم قر نة معاندة إلرادة الحقيقة(. ٣

) ١دال ل اإلعجاز 13
) ٣دال ل اإلعجاز 1١
) ٢دال ل اإلعجاز 1٣
) ٣مفتا العلوم ٢3٢
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الكناية يف تفسري البيضاوي:

كثرت الكنايات في القرآن الكر م ،ومن ث َّم نرل ال يخ الايضاو ي تي على ذكر كثير منها

في تفسيره ،والكناية ثالثة أنواي

ً
أوال :الكناية عن صفة:

وهي التي ت تي للداللة على صفة من الصفات كالكرم وال جاعة ،وغيرها ،وسنحاول أن

نجم بعض الكنايات التي جا ت في القرآن للداللة على صفات معينة تحت عناو نها ،فمنها
 .0الكناية عن صفة البخل:
قوله تعالى ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﭼ التوبة  ،11قال الايضاو رحمه هللا (ويْقِبضون أ ْيِديه ْم عن المبار،
وقبض اليد كناية عن ال ح(. ١

لما كانت اليد هي آلة العطا والمنح ،كان قبضها دليل الل و ح ،لذل فإن المعنى من
َّ

قوله تعالى (يقبضون أيديهم جا كناية عن اللهم و حهم.

ويقول صاحب التحر ر والتنو ر في قوله تعالى (وقالت اليهود يد هللا مغوولة) الوصف

بالالل في العطا رن العرب يجعلون العطا معا ار عنه باليد ،و جعلون بسط اليد استعارة للاذل
والكرم ،و جعلون ضد البسط استعارة للالل فيقولون أمس يده وقبض يده(.)2
 .0الكناية عن صفة الكرم:

وفي مقاال الالل الذ تحدث هللا عنه في اآلية السابقة فإن هللا عندما َّ
تحدث عن نفسه

العليَّة وعن جوده وكرمه للرد على اليهود قال عن نفسه ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ الما دة  ،1٣فكما أن قبض اليد جا كناية عن الالل وال ح،
فإن بسطها هو كناية عن الكرم والجود.
فبسط الكف أو اليد كناية عن الكرم ،ولذل يقول الايضاو تعقيباً على قوله تعالى (بل
يداه مبسوطتار) قال َّثنى اليد مبالغة في الرد ونفي الالل عنه تعالى واثباتاً لغاية الجود ،فإن

) ١تفسير الايضاو

1٢/٣

) ٣التحر ر والتنو ر ٣٣1/1
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غاية ما ياذله السلي من ماله أن يعطيه ايديه ،وتنايهاً على منح الدنيا واآللرة وعلى ما يعطي
لالستدراج وما يعطي ل ِ
إلكرام(.)1
ولهذا نرل جر اًر عندما أراد أن يمد قوماً بالكرم قال فيهم في الايت الذ يقال أنه أفضل

ما قيل في المد  ،قال جر ر

ألستم لير من رِكب المطايا

وأندل العالمين بطون ار

 .1الكناية عن صفة الندم:
من ذل قوله تعالى ﭽﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ

ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﭼ ارعراف  ،١٣1قال الايضاو رحمه هللا (ول َّما سقط في
أيديهت) كناية عن ا تداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده غماً فتصير يده مسقوطاً فيها(. ٣

فقوله تعالى (سقط في أيديهم جا ت كناية عن صفة الندامة والحسرة التي وقعت لاني

س ار يل بساب ضاللهم واتباعهم أهوا هم.

ومن كنايات الندم قوله تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

صبح يقمِلب كَّف ْي ِه
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ الكهف  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (ف ْ
ظه اًر لبطن تلهفاً وتحس اًر...رن تقليب الكفين كناية عن الندم فك نه قيل ف صبح يندم ،أو حال أ

متحس اًر على ما أنف فيها(. ٢

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
الفرقان  ،٣1قال الايضاو رحمه هللا (و وم يعض َّ
الظالِم على يد ْي ِه من فر الحسرة ،وعض
ْ
(٣
اليدين وأكل الانان وحرق ارسنان ونحوها كنايات عن الغيا والحسرة رنها من روادفهما .

) ١تفسير الايضاو

٣٣1/١

) ٢تفسير الايضاو

٢٣3/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

21٢/١
2٣3/٣
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 .4الكناية عن صفة االكتئاب واالغتمام:

مثالها قوله تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ النحل 2٨

قال الايضاو رحمه هللا (ظ َّل وجه ) صار أو دام النهار كله( .مسودًّا) من الك بة والحيا من
النا  .واسوداد الوجه كناية عن االغتمام والت و ر(.)1
 .1الكناية عن صفة التكرب:
مثالها قول ت الى :ﭽﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ اإلس ار

 ٨٢قال الايضاو رحمه هللا (ونأى بجانب ) لول عطفه وبعد انفسه عنه ك نه مستغن مستاد
ب مره ،و جوز أن يكون كناية عن االستكبار رنه من عادة المستكار ن(.)2
فلما كان الن

بالجنب من عادات المستكار ن كان تحر

الجنوب بالنار ضافة للوجوه

ج از لهم يوم القيامة على استكبارهم ،فلذل قال هللا تعالى ﭽﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ التوبة ٢2 – ٢٣

ومثالها أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الحج  ،1 – ٨قال
الايضاو رحمه هللا ( ِ
ط ِف ِه متكا اًر وثني العطف كناية عن التكار
ثاني ِع ْ
كلي الجيد ،أو معرضاً
م
عن الح استلفافاً به(. ٢
فاآليتان السابقتان جا تا للداللة على مدل التكار واالستلفاف عند المنعم عليه ،والمجادل،

وك ن فا دة الكناية هنا جا ت لتسجيل حركاتهم واما اتهم وا اراتهم التي كانوا يتالمزون اها ،أمام
ِ
حركاتهم الصغيرة كالن بالجنب ،أو ثني
المدمنين ،فان ير د في هذه اآليات أن يقول لهم أن

العطف مسجلة عليهم محاساون عليها فمن باب أولى ستكون أقوالهم وأفعالهم المعادية لإلسالم
وباالً عليهم ،ويحاساون عليها حساباً عسي اًر.

) ١تفسير الايضاو

٣11/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣٣3/٣

) ٣تفسير الايضاو
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 .6الكناية عن املوت:

مثالها قوله تعالى ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ الحج

 ،٢1قال الايضاو رحمه هللا (فِإذا وجا ْت جنوبها سقطت على اررض وهو كناية عن الموت(. ١
وهنا قد ِ
يرد سدال مفاده ما فا دة الكناية في هذه اآلية؟ أ
جنوبها فكووا منها) ولم يقل (فإذا ماتت فكلوا منها .

لماذا قال هللا (فإذا وجبت

قرر العلما
قد يكون الجواب على هذا السدال أن اآلية جا ت للحديث عن ارضاحي ،وقد َّ
أن سيالن الدم ر الزم حتى يحل اركل من ارضحية أو َّ
الذكاة ،وذل ألذاً من قول الناي صلى
هللا عليه وسلم (ما أنهر َّ
الدت وذ ر است هللا وي فكل) (. ٣

ومعلوم أن ج ار الدم وسيالنه حتى آلره ال يكون ال ذا سقطت على اررض ،وبذل
كان التعاير اـ( ذا وجات جنوبها أالغ وأكثر داللة على المراد من التعاير اـ(ماتت ،أو ذبحت ،

رنه قد يفهم من موتها الموت ب طر قة كانت من الطرق ارلرل سول الذبح كالضرب على
ِ
الس مِكين على رقاتها دون لروج سا ر
ال أر أو الترد من عل مو ،وقد يفهم من الذبح ،مجرد ج ار م
الدم.
 .7الكناية عن صفة التحقري:
مثالها قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭼ ر  ،1٢ – 1٣قال الايضاو رحمه هللا (أت زاغت) مالت ( .نهت األبصار) فال
نراهم ...على أن المراد نفي رد تهم لغياتهم ك نهم قالوا أليسوا ها هنا أم زاغت عنهم

أبصارنا...بمعنى أ ارمر ن فعلنا اهم االستسلار منهم أم تحقيرهم ،فإن ز غ اربصار كناية عنه
على معنى نكارهما على أنفسهم(. ٢

) ١تفسير الايضاو

٣٣1/٣

) ٣أحكام ارضحية والذكاة (مطاوي ضمن كتاب الصيد الثمين في رسا ل اان عثيمين محمد العثيمين ،ر ،٣٢2دار
الثقة للن ر والتوز  ،مكة المكرمة ،الطبعة ارولى ١٣١٣ ،هـ  ١11٣ -م

) ٢تفسير الايضاو

١1٨-١11/٢

341

مباحث علم الايان في تفسير الايضاو

الفصل الثالث

فالكافرون في النار يتذاكرون ضعفا المدمنين وما كانوا يفعلونه اهم من االستسلار وز غ
اربصار عنهم ،فز غ اربصار هنا كناية عن تحقيرهم ،فهم في نظرهم أقل من أن ينظر ليهم

فضالً عن محادثتهم والوقوف معهم.

وبهذا تكون فا دة الكناية هنا اراز مدل اللوم والحسرة التي يكون عليها الكفار في النار ذ

أنهم ال يرون من كانوا يحتقرونهم معهم في نف

المكان.

وهنا يتضح معنى دقي يارز من و ار ستر الكناية ،وهو أن الطغاة لما استرذلوا المدمنين

واحتقروهم ورفضوا مجالستهم والوقوف معهم وحتى مجرد النظر ليهم ،كان جزادهم أنهم محرومون

من أن ينزلوا منازلهم في جنة هللا ،فهم يبحثون عنهم ويس لون عن مكانهم لعلهم يستطيعون ليهم

سايالً فيقولون أين هم؟ ما لنا ال نراهم؟ على سايل التحسر والندم.
 .0الكناية عن صفة اجلهل:

مثالها قوله تعالى ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﭼ البقرة  ٣1قال الايضاو رحمه هللا (وأ َّما َّالِذين
كفروا فيقولون كان من حقه (وأما الذين كفروا فال يعلمون  ،ليطاا قر نه ويقاال قسيمه ،لكن لما

كان قولهم هذا دليالً واضحاً على كمال جهلهم عدل ليه على سايل الكناية ليكون كالارهان عليه(. ١
في فهم اآليات وارمثال التي يضربها هللا لهم لى صنفين ،صنف مدمن،

قسم هللا النا
َّ
وصفهم ب نهم يعلمون ،وكان القيا

أن يقاالهم بالكافر ن ويصفهم ب نهم (يجهلون أو ال يعلمون ،

ولكن هللا لم يقل ذل ال عدل عن التصر ح اجهلهم لى الكناية وهو قولهم (ماذا أراد هللا اهذا

مثالً  ،وال

أن ذل أالغ واحضا اًر للدليل والارهان كما أ ار الايضاو رحمه هللا.

 .9الكناية عن صفة الغضب:
مثالها قوله تعالى ﭽ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ آل عمران  ،11قال
للا بما يسرهم أو ب ي أصالً،
الايضاو رحمه هللا (أولِ ال لالق له ْم ِفي ْاآل ِل ِرة وال يكملِمهم َّ
وأن المال كة يس لونهم يوم القيامة ،أو ال ينتفعون بكلمات هللا وآياته ،والظاهر أنه كناية عن غضبه
) ١تفسير الايضاو

12/١
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عليهم لقوله (وال ي ْنظر ِل ْي ِه ْم ي ْوم اْل ِقيام ِة فإن من سلط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن
التكلم معه وااللتفات نحوه ،كما أن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر ليه(. ١
 .02الكناية عن اجلماع:
مثالها قوله تعالى ﭽﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭼ النسا ،٢٣
قال الايضاو رحمه هللا (ف ظوه َّر واهجروه َّر في المضاجع) في المراقد فال تدللوهن تحت
اللحف ،أو ال تبا روهن فيكون كناية عن الجماي(.)2

ومثالها أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ النسا
ِ
النسا أو ماسستم ب رتهن اب رتكم ،وبه استدل
 ، ٣٢قال الايضاو رحمه هللا (أ ْو الم ْستم م
ال افعي على أن اللم ينقض الوضو  .وقيل أو جامعتموهن...واستعماله كناية عن الجماي أقل
من المالمسة(. ٢

ً
ثانيا :الكناية عن موصوف:

(٣

وهي أن نذكر في الكالم صفة أو عدة صفات ،ونر د اها موصوفاً معيناً

مثالها قوله تعالى ﭽﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ الزلرف  ،١٨قال

الايضاو رحمه هللا (أومر ين َّشؤا في الحوية) أ أو جعلوا له ،أو اتلذ من يتربى في الز نة يعني

الانات (. 2

فالالتي ين َّ ن في الحلية هن الانات ،لذل كانت هذه كناية عنهن.
اإعدادهن
فمن المعروف في عادات النا َّأنهم ين ِم ون اناتهم بما يال م طايعته َّن ،وذل
م
اإلعداد يتطملب تدر اه َّن على تقان ز ِ
اجهن ،وهذا ِ
نات ِه َّن
حتمى يك َّن زوجات مالكات قلوب أزو م
) ١تفسير الايضاو

٣1١/١

) ٢تفسير الايضاو

٢21/١

) ٣تفسير الايضاو

٢2٣/١

) ٣من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ٣٢1 ،
) 2تفسير الايضاو

٣٣1/٢
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ِ
وحْلي ِات ِه َّن ،والتلض ِ في القول ،ومجافاة الجدال ،وعدم تعلم الكالم الذ
ل الَّ يْف ِسد عليها لسانها حياتها م زوجها ،أو م أحد أوليا أ ْم ِرها ،فجمال المرأة بح متها وا ْتقان
(.)1
ِ
وضبط لسانها عن اللصومات
ز نتها
يقال في الملاصمات،

ومن كنايات الموصوف قوله تعالى ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﭼ القلم  ،٣٨قال الايضاو رحمه هللا (وال تكر صاحب الحوت) يون

عليه السالم(. ٣

ً
ثالثا :الكناية عن نسبة:

معنى من المعاني
وصف الرجل ْ
ومدحه ،واثبات ً
والكناية عن نسبة هي "أنهم يرومون ْ
ال ر ِ
فة له ،فيدعون التصر ح اذل  ،ويكنون عن جعلها فيه ِاجعلها في ي ي ْ ِ
تمل عليه و تلبَّ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
اإل ِ
توصلون في الجملة لى ما أرادوا من ِ
المعروفة ،ال من طر
الجهة الظاه ِرة
ثبات ،ال من
به ،و َّ
ي ْلفى ،وم ْسل يِدق"(.)3

مثالها قوله تعالى ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

ّلل) في جانبه أ
الزمر  ،21قال الايضاو رحمه هللا ( وى ما فَّرطت) بما قصرت( .في جنب َّ
في حقه وهو طاعته...وهو كناية فيها مبالغة كقوله
السماحة والمرو ة و َّ
الندل
ِ َّن َّ

ِفي قبَّة ض ِرب ْت على ْاا ِن الح ْ رِج(. ٣

فقوله (في جنب هللا كناية عن حقه ،ونقل اان عطية في تفسيره عن مجاهد قوله "في
(2

ّلل أي في أمر هللا"
جنب َّ

فيكون جنب هللا كناية عن أمره ،فالتقصير في أمر هللا تقصير م

هللا ،فهي كناية عن نسبة.

وقال اان عا ور في قوله تعالى ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ اراهيم  ،١٣قال ومعنى (لاف مقامي لافني ،فلفا مقام مقحم للمبالغة في
تعل الفعل بمفعوله ،كقوله تعالى ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ الرحمن  ٣1رن المقام أصله
) ١البالغة العربية لعاد الرحمن الدم قي ١٣1/٣
) ٣تفسير الايضاو

٣٢1/٢

) ٣تفسير الايضاو

١1٣/٢

) ٢دال ل اإلعجاز ٢31

) 2المحرر الوجيز 2٢٨/٣
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مكان القيام...فإذا قيل (لاف مقامي كان فيه من المبالغة ما لي

في (لافني بحيث ن اللوف

يتعل بمكان الملوف منه .كما يقال قصر في جاناي .ومنه قوله تعالى (على ما فرطت في

جنب هللا وكل ذل كناية عن المضاف ليه كقول ز اد ارعجم
ن السماحة والمرو ة والندل

(١

في قبة ضربت على اان الح رج

وهذا الايت الذ است هد به كل من الايضاو واان عا ور -رحمهما هللا -علم عند الالغا

أن ي ْثِات هذه المعاني
في كناية النسبة ومعناه يوضحه اإلمام الجرجاني فيقول أراد ،كما ال يلفىْ ،

صر فيقول " َّن السماحة والمرو ة والندل
أن ي َّ
واروصاف لالالً للممدو وض ار ب فيه ،فتر ْ
لمجموعة في ِ
ملتصة به" ،وما اكل ذل مما هو صر ح في
اان الح ْ رج ،أو مقصورة عليه ،أو
َّ
ِ
ِ
اروصاف للمذكور ن اها ،وعدل ِلى ما ترل من الكناية و َّ
التلويح ،فجعل كونها في القبَّة
ثبات
المضروبة عليه ،عبارة عن كونها فيه ،واِ ارة ِليه ،فلرج كالمه اذل ِلى ما لرج ِليه من الجز ِ
ِ
الة،
ً
ً
وظهر فيه ما أنت ترل من الفلامة ،ولو أنه أ ْسقط هذه الو ِاسطة من الا ْين ،لما كان ِالَّ كالماً
غْفالً ،وحديثاً ساذجاً(. ٣

) ١التحر ر والتنو ر ٣3٨/١٢
) ٣دال ل اإلعجاز ٢31
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املطلب الثاني :التعريض:
التعريض لغة:

جا في لسان العرب ع َّرض لِفالن وِب ِه ِذا قال ِف ِ
يه ق ْوًال وهو ي ِعيبه .ارصمعي يقال
ِ
ِ
ياين .والم ِ
عار ض ِمن اْلكال ِم ما ع مِرض ِب ِه ول ْم
ع َّرض لي فالن ت ْع ِر ضاً ِذا ر ْحر ِبال َّ ْي ول ْم ِم
عارضه وم ِ
يص َّرْ  .وأ ْعراض الكال ِم وم ِ
الرج ِل ت ْس له
ضا ِفي اْلمع ِاني ك َّ
عار ضه كالم ي ْ ِبه بعضه ب ْع ً
للاِ ْان
ه ْل أريت فالًنا؟ في ْكره أن ي ْكِذب وق ْد رآه فيقول ِ َّن فالًنا ليرل؛ ولِهذا اْلم ْعنى قال ع ْاد َّ
عار ِ
اْلعبَّا ِ ما أ ِحب بم ِ
ض الكال ِم ح ْمر َّ
النعم(. ١
عرفه كثير من العلما منهم اان ارثير حيث يقول فهو اللفا الدال
أما اصطالحاً فقد َّ
َّ

على ال ي من طر المفهوم بالوض الحقيقي والمجاز (. ٣

ب (. ٢

عرف التعر ض تعر فاً دقيقاً حيث يقول هو الم نى الحاصل ند الوفظ ال
أما العلو فقد َّ
َّ

أهمية التعريض:

وموضوي التعر ض من الموضوعات الدقيقة في البالغة العربية ،ذ أن أكثر العلوم يعتمد

علمادها في تقر ر تفصيالتها والوقوف على تفر عاتها على التصر ح والايان الواضح ليفهم المتعلمين

دقا هذا العلم ،لكن علم الفصاحة والبالغة متميز عن هذه العلوم ،ذ أنه بالضد منها قا م على
وجدت جَّله أو كَّله رم اًز وو ْحياً ،وكناي ًة
التلميح والتعر ض فِإن ِذا قرأت ما قاله العلما فيهْ ،
الفكر و َّأدق النظر ،وم ْن يرج
وجه ال يْف ِطن له الَّ م ْن غلغل ْ
وتعر ضاً ،وايما ً لى الغرض من ْ
من طبعه لى أْلمعي ِ
َّة يْقول معها على ِ
اللفي ،حتى كان ب ْسالً حراماً أن
الغامض ،ويصل اها لى
ِ
ْ
م
الص ِ
َّ
فحة ال حجاب دونها ،وحتى ك َّن اإلفصا
تتجلى معانيهم سافرة اروج ِه ال ِنقاب لها ،وبادية َّ
اها حرام ،وذكرها الَّ على سايل الكناية والتعر ض غير سا غ(.)4

) ١لسان العرب (عرض ١٨٢/1
) ٣المثل السا ر 21/٢
) ٢الطراز ١1٣/١

) ٣دال ل اإلعجاز  ٣22اتصرف.
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وال اد من اإل ارة لى أن مبحثي الكناية والتعر ض مبحثان متقاربان ،رنهما قا مان على
التفا المعاني و ار ارلفاظ ،لذل هنا من يللط اين الكناية والتعر ض و جعلهما في مقام واحد،

ويسوق أمثلة كل منهما لآللر .لكن الصحيح أن هنا فرق اين الكناية والتعر ض.

الفرق بني الكناية والتعريض:

فرق الزمل ر في ك افه اين الكناية والتعر ض فقال الكناية أن تذكر ال ي بغير
َّ

لفظه الموضوي له ،كقول

طو ل النجاد والحما ل لطول القامة وكثير الرماد للمضياف .والت ريض:

أن تذكر ي اً تدل به على ي لم تذكره ،كما يقول المحتاج للمحتاج ليه ج ت رسلم علي ،

ورنظر لى وجه الكر م(. ١

فمن الفروق اين الكناية والتعر ض
 .0الفرق باعتبار اجملاز:

الكناية واقعة في المجاز ،ومعدودة منه ،الالف التعر ض ،فال يعد منه ،وذل من أجل

كون التعر ض مفهوما من جهة القر نة ،فال تعل له باللفا ،ال من جهة حقيقته ،وال من جهة

مجازه(. ٣

 .0الفرق من حيث اخلفاء:

فالتعر ض ألفى من الكناية؛ رن داللة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز ،وداللة

التعر ض من جهة المفهوم ال بالوض الحقيقي وال المجاز  ،وانما سمي التعر ض تعر ضا؛ رن
المعنى فيه يفهم من عرضه أ

من جانبه ،وعرض كل ي جانبه(. ٢

ومعنى هذا الكالم أننا لو قلنا مثالً (فالن كثير الرماد  ،هذه العبارة دالة على الكناية،

وداللتها جا ت معتمدة على ارلفاظ ،وذل رن كثرة الرماد أوحت بكثر يقاد النار ،الذ
بكثرة الضيوف واكرامهم ،وبهذا استِد َّل على الكرم ،فالدليل على الكناية قا م من اللفا نفسه.

) ١الك اف ٣٨٢-٣٨٣/١
) ٣الطراز ٣3٣/١

) ٢المثل السا ر 21/٢
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أما لو ج نا لى التعر ض في قوله تعالى ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ البقرة  ، ٣فداللة التعر ض
هنا ال تعتمد على اللفا ،ال يلمح من السياق ،وداللته على التعر ض تعتمد على الموقف وعلى
الق ار ن اللارجية ال على الق ار ن اللفظية ،ومن هنا يتضح أن التعر ض ألفى من الكناية.
 .1الفرق من حيث اإلفراد والرتكيب يف األلفاظ:

فالكناية ت مل اللفا المفرد والمركب معا ،فت تي على هذا تارة ،وعلى هذا تارة ألرل ،وأما

التعر ض فإنه يلتر باللفا المركب ،وال ي تي في اللفا المفرد الاتة.
فالتعر ض ال ي تي في اللفا المفرد ،رنه كما تقرر سابقاً فإن التعر ض ال يكون من معنى

ارلفاظ نفسها ،رنه يعرف على أنه المعنى الحاصل عند اللفا ال به ،واللفا في فراده ال يدد
معنى كامالً وال يمكن أن يفهم من تلويح أو
ً
(١
في المفرد والمركب .

ارة يانى عليها التعر ض ،الالف الكناية فإنه ي تي

لفتة مجيلة يف الفرق بني الكناية والتعريض:

فالكناية تلتلف عن التعر ض كما سا فالتعر ض أ د لفا من الكناية ،ولقد أ ار العلو

في الطراز لى استلدام التعر ض والكناية في قذف المدمنين ،واللتالفهما فقد فرق العلما اين
القذف بالكناية والقذف بالتعر ض من حيث الحكم.
وفي هذا يقول العلو

من أجل هذا فرق علما ال ر عة اين صر ح القذف وكنايته،

وتعر ضه ،ف وجاوا في الصر ح من القذف الحد مطلقا في قول
ذا نول به في مثل قول

يا زاني ،وأوجاوا في كنايته الحد

يا فاعال ب مه ،ويا مفعوال به ،ولم يوجاوا في التعر ض الحد في مثل

قول  .يا ولد الحالل ،وما ذا
ما بالحقيقة ،أو بالمجاز(. ٣

ال رجل أن الصر ح والكناية ،يدالن على القذف من جهة اللفا،

) ١المثل السا ر  21/٢اتصرف
) ٣الطراز ٣3٣/١

348

مباحث علم الايان في تفسير الايضاو

الفصل الثالث

التعريض عند البيضاوي:

عرف اإلمام الايضاو رحمه هللا التعر ض فقال التعر ض والتلويح يهام المقصود بما
َّ

لم يوض له حقيقة وال مجا اًز ،كقول السا ل ج ت رسلم علي  ،والكناية هي الداللة على ال ي
اذكر لوازمه وروادفه ،كقول الطو ل النجاد للطو ل ،وكثير الرماد للمضياف(. ١

وتعر ف الايضاو رحمه هللا ي ير لى ما قرره العلما من أن الكناية والتعر ض ملتلفان

وان تقاربا في كونهما داالن على معنى لفي يتم عند ارلفاظ.

ولقد اين الايضاو رحمه هللا التعر ض في كثير من اآليات القرآنية والمتتب لهذه اآليات

يْلحا أن هنا طرقاً لاصة ت ير لى التعر ض ،يمكن أن تصنف تحت العناو ن التالية

ُ ُ
طرق وأساليب التعريض يف تفسري البيضاوي:
 .0تقديم الصلة:

من ذل ما جا في قوله تعالى ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ

البقرة  ،٣قال الايضاو رحمه هللا وفي تقديم الصلة وبنا يوقنون على هم تعر ض لمن عداهم
من أهل الكتاب ،وب ن اعتقادهم في أمر اآللرة غير مطاا وال صادر عن يقان(. ٣

فجملة (وباآللرة هم يوقنون  ،وان كان المراد ارول منها ثبات يقان المدمنين باآللرة،

لكن من مرادها أيضاً التعر ض بالذين ال يوقنون اها ،وهم أهل الكتاب على ما ذكر الايضاو .

و وضح لنا السكاكي هذا التعر ض بقوله وفي معنى قوله (وباآللرة هم يوقنون نذهب

على أنه تعر ض ب ن اآللرة التي عليها أهل الكتاب فيما يقولون أنها ال يدلل الجنة فيها من كان

هودا أو نصارل وأنها ال تمسهم النار فيها ال أياما معدودات وأن أهل الجنة فيها ال يتلذذون في

الجنة ال بالنسيم وارروا العبقة والسماي اللذيذ ليست باآللرة وايقانهم بمثلها لي
بالتي هي اآللرة عند هللا في ي (. ٢

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣3٢/١
٢٨/١

) ٢مفتا العلوم ٣٢٣
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 .0تقديم الضمري:

مثاله قوله تعالى ﭽﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ ارنايا ،٣1

السا ة مشفقور) لا فون وفي تصدير الضمير وبنا الحكم
قال الايضاو رحمه هللا (وهت مر َّ
عليه مبالغة وتعر ض(.)1

 .1التعريض بـ(إمنا):

من المعاني التي ت تي لها ( نما التعر ض ،وي ير لى هذا اإلمام عاد القاهر الجرجاني

أعل ما ترل بالقلبِ ،ذا كان ال يراد بالكال ِم
اعلم أن ِذا استقرْ ت ْ
وجدتها أقول ما تكون و ْ
بقوله ثم ْ
بعدها نْف معناهَّ ،
ولكن التعر ض ب مر هو مْقتضاه ،نحو َّأنا نعلم أ ْن لي الغرض ِمن قولِه تعالى
ﭽﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭼ [الرعد [ ]١1الزمر  ،]1أن يعلم َّ ِ
ولكن أن يذ َّم
السامعون ظاهر معناهْ ،
ْ
ناد و ِمن ِ
الع ِ
الكفار ،وأن يقال ِنهم ِمن فر ِ ِ
َّ
غلبة الهول عليهم ،في ح ْكم م ْن لي اذ عْقل ،واِنكم
ْ
ْ
ْ
تذكروا ،كنتم كمن ِ
ِ
أن ي ْنظروا و َّ
طم في ذل ِم ْن ِ
غير أولي ارلباب(.)2
ْ
ْن طم ْعتم منهم في ْ
ومما جا في تفسير الايضاو على التعر ض اـ( نما  ،قوله تعالى ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ البقرة ، ١٣ - ١١
قال الايضاو رحمه هللا (أال ِ َّنهم هم اْلمْف ِسدون و ِ
لك ْن الَّ ي ْ عرون وتعر ف اللار وتوسيط الفصل
ْ
(٢
لرد ما في قولهم ( نما نحن مصلحون من التعر ض للمدمنين .
فقولهم ( نما نحن مصلحون جا ت للتعر ض بالمدمنين وك نهم أرادوا أن يقولوا أننا نحن

المصلحون فقط وال مصلح غيرنا ،رن نما من أدوات القصر ،وبهذا يكون قصدهم أن يعرضوا
بالمدمنين ب نهم هم المفسدون فجا الرد من هللا عليهم أنهم هم المفسدون ال المدمنين.
ُ َّ
 .4نفي الصفات السيئة عن أضداد املعرض بهم:

فنفي الصفات السي ة والمعاصي عن المدمنين مثالً ت تي ليفهم منها بطر
غير المدمنين متصفون اها فيكون هذا تعر ض اهم.

الملالفة أن

من ذل قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ الفرقان  ،1٨قال الايضاو رحمه هللا نفى عنهم أمهات
) ١تفسير الايضاو

٣٣٢/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣1/١

) ٣دال ل اإلعجاز ٢2٣
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المعاصي بعد ما أثات لهم أصول الطاعات ظها اًر لكمال يمانهم وا عا اًر ب ن ارجر المذكور

موعود للجام اين ذل  ،وتعر ضاً للكفرة ب ضداده ولذل عقبه بالوعيد تهديداً لهم فقال (وم ْن يْفع ْل
ذلِ يْل أثاماً (. ١
ومن ذل أيضاً قوله تعالى ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

للا النَِّا َّي ظرف ل ي ْد ِللك ْم.
ﭪ ﭫ ﭬﭼ التحر م  ،٨قال الايضاو رحمه هللا (ي ْوم الَّ ي ْل ِز َّ
(و َّالِذين آمنوا معه عطف على الناي عليه الصالة والسالم حماداً لهم وتعر ضاً لمن ناوأهم(. ٣

والمعنى أن هللا لن يلز الناي والمدمنين ،وهو تعر ض بالمناو ين له أ أنهم سيكونون

بالضد منهم في عداد الملزْ ن.

ومن التعر ض انفي الصفات السي ة قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ البقرة  ،١٢2قال الايضاو رحمه هللا (وما كان ِمن
اْلم ْ ِرِكين تعر ض ب هل الكتاب وغيرهم ،فإنهم يدعون اتباعه وهم م ركون(. ٢
ُ َّ
 .1نفي الصفات احلسنة عن أضداد املعرض بهم:

نفي الصفات الحسنة عن الكفار في القرآن الكر م ي تي للتعر ض بالمدمنين ويكون كالمد

لهم ،وذل كما في قوله تعالى ﭽﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ارعراف  ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (وما انوا مؤمنير) ت ريض بمر
مر منهت وتنبي

وى أر الفارق بير مر نجا وبير مر هوك هو اإليمار(.)4

ُ َّ
 .6إثبات الصفات احلسنة ألضداد املعرض بهم:
على العك

مما سا في تي التنز ل اإثبات الصفات الحسنة للمدمنين تعر ضاً بالكافر ن

ِ
بالض ِمد منهم ،ومثاله قوله تعالى ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
وك نهم م

) ١تفسير الايضاو

2٢3/٣

) ٢تفسير الايضاو

١٣٣/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣٣٣/٢
22٣/١
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ﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﭼ النحل  ،١3٣قال الايضاو رحمه هللا (وهدى وبشرى
لومسومير) المنقادير لح م ...وفي ت ريض بحصول أضداد ذلك لغيرهت(. ١
ومن التعر ض اإثبات الصفات الحسنة قوله تعالى ﭽﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

للا تعر ض بكذاهم،
ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﭼ آل عمران  ،12قال الايضاو رحمه هللا (ق ْل صدق َّ
أ ثات أن هللا صادق فيما أنزل وأنتم الكاذاون(. ٣
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
اّلِلِ وكلِ ِ
مات ِه
اّلِلِ ورسولِ ِه النَِّا ِي ْار ِمم ِي َّالِذ ي ْد ِمن ِب َّ
ارعراف  ،١2٨قال الايضاو رحمه هللا (ف ِمنوا ِب َّ
م
م
ما أنزل عليه وعلى سا ر الرسل من كتبه ووحيه .وقر (وكلمته على رادة الجن أو القرآن ،أو

ضا لليهود وتنايهاً على أن من لم يدمن به لم يعتار يمانه(. ٢
عيسى تعر ً

ومنه قوله تعالى ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ مر م  ،٢٢قال

السالم عل َّي ي ْوم ولِ ْدت و ْوم أموت و ْوم أ ْبعث حياا كما هو على يحيى
الايضاو رحمه هللا (و َّ
والتعر ف للعهد وارظهر أنه للجن والتعر ض باللعن على أعدا ه ،فإنه لما جعل جن السالم
على نفسه عرض ب ن ضده عليهم كقوله تعالى ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ طه  ،٣1فإنه
تعر ض ب ن العذاب على من كذب وتولى(. ٣
ُ َّ
 .7إثبات الصفات السيئة للمعرض بهم:

فعندما يصف هللا عز وجل أعمال قوم بالسو والكراهة يكون مدحاً لمن لالف هذه الصفات

وأتى بالضد منها ،كما في قوله تعالى ﭽﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ التوبة .٨١

) ١تفسير الايضاو

٣٨3/٣

) ٢تفسير الايضاو

211/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣1٨/١
٢11/٣
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قال الايضاو رحمه هللا (وك ِرهوا أن ي ِ
جاهدوا ِب موالِ ِهم وأ ْنف ِس ِهم ِفي سِا ِ
للاِ يثا اًر للدعة
يل َّ
ْ
ْ
ْ ْ
واللفض على طاعة هللا ،وفيه تعر ض بالمدمنين الذين آثروا عليها تحصيل رضاه ااذل ارموال

والمهج(. ١

فيكون التعر ض هنا على طر

المد

ولي

الذم ،م أن أكثر التعر ض ي تي للذم

والتوبيخ.
 .0إثبات القدرة للعاجز الضعيف:

ي تي التعر ض ب ن ي َّنزل العاجز منزلة القادر تعر ضاً بعجزه واظها اًر لضعفه ،كما جا في

قوله تعالى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ارنايا

الايضاو رحمه هللا (قال بل ف و

 ،1٢قال

بيرهت هذا فسئووهت إر انوا ينطقور) أسند الفعل ليه تجو اًز

رن غيظه لما رأل من ز ادة تعظيمهم له تساب لمبا رته ياه ،أو تقر اًر لنفسه م االسته از
والتبكيت على أسلوب تعر ضي كما لو قال ل من ال يحسن اللط فيما كتاته الط ر ي

كتات هذا فقلت ال كتاته أنت(.)2

أأنت

َّ
ُ
 .9تصوير األمر على نفس املعرض والقصد إيقاعه على املعرض به:

هذه طر قة دقيقة وغاية في البالغة ي تي عليها التعر ض ،وذل أن يعمد المتكلم بالحديث

عن نفسه ،ويقصد به حمل الكالم على غيره تعر ضاً ،وفا دة هذا النوي من التعر ض التلطف في
الدعوة لتكون أقرب لى نف المستم .
مثاله قوله تعالى ﭽﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﭼ ال ع ار  ،11 – 12قال الايضاو رحمه هللا (فِإَّنه ْم عدٌّو لِي ير د أنهم أعدا
لعااديهم من حيث نهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه ،أو ن المغر

بعبادتهم أعدل أعدا هم وهو ال يطان ،لكنه صور ارمر في نفسه تعر ضاً لهم فإنه أنف في النصح

من التصر ح ،وا عا اًر ب نها نصيحة ادأ اها نفسه ليكون أدعى لى القاول(. ٢

على معنى أني فكرت في أمر فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو وهو ال يطان ،فاجتناتها،

وآثرت عبادة من اللير كله في يده ،وأواهم اذل أنها نصيحة ينصح اها نفسه ،لينظروا فيقولوا ما
) ١تفسير الايضاو

11/٣

) ٢تفسير الايضاو

2٣٢/٣

) ٣تفسير الايضاو

٣٣2/٣
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نصحنا اراهيم ال بما نصح به نفسه ،فيكون ذل أدعى لهم لى القاول لقوله ،وأبعث على االستماي

منه ،ولو قال فإنهم عدو لكم لم يكن اتل المثابة(. ١
ومن قايل تصو ر ارمر على النف

والمراد به الغير على طر

التعر ض قوله تعالى

ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ارنعام  ،١2قال الايضاو رحمه هللا (ق ْل ِِمني
ألاف ِ ْن عص ْيت رمِبي عذاب ي ْوم ع ِظيم مبالغة ألرل في قط أطماعهم ،وتعر ض لهم ب نهم
عصاة مستوجاون للعذاب(. ٣
والمعنى أنه أراد أنكم عصيتم هللا فسيكون جزادكم عذاب عظيم.
ومن ذل أيضاً قوله تعالى ﭽﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﭼ ارنعام  ،21قال الايضاو رحمه هللا (ق ْد ضلْلت ِذاً أ
ن اتبعت أهوا كم فقد ضللت( .وما أنا ِمن اْلم ْهتِدين أ في ي من الهدل حتى أكون من
عدادهم ،وفيه تعر ض ب نهم كذل (. ٢
 .02التعريض باملدح:

حيث يعمد لى المد بالكرم مثالً والمراد منه السدال والعطا  ،ومثاله في القرآن الكر م

قوله تعالى ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ارنايا

 ،٨٢قال

الراحمير) وصف رب بغاية الرحمة ب د ما ذ ر نفس بما يوجبها
الايضاو رحمه هللا (وأنت أرحت َّ
واكتفى بذلك ر رض المطووب لطفا في السؤال(.)4

فك ن أيوب عليه السالم استحيا من هللا عز وجل أن يطلب منه رف البال صراح ًة ،فعمد
لى التعر ض اوصف هللا بالرحمة البالغة تلطفاً بالسدال" ،ورو أنه كان يقال له ما ل ال تدعو

في العافية ،فكان يقول ني رستحيي من هللا تعالى أن أس له زوال عذابه حتى يمر علي فيه ما
()5

مر من الرلا  ،وأصابه البال فيما رو وهو اان ثمانين سنة"

) ١المثل السا ر ١٣1/٢
) ٣تفسير الايضاو

٣٨٣/١

) ٣تفسير الايضاو

٣٣1/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣1٣/١

) 2المحرر الوجيز 12/٣
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الفصل الرابع :مباحث علم البديع يف تفسري البيضاوي
الادي لغة ادي ال ي ي ْادعه ا ْدعاً و ْااتدعه أن ه وبدأه ،والاِدي
الترْعته ال على ِمثال(. ١
ادعت ال َّ ْي ْ
وأ ْ

الم ْحدث العجيب،

الادي اصطالحاً علم يعرف به وجوه تحسين الكالم ،بعد رعاية تطايقه على مقتضى

الحال ووضو الداللة( ، ٣وقيل هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تز د الكالم حسنا وطالوة،
وتكسوه اها ً  ،ورونقاً ،بعد مطابقته لمقتضى الحال م وضو داللته على المراد لفظا ومعنى(.)3

وواضعه( ،عاد هللا ان المعتز العباسي المتوفى سنه  ٣1٣هجر ة  -ثم اقتفى أثره في

عصره (قدامة ان جعفر الكاتب فزاد عليها ،ثم ألف فيه كثيرون (ك اي هالل العسكر
ر ي القيرواني ،وصفي الدين الحلي ،واان حجة الحمو

(بالاديعيات
فيها قصا د تعرف
م

()4

) ١لسان العرب (ادي 1/٨
) ٣بغية اإليضا

21١/٣

) ٢علوم البالغة للمراغي ٣1٨
) ٣علوم البالغة للمراغي ٣11

356

واان

وغيرهم ممن زادوا في أنواعه ،ونظموا

مباحث علم الادي في تفسير الايضاو

الفصل الرابع

املبحث األول :احملسنات املعنوية:
ً

أوال :الطباق:
ويقال له التضاد ،والتكافد ،والطباق ،وهو أن يدتى بال ي وبضده في الكالم(. ١
وي تي الطباق على أ كال ملتلفة ،جا على ذكر بعض منها اإلمام الايضاو في تفسيره.
"والعنصر الجمالي في الطباق هو ما فيه من التالدم اينه وبين تداعي ارفكار في ارذهان،

أن المتقابالت أقرب تلاط اًر لى ارذهان من المت ااهات والمتلالفات"(. ٣
باعتبار م

أنواع الطباق يف تفسري البيضاوي:
 .0الطباق بني امسني:

مثل قوله تعالى ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ سب  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا في معنى (الهدل

والهدل في ارصل

مصدر كالسرل والتقى ومعناه الداللة .وقيل الداللة الموصلة لى البغية ألن ج ل مقابل الضاللة
ير)(.)3
في قوله تعالى (إَّنا أو إَّياكت ل وى هدى أو في ض ٍ
الل مب ٍ

فالبيضاوي رحم هللا يشير بقول ( :رنه ج ِعل مقاال الضاللة  ،لى وجود طباق اين
الهدل والضالل ،والهدل والضالل اسمان كما هو واضح ،ويسميه الايضاو مقاالة.
 .0الطباق بني فعلني:
مثاله قوله تعالى ﭽﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﭼ البقرة  ،٣٨قال الايضاو رحمه هللا والحياة حقيقة في القوة الحساسة ،أو
ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً مجا اًز في القوة النامية ،رنها من طال عها ومقدماتها ،وفيما
يلر اإلنسان من الفضا ل ،كالعقل والعلم واإليمان من حيث نها كمالها وغايتها ،والموت بإزائها

ّلل يحيي ت ث َّت يميتكت)(. ٣
يقال وى ما يقابوها في ل مرتبة قال تعالى (قل َّ

) ١الطراز ١11/٣

) ٣البالغة العربية لعاد الرحمن الدم قي ٢12/٣
) ٢تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١31/٢
11/١
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فالطباق اين (يحييكم ويميتكم  ،وهما فعالن.
ومن طباق الفعلين قوله تعالى ﭽﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﭼ الكهف  ، ٣1وقوله
تعالى ﭽﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الكهف ٢١
قال الايضاو رحمه هللا (وسا ْت النار( .م ْرتفقاً متك وأصل االرتفاق نصب المرف
تحت اللد ،وهو لمقاالة قوله (وحسن ْت م ْرتفقاً واال فال ارتفاق رهل النار(. ١
 .1الطباق بني حرفني:

تعرض لقوله
أ ار الايضاو رحمه هللا لى أن الطباق قد يق اين حرفين وذل عندما َّ

تعالى ﭽﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ البقرة  ،٣١٣قال الايضاو
رحمه هللا (ول َّما يأتكت) ولم ي تكم ،وأصل ل َّما لم ز دت عليها ما وفيها توق ولذلك ج وت مقابل
قد(. ٣

في ير الايضاو

(لما وقد حرفان اينهما طباق أو مقاالة على ما سماهما به،
لى أن َّ

والساب في ذل هو أن معنى (لما على ما أ ار هو توق الحدوث ،اينما قد ت تي للت كيد.
 .4الطباق اخلفي أو املعنوي:

والطباق اللفي أو المعنو هو ما يكون اين لفظة وبين معنى يطاا هذه اللفظة ،كما في

قوله تعالى ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ مر م 12
ضعف ج ْنداً أ ف ة وأنصا اًر قاال به (أحسن ندياً من حيث
قال الايضاو رحمه هللا (وأ ْ
ن حسن الناد باجتماي وجوه القوم وأعيانهم وظهور وكتهم واستظهارهم(. ٢
فالطباق اللفي واق اين (أضعف جنداً و (أحسن ندياً  ،من حيث أن المعنى الذ ي ير
ليه (أحسن ندياً  ،هو أقول وكة واستظها اًر كما أ ار الايضاو وهو يطاا (أضعف جنداً (. ٣

) ١تفسير الايضاو

٢٢1/٣

) ٢تفسير الايضاو

٢11/٣

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١٨2/١
٢11/٣
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ومن الطباق اللفي قوله تعالى ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﭼ ي

 ،13قال الايضاو رحمه هللا (لِي ْنِذر القرآن أو الرسول صملى هللا عليه وسملم(...م ْن كان حياا
عاقالً فهما فإن الغافل كالميت ،أو مدمناً في علم هللا تعالى فإن الحياة ارادية ِ
باإليمان(...وي ِح َّ
اْلقول وتجب كلمة العذاب( .على اْل ِ
كاف ِر ن المصر ن على الكفر ،وجعلهم في مقاالة من كان حياً
ْ
(١
عا اًر ب نهم لكفرهم وسقو حجتهم وعدم ت ملهم أموات في الحقيقة .
فالطباق اين (حياً و(الكافر ن  ،وهو طباق لفي ذ أنه وض الكافر ن موض ارموات

ليطاا (من كان حياً  ،والتي تدل على المدمنين.

ومن الطباق اللفي قوله تعالى ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ فصلت  ،٣3قال الايضاو رحمه هللا
الن ِار لير أم من ي ِْتي ِ
اإللقا في النار ِ
آمناً يوم اْل ِقيام ِة قاال ِ
(أفم ْن يْلقى ِفي َّ
باإلتيان آمناً مبالغة
ْ ْ ْ
ْ
في حماد حال المدمنين(. ٣
فالذ

يلقى في النار يقااله الذ

يدلل الجنة ،لكنه قااله باإلتيان آمناً ،وهو من الطباق

اللفي ،جا لغرض وصف حال المدمنين في الجنة وتقلاهم في نعيمها.
 .1طباق السلب:

هو الجم اين فعلي مصدر واحد مثات ومنفي ،أو أمر ونهي(. ٢

ومثاله قوله تعالى ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﭼ ال ع ار  ،١٢1قال
الايضاو رحمه هللا (قالوا سواء وينا أو ظت أت لت تكر مر الوا ظير) فإنا ال نرعو عما نحن
عليه ،وتغيير

(٣

النفي عما تقتضيه المقاالة للمبالغة في قلة اعتدادهم اوعظه

في ير الايضاو في عبارته السابقة لى وجود مقاالة أو تضاد اين (أوعظت و(لم تكن
من الواعظين  ،وهذا الطباق أو التضاد سماه العلما طباق السلب حيث يدتى بفعلين أو م تقاتهما

مرة مثاتة ومرة منفية إلفادة الطباق.

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو
) ٢بغية اإليضا

) ٣تفسير الايضاو

١٢٨/٢
٣٣1/٢
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 .6الطباق اجملازي:

وهو الطباق الذ ي تي اين ألفاظ ال تدل على معان حقيقية وانما هي معان مجاز ة ،كما

في قوله تعالى ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ المل

 ،٣٣قال

الايضاو رحمه هللا ومعنى م ِكباا أنه يعثر كل ساعة و لر على وجهه لوعورة طر قه والتالف
أج از ه ،ولذل قااله بقوله (أ َّم ْن ي ْم ِ ي س ِوياا قا ماً سالماً من العثار...والمراد تمثيل الم ر
والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين(. ١
فالطباق قا م اين لفظتي (مكباً وسوياً  ،وهذا الطباق لي

مقصوداً بكلمة (مكباً الذ يتعثر بالطر على الحقيقة ولي

بمعناه الحقيقي أ

أنه لي

المقصود اـ(سوياً الذ يسير سي اًر

سالماً صحيحاً ،وانما المقصود منهما المعنى المجاز وهو الضال والمهتد على الترتيب.

) ١تفسير الايضاو

٣٣1-٣٣٨/٢
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ً
ثانيا :املقابلة:

وهي أن تجم اين ي ين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما( ، ١وقيل هي أن يدتى بمعنيين

متوافقين أو أكثر ثم يدتى بما يقاال ذل على سايل الترتيب(.)2

فمن المقاالة التي جا ت في كتاب هللا عز وجل قوله تعالى ﭽ ﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ هود  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (مثل
السميع) يجوز أن يراد به ت ايه الكافر
الفريقير) الكافر والمدمن ( .األ مى واألصت والبصير و َّ
ب ارعمى لتعاميه عن آيات هللا ،وبارصم لتصامه عن سماي كالم هللا تعالى وت ايه عن تدار

معانيه ،وت ايه المدمن بالسمي والبصير رن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما م اهاً باثنين
باعتبار وصفين ،أو ت ايه الكافر بالجام اين العمى والصمم والمدمن بالجام اين ضديهما

والعاطف لعطف الصفة على الصفة...وهذا من باب اللف والطباق(. ٢

فقد جا ت المقاالة اين الكافر ن والمدمنين اذكر صفات كل فر منهم على وجه الت ايه،

فوصف هللا الكافر اـ(ارعمى وارصم  ،وقاال هاتين الصفتين بما يضادها على وجه الترتيب وهي
صفات المدمن فقال (والبصير والسمي .
ومن المقاالة قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ ارعراف  ،2٨قال الايضاو رحمه هللا (واْلالد َّ
الطِميب
اررض الكر مة التربة( .ي ْلرج نباته ِاِإ ْذ ِن رمِب ِه بم ي ته وتيسيره ،عار به عن كثرة النبات وحسنه
وغ ازرة نفعه رنه أوقعه في مقاالة( .و َّالِذ

لاث أ

كالحرة والسالة( .ال ي ْلرج ِ َّال ن ِكداً قليالً

فالمقاالة قا مة اين (الالد الطيب  ،و (الذ

لاث من جهة ،وبين (يلرج نباته اإذن

عديم النف (. ٣

ربه  ،و(ال يلرج ال نكداً من جهة ألرل.
ومن المقابالت الاديعة في القرآن الكر م المقاالة اين قوله تعالى ﭽﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ
) ١مفتا العلوم ٣٣٣

) ٣علوم البالغة للمراغي ٢٣٣
) ٢تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١٣1/٣
2٣1/١
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﭼ التوبة 1٨ - 11
وبين قوله تعالى ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ التوبة 1٣ - 1١

قال الايضاو رحمه هللا (واْلم ْد ِمنون واْلم ْد ِمنات ب ْعضه ْم أ ْولِيا ب ْعض في مقاالة قوله
نافقات بعضهم ِمن بعض ي ْمرون ِباْلمعر ِ
نافقون واْلم ِ
(اْلم ِ
صالة
وف و ْنه ْون ع ِن اْلم ْنك ِر وي ِقيمون ال َّ
ْ
ْ ْ ْ ْ
و ْدتون َّ
للا ورسوله في سا ر ارمور (. ١
الزكاة وي ِطيعون َّ
فقد أ ار الايضاو رحمه هللا لى وجود مقاالة اين هاتين اآليتين ،والمدق في هذه اآليات

يلحا عدة مقابالت اجتمعت ِ
لتكون مقاال ًة واحدة.
م

 .١المقاالة اين (المنافقون والمنافقات و(المدمنون والمدمنات .
 .٣المقاالة اين (بعضهم من بعض و(بعضهم أوليا بعض .
 .٢المقاالة اين (ي مرون بالمنكر  ،و (ي مرون بالمعروف .

 .٣المقاالة اين (ينهون عن المعروف و (ينهون عن المنكر

 .2المقاالة اين (يقبضون أيديهم و (يدتون الزكاة  ،فإن قبض اريد كناية عن الالل
وعدم اإلنفاق ،وايتا الزكاة داللة على اإلنفاق فيكون اين العبارتين تضاد.

 .1المقاالة اين (نسوا هللا فنسيهم و (أول

سيرحمهم هللا فنسيان هللا لهم كناية عن

حل اهم.
تعذيبه لهم ،والرحمة كناية عن النعيم الذ
َّ

 .1المقاالة اين (نار جهنم لالدين فيها و(جنات تجر من تحتها ارنهار لالدين
فيها .

 .٨المقاالة اين (لعنهم هللا و(رضوان من هللا أكار .
 .1المقاالة اين (ولهم عذاب مقيم و(ذل هو الفوز العظيم .

) ١تفسير الايضاو

1٣/٣
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وهذه المقابالت ت تي لإل ارة لى تباين والتالف أحوال الفر قين في الدنيا ب عمالهم وفي

اآللرة بعواقب هذه ارعمال ،وذل من سنن القرآن الكر م ليكون ذل قام ًة الحجة على الكافر
ليكون على علم انهاية الطر الذ يسل والى أ ي سيدد ليه كفره وعناده.
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ً
ثالثا :املشاكلة:

(١

الم اكلة اصطالحاً هي أر تذكر ال ي الفا غيره لوقوعه في صحاته
والم اكلة نوعان

 .0املشاكلة التحقيقية:

وهي أن تذكر ال ي الفا غيره لوقوعه في صحاته حقيقة ،أ

أنه مذكور في الكالم

نصاً ،كما في قوله تعالى ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ الما دة
َّ

 ،١١1قال الايضاو رحمه هللا ت وت ما أخفي في نفسي ما ت وت ما أ ون
مر م ووماتك .وقول (في نفسك) لومشاكوة وقيل المراد بالنفس الذات(.)2

وال أ وت ما تخفي

ومثلها أيضاً قوله تعالى ﭽﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﭼ البقرة  ،١2 – ١٣قال الايضاو رحمه
(للا ي ْست ْه ِز ِا ِه ْم يجاز هم على استه از هم ،سمي ج از االسته از باسمه كما سمي ج از السي ة
هللا َّ
سي ة ،ما لمقاالة اللفا باللفا ،أو لكونه مماثالً له في القدر ،أو يرج وبال االسته از عليهم فيكون

كالمستهز اهم(. ٢

فاالسته از هنا من هللا لي

على حقيقته وانما جا على الم اكلة ليدل على أن عقاب هللا

لهم ناتج عن أعمالهم واسته از هم بالمدمنين.

ومثلها آية ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

ال ورل  ،٣3قال الايضاو رحمه هللا (وج از سِمي ة سِمي ة ِم ْثلها وسمى الثانية سِمي ة لالزدواج(. ٣
فسمي هللا عز وجل رد السي ة سي ًة رغم أنها ليست سي ًة على الحقيقة رنه لي
به ولي واقعاً منه ااتدا ً  ،لكن لوقوعه في صحاته وم اكلته له سماه سي ة.

الباد

ويمكن أن تق الم اكلة في الحروف كما وقعت في ارلفاظ وذل كما في قوله تعالى
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
) ١مفتا العلوم ٣٣٣
) ٣تفسير الايضاو

٣1٣/١

) ٣تفسير الايضاو

٣٣١/٢

) ٢تفسير الايضاو

23/١
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ غافر  ، ٨3 - 11قال الايضاو رحمه هللا
(وعل ْيها في الار( .وعلى اْلفْل ِ في البحر( .ت ْحملون وانما قال وعلى اْلفْل ِ ولم يقل في الفل
للمزاوجة(. ١
 .0املشاكلة التقديرية:

أما الم اكلة التقدير ة فهي أن يذكر ال ي الفا غيره ويكون أحدهما مذكو اًر واآللر مقد اًر
َّ

غير موجود في سياق الكالم ،وذل

كقوله تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﭼ البقرة .١٢٨ – ١٢1

فطر النا

ّلل) أ صبغنا هللا صبغته ،وهي فطرة هللا تعالى التي
قال البيضاوي رحم هللا( :صبغة َّ

عل ْيها ،فإنها حلية اإلنسان كما أن الصبغة حلية المصاوغ ،أو هدانا هللا هدايته وأر دنا

حجته ،أو طهر قلوبنا ِ
باإليمان تطهيره ،وسماه صبغة رنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على

المصاوغ ،وتدالل في قلوبهم تدالل الصبغ الثوب ،أو لومشاكوة ،فإن النصارل كانوا يغمسون

أوالدهم في ما أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم وبه تتحق نصرانيتهم(. ٣

ً
رابعا :التجريد:

والتجر د اصطالحاً هو أن ينتزي من أمر ذ صفة أو أكثر ،أمر آلر أو أكثر مثله فيها،

إلفادة المبالغة بادعا كمال الصفة في ذل ارمر حتى ك نه الغ من االتصاف اتل الصفة مالغا
يصح أن ينتزي منه موصوف آلر متصف اتل الصفة ،فهي فيه ك نها تفيض بمثاالتها لقوتها كما

يفيض الما عن ما البحر(.)3

ومثالها من التنز ل قوله تعالى ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﭼ مر م  ،1 – 2قال الايضاو رحمه
هللا وقر (يرثني وارث آل يعقوب ...و(وارث من آل يعقوب على أنه فاعل ي ِرثِني وهذا يسمى
التجر د في علم الايان رنه جرد عن المذكور أوالً م أنه المراد(. ٣

) ١تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

٣١1/٢
١٣٢/١

) ٢علوم البالغة للمراغي ٢٢٣
) ٣تفسير الايضاو

٢13/٣
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ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﭼ الرحمن  ،٢1قال
السما فكان ْت وْرد ًة أ حم ار كوردة وقر ت بالرف على كان
الايضاو رحمه هللا (فِإذا ْان َّق ِت َّ
التامة فيكون من باب التجر د كقوله
ولِ ْن ب ِقيت ر ْرحل َّن ِبغ ْزوة

ت ْح ِو الغناِ ِم أ ْو يموت ك ِر م

ِ
الد ِ
هان مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به كالحزام ،أو جم دهن وقيل هو ارديم
(ك م
ارحمر(. ١
صح أن ينتزي منها الورد الذ
فالسما ل دة حمرتها في م هد يوم القيامة َّ

وهو الجلد ارحمر.

ي به الدهان

ً
خامسا :اللف والنشر:

وهو ذكر ال ي ين على جهة االجتماي مطلقين من غير تقييد ،ثم يرمى بما يلي بكل واحد

منهما اتكاال على قر حة السام  ،ب ن يلح بكل واحد منهما ما يستحقه (. ٣

مثاله قوله تعالى ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ البقرة  ، ١١١قال الايضاو رحمه هللا (وقالوا

عطف على وَّد ،والضمير رهل الكتاب من اليهود والنصارل( .ل ْن ي ْدلل اْلجَّنة ِ َّال م ْن كان هوداً
أ ْو نصارل لف اين قولي الفر قين كما في قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ البقرة
 ١٢2ثقة بفهم السام (. ٢
فاللف في قوله (وقالوا أ اليهود والنصارل ،والن ر في (هوداً أو نصارل  ،واذا أردنا
أن نلح كل واحد بما يستحقه كان ح السياق أن يكون (قالت اليهود لن يدلل الجنة ال من
كان هوداً ،وقالت النصارل لن يدلل الجنة ال من كان من النصارل  ،وواضح ما في اللف والن ر

من اإليجاز والبالغة.

) ١تفسير الايضاو

) ٣الطراز ١11/٢
) ٢تفسير الايضاو

٢21/٢
١٣1/١
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ومن اللف والن ر أيضاً قوله تعالى ﭽ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ هود  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا يجوز أن يراد به ت ايه الكافر
بارعمى لتعاميه عن آيات هللا ،وبارصم لتصامه عن سماي كالم هللا تعالى وت ايه عن تدار

معانيه ،وت ايه المدمن بالسمي والبصير رن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما م اهاً باثنين
باعتبار وصفين...وهذا من باب اللف والطباق(. ١

ومن قول ت الى :ﭽﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ارنعام

 ١3٢قال الايضاو رحمه هللا و جوز أن يكون من باب اللف أ ال تدركه اربصار رنه اللطيف
وهو يدر اربصار رنه اللاير(.)2

ومن قول ت الى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الروم  ٣٢قال الايضاو رحمه هللا منامكم بالليل وااتغادكم بالنهار فلف
وضم اين الزمانين والفعلين بعاطفين

لآللر عند الحاجة(. ٢

عا اًر ب ن كالً من الزمانين وان التر ب حدهما فهو صالح

ً
سادسا :تأكيد املدح مبا يشبه الذم:

وي تي هذا المحسن الاديعي على ضربين
الضرب ارول أن يستثني من صفة ذم منفية عن ال ي صفة مد اتقدير دلولها في

صفة الذم ،والضرب الثاني أن يثات لل ي صفة مد يعقاها ب داة استثنا تليها صفة مد

ألرل(.)4

ومثال النوي ارول من كتاب هللا عز وجل قوله تعالى ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ مر م  ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (الَّ يسم ور فيها لغوا) فضول كالم.

(إَّال سالما) ولكن يسمعون قوالً يسلمون فيه من العيب والنقيصة ،أو تسليم المال كة عليهم أو تسليم

) ١تفسير الايضاو

١٣1/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣1/٢

) ٣تفسير الايضاو

2١3-231/١
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بعضهم ،على بعض على االستثنا المنقط  ،أو على أن معنى التسليم ن كان لغواً فال يسمعون

لغواً سواه كقوله

وال ع ْيب ِفي ِهم غ ْير أ َّن سيوفهم

ِا ِه َّن فلول من قراي الكتا ب(. ١

في ير الايضاو رحمه هللا بما استدل عليه من ايت (وال عيب فيهم ...لى وجود أسلوب

ت كيد المد بما ي به الذم في هذه اآلية ،ذ أن هللا عز وجل أكد اهذا ارسلوب ومد المدمنين
وحالهم في الجنة بما نفى عنهم من سماي اللغو وما تستنفر منه اآلذان.

ومثاله أيضاً قوله تعالى ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭼ الاروج  ،٨قال
اّلِلِ اْلع ِز ِز اْلح ِم ِيد استثنا على
الايضاو رحمه هللا (وما نقموا ِم ْنه ْم وما أنكرواَّ ِ( .ال أ ْن ي ْد ِمنوا ِب َّ
طر قة قوله
وال ع ْيب ِفي ِه ْم غ ْير أ َّن سيوفهم

اي الكتا ِب
ِا ِه َّن فلول ِم ْن قر ِ

(٣

فالنقم ي تي لإل ارة لى صفة ذم تقدمها نفي لكن هذه الصفة اتضح أنها بعد االستثنا

ذ أن نقمة الكفار على المدمنين كانت بساب يمانهم بان العز ز الحميد وهذه صفة

صفة مد
مد أ مِكدت اهذا ارسلوب.

ومن النوي الثاني قوله تعالى ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
الحج  ،٣3قال الايضاو رحمه هللا ( َّالِذين أ ْل ِرجوا ِم ْن ِد ِ
يارِه ْم يعني مكةِ( .بغ ْي ِر ح م بغير
للا على طر قة قول النابغة
موجب استحقوه بهَّ ِ( .ال أ ْن يقولوا ربنا َّ

وال ع ْيب ِفي ِه ْم غ ْير أ َّن سيوفهم

ِا ِه َّن فلول من قراي الكتا ب

(٢

فقد أثات للمدمنين صفة مد وهو أنهم ألرجوا من ديارهم بغير ح

ال أنه أتى ب داة

استثنا يتوهم السام أنه سي تي بعدها بساب ينافي ما قال االستثنا من مد لهم ال أنه أتى

بصفة مد لهم ت كيداً للمد ارول وهو أنهم يقولون ربنا هللا.

) ١تفسير الايضاو

٢1٢/٣

) ٢تفسير الايضاو

٣23/٣

) ٣تفسير الايضاو

2١٨/٢
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ً
سابعا :أسلوب احلكيم:

وهو تلقي الملاطب بغير ما يترقبه أو يتوقعه ،ما اتر سداله واإلجابة عن سدال لم

يس له ،واما بحمل كالمه على غير ما كان يقصد تنايهاً على أنه كان ينبغي له أن يس ل هذا
السدال أو يقصد هذا المعنى(.)1
ومن هذا ارسلوب قوله تعالى ﭽﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾﯿ

ﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ البقرة  ،٣١2قال الايضاو رحمه
رضي هللا تعالى عنهما (أن عمرو ان الجمو ارنصار كان يلا هما ذا

هللا عن اان عبا

مال عظيم ،فقال يا رسول هللا ماذا ننف من أموالنا وأين نضعها فنزلت ( .قل ما أنفقتت مر خي ٍر
صرف
فوووالدير واألقربير واليتامى والمساكير وابر َّ
السبيل) س ل عن المنف ف جيب اايان الم ْ
النفقة باعتباره ،ورنه كان في سدال عمرو وان لم يكن مذكو اًر في اآلية(. ٣
رنه أهم فإن اعتداد م

ي
صرف رنه أهم فإن اعتداد
فالبيضاو رحم هللا بقول ( :س ل عن الم ْنف ف جيب اايان الم ْ

النفقة باعتباره ي ير لى ما عرف ب سلوب الحكيم حيث ار سؤالهت ما ينفقون فأجيبوا بمصارف
م

اإلنفاق ألنها أهت.

ومن هذا ارسلوب قوله تعالى ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﭼ البقرة  ،١٨1قال الايضاو رحمه هللا (و ِ
لك َّن اْلِا َّر م ِن اتَّقى ...كانت ارنصار
ذا أحرموا لم يدللوا دا اًر وال فسطاطاً من بابه ،وانما يدللون من نقب أو فرجة و ار ه ،ويعدون ذل

ا اًر ،فاين لهم أنه لي

اار وانما الار ار من اتقى المحارم وال هوات ،ووجه اتصاله بما قاله أنهم

عما ال يعنيهم وال يتعل بعلم الناوة وتركوا السدال عما يعنيهم
س لوا عن ارمر ن...أو أنهم لما س لوا م
و لتر بعلم الناوة ،عقب اذكره جواب ما س لوه تنايهاً على أن الال
و هتموا بالعلم اها(. ٢

اهم أن يس لوا أمثال ذل

فقد كان سدال الم ركين لرسول هللا عن ارهلة وكيف تصغر ثم تكار ثم تصغر مرة ألرل

وتتغير منازلها ،فلما كان هذا جواب هذا السدال مما ال تستوعبه عقولهم في ذل
) ١من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ٣1٢ ،
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

١٨2/١
١1٣/١
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الجواب عنه (هي مواقيت للنا

والحج  ،وك نه اهذا الجواب يقرعهم على سدالهم عن أ يا ال

تعنيهم ويقول لهم اس لوا عما يعنيكم في دينكم ودنياكم.
ومنه قوله تعالى ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ارعراف  ،12قال
الايضاو رحمه هللا (قالوا ِ َّنا ِبما أ ْرِسل ِب ِه م ْد ِمنون عدلوا به عن الجواب السو الذ هو نعم
تنايهاً على أن رساله أظهر من أن ي فيه عاقل و لفى على ذو أر  ،وانما الكالم فيمن آمن
به ومن كفر(. ١

ك نهم أرادوا القول ال تس لوا هل نعلم أنه مرسل أم ال ،فهذا مما ال ي

فيه عاقل ولكن

اس لوا ما هو موقفكم من هذه الرسالة ،فإننا مدمنون به وهذا ما يجب على كل نسان.

ً
ثامنا :سوق املعلوم مساق اجملهول:

هو لراج ما يعرف صحته ملرج ما ي

فيه ليز د اذل ت كيدا(. ٣

ومثاله من كتاب هللا عز وجل قوله تعالى ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﭼ سب  ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا (واَِّنا أ ْو ِيَّاك ْم لعلى
دل أ ْو ِفي ضالل مِاين أ وان أحد الفر قين...لعلى أحد ارمر ن من الهدل والضالل الماينين،
ه ً
وهو بعد ما تقدم من التقر ر الاليغ الدال على من هو على الهدل ومن هو في الضالل أالغ من
التصر ح رنه في صورة االنصاف المسكت لللصم الم اغب(. ٢

فالمدمنون عند حجاجهم م الكافر ن أو الم ركين يعلمون أنهم هم على الح وأن الفر

اآللر على الضالل الماين ،لكنهم ألرجوا الكالم ملرج من ي

فيه لز ادة التقر ر والت كيد وهذا

ارسلوب وهذه الطر قة في االحتجاج أكثر قناعاً وت ثي اًر ولهذا نرل الايضاو رحمه هللا يعل على

ذل بقوله (وهو بعد ما تقدم من التقر ر الاليغ الدال على من هو على الهدل ومن هو في الضالل
أالغ من التصر ح .

) ١تفسير الايضاو

) ٣الصناعتين ٢11
) ٢تفسير الايضاو

22٣/١
١31/٢
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ً
تاسعا :االستطراد:

ومعناه في مصطلح علما الايان أن ي ري المتكلم في ي من فنون الكالم ،ثم يستمر

عليه فيلرج لى غيره ،ثم يرج لى ما كان عليه من قال(. ١

ومثاله من التنز ل قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭼ فاطر  ،١٣قال الايضاو رحمه هللا (و ِم ْن ك مل ت ْكلون ل ْحماً ط ِراا وت ْست ْل ِرجون
ِحْلي ًة تْلبسونها استطراد في صفة البحر ن وما فيهما من النعم(. ٣
ومن االستطراد قوله تعالى ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﭼ الحديد ١3
قال الايضاو رحمه هللا (ال يستوي من ت مر أنفق مر قبل الفتح وقاتل أولئك أ ظت

درجة) ايان لتفاوت المنفقين بالتالف أحوالهم من السا وقوة اليقين ،وتحر الحاجات حثاً على
تحر ارفضل منها بعد الحث على ِ
اإلنفاق ،وذ ر القتال لالستطراد(. ٢
فسياق اآليات كلها تتحدث عن اإلنفاق لكنه ذكر القتال استطراداً ،وعاد بعد ذل للحديث

عن اإلنفاق مرة ألرل فقال في اآلية التالية لآلية السابقة ﭽﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ

ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ الحديد  ،١١فاهذا يكون الحديث عن القتال في اآلية السابقة جا لالستطراد
وبيان عظيم الصلة اين اإلنفاق والقتال ،وذل رن اإلنفاق اذل ارموال ،والقتال اذل النفو  ،ومن

الصلة اينهما أيضاً ،أن القتال يعتمد اعتماداً كامالً على اإلنفاق لما فيه من حاجة ل ار العتاد
والمدمن التي يحتاجها الجي .

) ١الطراز ٨/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

١١٨/٢
٢1٣/٢
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ً
عاشرا :املذهب الكالمي:

وهو أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طر أهل الكالم( . ١وقيل هو أن يورد المتكلم

صحة دعواه ح َّجة قاطعة مسلمة عند الملاطب ،ب ن تكون المقدمات بعد تسليمها مستلزمة
على َّ

للمطلوب(. ٣

ومن المذهب الكالمي قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭼ البقرة  ، ١1٣ومنه أيضاً
قوله تعالى ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ارنايا

.٣٣

قال الايضاو رحمه هللا واعلم أن داللة هذه اآليات على وجود اإلله ووحدته من وجوه

كثيرة يطول رحها مفصالً ،والكالم المجمل أنها أمور ممكنة وجد كل منها اوجه ملصور من

وجوه محتملة ،وأنحا ملتلفة ،ذ كان من الجا ز مثالً أن ال تتحر السماوات ،أو بعضها كاررض
وأن تتحر بعك

حركاتها ،وبحيث تصير المنطقة دا رة مارة بالقطاين ،وأن ال يكون لها أوج

وحضيض أصالً ،وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساو أج از ها ،فال اد لها من موجد قادر حكيم،

يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه م ي ته ،متعالياً عن معارضة غيره .ذ لو كان معه له

يقدر على ما يقدر عليه اآللر .فإن توافقت رادتهما فالفعل ن كان لهما ،لزم اجتماي مدثر ن

على أثر واحد ،وان كان رحدهما ،لزم ترجيح الفاعل بال مرجح وجز اآللر المنافي آللهيته .وان

ّلل لفسدتا).
التلفت لزم التمان والتطارد ،كما أ ار ليه بقوله تعالى (لو ار فيهما لهة إَّال َّ

وفي اآلية تنبي

وى شرف وت الكالت وأهو

وحث وى البحث والنظر في (.)3

فاآليتين السابقتين جا تا على أسلوب المذهب الكالمي واليه أ ار الايضاو بقوله (وفي

اآلية تنايه على رف علم الكالم وأهله ،وحث على البحث والنظر فيه  ،ووجه هذا ارسلوب في
هاتين اآليتين أنهما جا تا ب دلة عقلية وبراهين قاطعة ،ذ أن قوله تعالى (ل ْو كان ِفي ِهما آلِهة ِ َّال
للا لفسدتا حجة قاطعة لمن كان له عقل ،ذ أن السماوات واررض لو كان فيهما آلهة غير هللا
َّ

) ١بغية اإليضا

1١2/٣

) ٣جواهر البالغة ٢32
) ٢تفسير الايضاو

١22/١
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م تركون معه في اللل لكان حتماً أن يلتلفوا ومن ثم تفسد المللوقات ،لكنهما لم يفسدا ،وهذا

دليل دامغ أنه لي

م هللا ر في اللل .

ومن هذا ارسلوب قوله تعالى ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الزلرف ،٨١
قال الايضاو رحمه هللا (قل إر ار ل َّورحمر ولد فأنا أ َّول ال ابدير) منكم فإن الناي صملى هللا

عليه وسلم يكون أعلم بان وبما يصح له وبما ال يصح له ،وأولى اتعظيم ما يوجب تعظيمه ومن
تعظيم الوالد تعظيم ولده ،وال يلزم من ذل صحة كينونة الولد وعبادته له ذ المحال قد يستلزم

ّلل لفسدتا) غير
المحال ال المراد نفيهما على أالغ الوجوه كقوله تعالى( :لو ار فيهما لهة إَّال َّ

أن (ل ْو ث َّم م عرة بانتفا الطرفين ،و( ن هاهنا ال ت عر به وال انقيضه فإنها لمجرد ال ر طة ال
االنتفا معلوم النتفا الالزم الدال على انتفا ملزومه ،والداللة على أن نكاره الولد لي لعناد
وم ار ال لو كان لكان أولى النا

باالعتراف به(. ١

حادي عشر :التقسيم:

ي تي التقسيم اصطالحاً على معان ملتلفة ،أولها ذ ر مت دد ثت إضافة ما لكل إلي

الت يير(. ٣

وى

ومثاله من القرآن الكر م قوله تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﭼ هود  ١3٨ - ١32قال الايضاو رحمه هللا وها هنا المراد أن أهل الموقف ال
يلرجون عن القسمين ،وأن حالهم ال يللو عن السعادة وال قاوة(. ٢

فقوله تعالى (فمنهم قي وسعيد ذكر هاهنا متعدداً ،ثم ادأ بالتفصيل والتقسيم في أحوال

كل منهم.

) ١تفسير الايضاو

٣21/٢

) ٢تفسير الايضاو

١2١/٣

) ٣بغية اإليضا

13٢/٣
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ثاني المعاني التي ي تي عليها التقسيم هو أن يذكر أحوال ال ي مضافا لى كل حال ما

يلي اها(. ١

مثاله ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﰈﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ النسا

1

قال الايضاو رحمه هللا (ومر ار غنًّيا فويست فف مر أكوها .ومر ار فقي ار فويأكل

بالم روف) بقدر حاجته وأجرة سعيه ...وايراد هذا التقسيت بعد قوله (وال ت كلوها يدل على أنه
نهي ل وليا أن ي لذوا و نفقوا على أنفسهم أموال اليتامى(. ٣
فقوله تعالى (وال ت كلوها نهي للجمي عن أكل أموال اليتامى ،لكنه ادأ اذكر وتقسيم
ارحوال واضافة حكم لكل حالة لوحدها ،فالغني عليه االستعفاف ،والفقير عليه اركل بالمعروف.
ثالث المعاني التي ي تي عليها التقسيم استيفاء أقسات الشيء بالذ ر(. ٢

مثاله من القرآن الكر م قوله تعالى ﭽﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ
السماو ِ
ات و ْار ْر ِ
ض فله أن يقسم النعمة
ال ورل  ،23 – ٣1قال الايضاو رحمه هللا (َِّّلِلِ مْل
َّ
والالية كيف ي ا ( ...يهب لِم ْن ي ا ِناثاً و هب لِم ْن ي ا الذكور أ ْو يزمِوجه ْم ذ ْكراناً واِناثاً و ْجعل
م ْن ي ا ع ِقيماً  ...والمعنى يجعل أحوال العباد في اروالد ملتلفة على مقتضى الم ي ة فيهب
لبعض ما صنفاً واحداً ِممن ذكر أ ْو أنثى أو الصنفين جميعاً ويعقم آلر ن ...وتغيير العاطف في

الثالث رنه قسيم الم تر اين القسمين ،ولم يحتج ليه الراب إلفصاحه ب نه قسيم الم تر اين

ارقسام المتقدمة(. ٣

فكالم الايضاو الساا ي ير لى تقسيم هللا عز وجل ما يهبه للنا

في أرحام ارمهات

لى أقسام أربعة جا على تفصيلها وبيانها في اآلية م استيفا رقسامها جميعاً.
) ١بغية اإليضا

131/٣

) ٣تفسير الايضاو

٢٢٢/١

) ٣تفسير الايضاو

٣٣٣/٢

) ٢بغية اإليضا

131/٣
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ثاني عشر :املبالغة:

المبالغة أن يَّدعى لوصف الوغه في ال دة أو الضعف حدا مستحيال أو مستبعدا( ، ١وقيل

في تعر ف المبالغة هي أن تثات لل ي وصفا من اروصاف تقصد فيه الز ادة على غيره ،ما
على جهة اإلمكان ،أو التعذر ،أو االستحالة(.)2

فالمبالغة ت تي على ثالثة أنواي كما يتضح من التعر ف وتفصيل هذه ارنواي الثالثة النوي

ارول التاليغ ويكون االدعا فيه للوصف من ال دة أو الضعف ممكناً عقالً وعادة ،والنوي الثاني

اإلغراق ويكون االدعا فيه للوصف من ال دة أو الضعف ممكناً عقالً ال عادة ،والنوي الثالث
الغلو ويكون فيه االدعا للوصف من ال دة أو الضعف مستحيالً عقالً وعادة(.)3

فمما جا في القرآن الكر م على مبالغة اإلغراق قوله تعالى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ النسا

 ،2٢قال الايضاو رحمه هللا (فإذا الَّ يؤتور َّ
الناس نقي ار) أ لو

كان لهم نصيب من المل فإذا ال يدتون أحداً ما يواز نقيرا ،وهو النقرة في ظهر النواة .وهذا هو
اإلغراق في ايان ِمحهم فإنهم ن اللوا بالنقير وهم ملو فما ظن اهم ذا كانوا فق ار أذال
متفاقر ن(. ٣
فقول الايضاو رحمه هللا (وهذا هو اإلغراق في ايان ِمحهم

مبالغة واغراقاً في وصف اللهم و حهم.

) ١بغية اإليضا

) ٣الطراز 1٢/٢

1١٣/٣

) ٢انظر جواهر البالغة ٢١٢-٢١٣
) ٣تفسير الايضاو

٢1٢/١
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املبحث الثاني :احملسنات اللفظية:
السجع:

اْلكالم المقَّفى ،وسج

الس ْج
السج لغة سج
ضا ،و َّ
استقام وأ به ب ْعضه ب ْع ً
استول و ْ
ْ
اصل كفو ِ
يسج سجعاً وس َّج تس ِجيعاً تكَّلم ِبكالم له فو ِ
اص ِل ال ِم ْعر ِم ْن غ ْي ِر وْزن(.)1
ْ
ْ
ْ

والسج اصطالحاً تواطد الفواصل في الكالم المنثور على حرف واحد( ، ٣وقيل هو

تواطد الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد ،أو حرفين متقاربين ،أو حروف متقاربة(.)3

والايضاو رحمه هللا في تفسيره أ ار في مواطن كثيرة لى السج في القرآن الكر م حيث

يسميه تارة (مراعاة الفواصل  ،ويسميه تارة ألرل (المحافظة على ردو

اآل .

التغيريات التي تطرأ على النظم ألجل السجع:

أ ار الايضاو رحمه هللا في تفسيره لى أنه يعمد في سايل السج في القرآن الكر م لى

تغيير نظم الكالم ،ولي

هذا التغيير من أجل السج فقط ،ال له اعتبارات ألرل  -لى جانب

السج -تتعل بالمعنى ،وي تي تغيير النظم من أجل السج على أ كال عدة ،منها
 .0التقديم والتأخري:
فمن ذل

قوله تعالى ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ النحل  ،1٣قال الايضاو

ّلل هت ي فرور) وتقديم الصلة على الفعل ما لالهتمام أو ِإليهام التلصير
رحمه هللا (وبن مت َّ
مبالغة ،أو للمحافظة على الفواصل(. ٣

ومنه قوله تعالى ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ لقمان

) ١انظر لسان العرب (سج
) ٣المثل السا ر ٣١3/١

١23/٨

) ٢من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ٣٨1 ،
) ٣تفسير الايضاو

٣1١/٣
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للا ال ي ِحب ك َّل م ْلتال فلور وت لير الفلور وهو
 ، ١٨ - ١1قال الايضاو رحمه هللا (ِ َّن َّ
مقاال للمصعر لده والملتال للما ي مرحاً لتواف ردو اآل (. ١
ومنه قوله تعالى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة  ،2 – ٣قال
الايضاو رحمه هللا وقدمت العبادة على االستعانة ليتواف ردو

اآل .

 .0إفراد ما حقه الثنية:
ومنه أيضاً قوله تعالى ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ طه  ، ١١1 - ١١1قال
الايضاو رحمه هللا (مر الجَّنة فتشقى) أفرده اإسناد ال قا ليه بعد

راكهما في اللروج اكتفا

باستلزام قا ه قا ها من حيث نه قيم عليها ومحافظة على الفواصل(. ٣
ذ لو قال هللا تعالى (فال يلرجنكما من الجنة فت قيا اللتلت الفواصل لذل قال (فت قى

لتواف اآلية السابقة لها حيث قال في لتامها ( ال الي

أاى .

 .1وضع املضارع موضع املاضي:
كما في قوله تعالى ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﭼ الما دة  ، 13 - 11قال

استحضار
الايضاو رحمه هللا وانما جي اـ (يْقتلون موض قتلوا على حكاية الحال الماضية
اً
لها واستفظاعاً للقتل وتنايهاً على أن ذل

اآل (. ٢

من ديدنهم ماضياً ومستقبالً ومحافظة على ردو

 .4تغيري نوع اجلملة:
كما في قوله تعالى ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ الحج  ،٣٢قال

) ١تفسير الايضاو

1٣/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣2٣/١

) ٣تفسير الايضاو

٣31/٣
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الايضاو رحمه هللا (ولباسهت فيها حرير) غير أسلوب الكالم فيه للداللة على أن الحر ر ثيااهم
المعتادة ،أو للمحافظة على هي ة الفواصل(. ١
معنى قول الايضاو

(غير أسلوب الكالم فيه هو اإل ارة لى أن الجمل كلها من اداية

اآلية جا ت على طر قة الجمل الفعلية (يدلل ،يحلون  ،لكنه عند لتامها قال (لباسهم ولم يقل
(يلبسون  ،فحولها من جملة فعلية لى اسمية ،والساب -كما يفهم من كالم الايضاو -هو أنه لو

قال (يلبسون القتضى ذل أن تلتم اآلية اـ(حر اًر على أنها مفعول به ،وهذا يلالف الرو في
اآليات السابقة لهذه اآلية حيث لتمت اـﭽﯧﯨﯩ ﯪ ﭼ الحج  ،٣٣وقالها ﭽﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ الحج .٣١
كما أن اآلية السابقة ادلت الجملة الفعلية لى اسمية للمحافظة على الفواصل ،قد يحدث
العك

فت َّ
ادل االسمية لى فعلية أيضاً للمحافظة على الفواصل كما في قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ارحزاب .٣٣
يقول الايضاو رحمه هللا (وأ َّد لهت أج ار ريما) هي الجنة ،ولعل التالف النظم لمحافظة

الفواصل والمبالغة فيما هو أهم(. ٣
والمعنى الذ

ي ير ليه الايضاو أن اآلية من ادايتها جا ت اجملة اسمية فقال هللا

تعالى (تحيتهم يوم يلقونه سالم  ،وكان ح النظم جر اً على ما سا أن يقول (وأجرهم يوم ذ
كر م وحينها ستكون كلمة (كر م مرفوعة ملالفة للفواصل السابقة ،لكنه عدل عن الجملة اإلسمية
لى الجملة الفعلية لتتف الفاصلة م سابقاتها وهي ﭽﰑﰒﰓ ﰔ ﭼ ارح ازب ،٣٢
وقالها ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ ارحزاب .٣٣
 .1تغيري نوع الكلمة:
كما في قوله تعالى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﭼ النمل  ،٣1قال الايضاو
رحمه هللا (أصدقت أت نت مر الكاذبير) أ أم كذات والتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل(. ٢

) ١تفسير الايضاو

٣٣٣/٣

) ٢تفسير الايضاو

212/٣

) ٣تفسير الايضاو

13/٢
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كما ي ير الايضاو أن يقاال الفعل بالفعل لكنه غير نوي الكلمة لى اسم

فكان القيا

للمحافظة على الفواصل رن الفواصل السابقة لها (ال يهتدون ،ما يلفون وما يعلنون باإلضافة
لى ساب آلر وهو المبالغة.

كما أن الفعل يستادل به االسم للمحافظة على الفواصل يحدث العك  ،فيستادل االسم
بالفعل كما في قوله تعالى ﭽﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﭼ ي

للفواصل(. ١

 ،11قال الايضاو رحمه هللا (وال يرج ور) وال رجوعاً فوض الفعل موضعه

حيث الفاصلة السابقة لهذه اآلية ﭽﯔﯕ ﯖ ﭼ ي

 ،11لذل عدل عن االسم

(رجوعاً لى الفعل (يرجعون .
 .6زيادة حرف:
كما في قوله تعالى ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ

اَّلل ا ُّ
لظنونا
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ارحزاب  ،١3قال الايضاو رحمه هللا (وتظُّنور ب َّ
األنواع مر الظر) وارلف مز دة في أمثاله ت ايهاً للفواصل بالقوافي(. ٣

فقد ز دت ارلف في كلمة (الظنون لتتف الفواصل حيث لتمت اآليات السابقة بقوله
تعالى ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ارحزاب  1والتي قالها بقوله تعالى ﭽﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ارحزاب . ٨
 .7تغيري صيغة املصدر:
كما في قوله تعالى ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ المزمل  ،٨قال الايضاو رحمه

هللا (وتب َّتل إلي تبتيال) وانقط ليه بالعبادة وجرد نفس عما سواه ،ولهذه الرمزة وم ار اة الفواصل
وض

موضع تبتال(. ٢

) ١تفسير الايضاو

١٢1/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣1١/٢

) ٣تفسير الايضاو

11/٢
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في ير الايضاو رحمه هللا لى أن ارصل أن يقال (تاتل ليه تاتالً لكنه قال (تاتيالً
مراعاة للفواصل السابقة لهذه اآلية ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ المزمل  ،1و ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ المزمل .1
فالمصدر من تاتل هو تاتل كما جا في لسان العرب في مادة (اتل وِفي التَّْن ِز ِل (وتاتَّ ْل
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ر له ِ ْلالصاً.
ِل ْي ِه ت ْاِت ً
صدر فيه على غ ْي ِر ط ِر ِ اْلف ْعل ،وله نظا ر ،وم ْعناه أ ْلل ْ
يال جا اْلم ْ
للاِ تعالى ...وارصل ِفي تاتَّل أن تقول تاَّتْلت تات ًال(.)1
والتَّاتل ِاال ْن ِقطاي ع ِن الد ْنيا ِلى َّ
 .0العدول عن صيغة االسم إىل صيغة املبالغة:
كما في قوله تعالى ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ اإلنسان  ،٢قال
الايضاو رحمه هللا ولعله لم يقل كاف اًر ليطاا قسيمه محافظة على الفواصل(. ٣
قسم هللا أنواي النا

لى صنفين ( اكر و(كافر لكنه سمى الكافر (كفو اًر بصيغة

المبالغة رسباب منها المحافظة على الفواصل.
 .9حذف املفعول:

كما في قوله تعالى ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ الضحى  ،٢قال الايضاو رحمه هللا (وما
قوى) وما أبغض  ،وحذف المفعول استغنا اذكره من قال ومراعاة للفواصل(. ٢
يعني أنه كان ارصل أن يقال (وما قال  ،لكنه حذف المفعول الذ هو الضمير لمراعاة
الفواصل السابقة لهذه اآلية ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ الضحى ٣ – ١

بالغة السجع:

السج في القرآن الكر م ال ي تي مراعاة للفا فقط على حساب المعنى والنظم والبالغة،

لكنه ي تي مزاوجاً اين جمال ارلفاظ وتراصها م ألواتها وبين المعنى البالغي" ،فجمال الفواصل

في القرآن باد ال يلفى على أحد ،فموض الفاصلة في اآلية ال ي تي اعتباطاً أو لمراعاة اللفا فقط

) ١لسان العرب (اتل ٣٣/١١
) ٣تفسير الايضاو
) ٢تفسير الايضاو

٣11/٢
2٣٢/٢
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ولكنها تكمل معنى اآلية ،و تم اها النغم الموسيقى لآلية ،فنراها أكثر ما تنتهى بالنون والميم وحروف

المد ،وتل هي الحروف الطايعية في الموسيقى نفسها"(. ١
وللفواصل القرآنية مكانها الذ

ال يحيد من الت ثير الموسيقي في النف

وهي متفقة م

و ار ه في

آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يال م نوي الصوت والوجه الذ يساق عليه بما لي
العجب مذهب ،وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم ،وهما الحرفان الطايعيان في الموسيقى نفسها؛

أو بالمد ،وهو كذل طايعي في القرآن ،فإن لم تنته اواحدة من هذه ،ك ن انتهت بسكون حرف من

الحروف ارلرل ،كان ذل متابعة لصوت الجملة وتقطي كلماتها ،ومناسبة للون المنط بما هو
أ به وألي بموضعه ،وعلى أن ذل ال يكون أكثر ما أنت واجده ال في الجمل القصار ،وال يكون
ال بحرف قو يستتب القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب ألرل من النظم الموسيقي.

وهذه هي طر قة االستهوا الصوتي في اللغة ،وأثرها طايعي في كل نف  ،فهي ت به في

القرآن الكر م أن تكون صوت عجازه الذ يلاطب به كل نف
يجد من النفو

تفهمه ،وكل نف

ال تفهمه ،ثم ال

على أ حال ال اإلقرار واالستجابة؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكالم

الاليغ الذ يطم فيه أو في أكثره ،ولما وجد فيه أثر يتعدل أهل هذه اللغة العربية لى أهل اللغات
ارلرل ،ولكنه انفرد اهذا الوجه للعجز ،فت لقت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أادل بغيره
أو ِ
أقحم معه حرف آلر ،لكان ذل للالً ايناً ،أو ضعفاً ظاه اًر في نس الوزن وجر النغمة ،وفي

ِح مِ السم وذوق اللسان ،وفي انسجام العبارة وبراعة الملرج وتساند الحروف وافضا بعضها لى
بعض ،ولرأيت هجنة في السم  ،كالذ تنكره من كل مر ي لم تق أجزاده على ترتياها ،ولم تنف
على طبقاتها ،ولرج بعضها طوالً وبعضها عرضاً ،وذهب ما بقي منها لى جهات متناكرة(. ٣

) ١من بالغة القرآن رحمد الادو

.12

) ٣عجاز القرآن والبالغة الناوية مصطفى صادق الرافعي ،ر ،١23دار الكتاب العربي ،ايروت ،الطبعة الثامنة،

١٣٣2ه٣332 ،م.
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الفصل اخلامس :تأثر البيضاوي بالسابقني وتأثريه يف الالحقني:
املبحث األول :تأثر البيضاوي بالسابقني:
ال

أن أ عالم أو أديب أو مفكر -كما يقال -هو اان عصره ،يت ثر بمعلميه وأساتذته

معنى ذل أن ارديب حين يت ثر بغيره أن لصيته

ومن يق أر لهم ،و دثر أيضاً في غيره ،ولي
ذا بة ينقل ما يسمعه أو يقرأه دون أن ي ِ
عمل عقله وفكره فيهما لي

هذا صحيحاً ،رن اإلنسان يت ثر

بالعلوم التي يستقيها من السابقين والمعاصر ن ويضفي عليها لصيته وآ ار ه و ورثها لالحقين،

فالعلم رحم اين أهله -كما قيل -والعلوم والمعارف اإلنسانية متراكمة.
ولي

مقصد هذا المبحث أن يستقصي كل المجاالت التي ت ثر اها الايضاو من آ ار

السابقين أو المعاصر ن ،وانما مقصده التركيز على اآل ار البالغية واللغوية ،واظهار مدل ت ثره
اها.

ً

أوال :الزخمشري (110ه):
ت ثر الايضاو رحمه هللا بالزمل ر كثي اًر ،لاصة في آ ار ه البالغية واللغوية ،والمتفحر

لتفسير الايضاو يرل ذل جلياً ،حين يقارن اين آ ار الايضاو وآ ار الزمل ر .

وهنا أسوق بعض المواض التي يظهر فيها ت ثر الايضاو ب ار الزمل ر البالغية،

محاوالً التنوي اين مباحث علم البالغة فيما أذكره ،وهي كالتالي
 .0اخلرب بغرض التهكم:

وذل كما في قوله تعالى ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ هود  .٨1قال الايضاو

تهكموا

به وقصدوا وصفه بضد ذل ( . ١وقال الزمل ر رحمه هللا وأرادوا بقولهم ﭽﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ نساته لى غاية السفه والغى ،فعكسوا ليتهكموا به(. ٣
م

) ١تفسير الايضاو

.١٣2/٣

) ٣الك اف .٣٣1/٢
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 .0اخلرب لغرض الوعيد

ومن ت ثر الايضاو بالزمل ر اللار الذ

جا لغرض الوعيد ،كما في قوله تعالى

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ يون

 ،٣٣قال الايضاو رحمه هللا

ﭽﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭼ اإفسادها وتفو ت منافعها عليهم...و جوز أن يكون وعيداً لهم

(١

أما الزمل ر فقال أ ال ينقصهم ي اً مما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل وانزال
َّ
الكتب ،ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب .و جوز أن يكون وعيداً للمكذاين(. ٣
 .1ما جيري جمرى القسم:
في قوله تعالى ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ي

 ،١1قال الايضاو

(ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ است هدوا بعلم هللا وهو يجر مجرل القسم( . ٢قال الزمل ر رحمه هللا
وقوله (ربنا ي ْعلم جار مجرل القسم في التوكيد(. ٣
 .4السني يف إفادة التوكيد:
في قوله تعالى ﭽ ﮤ ﮥ ﮦﭼ التوبة  ،1١قال الايضاو رحمه هللا (ﮤ
للا
ﮥ ﮦ ) ال محالة ،فإن السين مدكدة للوقوي( . 2قال الزمل ر رحمه هللا (سي ْرحمهم َّ
السين مفيدة وجود الرحمة ال محالة ،فهي تدكد الوعد(. 1
 .1التوكيد بتكرار الكلمة:
كما في قوله تعالى ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ النسا  ،21قال الايضاو
م

والظليل صفة

ام  ،وليل أليل ،و وم أيوم( . 1قال الزمل ر رحمه هللا

م تقة من الظل لت كيده كقولهم
الظل لت كيد معناه .كما يقال ليل أليل ،و وم أيوم ،وما أ به ذل
(ظلِ ً
يال صفة م تقة من لفا م

) ١تفسير الايضاو

) ٣الك اف ٢٣1/٣
) ٢تفسير الايضاو
) ٣الك اف 1/٣

) 2تفسير الايضاو

) 1الك اف ٣٨1/٣
) 1تفسير الايضاو

) ٨الك اف 2٣٢/١

١3٢/٣
.١٣1/٢
1٣/٣
٢1٣/١
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 .6النداء لغرض التخصيص:

ومثاله قوله تعالى ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ هود  ، 1٢قال الايضاو رحمه
هللا وأهل الايت نصب على المد أو الندا لقصد التلصير( . ١قال الزمل ر رحمه هللا وأهل
(٣
الايت نصب على الندا أو على االلتصار ،رن (أ ْهل اْلا ْي ِت مد لهم
 .7التعريف للتكثري:
في قوله تعالى ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ

ارعراف  ،١٢١قال الايضاو رحمه هللا وانما عرف الحسنة وذكرها م أداة التحقي

لكثرة

وقوعها( . ٢قال الزمل ر رحمه هللا فإن قلت كيف .قيل (فإذا جا تهم الحسنة اإذا وتعر ف

رن جن
اإن وتنكير السي ة؟ قلت م
الحسنة( ،وان تصاهم سي ة م
واتساعه(. ٣

الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته

 .0التنكري للتقليل:
في قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ اإلس ار

 ،١قال الايضاو رحمه هللا

وفا دته الداللة اتنكيره على تقليل مدة اإلس ار ( . 2قال الزمل ر رحمه هللا أراد بقوله (ل ْي ًال الفا
مدة اإلس ار (. 1
التنكير تقليل م
 .9االعرتاض للتنزيه والتعظيم:
في قوله تعالى ﭽﮡ ﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ آل عمران  ،١1١قال
الايضاو رحمه هللا (س ْبحان
الزمل ر رحمه هللا وسبحان

) ١تفسير الايضاو

) ٣الك اف ٣١١/٣
) ٢تفسير الايضاو

) ٣الك اف ١٣2/٣
) 2تفسير الايضاو

) 1الك اف 1٣1/٣
) 1تفسير الايضاو

) ٨الك اف ٣2٣/١

تنز هاً ل

من العاث ولل

الباطل وهو اعتراض( . 1وقال

اعتراض للتنز ه من العاث ،وأن يلل

١٣3/٣
211/١
٣٨1/٣
٢٣٢/١
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 .02االلتفات للتفخيم:

في قوله تعالى ﭽﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ النسا

عدل اللطاب تفليماً ل نه(. ١

الرسول وانما
است ْغفر لهم َّ
 ،1٣قال الايضاو رحمه هللا (و ْ

قال الزمل ر رحمه هللا ولم يقل واستغفرت لهم ،وعدل عنه لى طر قة االلتفات ،تفليما

للا عليه وسلم وتعظيما الستغفاره(. ٣
للا صلى َّ
ل ن رسول َّ
 .00التغليب:

في قوله تعالى ﭽﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ اإلس ار 1٢

 ،قال الايضاو رحمه هللا (فمن تِبع ِم ْنهم فِإ َّن جهَّنم جزادكم جزاد وجزادهم َّ
فغلب الملاطب
ْ
ْ
ْ
على الغا ب(. ٢
فإن جهنم جزادهم وجزاد  ،ثم غلب الملاطب على
قال الزمل ر رحمه هللا التقدير م
الغا ب فقيل جزادكم (. ٣
 .00وضع املفرد موضع املثىن:
في قوله تعالى ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭼ التوبة  ،1٣قال
الايضاو رحمه هللا وتوحيد الضمير لتالزم الرضا ين( . 2قال الزمل ر رحمه هللا وانما وحد
الضمير رنه ال تفاوت اين رضا هللا ورضا رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فكانا في حكم مرضى
م
واحد(. 1

) ١تفسير الايضاو

) ٣الك اف 2٣٨/١
) ٢تفسير الايضاو

) ٣الك اف 111/٣
) 2تفسير الايضاو

) 1الك اف ٣٨2/٣

٢11/١
٢31/٣
1١/٣
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 .01تشبيه احملسوس باملعقول:

في قوله تعالى ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ الصافات  ،12قال الايضاو رحمه
هللا (ك َّنه رد ال َّ ِ
ياط ِ
ين في تناهي القبح والهول ،وهو ت ايه بالمتليل كت ايه الفا الحسن
بالمل (. ١

وقال الزمل ر رحمه هللا و به ار و

ال ياطين داللة على تناهيه في الكراهة وقبح

رن ال يطان مكروه مستقبح في طباي النا  ،العتقادهم أنه ر محض ال يللطه لير،
المنظر ،م
صوره المصورون جا وا
فيقولون في القايح الصورة ك نه وجه يطان ،ك نه أر
يطان .واذا م
بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله ،كما أنهم اعتقدوا في المل أنه لير محض ال ر فيه ،ف اهوا

به الصورة الحسنة(. ٣

 .04التشبيه البليغ:
في قوله تعالى ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ البقرة ،٣2
قال الايضاو رحمه هللا فالمعنى هذا مثل رزقنا ولكن لما استحكم ال به اينهما جعل ذاته ذاته
كقول

أاو يوسف أاو حنيفة(. ٢

وقال الزمل ر رحمه هللا معناه هذا مثل الذ رزقناه من قال و اهه ادليل قوله (وأتوا

به مت ااها  ،وهذا كقول

أاو يوسف أاو حنيفة ،تر د أنه الستحكام ال به ك ن ذاته ذاته (. ٣

 .01اجملاز العقلي لعالقة املكانية:
في قوله تعالى ﭽﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ يوسف

ِ
ِ
الس ْج ِن أ يا ساكنيه ،أو يا صاحاي فيه ف ضافهما
 ،٢1قال الايضاو رحمه هللا (يا صاحا ِي م
ليه على االتساي كقوله يا سارِق َّ
اللْيلة أ ْهل َّ
الد ِار(. 2

) ١تفسير الايضاو

) ٣الك اف ٣1/٣
) ٢تفسير الايضاو

١23/٢
13/١

) ٣الك اف ١3٨/١
) 2تفسير الايضاو

١1٢/٣
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ِ
ِ
صاحاي في السجن ،ف ضافهما
الس ْج ِن ير د يا
َّ
وقال الزمل ر رحمه هللا (يا صاحا ِي م
لى السجن كما تقول يا سارق الليلة ،فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة(. ١
 .06اجملاز املرسل لعالقة احلالية:
في قوله تعالى ﭽﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﭼ آل عمران ،١31
قال الايضاو رحمه هللا (وأ َّما َّالِذين ْااي َّ
للاِ يعني الجنة والثواب
ض ْت وجوهه ْم ف ِفي ر ْحم ِت َّ
للاِ ففي نعمته وهي الثواب المللد(. ٢
المللد( . ٣وقال الزمل ر رحمه هللا (ف ِفي ر ْحم ِت َّ
 .07االستعارة املكنية:
في قوله تعالى ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ي

 ،٢1قال

الايضاو رحمه هللا نز له ونك فه عن مكانه مستعار من سلخ الجلد( . ٣وقال الزمل ر رحمه
هللا سلخ جلد ال اة ذا ك طه عنها وأزاله .ومنه سلخ الحية للر ا ها ،فاستعير إلزالة الضو
وك فه عن مكان الليل(. 2
 .00الكناية:
في قوله تعالى ﭽﯥ ﯦ ﯧﯨﭼ ارعراف  ،١٣1قال الايضاو رحمه هللا (ول َّما
س ِقط ِفي أ ْيِدي ِه ْم كناية عن ا تداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده غماً فتصير يده مسقوطاً
فيها( . 1وقال الزمل ر رحمه هللا (ول َّما س ِقط ِفي أ ْيِدي ِه ْم ولما ا متد ندمهم وحسرتهم على عبادة
رن من ن من ا متد ندمه وحسرته أن يعض يده غما ،فتصير يده مسقوطا فيها (. 1
العجل ،م

ً
ثانيا :اخلليل بن أمحد الفراهيدي (072هـ):

يظهر ت ثر الايضاو رحمه هللا ب قوال اللليل ان أحمد الفراهيد

-اإلمام الكاير -في

مواطن كثيرة من ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة ،2
قال الايضاو رحمه هللا و( يا ضمير منصوب منفصل ،وما يلحقه من اليا والكاف والها
) ١الك اف ٣1١/٣
) ٣تفسير الايضاو

٣٨1/١

) ٣تفسير الايضاو

١٢٣/٢

) ٢الك اف ٢11/١
) 2الك اف ١1/٣
) 1تفسير الايضاو

21٢/١

) 1الك اف ١13/٣
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حروف ز دت لايان التكلم واللطاب والغيبة ال محل لها من اإلعراب ،كالتا في أنت والكاف في
أرأيت  .وقال اللليل يا مضاف ليها ،واحتج بما حكاه عن بعض العرب ذا الغ الرجل الستين
(١

فإياه وايا ال واب

ومن ت ثر الايضاو باللليل تفسير قوله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

البقرة  ،٣ – ١قال الايضاو رحمه هللا الم وسا ر ارلفاظ التي يتهجى اها ،أسما مسمياتها
الحروف التي ركات منها الكلم لدلولها في حد االسم ،واعتوار ما يلر به من التعر ف والتنكير
(٣

صر اللليل وأاو علي
والجم والتصغير ونحو ذل عليها ،وبه َّ

ً
ثالثا :سيبويه (002ه):
ت ثر الايضاو بعلما اللغة والنحو جماالً ،ذ كان الايضاو مطلعاً على هذه العلوم،

وهي أداة مهمة ال يستغني عنها المفسر ب

حال من ارحوال ،وكان سياويه أحد الذين ت ثر اهم

الايضاو في تفسيره فنقل عنه واست هد ب قواله في مواض كثيرة.
فمن ذل ما جا في قوله تعالى ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﭼ ارعراف  ،٣١قال الايضاو رحمه هللا (و ِم ْن ف ْوِق ِه ْم غوا
(٢
عن االعالل عند سياويه

أغطية ،والتنو ن فيه للادل

ومن ت ثره بسياويه قوله تعالى ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭼ النحل  ،11قال الايضاو رحمه هللا (ن ْس ِقيك ْم ِم َّما ِفي بطوِن ِه است ناف
ووحده ها هنا للفا وأنثه في سورة «المدمنين» للمعنى ،فإن ْار ْنعا ِم
لايان العارة ،وانما ذ َّكر الضمير َّ
اسم جم ولذل عده سياويه في المفردات المانية على أفعال ك لالق وأكيا

(٣

ً
رابعا :املربد (006ه):
من الذين ت ثر اهم الايضاو ونقل عنهم العالم اللغو الكاير المارد ،فمن المواطن التي

يظهر فيها ت ثر الايضاو بالمارد قول الايضاو
) ١تفسير الايضاو

١1/١

) ٢تفسير الايضاو

2٣٣/١

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

"و( َّن من الحروف التي ت ابه الفعل في عدد

٣٣/١

٣1٨/١
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الحروف ،والانا على الفتح ،ولزوم ارسما  ،واعطا معانيه والمتعد

لاصة في دلولها على

اسمين ...وفا دتها ت كيد النسبة وتحقيقها ،ولذل يتلقى اها القسم ،وي َّ
صدر اها ارجوبة ،وتذكر في

م ِ
عرض ال َّ ِم مثل قوله تعالى ﭽﰁ ﰂ ﰃﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭼ الكهف  ،٨٣ - ٨٢ﭽﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ ارعراف  ،١3٣قال
المارد قول

(عادهللا قا م لبار عن قيامه( ،وان عادهللا قا م جواب سا ل عن قيامه( ،وان

عادهللا لقا م جواب منكر لقيامه"(. ١

ومن مظاهر ت ثره بالمارد ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ البقرة  ، ١٢3قال الايضاو
رحمه هللا (ِ َّال م ْن س ِفه نْفسه ال من استمهنها وأذلها واستلف اها .قال المارد وثعلب سفه
(٣
بالكسر متعد وبالضم الزم

ً
خامسا :األخفش:
فمن اآليات التي يظهر فيها ت ثر الايضاو رحمه هللا بارلف
ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﭼ ي

اْلعيو ِن أ
ارلف

(٢

قوله تعالى ﭽﮔ

 ،٢٣قال الايضاو رحمه هللا ( ِمن

ي اً من العيون ،فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ،أو اْلعيو ِن و ِم ْن مز دة عند

وكذل قوله تعالى ﭽﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ البقرة  ،٣٢قال الايضاو رحمه هللا ( ِم ْن ِم ْثلِ ِه صفة سورة أ
بسورة كا نة من مثله ،والضمير لما نزلنا ،و (من للتبعيض أو للتايين .و از دة عند ارلف

بسورِة مماثلة للقرآن العظيم في البالغة وحسن النظم

(٣

) ١تفسير الايضاو

.٢1/١

) ٢تفسير الايضاو

١٢٣/٢

) ٣تفسير الايضاو
) ٣تفسير الايضاو

١٢1/١
٣٣/١
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ُ ْ َ
ً
سادسا :أبو البقاء العكبري (606ه) :
()0

يظهر ت ثر الايضاو ب اي البقا العكار في تفسير قوله تعالى ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭼ البقرة  ٨قال الايضاو

"والنا

أصله أنا  ،لقولهم نسان،

وأن  ،وأناسي ،فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف التعر ف ولذل ال يكاد يجم

اينهما"(. ٣

وقال العكار

"أصل النا

عند سياويه أنا  ،فحذفت همزته ،وهي فا الكلمة ،وجعلت

ارلف والالم عوض منها ،فال يكاد يستعمل النا
والالم ،فارلف في النا

ال بارلف والالم ،وال يكاد يستعمل أنا

على هذا از دة وا تقاقه من ارن

بضم الهمزة"(. ٢

بارلف

محب الدين عالم باردب واللغة والف ار ض والحساب.
) ١هو عاد هللا ان الحسين ان عاد هللا العكارم البغداد  ،أاو البقا  ،م
أصله من عكا ار (اليدة على دجلة ومولده ووفاته ابغداد .أصيب في صباه بالجدر  ،فعمي (ارعالم للزركلي ٨3/٣
) ٣تفسير الايضاو

.٣٣/١

) ٢التايان في عراب القرآن .٣٣/١
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املبحث الثاني :تأثريه يف الالحقني:
كان لتفسير أنوار التنز ل وأسرار الت و ل أث اًر كاي اًر على كثير من العلما والكتَّاب فراحوا
يستقون من معينه و نقلون منه في كتاباتهم وتفاسيرهم.
وللوقوف على ت ثير هذا التفسير في الالحقين س قف عند عناو ن بارزة وهي
 .١ت ثير تفسير الايضاو في كتَّاب الحوا ي والتعليقات.

 .٣المفسرون الذين ت ثروا اتفسير الايضاو ونقلوا عنه في تفاسيرهم.

 .٢المحققون الذين أحالوا على تفسير الايضاو لتدعيم أقوال المفسر ن.

ُ َّ
ً
أوال :تأثري تفسري البيضاوي يف كتاب احلواشي والتعليقات:

لعل أكار مظاهر ت ثير تفسير الايضاو في الالحقين انكباب ال ار والمح ِم ين عليه،
َّ
حيث وثَّقت الدراسات أسما ثالثما ة وثالث وثالثين حا ية(. ١
ولقد ظهر ت ثير تفسير الايضاو في هذه الحوا ي في ر كتَّااها لكالم الايضاو

والوقوف على آ ار ه سوا البالغية منها أو غيرها ،حيث كانوا يوافقونه أحياناً و لالفونه أحياناً
ألرل ،و بسطون القول في آ ار ه البالغية .وبهذا يكون تفسير الايضاو قد أثَّر ت ثي اًر مبا اًر بمن

استفاد منه ب كل مبا ر ،وت ثي اًر غير مبا ر بمن ق أر حوا يه وتعليقاته.

وس قف عند أارز الحوا ي التي كتات على تفسير الايضاو محاوالً ظهار ت ثير تفسير

الايضاو في هذه الحوا ي فيما يلر الجوانب البالغية ،اذكر أمثلة على مظاهر هذا الت ثر.
 .0حاشية الشهاب:
الايضاو

ال هاب اللفاجي في حا يته المعروفة باسم (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير
يقف على كالم الايضاو كثي اًر و ناق

آ ار ه البالغية.

من مظاهر ت ثر ال هاب اللفاجي ب ار الايضاو البالغية وموافقته له ،تعقيبه على تفسير
الايضاو لقوله تعالى ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ الما دة .21

) (١انظر

ك ف الظنون

الملطو .٢٣3/١

 ،١٨٨/١وايضا

المكنون
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للاِ هم اْلغالِاون أ فإنهم هم الغالاون ،ولكن وض
قال الايضاو رحمه هللا (فِإ َّن ِح ْزب َّ
الظاهر موض المضمر تنايهاً على الارهان عليه(. ١
أن
قال ال هاب اللفاجي وقوله (وض الظاهر موض المضمر لخ هذا ماني على م
مر فوض االسم الظاهر موض
جواب ال ر االسمي في نحوه ال اد من ا تماله على ضميره كما م
الضمير للداللة على علة الغلبة ،وهو أنهم حزب هللا كقوله تعالى ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

الصافات . ٣(١1٢
ومن ت ثر ال هاب بالايضاو ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ النور .١3
للا ت َّواب ح ِكيم مترو
للاِ عل ْيك ْم ور ْحمته وأ َّن َّ
ضل َّ
قال الايضاو رحمه هللا (ول ْوال ف ْ
الجواب للتعظيم أ لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة(. ٢
أن المقدر أمر ها ل عظيم
وقال ال هاب قوله (مترو الجواب للتعظيم أ
ليدل على م
م
(٣
ال تحيط به العبارة
فنلحا أن ال هاب اللفاجي كان ي لذ عبارة الايضاو وي رحها متفقاً معها في ارغلب

و ارحاً لها وباسطاً القول فيها.
 .0حاشية السيوطي:

ومن الذين ت ثروا اتفسير الايضاو السيوطي في حا يته المعروفة اـ "نواهد اربكار و وارد

ارفكار" حيث كان يقف عند آ ار الايضاو البالغية ويقوم ب رحها وتدعيمها ب قوال العلما .

ويظهر هذا عندما نرل تفسير الايضاو لقوله تعالى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﭼ البقرة .٨٢

) ١تفسير الايضاو

٣٣1/١

) ٢تفسير الايضاو

٣٨٨/٣

) ٣حا ية ال هاب ٣21/٢
) ٣حا ية ال هاب ٢1١/1
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قال الايضاو في هذه اآلية (ث َّم تولَّ ْيت ْم على طر قة االلتفات(. ١
وقال السيوطي رحمه هللا قوله (ثم توليتم على طر قة االلتفات  ،قال الحلاي نما يجئ

هذا على ق ار ة ال يعادون بالغيبة ،وأما على ق ار ة اللطاب فال التفات الاتة ،و جوز أن يكون أراد

بااللتفات اللروج من لطاب اني س ار يل القدما لى لطاب الحاضر ن في زمن الناي -صلى
يال ِم ْنك ْم  ،قيل يعني اهم الذين أسلموا
هللا عليه وسلم -وقد قيل اذل  .و د ده قوله تعالى (ِ َّال قلِ ً
(٣
في زمانه عليه الصالة والسالم كعاد هللا في سالم ،وأضرابه ،فيكون التفاتا على الق ار تين

فالسيوطي رحمه هللا في هذه اآلية يسرد آ ار العلما فيما قاله الايضاو ومن ثم ياد رأيه
ونراه يتف م ما قاله الايضاو .
ومن ارمثلة التي تظهر ت ثير تفسير الايضاو في حا ية السيوطي ،ما جا في تفسير
الايضاو عند قوله تعالى ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ البقرة .٢
قال الايضاو رحمه هللا عار عن اردا باإلقامة ال تمالها على القيام ،كما عار عنها

بالقنوت والركوي والسجود والتسايح .وارول أظهر رنه أ هر والى الحقيقة أقرب(. ٢
وقال السيوطي ارحاً عبارة الايضاو

قوله (أو يددونها ،عار عن أدا ها باإلقامة،

ال تمالها على القيام ،كما عار عنها بالقنوت ،والركوي ،والسجود ،والتسايح
قال بعض أرباب الحوا ي هذا بعيد؛ رنه قال هنا (ويقيمون الصالة فذكر اسم الصالة

م قامتها ،وأما في تل ارماكن فلم يذكر معها اسم الصالة.

وقال ال يخ أكمل الدين قيل نه على هذا مجاز ،من باب ذكر الجز وارادة الكل؛ رن

القيام في الصالة جز من الصالة ،وفيه نظر؛ رن الجز ال يستلزم الكل ،فال يكون مجازا.
والجواب أن المراد القيام في الصالة ،وهو يستلزمها قطعا(. ٣

) ١تفسير الايضاو

١١1/١

) ٢تفسير الايضاو

٢2/١

) ٣نواهد اربكار ٣1٨/٣
) ٣نواهد اربكار ٢3١/١
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فالسيوطي رحمه هللا قد وقف عند عبارة الايضاو السابقة وقام ب رحها وساق لها آ ار
البالغيين وهذا أثر كاير تركه هذا التفسير ظاهر تمام الظهور في هذا المثال.
 .1حاشية حمي الدين شيخ زاده:
وض

يخ زادة حا ية جليلة ر فيها كثي اًر من المسا ل التي نبه عليها الايضاو في

تفسيره سيَّما المسا ل البالغية فنراه يطيل الوقف ارحاً لهذه المسا ل.

فمن ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة  ،2قال
الايضاو في هذه اآلية "وقدم المفعول للتعظيم واالهتمام به والداللة على الحصر"...

(١

قال يخ زاده (قوله وقدم المفعول ذكر لتقديم المفعول وجوهاً لمسة ارول أن الضمير

المنصوب عبارة عن ذات المعاود بالح المستح رن يعظم بغاية ما يمكن من التعظيم ومن
طر

التعظيم تقديمه في الذكر ،والثاني أن المطلب ارعلى وارعم وارقول بالنسبة لى القار

نما هو مواله المعاود بالح الموصوف اجمي صفات الجالل والجمال المستجم لجمي وجوه

الفضل واإلفضال ،فكان لذل نصب عينه وأهم عنده من جمي ما سواه بحيث ال يسا

ال ذكره وال لى قلبه ال محاته وال لى جوارحه ال حضوره واالستكانة ليه فلم يتمال لذل

لى لسانه
ال أن

يقدم اللفا الدال عليه على عامله ،والثالث الداللة على الحصر فإن تقديم ما حقه الت لير يفيد
الحصر والتلصير كما تقرر في علم الايان"...

(٣

وواضح ما في كالم ال يخ زاده من تفصيل و ر وبسط لكالم الايضاو  ،وهذا يظهر

مدل ارثر الذ تركه الايضاو في علم البالغة.

 .4حاشية القونوي:
ومن أج ِمل الحوا ي التي وضعت على تفسير الايضاو حا ية القونو حيث يظهر فيها
ت ثره اتفسير القونو  ،حيث ر فيها تفسير الايضاو و َّ
أكد على المسا ل البالغية اتفصيلها وبسط

الكالم فيها.

) ١تفسير الايضاو
)٣

١1/١

حا ية محي الدين يخ زاده محمد ان مصلح القوجو  ،٨٨-٨1/١ ،تحقي محمد اهين ،من ورات محمد علي

ايضون ،دار الكتب العلمية ،ايروت ،لانان ،الطبعة ارولى١٣١1 ،ه١111 ،م.
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فمن ذل

ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ البقرة  ،1قال الايضاو رحمه هللا وسماه على االستعارة لتماً

(١

قال القونو في ر عبارة الايضاو

فعلى هذا في (لتم استعارة تصر حية تبعية و لزم

منه ت ايه القلوب وارسماي بارواني الملتومة(. ٣

) ١تفسير الايضاو

٣١/١

) ٣حا ية القونو على تفسير الايضاو

٣1/٣
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ً
ثانيا :املفسرون الذين تأثروا بتفسري البيضاوي ونقلوا عنه يف تفاسريهم:
ت ثر الكثير من المفسر ن اتفسير الايضاو واعتمدوا عليه اعتماداً كاي اًر في تفاسيرهم واعتاره

بعضهم من مصادره الر يسة في تفسيره ،ومن هدال المفسر ن

 .0أبو السعود "تفسري إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم"

صاحب هذا التفسير هو "محمد ان محمد ان مصطفى العماد  ،المولى أاو السعود

المتوفى (1٨٣ه
ودر
َّ

مفسر اعر ،من علما التر المستعربين .ولد بقرب القسطنطينية ،ودر

في بالد متعددة ،وتقلد القضا في اروسة فالقسطنطينية فالروم ايلي .وأضيف ليه اإلفتا
(١

سنة 12٣هـ وكان حاضر الذهن سر الاديهة

اعتمد أاو السعود في تفسيره كثي اًر على تفسير الك اف وأنوار التنز ل ،ونراه في مقدمة

دونوا أسفا اًر
تفسيره ي ير لى مكانة هذين التفسير ن ،ومن ذل قوله في المفسر ن المت لر ن ف َّ
بارعة جامعة لفنون المحاسن ال ار عة يتضمن كل منها فوا د ر فة تقر اها عيون ارعيان وعوا د
لطيفة يت نف اها آذان ارذهان ال سيما الك اف وأنوار التنز ل المتفردان بال ن الجليل والنعت

الجميل فإن كال منهما قد أحرز قصب السا أ

حراز ك نه مرآة الجتال وجه اإلعجاز صحا فهما

مرايا المزايا الحسان وسطورهما عقود الجمان وقال د العقبان(. ٣

ف او السعود رحمه هللا قد وقف على أهمية هذين التفسير ن والكنوز والدقا

البالغية فيهما

لذل فقد عكف عليهما كثي اًر وفي ذل يقول "ولقد كان في سواا اريام وسوالف الدهور وارعوام

أوان ا تغالي بمطالعتهما وممارستهما وزمان انتصااي لمفاوضتهما ومدارستهما يدور في للد

على استمرار آنا الليل وأطراف النهار أن أنظم درر فوا دهما في سمط دقي وأرتب غرر ف ار دهما
على ترتيب أني وأضيف ليها ما ألفيته في تضاعيف الكتب الفالرة"

(٢

لكنه كان متردداً بساب أ غال الدنيا لكنه في النهاية قام وألف تفسيره معتمداً على تفسير

الك اف وأنوار التنز ل باإلضافة لى عديد التفاسير ارلرل ،وأضاف ليها لالصة اداعه وعلومه

الملتلفة.

) ١ارعالم 21/1

) ٣تفسير أاي السعود ٣/١

) ٢تفسير أاي السعود ١٣/١
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صر اذل في
والمهم في هذا المقام هو ت ثر أاو السعود رحمه هللا اتفسير الايضاو كما َّ

مقدمة تفسيره ،ويظهر هذا الت ثر في مواطن كثيرة.

نصاً ما
من تل المواطن وارمثلة التي واف فيها أاو السعود الايضاو ونقل فيها عبارته َّ
جا في قوله تعالى (أت لت ينَّبأ بما في صحف موسى وابراهيت َّالذي وَّفى (النجم . ٢1
قال الايضاو رحمه هللا وتقديم موسى عليه الصالة والسالم رن صحفه وهي التوراة كانت

أ هر وأكار عندهم(. ١

وقال أاو السعود وتقديم موسى لما َّ
أن صحفه التي هي التو ارة أ هر عندهم وأكثر

(٣

ومن موافقته له أيضاً ما جا في قوله تعالى قوله تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﭼ الروم  ،١١قال الايضاو رحمه هللا (ث َّم ِل ْي ِه ت ْرجعون للج از والعدول لى
اللطاب للمبالغة في المقصود(. ٢

الحساب والج ازِ وااللتفات للم ِ
ِ
ِ
بالغة في
موقف
قال أاو السعود (ث َّم ِل ْي ِه ت ْرجعون لى
التَّر ِ
هيب(. ٣
ومن المواض التي اعترض فيها أاو السعود على قول الايضاو ما جا في قوله تعالى
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭼ آل عمران .٣٢
قال الايضاو

وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير(. 2

قال أاو السعود وما فيه من التنكير –كلمة نصيباً -للتفليم وحمله على التحقير ال يساعده
ِ (1
مقام المبالغة في تقايح حالهم

) ١تفسير الايضاو

٢٣١/٢

) ٢تفسير الايضاو

٣1/٢

) 2تفسير الايضاو

٣2١/١

) ٣تفسير أاي السعود ١1٢/٨
) ٣تفسير أاي السعود 2٢/1
) 1تفسير أاي السعود ٣3/٣
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 .0تفسري النسفي "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"

هو عاد هللا ان أحمد ان محمود النسفي ،أاو الاركات ،حافا الدين فقيه حنفي ،مفسر،

من أهل يذج (من كور أصاهان ووفاته فيها .نساته لى (نسف ابالد السند ،اين جيحون

وسمرقند( ، ١متوفى سنة (1١3ه .

التصر النسفي تفسيره من تفسير الك اف والايضاو وفي هذا يقول الذهاي هذا التفسير،
التصره النسفي  -رحمه هللا  -من تفسير الايضاو ومن الك اف للزمل ر  ...قرأت فى هذا

التفسير فوجدته كما قلت آنفاً موجز العبارة سهل الم لذ ،ملتص اًر من تفسير الك اف ،جامعاً

لمحاسنه ،متحا ياً لمساو ه ،ومن تفسير الايضاو أيضاً حتى نه لي لذ عبارته انصها أو قر باً
منه ويضمنها تفسيره

(٣

فمن المواض التي تظهر ت ثر النسفي اتفسير الايضاو ونقله عنه عبارته انصها أو قر باً

منها ما جا في قوله تعالى كما في قوله تعالى ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ

ﯕ ﭼ الفتح .١٢
قال الايضاو رحمه هللا وض الكافر ن موض الضمير يذاناً ب ن من لم يجم اين

ِ
اإليمان بان ورسوله فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره ،وتنكير سعي اًر للتهو ل أو رنها نار

ملصوصة(. ٢

قال النسفي (ومر َّلت يؤمر باهلل ورسول فإَّنا أ تدنا لوكافرير أ لهم ف قيم الظاهر مقام
ونكر (س ِعي اًر رنها
الضمير لإليذان ب ن من لم يجم اين اإليمانين بان واإليمان ارسوله فهو كافر م
نار ملصوصة كما نكر (نا اًر تلظى (. ٣

) ١ارعالم 11/٣

) ٣التفسير والمفسرون ٣١1-٣١1/١
) ٢تفسير الايضاو

٣11/٢

) ٣تفسير النسفي (مدار التنز ل وحقا

الت و ل عادهللا النسفي ،٢٢1/٢ ،حققه ولرج أحاديثه يوسف علي اديو  ،راجعه

وقدم له محيي الدين ديب مستو ،دار الكلم الطيب ،ايروت ،الطبعة ارولى١٣١1 ،ه١11٨ ،م
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 .1تفسري اخلطيب الشربيني:

من التفاسير التي ظهر ت ثرها اتفسير الايضاو تفسير (السراج المنير في اإلعانة على

معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم اللاير لللطيب ال ربيني ،وهو محمد ان أحمد ال ربيني،
م

الدين فقيه افعي ،مفسر .من أهل القاهرة .متوفى (111ه
م

(١

اعتمد اللطيب ال ربيني في تفسيره على كثير من التفاسير ،وفي هذا يقول وقد تلمقيت

متعددة رواية ودراية عن أ مة ظهرت وبهرت مفالرهم ،وا تهرت
التفسير بحمد هللا من تفاسير م
(٣
وانت رت م ثرهم ،جمعني هللا واياهم والمسلمين في مستقر رحمته بمحمد وآله وصحااته

ومن الذين اعتمد عليهم اللطيب في تفسيره تفسير الايضاو  ،ويظهر ذل جلياً لمن َّ
تصفح

هذا التفسير.

ونرل ال ربيني ينقل عن الايضاو نصاً ويقول (قال الايضاو  ،و وافقه أحياناً وي ر
عبارته أحياناً ألرل و ناق عبارته أحياناً.
فمن المواطن التي اعتمد فيها اللطيب قول الايضاو كما هو ونقله في تفسيره قوله في
قوله تعالى ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

البقرة .١٣2
قال اللطيب وقد أكد سبحانه وتعالى التهديد في ذل وبالغ فيه قال الايضاو من سبعة

ارول االتيان بالالم الموط ة للقسم ،الثاني القسم المضمر ،الثالث حرف التحقي أ
أوجه م
االتيان بالالم في اللار أ وهو من
الت كيد وهي أن الراب تركيبه من جملة سمية ،اللام
الظالمين ،الساد

جعله من الظالمين أ

تعر ف الظالمين الدال على المعروفين ولم يقل ن

رن أل في الظالمين لالستغراق ،الساب
ظالم ،فإن في االندراج معهم يهاماً بحصول أنواي الظلم؛ م
التقييد بمجي العلم تعظيماً للح

المعلوم وتحر ضاً على اقتضا ه وتحذي اًر عن متابعة الهول

واستفظاعاً لظهور الذنب عن ارنايا (. ٢

) ١ارعالم 1/1
)٣

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم اللاير

اوالق ارمير ة ،القاهرة١٣٨2 ،ه.

) ٢السراج المنير  .١3٣/١انظر تفسير الايضاو

١٣٨/١

411

م

الدين ال ربيني ،٢/١ ،مطبعة

ت ثر الايضاو بالسابقين وت ثيره في الالحقين

الفصل الخامس

ومن المواطن التي يظهر فيها ت ثره بالايضاو ومناق ته له ما جا في قوله تعالى ﭽﭢ

ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭼ الفاتحة .2
قال اللطيب فإن قيل لم عدل عن لفا الغيبة لى لفا اللطاب؟ أجيب ب من عادة العرب

ن
التفنن في الكالم والعدول من أسلوب لى آلر تحسيناً للكالم وتن يطاً للسام فيكو أكثر سغا ً
للكالم فتعدل من اللطاب لى الغيبة ومن الغيبة لى التكلم وبالعك فيهما فهذه أقسام أربعة ذكرها

رن الملتفت ليه ثنان وكل منهما مما
الايضاو والتحقي كما قاله بعض المت لر ن أنها ستة م
(١
غيبة أو لطاب أو تكلم
 .4تفسري ابن عجيبة "البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد":

صاحب هذا التفسير هو أحمد ان محمد ان المهد  ،اان عجيبة ،الحسني ارنجر

مفسر

صوفي م ار  .من أهل المغرب .دفن االدة أنجرة (اين طنجة وتطوان له كتب كثيرة .متوفى

(١٣٣٣ه (. ٣

يعد تفسير الايضاو من أولى التفاسير التي اعتمد عليها اان عجيبة في تفسيره

(٢

فقد كان اان عجيبة ينقل عبارة الايضاو كما هي كما جا في قوله تعالى ﭽﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ البقرة .١٣١
قال اان عجيبة قال الايضاو

كرره للمبالغة في التحذير

(٣

ومن ت ثر اان عجيبة اتفسير الايضاو قوله تعالى ﭽ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ البقرة .٣٨٣

) ١السراج المنير  .١3/١وانظر تفسير الايضاو
) ٣ارعالم ٣٣2/١
)٢

١2/١

انظر مقدمة تحقي البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أاو العبا

أحمد عاد هللا القر ي رسالن ،النا ر الدكتور حسن عبا

) ٣البحر المديد  .١1٢/١وانظر تفسير الايضاو

أحمد ان محمد ان عجيبة ، ٢2/١ ،تحقي

زكي ،القاهرة١٣١1 ،ه.

١٣٣/١
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قال اان عجيبة وكرر لفا الجاللة في الجمل الثالث ،الستقاللها ،فإن ارولى ٌّ
حث على

التقول والثانية وعد اتعليم العلم ،والثالثة تعظيم ل نه ،ورنه أدلل في التعظيم من الكناية .قاله

الايضاو (. ١

 .1تفسري األلوسي "روح املعانى يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني":

صاحب هذا التفسير هو محمود ان عاد هللا الحسيني اآللوسي ،هاب الدين ،أاو الثنا

مفسر ،محدث ،أديب ،من المجددين ،من أهل بغداد ،مولده ووفاته فيها .كان سلفي االعتقاد،

مجتهدا .تقلد اإلفتا االده سنة  ١٣٣٨هـ وعزل ،فانقط للعلم .متوفى (١٣13ه
هذا التفسير أفرغ فيه مدلفه وسعه ،وبذل مجهوده حتى ألرجه للنا

(٣

كتاباً جامعاً آل ار

السلف رواية ودراية ،م تمالً على أقوال الللف بكل أمانة وعناية ،فهو جام للالصة كل ما سبقه
من التفاسير ،فتراه ينقل ل عن تفسير اان عطية ،وتفسير أاى حيان ،وتفسير الك اف ،وتفسير
(٢

أاى السعود ،وتفسير الايضاو  ،وتفسير الفلر الراز  ،وغيرها من كتب التفسير المعتارة

فتفسير الايضاو من التفاسير التي اعتمد عليها ارلوسي في رو المعاني كمصدر من

مصادره ،وكان ينر على نقله من تفسير الايضاو فيقول قال القاضي ،أو قال القاضي

الايضاو  ،أو قال القاضي ناصر الدين.

ويظهر ت ثره ونقله من تفسير الايضاو ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﭼ غافر  ،2٨قال
يال ما تتذ َّكرون أ تذك ار قليال تتذكرون .وق أر الجمهور وارعرج والحسن وأاو جعفر
ارلوسي (قِل ً
و يبة ايا الغيبة والضمير للنا

أو الكفار ،قال الزمل ر

والتا أعم ،وعلله صاحب التقر ب

ب ن فيه تغليب اللطاب على الغيبة ،وقال القاضي ن التا للتغيب أو االلتفات(. ٣

ومن نقوالته عن الايضاو ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﭼ غافر  ، 11قال ارلوسي

) ١البحر المديد  .٢١2/١وانظر تفسير الايضاو
) ٣ارعالم ١11/1

) ٢التفسير والمفسرون ٣2٢-٣2٣/١

٣٢1/١

) ٣تفسير ارلوسي  .٢٢٢/١٣وانظر تفسير الايضاو

٣١٣/٢
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المجادل ب ن يكون هنا قوما وهنا قوما آلر ن أو المجادلة فيه ب ن يحمل في كل على معنى
مناسب ففيما مر في البعث وهنا في التوحيد أو هو للت كيد اهتماما ب ن ذل (. ١
 .6التفسري الوسيط "جممع البحوث اإلسالمية باألزهر":

قام ات ليف هذا التفسير مجموعة من العلما اإ راف مجم البحوث اإلسالمية بارزهر،

ونرل ت ثرهم اتفسير الايضاو جلياً وواضحاً.

فمن ت ثرهم ونقلهم عنه ما جا في قوله تعالى ﭽﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﭼ هود:

 44جا في التفسير الوسيط ومن ِ
المفسر ن من جعل ذل تمثيال لكمال قدرة هللا عليهما ،وتمام
م
انقيادهما لما ي اده فيهما ،قال ِ
اإلمام الايضاول نوديا بما ينادل به أولو العلم ،وأم ار بما يدمرون
به تمثيال لكمال قدرته ،وانقيادهما لما ي ا تكو نه فيهما ،باآلمر المطاي الذ ي ْمر المنقاد لحكمه،

المبادر لى امتثال أمره ،مهابة من عظمته ،ول ية من أليم عقابه(. ٣
 .7نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور:

ت ثر صاحب هذا الكتاب وهو اراهيم ان عمر ان حسن الربا ان علي ان أاي بكر

البقاعي (المتوفى ٨٨2هـ اتفسير الايضاو ونقل عنه كثي اًر في كتابه.
فمن ذل قوله "وقال الايضاو

وارسبا جم سبط وهو الحافد ،ير د به حفدة يعقوب

وأانا ه وذرار هم فإنهم حفدة إلاراهيم واسحاق"(. ٢

وقد كان يحيل ليه كثي اًر فمن ذل قوله واذا راجعت تفسير الايضاو لقوله سبحانه وتعالى

في البقرة ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ البقرة  ١١1زاد بصيرة فيما هنا(. ٣
 .0تفسري اإلجيي "جامع البيان يف تفسري القرآن":

صاحب هذا التفسير هو محمد ان عاد الرحمن ان محمد ان عاد هللا الحسني الحسيني

اإليجي ال افعي مفسر ،من أهل ( يج انواحي يراز .متوفى سنة (132ه .
م

) ١تفسير ارلوسي  .٢٢1/١٣وانظر تفسير الايضاو

٣١2/٢

) ٣التفسير الوسيط للقرآن الكر م مجم البحوث بارزهر ،١1٨/٣ ،الهي ة العامة ل دون المطاب ارمير ة ،الطبعة ارولى،

١٢1٢ه١11٢ ،م .وانظر تفسير الايضاو

١٢٣/٣

) ٢نظم الدرر في تناسب اآليات والسور اراهيم ان عمر البقاعي ،١٨1/٣ ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
) ٣نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ٣٢٢/٣
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لقد ان غل اإليجي بعلم التفسير ،ووقف على كتب عدة في جمعه لمادة تفسيره ،وله كتب
في التفسير منها تفسير سورة الفاتحة ،جام الايان في تفسير القرآن.
ومما يدل على اراعته في التفسير أنه يجم في تفسير اآلية أقواالً كثيرة ب وجز عبارة
بصيرا،
لاير وبطرق المفسر ن وعباراتهم
وألطف ارة ،وهذا ال يستطيعه ال من كان بالتفسير ًا
ً

حتى قال عن نفسه كما في مقدمة تفسيره "ثم اعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترل في هذا

التفسير م معان صحيحة نفيسة لم تجد في كثير منها"(. ١

نر اإليجي في مقدمة تفسيره أنه اعتمد على تفسير الايضاو م تفاسير ألرل
وقد َّ

فقال ثم ن م لذ كتااي هذا المعالم ،والوسيط ،وتفسير اان كثير ،والنسفي ،والك اف م
الطياي ،والك ف و ر المحق التفتازاني وتفسير القاضي ناصر الدين الايضاو .

روحه

من ت ثره اتفسير الايضاو ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭼ ارعراف  ،١3٨قال اإليجي (فِإذا ِهي ايضا لِ َّلن ِ
اظ ِر ن للناظر ن متعل اـ ايضا  ،أ
ْ
ايضا للنظارة(. ٣

قال الايضاو رحمه هللا (فِإذا ِهي ايضا لِ َّلن ِ
اظ ِر ن أ ايضا اياضاً لارجاً عن العادة
ْ
تجتم عليها النظارة ،أو ايضا للنظار(. ٢
 .9تفسري إمساعيل حقي "روح البيان يف تفسري القرآن":

صاحب هذا التفسير هو سماعيل حقي ان مصطفى اإلسالماولي الحنفي الللوتي ،المولى

أاو الفدا متصوف مفسر.تركي مستعرب .ولد في آيدو

وسكن القسطنطينية ،وانتقل لى اروسة،

وكان من أتباي الطر قة (الللوتية فنفي لى تكفور طاغ ،وأوذ  .وعاد لى اروسة فمات فيها .له

كتب عربية وتركية .توفي (١١٣1ه

)١

(٣

تفسير اإليجي (جام الايان في تفسير القرآن محمد ان عاد الرحمن اإليجي( 1/١ ،مقدمة النا ر اتصرف  ،دار

الكتب العلمية ،ايروت ،الطبعة ارولى١٣٣٣ ،ه٣33٣ ،م

) ٣تفسير اإليجي 1٢1/١
) ٢تفسير الايضاو

) ٣ارعالم ٢١٢/١

21٣/١
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فمن ت ثر حقي بالايضاو ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ التوبة .١3٣
الصد ِ
قات أ جن
قال حقي (وي ْلذ َّ

الصدقات صدقاتهم وصدقات غيرهم أراد به ألذ

الناي عليه السالم واال مة بعده الن ألذهم ال يكون اال ب مر هللا وك ن هللا هو اآللذ قال الايضاو

يقالها قاول من ي لذ ي اً ليدد ادله ففيه استعارة تبعية الن اآللذ حقيقة هو الرسول عليه السالم

ال من عيَّنه رلذها(. ١

 .02صفوة التفاسري "الصابوني":

صاحب هذا التفسير هو محمد علي الصااوني وهو من المفسر ن المعاصر ن جم تفسيره

من عدة تفاسير ونقل كثي ار عن الايضاو في تفسيره.

فمن ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥﮦ ﮧ ﭼ البقرة  ،٣١قال الصااوني {لعَّلك ْم تتَّقون} أ لتكونوا في زمرة المتقين ،الفا ز ن
بالهدل والفال قال الايضاو لما َّ
عدد تعالى ِفرق المكلفين ،أقال عليهم باللطاب على سايل
االلتفات ،ه اًز للسام  ،وتن يطاً له ،واهتماماً ب مر العبادة وتفليماً ل نها ،واِنما كثر الندا في
القرآن ب {ياأيها} الستقالله ب وجه من الت كيد ،وكل ما نادل هللا له عباده من حيث ِنها أمور
عظام من حقها أن يتفطنوا لها ،ويقالوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها غافلون حقي ب ن ينادل له
(٣

باآلكد ارالغ

 .00تفسري املنار "تفسري القرآن الكريم":

صاحب هذا التفسير هو محمد ر يد ان علي رضا ان محمد م

الدين ان منال علي لليفة القلموني ،البغداد

الدين ان محمد اها

ارصل ،الحسيني النسب صاحب مجلة (المنار

وأحد رجال اإلصال اإلسالمي .من الكتماب ،العلما بالحديث واردب والتار خ والتفسير .ولد ون
في القلمون (من أعمال طراال ال ام وتعلم فيها وفي طراال  .وتنس  ،ونظم ال عر في صباه.
متوفى (سنة ١٢2٣ه (. ٢

) ١تفسير رو الايان سماعيل حقي ،233/٢ ،دار الفكر ،ايروت .وانظر تفسير الايضاو
)٣

11/٣

صفوة التفاسير محمد علي الصااوني ،٢2/١ ،دار الصااوني للطباعة والن ر والتوز  ،القاهرة ،الطبعة ارولى،

١٣١1ه١111 ،م .انظر تفسير الايضاو
) ٢ارعالم ١٣1/1

21/١
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من المواض التي يظهر فيها ت ثره بالايضاو ونقله عنه ما جا في تفسير قوله تعالى
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ البقرة  ،11قال صاحب المنار و ِم ْنها أ َّن
ال ،وذلِ
آن وهو لم ي ْذكر ِفيما قالها ،واَِّنما عيَّن ْته ق ِر نة اْلح ِ
الض ِمير اْلم ْنصوب اْلب ِارز ِفي (ن َّزله لِْلق ْر ِ
َّ
ْ
ْ ْ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
است ْغنى ع ْن ِذ ْك ِرِه (قاله اْلا ْيض ِاو (. ١
يدل على فلامة ْنه ،ك َّنه ل ْهرته قد ْ
 .00تفسري زهرة التفاسري ألبي زهرة:

صاحب هذا التفسير هو محمد ان أحمد أاو زهرة .أكار علما ال ر عة اإلسالمية في

عصره .مولده بمدينة المحلة الكارل وتربى بالجام ارحمد  .متوفى (سنة ١٢1٣ه

(٣

من ت ثره بالايضاو ونقله عنه ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﭼ يون

 ،2قال أاو زهرة ونحن نقول ن ال م

نور ،وقلنا في القمر ذو نور ،رن ضيا ه لي
ونوره عرضي ولي

ذاته نو ار كال م

من ذاته نما هو من توسطه اين اررض وال م ،

في أن ذاتها ضيا  ،ولقد أدر هذا بعض المفسر ن ارقدمين

الذين لم يعنوا ادراسة ارجرام السماوية .فقد قال الايضاو

أعم من الضو

ذاتها ضيا  ،والقمر نور ،أ

ذا

(٢

أنه سمي " نو ار " للقمر للمبالغة ،فهو

 .01تفسري حماسن التأويل للقامسي:

صاحب هذا التفسير هو جمال الدين (أو محمد جمال الدين ان محمد سعيد ان قاسم

الحالق ،من ساللة الحسين السبط مام ال ام في عصره ،علما بالدين ،وتضلعا من فنون اردب.

مولده ووفاته في دم

 .متوفى (١٢٢٣ه

(٣

من ت ثره بالايضاو ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ الما دة  ،1٢قال القاسمي "وقال الايضاو م فيها

)١

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار محمد ر يد رضا ،٢٣2/١ ،الهي ة المصر ة العامة للكتاب١113 ،م .وانظر

تفسير الايضاو

١٣٣/١

) ٣ارعالم ٣2/1

) ٢زهرة التفاسير أاو زهرة ،٢2١1/1 ،دار الفكر العربي .وانظر تفسير الايضاو
) ٣ارعالم ١٢2/٣
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تحضيض لعلما هم على النهي عن ذل  ،فإن (لوال ذا دلل على الماضي أفاد التوبيخ ،واذا دلل

على المستقال أفاد التحضيض"(. ١

 .04فتح البيان يف مقاصد القرآن:

طف هللا الحسيني
صاحب هذا التفسير هو محمد صدي لان ان حسن ان علي اان ل ْ
في قنوج (بالهند

الطيب من رجال النهضة اإلسالمية المجددين .ولد ون
الالار القنوجي ،أاو م
وتعلم في دهلي .وسافر لى اهوپال طلبا للمعي ة ،ففاز اثروة وافرة...له نيف وستون مصنفا
بالعربية والفارسية والهندية(. ٣

ويظهر ت ثر صاحب فتح الايان بالايضاو في تفسير قوله تعالى ﭽﮀﮁﮂ

ﮃﭼ الكهف  ،٣٣قال محمد صدي لان رحمه هللا قيل واظهار الواو في هذه الجملة يدل

على أنها مرادة في الجملتين اروليين...وقيل از دة لت كيد لصوق الصفة بالموصوف والداللة على

أن اتصافه اها أمر ثاات ،وهذا ما جنح ليه الزمل ر وصر به الايضاو والتاره اان ه ام(. ٢
 .01التفسري املنري للزحيلي:

هذا تفسير معاصر للدكتور وهبة ان مصطفى الزحيلي ،ت ثر فيه بالايضاو فنقل عنه في

مواض كثيرة.

من ذل ما جا في تفسير قوله تعالى ﭽﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ﮣ ﭼ ال ع ار  ،11 – 11قال الزحيلي (وهم فيها يلتصمون يتلاصمون م معاوديهم ،على
أسا

أن هللا ينط ارصنام ،فتلاصم العادة ،و د ده اللطاب في قوله ﭽﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﭼ ال ع ار

 1٨أ

نجعلكم مساو ن له في استحقاق العبادة .قال الايضاو

و جوز أن تكون

) ١محاسن الت و ل محمد جمال القاسمي ،١٨٢/٣ ،تحقي محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،ايروت ،الطبعة
ارولى١٣١٨ ،ه .وانظر تفسير الايضاو

٣٣1/١

) ٣ارعالم ١1٨/1
ِ
) ٢فتح الايان في مقاصد القرآن محمد صدي لان القنوجي ،٢٣/٨ ،عني بطبعه عاد هللا ارنصار  ،المكتبة العصر ة
للطباعة والن ر ،صيدا -ايروت١٣١٣ ،ه١11٣ ،م .وانظر تفسير الايضاو
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الضما ر للعادة ،كما في قالوا واللطاب للمبالغة في التحسر والندامة ،والمعنى أنهم م تلاصمهم

في مادأ ضاللهم معترفون بانهماكهم في الضاللة ،متحسرون عليها(. ١

اخلالصة:

بعد ما تقدم من ذكر التفاسير التي نقلت عن تفسير الايضاو يتضح أن تفسير الايضاو

قد أثر ت ثي اًر كاي اًر في الالحقين ،ذ كان مرجعاً مهماً في كثير من التفاسير ،وذل لما في هذا
التفسير من لصا ر مميزة سا ذكرها لعل أهمها اهتمامه بالجوانب والنكات البالغية لى جانب

التصاره وايجازه م كونه يناصر مذهب أهل السنة والجماعة تاركاً اعتزاليات الك اف.

إحاالت حمققي التفاسري على تفسري البيضاوي:

ال اد من اإل ارة لى أن ت ثير تفسير الايضاو لم ينعك

فقط على التفاسير التي جا ت

من بعده ،ال كان لها ارثر على التفاسير التي سبقته ،وذل رن محققي هذه التفاسير كانوا يحيلون
لى تفسير الايضاو إليضا أو مز ِد ر أو زالة اهام.
من هذه التفاسير مثالً تفسير مقاتل ان سليمان ذ نرل محق هذا التفسير يحيل لى تفسير

الايضاو بعد قول مقاتل ان سليمان في قوله تعالى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ البقرة  ،١٣3قال مقاتل ان سليمان وانما سموا ارسبا
رنه ولِد لكل واحد منهم أمة من النا (. ٣

الايضاو

ونرل المحق عاد هللا محمود حاته يض حا ية بعد الكالم الساا يقول فيها (وفي

وارسبا جم سبط وهو الحافد ير د به حفدة يعقوب أو أاناده وذر تهم فإنهم حفدة

اراهيم واسحاق (. ٢

وعلى منوال ما سا نجد كثي اًر من المحققين يحيلون لى تفسير الايضاو وهذا من عظيم

ت ثير تفسير الايضاو على التفاسير ارلرل ومحققيها ،وقيمته العملية ،فممن حذا حذو عاد هللا
حاتة في حاالته

)١

التفسير المنير في العقيدة وال ر عة والمنهج وهبة الزحيلي ،١11/١1 ،دار الفكر المعاصر ،دم

١٣١٨ه .وانظر تفسير الايضاو

2٣2/٣

 ،الطبعة الثانية،

) ٣تفسير مقاتل ان سليمان أاو الحسن مقاتل ان سليمان ان ب ير ارزد الاللى ،٣٢/١ ،تحقي عاد هللا محمود حاته،
دار حيا التراث ،ايروت ،الطبعة ارولى – ١٣٣٢ه.

) ٢تفسير مقاتل ان سليمان ٣٢/١
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 .١محققا تفسير القرطاي (أحمد الاردوني وااراهيم أطفي

(. ١

 .٣محق تفسير الثعالاي (ال يلان محمد علي معوض وعادل أحمد عاد الموجود

(٣

 .٢محققو التفسير البسيط للنيسااور  ،وتحقي هذا التفسير عبارة عن ( ١2رسالة دكتوراة
اجامعة اإلمام محمد ان سعود ،ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه،

وكان محققو هذا التفسير يحيلون لى تفسير الايضاو (. ٢

 .٣محققا (تفسير درج الدرر في تفسير اآل والسور لإلمام عاد القاهر الجرجاني(. ٣
 .2محق تفسير الق ير اراهيم البسيوني(. 2
 .1محق

(1

يجاز الايان عن معاني القرآن الدكتور حنيف القاسمي

) ١الجام رحكام القرآن ( تفسير القرطاي أاو عاد هللا محمد ان أحمد ان أاي بكر ان فر ارنصار اللزرجي م

الدين القرطاي (المتوفى 11١هـ  ،تحقي أحمد الاردوني وااراهيم أطفي  ،دار الكتب المصر ة – القاهرة ،الطبعة الثانية،

١٢٨٣هـ  ١11٣ -م.
)٣

الجواهر الحسان في تفسير القرآن أاو ز د عاد الرحمن ان محمد ان مللوف الثعالاي (المتوفى ٨12هـ  ،تحقي

ال يخ محمد علي معوض وال يخ عادل أحمد عاد الموجود ،دار حيا التراث العربي – ايروت ،الطبعة ارولى ١٣١٨ -

هـ.

) ٢انظر التَّْف ِسير الب ِس ْيط أاو الحسن علي ان أحمد ان محمد ان علي الواحد  ،النيسااور  ،ال افعي (المتوفى ٣1٨هـ ،
عدد من الباحثين اجامعة اإلمام محمد ان سعود ،النا ر عمادة البحث العلمي  -جامعة اإلمام محمد ان سعود اإلسالمية،
الطبعة ارولى ١٣٢3 ،هـ

) ٣انظر د ْرج الدرر في ت ِفسِير اآل ِ والسور أاو بكر عاد القاهر ان عاد الرحمن ان محمد الفارسي ارصل ،الجرجاني
الدار (المتوفى ٣1١هـ  ،محق القسم ارول طلعت صال الفرحان ،محق القسم الثاني محمد أديب كور أمر ر ،دار
الفکر  -عمان ،ارردن ،الطبعة ارولى ١٣٢3 ،هـ  ٣331 -م

)2

انظر لطا ف اإل ارات (تفسير الق ير

عاد الكر م ان هوازن ان عاد المل الق ير (المتوفى ٣12هـ  ،تحقي

اراهيم البسيوني ،الهي ة المصر ة العامة للكتاب – مصر ،الطبعة الثالثة.

) 1انظر يجاز الايان عن معاني القرآن ،محمود ان أاى الحسن ان الحسين النيسااور أاو القاسم ،نجم الدين (المتوفى

نحو 223هـ  ،تحقي الدكتور حنيف ان حسن القاسمي ،دار الغرب اإلسالمي – ايروت ،الطبعة ارولى  ١٣١2 -هـ
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اخلامتة
اداية أحمد هللا عز وجل أن وفقني إلكمال هذه الدراسة حيث وقفت من لاللها على جهود
اإلمام الايضاو البالغية في تفسيره "أنوار التنز ل وأسرار الت و ل" تتبعت هذه الجهود وقمت
ادراستها وتاو اها على أسا

مباحث علم البالغة من معاني وبيان وبدي .

ً
أوال :النتائج:

 .١يعتار تفسير اإلمام ناصر الدين الايضاو من أهم التفاسير التي اهتمت اإظهار الجوانب
البالغية واإلعجاز ة في القرآن الكر م.

 .٣اإلمام الايضاو عالم موسوعي جم علوماً كثيرة كالفقه وارصول والتفسير والتار خ والبالغة
واللغة.

 .٢ظهر من لالل الدراسة اهتمام الايضاو رحمه هللا بعلمي المعاني والايان أكثر من علم الادي .

 .٣ظهر من الدراسة أن الايضاو كغيره من العلما ت ثر بكثير من معاصر ه وسابقيه ولاصة
الزمل ر والراز والراغب ارصفهاني.

 .2تايَّن من الدراسة ت ثير الايضاو في الالحقين ك اي السعود ،والنسفي ،واللطيب ال ربيني،
واان عجيبة ،واسماعيل حقي ،ومحمد ر يد رضا ،وارلوسي ،والبقاعي ،واإليجي ،والصااوني،
وأاي زهرة ،والقاسمي.

 .1تايَّن من الدراسة أن تفسير الايضاو قد أحدث ن اطاً علمياً واسعاً ،حيث كتات عليه الحوا ي
والتعليقات والملتصرات ،وعقدت لمدارسته درو

مناظرات حول هذا التفسير.

العلم في المساجد والمراكز العلمية ،وعقدت

ً
ثانيا :التوصيات:

بعد النتا ج التي توصلت لها في حدود هذه الدراسة ،هذه أهم التوصيات

 .١حوا ي تفسير الايضاو ملي ة بعلوم البالغة ،فهي بحاجة لى دراسات مت نية للوقوف على
البالغة القرآنية فيها.

 .٣التفاسير القرآنية معين ال ينضب وهي منب البالغة العربية ،فال اد من االستفادة من الدراسات
البالغية القرآنية السابقة وربطها معاً ضمن دراسة موحدة.

 .٢ت ثير الايضاو في الالحقين كاير جداً ،يمكن أن تفرد له دراسة لاصة ،إلظهار فضل هذا
العالم وت ثيره.
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قائمة املصادر واملراجع


القرآن الكر م

ً
أوال :الكتب واملراجع:
.١

آداب البحث والمناظرة محمد ارمين ال نقيطي ،تحقي سعود العر في ،دار عالم الفوا د.

.٣

أسرار البالغة عاد القاهر الجرجاني ،تحقي محمود محمد اكر ،مطبعة المدني بالقاهرة ودار
المدني اجدة.

.٢

اإل ارات والتنايهات في علم البالغة محمد الجرجاني ،تحقي الدكتور عاد القادر حسين ،دار
نهضة مصر ،القاهرة.

.٣

عجاز القرآن والبالغة الناوية مصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب العربي ،ايروت ،الطبعة
الثامنة١٣٣2 ،ه٣332 ،م.

.2

عراب القرآن المنسوب لى للزجاج تحقي

اراهيم ارايار  ،دار الكتب اإلسالمية ،دار الكتاب

المصر  ،دار الكتاب اللاناني.
.1

ارعالم ،لير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،الطبعة  ،١2لانان ،ايروت.

.1

اإلكسير في علم التفسير سليمان الطوفي ،تحقي عاد القادر حسين ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة

.٨

أمالي اان ب ران أاو القاسم اان ب ران  ،١٣١/٣تحقي أحمد ان سليمان ،دار الوطن للن ر،

.1

كر ،مطبعة النعمان ،النجف

الثانية.

الر اض ،الطبعة ارولى١٣٣3 ،ه١111 ،م
أنوار الربي في أنواي الادي

اان معصوم المدني ،تحقي

اكر هاد

ار رف ،الطبعة ارولى١٢٨٨ ،ه١11٨ ،م
.١3

يجاز الايان عن معاني القرآن ،محمود ان أاى الحسن ان الحسين النيسااور أاو القاسم ،نجم
الدين (المتوفى نحو 223هـ  ،تحقي الدكتور حنيف ان حسن القاسمي ،دار الغرب اإلسالمي –
ايروت ،الطبعة ارولى  ١٣١2 -هـ

.١١

يضا المكنون في الذيل على ك ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون سماعيل با ا ،دار حيا

.١٣

اإليضا في علوم البالغة جالل الدين القزو ني ،محمد عاد المنعم لفاجي ،دار الجيل ايروت،

التراث العربي ،ايروت ،لانان.
الطبعة الثالثة.
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.١٢

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أاو العبا
القر ي رسالن ،النا ر الدكتور حسن عبا

.١٣

أحمد ان محمد ان عجيبة ،تحقي أحمد عاد هللا

زكي ،القاهرة١٣١1 ،ه.

الاداية والنهاية أاو الفدا سماعيل ان عمر ان كثير القر ي البصر ثم الدم قي ،تحقي عادهللا
التركي ،هجر للطباعة والن ر١111 ،١ ،م.
اان المعتز ،دار الجيل ،الطبعة ارولى١٣١3 ،ه١113 ،م.

.١2

الادي في الادي

.١1

الارهان في أصول الفقه عاد المل الجو ني ،تحقي صال عويضة ،دار الكتب العلمية ،ايروت،
لانان ،الطبعة ارولى١٣١٨ ،ه١111 ،م.

.١1

الارهان في علوم القرآن ادر الدين الزرك ي ،المحق

محمد أاو الفضل اراهيم ،دار حيا الكتب

العربية ،الطبعة ارولى ١٢11 ،هـ  ١121 -م
.١٨

بغية االيضا لتللير المفتا في علوم البالغة عاد المتعال الصعيد  ،مكتبة اآلداب ،الطبعة
السابعة ع ر١٣٣1 ،ه٣332 ،م

.١1

بغية الوعاة عاد الرحمن ان أاي بكر ،جالل الدين السيوطي ،تحقي محمد اراهيم ،دار الفكر،
١111 ،٣م.

.٣3

البالغة العربية عاد الرحمن ان حسن الميداني الدم قي ،دار القلم ،دم

 ،الطبعة ارولى،

١٣١1ه١111 ،م.
.٣١

بالغة الكلمة والجملة والجمل منير سلطان ،من ة المعارف ،الطبعة ارولى ،١1٨٨ ،اإلسكندر ة.

.٣٣

البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني فضل حسن عبا  ،دار الفرقان للن ر والتوز  ،الطبعة الرابعة،
١٣١1ه١111 ،م ،ارردن.

.٣٢

الايان والتايين عمرو ان بحر الم هور بالجاحا ،دار ومكتبة الهالل ،ايروت١٣٣٢ ،ه

.٣٣

تاج العرو

.٣2

التايان في عراب القرآن أاو البقا العكار  ،تحقي علي الاجاو  ،النا ر عيسى البااي الحلاي

.٣1

تحر ر ألفاظ التنايه محيي الدين النوو  ،تحقي عاد الغني الدقر ،دار القلم ،دم

 ،الطبعة ارولى،

.٣1

التحر ر والتنو ر محمد الطاهر ان عا ور ،الدار التونسية للن ر١1٨٣ ،ه.

.٣٨

من جواهر القامو

الزبيد  ،مجموعة محققين ،دار الهداية.

و ركاه.

١٣3٨ه.

التحفة اللطيفة في تار خ المدينة ال ر فة

م
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الدين السلاو  ،أسعد طراازوني الحسيني١111 ،م

.٣1

تفسير أاي السعود ( ر اد العقل السليم لى مزايا الكتاب الكر م أاو السعود العماد  ،دار حيا
التراث العربي ،ايروت.

.٢3

تفسير اإليجي (جام الايان في تفسير القرآن محمد ان عاد الرحمن اإليجي ،دار الكتب العلمية،

.٢١

ايروت ،الطبعة ارولى١٣٣٣ ،ه٣33٣ ،م
التَّْف ِسير الب ِس ْيط أاو الحسن علي ان أحمد ان محمد ان علي الواحد  ،النيسااور  ،عدد من
الباحثين اجامعة اإلمام محمد ان سعود ،النا ر عمادة البحث العلمي  -جامعة اإلمام محمد ان

.٢٣

تفسير الايضاو (أنوار التنز ل وأسرار الت و ل ناصر الدين الايضاو  ،تحقي محمد حالق ومحمود

سعود اإلسالمية ،الطبعة ارولى ١٣٢3 ،هـ

ارطر  ،دار الر يد ، ،ايروت٣333 ،١ ،م.
.٢٢

تفسير الراغب ارصفهاني الراغب ارصفهاني ،تحقي محمد بسيوني وعادل ال د  ،كلية اآلداب
جامعة طنطا ،ودار الوطن الر اض.

.٢٣

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار محمد ر يد رضا ،الهي ة المصر ة العامة للكتاب١113 ،م.

.٢2

تفسير القرآن العظيم (اان كثير أاو الفدا سماعيل ان عمر ان كثير القر ي البصر ثم الدم قي

(المتوفى 11٣هـ  ،تحقي محمد حسين م

ايضون – ايروت ،الطبعة ارولى  ١٣١1 -هـ

الدين ،دار الكتب العلمية ،من ورات محمد علي

.٢1

تفسير القرآن العظيم اان كثير ،تحقي مصطفى السيد محمد وآلرون ،مدسسة قرطبة.

.٢1

التفسير المنير في العقيدة وال ر عة والمنهج وهبة الزحيلي ،دار الفكر المعاصر ،دم

 ،الطبعة

الثانية١٣١٨ ،ه.
.٢٨

تفسير النسفي (مدار التنز ل وحقا

الت و ل

عادهللا النسفي ،حققه ولرج أحاديثه يوسف علي

اديو  ،راجعه وقدم له محيي الدين ديب مستو ،دار الكلم الطيب ،ايروت ،الطبعة ارولى١٣١1 ،ه،

١11٨م
.٢1

التفسير الوسيط للقرآن الكر م مجم البحوث بارزهر ،الهي ة العامة ل دون المطاب ارمير ة،

.٣3

تفسير رو الايان سماعيل حقي ،دار الفكر ،ايروت.

.٣١

تفسير مقاتل ان سليمان أاو الحسن مقاتل ان سليمان ان ب ير ارزد

.٣٣

الطبعة ارولى١٢1٢ ،ه١11٢ ،م.

محمود حاته ،دار حيا التراث ،ايروت ،الطبعة ارولى – ١٣٣٢ه.
التفسير والت و ل في القرآن صال اللالد  ،دار النفا
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الاللى ،تحقي عاد هللا

 ،ارردن ،الطبعة ارولى١111 ،م.

.٣٢

التفسير والمفسرون محمد الذهاي ،مكتبة وهبة ،القاهرة٣333 ،1 ،م .

.٣٣

التفسير ورجاله محمد الفاضل ان عا ور ،مجم البحوث اإلسالمية بارزهر١٢13 ،ه١113 ،م.

.٣2

الجام رحكام القرآن ( تفسير القرطاي أاو عاد هللا محمد ان أحمد ان أاي بكر ان فر ارنصار

اللزرجي م

أحمد الاردوني وااراهيم أطفي  ،دار الكتب المصر ة –

الدين القرطاي ،تحقي

القاهرة ،الطبعة الثانية١٢٨٣ ،هـ  ١11٣ -م.

أحمد الها مي ،المكتبة العصر ة ايروت.

.٣1

جواهر البالغة في المعاني والايان والادي

.٣1

الجواهر الحسان في تفسير القرآن أاو ز د عاد الرحمن ان محمد ان مللوف الثعالاي ،تحقي ال يخ
محمد علي معوض وال يخ عادل أحمد عاد الموجود ،دار حيا التراث العربي – ايروت ،الطبعة

ارولى  ١٣١٨ -هـ.
.٣٨

حا ية ال هاب (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير الايضاو  ،دار صادر ،ايروت.

.٣1

حا ية القونو على تفسير اإلمام الايضاو  ،عاد هللا عمر ،من ورات محمد علي ايضون ،دار

.23

حا ية محي الدين يخ زاده محمد ان مصلح القوجو  ،تحقي محمد اهين ،من ورات محمد

.2١

حلية الب ر في تار خ القرن الثالث ع ر عاد الرزاق الايطار ،تحقي محمد الايطار١٢٨3 ،ه،

.2٣

لصا ر التراكيب محمد أاو موسى ،مكتبة وهبة ،الطبعة السابعة.

.2٢

لالصة ارثر في أعيان القرن الحاد ع ر المحاي.

.2٣

لالصة المعاني الحسن المفتي ،تحقي عاد القادر حسين ،النا رون العرب ،السعودية.

.22

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

الكتب العلمية ،ايروت ،الطبعة ارولى٣33١ ،م.

علي ايضون ،دار الكتب العلمية ،ايروت ،لانان ،الطبعة ارولى١٣١1 ،ه١111 ،م.
١11١م.

دم
.21

هاب الدين الحلاي ،تحقي أحمد الل ار  ،دار القلم،

.

د ْرج الدرر في ت ِفسِير اآل ِ والسور أاو بكر عاد القاهر ان عاد الرحمن ان محمد الفارسي ارصل،

الجرجاني الدار ،محق القسم ارول طلعت صال الفرحان ،محق القسم الثاني محمد أديب كور

أمر ر ،دار الفکر  -عمان ،ارردن ،الطبعة ارولى ١٣٢3 ،هـ  ٣331 -م
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.21

الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة اان حجر العسقالني ،دار الجيل ،ايروت١11٢ ،م.

.2٨

دال ل االعجاز في علم المعاني عاد القاهر الجرجاني ،تحقي محمود محمد اكر ،مطبعة المدني
بالقاهرة ودار المدني اجدة ،الطبعة الثالثة١٣١٢ ،ه١11٣ ،م.

.21

الدليل لى المتون العلمية عاد العز ز ان اراهيم ان قاسم.

عادالرحمن الارقوقي ،مطبعة هندية بالموسكي ،الطبعة ارولى١1١١ ،م ،مصر.

.13

ديوان البحتر

.1١

ديوان امر القي

.1٣

رو المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب المثاني

.1٢

روضة الطالاين وعمدة المفتين أاو زكر ا النوو  ،تحقي

.1٣

زهرة التفاسير أاو زهرة ،دار الفكر العربي.

.12

سر الفصاحة عاد هللا ان محمد اللفاجي الحلاي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة ارولى١٣3٣ ،ه،

.11

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم اللاير

الدين ال ربيني،

.11

السنن الكارل أحمد ان عيب النسا ي ،تحقي

١٣٣2ه٣33٣ ،م.

امرد القي  ،عاد الرحمن المصطاو  ،دار المعرفة ،ايروت ،الطبعة الثانية،

دار الكتب العلمية ،ايروت ،الطبعة ارولى١٣١2 ،ه.

هاب الدين ارلوسي ،تحقي علي عطية،

معوض ،دار الكتب العلمية.

عادل أحمد عاد الموجود ،على محمد

١1٨٣م.

مطبعة اوالق ارمير ة ،القاهرة١٣٨2 ،ه.
ارولى١٣٣١ ،ه٣33١ ،م.

م

حسن لاي ،مدسسة الرسالة ايروت ،الطبعة

.1٨

ذرات الذهب في ألبار من ذهب اان العماد ،تحقي عاد القادر ومحمود اررنادو  ،دار اان

.11

 ،ايروت ،الطبعة الثانية١٣3٢ ،ه،

كثير ،دم

١1٨٨ ،١ ،م.

ر السنة للبغو

١1٨٢م.

الحسين البغو  ،المكتب اإلسالمي ،دم

النعمانية في علما الدولة العثمانية طا كار زاده ،دار الكتاب العربي ،ايروت١112 ،م.

.13

ال قا

.1١

الصاحاي في فقه اللغة العربية ومسا لها وسنن العرب في كالمها اان فار الراز  ،النا ر محمد

علي ايضون ،الطبعة ارولى١٣١٨ ،ه،

١111م>
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.1٣

الصحا تاج اللغة وصحا العربية أاو نصر الفارااي ،تحقي أحمد عاد الغفور عطار ،دار العلم
للماليين ،ايروت ،الطبعة الرابعة١٣31 ،ه١1٨1 ،م.

.1٢

صحيح الالار محمد ان سماعيل الالار  ،تحقي محمد زهير الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة

ارولى١٣٣٣ ،ه.
.1٣

صفوة التفاسير محمد علي الصااوني ،دار الصااوني للطباعة والن ر والتوز  ،القاهرة ،الطبعة
ارولى١٣١1 ،ه١111 ،م.

.12

كتاب الصناعتين أاو هالل العسكر  ،تحقي علي محمد الاجاو ومحمد اراهيم ،المكتبة العصر ة،

.11

الصيد الثمين في رسا ل اان عثيمين محمد العثيمين ،دار الثقة للن ر والتوز  ،مكة المكرمة،

.11

طبقات ال افعية الكارل السبكي ،تحقي الحلو والطناحي ،دار حيا الكتب العربية ،القاهرة.

.1٨

ايروت١٣١1 ،ه

الطبعة ارولى١٣١٣ ،هـ  ١11٣ -م

طبقات ال افعية اان قاضي هبة ،تحقي عاد العليم لان ،مطبعة مجل

دا رة المعارف العثمانية،

الهند١111 ،١ ،م.
.11

طبقات المفسر ن الداوود  ،تحقي

مجموعة من العلما  ،دار الكتب العلمية ،ايروت،

،١

١1٨٢م.
.٨3

الطراز رسرار البالغة وعلوم حقا

اإلعجاز يحيى ان حمزة العلو  ،المكتبة العصر ة ،ايروت،

الطبعة ارولى١٣٣٢ ،ه.
.٨١

عجا ب اآلثار في التراجم وارلبار عاد الرحمن الجارتي ،دار الجيل ،ايروت.
عاد العز ز عتي  ،دار النهضة العربية للطباعة والن ر ،ايروت

.٨٣

علم المعاني والايان والادي

.٨٢

العمدة في محاسن ال عر وآدابه اان ر ي القيرواني ،تحقي محمد محيي الدين عاد الحميد ،دار

.٨٣

غ ار ب التنايهات على عجا ب الت ايهات علي ان ظافر ارزد المصر  ،تحقي

دكتور محمد

.٨2

ِ
بطبعه عاد هللا ارنصار  ،المكتبة
فتح الايان في مقاصد القرآن محمد صدي لان القنوجي ،عني

.٨1

عاد الردوف المناو  ،تحقي أحمد مجتاى ،دار

الجيل ،الطبعة اللامسة١٣3١ ،ه١1٨١ ،م

زغلول سالم ،دكتور مصطفى الصاو الجو ني ،دار المعارف القاهرة.
العصر ة للطباعة والن ر ،صيدا -ايروت١٣١٣ ،ه١11٣ ،م.
الفتح السماو اتلر ج أحاديث القاضي الايضاو

العاصمة ،الر اض.
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.٨1

فتح القدير محمد ان علي ال وكاني ،دار اان كثير ودار الكلم الطيب ،دم

 ،ايروت ،الطبعة

ارولى١٣١٣ ،ه.
.٨٨

فقه اللغة وسر العربية عاد المل

الثعالاي ،تحقي

عاد الرزاق المهد  ،حيا التراث العربي،

الطبعة ارولى١٣٣٣ ،ه٣33٣ ،م.
.٨1

فن البالغة عاد القادر حسين ،عالم الكتب ،الطبعة الثانية١٣32 ،ه١1٨٣ ،م.

.13

كتاب التعر فات علي ان محمد الجرجاني ،تحقي جماعة من العلما  ،النا ر دار الكتب العلمية،
ايروت ،الطبعة ارولى١٣3٢ ،ه١1٨٢ ،م،

.1١

الكتاب سياويه ،عاد السالم هارون ،مكتبة اللانجي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة١٣3٨ ،ه١1٨٨ ،م
غوامض التنز ل أاو القاسم محمود ان عمرو الزمل ر  ،دار الكتاب العربي،

.1٣

الك اف عن حقا

.1٢

ك ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجي لليفة ،دار حيا التراث العربي ،ايروت.

.1٣

الكواكب السا رة ب عيان الما ة العا رة نجم الدين الغز  ،من ورات محمد علي ايضون ،دار الكتب

.12

لسان العرب جمال الدين اان منظور ،اتصرف ،دار صادر ،ايروت ،الطبعة الثالثة١٣١٣ ،ه

ايروت ،الطبعة الثالثة١٣31 ،ه

العلمية ،ايروت ،لانان ،الطبعة ارولى١111 ،م.

عاد الكر م ان هوازن ان عاد المل الق ير (المتوفى ٣12هـ ،

.11

لطا ف اإل ارات (تفسير الق ير

.11

المثل السا ر في أدب الكاتب وال اعر ضيا الدين ان ارثير ،تحقي أحمد الحوفي وبدو طبانة،

.1٨

محاسن الت و ل محمد جمال القاسمي ،تحقي محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،ايروت،

.11

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز ز اان عطية ارندلسي ،تحقي عاد السالم محمد ،دار

.١33

المحصول فلر الدين الراز  ،تحقي طه العلواني ،مدسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة١٣١٨ ،ه،

.١3١

مرآة الجنان وعارة اليقظان في معرفة ما يعتار من حوادث الزمان اليافعي ،دار الكتب العلمية،

تحقي

اراهيم البسيوني ،الهي ة المصر ة العامة للكتاب – مصر ،الطبعة الثالثة.

دار نهضة مصر ،القاهرة.
الطبعة ارولى١٣١٨ ،ه.

الكتب العلمية ،ايروت ،الطبعة ارولى١٣٣٣ ،ه.
١111م.

ايروت١111 ،١ ،م.
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.١3٣

المستصفى أاو حامد الغزالي ،تحقي محمد عادالسالم عاد ال افي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
ارولى١٣١٢ ،ه١11٢ ،م.

.١3٢

معجم الالدان ياقوت الحمو  ،دار صادر ،ايروت١111 ،م.

.١3٣

معجم المصطلحات البالغية وتطورها أحمد مطلوب ،مطبعة المجم العلمي العراقي١٣31 ،ه،
١1٨1م.

.١32

المعجم المفصل في علوم البالغة نعام عكاو  ،دار الكتب العلمية ،ايروت ،لانان ،الطبعة الثانية،
١٣١1ه١111 ،م.

.١31

معجم المدلفين عمر رضا كحالة ،مدسسة الرسالة ،ايروت١11٢ ،١ ،م.

.١31

المعجم الوافي في أدوات النحو العربي علي توفي الحمد و وسف الزعاي ،دار ارمل ،ارردن،

.١3٨

المغني الان قدامة اان قدامة المقدسي ،مكتبة القاهرة١٢٨٨ ،ه١11٨ ،م.

.١31

مفاتيح الغيب فلر الدين الراز  ،دار حيا التراث العربي ،الطبعة الثالثة١٣٣3 ،هـ ،ايروت.

.١١3

مفتا العلوم يوسف ان أاي بكر السكاكي ،ضبط نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،ايروت ،لانان،

.١١١

المفضليات المفضل ان محمد الضاي ،تحقي

أحمد محمد اكر و عاد السالم محمد هارون،

.١١٣

من بالغة القرآن أ.د .محمد علوان ،وأ.د .نعمان علوان ،الطبعة الرابعة١٣٢3 ،ه٣331 ،م.

.١١٢

من بالغة القرآن أحمد الادو  ،نهضة مصر ،القاهرة٣332 ،م.

.١١٣

المنهاج الواضح للبالغة حامد عوني ،المكتبة ارزهر ة للتراث.

.١١2

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور اراهيم ان عمر البقاعي ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.

.١١1

نقد ال عر قدامة ان جعفر ،مطبعة الجوا ب ،قسطنطينة ،الطبعة ارولى١٢3٣ ،ه.

.١١1

نهاية اررب في فنون اردب

الطبعة الثانية١٣١٣ ،ه١11٢ /م

الطبعة الثانية١٣31 ،ه١1٨1 ،م.

دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة السادسة.

ارولى١٣٣٢ ،ه.

هاب الدين النو ر  ،دار الكتاب والوثا
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القومية ،القاهرة ،الطبعة

.١١٨

النهاية في غر ب الحديث وارثر مجد الدين اان ارثير ،تحقي طاهر الزاو ومحمود الطناحي،
المكتبة العلمية ،ايروت١٢11 ،ه١111 ،م.

.١١1

نواهد اربكار و وارد ارفكار جالل الدين السيوطي ،جامعة أم القرل ،المملكة العربية السعودية،
١٣٣٣ه٣332 ،م

.١٣3

هدية العارفين أسما المدلفين والمصنفين اسماعيل البغداد  ،دار حيا التراث العربي ،ايروت،
١12١م.

.١٣١

الوافي بالوفيات صال

الدين الصفد  ،تحقي

العربي ،ايروت٣333 ،١ ،م.

اررنادو وتركي مصطفى ،دار حيا التراث

ً
ثانيا :الرسائل اجلامعية:
.١

االستنبا عند القاضي الايضاو من لالل تفسيره أنوار التنز ل وأسرار الت و ل يوسف السلمي،

.٣

اهتمام مفسر القرن الحاد

.٢

الايضاو ومنهجه في التفسير يوسف أحمد علي ،رسالة دكتوراة،

رسالة دكتوراة،
ماجستير،

راف عاد العز ز محمود ،جامعة أم القرل ،السعودية١٣٢٢ ،ه٣3١٣ ،م

ع ر اتفسير الايضاو أسبابه ومظاهره محمد در  ،رسالة

راف عاد القادر محمد الحسين ،كلية ال ر عة ،جامعة دم

السيد ،جامعة أم القرل ،السعودية.
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 .11الختصاص141 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
061
أغراض التنكير:
 .1التعظيم146 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .6التقليل146 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .1التحقير141 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4التعميم144 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4المبالغة144 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2النوعية144 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4التهويل142 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4اإلبهام144 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2التكثير144 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
المبحث الثالث :التقديم والتأخير 068 ---------------------------- --------------------------------
080
األغراض البالغية للتقديم والتأخير:
 .1التخصيص141 ------------ -------------------------------- -------------------------------- :
 .6تقوية الحكم وتقريره في نفس السامع144 --------------------- -------------------------------- :
423

 .1العناية والهتمام142 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .4تقديم الكثير على ما دونه142 -------------------------------- -------------------------------- :
 .4تقدم الكلمة لتقدمها في الزمن121 ---------------------------- -------------------------------- :
 .2الترقي من األدنى إلى األعلى126 ---------------------------- -------------------------------- :
 .4التقديم للرتبة والشرف126 ---------------------------------- -------------------------------- :
 .4المناسبة والسياق121 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .2تقديم الغاية على الوسيلة124 -------------------------------- -------------------------------- :
 .11تقديم األشهر 124 ----------------------------------------- -------------------------------- :
 .11دفع التوهم124 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .16تقديم السبب على المسبب124 ------------------------------ -------------------------------- :
 .11تقديم األقرب إلى الحس122 ------------------------------- -------------------------------- :
 .14تقديم األبلغ122 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .14مراعاة الفواصل124 -------------------------------------- -------------------------------- :
المبحث الرابع :العتراض 111 --------------------------------- --------------------------------
110
األغراض البالغية لالعتراض:
 .1التنزيه والتعظيم616 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .6التأكيد616 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .1الحث والترغيب614 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .4البيان والتوضيح614 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .4دفع التوهم612 ------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2التعليل614 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4الدعاء614 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4التسلية612 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2الحصر والختصاص612 ----------------------------------- -------------------------------- :
 .11التوبيخ611 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
المبحث الخامس :خروج الكالم عن مقتضى الظاهر 100 ----------- --------------------------------
أولا :اللتفات611 ------------- -------------------------------- -------------------------------- :
101
اللتفات عند البيضاوي:
103
من صور اللتفات في تفسير البيضاوي:
 .1اللتفات من الغيبة إلى الخطاب611 -------------------------- -------------------------------- :
 .6اللتفات من الخطاب إلى الغيبة614 -------------------------- -------------------------------- :
 .1اللتفات من الغيبة إلى التكلم614 ----------------------------- -------------------------------- :
 .4اللتفات من التكلم إلى الغيبة612 ----------------------------- -------------------------------- :
111
باقي صور اللتفات:
111
الفائدة البالغية لاللتفات:
 .1التعظيم والتفخيم661 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .6التهديد والتحذير661 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .1الترهيب666 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4التوبيخ والذم666 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4المبالغة661 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
424

 .2الدللة على الختصاص661 -------------------------------- -------------------------------- :
 .4الوعيد664 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4العناية والهتمام664 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .2الزجر664 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .11التعميم664 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .11المعاتبة664 -------------- -------------------------------- -------------------------------- :
ثانيا ا :التغليب662 -------------- -------------------------------- -------------------------------- :
116
من أقسام التغليب عند اإلمام البيضاوي:
 .1تغليب المخا َ
طب على الغائب664 ---------------------------- -------------------------------- :
 .6تغليب المذكر على المؤنث662 ------------------------------ -------------------------------- :
 .1تغليب العاقل على غير العاقل611 --------------------------- -------------------------------- :
 .4تغليب الجماعة على الواحد611 ------------------------------ -------------------------------- :
 .4تغليب الموجود على ما لم يوجد616 -------------------------- -------------------------------- :
 .2تغليب األ َ ْش َهر616 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4تغليب المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره616 ----------------- -------------------------------- :
 .4تغليب الثواب على العقاب611 ------------------------------- -------------------------------- :
ثالثا ا :التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي614 --------------------- -------------------------------- :
رابعا ا :التعبير عن الماضي بلفظ المضارع أو المستقبل614 ---------------------------------------- :
خامسا ا :وضع المفرد موضع المثنى612 ------------------------- -------------------------------- :
سادسا ا :وضع المثنى موضع المفرد614 ------------------------- -------------------------------- :
سابعا ا :وضع المفرد موضع الجمع614 -------------------------- -------------------------------- :
ثامنا ا :وضع الجمع موضع المفرد612 --------------------------- -------------------------------- :
تاسعا ا :وضع الجمع موضع المثنى612 -------------------------- -------------------------------- :
عاشرا ا :وضع الظاهر موضع المضمر641 ---------------------- -------------------------------- :
131
األغراض البالغية لوضع الظاهر موضع المضمر عند البيضاوي:
 .1التشبيه والوصف646 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .6التعظيم644 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .1الختصاص644 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4التعميم644 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4التهويل642 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2التعليل والبرهان642 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .4الدللة على الستحقاق644 ---------------------------------- -------------------------------- :
 .4التعريف644 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2زيادة التقرير والتمكين644 ---------------------------------- -------------------------------- :
الروع على ضمير المتلقّي644 ----------------------------------------- :
 .11تربية المهابة وإدخال ّ
المبحث السادس :اإليجاز واإلطناب والمساواة 139 --------------- --------------------------------
المطلب األول :اإليجاز642 ------------------------------------- -------------------------------- :
161
أولا :إيجاز الحذف:
161
إيجاز الحذف عند البيضاوي:
 .1حذف المسند646 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
425

 .6حذف المسند إليه644 --------------------------------------- -------------------------------- :
 3.حذف المتعلقات644 ----------------------------------------- -------------------------------- :
حذف جواب لول644 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
حذف متعلق الفعل644 ----------------------------------------- -------------------------------- :
حذف المضاف644 ------------ -------------------------------- -------------------------------- :
حذف المضاف إليه644 ---------------------------------------- -------------------------------- :
حذف "ل"642 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
حذف الشرط642 -------------- -------------------------------- -------------------------------- :
حذف جواب الطلب644 ---------------------------------------- -------------------------------- :
حذف المعطوف644 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
حذف المفعول به644 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
حذف أحد المتالزميْن642 -------------------------------------- -------------------------------- :
حذف ال ُمفَضل عليه621 ---------------------------------------- -------------------------------- :
حذف جملة621 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
111
ثانيا ا :إيجاز القصر:
110
إيجاز القصر عند البيضاوي:
المطلب الثاني :اإلطناب624 ------------------------------------ -------------------------------- :
118
صور اإلطناب في تفسير البيضاوي:
أولا :اإليضاح بعد اإلبهام624 ---------------------------------- -------------------------------- :
 1.التوكيد والمبالغة624 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 2.تشويق السامع622 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
 3.تفخيم المبهم641 ------------ -------------------------------- -------------------------------- :
161
ثانيا اِ :ذ ْكر الخاص بعد العام:
161
ثالثا ا :ذكر العام بعد الخاص:
161
رابعا ا :التكرار:
161
أغراض التكرار في تفسير البيضاوي:
 .1التعظيم والترغيب646 -------------------------------------- -------------------------------- :
 .6التأكيد641 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .1مزيد العتناء641 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4الدللة على تكرار الفعل644 -------------------------------- -------------------------------- :
 .4التفخيم644 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2الختصاص644 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4التذكير644 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4منع الفصل642 ------------ -------------------------------- -------------------------------- :
 .2منع التوهم644 ------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .11الدللة على اختالف الحال644 ----------------------------- -------------------------------- :
 .11الدللة على اختالف الطرق والتنويع644 -------------------- -------------------------------- :
 .16المبالغة في التحذير642 ----------------------------------- -------------------------------- :
 .11المبالغة في التوصية642 ---------------------------------- -------------------------------- :
 .14المبالغة في التقريع642 ------------------------------------ -------------------------------- :
426

 .14المبالغة في البتهال642 ----------------------------------- -------------------------------- :
 .12التعليل641 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .14التهويل641 -------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .14الذم641 ------------------ -------------------------------- -------------------------------- :
 .12المدح641 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .61الستعطاف641 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
الفصل الثالث :مباحث علم البيان في تفسير البيضاوي 183 ---------------------------------------
المبحث األول :التشبيه 181 ------------------------------------- --------------------------------
186
فائدة التشبيه عند البيضاوي:
188
أنواع التشبيه باعتبار طرفيه في تفسير البيضاوي:
 .1تشبيه المحسوس بالمحسوس644 ----------------------------- -------------------------------- :
 .6تشبيه المعقول بالمعقول642 --------------------------------- -------------------------------- :
 .1تشبيه المحسوس بالمعقول621 ------------------------------- -------------------------------- :
 .4تشبيه المعقول بالمحسوس621 ------------------------------- -------------------------------- :
 .4تشبيه المفرد بالمفرد626 ------------------------------------ -------------------------------- :
 .2تشبيه ال ُمركب بال ُمركب624 --------------------------------- -------------------------------- :
196
من أنواع التشبيه في تفسير البيضاوي:
 .1التشبيه البليغ624 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .6التشبيه الضمني624 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .1التشبيه المقلوب624 ---------------------------------------- -------------------------------- :
المبحث الثاني :المجــــاز 311 ---------------------------------- --------------------------------
المطلب األول :المجاز العقلي111 ------------------------------- -------------------------------- :
310
عالقات المجاز العقلي في تفسير البيضاوي:
 .1الزمانية111 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .6المكانية116 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .1المصدرية111 ------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4المفعولية114 -------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4الفاعلية114 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2السببية114 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4المحلية114 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4المماألة والموافقة114 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .2المالبسة114 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .11الوصفية112 ------------- -------------------------------- -------------------------------- :
المطلب الثاني :المجاز المرسل111 ----------------------------- -------------------------------- :
300
عالقات المجاز المرسل في تفسير البيضاوي:
 .1السببية111 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .6المسببية116 --------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .1المحلية114 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
427

 .4الحالية114 ----------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .4اعتبار ما كان114 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2اعتبار ما سيكون112 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .4اآللية114 ------------------ -------------------------------- -------------------------------- :
 .4الجزئية114 ---------------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2الكلية161 ------------------ -------------------------------- -------------------------------- :
المبحث الثالث :الستعارة310 --------------------------------- -------------------------------- :
316
أنواع الستعارة:
316
أولا :الستعارة المكنية:
331
ثانيا ا :الستعارة التصريحية:
331
أنواع الستعارة باعتبار ما يتصل بها من المالءمات:
 .1الستعارة المرشحة111 ------------------------------------- -------------------------------- :
 .6الستعارة المجردة114 -------------------------------------- -------------------------------- :
المبحث الرابع :الكناية والتعريض 331 -------------------------- --------------------------------
المطلب األول :الكناية112 -------------------------------------- -------------------------------- :
336
الفرق بين الكناية والمجاز:
338
الكناية في تفسير البيضاوي:
338
أولا :الكناية عن صفة:
 .1الكناية عن صفة البخل114 ---------------------------------- -------------------------------- :
 .6الكناية عن صفة الكرم114 ---------------------------------- -------------------------------- :
 .1الكناية عن صفة الندم112 ----------------------------------- -------------------------------- :
 .4الكناية عن صفة الكتئاب والغتمام141 ---------------------- -------------------------------- :
 .4الكناية عن صفة التكبر141 ---------------------------------- -------------------------------- :
 .2الكناية عن الموت141 -------------------------------------- -------------------------------- :
 .4الكناية عن صفة التحقير141 -------------------------------- -------------------------------- :
 .4الكناية عن صفة الجهل146 --------------------------------- -------------------------------- :
 .2الكناية عن صفة الغضب146 -------------------------------- -------------------------------- :
 .11الكناية عن الجماع141 ------------------------------------ -------------------------------- :
333
ثانيا ا :الكناية عن موصوف:
333
ثالثا ا :الكناية عن نسبة:
المطلب الثاني :التعريض331 --------------------------------- -------------------------------- :
331
أهمية التعريض:
336
الفرق بين الكناية والتعريض:
 .1الفرق باعتبار المجاز144 ----------------------------------- -------------------------------- :
 2.الفرق من حيث الخفاء144 ----------------------------------- -------------------------------- :
 3.الفرق من حيث اإلفراد والتركيب في األلفاظ144 -------------- -------------------------------- :
339
التعريض عند البيضاوي:
ُ
339
ط ُرق وأساليب التعريض في تفسير البيضاوي:
 .1تقديم الصلة142 ------------ -------------------------------- -------------------------------- :
 .6تقديم الضمير141 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
428

 .1التعريض بـ(إنما)141 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .4نفي الصفات السيئة عن أضداد ال ُمعرض بهم141 -------------- -------------------------------- :
 .4نفي الصفات الحسنة عن أضداد ال ُمعرض بهم141 ------------- -------------------------------- :
 .2إثبات الصفات الحسنة ألضداد ال ُمعرض بهم141 -------------- -------------------------------- :
 .4إثبات الصفات السيئة لل ُمعرض بهم146 ---------------------- -------------------------------- :
 .4إثبات القدرة للعاجز الضعيف141 ---------------------------- -------------------------------- :
عرض والقصد إيقاعه على المعرض به141 ------------------------- :
 .2تصوير األمر على نفس ال ُم ِ ّ
 .11التعريض بالمدح144 -------------------------------------- -------------------------------- :
الفصل الرابع :مباحث علم البديع في تفسير البيضاوي 361 ---------------------------------------
المبحث األول :المحسنات المعنوية366 ------------------------ -------------------------------- :
أولا :الطباق144 -------------- -------------------------------- -------------------------------- :
366
أنواع الطباق في تفسير البيضاوي:
 .1الطباق بين اسمين144 -------------------------------------- -------------------------------- :
 .6الطباق بين فعلين144 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .1الطباق بين حرفين144 -------------------------------------- -------------------------------- :
 .4الطباق الخفي أو المعنوي144 ------------------------------- -------------------------------- :
 .4طباق السلب142 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
 .2الطباق المجازي121 ---------------------------------------- -------------------------------- :
310
ثانيا ا :المقابلة:
313
ثالثا ا :المشاكلة:
 .1المشاكلة التحقيقية124 -------------------------------------- -------------------------------- :
 .6المشاكلة التقديرية124 -------------------------------------- -------------------------------- :
316
رابعا ا :التجريد:
311
خامسا ا :اللف والنشر:
316
سادسا ا :تأكيد المدح بما يشبه الذم:
319
سابعا ا :أسلوب الحكيم:
361
ثامنا ا :سوق المعلوم مساق المجهول:
360
تاسعا ا :الستطراد:
361
عاشرا ا :المذهب الكالمي:
363
حادي عشر :التقسيم:
366
ثاني عشر :المبالغة:
المبحث الثاني :المحسنات اللفظية361 ------------------------- -------------------------------- :
361
السجع:
361
التغييرات التي تطرأ على النظم ألجل السجع:
 .1التقديم والتأخير142 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .6إفراد ما حقه الثنية144 -------------------------------------- -------------------------------- :
 .1وضع المضارع موضع الماضي144 ------------------------- -------------------------------- :
 .4تغيير نوع الجملة144 --------------------------------------- -------------------------------- :
429

 .4تغيير نوع الكلمة144 --------------------------------------- -------------------------------- :
 .2زيادة حرف142 ------------ -------------------------------- -------------------------------- :
 .4تغيير صيغة المصدر142 ----------------------------------- -------------------------------- :
 .4العدول عن صيغة السم إلى صيغة المبالغة141 --------------- -------------------------------- :
 .2حذف المفعول141 ---------- -------------------------------- -------------------------------- :
الفصل الخامس :تأثر البيضاوي بالسابقين وتأثيره في الالحقين383 ----------------------------- :
المبحث األول :تأثر البيضاوي بالسابقين383 ------------------- -------------------------------- :
أولا :الزمخشري (414ه)141 ---------------------------------- -------------------------------- :
ثانيا ا :الخليل بن أحمد الفراهيدي (141هـ)144 ------------------- -------------------------------- :
ثالثا ا :سيبويه (141ه)142 -------------------------------------- -------------------------------- :
رابعا ا :المبرد (642ه)142 ------------------------------------- -------------------------------- :
خامسا ا :األخفش121 ----------- -------------------------------- -------------------------------- :
سادسا ا :أبو البقاء العُ ْكبَري (212ه)()121 ------------------------ -------------------------------- :
المبحث الثاني :تأثيره في الالحقين391 ------------------------- -------------------------------- :
أولا :تأثير تفسير البيضاوي في ُكتاب الحواشي والتعليقات126 ------------------------------------ :
 .1حاشية الشهاب126 ----------------------------------------- -------------------------------- :
 .6حاشية السيوطي121 ---------------------------------------- -------------------------------- :
 .1حاشية محي الدين شيخ زاده124 ----------------------------- -------------------------------- :
 .4حاشية القونوي124 ----------------------------------------- -------------------------------- :
ثانيا ا :المفسرون الذين تأثروا بتفسير البيضاوي ونقلوا عنه في تفاسيرهم124 ------------------------ :
 .1أبو السعود "تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" 124 ----------------------------
 .6تفسير النسفي "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" 122 ------------ --------------------------------
 .1تفسير الخطيب الشربيني411 -------------------------------- -------------------------------- :
 .4تفسير ابن عجيبة "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد"411 ---------------------------------- :
 .4تفسير األلوسي "روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"416 --------------------- :
 .2التفسير الوسيط "مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر"411 --------------------------------------- :
 .4نظم الدرر في تناسب اآليات والسور411 --------------------- -------------------------------- :
 .4تفسير اإليجي "جامع البيان في تفسير القرآن"411 ------------ -------------------------------- :
 .2تفسير إسماعيل حقي "روح البيان في تفسير القرآن"414 -------------------------------------- :
 .11صفوة التفاسير "الصابوني"414 --------------------------- -------------------------------- :
 .11تفسير المنار "تفسير القرآن الكريم"414 -------------------- -------------------------------- :
 .16تفسير زهرة التفاسير ألبي زهرة412 ----------------------- -------------------------------- :
 .11تفسير محاسن التأويل للقاسمي412 ------------------------- -------------------------------- :
 .14فتح البيان في مقاصد القرآن414 --------------------------- -------------------------------- :
 .14التفسير المنير للزحيلي414 -------------------------------- -------------------------------- :
318
إحالت محققي التفاسير على تفسير البيضاوي:
الخاتمة 301 ------------------- -------------------------------- --------------------------------
431

