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 املهخض  
دار ىذا البحث حول ما تفرَّد بو تمام حسان في بيان النص القرآني، خاصة ما      

خالف فيو المفسرين أو بعضا منيم. ومن أىم النتائج: أنَّ ما تفرد بو أستاذنا يعد 
ني ألفاظ القرآن نوعا من التفسير بالرأي المحمود القائم عمى الفيم العميق لمعا

الكريم، وقد استند في ترجيح رأيو إلى أدلة قوية، من أىميا: الدليل السياقي، 
والدليل المغوي، والدليل العقمي، وأن السياق ىو القرينة الكبرى في الترجيح، وقد 
أخذ البحث برأيو في بعض المسائل، استناًدا إلى أدلة قوية أوردىا، وحجج أتى بيا، 

منيا، اعتماًدا عمى أدلة ذكرىا المفسرون، أو أتى بيا كاتب ىذه  وتحفظ عمى بعض
 السطور. 

 التفسير بالرأي القرآن الكريم.: النص، تفرد، تمام حسان،  انكهًبد املفتبدٛخ     
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Abstract: 

       This research revolved around what Tamam Hassan was 

unique to in explaining the Qur’an text, especially what the 

commentators or some of them disagreed with. Among the 

most important results: What was unique to our professor is 

a kind of interpretation by the praiseworthy opinion based on 

a deep understanding of the meanings of the words of the 

Noble Qur’an. He was based on weighting his opinion on 

strong evidence, the most important of which are: contextual 

evidence, linguistic evidence, and mental evidence, and that 

context is the great evidence In weighting, the research took 

its opinion on some issues, based on strong evidence that he 

mentioned, and the arguments that he made and preserved 

on some of them, based on the evidence mentioned by the 

commentators, or the writer of these lines. 

      Keywords: Text, Unique,  Tamam Hassan, : The 

Noble Qur’an. 
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 تٕطئخ انجذث:

الحمد هلل ال يخيب من دعاه، وال يضل من التجأ إليو ورجاه، والصالبلة والسالبلم       
عمى نبينا محمد، وعمى آلو وصحبو الطيبين األخيار، ثم أما بعد، فيذا البحث القائم 

راء التي تفرد بيا أستاذنا الالدكتور تمالام حسالان وضح اآلي –أييا القارئ  -بين يديك 
، خاصالالة مالالا خالالالف فيالالو المفسالالرين جميعالالا أو بعضالالا مالالنيم، فالالي بيالالان الالالنص القرآنالالي

سواء أكان ما تفرد بو في مسائل لم ُيسبق إلييا، أم في تعميٍل خالف فيالو َمالن قبمالو، 
الح مالن خبللالو رأيالا لالو، أم فالي توضاليٍح أجمالى بالو  ا مضالا، مالع عالرض أم في بيالاٍن رجَّ

 حجتو، وحجتيم، ومناقشة اآلراء، والترجيح بينيا ما أمكن.
فالي كتبالالو وأبحاثالو التالالي  -رحمالو اهلل وجعالل الفالالردوس مثالواه -ىالذا، وقالد اعتنالالى      

ألفيا في دراسة القرآن الكريم  بالجانب المغوي ودراسة أساليبو، وكتب مالا كتالب وىالو 
يب ما اشتمل عميو بناء الالنص القرآنالي يغشى ساحتو" متأمبل بعين المغوي وقمب األد

، كما أنو قد َعّد كتابو "خواطر من تأمل لغة القرآن (ٔ)من مباني المغة ومغاني األدب"
الكالالريم" اسالالتمرارا لجيالالوده فالالي التعمالالق بالالو، وىالالو يسالالعى إلالالى فيالالم أسالالموبو " فالالي ضالالوء 

آراء  التالالراث العربالالي، واالسالالتعانة بمالالا جالالدَّ مالالن دراسالالات لغويالالة حديثالالة، والوصالالول إلالالى
وخواطر تتعمالق بفيالم الالنص وأ راضالو ومراميالو فيًمالا يقتالرب أو يبتعالد عمالا سالاد بالين 

                                           

الكتالب،  ، عالالمٖالبيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسموبية لمنص القرآني، لمدكتور تمام حسالان:  (ٔ)
 م.  ٖٜٜٔ -ىال ٖٔٗٔالطبعة األولى، 

لم يّدع أسالتاذنا فالي دراسالتو" البيالان فالي روائالع القالرآن" محاولالة لتفسالير الالنص القرآنالي تفساليرا لغويالا أو     
 أدبيا، كما لم يدَّع أنو وقف موقف المفسر، 

 وال موقف الباحث في اإلعجاز القرآني.     
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وقالد تفالرد فيمالا كتالب حولالو فالي كتابالو "البيالان فالي روائالع القالرآن"،  (.ٔ)الناس من قبالل"
و"مفالاىيم ومواقالف فالي  (،ٕ)و"خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم"، و"اجتيادات لغويالة"

، و"حصالالالالاد السالالالالنين مالالالالن حقالالالالول (ٗ)كالالالالر المغالالالالوي الجديالالالالد"،  و"الف(ٖ)المغالالالالة والقالالالالرآن"
 .(٘)العربية"

 وقبل الدخول في البحث ال بد من اإلشارة إلى نقاط ميمة، وىي:  
كالالان الالالوازع الختيالالار ىالالذا الموضالالوع ىالالو قمالالة الدراسالالات التالالي اعتنالالت بجيالالود   -ٔ

الالدكتور تمالالام حسالالان فالي دراسالالة الالالنص القرآنالي وبيانالالو عامالالة، ومالا تفالالرد بالالو 
أعنالالى دراسالالة القالالرآن  –الالالر م مالالن أن جيالالده فالالي ىالالذا الجانالالب  خاصالالة، عمالالى

 ال يقل عن جيده في دراسة المغة والنحو. -الكريم
كالالان أمالالامي خيالالاران فالالي العنالالوان إمالالا أن أذكالالر مالالا خالالالف فيالالو تمالالام حسالالان   -ٕ

المفسرين أو ما تفرد بو عنيم، وقد آثرت األخير منيما؛ ألنو لم يقصالد إلالى 
جبلل، يظير ذلك  المخالفة ابتداء؛ فالمفسرون عنده موضع احترام وتقدير وا 

من خبلل ثنائو عمييم، ومحاوراتالو معيالم محالاورة عمميالة تسالتند إلالى الالدليل، 
قامة األدلة  نما السعي إلى الرأي الذي يعتقده، وا  فمم يكن  رضو المخالفة، وا 

 الكافية عميو.

                                           

ىال  ٕٚٗٔ، عالم الكتب، الطبعة األولى، ٖم، لمدكتور تمام حسان: خواطر من تأمل لغة القرآن الكري (ٔ)
 م. ٕٙٓٓ-

 .مٕٚٓٓ، ٔاجتيادات لغوية، لمدكتور تمام حسان، عالم الكتب، القاىرة، ط (ٕ)
 م.ٕٓٔٓ، ٔمفاىيم ومواقف في المغة والقرآن، لمدكتور تمام حسان، عالم الكتب، القاىرة، ط (ٖ)
 م.ٕٔٔٓ، ٔتور تمام حسان، عالم الكتب، القاىرة، طالفكر المغوي الجديد، لمدك (ٗ)
 م.ٕٕٔٓ، ٔحصاد السنين من حقول العربية، لمدكتور تمام حسان، عالم الكتب، القاىرة، ط (٘)
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حسالان لالم المقصود بالتفرُّد في ىالذا البحالث ىالو: اإلتيالان بالرأي لمالدكتور تمالام  -ٖ
َيْسِبْق إليو أحٌد من المفسرين، كما أنني سأوسع ىذه الداللة لتضالم مالا تفالرَّد 

ن وافق فيو بعض المفسرين.  في بيانو وتوضحيو وتعميمو، وا 
مالالنيج دراسالالة المسالالائل ىالالو المالالنيج التحميمالالي، وىالالو قالالائم عمالالى البدايالالة بالالرأي   -ٗ

م التعالالريج الالدكتور تمالام حسالان؛ ألنالالو عمالدة البحالث وعميالو يالالدور الحالديث، ثال
عمالالى آراء المفسالالرين قبمالالو، ومحاولالالة التالالرجيح بينيالالا، مالالا أمكالالن، أمالالا تسمسالالل 
ىالالذه المسالالائل فالالي الترتيالالب، فيبالالدأ بالقضالالية األعالالم، ثالالم األخالالص، ثالالم التعالالريج 

 عمى بعض مسائل النحو.
 -جاء في ثنايا البحث لقب أستاذنا الدكتور تمام حسان؛ ألنني ال أستطيع   -٘

شُرفت بالتممالذة عمالى يديالو؛ اسمو مجردا، كما أنني أن أكتب  -احتراما وأدبا 
م، وقالد ٕ٘ٓٓم حتالى ٕٔٓٓحيث كان مشرفا لي فالي مرحمالة الالدكتوراه مالن 

خبل عنوان البحث من ىذا المقب؛ ألنو عمم بارز مشيور، ولغوي قدير  يالر 
 .مغمور

المتابعة ألستاذنا في بعض آرائو، ال تعني التبعية، بقدر ما تعنى أدلة قوية   -ٙ
اعتمالادا  -ىا، وحججا سديدة أتالى بيالا، كمالا أن األخالذ بالرأي مخالالف لالو أورد

ال تعنالى  -عمى أدلة قوية أوردىا المفسرون، أو أوردىا صالاحب ىالذا البحالث
نمالا أنالا بعالض  بحاٍل أن التمميذ يرى نفسو، فاألستاذ أستاذ، والتمميذ تمميالذ، وا 

 .-رحمو اهلل وجعل الفردوس مثواه – رسو العممي 
 جاء ىذا البحث في النقاط اآلتية:ىذا، وقد   

 أوال: التفسير بالرأي ومستنده.

 ثانيا: ما تفرد بو الدكتور تمام حسان، ولم ُيسبق إليو.
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ثالثالالا: مالالا وافالالق فيالالو الالالدكتور تمالالام حسالالان بعالالض المفسالالرين، مالالع تفالالرده فالالي البيالالان 
 والتوضيح والتعميل.

 ترجيح آرائو.رابعا: األدلة التي اعتمد عمييا الدكتور تمام حسان في 

 وأخيرا أىم ما توصل إليو البحث من نتائج.

 أٔال: انتفضري ثبنشأ٘ ٔيضتُذِ.
ُيَعدُّ التفسير بالرأي نوعا من االجتياد يأتي لممفسالر بعالد معرفتالو بكالبلم العالرب       

ومناحييم في القول، ومعرفتو لؤللفاظ العربية ووجالوه دالالتيالا، واسالتعانتو فالي ذلالك 
ووقوفالالو عمالالى أسالالباب النالالزول، ومعرفتالالو بالناسالالن والمنسالالوخ مالالن بالشالالعر الجالالاىمي، 

 (.ٔ)آيات القرآن، و ير ذلك مما يحتاجو كلُّ مفسّْر

وقد قسَّم العمماء التفسير بالرأي إلى قسمين: قسم مالذموم  يالر جالائز، وقسالم       
ممدوح جائز، وىذا األخيالر الالذي يعنينالا فالي ىالذا السالياق، وقالد اشالترطوا لالو شالروطا 

لمفسر، من أىميا: أن يكون ُمممِّا بعمم المغة، وعمم النحو، وعمم الصرف، خاصة با
واالشتقاق، وعموم الببل ة الثبلثة )المعاني والبيان والبديع(، وعمالم القالراءات، وعمالم 

وعمالالم أصالالول الفقالالو، وعمالالم أسالالباب النالالزول، وعمالالم  -أي عمالالم الكالالبلم -أصالالول الالالدين 
المبيّْنالالة لتفسالالير المجمالالل والمالالبيم،  القصالالص، وعمالالم الناسالالن والمنسالالوخ، واألحاديالالث

متوفرة عند الدكتور تمام حسالان؛  -وهلل الحمد  –وكل ىذه العموم  (.ٕ)وعمم الموىبة
وآية ذلك حفظو لمقرآن الكريم في سنٍّ صغيرة، ثم التحاقو بكمية دار العموم، جامعالة 
القالالالاىرة، وجمعالالالو بعالالالد ذلالالالك بالالالين تخصالالالص عمالالالم المغالالالة وتخصالالالص النحالالالو والصالالالرف 

                                           

، مكتبالالة وىبالالة، الطبعالالة السالالابعة، ٖٛٔ/ ٔالتفسالالير والمفسالالرون، الالالدكتور محمالالد حسالالين الالالذىبي: ج (ٔ)
 م.ٕٓٓٓ

 .ٜٔٔ -ٛٛٔ/ٔانظر: السابق: ج (ٕ)
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ض، باإلضافة إلى كتاباتو الواسعة في المغة العربية، والقالرآن الكالريم، خاصالة والعرو 
 ما خطَّو في أواخر حياتو.

فالالي بيالالان الالالنص القرآنالالي  –رحمالالو اهلل  -ويعالالد مالالا تناولالالو  الالالدكتور تمالالام حسالالان    
نوًعالالا مالالن التفسالالير بالالالرأي المحمالالود الالالذي يقالالوم عمالالى االجتيالالاد فالالي فيالالم النصالالوص 

دراك مق اصالالدىا ومالالدلوالتيا، ويعتمالالد عمالالى الفيالالم العميالالق لمعالالاني األلفالالاظ القرآنيالالة، وا 
    وعمالالى الالالر م مالالن أنالالو لالالم يتنالالاول القالالرآن آيالالة آيالالة، كمالالا فعالالل الزمخشالالري  (،ٔ)القرآنيالالة

وأبو حيان و يرىما، إال أنو تناول كثيرا من آياتو، وتفالرَّد فالي بيانيالا، والتعميالل ليالا، 
لفالت أنظارنالا إلالى ىالذا التفالرد، حتالى إنالو وقالد  مستنًدا إلى أدلة قوية، وأسالس متينالة.

عنون بعض كتبو بال" الفكر المغوي الجديد"، وجاء فالي مقدمتالو  مالا يشالير إلالى ىالذا؛ 
فقالالد ذكالالر أنَّ :" ىالالذا التالالراث الالالذي تركالالو األسالالبلف عمالالى حسالالن تناولالالو لالالم يكالالن كافيالالا 
إلعطاء القرآن حقو من التأمل، ومن السعي إلى الغوص في الدرس، والوصول إلى 

ات مالن المعالاني لالم يصالل إلييالا جيالد السالمف، وىالدى اهلل عبالاده البالاحثين فالي ومض
الجديالالد مالالن التقالالدم العممالالي أن يجالالدُّوا فالالي البحالالث عالالن مطالالالب الالالنص بعالالد أن زعالالم 
السمف أنو استوفى حقَّو من العناية، وىذا الكتاب محاولة متواضعة لمبحث في ىالذا 

 (.ٖ)ن قرآنية لم يذكرىا المفسرون"وجاء في بعض كتبو ىذا العنوان" معا (.ٕ)االتجاه"

 

 

                                           

، مجمالة جامعالة طيبالة ٛٔانظر: التفسير بالرأي والشبيات المثالارة حولالو، د. فيالد بالن مبالارك الالوىبي:  (ٔ)
 ىالال. ٖٚٗٔ، ٜلآلداب والعموم اإلنسانية، السنة الخامسة، العدد 

 .ٜالفكر المغوي الجديد، لمدكتور تمام حسان:  (ٕ)
 .ٖٕٓ – ٜٙٔانظر: حصاد السنين من حقول العربية، لمدكتور تمام حسان: (ٖ)
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ضجق إنّٛ.
ُ
د ثّ انذكتٕس متبو دضبٌ، ٔمل ٚ

َّ
 ثبَٛب: يب تفش

ىناك مسائل تفرد بيا الدكتور تمام حسان، ولم ُيسبق إلييا، أي أن المفسرين لم   
وا عمييا في تفاسيرىم، ومن ىذه المسائل ما يأتي:  ينصّْ

 َجٕح انشجم املؤيٍ يٍ آل فشعٌٕ. -2
دُّ ىالالذه المسالالألة مالالن أبالالرز مالالا تفالالرد بالالو أسالالتاذنا عالالن المفسالالرين، وىالالي كالالون" ُتَعالال    

مؤمن آل فرعون" نبيِّا من اهلل قد عزز بو رسالة موسى وىارون، ورأى أن األئمة: 
، (ٔ)القرطبي، وأبا حيان، والنسفي، والشنقيطي لم يحالفيم  الصواب فيما ذىبوا إليو

فالالي حالالين أن اآليالالة أسالالندت  -سالالبلم عميالالو ال -حيالالث أسالالندوا اإلرسالالال إلالالى عيسالالى 
كمالا أنيالم لالم يالذكروا لقريالة" أنطاكيالة" سالندا تاريخيالا  -عالز وجالل -اإلرسالال إلالى اهلل 

يؤيد اختيارىم ليا دون سواىا، وال ما فعمو أىل القرية مع الرسل من ناحية التطيالر 
 .(ٕ)أو الرجم، وما دور الرسول الثالث وجيده؟

سالياق نالص اآليالات؛ فقالد جالاء ىالذا الرجالل مالن  وقد اعتمد فيمالا تفالرد بالو عمالى      
أقصى المدينة كما ذكرت سورة" يس" و" القصص"، وظير في أكثر من موضع فالي 
سورة " افر" عندما كان يكتم إيمانو، واسالتنكر عمالى فرعالون وقومالو أن يقتمالوا رجالبل 

                                           

أشار اإلمام القرطبي أن القرية ىي أنطاكية في قول جميع المفسرين، ثم عقد حديثا مطوال عالن انظر:  (ٔ)
تحقيالق د.  ،ٖٗٗ – ٕٛٗ/ ٚٔ، وانظر: جٕٛٗ/  ٚٔحبيب النجار انظر: الجامع ألحكام القرآن: ج

ج أحمالد، مؤسسالة عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، وشاركو محمد رضالوان عرقسوسالي، و يالاث الحالا
، وأشالالار أبالالو حيالالان إلالالى مالالا أشالالار إليالالو القرطبالالي، انظالالر: البحالالر مٕٙٓٓ-ه ٕٚٗٔ، ٔالرسالالالة، ط
راسالالالة وتحقيالالالق وتعميالالالق: عالالالادل أحمالالالد عبالالالد الموجالالالود وعمالالالي محمالالالد معالالالوض ، دٖ٘ٔ/ ٚالمحالالاليط: ج

، ولالالم يتعالالرض م ٖٜٜٔ-ىالالالال  ٖٔٗٔوآخالالرين، دار الكتالالب العمميالالة، بيالالروت، لبنالالان، الطبعالالة األولالالى، 
 .ٕٓٚ – ٛٔٚ/ ٙين الشنقيطي بالتفصيل ليذه القصة، انظر: أضواء البيان: جالش

 .ٖٚٔاجتيادات لغوية، لمدكتور تمام حسان:انظر:  (ٕ)
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ربالالي اهلل، وأنالالو قالالد جالالاءىم بالبينالالات، كمالالا أنَّ النصالالائح التالالي وجييالالا إلالالى أن يقالالول: 
ِي آَوَي يَا قَوِِْم  :"مو تدل عمى أنو رسول من اهلل، حيث جاء قولالو تعالالىقو  َوقَاَل اَّلذ

ْضَؾاِب 
َ
َعاُف َعنًَُْسه ّوِرَْل يَِِْم اَ

َ
َعواُف  وقولو تعالى:" ،ٖٓ افر: "إِّّنِ أ

َ
َوَيا قَوِِْم إِّّنِ أ

ٌَادِ  ِ  :"وقولو سبحانو  ،ٕٖ افر: "َعنًَُْسْه يََِْم اتلذ ِػُكْه َوقَاَل اَّلذ َْ َ
ي آَوَي يَا قَِِْم احذتُِعِِن أ

بًَِل الؽذَشادِ   .(ٔ)ٖٛ افر: "ـَ

في ترجيح رأيو عمى سياق سور أخرى استرشالد بيالا، كسالورة  -كذلك  -كما اعتمد 
 (.ٕ)طو، والقصص، والشعراء، واألعراف، والمؤمنون، والدخان

ْصَطاَب امَْقْؽيَ فقولو تعالى:"  
َ
َرًٓ أ ه وذ ُُ َ ىي: مصر بدليل ما يأتي  ٖٔيس: "ثِ َواْْضِْب ل

 بعد ذلك.

نُِنَ *" ـَ ا الُْىْؽ ََ ىالم ثبلثالة: موسالى وىالارون والرجالل المالؤمن مالن آل ٖٔيالس:  "إِذْ َساء
 فرعون.

ُُِه اذْنَْيِ  إِذْ *" ٌَا إحَِلْ نْ ـَ ْر
َ
ُعِكَ . قال تعالى:" ٗٔيس: " أ

َ
ًَج َوأ

َ
ْب أ ََ  .ٕٗطو:" اذْ

ْزًَا ةَِرامٍِد *" ِْنَ  ال تعالى:". قٗٔيس: " َذَعؾذ ْؤِوٌي ّوِْي آِل فِؽَْع  .ٕٛ" افر:...َوقَاَل رَُسٌل وُّ

ونِيَ *"  ـَ ِا الُْىْؽ ٌَثِ رَُسٌل يَْفََع قَاَل يَا قَِِْم احذتُِعو قََْص الَْىِػي
َ
وقوال  .ٕٓيالس: "وََساء ِوْي أ

ٌَثِ يَْفََع قَواَل يَوا ُووَِإ إِنذ  :"حعاىل قََْص الَْىِػي
َ
حَِىُؽوَن ةِوَ  وََساء رَُسٌل ّوِْي أ

ْ
 يَوت

َ
الَْىوُ

 ٕٓالقصص:" حِلَْقُخنَُِك فَاْعُؽْج إِّّنِ لََ  ِوَي اجلذاِصِطيَ 

                                           

 .ٚٗٔ – ٘ٗٔحصاد السنين من حقول العربية:انظر:  (ٔ)
 .ٜٖٔ – ٖٚٔاجتيادات لغوية:انظر:  (ٕ)
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نُِنَ  *" ـَ ْؽ ِا إًِذا إحَِلُْسه وُّ ُ وُِل  :"قال حعاىل .ٗٔيس:  "َذَقال ـُ َن َذُقِْ إًِذوا َر ِْ ًَا فِؽَْع تِ
ْ
فَأ

ًوُخهْ " * .ٙٔالشالعراء: "َرّبِ امَْعالَِىيَ 
َ
ِا َوا أ ُ ٌَوا قَال و ّوِرْنُ ْذ بَََشٌ  قالال تعالالى:" .٘ٔيالس: " إِ

ٌَا ِ يِْي ِورْن ًُْؤِوُي مِبَََشَ
َ
ِا أ ُ ْذ حَْسِؼةُِنَ " * .ٚٗالمؤمنون: "َذَقال ًُخْه إِ

َ
قالال  .٘ٔيس:  "إِْن أ

نَِكيَ  تعالى:" ُْ ِا ِوَي الُْى َىا فَََكًُ َُ ةُِ ًَا" * .ٛٗالمؤمنون:" فََكؼذ ْ ِا إًِذا َتَطَّيذ ُ . ٛٔ يس: "قَال
ٍُ  قال تعالى:" َع واْ ةُِىَِإ َوَوي وذ ُ َّيذ ّيَِئٌث َحطذ ـَ ْه  ُُ  .ٖٔٔاألعراف: "ِإَون حُِصتْ

ٌذُسهْ * "  ِا مَََنُُْجَ ُُ ن قال تعالى:"  .ٛٔيس:  "مَئِي مذْه حَنَخ
َ
ِ َوَرّ ُِسوْه أ ِّ ِإَوّّنِ ُعْؼُت ةِوَؽ

 .ٕٓالدخان: " حَؽُُْجُِنِ 

ٌذا *"  ٌذُسه ّوِ حِلهٌ َوحَلََىفذ
َ
ا َدوَّْيِي  . قالال تعالالى:"ٛٔيس: "َعَؼاٌب أ ًُ َ َْؼَت إِل قَاَل مَئِِي اَّتذ

ٌذَ  ِوَي الَْىْفُشِجِيَ  ْسَعنَ
َ
. وبنالاء عمالى مالا سالبق مالن أدلالة يالرى الالدكتور ٜٕالشالعراء: َ

ىالو موسالى وىالارون والرجالل  ،ٕٚ – ٖٔيس:تمام أن المقصود من اآليات من سورة 
 المؤمن من آل فرعون.

 أن أشير إلى بعض الملحوظات في سبيل الترجيح:ويمكه  

قويالة جالدا، ولكالن فييالا  -رحمالو اهلل  –ال شك في أن األدلة التي ساقيا أستاذنا  .أ 
مخالفة لكل المفسالرين، خاصالة مالن ذكالرىم، حيالث لالم يالذكر أحالٌد مالنيم، ولالو مالن 

 بعيد، أن مؤمن آل فرعون ىو المقصود بالرسول الثالث.

عن ثبلثة رسالل وعالن رجالل مالؤمن جالاء  ٕٚ-ٖٔتتحدث آيات سورة "يس" من:  .ب 
من أقصى المدينة، أي أنيا تتحدث عن أربعة: ثبلثة رسل ومالؤمن بيالم، ولاليس 
عن ثبلثة رسل فقط، فالقول بأن مؤمن آل فرعون رسالوٌل قالد انضالمَّ إلالى موسالى 

قوٌل ليس لو مالا يدعمالو مالن سالياق آيالات  -وىارون لتبميغ كممة اهلل إلى فرعون
 سورة "يس".
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فالي سالورة" يالس" قولالو:" اتبعالوا المرسالمين"، ولالو  (ٔ)عمى لسان حبيب النجارجاء   .ج 
كان رسوال، لقال:" اتبعوني واتبعوا المرسمين"، كما أن صيغة جمالع المالذكر السالالم 
تدلُّ عمى أنيم ثبلثة، وليسوا اثنين، كما أن ىذا الكبلم يتعارض مالع آيالات أخالرى، 

حيالث طمالب موسالى مالن اهلل أن في أكثر مالن سالورة تحالدَّثت عالن موسالى وىالارون، 
يعينالالو بأخيالالو، ولالالم يطمالالب معالالو رسالالوال آخالالر سالالواه، ولالالو ذكالالره لالالنصَّ عميالالو القالالرآن 

ةُِنِ  :"الكريم، حيث قال سبحانو عمى لسالان موسالى ن يَُسوّؼِ
َ
َعاُف أ

َ
 .قَاَل َرّبِ إِّّنِ أ

واُرونَ  ََ وْل إىَِل  ـِ ْر
َ
وقالال ، ٖٔ، ٕٔالشالعراء:  "َوَيِضًُق َصْػرِي َوْ يٌََطنِوُق لَِفواِّن فَأ

ٌَا  سبحانو:" ِ نَْطاًًا فَٓ يَِصنَُِن إحَِلُْكَىا ةِآيَاح ـُ ِعًَ  َوََنَْعُل مَُكَىا 
َ
نَُشػُّ َعُضَػَك ةِأ ـَ قَاَل 

َتَعُكَىا امَْغاِِلَُِن  ًُخَىا َوَوِي اتذ
َ
 .ٖ٘القصص:  "أ

 نجَّى اهلُل مؤمَن آل فرعون من مكر فرعون وآلو بنصّْ القالرآن الكالريم، حيالث قالال  .د 
ُِء امَْعَؼاِب  :"اهلل تعالى ـُ َِْن  ّيِئَاِت َوا َوَكُؽوا وََضاَق ةِآِل فِؽَْع ـَ  ُ َِقَاهُ اَّللذ  ،٘ٗ افر:  "فَ

أمالالا الرجالالل المالالؤمن فالالي "يالالس" فقالالد اسالالتطاع قومالالو الوصالالول إليالالو وقتمالالو، حتالالى إنَّ 
ل مقالتو بعد موتو ودخول الجنة في قولالو تعالالى رًَِل اْدُعوِل  :"القرآن الكريم سجَّ

َِ َحْعنَُىوِنَ  ِْ ٌذَث قَواَل يَوا حَلْوَج قَو ِ وََسَعنَوِم ِووَي الُْىْكوَؽِويَ  .اْْلَ ِّ وَؽ ىِل َر ََ            "ةَِىوا َد
 .ٕٚ، ٕٙيس: 

إسناد اإلرسال إلى اهلل أو إلى عيسالى جالائز؛ ألنيالم مالا دامالوا رسالَل رسالوِل اهلل،   .ه 
 فيم رسُل اهلل، كما ذكر المفسرون.

مو التطيالُّر شأُن كثيٍر  .و  ل فالي موسالى وقومالو، فقالد سالجَّ ن ُسالجّْ ممن كذَّب الرسالل، وا 
ِا  :"القرآُن الكريم في ثمود الذين تطيروا بصالح ومالن معالو فالي قولالو تعالالى ُ قَوال

                                           

/  ٚٔانظر: الجامع ألحكام القرآن: ج يس" ذكر المفسرون ىذا االسم عند حديثيم عند تفسير سورة"  (ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ ٚ، والبحر المحيط: جٕٛٗ
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ٌُوِنَ  َخ َْ جُْخْه قَوٌِْم ُت
َ
ِ ةَْل أ ًَا ةَِ  َو َِىْي َوَعَ  قَاَل َطائِؽُُزْه ِعٌَْػ اَّللذ ْ َّيذ   ،ٚٗالنمالل: "اطذ

لمذكور من ىؤالء القوم قد ذكره اهلل عمى لسان  يرىم ممن كذَّب كما أن الرَّجم ا
ُُ الرسل، فقد جاء عمى لسان قوم نوح في قولالو تعالالى:"  ِا مَئِْي لَْه حَنَْخٍِ يَا ًُوِ ُ قَال

ومن ثم فميس خاصالا بيالؤالء، وليسالوا    ؛ٙٔٔالشعراء:  "تَلَُكَِجيذ ِوَي الَْىؽُْسِِويَ 
 ىم متفردين بيذه المقولة.

كَر حبيُب النجار أنو يجالب عمالى أىالل المدينالة "أن يتبعالوا مالن ال يسالأليم أجالرا"، ذ .ز 
 –وىالالذه الصالاليغة لالالم تالالرد عمالالى لسالالان رسالالولين كالالريمين، أوليمالالا نبالالي اهلل إبالالراىيم 

الو الكالبلم  -عميو السالبلم –والثاني موسى  -عميو السبلم  ألن خميالل الالرحمن وجَّ
وجالو الكالبلم إلالى فرعالون، الالذي ألبيو، وىذا لو فضل في التربية، وكماليم الالرحمن 

ٌَوا ِووْي ُخُىوؽَِك  :"قال لو كما حكى القرآن الكريم ٌَا َوحِلًػا َوَِلِرْوَج ذًِ لَْه ًَُؽّ َِ  ذًِ
َ
أ

نِيَ  وعمى ىذا فمو افترضنا أن ما ذكره ىذا المالؤمن ىالو مالؤمن  ،ٛٔالشعراء:  "ـِ
لسالان آل فرعون، لكان ىنالاك تنالاقض بالين نفالي طمالب األجالر الالذي لالم يالرد عمالى 

موسى، ونفي طمب األجر الذي أثبتو ىالذا المالؤمن، ولالو كالان مالن عنالد  يالر اهلل 
نخمالص ممالا سالبق أن رأي المفسالرين ىالو األقالوى،   (.ٔ)لوجدوا فيو اختبلفالا كثيالرا

وأن المقصالود بالرجالالل الالالذي جالالاء مالن أقصالالى المدينالالة فالالي سالورة" يالالس" إنمالالا ىالالو 

                                           

ذكر الشين الشعراوي ىذا العبالارة عنالد تعرضالو لتفسالير سالورة يالس، حيالث ذكالر أن كالل رسالل اهلل قالالوا  (ٔ)
الكممة، يعني:) وما أسألكم عميو من أجر( إال رسولين، ىما: سيدنا إبراىيم، وسيدنا موسى عمييمالا 

بلم، لمالالاذا؟ قالالالوا: ألن إبالالراىيم كانالت أول دعوتالالو ألبيالالو آزر، وال يميالالق أْن يطمالب منالالو أجالالرًا عمالالى السال
دعوتو إياه إلى الحق، كذلك سيدنا موسى أول ما َدعا َدعا فرعون الالذي ربَّالاه فالي بيتالو، ولالو َفْضالل 

/ ٕٓ: جعميالالو، فكيالالف يطمالالب منالالو أجالالرًا؟  انظالالر: تفسالالير الشالالعراوي، لئلمالالام محمالالد متالالولي الشالالعراوي
 م.ٜٜٔٔ، ط دار أخبار اليوم، قطاع الثقافة، ٕٕٔٙٔ
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من آل فرعالالون" لالاليس حبيالالب النجالالار، وأنالالو لالاليس رسالالوال مالالن اهلل، كمالالا أن " مالالؤ 
 كذلك. 

 :(ٔ) اقرتاٌ األٔىل ٔاٜخشح يعب يف انُض انقشآَٙ-1
اقترن لفظ األولالى بالاآلخرة فالي سالياق بعالض آيالات القالرآن الكالريم، وىالي سالور:       

، وأدى ذلك إلالى ٗ، والضحى:ٖٔ، والميل:ٕ٘، والنازعات:ٕ٘، والنجم: ٓٚالقصص:
باألولى في ىذه اآليالات ىالو الالدنيا، جعل كثير من المفسرين يذىب إلى أن المقصود 

 وأن المقصود باآلخرة ىو الدار اآلخرة. ويمكن أن نفصل القول في ذلك كاآلتي:
وَل  "في قولو تعالى:    

ُ َْ َِعَؽةِ َوا ٌْ ُ ًََساَل ا َعَؼهُ اَّللذ
َ
رأى أستاذنا أن  ،ٕ٘النازعات: "فَأ

َب وََعََص  "المقصود بذلك أول المعصيتين ْدةََؽ  "والثانية ىالي ،ٕٔزعات:النا "فََكؼذ
َ
ُثهذ أ

ٌَواَدى .يَْفََع  َ  .فََطََشَ َذ ْْ
َ َْ ًَوا َر ُُّسوُه ا

َ
، فعاقبالو اهلل عمالى ٕٗ-ٕٕالنازعالات: "َذَقواَل أ

بينما ذىب ابن كثير والزمخشري و يرىما إلى أن المقصالود  (.ٕ)اقتراف اآلخرة واألولى
ض المفسالالرين إلالالى أن المقصالالود ، وذىالالب الطبالالري ومعالالو بعالال(ٖ)مالن ذلالالك الالالدنيا واآلخالالرة

ًَا  و األخيالرة:" ،ٖٛالقصالص: " َوا َعنِْىُج مَُسْه ِوْي إََِلٍ َدَّْيِيمقولتاه: األولى منيما:" 
َ
أ

 َ ْْ
َ َْ رضالي  -، وكان بينيما أربعون سنة كمالا قالال ابالن عبالاس ٕٗالنازعات:" َر ُُّسُه ا

                                           

، لمالالدكتور عالالبلء ٜٕ -ٕٙانظالالر: بحثالالا لالالي بعنالالوان: األولالالى واآلخالالرة فالالي القالالرآن الكالالريم: دراسالالة نصالالية: (ٔ)
 م.ٕٙٔٓ،  ٛدسوقي أحمد عمي، مجمة كمية اآلداب، جامعة بورسعيد، العدد

 .ٕٗٔانظر: اجتيادات لغوية:  (ٕ)
، تحقيالالق مصالالطفى السالاليد وآخالالرين، مؤسسالالة ٕٕٗ/ٗٔالقالالرآن العظالاليم، البالالن كثيالالر: ج انظالالر: تفسالالير (ٖ)

، وأضالالالواء البيالالالان: ٖٛٓ/ٙم. وانظالالالر: الكشالالالاف: ج ٕٓٓٓىالالالال ال ٕٔٗٔقرطبالالالة، الطبعالالالة األولالالالى، 
 .ٖٔ، ٖٓ/ٜج
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 -وجيالالة نظالالر البحالالث مالالن –. ومالالا اختالالاره اإلمالالام الطبالالري ىالالو األقالالوى (ٔ)-اهلل عنيمالالا
لعنالو  -فرعالون  استناًدا إلى سياق نص آيات سالورة القصالص والنازعالات؛ فقالد ادعالى

أضاف إلييا بجيمو ادعاء الربوبية؛ فكان عاقبالة  األلوىية، ولم يكتف بذلك بل -اهلل 
 أمره خسرا، فأخذه اهلل ونكَّل بو جزاء ىاتين المقولتين.

َ  :"وفالالي قولالالو تعالالالى    ٍْ َ ولِإَونذ جَلَووا ل
ُ َْ ، رأى الالالدكتور تمالالام أن ٖٔالميالالل: "ِعووَؽةَ َوا

وى "المقصود باألولى قولو تعالالى: هُ لِنْيُّْسَ ُ ٌُيَّّسِ ، وبالاآلخرة قولالو تعالالى:" ٚالميالل: "فََف
وو ٌُيَّّسِ ووىفََف . وقالالد ذىالالب (ٕ)، أي: أنَّالالا نسالالتطيع التيسالالير لكمتييمالالآٔالميالالل: "هُ لِنُْعّْسَ

دنيا واآلخرة؛ فيصير المعنى: إنَّ لنالا ممالك مالا فالي المفسرون إلى أن المقصود بيما ال
 (.ٖ)الدنيا واآلخرة، نعطي منيما من أردنا من خمقنا، ونحرمو من شئنا

يتوافالق مالع سالياق نالص اآليالات؛ فالتيسالير لمعسالرى  -رحمو اهلل  –وما ذىب إليو    
يكالالون لمالالن بخالالل واسالالتغنى وكالالذب بالحسالالنى، والتيسالالير لميسالالرى لمالالن أعطالالى واتقالالى 

رضالي اهلل -الحسنى، كما أنو موافق لحديث مروي عن عمي بن أبالي طالالب وصدق ب
في جنازة فقالال:" مالا مالنكم -صمى اهلل عميو وسمم  -قال:" كنا مع رسول اهلل  -عنو 

من أحد إال وقد ُكِتَب مقعده من الجنة ومقعده من النار"، فقالالوا: يالا رسالول اهلل، أفالبل 
خمق لو؛ أما مالن كالان مالن أىالل السالعادة، فييسالر  نتكل؟ قال:" اعمموا، فكلّّ ميسٌَّر لما

                                           

، ٛٛال  ٖٛ/ٕٗانظالر: جالامع البيالان عالن تأويالل آي القالرآن، ألبالي جعفالر محمالد بالن جريالر الطبالري: ج  (ٔ)
اهلل بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالبلمية تحقيق د. عبد 

 م. وقد ذكر ابن جرير الطبري آراء أخرى.ٕٔٓٓىال ال ٕٕٗٔبدار ىجر، الطبعة األولى، 
 .ٕٗٔانظر: اجتيادات لغوية:  (ٕ)
 .ٛٚٗ/ ٛلمحيط: ج، والبحر اٖٚٛ/ٙ. وانظر: الكشاف: جٙٚٗ/ٕٗانظر: تفسير اإلمام الطبري ج (ٖ)
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لعمل أىل السعادة، وأما من كان من أىل الشقاء، فييسر لعمل أىل الشقاء، ثم قرأ:" 
َق ةِاْْلُْفَم َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى.   (.ٔ)إلى قولو:" لمعسرى" ،ٙ، ٘الميل: "َوَصػذ

َ  "وفي قولو تعالى:      َِعَؽةُ َعَّْيٌ ل ٍْ َ وَل َول
ُ َْ ، رأى الدكتور تمام أن ٗالضحى: "َ  ِوَي ا

. وذىالالب اإلمالالام (ٕ)المقصالالود: النزلالالة اآلخالالرة مالالن الالالوحي خيالالٌر مالالن النزلالالة األولالالى منالالو
الطبري إلى أن المقصود بذلك الدار اآلخرة والحياة الدنيا، أي أنَّ ما لالك عنالد اهلل فالي 

د قوليالو أن يكالون حالْيالو فالي ، ونقل أبو حيان في أح(ٖ)اآلخرة خير لك من ىذه الدنيا
بالنصالالر  -عمالالى ىالالذا التأويالالل  -الالالدنيا قبالالل نالالزول ىالالذه السالالورة وبعالالدىا، فوعالالده اهلل 

  (. ٗ)والظفر
 وما ذكره الدكتور تمام يتوافق مع سبب نزول آيات سورة الضالحى؛ حيالث انقطالع    

عالو، ثم نزلت ىذه اآليات، ميدّْئًة من رو  –صمى اهلل عميو وسمم  –الوحي عن النبي 
 وعمالى ىالذا فالالمعنى: ،(٘)ومطمِئنًة لقمبو، ورادِّة عمى من ادَّعى أن اهلل قد قمى رسولو

إن عودة نزول الالوحي عميالك ىالذه المالرة خيالر مالن العالودة التالي سالبقت، أي تكفَّالل اهلل 

                                           

، ٕٚٗٙىالال، وصالحيح مسالمم : ٖٛٚٔ، دار الشعب، القالاىرة، ٜ٘ٗٗالجامع الصحيح، لئلمام البخاري: (ٔ)
تحقيالالالالق وتعميالالالالق محمالالالالد فالالالالؤاد عبالالالالد البالالالالاقي، دار إحيالالالالاء الكتالالالالب العربيالالالالة، عيسالالالالى البالالالالابي الحمبالالالالي 

 م.ٜ٘٘ٔبمصر،
 .ٕٗٔ، ٖٕٔانظر: اجتيادات لغوية:  (ٕ)
 .ٜٖٔ/ٙ، وانظر: الكشاف: جٚٛٗ/ ٕٗتأويل آي القرآن: ج انظر: جامع البيان عن   (ٖ)
، وانظالر: المحالرر الالوجيز فالي تفسالير الكتالاب العزيالز، البالن عطيالة، ٔٛٗ/ ٛانظر: البحر المحيط: ج   (ٗ)

، تحقيالالق عبالالد السالالبلم عبالالد الشالالافي محمالالد، دار الكتالالب، العمميالالة، بيالالروت، لبنالالان، ط ٜٗٗ،ٖٜٗ/٘ج
 م.  ٕٔٓٓىال ال  ٕٕٗٔاألولى، 

 .ٖٛٗال ٓٛٗ/٘ٔنظر األقوال الواردة في سبب نزول سورة الضحى: الدر المنثور: جا (٘)
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بالأن ال ينقطالالع عنالالك نالالزول الالالوحي مالالن بعالالد، وفالي ىالالذا بشالالارة لالالو ولدينالالو وألمتالالو، مالالن 
 .(ٔ)ر لدينو، والتمكين ألمتوالخير الذي سينالو، و النش

وَل  "في قولالو تعالالى:    
ُ َْ َِعَؽةُ َوا ٌْ ، ذكالر الالدكتور تمالام أن األولالى ٕ٘الالنجم: "فَنِنذٍِ ا

َومََقوْػ َرآَهُ ًَْؾمَوًث  "وأن اآلخالرة ىالي قولالو: ،ٛالالنجم:" ُثهذ َدًَا َذَخوَػىلذ  ىي قولالو تعالالى: "
ْعووَؽى

ُ
: مالالا أعظالالم -والعمالالم عنالالد اهلل تعالالالى  -وعمالالى ىالالذا فالالالمعنى   ،(ٕ)ٖٔالالالنجم: "أ

رؤيتك لجبريل في األولى واآلخرة!!، وىالذا شالبيو بقولنالا: هلل أنالت!! وعمالى ىالذا فقولالو 
وَل  "تعالالى:

ُ َْ َِعوَؽةُ َوا ٌْ فالي حالين ذىالب  ،(ٖ)تعنالى أسالموبا تعجبيالا ٕ٘الالنجم:  "فَنِنذٍِ ا
 -.  ومالالا ذكالالره (ٗ)المفسالالرون أن المقصالالود مالالن ذلالالك الالالدنيا واآلخالالرة، واألسالالموب خبالالري

قد تفرَّد بو عن كالل المفسالرين، وىالو موافالق لسالياق آيالات سالورة الالنجم؛  -رحمو اهلل 
عمالالى  -عميالالو السالالبلم  -قالالد رأى جبريالالل  -صالالمى اهلل عميالالو وسالالمم  -حيالالث إنَّ النبالالي 

ْعَؽى "ىيئتو مرتين، ففي قولو تعالى:
ُ
ذكر المفسرون أن  ٖٔالالنجم: "َومََقْػ َرآَهُ ًَْؾمًَث أ

، ثالم جالاء بعالالد عالدة آيالات قولالالو (٘)-عميالو السالالبلم  -د مالن ذلالك، ىالالو جبريالل المقصالو 
نَْفاِن َوا َتَىمذ  "تعالى: ِ

ّْ ِ ْم ل
َ
وقد ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالذلك  ،ٕٗالنجم: "أ

الرسول الذي كان يتمنى أن يالرى جبريالل مالرة أخالرى، فالرآه، فجالاء قولالو:" فممالو اآلخالرة 
 واألولى".

                                           

، وانظالالر: ٜٖٚ/ٖٓأشالالار الشالالين الطالالاىر ابالالن عاشالالور إلالالى قريالالب مالالن ىالالذا فالالي: التحريالالر والتنالالوير: ج (ٔ)
، مكتبالالة الدراسالالات ٖٛ -ٖٙ/ ٔالتفسالالير البيالالاني لمقالالرآن الكالالريم، د. عائشالالة بنالالت عبالالد الالالرحمن: ج 

 لطبعة الخامسة، دار المعارف، د.ت."، إ٘األدبية"
 .ٕٗٔانظر: اجتيادات لغوية:   (ٕ)
 .ٖٙٔانظر: الفكر المغوي الجديد: (ٖ)
، انظالالالالالر: الكشالالالالالاف، ٙ٘/ٕٕانظالالالالالر: جالالالالالامع البيالالالالالان عالالالالالن تأويالالالالالل آي القالالالالالرآن، لئلمالالالالالام الطبالالالالالري: ج  (ٗ)

 . ٖٖٓال  ٕٖٓ/ٕٛ، وتفسير الفخر الرازي: ج  ٗٗٙ/٘لمزمخشري:ج
 .ٕٗ/ٗٔور في التفسير بالمأثور: جانظر: الدر المنث (٘)
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َِعوَؽةِ َوََلُ اْْلُْسوُه  ":وفي قولو تعالالى     ٌْ وَل َوا
ُ َْ ْىُػ ِِف ا َِ ََلُ اْْلَ َُ ْذ  َْ إََِلَ إِ  ُ َِ اَّللذ َُ َو

َوَر َُّ  ََيْنُُق َوا يََشاُء  "، رأى أستاذنا أن األولى ىي قولالوٓٚالقصص: " ِإَوحَلٍِْ حُؽَْسُعِن
ْه َوَوا َوَر َُّ  حَ  " وتتمثل اآلخرة في قولو: ،ٛٙالقصص: "َوَيْغَخارُ  َُ ْعنَُه َوا حُِسيُّ ُصُػوُر
ٌُِنَ  وذىالب  (،ٔ)فيكالون المعنالى: لالو الحمالد خالقالا ولالو الحمالد عالمالا ،ٜٙالقصالص: "ُحْعنِ

، فيكالالون (ٕ)أكثالالر المفسالالرين إلالالى أن المقصالالود بالالاألولى واآلخالالرة ىالالو: الالالدنيا واآلخالالرة
. وال (ٖ)المعنى: أن أولياءه يحمدونالو فالي الالدنيا، كمالا يحمدونالو فالي اآلخالرة فالي الجنالة

من رأي قد اعتمد فيو عمى سياق نص اآليتين المتين  -رحمو اهلل –شك أن ما ذكره 
 .تسبق اآلية محل الشاىد في سورة القصص

ًٓ "  في قولالو تعالالى:و        وبًِ ـَ َضلُّ 
َ
ْخََم َوأ

َ
َِعَؽةِ أ ٌْ َِ ِِف ا ُُ ْخََم َذ

َ
ِؼهِ أ ََ  "َوَوْي ََكَن ِِف 

لمعنالالالالالى اسالالالالالتنادا إلالالالالالى سالالالالالياق نالالالالالصّْ اآليالالالالالات مالالالالالن رأى أسالالالالالتاذنا  أن ا ،ٕٚاإلسالالالالالراء:
،  أي:  فمالالن حسالالن عممالالو نجالالا، ومالالن سالالاء عممالالو فالالي أيٍّ مالالن  ٕٚ -ٙٙاإلسالالراء:

ىاتين البيئتين أعني: بيئة البحر أو بيئالة البالر، وذلالك بالاإلعراض عالن شالكر النعمالة، 
وىذا مما تفرد بو عن باقي المفسالرين؛ وخالالفيم  (.ٗ)فمن ينفعو الشكر لمنعمة األخرى

يما ذىبوا إليو من أن المقصود بال" ىذه": الحياة الالدنيا، واآلخالرة ىالي الحيالاة اآلخالرة، ف
؛ وذلك لبعد المسافة بين اآليات،  (٘)وظاىر النص وسياق اآليات يقف مع المفسرين

، إلى بيئة البحر ٕٚاآليات، حيث سنضطر إلى  إرجاع اسم اإلشارة " ىذه" في آية: 

                                           

 .ٕٗٔانظر: اجتيادات لغوية:   (ٔ)
 ٖٗٓ/ٛٔعن تأويل آي القرآن: ججامع البيان  انظر: (ٕ)
لبالالاب التأويالالل فالالي معالالاني التنزيالالل )تفسالالير الخالالازن(، لعالالبلء الالالدين عمالالي بالالن محمالالد بالالن إبالالراىيم  انظالالر: (ٖ)

 م. ٜٜٚٔىالال الال ٜٜٖٔلبنان،  ، بيروت،دار الفكر، ٓٛٔ/٘البغدادي الشيير بالخازن، ج:
 .ٖٕٗ، ٖٖٕانظر: اجتيادات لغوية: (ٗ)
 .ٓٚٔ/ ٘ٔانظر: التحرير والتنوير: ج  (٘)
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، وحتالالى ال يقالالع ٛٙإلالالى بيئالالة البالالر فالالي آيالالة:، ٕٚ،  ولفالالظ" اآلخالالرة" آيالالة:ٚٙفالالي آيالالة:
انفصام بين اآليات التي تتحدث في السياق نفسو عن يوم القيامة وعمن أخالذ كتابالو 

، فيصالير فالي اآلخالرة أعمالى وأضالل سالبيبل، فيأخالذ بيمينو، ومن كان في ىذه الدنيا أع
يالوم القيامالة كتابو بشمالو، أي أن اآلية موضع الشاىد قالد سالبقتيا آيالة تتحالدث عالن 

فالالي قولالالو تعالالالى:" َيالالْوَم َنالالْدُعوا ُكالاللَّ ُأَنالالاٍس ِبِمَمالالاِمِيْم َفَمالالْن ُأوِتالالَي ِكتَاَبالالُو ِبَيِميِنالالِو َفُأوَلِئالالَك 
َيْقَرُءوَن ِكتَاَبُيْم َواَل ُيْظَمُموَن َفِتاليبًل. َوَمالْن َكالاَن ِفالي َىالِذِه َأْعَمالى َفُيالَو ِفالي اآْلَِخالَرِة َأْعَمالى 

 .ٕٚ، ٔٚاإلسراء:َوَأَضلُّ َسِبيبًل" 
 شٕاْذ يٍ انقشآٌ عهٗ أٌ " ْؤالء" تفٛذ االَتقبص. -3

يرى الدكتور تمام أن لفظ" ىؤالء" في القرآن الكريم يدل عمى العزوف عن ذكر       
. (ٔ)المشار إلييم لعدم الرضا عنيم. وقد أورد اثنين وثبلثين شاىدا من القرآن الكريم

ْء  "نحو ما جاء في قولو تعالى: وبعض ىذه الشواىد يدل عمى ما قالو، ُؤ ََ ًُخْه 
َ
ُثهذ أ

َفُسْه َوَُّتْؽُِسَِن فَؽِيقاً ّوٌُِسه ّوِي دِيَارَِِهْ  َُ ً
َ
ًُخْه ، وقولو تعالى:"٘ٛالبقرة:: "َتْقُخنَُِن أ

َ
أ ََ

َِن ذًَِىوا مَويَْؿ مَُسوه ةِوٍِ ِعنْوهٌ  َوآسُّ َُ ْءِ َضاَسْشُخْه ذًَِىا مَُسه ةٍِِ ِعنوٌه فَنِوَه  ُؤ ل آ "ََ
َْ  " وكالالذلك مالالا استشالاليد بالالو فالالي قولالالو تعالالالى: ،ٙٙعمالالران: ْه َو ُُ ِتُّووَِج َُ ْء  ْو

ُ
ًُخْه أ

َ
ووأ ََ

                                           

. وانظر: كالذلك: ٜ٘ٔ-ٖٜٔحصاد السنين من حقول العربية:، و ٕٖٛ-ٕٖٙانظر: اجتيادات لغوية:  (ٔ)
، ٙٙآل عمالالران: ، و ٘ٛ، ٖٔ. واآليالالات ىالالي: البقالالرة: ٖٗ-ٔٗخالالواطر مالالن تأمالالل لغالالة القالالرآن الكالالريم: 

، ويالالالونس: ٜٛ، واألنعالالالام: ٖ٘، واألنعالالالام: ٖ٘، والمائالالالدة: ٖٗٔ، ٜٓٔ، ٛٚ، ٔ٘، والنسالالالاء: ٜٔٔ
، واألنبيالالالاء: ٘ٔ، والكيالالالف: ٜٛ، والنحالالالل: ٔٚ، ٛٙ، ٙٙ، والحجالالالر: ٜٓٔ، ٛٚ، ٛٔ، وىالالالود: ٛٔ
، ٛٛ، والزخالالالالرف: ٔ٘، والزمالالالالر: ٘ٔ، وص: ٘٘ – ٗ٘، والشالالالالعراء: ٚٔ، والفرقالالالالان:ٜٜ، ٘ٙ، ٗٗ

 .ٖٖ – ٕٖ، والمطففين:ٕٚ، واإلنسان: ٖٛ، ومحمد: ٖ٘ -ٖٗن: والدخا
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ِّوٍِ  ُُ ٌَُِن ةِامِْكَخواِب  واإلشالارة ىنالا لمتالوبين كمالا ذكالر  ،ٜٔٔآل عمالران: "ُُيِتًَُُِّسْه َوحُْؤِو
 .(ٔ)األلوسي

فالي بعضاليا مالا ال نجالد  -رحمالو اهلل  –ولكن عنالد اسالتقراء اآليالات التالي أوردىالا      
َ  " يدلُّ عمى االنتقاص، ومن ذلك قولالو تعالالى: َْ ْه  ُُ ا ُثهذ َعَؽَض َُ ذ ُُ َىاَء  ـْ وََعنذَه آَدَم اََ

ْءِ إِن ُكٌُخْه َصادِرَِي  ُؤ ََ َىاءِ  ـْ َ
ًبُِئِِِن ةِأ

َ
َٓئَِكثِ َذَقاَل أ ؛ إذ ما الدليل عمى ٖٔالبقرة:  "الَْى

لمالراد مالن اآليالة ىالو التبكيالت لممبلئكالة، مالع عممالو أن" ىؤالء" ىنالا تفيالد االنتقالاص، وا
بأنيم يعجزون عن ذلك، وكأن المعنى اعترفوا بالعجز والقصور، وكما قالال العممالاء:" 

نما استنبأىم، وقد عمم عجزىم عن اإلنباء عمى سبيل التبكيت  .  (ٕ")وا 
ْء  " كما أن قولو تعالالى:    ُؤ ََ َْ إىَِل  َؼةَْؼبَِي َبْيَ َذلَِ   ْء َوَووي يُْضونِِل وُّ ُؤ ََ َْ إىَِل  َو

 ًٓ بًِ ـَ ُ فَنَي ََتَِػ ََلُ  ، قالد جالاء فالي المنالافقين الالذين يتذبالذبون بالين ٖٗٔالنسالاء:   "اَّللذ
المالالؤمنين والكالالافرين، فالالبل إلالالى ىالالؤالء المالالؤمنين يسالاليرون ويسالالتقرون، وال إلالالى ىالالؤالء 

ن كانالت الكافرين صالائرون، وال شالكَّ فالي أن " ىالؤالء" األولالى لاليس فييالا ا نتقالاص، وا 
 .(ٖ)الثانية تحمل معناه، كما أن الذبذبة بينيما تحممو

َْ َُّتُْؾوِن ِِف  "وفي قولو تعالى:    َ َو ِاْ اَّللذ ُق ُؽ مَُسْه فَاتذ َُ ْط
َ
يذ أ َُ ٌَاِِت  ْء َب ُؤ ََ قَاَل يَا قَِِْم 

مَيَْؿ ِوٌُسْه رَُسوٌل رذِشوًٌػ 
َ
ار بيالا لبناتالو، نجالد أن ىالؤالء المشال ،(ٗ)ٛٚ ىالود: "َضًِِْف أ

سالالواء كالالنَّ بناتالالو عمالالى الحقيقالالة، أو أزواجيالالن البلئالالي بمنزلالالة بناتالالو، ال يالالراد مالالن ىالالذه 
                                           

، تحقيق عمي عبد الباري عطية، دار الكتب العممية، بيروت، ٕ٘٘/ ٕانظر: روح المعاني، لؤللوسي:  (ٔ)
 ىالال.  ومما يندرج تحت  ٘ٔٗٔ

، ٘ٔ، وص:ٙٙ، والحجالالالر:ٜٓٔ، وىالالالود: ٜٛ، ٖ٘، واألنعالالالام:ٜٓٔ، ٛٚىالالالذا العنالالالوان سالالالورة: النسالالالاء:   
 .ٖٖ-ٕٖ، والمطففين:ٛٛوالزخرف:

 .ٜٚ/ٔال انظر: مدارك التنزيل، لمنسفي: (ٕ)
 .ٖٚٓ/ٖانظر معناىا في: البحر المحيط:  (ٖ)
 .ٔٚومثميا في سورة الحجر:  (ٗ)
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اإلشارة االنتقاص، ولو كان االنتقاص قميبل لبنتيو، وكثرة قومو المنحرفين، فمنما ىو 
ن قصد بو بناتو البلتي ىن تحالت أزواجيالن، فالبل  انتقاص من ناحية العدد ال  ير، وا 

 .(ٔ)د إذن، وال شاىد في ذلك عمى إرادة االنتقاصنقص في العد
َضُطِنِ  وأين االنتقاص في قولالو تعالالى:"    َْ َٓ َت ْء َضًِِْف فَ ُؤ ََ   ؟!ٛٙالحجالر: "قَاَل إِنذ 

َ  " وأين االنتقاص في قولالو تعالالى: َْ ٌَا ةِوَ   ًٍُِػ وَِسئْ ٍث بَِش ِ أوذ
ٌَا ِوي ُكّ فََكًَْف إَِذا ِسئْ

ًًُِػا ْء َش ُؤ ََ
ن كالان االسالتفيام فيالو ، والمراد باإلشارة ىنا أمة الرسول،  ٜٛالنحل: " وا 
 .(ٕ)كما ذكر أبو حيانتقريع وتوبين، 

 املقظٕد ثأٚبو اهلل يف انقشآٌ انكشٚى. -4
ِ حِلَْشؾَِي قًَِْوو "في قولو تعالى :      يذاَم اَّللذ

َ
ِيَي ْ يَؽُْسِن أ ِا َحْغَُِؽوا لَِّلذ ٌُ يَي آَو ِ ا قُل ّمَِّلذ

ِا يَْسِفُتِنَ  ، يالرى الالدكتور تمالام أن الالذين ال يرجالون أيالام اهلل ال ٗٔالجاثيالة: "ةِىا ََكًُ
يؤمنون بيا وال بما ورد في القرآن الكريم من اإلشارة إلييا؛ وقد أورد سالبعين شالاىدا 
من القرآن الكريم عمى المقصود بيوم اهلل، أو أيام اهلل التي وردت صراحة فالي صالورة 

ِ  "ذلك في سورة إبالراىيم فالي قولالو تعالالى:الجاثية، وك يذواِم اَّللذ
َ
ْه ةِت َُ ، ٘إبالراىيم: "َوَذّكِوْؽ

وكل ىذه المعاني تقريبا تتعمالق بيالوم القيامالة، وذلالك عنالدما ينسالب اليالوم إلالى اهلل؛ إذ 
يتعمالالق ىالالذا اليالالوم بمشالاليئة اهلل وقضالالائو، سالالواء تعمالالق ىالالذا القضالالاء بالالأمور الالالدنيا أو 

 .(ٖ)بأمور اآلخرة

                                           

، دار إحيالالاء التالالراث العربالالي، بيالالروت، وانظالالر: ٜٖٚ/  ٛٔانظالالر: مفالالاتيح الغيالالب، فخالالر الالالدين الالالرازي:  (ٔ)
 .ٔٔٔ/ ٕٔتفسير المنار:

. وذكر أيضا أقواال أخرى، كالكفار، وقيل الييود والنصارى، وقيالل كفالار ٗٗٙ/  ٖانظر: البحر المحيط: (ٕ)
قريش، ولكن الناظر في سياق اآليات وآيات أخرى، يثبت لديو، أن الرسالول يشاليد عمالى أمتالو، وأمتالو 

 تشيد عمى األمم السابقة.
 .ٖٚ٘ -ٕٖ٘انظر: اجتيادات لغوية:   (ٖ)
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ا يرى المفسرون أن التذكير بأيام اهلل فالي سالورة إبالراىيم معنالاه: التالذكير بالنعم بينم   
اهلل وآالئو، وقيل: بوقائعو... وأن معنى" ال يرجون أيام اهلل": ال يرجالون ثوابالو، أو ال 

. وقيالل: ال يالأممون األوقالات يخافون بأسالو ونقمتالو، وقالال بعضاليم: ال يخالافون البعالث
، اعتمالاًدا مالنيم عمالى سالبب نالزول (ٔ)مالؤمنين ووعالدىم الفالوزالتي وقَّتيا الّمو لثواب ال

ىالبَّ  اضالبا عمالى عبالداهلل بالن  -رضالي اهلل عنالو  –اآلية فالي أن  عمالر بالن الخطالاب 
 " أبي عندما نطق عبارة ميينة لممياجرين، أو عمالى ييالودي سالمع قالول اهلل تعالالى:

 ٍُ ََ ًَُضاِع ًٌا َذ َ قَؽًْضا َضَف ِي ُحْقؽُِض اَّللذ ْسوٌؽ َكوؽِيٌه َوي َذا اَّلذ
َ
فقالال: ، ٔٔالحديالد: "ََلُ َوََلُ أ

 . (ٕ)احتاج رب محمد، فامتشق عمر سيفو، وحاول إيقاع العقاب بالييودي
مستشالاليدا بايالالات مالالن القالالرآن الكالالريم يالالدخل  -رحمالالو اهلل  -وال شالك أن مالالا ذكالالره      

ء كالل تحت التذكير بأيام اهلل، وىو نوع من توسيع مجال التذكير بيالا، كمالا أن اسالتقرا
نصالالوص الالالذكر التالالي ورد فييالالا لفالالظ" يالالوم" يثبالالت أنيالالا تالالدور حالالول يالالوم القيامالالة أو 

َِعؽِ َوَوا  " مقدمات ظيوره، نحو قولو تعالى: ٌْ ِ َو ِاحْلَِِْم ا ٌذا ةِاَّللذ َوِوَي اجلذاِس َوْي َحُقُِل آََو
ْه ةُِىْؤِوٌِيَ  َُ

ِِت  " ونحو قولو تعالالى: ،ٛالبقرة:"
ْ
وَىاُء ةِوُػَعاٍن ُوتِويٍ فَاْرحَقِْب يََِْم حَأ  " الفذ

ولكن مع مبلحظة أن بعض الشواىد ُذِكَر فييالا  لفالظ "يالوم"، نحالو قولالو  (.ٖ)ٓٔالالدخان:
وَىاَواِت  " تعالالى: ِ يََِْم َعنَوَق الفذ ًؽا ِِف كَِخاِب اَّللذ ُْ ٌَا َعََشَ َش ِ اثْ ِرِ ِعٌَْػ اَّللذ ُُ ةَ الشُّ إِنذ ِعػذ

                                           

. ولمعرفالالة المزيالالد حالالول المقصالود باأليالالام فالالي السالالياق القرآنالالي انظالالر: ٚٔٗ/  ٜحالالر المحالاليط: انظالر: الب (ٔ)
، مالالن إصالالدار مجمالالع المغالالة العربيالالة، القالالاىرة، الطبعالالة ٕٕٛٔ – ٕٕٕٔمعجالالم ألفالالاظ القالالرآن الكالالريم:

 م.ٜٛٛٔىالال ال  ٜٓٗٔالثانية، 
 .ٕٛٛ/  ٗ، والكشاف:ٕٔٗ/  ٜانظر: البحر المحيط:  (ٕ)
، والبقالرة ٗ، ومالن ذلالك عمالى سالبيل المثالال مالا ورد فالي الفاتحالة:ٖٚ٘ -ٕٖ٘ت لغويالة: انظالر: اجتيالادا (ٖ)

، ٖٚ، ٕٕ، واألنعالالالالالالالالالام: ٜٔٔ، ٜٓٔ، والمائالالالالالالالالالدة: ٙٓٔ، ٖٓ، ٜ، وآل عمالالالالالالالالالران: ٕ٘ٗ، ٘ٛ، ٛ:
، ٛٗ، ٗٗ، ٔٗ، ٘، إبالالراىيم: ٖٓٔ، وىالالود: ٔٗ، واألنفالالال: ٖٙ، ٖ٘، ٖ، والتوبالالة: ٗٔواألعالالراف: 

 .ٔٔٔ، ٗٛ، والنحل: ٖٛ- ٖٚالحجر: 
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رَْض 
َ َْ َ َختِْػًَا يَوَِْم  " ل يوم الفرقان، في قولو تعالى:ومث، ٖٙالتوبة: "َوا َْ ًَؾجْلَا 

َ
َوَوا أ

ٍء قَِػيؽٌ  ِ ََشْ
َ ُكّ َْ  ُ ؽْقَاِن يََِْم اتْلَََق اْْلَْىَعاِن َواَّللذ َُ ، ويوم الحج األكبر ٔٗسورة األنفال: "امْ

ِْ  "في قولو تعالالى: َِِلِ إىَِل اجلذاِس يَ ـُ ِ َوَر َذاٌن ّوَِي اَّللذ
َ
َ ةَؽِيٌء ّوَِي َوأ نذ اَّللذ

َ
ْزََبِ أ

َ
ّزِ اَ َم اْْلَ

َُِلُ  ـُ ، وىالذه "األيالام" ال ترجالى عنالد الكفالار أو المنالافقين؛ ألنيالا ٖالتوبة: "الُْىَْشِكَِي َوَر
الو  تتعمق بحدث مضى وانتيى، أي أن سياق ىذه اآليات ال يندرج تحت التذكير الموجَّ

 ليؤالء، واهلل أعمم.

 : يزأنخ انتقٕٖ.يعىن نجبس انتقٕٖ-5
َى َذلَِ  َعَّْيٌ  " في قولو تعالى: َِ ، ذىب الدكتور تمام ٕٙاألعراف:  "َوِِلَاُس اتلذْق

إلى أن المعنى: ومزاولة التقوى ذلك خير، وقد اعتمالد فالي رأيالو عمالى وجالود مفارقالة 
قائمالالة مالالن إضالالافة المبالالاس إلالالى التقالالوى، مالالع أن التقالالوى ال لبالالاس ليالالا، وال يشالالترط 

مبس لباسا بعينو؛ ومن ثم يصبح الكشف عن المعنى معمقا بالبحث عن لمتقّي أن ي
عبلقة معجمية مقبولة بين المفظين، وىذا يتضح من خبلل معرفة أن لفالظ " لبالاس 

ًَؾجْلَوا َعنَوًُْسْه  :"" ال يطمق فقط عمي المبلبس كما في قولو تعالى
َ
يَا ةَِم آَدَم قَْػ أ

َِْءاحُِسْه َورِ  ـَ َِارِي  وا َضؽِيوؽٌ وقولو تعالالى:" ، ٕٙاألعراف: "يشاً ِِلَاـاً يُ َُ ْه ذًِ ُُ ـُ  "َوِِلَا
نما يدلُّ  ،ٖٕالحج: ومبلبسالة "، ، لباسالا عمالي مصالدر" البالس، يبلبالس، -كالذلك  –وا 

يذ ِِلَاٌس مذُسوْه  " أي خالَط وزاوَل، وىذا ىو المقصود؛ ومن ذلك قولالو تعالالى: َُ
" 

ٌَا النذًَْل ِِلَاـا ":أي مخالطات لكم،  وقولو تعالى ،ٚٛٔالبقرة:  ، أي ٓٔالنبأ:  " وََسَعنْ
ووا اَّللُّ ِِلَوواَس اْْلُووِِ   "وقتالالا يجتمالالع فيالالو بعضالالكم مالالع بعالالض، وقولالالو تعالالالى: َُ َذاَر

َ
فَأ
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، أي: معانالالاة الجالالوع والخالالوف، فالمبالالاس معايشالالة واجتمالالاع ٕٔٔالنحالالل:  "َواْْلَووِِْف 
 (.ٔ)ومعاناة
ى: المبالاس المالواري لمسالوأة؛ وقد ذكر الزمخشري أن المقصود مالن لبالاس التقالو  

. أمالا (ٕ)ألن مواراة السوأة مالن التقالوى، وقيالل المالراد: مالا ُيمالبس مالن الالدروع ونحوىالا
أبالالو حيالالان، فقالالد أورد معالالاني متعالالددة، سالالواء أكالالان المبالالاس حقيقالالة، وىالالو مالالا يسالالتر 
العالالورة، أم مجالالازا، كالعمالالل الصالالالح والعفالالة والحيالالاء، ثالالم عقالالب بقولالالو: واألحسالالن أن 

 (. ٖ)فكل ما يحصل بو االتقاء المشروع؛ فيو من لباس التقوى ُيجعَل عاما،
وال شالالك أن مالالا ذكالالره الزمخشالالري وأبالالو حيالالان جالالاء مسالالايرًا لسالالياق نالالص اآليالالة 
الكريمة من سورة األعراف، أما أستاذنا فقد خرَّجيا عمى متابعالة لفالظ " لبالاس" مالن 

نمالالالا قصالالالد بيالالالا المخ الطالالالة خالالبلل سالالالياق آيالالالات أخالالالرى، لالالالم يقصالالالد بيالالالا المبلبالالالس، وا 
واالجتمالالاع والمعايشالالة، وربمالالا يحمالالل رأيالالو عمالالى الالالرأي الالالذي فسَّالالر المبالالاس بالعمالالل 
الصالالالح، كمالالا اعتمالالد عمالالى الصالالرف مالالن كالالون أن الفعالالل" البالالس" مصالالدره: "لبالالاس 
ومبلبسة"، ومادام األمر يمكن حممو عمى الحقيقة، فبل داعي لحممو عمالى المجالاز، 

 و" التقوى".  بعًدا عن المفارقة المعجمية بين لفظي" لباس"
 شبْذ ٕٚصف نٛش إال انعزٚز َفضّ. -6

ٍُ قُػذ ِوْي ُرُتٍل فََصوَػقَْج  "في قول اهلل تعالى:     ا إِْن ََكَن قَِىًُص َُ نِ َْ
َ
َُِػ َشاٌَِػ ِوْي أ وََش

َِ ِوَي امََْكذِبِيَ  َُ وادِرِيَ  .َو َِ ِوَي الصذ َُ ٍُ قُػذ ِوْي ُدةٍُؽ فََكَؼةَْج َو ى  .ِإَوْن ََكَن قَِىًُص
َ
وا َرأ فَنَىذ

                                           

بحث قالدم فالي الكتالاب التالذكاري لبلحتفالال ،  ٜٖٚ،  ٖٛٚانظر: قرينة السياق، لمدكتور: تمام حسان : (ٔ)
، ٕٜ، وحصالاد السالنين:مٖٜٜٔىالال ال ٖٔٗٔبالعيد المئالوي لكميالة دار العمالوم، مطبعالة عبيالر  لمكتالاب، 

ٜٖ. 
 .ٖ٘ٗ/ٕانظر: الكشاف:ج (ٕ)
 .ٕٗٛ/ٗانظر: البحر المحيط:ج (ٖ)
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وَؼا  ََ ْعوؽِْض َخوْي 
َ
وُف أ ـُ ٍُ ِوْي َكًِْػُكيذ إِنذ َكًَْػُزيذ َعِظًٌه يُِ ٍُ قُػذ ِوْي ُدةٍُؽ قَاَل إًِذ قَِىًَص

ًْتِِ  إًِذِ  ُكٌِْج ِوَي اْْلَواِطئِيَ  َخْغَِؽِي َِّلَ ـْ ذكالر الالدكتور تمالام أن  ،ٜٕ -ٕٙيوسالف: "َوا
وسف إلى الممالك أتالى بعالد ذلالك فالي اآليالات، عنالدما الزوج لم يكن الممك؛ ألن حديث ي

، ويالالرى أنَّ منصالالب العزيالالز ٗ٘كممالالو، فقالالال:" ِإنَّالالَك اْلَيالالْوَم َلالالَدْيَنا َمِكالاليٌن َأِمالاليٌن" يوسالالف:
يسالالالاوي بالمقالالالاييس الحاليالالالة كبيالالالر الشالالالرطة أو زيالالالر الداخميالالالة، فكالالالان لالالالو قالالالدرة عمالالالى 

ن ثم يرجح أن الشاىد استخراج النتائج من القرائن، ولو قدرة عمى عقاب يوسف؛ وم
لم يكن  ير العزيز نفسو، وىو زوجيا، فعندما أسرع يوسف إلى الباب وفتحو، وجالد 
سيدىا لدى الباب، ولما نظالر العزيالز إلالى دالئالل االنفعالال فالي حالالتي يوسالف والمالرأة، 
سالالأل عالالن السالالبب، فتضالالاربت أمامالالو األقالالوال، فمالالم يكالالن لديالالو بالالدّّ مالالن أن يتالالولَّى فيالالم 

دار في نفسو الكبلم الذي نسبتو اآليالة إلالى الشالاىد، ولمالا تبالين لالو الموقف بنفسو، ف
األمر، أمَر يوسَف بكتمان القصة، وأمرىا باالسالتغفار، ومالا كالان لطفالل فالي الميالد وال 
لخمالالق مالالن خمالالق اهلل لالاليس بمنسالالي وال جنالالي وال لحكالاليم أن يقالالول المالالرأة فالالي محضالالر 

ميالالالا لالالالم يكالالالن  يالالالر زوجيالالالا: إنالالالك كنالالالت مالالالن  الخالالالاطئين، فالشالالالاىد الالالالذي ىالالالو مالالالن أى
 (.ٔ)زوجيا

وقد رأى اإلمام القرطبالي أن المقصالود بالالعزيز ىالو الممالك، وأن الشالاىد الالذي ىالو     
من أىميا فيو أربعالة أقالوال: أحالدىا أنالو طفالل فالي الميالد تكمَّالَم، وىالذا منقالول عالن ابالن 
عباس وسعيد بن جبير والضحاك، وقد ضعَّف بعضاليم ىالذا الالرأي، ورده بقولالو: "مالن 

الثاني: أن القميص ُقدَّ بما فيو من لسان الحال، ويمنعو قولو: "من أىميا"، أىميا"، و 
والثالث: أنو خْمالٌق مالن خمالق اهلل تعالالى لاليس بمنسالي وال جنالي، ويمنعالو قولالو أيضالا:" 

                                           

 .ٕٙٗادات: اجتي انظر: (ٔ)
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من أىميا"، والرابع: أنو رجل حكيم ذو عقل يستشيره في أموره، وكان من جممة أىل 
  (.ٔ)المرأة، وكان مع زوجيا

ي عميو معظم المفسرين أنو رجل حكيم كان ابن عالمٍّ ليالا، واتفالق فالي الالدخول والذ   
في ذلك الوقت مع زوجيا، ثم دار الحوار كما نقمتو اآليات، وكان من أىميالا، ليكالون 

. ومالالالا ذىالالالب إليالالالو (ٕ)أوجالالالب لمحجالالالة عمييالالالا، وأوثالالالق لبالالالراءة يوسالالالف، وأنفالالالى لمتيمالالالة
د لو كان ىو زوجيا، لجاء سياق المفسرون أقوى مما ذىب إليو أستاذنا؛ ألن الشاى

اآليات" وشيد زوجيا" أو" سيدىا"، خاصة أنالو أقبالل فالي ىالذه المحظالة التالي رأى فييالا 
المراودة من زوجتو ليوسف عميالو السالبلم. أمالا اسالتبعاد أن تخاطالب امالرأة العزيالز فالي 
حضرتو أنيالا مالن الخالاطئين، فاحتمالال أن يكالون ىالذا مالن قالول الشالاىد، أو أن يكالون 

 جيا، بعدما أدرك بالدليل أن زوجتو ىي التي قامت بالمراودة.من قول زو 
 دخٕل أثُبء ٚعقٕة يٍ أثٕاة يتفشقخ خمبفخ اإلدبطخ ثٓى أٔ ثجعؼٓى. -7

َِاٍب  " في قولو تعالالى:      ةْو
َ
ِا ِووْي أ ِا ِوْي ةَواٍب َواِضوٍػ َواْدُعنُو َْ حَْػُعنُ َوقَاَل يَا ةَِمذ 

ّؽِقَثٍ  ََ قالد نيالي أبنالاءه أن يالدخموا  -عميالو السالبلم  -يعقالوب  نجالد أن ،ٚٙيوسالف:  "ُوَخ
من باب واحد، وأمرىم أن يدخموا من أبواب متفرقة، ولم ُيذكر لنا السالبُب الالذي دعالاه 

 إلى ذلك القول.
ويرى الدكتور تمالام أن السالبب ماثالل فالي سالياق نالص اآليالة الكريمالة التالي قبميالا؛     

ََ ةُِسهْ  ِ":لبنيالو -عميو السالبلم -حيث نجد فييا قول يعقوب  ن ُُيَا
َ
ْذ أ حُنذِم ةٍِِ إِ

ْ
 "تَلَت

                                           

.، ال يكالاد كالبلم أبالي حيالان يخالرج ٕٕٖ – ٕٖٔ/ ٔٔانظر: الجامع ألحكام القرآن، لئلمالام القرطبالي: ج (ٔ)
    .ٜٕٚ/ ٘البحر المحيط: جعما ذكره القرطبي، وانظر: 

، ٔ، دار الفكالالالر، طٕٚٔ، ٕٙٔ/ ٛٔالتفسالالالير الكبيالالالر ومفالالالاتيح الغيالالالب، لفخالالالر الالالالدين الالالالرازي: ج وانظالالالر:   
 .مٜٔٛٔ –ه ٔٓٗٔ

 .ٜٕٚ/ ٘انظر: البحر المحيط: ج  (ٕ)
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، ويفيالالم منيالالا أنالالو قالالد تسالالرَّب إلالى نفسالالو الخالالوف عمالالى بنيالالو حالالين سالالمعيم ٙٙيوسالف: 
 "يروون لو قالول المشالرف عمالي خالزائن األرض، عنالدما طمالب إحضالار أخالييم بقولالو:

َْ َتْقَؽ ُ  َٓ َكًَْل مَُسْه ِعٌِػي َو حُِِِن ةٍِِ فَ
ْ
ولقالد تالوجس خيفالة  ،ٓٙيوسف:  "ِنِ فَإِن مذْه حَت

أن يكالالون فالالي األمالالر مكيالالدة، وأن أبنالالاءه ربمالالا ُأحالاليَط بيالالم أو ببعضالاليم، فأوصالالاىم أن 
يدخموا من أبواب متفرقة، فمن ُأحيط ببعضيم نجا اآلخرون، وىذا عمى خالبلف مالا لالو 

. أمالالا قالالول اإلمالالام القرطبالالي وأبالالي حيالالان بأنالالو خالالاف عمالالييم العالالين (ٔ)ُأحالاليَط بيالالم جميعالالا
ٌر فيالالو نظالالر، كمالالا ذكالالر الالالدكتور تمالالام؛ إذ ، فالالأم(ٕ)يم أحالالد عشالالر رجالالبل لرجالالل واحالالدلكالالون

كيالف بالالالعين أن تصاليبيم، وقالالد خرجالت بيالالم الحاجالة إلالالى الطعالام فالالي كنعالان، فجالالاءت 
تمتمسو من مصر بمد الوفرة والحضارة، وكيف يتسنى لمن يراىم أن يعرف أنيم أبناٌء 

 .(ٖ)ألب واحد ؟! 
خالالوف يعقالالوب عمالالى أبنائالالو أن يحالالاط بيالالم أو  وىالالو -هلل رحمالالو ا –ومالالا ذىالالب إليالالو    

رأٌي لو وجاىتو، ويمكن أن أضيف إليو سببا آخالر ذكالره أبالو حيالان، وىالو  -ببعضيم 
 -؛ ألن يعقالالوب (ٗ) -عميالالو السالالبلم  –أنالالو أراد بالالافتراقيم أن يتسالالمَّعوا أخبالالار يوسالالف 

أو أن يتسالمَّع أراد أن يوسّْالَع دائالرة التعالرف عمالى يوسالف مالن إخوتالو،  -عميو السبلم 
 بعُضيم أخباره؛ فييتدوا إليو.

 يف قٕنّ تعبىل :" فخبَتبًْب". -8
ًَْج  "في قولو تعالى:    

َ
َِِْل ِإَونذ وَْعَػَك اْْلَقُّ َوأ َ

ٍُ َذَقاَل َرّبِ إِنذ اةِْم ِوْي أ ٌُ َر ذ َوًَاَدى ًُِ
ْضَسُه اْْلَاكِِىيَ 

َ
َْ  .أ

َ
ٍُ مَيَْؿ ِوْي أ ُُ إًِذ مِْي َووا قَاَل يَا ًُِ

َ
َٓ تَْفت ٍُ َخَىٌل َدَّْيُ َصامٍِص فَ نَِ  إًِذ

                                           

 .ٕٚٗ، وانظر: اجتيادات لغوية:  ٔٚ٘انظر: البيان في روائع القرآن :   (ٔ)
 .  ٕٖ٘/  ٘، وانظر: البحر المحيط: ٜٜٖ/ ٔٔانظر: الجامع ألحكام القرآن: ج  (ٕ)
 .ٕٚٗ، وانظر: اجتيادات لغوية:  ٔٚ٘انظر: البيان في روائع القرآن :   (ٖ)
 .  ٕٖ٘/  ٘انظر : البحر المحيط :   (ٗ)
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ْن حَُسَِن ِوَي اْْلَواَِنَِي 
َ
ِعُظَ  أ

َ
 . وقولالو تعالالى:ٙٗ، ٘ٗىالود: "مَيَْؿ لََ  ةٍِِ ِعنٌْه إِّّنِ أ

َْج َختْ  " ََ ٍَ ََكَجَخا  ةَ لُِ
َ
ٍُ َواْوَؽأ ةَ ًُِ

َ
ُؽوا اِْوَؽأ ََ ِيَي َز ًٓ لَِّلذ ُ َوَر َػيِْي ِووْي ِعَتادًَِوا َْضََب اَّللذ

اِعنِويَ  َٓ اجلذواَر َووَ  ااذ ِ َشيًْئا َورًَِل اْدُع َىا ِوَي اَّللذ ُُ ًَا َخٌْ َىا فَنَْه ُحْغٌِ َُ ْيِ فََغاَجَخا  "َصاِْلَ
مستنًدا عمى ما جاء في قولالو: إنالو لاليس مالن أىمالك،  – رأى الدكتور تمام ٓٔالتحريم:

أن المعنالى المالراد أنَّ نوًحالا  -لالك بالو عمالم إنو عمل  ير صالح، فبل تسألني ما ليس 
لم يكن يعمم من قولو تعالى:" فخانتاىما" حتى أخبره اهلل سبحانو بما ورد في سورة " 

 . (ٔ)ىود" من المصارحات التي لم يكن لنوح عمم بيا
وقد أجمع العمماء عمى أن خيانة امرأة نوح وامرأة لوط كانت في الدين؛ إذ كانتا      

وليس المراد" فخانتاىما" في فاحشة، فالمن نسالاء األنبيالاء معصالومات عالن مشركتين، 
الوقوع في الفاحشالة، وقالد ذكالر المفسالرون صالورا مالن خيانتيمالا، منيالا أن امالرأة نالوح 
كانت تخبر أنو مجنون، وأما امرأة لالوط، فكانالت تالدل قوميالا عمالى أضاليافو. وقالد ذكالر 

، ألنو سمٌج في الطباع، نقيصالٌة الزمخشري قولو:" وال يجوز أن يراد بالخيانة الفجور
عند كل أحد، بخبلف الكفر، فمن الكفار ال يستسالمجونو، بالل يستحسالنونو، ويسالمُّونو 

. وقد جاء عن ابن عباس قولو:" لم تزن امرأة نبي قط، وال ابتمالي فالي نسالائو (ٕ)حقا"
. ومالالا ذىالالب إليالالو المفسالالرون ىنالالا ىالالو الالالراجح، اعتمالالادا عمالالى اإلجمالالاع مالالن (ٖ)بالزنالالا""

ية، وعمى المنقول عن ابن عباس من ناحية أخرى، كما أن فيو صاليانة ألعالراض ناح
 األنبياء.

 –اتخذ الدكتور تمام مصطمحا جديالدا لالواو زائالدة  . ٔأ انجششٖ يف انقشآٌ انكشٚى -9
وردت في سياق الداللة عمى البشرى في موقف بمغ فيو اليأس  ايتو،  -كما يرى 

                                           

  .ٕٔانظر: الفكر المغوي الجديد: (ٔ)
  .٘ٙٔ، ٗٙٔ/ ٙانظر: الكشاف: ج  (ٕ)
  .ٜٕٛ/ ٛانظر: البحر المحيط: ج  (ٖ)
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، ورأى أن ىالالذه الالالواو تالالأتي فالالي الغالالالب فالالي وأطمالالق عمييالالا مصالالطمح" واو البشالالرى"
". سياق حلّْ قضية شخصية تبمغ مستوى األزمة، كما تأتي بعد" فممالا" أو "حتالى إذا

ٍُ لِنَْشتِيِ " ومما ورد في ذلك قولو تعالى: نََىا َوحَنذ ـْ َ
ا أ ْن يَا إِةَْؽاًَِهُ  .فَنَىذ

َ
ٌَاهُ أ َقْػ  .َوًَاَدْح

ْؤَيا إًِذا كَ  قَْج الؽُّ ٓء الُْىتِيُ  .َؼلَِ  ََنْؾِي الُْىْطِفنِيَ َصػذ َِ اِْلَ ُُ َ َؼا ل ََ ٌَاهُ ةِوِؼةٍْص  .إِنذ  َوفَوَػْح
ِهُ ِِف " وقولو تعالالى: ،ٚٓٔ- ٖٓٔالصافات:  "َعِظًمٍ  ن ََيَْعنُو

َ
ِاْ أ ُْجَُع

َ
ِاْ ةٍِِ َوأ ُت ََ ا َذ فَنَىذ

 ِ ه ة ُُ ٌذ ٌَآ إحَِلٍِْ تَلُنَّتَِئ وَْضًْ
َ
ًَاةَثِ اْْلُّبِ َوأ َْ يَْشُعُؽونَ َد ْه  َُ َؼا َو ََ ْوؽَِِْه 

َ
، وقالول ٘ٔيوسالف: "أ

ا َوقَاَل  ":سبحانو َُ اُب َِ ْ ة
َ
ا َوفُخَِطْج أ ََ ٌذثِ ُزَوًؽا َضَّتذ إَِذا َساُؤو ْه إىَِل اْْلَ ُُ ِْا َر ذ َق ِيَي اتذ ًَق اَّلذ ـِ َو

ا َعواِاِييَ  ََ ٌٓم َعنًَُْسْه ِطتُْخْه فَاْدُعنُِ ـَ ا  َُ ْه َعَؾَجُخ ُُ َ ، وقولالو جالل شالأنو  ٖٚزمالر: ال "ل
": ٍَ ى َُيَادِجُلَا ِِف قَِِْم لُِ ٍُ امْبَُْشَ ْوُ  وََساءحْ َب َخْي إِةَْؽاًََِه الؽذ ََ ا َذ  .(ٔ) ٗٚىود: "فَنَىذ

، كمالالا ىالالو ٗٚمصالالطمح" واو البشالالرى" مالالن آيالالة ىالالود: -رحمالالو اهلل  –وقالالد اتخالالذ     
ة اآليالالة فالالي قولالالو أن الالالواو فالالي بدايالال ٖٚواضالالح، كمالالا أنالالو قالالد رأى فالالي آيالالة الزمالالر:

ٌَا وَْعووَػهُ  "تعالالى: ِي َصووَػَر ِ اَّلذ ِا اْْلَْىووُػ َّلِلذ ُ وال  .(ٕ)ىالي واو البشالالرى ٗٚالزمالالر: "َوقَووال
مشاحة في االصطبلح، ولكن وقع خبلف بالين النحالويين فالي ىالذه الالواو الواقعالة فالي 
صالالالدر الجممالالالة فالالالي " ونادينالالالاه"، "وأوحينالالالا"، " وفتحالالالت"، " وجاءتالالالو"، حيالالالث يقالالالدرىا 

يالالالون عمالالالى أنيالالالا جالالالواب لمشالالالرط السالالالابق عمييالالالا، وأن الالالالواو زائالالالدة، بينمالالالا يالالالرى الكوف
البصريون أن الجواب محذوٌف ُيقدَّر حسب السياق، وليست الواو ىنا زائدة، بل ىي 

 .(ٖ)حالية أو عاطفة

وا َوفُخَِطوْج "وسألُت الخميل عن قولالو جاللَّ ذكالره: قال سيبويو:"      ََ َضوَّتذ إَِذا َساُءو
ا َُ اُب َِ ْ ة

َ
ِا إِذْ يَوَؽْوَن  " أيالن جوابيالا؟ وعالن قولالو جالل وعالبل: "أ نَُىو ََ ِيوَي  ِْ يَوَؽى اَّلذ َولَو

                                           

 .ٖٛٔ-ٔٛٔحصاد السنين من حقول العربية:انظر:  (ٔ)
 .ٕٛٔالسابق:انظر:  (ٕ)
 .ٖ٘٘/ ٚ، ج ٕٛٛ -ٕٚٛ/ ٘البحر المحيط: جانظر:  (ٖ)
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َ اجلذارِ "، ٘ٙٔالبقالرة: "امَْعَؼاَب  َْ ِا  َُ ِ ِْ حََؽى إِذْ ُوق َ ،" فقالال: إنَّ العالرب  ٕٚاألنعالام:  "َول
 قد تترك في مثل ىذا الخبر الجواَب في كبلميم، لعمم المخبالر أليّْ شاليء ُوِضالَع ىالذا

أي أن الجالالواب محالالذوٌف مقالالدَّر، وقولالالو: "وفتحالالت أبوابيالالا" كالالبلم معطالالوف . (ٔ)الكالالبلم"
عمى ما قبمو، كما عطف عميو ما بعده، ولو كان جوابا، لكان مقتضاه أنيا ال تفالتح 

ِإَونذ  "إال عند مجيالئيم، كالحالال فالي أىالل النالار، ولاليس كالذلك، أال تالرى قولالو تعالالى:
َِاُب  لِنُْىخذقَِي َْلُْفَي َوآٍَب  ةْو

َ َْ وُه ا ُُ َ خذَطوًث ل ََ ٌذاِت َعوْػٍن ُو ، فانتصالاب ٓ٘، ٜٗص:  "َس
 "مفتحة" إنما ىو عمى الحال، والحال قيٌد فيما قبميا.

صالمى اهلل عميالو  -والدليل عمى ذلك ما جاء في الحديث الشريف أنَّ رسول اهلل     
ُل من يفتح الجنة ويقرع باَبيا -وسمم  أن الالداخمين تالالون لالو ، وىذا يدلُّ عمى (ٕ)أوَّ

ذا لم يتوقف فتح أبوابيا عمالى مجيالئيم، فماليس  وبعده، فيجدونيا مفتوحة األبواب، وا 
، قولو:" وفتحت أبوابيا" جوابالا، لالو فرضالنا أن ال يعتالد بالالواو كمالا يقالول أىالل الكوفالة

مقدٌَّر بعُد، يفسّْالره المعنالى، كأنالو قالد قيالل: حتالى إذا جاؤوىالا  –واهلل أعمم  –فالجواب 
تحت أبوابيا وقال ليم خزنتيا: سبلم عميكم طبيتم فادخموىا خالدين أنسوا وأمنوا، وف

 .(ٖ)أو ما يرجع إلى ىذا المعنى ويحرزه 

 

                                           

، تحقيالق وشالرح عبالد السالبلم محمالد ىالارون، مكتبالة الخالانجي، القالاىرة، ٖٓٔ/ ٖالكتالاب، لساليبويو: ج (ٔ)
 م.ٜٛٛٔ-ىال  ٛٓٗٔالطبعة الثالثة، 

، تحقيق وتعميق الشين محمد فؤاد عبد الباقي، " من كتاب اإليمانٕٕٖانظر: صحيح اإلمام مسمم رقم" (ٕ)
 م. ٜ٘٘ٔبمصر،دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي 

، لئلمالام انظر: مبلك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيو المتشابو المفظ من آي التنزيل (ٖ)
الدكتور سعيد الفبلح، دار الغرب  ، تحقيقٜٜٚ، ٜٜٙ/ ٕأحمد بن إبراىيم بن الزبير الغرناطي:  ج

 م.ٖٜٛٔ –ه ٖٓٗٔاإلسبلمي، الطبعة األولى، 
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 إفبدح"إر" االصتفتبح ٔانتٕكٛذ.-22
ًث  "في قولو تعالى:    ََ رِْض َعنًِ

َ َْ ئَِكثِ إِّّنِ َساِعٌل ِِف ا َٓ ، ٖٓالبقالرة: "ِإَوذْ قَاَل َر َُّ  لِنَْى
ومعناىالا:  (،ٔ)يرى الدكتور تمام أن "إذ" في ىذا الموضع وظيفتيا االسالتفتاح والتوكيالد

لقد، وأنو ال حاجة بنا إلى تقدير فعل محذوف وجوبا تقديره" اذكروا" ليتعمق بالو" إذ" ؛ 
ألن ما دخمالت عميالو ال يقالع موقالع التالذكر، كمالا أن المخالاطبين لالم يكونالوا شاليودا، وال 

 .(ٕ)يطالبوا بالتذكررأوا ىذه األحداث حتى 
 (ٖ)ٖٓوال شالك أن القالالول بتعمالق "إذ" بفعالالل" اذكالالر " أو" قالالوا" كمالالا فالي آيالالة البقالالرة:    

ىذا القالول لالو مالا يؤيالده مالن آيالات كريمالة ُصالرَّْح فييالا بالفعالل" اذكالر " فالي نحالو قولالو 
ْضَقواِف  "تعالى:

َ َْ ٍُ ةِا ًَْؼَر قََِْو
َ
َعا ََعٍد إِذْ أ

َ
 "ونحالو قولالو تعالالى:، ٕٔاألحقالاف: "َواذُْكْؽ أ

اٌب  وذ
َ
ٍُ أ يِْػ إًِذ

َ َْ  .ٚٔص: "َواذُْكْؽ َختَْػًَا َداُووَد َذا ا
 َقم " ْم" إىل يعىن انتعجت.-22

يالرى الالدكتور تمالام أن النقالل إجالراء أسالموبي، وال تحكمالو قاعالدة، وال يمغالي المفالظ      
. وقالد ذكالر شالواىد (ٗ)المنقول العودة إلى المفظ اآلخر الالذي حاللَّ المفالُظ المنقالوُل محمَّالو

وْل  "قرآنية عدَّىا من النقل، خالف فييا النحاة والمفسرين، ومن ذلالك قولالو تعالالى: ََ

                                           

بالالالراىيم:ٗٚ، واألنعالالالام:ٕٚٔ، ٕٙٔ، ٕٗٔ، ٖٜرى ذكرىالالالا ومنيالالالا: البقالالالرة:ىنالالالاك مواضالالالع أخالالال (ٔ) ، ٚ، وا 
 .ٔٙواإلسراء:

 .ٖ٘انظر: البيان في روائع القرآن: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٔانظر: الكشاف: ج  (ٖ)
. وانظالر: إلالى المقصالود بالنقالل بصالورة عامالة عنالد الالدكتور تمالام فالي ٚٗٔانظر: الفكر المغوي الجديالد: (ٗ)

 .٘٘ – ٜٖ، ؤٕ- ٓٔالبيان:
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ؽِ لَْه يَُسْي َشيًْئا َوْؼُكًِرا َْ نَْفاِن ِضٌي ِوَي ااذ ِ
ِْ َ ا َْ َِت 

َ
حيالث جعالل "ىالل" ، ٔاإلنسالان: "أ

 .(ٔ)ىنا منقولة إلى معنى التعجب
مالالى أن " ىالالل" بمعنالالى" قالد"؛ ألن األصالالل: أىالالل؟ فكالالأن وقالد اتفالالق المفسالالرون ىنالا ع    

، فيالي (ٕ)اليمزة حذفت، واجتزئ بيا عن االستفيام، والمعنالى: أقالد أتالى؟ أي: قالد أتالى
:" اسالالالتفيام تقريالالالري، واالسالالالتفيام مالالالن أقسالالالام  -كمالالالا يقالالالول الطالالالاىر بالالالن عاشالالالور -

ر  و إلى  ير معين، ومستعمل في تحقيق األمر المقرَّ بو عمى الخطاب، وىو ىنا موجَّ
طريق الكناية؛ ألن االستفيام طمب الفيالم، والتقريالر يقتضالي حصالول العمالم بمالا تقالرر 
بالالو، وذلالالك إيمالالاء إلالالى اسالالتحقاق اهلل أن يعتالالرف اإلنسالالان لالالو بالوحدانيالالة فالالي الربوبيالالة 

 .(ٖ)إبطاال إلشراك المشركين"
 .املظبدس املُظٕثخ-21
ِا َعنًٍَِْ َذَقوالُِ " في قولالو تعالالى:    ٌم إِذْ َدَعنُ َٓ و ـَ ًوا قَواَل  َٓ و ـَ ، رأى ٕ٘الالذاريات: "ا 

الالالدكتور تمالالام أن" سالالبلما" مصالالدر منصالالوب عمالالى معنالالى اإلنشالالاء، وقالالد رد عمالالى كالالبلم 
النحاة بالأن المعنالى لالو قالدرناه وفقالا لكبلميالم سالينقمب رأسالا عمالى عقالب، فيتحالول إلالى 

لمصالدر الخبر بعد أن كان لئلنشاء، ولو كان خبرا الرتفع المصالدر األول كمالا ارتفالع ا

                                           

" لتالالدل عمالالى ٜٛ، ٛٛ، ٘٘انظالالر: خالالواطر مالالن تأمالالل لغالالة القالالرآن الكالالريم:  (ٔ) ، كمالالا تحالالدث عالالن نقالالل "إالَّ
 ،ٖ-ٔاالستدراك في سورة طو:

، ٕٚٔ،  و عن نقل" إذ" إلى معنى أداة استئناف في سورة األعراف:ٕ٘، واالنشقاق: ٕٓ – ٜٔوالميل:    
براىيم:   ، ٕٛ، والحجر: ٚوا 

 – ٘٘انظالر: خالواطر مالن تأمالل لغالة القالرآن: ٖٔلو( إلى معنالى النفالي فالي سالورة الرعالد: كما ذكر نقل )     
  –. وقد تناول ىذا الموضوع ٙ٘

 .ٜٕٛ-ٜٕٚتحت باب المعاقبة في كتابو" اجتيادات لغوية"  –كذلك     
 .ٖ٘ٛ/ ٛانظر: البحر المحيط: ج (ٕ)
 م.ٜٗٛٔر التونسية، تونس، ، الدأٖٚ/ ٜٕانظر: التحرير والتنوير، لمطاىر بن عاشور:ج (ٖ)
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. أمالالا النحالالاة ىنالالا (ٔ)الثالالاني فالالي اآليالالة، وبيالالذا ننجالالو مالالن تحريالالف مقاصالالد األسالالاليب
فيقدرون فعبل: نسمّْم سبلما، فيو مصدٌر سادّّ مسدَّ الفعل مستغنى بالو عنالو، وأصالمو: 

، كما رأوا أن المصدر المرفوع" سبلم" معدول بو إلى الرفع عمالى (ٕ)نسمّْم عميكم سبلما
 -عميالو السالبلم  –، معناه: عميكم سبلم؛ وال شك أن إبالراىيم االبتداء، وخبره محذوف

قد ردَّ التحية بخير منيا؛ إذ فالي تحيتالو معنالى الثبالوت والمالزوم والالدوام؛ ألنيالا مصالدر 
مرفوع، وفي تحيتيم التجدد والسرعة؛ ألن المعنالى الفعمالي  فييالا جماليّّ ، واألصالل فالي 

الفعالالل أولالالى بالالو، كمالالا أن ىالالذا المعنالالى أن يالالؤدى بالفعالالل؛ ألنيالالا فالالي موضالالع دعالالاء و 
 .(ٖ)الموقف يقتضييا

من عدَّىا مالن بالاب اإلنشالاء، إنمالا جالاء ىربالا -رحمو اهلل –وال شك أن ما ذكره       
من نظرية العامل النحوي، وليس معنى ىذا أنو ينكر القول بالحذف جممة، ولكن إذا 

ال تعثر الف  (.ٗيم)قام دليل عمى الحذف، فبل مناص معو من تقدير المحذوف، وا 

ثالثا: ما وافق فيو الدكتور تمام حسالان بعالض المفسالرين، مالع تفالرده فالي التوضاليح 
 والبيان والتعميل.

 أكزٔثخ انغشاَٛق ٚذدؼٓب انُض انقشآَٙ.-2
صالمى اهلل عميالو –أورد كثير من المفسرين قصة الغرانيق، وممخصيا أن النبي      
ى "قرأ سورة النجم بمكة، فمما بمغ قولو تعالالى: –وسمم  َت َوامُْعؾذ ٓذ ْحُخُه ال

َ
فََؽأ

َ
ٌَاةَ  .أ َوَو

                                           

، ٕٕٔ. انظالالر: أمثمالالة وشالالواىد أخالالرى ذكرىالالا فالالي النسالالاء:ٕٕٓ -ٕٔٓانظالالر: البيالالان فالالي روائالالع القالالرآن: (ٔ)
 ، ٖٕ، ٗ، ويونس:ٔٔٔوالتوبة:

 .ٗ، ومحمد:ٙٔ، واألحقاف: ٕٓ، والزمر: ٜ، ولقمان:ٖٗ، ومريم:ٜٚ، ويوسف:ٖٛوالنحل:     
 .٘ٔٙ/٘انظر: الكشاف: ج (ٕ)
  السابق الصفحة نفسيا. انظر: (ٖ)
 .ٕٚٓ – ٕٗٓانظر: البيان في روائع القرآن:  (ٗ)



 

 ما تفرد بو تمام حسان في بيان النص القرآني 
 

 ٕٔٙ٘ 

ْعَؽى
ُ َْ ن  ،ٕٓ-ٜٔالنجم: "اثلذاثِلََث ا ألقى الشيطان عمى لسانو: تمك الغرانيق العمى، وا 

شفاعتين لترتجى، فمما بمغ آخر السورة سجد، وسجد معو المشركون والمسممون، 
ي النالاس أن أىالل مكالالة وقالال المشالركون: مالا ذكالالر آليتنالا بخيالر قبالالل اليالوم، وشالاع فالال

حتى رجع الميالاجرون  –صمى اهلل عميو وسمم  –أسمموا بسبب سجودىم مع النبي 
 . (ٔ)من الحبشة ظنِّا منيم أن قوميم أسمموا، ووجدوا قوميم عمى كفرىم

وقد تناول الدكتور تمام ىذه القصة ببحث مستقل، جعل عنوانو" أكذوبة الغرانيق    
كشف فيو عن وجو الصالواب، مسالتعيًنا بقالراءة متأنيالة ، و (ٕ)يدحضيا النص القرآني"

، كمالالا ٖٕ-ٜٔ، وقالالراءة أخالالرى لسالالورة الالالنجم:٘٘-ٕٗلسالالياق آيالالات سالالورة الحالالج: 
 استعان بايات من القرآن الكريم من خارج سورتي الحج والنجم تبطل ىذه القصة.

 ويمكن أن نمخص وجية نظره في النقاط اآلتية: 

صمى اهلل عميو وسمم  –لُّ عمى أن النبي يشتمل القرآن الكريم عمى آيات تد - أ
كان يتمنى أن ييدي اهلل قومو إلى اإليمان، وقالد تحمَّالل األذى فالي سالبيل  –

ذلك، وقد أشار القرآن الكريم وتدرَّج معو مالن اإلشالارة إلالى ىالذه األمنيالة فالي 
ْضَتتْوَج  :"قولالو تعالالى

َ
ُِْػي َووْي أ َْ َت إلالى النصالح بعالدم  "ٙ٘القصالص: "إًِذَ  

َْ إِْكووَؽاهَ ِِف اّاِيوويِ  "الالالدعوة إلالالى مالالا ىالالو إجبالالار تجالالاوز
ثالالم  ،ٕٙ٘البقالالرة: "

ِا ُووْؤِوٌِيَ  "االستفيام النالاىي ًَْج حُْسؽِهُ اجلذاَس َضَّتذ يَُسًُِو
َ
فَت

َ
  ،ٜٜيالونس:" أ

ْوَؾْن  "ثم إلى النيالي الصالريح عالن الحالزن عمالييم، وقالد أعرضالوا عنالو ََ  َْ َو
ُِهْ  ًْ

َٓ  " وكذلك، ٛٛالحجر:  "َعنَ اٍت فَ ُِْه َضَّسَ ًْ
ُفَ  َعنَ َْ ْب َج ََ  ،ٛفالاطر: " حَْؼ

َ آَذَارَِِْه إِْن  "ثم إلى اإلنكار المشوب الموم في قولو: َْ َفَ   َْ فَنََعنذَ  ةَاِعٌ  َج
                                           

 .ٜٗٚ/ ٘انظر: أضواء البيان: ج (ٔ)
 .ٗ٘ٗ -ٖٗٗانظر: مفاىيم ومواقف في المغة والقرآن الكريم: (ٕ)



 

 ما تفرد بو تمام حسان في بيان النص القرآني 
 

 ٕٔٙٙ 

ا ًَ و ـَ ِػيِد أَ َؼا اْْلَ َُ ِ ِا ة ٌُ ، وىالذا معنالاه أن النبالي كالان يتمنالى ٙالكيالف: "لَْه يُْؤِو
 ىداية قومو.

ني بمعنى التبلوة، اعتمادا عمى شاىد وحيد، وىو قالول حسالان أما القول بأن التم  
 بن ثابت في عثمان بن عفان:

 (ٔ)تمنى كتاب اهلل أول ليمة      وآخره القى حمام المقادرِ 

فقد رّده الدكتور تمام؛ ألن األصل في األلفاظ أن تدلَّ عمى مدلوالتيا بالمعنى       
يقالي إال أن توجالد قرينالة مانعالة مالن إرادة األصمي، وأال يصرفيا عن ىذا المعنى الحق

ىذا المعنى، وىذه القرينة مظنتيا بيئة الكممالة فالي الالنص، وليسالت فالي بيالت شالعري 
 واحد.

، فقد أثنى عمى أبي حيان ٘٘ -ٕٗأما عند تناولو لسياق آيات سورة الحج:  ب. 
   الى:الذي تنبو إلى اجتماع النفي والجر عمى النكالرة، ممالا يفيالد العمالوم فالي قولالو تعال

ًَنْ  " ْوٌِيذخٍِِ َذ
ُ
ًَْطاُن ِِف أ مََْق الشذ

َ
ْذ إَِذا َتَىمذ أ َْ ًَِبٍّ إِ ٍِل َو ـُ ٌَا ِوْي َرتْنَِ  ِوْي َر نْ ـَ ْر

َ
َفُظ َوَوا أ

ُ َعنِوًٌه َضِكوًٌه  ُ آَيَاحٍِِ َواَّللذ ًَْطاُن ُثهذ ُُيِْسُه اَّللذ ُ َوا يُنَِْق الشذ ، ورأى أن ٕ٘الحالج: "اَّللذ
 .(ٕ)امّّ في األنبياءىذا ع

ثالالم ركَّالالز الالالدكتور تمالالام عمالالى حالالديث اآليالالات التالالي تالالتكمم عالالن اآلتالالي: أال يعجالالب       
مالالن تكالالذيب قومالالو لالالو؛ فقالالد كالالذبت األقالالوام  -صالالمى اهلل عميالالو وسالالمم  –رسالالول اهلل 

الالر مالالن القالالرى المكذبالالة.  السالالابقة رسالالميم، ولقالالد أىمالالك اهلل المكالالذّْبين، ومالالا أكثالالر مالالا دمَّ
عمموا بأمر ىذه القرى، وقد ساروا فالي األرض بالبل قمالوب تعقالل، وال وكان ينبغي أن ي

                                           

 ، وليس في ديوانو.ٖٖ٘/ ٙالبيت من الطويل، وىو لحسان بن ثابت في البحر المحيط: ج (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٙالمحيط:جانظر: البحر  (ٕ)



 

 ما تفرد بو تمام حسان في بيان النص القرآني 
 

 ٕٔٙٚ 

آذان تسمع، وىم مع ذلك يستعجمون بالعذاب، حتى إنَّ يوما عند ربك يسالاوى ألالف 
سنة، وسيأتييم العذاب، فمن يخمف اهلل وعالده. وقالد أممالى اهلل لكثيالر مالن القالرى، ثالم 

الْرُىمْ  برسالالتك، فأنالت نالذير مبالين،  أخذىا، ولن يكون ىؤالء بدعا من المشالركين. بصّْ
فمن آمالن نجالا، ومالن كفالر وعانالد، فمصاليره إلالى النالار. ولكالن ال تالأس عمالييم، فالذلك 
شالالأن النالالاس مالالن قبمالالك مالالع أنبيالالائيم، كالالانوا إذا تمنالالى الرسالالول ىدايالالة قومالالو، ألقالالى 
الشالاليطان الشالالك فالالي قمالالوب قومالالو، فيبطالالل اهلل كيالالد الشالاليطان، باإلبقالالاء عمالالى الالالدعوة 

ل واإليمان بيا في قم وب البعض ممن أوتي العمم بصدق الدعوة. ذلالك بالأن اهلل يحالوّْ
الشك في قموب مرضى القمالوب إلالى فتنالة تحالول دون إيمالانيم، وييالدي الالذين أوتالوا 
العمم إلى أن الرسالة ىي الحق، فيؤمنوا وتخضع قموبيم. وساليظل ىالؤالء الكالافرون 

 .(ٔ) يجادلون حتى قيام الساعة أو حتى وقوع العذاب بيم

 -ٜٔلدحض فرية الغرانيق كذلك إلى سالورة الالنجم:   -رحمو اهلل  –ما اتجو ك -ج
، ورأى أن نالصَّ اآليالة لالو جالاء عمالى مالالا نسالبوه مالن ىالذه الفريالة، لكالان كالالاآلتي: ٖٕ

ن شالفاعتين  أفرأيتم البلت والعزى. ومناة الثالثة األخرى. تمك ىي الغرانيق العمالى. وا 
قسمة ضيزى. إن ىي إال أسماء سميتموىا لترتجى. ألكم الذكر ولو األنثى. تمك إذا 

أنتم وآباؤكم ما أنزل اهلل بيا من سمطان. إن يتبعون إال الظن ومالا تيالوى األنفالس. 
ولقد جاءىم من ربيم اليدى". ثم تسالاءل: كيالف يسالتقيم ىالذا الكالبلم بيالذه الصالورة، 
أم كيالالف ُترتجالالى شالالفاعتين، وىالالنَّ لْسالالن إال أسالالماء سالالموىا مالالا أنالالزل اهلل بيالالا مالالن 

طان؟! وكيف لموليد بن المغيرة أن يكون بين الساجدين، وقد سمع اآليات تصفو سم
لذ  "بالبخل فالي قولالو: َِ ِي حَ يَْج اَّلذ

َ
فََؽأ

َ
ْزوَػى .أ

َ
ًٓ َوأ ْخَطى قَنًِ

َ
، ٖٗ، ٖٖالالنجم:  "َوأ

 أُترى يسجد بعد ىذا أم يغمظ في القول؟!  

                                           

 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗانظر: مفاىيم ومواقف في المغة والقرآن الكريم: (ٔ)
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 ٕٔٙٛ 

 بما يأتي:أما المفسرون فقد تعدد مناحييم في تناول ىذه الفرية   

، (ٔ)مالالنيم مالالن رواىالالا، ولالالم يعقّْالالب عمييالالا، فكأنالالو يقبميالالا، كمالالا ىالالي عنالالد الواحالالدي" -أ
 .(ٕ)والنحاس

ومنيم من طعن في القصالة إمالا مالن حيالث صالحة الوجالو الالذي ُرويالت بالو، كالابن -ب
ما من حيث منافاتيا لكافة االحتماالت، كالنسفي(ٖ)كثير ، وانتيى كبلىمالا إلالى (ٗ)، وا 

 طان ىو الذي نطق بذكر الغرانيق.قبول أن يكون الشي

مشيرا إلى مالا  -كالقرطبي-ومنيم من رفض األحاديث المروية في ىذا الصدد  -ج
الحظالالو  يالالره مالالن أن ىالالذا الحالالديث لالالم يدخمالالو البخالالاري وال مسالالمم وال ذكالالره مصالالنف 

 .(٘)مشيور

من رفض القصة كميالا مسالتعينا بالنص اآليالة فالي سالورة  -كأبي حيان  –ومنيم  -د
ْوٌِيذخٍِِ وَ  " الحج:

ُ
ًَْطاُن ِِف أ مََْق الشذ

َ
ْذ إَِذا َتَىمذ أ َْ ًَِبٍّ إِ ٍِل َو ـُ ٌَا ِوْي َرتْنَِ  ِوْي َر نْ ـَ ْر

َ
َوا أ

ُ َعنِوًٌه َضِكوًهٌ  ُ آَيَاحِوٍِ َواَّللذ ًَْطاُن ُثهذ ُُيِْسُه اَّللذ ُ َوا يُنَِْق الشذ ًَنَْفُظ اَّللذ        ؛ٕ٘الحالج:  "َذ

                                           

، تخالريج وتالدقيق عصالام عبالد ٖٓٔ، ٜٖٓانظالر: أسالباب النالزول، ألبالي الحسالن الواحالدي النيسالابوري: (ٔ)
 م.ٕٜٜٔ-ه ٕٔٗٔالمحسن الحميدان، دار اإلصبلح، الطبعة الثانية، 

 ، تحقيق د. يحيى مراد، د.ط، د.ت.ٙٙٚاس:انظر: معاني القرآن، ألبي جعفر النح (ٕ)
، تحقيالق مصالطفى الساليد ومحمالد الساليد رشالاد ٚٛ-ٖٛ/ٓٔانظر: تفسير القرآن العظيم، البن كثير: ج (ٖ)

 م.ٕٓٓٓ-هٕٔٗٔوآخرين، مؤسسة قرطبة، 
، حققالو وخالرج أحاديثالو يوسالف ٛٗٗ/ ٕانظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ألبي البركات النسفي:ج (ٗ)

 م.ٜٜٛٔ-ه  ٜٔٗٔ، ٔبديوي، دار الكمم الطيب، بيروت، لبنان، طعمي 
 .ٕٚٗ/ ٗٔانظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي: ج (٘)
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نمالا تضالمنت  –صمى اهلل عميالو وسالمم  –شيء إلى رسول اهلل إذ ليس فييا إسناد  وا 
 .(ٔ)حال من كان قبمو من الرسل واألنبياء إذا تمنوا

وبناء عمالى مالا سالبق عرضالو وبيانالو: فالمن مالا ذىالب إليالو أسالتاذنا لالدحض ىالذه      
الفرية قد استند فيو عمى قراءة واعية لسياق آيات من القرآن الكريم، وسياق آيات 

دليالالل قالالوي فالالي الالالرد والبيالالان، والقالالوة  -لعمالالري  -وسالالورة الالالنجم، وىالالذا  سالالورة الحالالج،
 والبرىان.

 املقظٕد ثبنضجع املثبَٙ. -1
وتًْعا ّوِوَي الَْىَرواِّن َوامُْقوْؽآَن امَْعِظوًهَ  "في قولالو تعالالى:     ـَ ٌَاَك          ،ٚٛالحجالر:"َومََقْػ آحَيْ

ْضَفوَي اْْلَوِػيِد  " وقولالو تعالالى:
َ
َل أ ُ ًَؾذ ا َوَرواِّنَ  اَّللذ ًُ ِ ، ذىالب ٖٕالزمالر: "كَِخاةًوا ُوَََشواة

الالالدكتور تمالالام إلالالى أن المثالالاني فالالي القالالرآن الكالالريم معنالالاه أن تكالالون بالالين زوجالالين مالالن 
المفاىيم ليمالا عبلقالة خاصالة إيجابيالة أو سالمبية، ومالن ذلالك: اإلنالس والجالن، السالماء 

ار، الالالدنيا واألرض، اإليمالالان والكفالالر، الطاعالالة والمعصالالية، الخيالالر والشالالر، الجنالالة والنالال
واآلخرة...وقد استدل عمى ذلك ببعض اآليات التي جمعت ىذه الثنائيالات، مثالل سالورة 

. أمالالالا السالالالبع المثالالالاني فالالالي سالالالورة (ٕ)ٓٗ- ٖٛ، المالالالدثر:ٗٗ، اإلسالالالراء:ٕٛٔاألنعالالالام:
الفاتحة فالمقصود بيا: مثنوية بين األلوىية والربوبية تكمن في لفالظ اهلل الالدال عمالى 

من والالرحيم، ومثنويالة بالين مالالك يالوم الالدين مالن جيالة ورب ذلك، ثم مثنوية بين الرح
يالاك نسالتعين. وقالد ذكالر فالي نيايتالو  العالمين من جية أخرى، ورابعة بين إياك نعبد وا 

 . (ٖ)أن ىذا اجتياد منو، وأنو يرجو أن يكون صائبا

                                           

 .ٕٖ٘/ٙانظر: البحر المحيط: ج (ٔ)
 .ٔٛانظر: خواطر من تأمل لغة القرآن: (ٕ)
 .ٔٛانظر: خواطر: (ٖ)
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 أما المفسرون فيمكن أن نعرض لرأييم في النقاط اآلتية: 
لمثالاني ىالو فاتحالة الكتالاب التالي تشالتمل عمالى سالبع أوليا: يرى أن المقصالود بالسالبع ا

 -آيات، ويسكت عما عطف عمى السبع وىو القرآن العظيم، وىذا مالا رآه أبالو ىريالرة 
 .(ٔ)ونقمو عنو النسفي –رضي اهلل عنو 

ثانييا: يرى الجمع بين العدد والمعدود، فيقرر أن المقصود ىو السبع الطوال، وىي: 
المائدة، واألنعام، واألعراف، واألنفال والتوبة معا؛ ألنالو البقرة، آل عمران، والنساء، و 

 .(ٕ)ليس بينيما تسمية، وىذا قول ابن عباس، وقد ذكره القرطبي في تفسيره
ثالثيالالا: ذىالالب إلالالى أن  يجعالالل القالالرآن الكالالريم كمالالو مثالالاني، ويسالالكت عالالن داللالالة العالالدد 

 .(ٖ) -أيضا  –سبعة، وىذا ما ذكره القرطبي 
يتناولالالو القالالرآن الكالالريم مالالن أقسالالام، ويقصالالد بالالو أ الالراض الالالنص رابعيالالا: يشالالير إلالالى مالالا 

نذار... وبيذا يشير إلى القرآن الكريم، دون العدد  القرآني، من أمر ونيي، وتبشير وا 
 .(ٗ)سبعة، وىذا ما ذكره النسفي في تفسيره

أن المثالاني مالأخوذ مالن التثنيالة، وىالي التكالرار، وأن  -كذلك  –خامسيا: يرى النسفي 
ل بالتكرار من جيتين: أنيا تقرأ في كل صبلة، وأنيا تشالتمل عمالى تكالرار الفاتحة تتص

 .(٘)ما يفيد الثناء عمى اهلل

                                           

 .ٜٛٔ/ ٕانظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ج (ٔ)
 .ٗ٘/  ٓٔ: الجامع ألحكام القرآن:انظر (ٕ)
 .٘٘/  ٓٔانظر: السابق: (ٖ)
 .ٜٛٔ/ ٕانظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ج (ٗ)
 .ٜٛٔ/ ٕانظر: السابق: ج (٘)
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سادسيا: وىو ما ذىب إليو أبو حيان مالن أن المثالاني جمالع مثنالاة، والمثنالى مالن كالل 
شيء يثنى، أي يجعل اثنين، من قولك: تثنيالت الشاليء تثنيالا، أي عطفتالو، وضالممت 

 .(ٔ)ني معناىا سبعة أشياء من جنس ما ُيثنَّىإليو آخر. فالسبع المثا
يقتالرب  -رحمالو اهلل  –وبناء عمى مالا سالبق يتضالح أن مالا ذىالب إليالو الالدكتور تمالام  

نوًعا ما مالن النقطالة الرابعالة التالي ذكرىالا النسالفي، كمالا نمحالظ إفادتالو )نالوع إفالادة( مالن 
ن كان قالد تفالرد فالي بيالان المقصالود بالسالبع  المثالاني كبلم من سبقو من المفسرين، وا 

 في سورة الفاتحة.

 املقظٕد ثذاثخ األسع. -3  
نذ  "في قولو تعالى:     

َ
ْه أ ُُ رِْض حَُسّنُِى

َ
ْه َداةذًث ّوَِي اَ ُُ َ ْعؽَْسٌَا ل

َ
ًُِْْه أ

ُِْل َعنَ ِإَوَذا َوَرَ  امَْق
ِقٌُِِنَ  ٌَا ْ يُ ِ ِا ةِآيَاح مة: إذا وقع ، رأى أستاذنا أن معنى اآلية الكريٕٛالنمل: "اجلذاَس ََكًُ

، واسالتند (ٕ)القول عمييم أخرجنا ليم دابة األرض تجرحيم وتصيبيم بالكموم والجروح
في ذلك عمى ما ورد مالن إشالارات فالي الالنص القرآنالي عمالى إرسالال اآليالات ومالا تفعمالو 

ٌَا " بضالالحاياىا، ومالالن ذلالالك مالالا ورد فالالي فرعالالون وقومالالو فالالي نحالالو قولالالو تعالالالى: وونْ ـَ ْر
َ
فَأ

ِفَاَن  ُُِه امطُّ ًْ
ِاْ قًَِْوا َعنَ واْ َوََكًُ َخْكََبُ ـْ ٍَٓت فَا صذ ََ َم آيَاٍت وُّ ادَِ  َوااذ ََ َل َوالضذ َؽاَد َوامُْقىذ َواْْلَ

ْوووؽِِويَ  فالطوفالالالان يغالالالرق المحاصالالاليل، والجالالالراد يأكميالالالا، والحشالالالرات  ،ٖٖٔاألعالالالراف: "ُّمُّ
َممَّالا فَ  المذكورة تنشر الجراثيم وعالدوى األمالراض. وممالا اسالتدل بالو كالذلك قولالو تعالالى:"

، ٗٔسالالبأ: َقَضالالْيَنا َعَمْيالالِو اْلَمالالْوَت َمالالا َدلَُّيالالْم َعَمالالى َمْوِتالالِو ِإالَّ َدابَّالالُة اأَلْرِض تَْأُكالالُل ِمنَسالالَأَتُو "
وال شك أن ما ذكره جاء اسالتنادا إلالى إحالدى القالراءتين   وىي نوع من النمل األبيض.

                                           

 .ٕ٘ٗ/ ٘انظر: البحر المحيط: ج (ٔ)
 .ٜٕٔ، ٕٛٔانظر: حصاد السنين: (ٕ)
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لَكْمالم، أي الجالرح، في اآلية الكريمة، فمما أن يكالون المفالظ مالن الكالبلم، أو تكالون مالن ا
مالالن  -وكمتالالا القالالراءتين موجالالودة، فالالالالال" ُتَكمُّْمُيالالْم" بضالالم التالالاء وتشالالديد الالالبلم المكسالالورة

قراءة الجميور، يدل عميو قراءة أبّي" ُتَنبُّْئيم". وقال السُّدّْي: ُتكمُّْميم ببطبلن  -الكبلم
بمسالان ذلالق  سائر األديان سوى اإلسبلم. وقيل: تكمميم بما يسالوءىم. وقيالل: تكمّْميالم

يسالالالمعو عالالالن قالالالرب وبعالالالد" َأنَّ النَّالالالاَس كالالالاُنوا ِباياِتنالالالا ال ُيوِقُنالالالوَن" أي فتقالالالول بصالالالوت 
بخروجي؛ ألن خروجيا من اآليات، وقرا أبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجالاء:" 
َتْكِمُمُيم" بفتح التاء وتخفيالف الالبلم مالن الَكْمالم، وىالو الجالرح قالال عكرمالة: أي َتِسالُميم. 

عن ىذه اآلية" ُتَكمُّْمُيْم" أو" تْكِمُمُيْم"؟ فقال: ىي  وقال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس
. وقالالال أبالالو (ٔ)واهلل ُتَكمُّْمُيالالْم وَتْكِمُمُيالالْم، تكمّْالالُم المالالؤمن وَتْكِمالالُم الكالالافر والفالالاجر أي تجرحالالو
. يتضالح لنالا (ٕ)حاتم:" ُتَكمُّْميم" كما تقول ُتَجرُّْحُيم، يذىب إلى أنو تكثير مالن" َتْكِمُمُيالم"

 القراءات القرآنية تتعاضد وال تتعارض. مما سبق أن

 لفظ" رب" الوارد في سورة يوسف. -ٗ

أوضالالح الالالدكتور تمالالام المقصالالود بمفالالظ "رب" الالالوارد فالالي سالالورة يوسالالف، مالالن خالالبلل    
 :(ٖ)استقراء آياتيا، وىو كاآلتي

                                           

، دمشالق، دار سالعد الالدين، الطبعالة ٛ٘٘/ ٙانظر: معجم القراءات، لمدكتور عبد المطيالف الخطيالب، ج  (ٔ)
 م.ٕٕٓٓ –ه ٕٕٗٔاألولى، 

بالراىيم أطفاليش، ٖٕٛ، ٖٕٚ/  ٖٔانظر: الجامع ألحكام القرآن، لمقرطبي:  (ٕ) ، تحقيالق أحمالد البردونالي وا 
 م. ٜٗٙٔىالال الالال  ٖٗٛٔدار الكتب المصرية، القاىرة، الطبعة الثانية، 

 ٕٙٔ، وحصاد السالنين مالن حقالول العربيالة:ٕٕٙ - ٕ٘٘انظر: مفاىيم ومواقف في المغة والقرآن":  (ٖ)
-ٖٔٗ. 
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وِيوِل َوَكَؼلَِ  ََيَْخبًَِ  َر َُّ  َوُيَعّنُِىَ  ِوي  ":اهلل عز وجل، وذلك نحو قولو تعالالى-أ
ْ
حَأ

َضادِيِد 
َ
ا يَْػُعًَِِم إحَِلْوٍِ  "، وقولو تعالالى:ٙيوسف: "اَ َضبُّ إىَِلذ ِوىذ

َ
ْشُي أ  "قَاَل َرّبِ الّفِ

 (.ٔ)ٖٖيوسف: 

َىا اذُْكْؽِِن  "الممك اليكسوسي، وذلك في قولو تعالى:-ب ُُ ٍُ ًَاٍج ّوٌِْ ًذ
َ
يذ أ ََ ِي  َوقَاَل لَِّلذ

 ًْ نَفاهُ الشذ
َ
نِيَ ِعٌَػ َرّ َِ  فَأ ـِ ْشِي ةِْضَ    .ٕٗيوسف: "َطاُن ذِْكَؽ َرّ ٍِِ فَنَتَِد ِِف الّفِ

 يراد بو العزيز نفسو. وىو من قام عمى تربيتالو، وذلالك واضالح فالي قولالو تعالالى:"-ج
َِايَ  ْضَفَي َورْ

َ
ِ أ ِّ ٍُ َر  .ٖٕيوسف:  "إًِذ

فقالالد والموضالالعان األوالن ال إشالالكال فييمالالا، أمالالا الموضالالع الثالالالث، ففيالالو خالالبلف؛      
      الالذي فالي سالياق اآليالة نفساليا -تعالالى  –الضالمير عمالى المالو  رجَّح أبالو حيالان عالود

َِاَي  " ْضَفَي َورْ
َ
ِ أ ِّ ٍُ َر ِ إًِذ ، أي: إن الّمو ربي أحسن مثواي؛ إذ نجالاني "قَاَل َوَعاَذ اَّللذ

من الجب، وأقامني في أحسالن مقالام، كمالا اسالتبعد مالا ذكالره  يالره مالن عالود الضالمير 
العزيز؛ إذ ال يطمق نبي كريم عمالى مخمالوق أنالو ربالو، وال بمعنالى الساليد؛  عمى سيده

. أمالا مجاىالد والّسالدي وابالن إسالحاق فالرأوا أن (ٕ)ألنو لم يكن في الحقيقالة ممموكالا لالو
المالالراد بربالالو: سالاليده العزيالالز نفسالالو، والمعنالالى عنالالدىم: إن ىالالذا سالاليدي الالالذي قالالد أكالالرم 

وقالالد جالالرى عميالالو  –ذا القالالولوعمالالى ىالالمثالالواي وائتمننالالي، فالالبل يصالالمح لالالي أن أخونالالو،  
يكون الضمير في" إنَّو" ما يسمونو ضمير الشأن، أي: إن الشأن الذي  –الجميور 

أنا فيو ىو أن سيدي المالك لرقبتي قد أحسن معاممتي في إقامتي عندكم وأوصالاكم 

                                           

 .ٓٓٔ، ٜٛوكذلك سورة يوسف:  (ٔ)
 .ٜٕٗ/ ٘انظر: البحر المحيط: ج (ٕ)
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. وال (ٔ)بمكرام مثواي، فمن أجزيو عمى إحسانو بشرّْ اإلساءة، وىالو خيانتالو فالي أىمالو
 كره الدكتور تمام وجيو ومقبول، وىو موافق لمجميور من المفسرين.شك أن ما ذ

 املقظٕد ثربْبٌ سثّ.  -5  
واَن َرّ ِوٍِ  ":في قولو تعالالى     ََ ى ةُْؽ

َ
أ ن رذ

َ
ِْْ أ َ ا ل َُ ِ هذ ة ََ ْج ةٍِِ َو ىذ ََ ؛  ٕٗيوسالف: "َومََقْػ 

خمالف البالاب ذىب الدكتور تمام إلى أن المقصود بالالالالال "برىالان ربالو" ىالو رؤيالة العزيالز 
عندما أقبَل، ورأى مراودة امرأتو ليوسف، والمعنى: أنَّ يوسف كالاد يضالعف، لالوال أن 

 .(ٕ)رآى صورة ربو العزيز خارج الباب

وقالالد اختمالالف المفسالالرون فالالي المقصالالود ببرىالالان ربالالو، فيالالو عنالالد بعضالاليم مالالا رآه      
ة هلل، فالي سالريرة نفسالو مالن النبالوة والعمالم والالدين والمراقبال -عميالو السالبلم  –يوسف 

وبعضيم ذىب إلالى أنالو رأى صالورة أبيالو متمثمالة فالي سالقف البيالت، أو صالورة ساليده 
العزيز في الجدار أو خمفو، أو صورة ممك يعظو بايات مالن القالرآن الكالريم. وال شالك 

 –كمالا ذكالر الشالين محمالد رشاليد رضالا  –أن ىذه الصور التي زعم بعضيم أنو رآىالا 
غالة وال العقالل وال الطبالع وال الشالرع، ولالم ُيالرو ال يدلُّ عمييا دليٌل مالن الم –رحمو اهلل 

فالالالي الصالالالحاح وال فيمالالالا  –صالالالمى اهلل عميالالالو وسالالالمم  –فالالالي خبالالالر مرفالالالوع عالالالن النبالالالي 
وقالالد ذىالالب أبالالو حيالالان إلالالى أن المقصالالود ببرىالالان ربالالو ىالالو مالالا آتالالاه اهلل مالالن  .(ٖ)دونيالالا

                                           

م. ٜٜٓٔ. الييئة المصرية العامة لمكتالاب، ٜٕٕ/ ٕٔانظر: تفسير المنار، لئلمام محمد رشيد رضا:  (ٔ)
سابقين، ولم يرجح أيِّا منيما فقال:" ويجالوز االحتمالين ال –رحمو اهلل  –وقد ذكر الطاىر بن عاشور 

في الضمير أن يعود إلى اسم الجبللالة، ويكالون ربالي بمعنالى خالالقي، ويجالوز أن يعالود إلالى معمالوم مالن 
 .المقام، وىو زوجيا، فيكون ربي بمعنى سيدي ومالكي، وفي ىذا إيجاز وتوجيو بميغ

 .ٕٙ٘انظر: مفاىيم ومواقف في المغة والقرآن: (ٕ)
 .ٖٕٓ/  ٕٔتفسير المنار، لئلمام محمد رشيد رضا:: انظر (ٖ)



 

 ما تفرد بو تمام حسان في بيان النص القرآني 
 

 ٖٔٙ٘ 

، وقالد ذىالب الشالين  محمالد رشاليد رضالا إلالى (ٔ)العمم الدال عمالى تحالريم مالا حرمالو اهلل
ن كان قد وسَّع دائرة البرىان من النبالوة والعمالم والالدين والمراقبالة هللىذا ا . (ٕ)لرأي، وا 

ثبالالات كمالالال العصالالمة لنبالالي اهلل يوسالالف  عميالالو  –وىالالذا مالالا أميالالل إليالالو، لقالالوة الالالدليل، وا 
يمانو بو، وليس رؤية العزيز. –السبلم   وأنَّ الوازع لمترك ىو مراقبتو هلل وا 

 .ّٛ جضذا"تأٔٚم قٕنّ:" ٔأنقُٛب عهٗ كشص -6
ًَواَب  "في قولو تعالى:   

َ
ٍِِ َسَفًػا ُثهذ أ ًّ ـِ َ ُكْؽ َْ ٌَا  مَْقًْ

َ
نًََْىاَن َوأ ـُ ٌذا  قَواَل َرّبِ  .َومََقْػ َذَخ

اُب  َذ َِ ْ ًَْج ال
َ
َضٍػ ِوْي َبْعِػي إًِذَ  أ

َ
َِ َْ يَنْتَِِغ  ْب ىِل ُونًَْك  ََ رأى ، ٖ٘، ٖٗص: "اْغَِْؽ ىِل َو

ا ألقينالا جسالد سالميمان عمالى كرسالي، وقالد أصالابتو  يبوبالة، ثالم أستاذنا أن المعنالى: أنال
عاد بعدىا إلى رشده، وسأل اهلل نوعا من الممك ال ينبغي ألحد من بعده، فأجابو إلى 

 (.ٗ). وقد عدَّ ىذا من العمم المدني الذي يستحق الحمد(ٖ)ما طمب
مالالرض  نقمالالو  مالالن قبالالل أبالالو حيالالان فالالي قولالالو: قالالال قالالومٌ  –رحمالالو اهلل  –ومالالا ذكالالره    

. وقالد نقالل (٘)سميمان مرضا كاإل ماء، حتى صار عمالى كرساليو جسالدا، كأنالو بالبل روح
الالح أن المالالراد بالفتنالالة كونالالو لالالم يسالالتثن ويقالالل: إن شالالاء اهلل، وأن  المفسالالرون قالالوال يوضّْ
الجسد الممقى ىو المولود شّق رجل، فقد جاء في ىذا الحديث:" ألطوفنَّ الميمالة عمالى 

بفالارس يجاىالد فالي سالبيل اهلل، ولالم يقالل: إن شالاء اهلل، سبعين امرأة، كل واحدة تالأتي 
 –فطالالاف عمالاليين، فمالالم تحمالالل إال امالالرأة واحالالدة، وجاءتالالو بشالالق رجالالل، قالالال رسالالول اهلل 

:" والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء اهلل، لجاىدوا في سبيل -صمى اهلل عميو وسمم 

                                           

 .ٜٕ٘/ ٘انظر: البحر المحيط: ج (ٔ)
 .ٖٕٓ/  ٕٔتفسير المنار:انظر: تفصيل القول في ذلك في:  (ٕ)
  . ٖٕٓ – ٜٕٕ، ٖٕٔ – ٕٕٔانظر: حصاد السنين: (ٖ)
  .ٖٕٔانظر: حصاد السنين: (ٗ)
  .ٖٔٛ/ ٚانظر: البحر المحيط: ج (٘)
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عمالالى نالالصّْ حالالديث ، وىالالذا مالالا أميالالل إليالالو، العتمالالاد ىالالذا الالالرأي (ٔ)اهلل ُفرسالالانا أجمعالالون"
 نبوي شريف.

 ـ املقظٕد ثقٕنّ:" ٔاجعهٕا ثٕٛتكى قجهخ".7
ًُِحَُسْه  " من التفاسير التي ارتضاىا الدكتور تمام في قولالو تعالالى:      ِا ُب َواْسَعنُ
. وقد ُنِسَب (ٕ)أي: متقابمة، بحيث يسُيل جمعُكم عند إرادة  اليرب ،ٚٛيونس: "قِتْنَثً 

ن كالان معظالم المفسالرين عمالى تأويالل: أن (ٖ)بالن جبيالرىذا القول من قبالُل لسالعيد  ، وا 
بني إسرائيل ُأمالروا أن يجعمالوا بيالوتيم مسالاجد مسالتقبمة الكعبالة، يصالمون فييالا سالرا، 

. وذكالالر العممالالاء ىنالالا أنالالو إذا كالالان المعنالاليُّ بالالالبيوت ىالالو (ٗ)خوًفالالا مالالن فرعالالون وقومالالو
ذا كالالالان المسالالالاجد، فالالالالمعنى: اجعمالالالوا بيالالالوتكم مسالالالاجد تسالالالتقبمونيا ألجالالالل الصالالالبلة ، وا 

المقصود من البيوت ىو مطمق البيالوت، فالمقصالود: اجعمالوا دوركالم قبمالة، أي صالموا 
 .(٘)في بيوتكم، أو المقصود أن تكون متقابمة

 املقظٕد ثــ" فًضتقش ٔيضتٕدع". -8
" فالالي قولالالو تعالالالى:" َوُىالالَو الَّالالِذي َأْنَشالالَأُكْم ِمالالْن َنْفالالٍس َواِحالالَدٍة َفُمْسالالَتَقرّّ َوُمْسالالَتْوَدعٌ      

، ذىالب الالدكتور تمالام إلالى أن المسالتقر ىالو ظيالر األب بالاإلرث مالن آدم ٜٛاألنعام: 

                                           

  .ٗ٘ٙٔ، وصحيح مسمم:ٕٖٗٗخاري:صحيح الب (ٔ)
 .ٖٕٖ، ٕٕٖانظر: اجتيادات لغوية: (ٕ)
، تحقيق مصطفى الساليد وآخالرين، مؤسسالة قرطبالة، ٖٜٖ/ ٚانظر: تفسير القرآن العظيم، البن كثير: ج(ٖ)

 م.ٕٓٓٓ -ىال  ٕٔٗٔ، ٔط
 .ٙٙٔ/ ٖ، والكشاف: جٕٜٖ/ ٚانظر: تفسير القرآن العظيم: ج (ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ ٚٔرازي:انظر: تفسير الفخر ال (٘)
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، وىالالذا المعنالالى قريالالب ممالالا ذكالالره بعالالض (ٔ)إلالالى مالالا شالالاء اهلل. ومسالالتودع: رحالالم األم
المفسرين، حيث جعموا المستقر في األصبلب أو البطون أو القبور، وقيالل المسالتقر 

ر في األرض ظاىرا، ومستودع فييا في األصبلب، والمستودع في األرحام، أو مستق
 . وال شك أن توسيع داللة" المستقر" و" المستودع" أولى من تضييقيا.(ٕ)باطنا 

 املقظٕد ثقٕنّ" صجع مسٕاد طجبقب". -9
َِاٍت ِطَتاقًا :"في قولالو تعالالى      َى ـَ تَْ   ـَ ِي َعنََق  ذىالب الالدكتور تمالام  ٖالممالك: "اَّلذ

دون اختبلف، ويأتي تطابقيا من أنيا جميعالا مكونالة إلى أن المعنى خمقيا متطابقة 
َوا حََؽى ِِف َعنِْق الؽذْْحَِي  :"من نجوم وكواكب ومسافات، والدليل عمى ذلك قولو تعالى

اُوٍت  ََ . وقالد ذىالب اإلمالام القرطبالي إلالى أن المعنالى خمقيالا طبقالات (ٖ)ٖالممالك:  "ِوْي َت
مبلن؛ فالسالالموات السالالبع . وال شالالك أن ىالالذين المعنيالالين متكالالا(ٗ)بعضالاليا فالالوق بعالالض

 بعضيا فوق بعض، وىي متطابقة، أي أن التأويمين متكامبلن.

 املقظٕد ثبنظًذ. -22
َىػُ  :"في قولو تعالى     ُ الصذ ، ذىب الدكتور تمام إلى أن المقصود ٕاإلخبلص:  "اَّللذ

 .يَُِاْ  لَْه يَِِلْ َولَهْ  :"بالصمد ىو ما جاء توضيحو في اآلية التي بعدىا في قولو تعالى
َضػٌ 

َ
ًِا أ َُ  –وقد أشار إلى ىذا المعنى أبّي بن كعب  (.٘)ٗ، ٖاإلخبلص: "َولَْه يَُسْي ََلُ ُك

                                           

. وىذا المعنى قريب مما ذىب إليو بعض المفسرين انظر: الدر المصالون ٖٕٖانظر: اجتيادات لغوية: (ٔ)
، تحقيالق د. أحمالد ٙٙ/ ٘في عموم الكتاب المكنون، ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحمبالي، ج

 محمد الخراط، دار القمم، دمشق.
 .ٙٙ/ ٘انظر: الدر المصون: ج (ٕ)
 .ٖٚٔظر: الفكر المغوي الجديد:ان (ٖ)
 .ٖٔٔ/ ٕٔانظر: الجامع ألحكام القرآن الكريم: ج (ٗ)
 .ٖٚٔانظر: الفكر المغوي الجديد: (٘)
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من أن الصمد: الذي ال يمالد وال يولالد؛ ألنالو لاليس شاليء يولالد إال  –رضي اهلل عنو  –
، بينما ذكالر كثيالر مالن المفسالرين  أن معنالى (ٔ)سيموت، وليس شيء يموت إال يورث

. وال شالالك أن مالالا ذىالالب إليالالو الالالدكتور تمالالام (ٕ)َمُد إليالالو فالالي الحاجالالاتالصالالمد الالالذي ُيصالال
 اعتمد فيو عمى سياق النص، كما أنو مؤيٌَّد بما ُنِقَل عن الصحابي الجميل.

 خمبنفخ ثعغ انُذبح يف تشجٛخ ٔجّ إعشاثٙ عهٗ ٔجّ آخش. -22

ٍُ َضقذ :"في قولالو تعالالى -أ ُه امِْكَخاَب َحخْنًَُِ َُ ٌَا ِيَي آَحَيْ ٌُوَِن ةِوٍِ  اَّلذ ومَئِوَ  يُْؤِو
ُ
َوحٍِِ أ َٓ ِ  "ح

، ذكر الالدكتور تمالام ىنالا أن المبتالدأ ىنالا ىالو " الموصالول"، وجممالة يتمونالو" ٕٔٔالبقرة:
حالالال، واإلشالالارة بالالالالال" أولئالالك" لالالربط الخبالالر بالمبتالالدأ المشالالار إليالالو بيالالا، والخبالالر جممالالة" 

ئناف؛ ألن فالي يؤمنون بو"، وال يجوز عنالده أن نجعالل اإلشالارة مبتالدأ عمالى نيالة االسالت
ذلك إقرارا بأن الييود كانوا يتمون التوراة حق تبلوتيا، مع أنيم بالدلوا وحرفالوا نصاليا، 
وحمموىا فمم يحسنوا حمميا، أما ما ذىب إليو فيكون المعنى أن الذين يتمون الكتالاب 

. وقد ذكر أبالو حيالان عالدة أوجالو فالي الخبالر، (ٖ)حق تبلوتو طائفة منيم دون جميعيم
جممة" يتمونو" خبرا، ويمكن كذلك أن تكون  جممة" أولئك يؤمنون بالو" منيا أن تكون 

. ومالا ذكالره (ٗ)خبرا، أو خبرا بعد خبالر، أو خبالرا وجممالة "يتمونالو" فالي محالل نصالب حالال
الالالدكتور تمالالام وجيالالو مالالن ناحيالالة المعنالالى، ولكالالن يالالدخل عميالالو االعتالالراض مالالن ناحيالالة 

ون في محالل رفالع مبتالدأ، ومالا عدّْ"أولئك" مجرد رابط، وليس ليا موقع إعرابي، كأن تك

                                           

. وقالد أورد اإلمالام القرطبالي عالدة معالان، منيالا: الالذي يصالمد ٛ٘٘/ ٕٕنظر: الجامع ألحكالام القالرآن: ج (ٔ)
البالاقي الالدائم، والمقصالود بالر ائالب،  –ك كالذل –إليو في الحوائج، وقالد رجالح ىالذا المعنالى، وأورد معالو 

 .ٜٕ٘/ ٕٕالسيد، المستغني عن كل أحد... انظر: ج
، والالالدر المصالالون:  ٖٓ٘/ٛ، و البحالالر المحالاليط: جٛ٘٘/ ٕٕانظالالر: الجالالامع ألحكالالام القالالرآن الكالالريم: ج (ٕ)

 .ٕ٘ٔ/ ٔٔج
 .٘ٔانظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم:  (ٖ)
 .ٓٗ٘، ٜٖ٘/ ٔانظر: البحر المحيط: ج (ٗ)
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يمكن  -كما ذكر بعض النحاة -بعدىا خبر ليا، والجممة المكونة من المبتدأ والخبر 
 عدُّىا خبرًا بعد خبر.

ًُِّمُ في قولو تعالى:"  -ب َِ امََْحُّ امَْق َُ ْذ  َْ إََِلَ إِ  ُ قًا  .اَّللذ ّقِ ُوَصّػِ َل َعنًََْ  امِْكَخاَب ةِاْْلَ ًَؾذ
َْنًَِل  لَِىا َبْيَ  ِ

ِْ َراةَ َوا ِْ ًَْؾَل اتلذ
َ
ْؽقَانَ  .يََػيٍِْ َوأ َُ ًَْؾَل امْ

َ
ٌذاِس َوأ ًػى لِن َُ  ٕآل عمران:  "ِوْي َرتُْل 

، ذكالالر الالالدكتور تمالالام ىنالالا أن المبتالالدأ لفالالظ الجبللالالة، والخبالالر "نالالزل عميالالك الكتالالاب ٗ-
" الحي القيو  م" صفتان، وقد بالحق"، وأن الجممة "ال إلو إال ىو" جممة اعتراضية، وأنَّ

اعتالالرض عمالالى جعالالل جممالالة" ال إلالالو إال ىالالو" ىالالي الخبالالر،  وكالالذلك" الحالالي القيالالوم" ىالالي 
، والقرينة الدالة عمالى (ٔ)الخبر، وما بعدىا" نزل عميك الكتاب" عمى سبيل االستئناف"

ُ عَ  "ذلك قولو تعالى: ْه َعَؼاٌب َشِػيٌػ َواَّللذ ُُ َ ِ ل ُؽوا ةِآَيَاِت اَّللذ ََ ِيَي َز  "ؾِيٌؾ ُذو اًْخَِقامٍ إِنذ اَّلذ
، كمالالا أن المعنالالى الالالذي تريالالده اآليالالة ىالالو تقريالالر أن اهلل سالالبحانو ىالالو الالالذي ٗآل عمالران:

وقد أشار  أبو حيان إلى ىذا، كما ذكر أيضا أن الخبر ىو" ال . (ٕ)نزل الكتاب بالحق
ن لم يذكر ترجيحا مالن سالياق  ،(ٖ)إلو إال ىو" وأن" نزل عميك الكتاب" خبُر بعد خبر وا 

ية كما ذكر الدكتور تمام؛ ومن ثم فمن ما تفرد بو في الترجيح ىو األولى، لسياق اآل
 .اآليات، ولقوة المعنى المراد

ِا  :"في قولو تعالالى -ج     ٌُو ِيوَي آََو ُ اَّلذ ا َبْيَ اجلذواِس َوحِلَْعنَوَه اَّللذ َُ ُ يذاُم ًَُػاوِل
َ َْ َوحِنَْ  ا

َػاَء  َُ ، يرى الدكتور تمام زيادة الواو ىنالا؛ ألن عمالة ٓٗٔران:آل عم "َوَيخذِغَؼ ِوٌُْسْه ُش
مداولة األيام بين الناس إرادة اهلل أن يعمم الذين آمنوا ويتخذ مالن المالؤمنين شاليداء، 

أمالالا المفسالالرون فقالالد نقالالل بعضالاليم زيالالادة . (ٗ)ولالاليمحص الالالذين آمنالالوا ويمحالالق الكالالافرين
                                           

 .ٖٔانظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم:  (ٔ)
 .ٗٔانظر: السابق: (ٕ)
 .ٕٜٖ/ ٕالبحر المحيط: جانظر:   (ٖ)
 .ٜٕانظر: البيان في روائع القرآن:  (ٗ)
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في القرآن الكريم نحو قولو ، ورأى كثير منيم وجودىا، وأن ليذه الواو نظائر (ٔ)الواو
ِقٌِِيَ  :"تعالى ِيَي  "، وقولو سبحانو:٘ٚاألنعام: "َوحِلَُكَِن ِوَي الُْى فْئَِػةُ اَّلذ

َ
َوتِلَْصَِغ إحَِلٍِْ أ

َِعَؽةِ  ٌْ ٌَُِن ةِا َْ يُْؤِو
، وعمى ىذا يكون المعنى: وتمالك األيالام نالداوليا بالين ٖٔٔاألنعام:  "

نمالالا حالالذف المعطالالوف عميالالو لئليالالذان بالالالأن النالالاس ليكالالون كيالالت وكيالالت ولالاليعمم اهلل ، وا 
المصالالمحة فالالي ىالالذه المداولالالة ليسالالت بواحالالدة، ليسالالمّْييم عمالالا جالالرى، وليعالالرَّْفيم أن تمالالك 

 .(ٕ)الواقعة وأن شأنيم فييا، فيو من وجوه المصالح ما لو َعَرُفوه لسرَّىم

َ َختِْػهِ امْ  :"في قولو تعالى -د َْ ًَْؾَل 
َ
ِي أ ِ اَّلذ ْىُػ َّلِلذ ًَِسااْْلَ ًِىا  .ِكَخاَب َولَْه ََيَْعْل ََلُ ِع ًّ َر

 ٍُ ًْ ا َشِػيًػا ِوْي َاُ ـً
ْ
ذكالر الالدكتور تمالام أن ىنالاك حالالين، ىمالا: ، ٕ-ٔالكيالف: "حِلٌُِْؼَر ةَأ

ولم يجعل لو عوجا، وقيما، وأن الحال األولالى جالاءت طويمالة؛ ألن الحالال الثانيالة أتالى 
مالالن ثالالم طالالالت ىالالذه الحالالال مالالع بعالالدىا مالالا يشالالرحيا، حيالالث وضالالحت معنالالى القوامالالة؛ و 

. وقالالد اختمالالف النحالالاة فالالي إعالالراب كممالالة )قيمالالا( (ٖ)موضالالحيا، ولالالم تتالالأثر جالالودة السالالبك
وجممة )ولم يجعل لو عوجا(، فقد جعل الزمخشري) قيما( منصوبة بفعل مضمر، ولم 

، بينمالا ذكالر ابالن عطيالة أن) قيمالا( حالال، (ٗ)يجعميا حاال، والتقدير عنده: وجعمو قيمالا
ز أن يكالالون منصالالوبا بفعالالل وجممالالة) ولالالم ي جعالالل لالالو عوجالالا( جممالالة اعتراضالالية، كمالالا جالالوَّ

ومالا ذكالره الالدكتور تمالام ممالا تطمالئن إليالو الالنفس   .(٘)مضمر تقالديره: أنزلالو أو جعمالو
ويقبمو العقل؛ ألن ما ال يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتالاج إلالى تقالدير، كمالا أن تعالدد 

                                           

، إدارة ٜٙ/ٗانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشياب الالدين األلوسالي: ج (ٔ)
 نيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.ت.الطباعة الم

 ، دار الفكر، د. ت.ٚٔ/ٜانظر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي: ج (ٕ)
 .ٕ٘انظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم: (ٖ)
 .ٗٙ٘/ٖانظر: الكشاف: ج (ٗ)
عبد السبلم عبد الشافي، دار الكتالب العمميالة،  ، تحقيقٜ٘ٗ/ ٖانظر: المحرر الوجيز، البن عطية: ج (٘)

 م.ٕٔٓٓه الال ٕٕٗٔ، ٔبيروت، لبنان، ط



 

 ما تفرد بو تمام حسان في بيان النص القرآني 
 

 ٔٙٗٔ 

احب الحالالالال واحالالًدا، وىالالالو " الحالالال ممالالا تبيحالالالو المغالالة وترتضالالاليو، خاصالالة إذا كالالالان صالال
الكتالالاب"، كمالالا أن عالالدَّ" ولالالم يجعالالل لالالو عوجالالا" جممالالة حاليالالة أولالالى مالالن جعميالالا جممالالة 

 .اعتراضية ال محل ليا من اإلعراب
، جالاء ٕفي قولو تعالى:" َتْنِزيُل اْلِكتالاِب اَل َرْيالَب ِفيالِو ِمالْن َربّْ اْلَعالاَلِميَن" السالجدة: -ه

رب العالمين"، وما بينيما جممة معترضة، وليست  المبتدأ" تنزيل الكتاب" والخبر" من
الخبر؛ ألن المعنى سيصير نفيا لكونو سبحانو قد ارتاب فالي التنزيالل، إذ لالم يصالادف 

، وقد اقتفى الالدكتور تمالام ىنالا أثالر أبالي (ٔ)تنزيل القرآن الكريم ارتيابا من اهلل سبحانو
 .(ٕ)حيان في ترجيحو وتعميمو

 ٕس.عٕد انؼًري إىل أقشة يزك -21
ِي  "في قولو تعالى:     ْه َدَّْيَ اَّلذ ُُ ٌث ِوٌْ ََ ِ ًذَج َطائ َوَيُقِلَُِن َطاَعٌث فَإَِذا ةََؽُزوا ِوْي ِعٌِْػَك َب

رأى الدكتور تمام أن الضمير المستتر في الفعل" تقول" يرجع إلى  ،ٔٛالنساء: "َتُقُِل 
وليس كما ذكر اإلمام الطائفة المذكورة، والمعنى: أنيا قالت: طاعة، وبّيتت معصية، 

فيمالالا عيالالده إلالالييم وأمالالرىم  -صالالمى اهلل عميالالو وسالالمم  -القرطبالالي:" بالالدَّلوا قالالول النبالالي 
 -عميالو الصالالبلة والسالالبلم -وذلالالك ألن اآليالالة لالم تشالالتمل عمالالى قالوٍل قالالالو النبالالي  ؛(ٖ)بالو"

نمالالا اشالالتممت عمالالى قالالوليم ىالالم: "طاعالالة"؛ ومالالن ثالالم فالالمن الضالالمير يعالالود إلالالى الطائفالالة؛  وا 
. ومالالا ذكالالره أسالالتاذنا جالالاء (ٗ)لقالالرب المسالالافة بالالين الضالالمير ومرجعالالو ألنيالالا أولالالى، وذلالالك

                                           

 .ٗٔانظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم: (ٔ)
 .ٕٜٔ/ ٚانظر: البحر المحيط: ج (ٕ)
،  تحقيالالق د. عبالالد اهلل بالالن عبالالد المحسالالن التركالالي، ٗٚٗ/ ٙالجالالامع ألحكالالام القالالرآن، لئلمالالام القرطبالالي: ج (ٖ)

-ه ٕٚٗٔ، ٔحمالالالد رضالالالوان عرقسوسالالالي، و يالالالاث الحالالالاج أحمالالالد، مؤسسالالالة الرسالالالالة، طوشالالالاركو م
 م.ٕٙٓٓ

 .ٓٔانظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم:  (ٗ)
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، كمالا اعتمالد فيالو عمالى قاعالدة عالود (ٔ) -رضي اهلل عنيما -موافقا لقول ابن عباس 
 الضمير إلى أقرب مذكور.

 سجذبٌ كٌٕ "يب" َبفٛخ ال يٕطٕنخ. -23
يْػِ  :"في قولو تعالالى    

َ
ٍُ أ ِا ِوي َثَىؽِهِ َوَوا َعِىنَخْ ُزنُ

ْ
َٓ يَْشُكُؽونَ حِلَأ فَ

َ
ُِْه أ  ،ٖ٘يالس:  "ي

تصمح "ما " أن تكون موصولة، فيكون المعنى: ومن الذي عممتو أيدييم من الغرس 
والسقي واآلبار و ير ذلك من األعمال إلالى أن بمالغ الثمالر منتيالاه، وتصالمح أن تكالون 
لمنفالالي، فيكالالون المعنالالى: ولالالم تعممالالو أيالالدييم؛ ألن الثمالالر خمالالق اهلل، ولالالم تعممالالو أيالالدي 

. ويالالرى الالالدكتور تمالالام أن النالالاظر فالالي سالالياق نالالصّْ اآليالالة، (ٕ)النالالاس وال يقالالدرون عميالالو
والحض عمى الشكر في نيايتيا في قولو:" أفبل يشكرون " يجعل معنالى النفالي لالؤلداة 

. وقالد جالاء (ٖ)أيالدييم، فيالبل شالكروا اهلل عمالى ذلالك أولى؛ ألنيم يأكمون ثمالرا لالم تعممالو
ًْوَؾَل  "تعالالى:النفي في سياق آية أخرى في قولالو 

َ
رَْض َوأ

َ َْ وَىاَواِت َوا وْي َعنَوَق الفذ وذ
َ
أ

ءََِلٌ 
َ
ا أ ََ ِا َشَشَؽ ْن حُنْتُِخ

َ
َشٍث َوا ََكَن مَُسْه أ ُْ ٌَا ةٍِِ َضَػائَِق َذاَت َب ًْبَخْ

َ
َىاءِ َواًء فَت مَُسْه ِوَي الفذ

ْه قٌَِْم َحْعِػلُِنَ  َُ ِ ةَْل  االحتمالين السابقين، ولم . وقد أورد المفسرون ٓٙالنمل: "َوَ  اَّللذ
، وما ذكره الدكتور تمام ىالو األولالى لقالوة الالدليل السالياقي؛ (ٗ)يرجحوا وجيا عمى وجو

 .ٓٙحيث اعتمد عمى سياق اآلية نفسيا، وعمى سياق آية النمل:
 
 

                                           

 االحتمالين السابقين. -كذلك  –وقد أورد  ،ٖٚٔ/ ٖالبحر المحيط: جانظر:  (ٔ)
 . ٜٜٚ،  ٜٜٙ/  ٕانظر : الكشاف : ج (ٕ)
 .ٛٓٔ، والفكر المغوي الجديد: ٚٛٔ، ٙٛٔانظر: اجتيادات لغوية: (ٖ)
. وأضالاف السالمين الحمبالي إلالى ىالذىين ٕٖٓ/ ٚ، والبحر المحاليط:جٚٚٔ، ٙٚٔ/ ٘انظر: الكشاف:ج (ٗ)

 الوجيين أيضا كونيا نكرة موصوفة، 
 .ٕٛٙ/ ٜأو مصدرية انظر الدر المصون:ج    
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 ٖٔٙٗ 

ق اجلبس ٔاجملشٔس مبب ٚضتقٛى ثّ املعىن.-24
ُّ
 تعه

ِ ََلُ ُوَعّقَِتاٌت ِوْي َبْيِ  :"في قولو تعالالى    ْووؽِ اَّللذ
َ
ٍُ ِووْي أ ُظًَِ ََ  "يََػيٍِْ َوِوْي َعنٍَِِْ َُيْ

ليس ىناك ما يحول دون تعمق الجار والمجرور "من أمر اهلل" بالفعالل "  ،ٔٔالرعد:
يحفظونو "، وال سيما أن الفعل أقرب إلى المجرور مما عداه مالن عناصالر الكالبلم، 

ال يحفالظ منالو  -وقالدره وىالو قضالاؤه  -ولكن العقل يحول دون ذلك؛ ألن أمالر اهلل 
شيء، حتى المعقبات المالذكورة فالي الالنص؛ ومالن ثالم ذىالب الالدكتور تمالام إلالى أن 
الجار والمجرور" من أمر اهلل" متعمق بصفة مقالدرة لمفالظ "معقبالات، أي كائنالة مالن 
أمالالر اهلل، وعمالالى ىالالالذا ففالالي اآليالالالة تقالالديم وتالالالأخير، أي: لالالو معقبالالالات مالالن أمالالالر اهلل 

وقد ُرِوَي ىذا عالن الفالراء ومجاىالد والنخعالي  ،(ٔ)يحفظونو من بين يديو ومن خمفو
 . (ٖ)أو أن تكون " من" بمعنى " الباء " أي: بأمر اهلل (، ٕ)وابن جريج

وما ذىب إليو الدكتور تمام أولى العتماده عمى دليل عقمي فالي سالبيل إيضالاح    
رأيو الذي وافق فيو مالن قبمالو، كمالا أنالو إذا تعالددت االحتمالاالت فالي الجممالة فالأولى 
العناصالالر التالالي يتعمالالق بيالالا الجالالار والمجالالرور مالالا اسالالتقام بالالو المعنالالى أو دلَّالالت عميالالو 

 القرينة.
 االصتفٓبو اإلَكبس٘ يف قٕنّ:" ٔيب أعجهك عٍ قٕيك ٚب يٕصٗ".-25
ِوَ  يَا ُووَِإ  "في قولالو تعالالى:    ِْ ْعَشنََ  َعي قَ

َ
تحتمالل "مالا " أن  ،ٖٛطالو:  "َوَوا أ

الالالدكتور تمالام اسالالتنادا إلالالى سالالياق الالالنص أنيالالا ويالالرى تكالون تعجبيالالة أو اسالالتفيامية، 
 :استفيامية، وأن الغرض من االستفيام اإلنكار، ويتضح ذلك من خبلل اآلتي

                                           

 .ٕٚالقرآن: ،، وانظر: خواطر من تأمل لغة ٓٗٔالبيان في روائع القرآن:  انظر :  (ٔ)
 .ٖ٘ٙ -ٖٗٙ/٘انظر :البحر المحيط:ج (ٕ)
، دار ٕٙ/ ٕانظر: التبيان في إعراب القرآن، ألبي البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري: ج (ٖ)

 م. ٜٜٚٔىال ال ٜٜٖٔالكتب العممية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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وََعِشنُْج إحَِلَْ  َرّبِ  :"عن العجمة بقولالو -عميو السبلم  -اعتذار موسي  - ٔ
بابالو ، ولالوال اإلنكالار مالا جالاء االعتالذار، ولالو كالان االسالتفيام عمالى ٗٛطالو:  "مََِتَْض 

ذَؽِي لكفى في اإلجابة عنو أن يقول:" 
َ
َ أ َْ ء  َْ و

ُ
ْه أ َُ

  .  ٗٛطو:  "
لقومالو عرضالالة  -عميالو السالالبلم  -أن اإلنكالار إنمالالا كالان بسالالبب تالرك موسالالي  - ٕ

َووَ  ِووي  "لمفتنة، ولو بقي فييم ما افتتنوا، ودليل ذلك قولالو تعالالى: ِْ ٌذوا قَ فَإًِذا قَْػ َذَخ
ُه ا ُُ َضنذ

َ
اِوؽِيُّ َبْعِػَك َوأ  ، أي بموناىم وأضميم السامري.٘ٛطو:  "لفذ
رجالالع إلالالى قومالالو  ضالالبان أسالالفا، وأنالالو أخالالذ  -عميالالو السالالبلم  -أن موسالالي - ٖ

فَؽََسووَ   :"بالرأس أخيالو يجالره إليالو، فتكالرار الحالال أو تعالالددىا فالي قولالو تبالارك وتعالالى
وَاً  ـِ

َ
ألسالباب، فأمالا فيالو دليالل عمالى تعالدد ا -  ٙٛطالو: "ُوَِإ إىَِل قَِِْووٍِ َغْضوَتاَن أ

الغضالب فمنصالالبّّ عمالالي أخيالالو وقومالو، وأمالالا األسالالف فممالالا رآه مالن إنكالالار العجمالالة ممالالا 
ومالالن قبالالل ذىالالب الزمخشالالري و يالالره إلالالى أن . (ٔ)سالالبب لالالو مزيجالالا مالالن الحالالزن والنالالدم

ن لالم يالذكر بيانالا وافيالا مثالل الالذي ذكالره الالدكتور تمالام، وىالو (ٕ)االستفيام إنكالاري ، وا 
ة األدلة، واستناده إلى سياق نص اآلية وتضالافر الراجح من وجية نظر الباحث لقو 
 .ما قبميا وما بعدىا في إيضاحو

 
 

                                           

 .ٖٕٗ، واجتيادات لغوية:  ٜٓٗائع القرآن: ، والبيان في رو ٕٖٛال  ٖٔٛانظر: قرينة السياق:  (ٔ)
، وذىالب النسالفي ٕٓٔ، ٓٔٔ/ ٗرجَّح الزمخشالري أن يكالون االسالتفيام لئلنكالار: انظالر: الكشالاف، ج (ٕ)

 إلى ىذا انظر: مدارك التنزيل 
/  ٗٔ. ولم يشر اإلمام القرطبي إلى اإلنكار انظر: الجامع ألحكام القرآن: جٖٚٚ/ ٕوحقائق التأويل: ج  

 ، وكذلك اإلمام ٙٔٔ-٘ٔٔ
، وقد جعل أبو حيان االستفيام عمى بابو انظر: البحر ٖٔٙ -ٜٓٙ/ ٗالشنقيطي في أضواء البيان: ج 

 ٕٛٗ، ٕٚٗ/ ٙالمحيط: 
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 تشجٛخ إػبفخ املظذس إىل فبعهّ. -26
قد يضاف المصدر إلى فاعمو أو مفعولو، ويساعدنا السياق في تحديد المراد من     

ٌَُسْه كَ  :"ذلك، ومن ذلك قولالو تعالالى ِِل ةَيْ ـُ ِا ُدََعء الؽذ ُػََعء َبْعِضُسه َبْعضواً َْ ََتَْعنُ
َِاذاً  ِ ِيَي يََََفنذنَُِن ِوٌُسْه ل ُ اَّلذ  "، حيث يجوز في قولو تعالى:ٖٙالنور:  "قَْػ َحْعنَُه اَّللذ

ِلِ  ـُ ِا ُدََعَء الؽذ َْ ََتَْعنُ
أن يكون المصدر مضافا إلى مفعولو، بمعنالى أنكالم ال تنالادوه  "

ولوا: يا أبا القاسم، وال ترفعوا أصواتكم عنده باسمو، فتقولوا: يا محمد، وال بكنيتو فتق
مالالع خفالالض الصالالوت  -كمالالا يفعالالل بعضالالكم مالالع بعالالض، بالالل نالالادوه وخالالاطبوه بالالالتوقير 

.  (ٔ): يا رسول اهلل، يا نبي اهلل، وعمى ىالذا القالول جماعالة كثيالرة-والتواضع والتعظيم 
ِيووَي آ"ويشالاليد ليالالذا القالالول آيالالات أخالالرى، نحالالو قولالالو تعالالالى:  ووا اَّلذ َُ حُّ

َ
ِا يَت َْ حَؽَْذُعوو ِا  ٌُوو َو

ْوَتَ   ََ ن 
َ
ُْوؽِ َبْعِضوُسْه ِِلَْعوٍأ أ ِل َكَش ِْ ُؽوا ََلُ ةِامَْق َُ َْ ََتْ ِ َو َِْق َصِِْت اجلذِبّ َِاحَُسْه فَ ْص

َ
أ

َْ تَْشُعُؽون ًُخْه 
َ
ْخَىامُُسْه َوأ

َ
ٌَاُدوًَوَ  ِووي َوَراء  "وقولو تعالى ،ٕالحجرات: "أ ِيَي ُح إِنذ اَّلذ

 
َ
َْ َحْعقِنُِناْْلُُشَؽاِت أ ْه  َُ وْه  .ْزََثُ ُُ ذ ا ل ُِوْه مَوََكَن َعوَّْيً وا َضَّتذ ََّتُْؽَج إحَِلْ ْه َصََبُ ُُ جذ

َ
ِْ أ َ  "َول

 .٘، ٗالحجرات:

أو يكون من إضافة المصدر إلى فاعمو، فيكون حينئذ ليالا لالو معنيالان: األول:     
فالمن دعالاءه  ما ذكره ابن كثير، وىو: ال تعتقدوا أن دعاءه عمى  يره كالدعاء  يالره،

. وقد ُردَّ عمى ىذا الوجالو األخيالر بالأن (ٕ)مستجاب، فاحذروا أن يدعو عميكم فتيمكوا

                                           

 .  ٜٕٚ/ٙ، وأضواء البيان:جٙٗٗ/ ٛانظر: الدر المصون: ج  (ٔ)
ل بالن كثيالر الدمشالقي ج: انظر: تفسير القرآن العظاليم، لئلمالام الحالافظ عمالاد الالدين أبالي الفالداء إسالماعي (ٕ)

 ، تحقيق مصطفى السيد  ٕٓٛ/ ٓٔ
أضالواء البيالان م ، وانظر:ٕٓٓٓىالال ال  ٕٔٗٔ، ٔمحمد وآخرين، مؤسسة قرطبالة، مكتبالة أوالد الشالين، ط   

، إشالراف ٕٓٛ/  ٙمحمد األمين بالن محمالد المختالار الشالنقيطي: ج لمشين ،في إيضاح القرآن بالقرآن
 الفوائد، مطبوعات المجمع الفقو اإلسبلمي، جدة، دون تارين.بكر عبد اهلل  أبو زيد، دار عالم 
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ظالالاىر القالالرآن الكالالريم يأبالالاه؛ ألن قولالالو تعالالالى:" َكالالُدَعاء َبْعِضالالُكم َبْعًضالالا" يالالدلُّ عمالالى 
خبلفالالو، ولالالو أراد دعالالاء بعضالاليم عمالالى بعالالض لقالالال: ال تجعمالالوا دعالالاء الرسالالول عمالاليكم 

. والمعنى الثاني ما ذكره الزمخشري بقولالو: إذا احتالاج (ٔ)ضكدعاء بعضكم عمى بع
إلالالى اجتمالالاعكم عنالالده ألمالالٍر فالالدعاكم، فالالبل  -صالالمى اهلل عميالالو وسالالمم  -رسالالول اهلل 

تتفرقوا عنو إال بمذنو، وال تقيسوا دعاءه إياكم عمى دعاء بعضالكم بعضالا، بالل يجالب 
 .(ٕ)عميكم المبادرة ألمره

و الزمخشالري ومالا أشالار إليالو أبالو حيالان مالن وقد رجَّح الدكتور تمام ما ذىب إلي
كون المصدر مضافا إلى فاعمو، اعتمادا عمالى سالياق الالنص اآليالة الكريمالة نفساليا 

َِن  :"في قولو تعالى َُ ِيَي َُيَوامِ ًَْطَؼرِ اَّلذ َِاذاً فَنْ ِ ِيَي يََََفنذنَُِن ِوٌُسْه ل ُ اَّلذ قَْػ َحْعنَُه اَّللذ
ْه فِخْ  ُُ ن حُِصًتَ

َ
ْوؽِهِ أ

َ
حِلهٌ َخْي أ

َ
ْه َعَؼاٌب أ ُُ ْو يُِصًتَ

َ
، ويؤكد ذلك ما جاء في ٖٙالنور:  "ٌٌَث أ
ْل يََؽاُزه  :"آية أخرى في قولالو تعالالى ََ ْه إىَِل َبْعٍأ  ُُ َظَؽ َبْعُض َِرةٌ جذ ـُ ًؾِمَْج 

ُ
ِإَوَذا َوا أ

 َْ ْذ َح ْه قَوٌِْم  ُُ جذ
َ
ه ةِوت ُُ ِاْ ََصََف اَّللُّ قُنُوَِ  فُ َضٍػ ُثهذ اًََصَ

َ
وِنّوِْي أ ُُ ؛ ألن ٕٚٔالتوبالة:  "َق

ىو الالذي يالدعو النالاس إلالى سالماع مالا أنالزل اهلل،  -صمى اهلل عميو وسمم  -النبي 
، أي أن ىالالذا القالالول (ٖ)ولكالالن النالالاس ينظالالر بعضالاليم إلالالى بعالالض، ثالالم يتسالالممون لالالواذا

. وال شالالك أن مالالا ذىالالب إليالالو مالالن رأي لالالو وجاىتالالو (ٗ)موافالالق لمسالالاق اآليالالة ونظميالالا
نفسيا أقوى من تفسيرىا من سياق آيات أخرى، فمالا  وقوتو؛ ألن سياق نص اآلية

 كان في السياق نفسو أولى مما ىو خارج عنو.
 
 

                                           

 . ٕٓٛ/  ٙج :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنانظر:  (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٙ، والبحر المحيط:ج ٕٖٛ/ٗانظر: الكشاف: ج   (ٕ)
 .ٜٖٖ،  وانظر: اإلفادة: ٕٗٓ، ٖٕٓ. وانظر: اجتيادات لغوية:  ٖٕانظر : الخبلصة النحوية :  (ٖ)
 .ٖٙٗ/ٙانظر: البحر المحيط:ج (ٗ)



 

 ما تفرد بو تمام حسان في بيان النص القرآني 
 

 ٔٙٗٚ 

 تشجٛخ أٌ األميٍ يٍ انًٍٛ ٔأَّ طفخ جلبَت انطٕس. -27
ًّواً  :"في قولو تعالالى   ٌَواهُ ََنِ ْحَىِي َوقَؽذ ْ

َ َْ ِرِ ا ٌَاهُ ِوي َساًِِب امطُّ   ٕ٘مالريم: "َوًَاَدْح
، والعبلمالة (ٔ)لفظ" األيمن" صفة لمجانالب، وأن يكالون صالفة لمطالوراحتمال أن يكون 

اإلعرابية ال تستطيع التفرقة بينيما؛ ألنيا واحدة في الحالتين ىي الكسالرة، كمالا أن 
فييا احتماال آخر أن يكون "األيمن" من اليمين الذي يقابالل الشالمال، أو يكالون مالن 

لمجانالالب، أن النعالالت يكالالون  الالالُيْمن الالالذي يقابالالل الشالالؤم. والالالذي يالالدل عمالالي أنالالو صالالفة
لممضاف دون المضاف إليو، إال في حاالت خاصة ليس ىذا من بينيا، وعمي ىالذا 

، وقولالو (ٕ)ناداه في الجانب األيمن من الطور -عز وجل  -يكون المعنى: أن اهلل 
وِرِ  :"تعالى في سياق آيالة أخالري ناعتالا الجانالب بالاأليمن َوَواَعوْػًَاُزْه َساًِوَب امطُّ

ْحىَ 
َ َْ يا َِ نْ جْلَا َعنًَُْسُه الَْىيذ َوالفذ سياق  -أيضا  -ويساعد عمى ىذا   ،ٓٛطو:"َي َوًَؾذ

ْحَىوِي ِِف  "نص آية أخرى ىي قولو تعالالى:
َ َْ َِادِي ا ا ًُِدِي ِووي َشواِطئِ الْو ََ حَا

َ
ا أ فَنَىذ

َشَؽةِ  الاليمن " قولالو والذي يدل عمى أنو من "  ،ٖٓالقصالص: "اِْلُْقَعثِ الُْىَتاَرَكثِ ِوَي الشذ
أي:  أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل  ،"ِِف اِْلُْقَعثِ الُْىَتاَرَكثِ  :"في نفس اآلية

الشالالجرة التالالي كانالالت فالالي البقعالالة المباركالالة،  أي الميمونالالة؛ ألن الشالالجرة كانالالت نابتالالة 
 . (ٖ)عمى الشاطئ

ن وافالق فيالو أبالا حيالان -ونمحالظ ىنالا أنَّ مالا ذكالره  حو قالد تفالرد فالي توضالالي -(ٗ)وا 
وبيانالالو؛ حيالالث اعتمالالد عمالالى دليالالل نحالالوي، مالالن كالالون النعالالت يكالالون لممضالالاف دون 

                                           

 .ٕٚ/ٗانظر : الكشاف : ج  (ٔ)
 .ٛٛٔ/  ٙانظر : البحر المحيط :  (ٕ)
 .ٜٜٗ/ٗ، وانظر: الكشاف: ج  ٖٕٗ، ٕٕٗانظر :البيان في روائع القرآن :   (ٖ)
ذكر أبو حيان أن يكون" األيمن" صفة لمجانب، وأن يكون عمى يمين موسى، أو أن يكون مالن الاليمن   (ٗ)

أن يكون صالفة لمجانالب، وىالو  الالراجح عنالده، وأن ىنالاك احتمالاال آخالر وىالو أن يكالون صالفة لمطالور؛ و 
 .ٛٛٔ/  ٙفيكون معناه األسعد المبارك. انظر:البحر المحيط : 
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المضاف إليو في اآلية الكريمة، كما اعتمد عمى وصف الجانب باأليمن مالن خالبلل 
ظيالالور العبلمالالة اإلعرابيالالة" الفتحالالة" عمالالى لفالالظ" األيمالالن"، دون وجالالود "الكسالالرة"، كمالالا 

كالالذا نسالالتطيع أن . وىٖٓاعتمالالد عمالالى سالالياق نالالص آيالالة أخالالرى فالالي سالالورة القصالالص:
نعرف المراد من اآلية ونعرف المقصود منيالا، ونالرجح بالين اآلراء مالن خالبلل سالياق 
ال فمنمجالالأ إلالالى آيالالات أخالالرى واردة فالالي السالالياق  نالالص اآليالالة نفسالاليا، إن أمكالالن ذلالالك، وا 

 نفس الموضوع، لنعرف المقصود من اآلية الكريمة. -في الغالب  -نفسو وتعالج 
 انذكتٕس متبو دضبٌ يف تشجٛخ آسائّ. ساثعب:األدنخ انتٙ اعتًذ عهٛٓب

اعتمد الدكتور تمام حسان عمالى أدلالة قويالة فالي تفالرده برأيالو، مالن أىميالا الالدليل      
السالالياقي، والالالدليل المغالالوي، والالالدليل العقمالالي. أمالالا الالالدليل السالالياقي: فقالالد رأى أن ىنالالاك 

راد سياقين يتحكمان في توجيو داللة النصوص، وال يشترط أن يجتمعا في كل نص ُيال
توجيالالو داللتالالو، وىمالالا "سالالياق الالالنص" الالالذي تتالالوالى فيالالو العناصالالر التالالي يتحقالالق بيالالا 
التركيب والسبك، و"سياق الموقف" الذي يضم جميع الظالروف والوقالائع  يالر المغويالة 
التالالي تحالاليط بالالالنص عنالالد شالالرحو مالالن أجالالل توجيالالو معنالالاه، وتتالالوالي فيالالو األحالالداث التالالي 

 .(ٔ)التصالتصاحب األداء المغوي، وتكون ذات عبلقة با
وقالالد اسالالتند إلالالى ىالالذا الالالدليل فالالي معظالالم اآلراء التالالي تفالالرَّد بيالالا؛ فقالالد اختالالار وجيالالا      

، وكمالا فالي ٕإعرابيا ورجَّحو عمى وجو آخر، كما ظير ذلك من خبلل سورة السالجدة:
، من عده الخبر فييا" ال يؤاخذىم"، كما ترجَّح من خبلل ىذا الدليل ٛ٘سورة الكيف:

 ٖٛ، وأن الغالرض مالن سالورة طالو: ٖ٘موصولة في سالورة" يالس":كون " ما" نافية ال 
ىو االستفيام اإلنكاري. كما اعتمد عميو في مسالائل تفالرد بيالا عالن بالاقي المفسالرين، 
كما في عدّْه" ىؤالء " أنيا تفيد االنتقاص، ونحو الذىاب إلى نبوة مؤمن آل فرعون، 

 وتفرده في تتبع لفظي األولى واآلخرة في النص القرآني. 
                                           

 .ٖ٘ٚانظر: قرينة السياق، لمدكتور: تمام حسان:  (ٔ)
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ا الدليل المغوي: فيو دليل يعتمالد فيالو صالاحبو عمالى قرينالة مالن النحالو أو الصالرف، أم
وقد استند إليالو الالدكتور تمالام فالي بعالض مالا تفالرد بالو،  ومالن ذلالك عالود الضالمير إلالى 

وٌث  :"أقرب مذكور، كما في قولو تعالى ََ ِ ًذَج َطائ َوَيُقِلَُِن َطاَعٌث فَإَِذا ةََؽُزوا ِوْي ِعٌِْػَك َب
ْه َدَّْيَ  ُُ ِي َتُقُِل ِوٌْ حيث اعتمد عمى ىذه القاعدة في إرجالاع الضالمير  ،ٔٛالنساء: " اَّلذ

صالمى اهلل  -المستتر في الفعل" تقول" إلى الطائفة المذكورة، وليس إلالى قالول لمنبالي 
نما اشتممت عمالى قالو ليم –عميو وسمم  ؛ وذلك ألن اآلية لم تشتمل عمى قوٍل لو، وا 

َى َذلَِ  َعَّْيٌ  "و تعالى:في قولوكما   قوليم ىم: "طاعة". َِ  ،ٕٙاألعراف:  "َوِِلَاُس اتلذْق
 حيث اعتمد عمى قرينة صرفية من جعمو" لباس" مصدرا لمفعل" البس".

ح مالالن العقالل. وقالالد اعتمالالد  أمالا الالالدليل العقمالي: فيالالو مالا اعتمالالد فيالالو صالاحبو عمالالى مالرجّْ
ذلالك مالا رجحالو   أستاذنا عمى ىذا الدليل في بعض ما اختاره من آراء وتفرد بالو، ومالن

ٌُوَِن ةِوٍِ "في قولو تعالالى:  ومَئِوَ  يُْؤِو
ُ
َوحِوٍِ أ َٓ ِ ٍُ َضوقذ ح ُه امِْكَخاَب َحخْنًَُِو َُ ٌَا ِيَي آَحَيْ  "اَّلذ

، حيث لم يجوز أن تكون اإلشارة ىنا مبتدأ عمى نيالة االسالتئناف؛ ألن فالي ٕٔٔالبقرة:
أنيم بالدلوا وحرفالوا نصاليا، ذلك إقرارا بأن الييود كانوا يتمون التوراة حق تبلوتيا، مع 

وحمموىا فمم يحسنوا حمميا، أما ما ذىب إليو فيكون المعنى أن الذين يتمون الكتالاب 
كمالالا أنالالو اعتمالالد عمالالى الالالدليل العقمالالي فالالي  .(ٔ)حالالق تبلوتالالو طائفالالة مالالنيم دون جمالاليعيم

َى َذلِوَ  َعوَّْيٌ  :"قولو تعالى ترجيح كون" لباس" مصدرا في َِ : األعالراف "َوِِلَاُس اتلذْقو
ألن التقوى ال لباس ليا، وال ُيشترط لمتقّي أن يمبس لباسا بعينالو، كمالا أن ىنالاك ، ٕٙ

مفارقالالة معجميالالة بالالين" لبالالاس" والتقالالوى"، ومالالن ثالالم رأى أن " لبالالاس " مصالالدر حقيقالالي 
لمفعل" البس"، ومعناه مزاولة التقوى، وىذا موافالق لسالياق نالص آيالات أخالرى اسالتعمل 

يذ ِِلَاٌس مذُسوْه  :"لطة، ومن ذلك قولالو تعالالىفييا" لباس" بمعنى المزاولة والمخا َُ
" 

                                           

 .٘ٔانظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم:  (ٔ)
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ٌَا النذًْوَل ِِلَاـواأي مخالطات لكم،  وقولالو تعالالى:"  ،ٚٛٔالبقرة:  ، أي ٓٔالنبالأ:  "وََسَعنْ
ا اَّللُّ ِِلَاَس اْْلُِِ  َواْْلَِِْف  :"وقتا يجتمع فيو بعضكم مع بعض، وقولو تعالى َُ ذَاَر

َ
 "فَأ

وقالالد  (.ٔ)جالالوع والخالوف، فالمبالالاس معايشالة واجتمالالاع ومعانالاة، أي معانالاة الٕٔٔالنحالل: 
يَوا ةَوِم آَدَم قَوْػ  "يرد " لباس" بمعنى المبلبس الحقيقية وذلالك وارد فالي قولالو تعالالى:

َِْءاحُِسْه َورِيشاً  ـَ َِارِي  ًَؾجْلَا َعنًَُْسْه ِِلَاـاً يُ
َ
ْه  "، وقولالو تعالالى:ٕٙاألعراف: "أ ُُ ـُ َوِِلَا

ا َضؽِيؽٌ  َُ  .ٖٕحج:ال "ذًِ
ََلُ ُوَعّقَِتاٌت ِوْي َبوْيِ يََػيْوٍِ َوِووْي  "في قولالو تعالالى:-كذلك  –كما أنو اعتمد عميو    

 ِ ْوؽِ اَّللذ
َ
ٍُ ِوْي أ ُظًَِ ََ ، حيث انتيي إلى أن الجار والمجرور" من أمر ٔٔالرعد: "َعنٍَِِْ َُيْ

ىذا ففالي اآليالة  اهلل" متعمق بصفة مقدرة لمفظ "معقبات، أي كائنة من أمر اهلل، وعمى
تقديم وتأخير، أي: لو معقبات من أمر اهلل يحفظونو مالن بالين يديالو ومالن خمفالو، مالع 
أنو ليس ىناك ما يحول دون تعمق الجار والمجرور "من أمر اهلل" بالفعل " يحفظونو 
"، وال سيما أن الفعل أقرب إلى المجرور مما عالداه مالن عناصالر الكالبلم، ولكالن العقالل 

ال يحفالالظ منالالو شالاليء، حتالالى  -وىالالو قضالالاؤه وقالالدره  -أمالالر اهلل  يحالالول دون ذلالالك؛ ألن
المعقبات المذكورة في النص، وىنا يتدخل العقالل وفالق الشالرع مالن أجالل اسالتنباط ىالذا 

 المعنى المقصود.
 
 
 
 
 

                                           

 .ٖٜ، ٕٜ، وحصاد السنين: ٜٖٚ،  ٖٛٚق :انظر: قرينة السيا (ٔ)
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 َتبئج انجذث:
اسالالتطاع البحالالث بحمالالد اهلل وتوفيقالالو أن يصالالل إلالالى عالالدد مالالن النتالالائج، يمكالالن لنالالا أن  

 ة:نركزىا من خبلل النقاط اآلتي
يعد ما تفرد بو الدكتور تمام حسان نوعا من التفسير بالرأي المحمود الالذي   [ٔ]

 يقوم عمى الفيم العميق لمعاني ألفاظ القرآن الكريم.

بالنص عمى نبوة" مؤمن آل فرعالون"، وقالد أخالذ البحالث  -رحمو اهلل  –تفرَّد   [ٕ]
لرجل برأي المفسرين الذاىبين إلى أنَّ المقصود با -من خبلل أدلة ساقيا  –

الذي جاء من أقصى المدينة فالي سالورة" يالس" إنمالا ىالو حبيالب النجالار، وأنالو 
 ليس رسوال من اهلل، كما أن " مؤمن آل فرعون" ليس كذلك. 

في بيان المقصود باألولى واآلخرة  -اعتمادا عمى سياق النص  -كما تفرد   [ٖ]
، ٖٔ، والميالالل:ٕ٘معالالا فالالي الالالنص القرآنالالي وذلالالك مالالن خالالبلل سالالور: النازعالالات:

، وقالالد أخالالذ البحالالث بالالبعض ىالالذه ٕٚ، واإلسالالراء:ٓٚ، والقصالالص:ٗضالالحى:وال
 المواضع، وتحفظ عمى بعض منيا.

إلى أن لفظ" ىؤالء" في القرآن الكريم يدل عمالى العالزوف  -رحمو اهلل -ذىب  [ٗ]
عن ذكر المشار إلييم لعدم الرضا عنيم، وأنيا تفيد االنتقاص، وبعالض ىالذه 

ومالالالن ذلالالالك مالالالا ورد فالالالي سالالالور: الشالالالواىد التالالالي ُذِكالالالرت ال تالالالدلُّ عمالالالى ىالالالذا، 
 . ٜٛ، والنحل: ٔٚ، ٛٙ، والحجر:ٛٚ، وىود:ٖٗٔ، والنساء: ٖٔالبقرة:

المقصود بأيام اهلل الواردة في الالنص القرآنالي، ورأى أن  -رحمو اهلل  –وسَّع  [٘]
الكفار والمنافقين ال يؤمنالون بيالا وال بمالا ورد فالي القالرآن الكالريم مالن اإلشالارة 

بالا تالدور حالول يالوم القيامالة أو مقالدمات ظيالوره، إلييا؛ وأن ىذه المعاني تقري
، وكالالذلك ٖٙ، ٖوذىالالب البحالالث إلالالى أن لفالالظ" يالالوم" الالالوارد فالالي سالالورة التوبالالة:
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، ال ُترَجالالى عنالالد الكفالالار أو المنالالافقين؛ ألنيالالا تتعمالالق بحالالدث مضالالى ٔٗاألنفالالال:
و ليؤالء.  وانتيى، أي أن سياق ىذه اآليات ال يندرج تحت التذكير الموجَّ

راء النحوية التالي خالالف فييالا كالل النحالاة، ومالن ذلالك القالول التفرد ببعض اآل  [ٙ]
عطاء مصطمح جديد لالواو زائالدة تسالمى واو  بنقل " ىل" إلى معنى التعجب، وا 

، ٚٓٔ -ٖٓٔ، والصالافات:٘ٔ، ويوسالف:ٗٚالبشرى، كما فالي سالور: ىالود:
، أو مخالفة بعض النحاة في ترجيح وجو إعرابي عمى وجو آخر، ٖٚوالزمر:

، ٛ٘، ٚ٘، ٕ-ٔ، والكيالف:ٗ-ٕ، وآل عمالران:ٕٔٔقالرة:كما فالي سالورة: الب
 . ٕوالسجدة:

التفرد ببعض اآلراء التي خالف فييا المفسرين، ومن ذلك القول بالأن لبالاس   [ٚ]
التقالالوى معنالالاه مزاولالالة التقالالوى، وأن شالالاىد يوسالالف لالاليس سالالوى العزيالالز نفسالالو، 
وأن يعقالوب نيالالي أبنالاءه مالالن الالالدخول مالن أبالالواب متفرقالالة؛ لالئبل ُيحالالاط بيالالم أو 

 ضيم.ببع

عمى الر م من موافقة أستاذنا لبعض المفسرين في آرائيم، إال أنو تفالرَّد فالي  [ٛ]
بيانيالالا وتوضالاليحيا والتعميالالل ليالالا، ومالالن ذلالالك: دحضالالو لفريالالة الغرانيالالق اعتمالالاًدا 
عمالالالى سالالالياق الالالالنص القرآنالالالي، والتفالالالرد فالالالي بيالالالان السالالالبع المثالالالاني، وتوضالالاليح 

بيالالالان أن المقصالالالود بدابالالالة األرض، كمالالالا تفالالالرد فالالالي بعالالالض المسالالالائل، نحالالالو: 
، ٕ٘، وأن األيمن الوارد في سالورة مالريم:ٖٛاالستفيام إنكاري في سورة طو:

 من الالُيمن، وأنو صفة لجانب الطور.

في تفرده برأيو عمى أدلة قوية استند إلييا، من أىميا  -رحمو اهلل  –اعتمد  [ٜ]
 الدليل السياقي، والدليل المغوي، والدليل العقمي.

 يو الميمة الواردة خبلل ىذا البحث:يمكن استنباط بعض قواعد التوج [ٓٔ]
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 السياق ىو القرينة الكبرى في الترجيح. - أ
 توسيع الداللة أولى من تضييقيا.  - ب
 ما ال يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. -ج
 عود الضمير إلى أقرب مذكور. -د
إذا تعالالددت االحتمالالالاالت فالالي الجممالالالة فالالأولى العناصالالالر التالالي يتعمالالالق بيالالا الجالالالار  -ه

مجرور ما اسالتقام بالو المعنالى أو دلَّالت عميالو القرينالة، وجالاء ذلالك فالي سالورة وال
 .ٔٔالرعد:

ما كان في سياق آية أولى في الترجيح مما ىو خارج عن سياقيا، وذكالر ذلالك  -و
 .ٖٙفي سورة النور:

مادام األمر يمكن حممو عمالى الحقيقالة، فالبل داعالي لحممالو عمالى المجالاز، وظيالر  -ز
 .ٕٙذلك في سورة األعراف:

األصل في األلفاظ أن تدلَّ عمى مدلوالتيا بالمعنى األصمي، وأال يصالرفيا عالن  -ح
ىذا المعنالى الحقيقالي إال أن توجالد قرينالة مانعالة مالن إرادة ىالذا المعنالى، وىالذه 
القرينة مظنتيا بيئة الكممة في النص، وليست فالي بيالت شالعري واحالد، وجالاء 

 وبة الغرانيق.ذلك ردا عمى أن " تمنى" بمعنى " تبل" في دحض أكذ

ما جاء في سياق آية قد يساعدنا في تقدير المحذوف في آية أخرى، فقد جاء  -ط
، فساعدنا ذلك فالي تقالدير فعالل ٚٔ، وص:ٕٔالفعل "اذكر" في سورة األحقاف:

 .ٖٓمحذوف تقديره" اذكر" في سورة البقرة:
 .ٕٛالقراءات القرآنية تتعاضد وال تتعارض، وظير ذلك في سورة النمل: -ي
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