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احلمد هلل خالق اإلنسان علمه القرآن وكان له خري بيان وجعل النحو ميزاان يصون به اللسان من اللحن 
 :أما بعد. وخفاء البيان

الئقه يف درك قصده تفضال على القاصي والداين والصالة احلمد هلل الذي أبرز املعاين، وأشرك خ
 :والسالم على سيدان دمحم من حاز مقاليد الكمال البياين وعلى آله وصحبه ورثة السر الرابين وبعد

فإن املراد من االعتكاف على كتاب هللا عزوجل حتقيق ما من أجله سيق وهو البيان على النحو 
وصلة إليه بغية كل قاصد، وترتدد مراتب احلّذاق يف نيل مكرمة اإلفهام لذا جند املرتضى، والتذرع ابلذرائع امل

من انربى لتلكم املهمات قد استفرغ جهده يف حتصيل املراد على النحو األكمل مث إن مراتب البيان متفاوتة 
اإلملام  يف االعتبار بقدر اتساع حدقة الناظر واستصحاب القصود وجتلية املكنوانت وال بد يف ذلك من

هو مكاان وما زاد هذه اللغة شرفا و . العريب األصيل تزيده رفعة وشأان بني قومه ففصاحة.ابللسان العريب
. ال يتصوره اإلنسانا ألسرار والدرر ماب مليئةفال غرو يف ذلك ألهنا لغة . التنزيل ها لغةتكرمي هللا هلا أن جعل

عاين ال جتدها يف لغات أخرى أو ابألحرى لتدد يف ففي الكلمة الواحدة جتد جمموعة من املفردات وامل
القرآن  –احلرف الواحد عدة معاين متمايزة يف اجلملة الواحدة، فما ابلك إذا طبق هذا على املعدزة الكربى 

 . الذي أسكت صوت كل فصيح وحاجج كل حمتج وطاعن يف الدين –الكرمي 
للغوي، والناظر يف إعراب القرآن الكرمي فاخلوض يف غمار دراسة القرآن لشيء عظيم من جانبه ا

سيالحظ أن هناك تفاوت كبري بني ذلك اإلعراب وذلك ابختالف تقدير الكالم عند كل حنوي ومن ذلك 
ينربي له اختالف املعاين طبقا الختالف اإلعراب، فكان ينبغي جتلية هذا االختالف ودفع التعارض الناشئ 

 . بني هذه املعاين
أثر " :البسيط انثر عبقا يليق هبا املقام ويكون حمط اهتمام فدعلته حتت عنوانومن هذا التمهيد 

 ."-دراسة تطبيقية-القواعد النحوية يف دفع التعارض بني املعاين التفسريية   
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 :أسباب اختيار املوضوع
 .ضوعياهناك دوافع وأسباب كثرية دفعتين الختيار هذا املوضوع فمنها ما كان ذاتيا ومنها ما كان مو 

صا أهنا يف الولوج ومعرفة أسرار لغيت اليت أعتز هبا وافتخر هبا، وخصو الرغبة  :األسباب الذاتية . أ
نيل رضى هللا عزوجل من خالل ، و رغبيت يف خدمة كتاب هللا عزوجل، متعلقة بكتاب هللا عزوجل

 .هذه الرسالة
 :فتتلّخص يف األسباب املوضوعية . ب

من خالل حترير املسائل النحوية وتبيني التعارض الذي  ةراز القيمة العلمية هلذه الدراسإب .1
 .بينها

إذ تعترب دراسة نوعية من حيث أهنا تراعي  ضوع يف ميدان الدراسات اإلسالميةأمهية هذا املو  .2
 .املسائل النحوية اليت تدفع التعارض بني آي القرآن

 :إشكالية املوضوع
حتته جمموعة من اإلشكاالت سأحاول إبذن من خالل التمهيد السابق حول هذا املوضوع تتدلى  

كيف تؤثر القاعدة النحوية يف : فاإلشكال الرئيسي الذي ينبثق منه املوضوع هو. هللا وتوفيقه اإلجابة عليها
 إزالة التعارض بني آي القرآن الكرمي؟

 :مها نويندرج حتت هذا اإلشكال إشكاال
 لكرمي؟كيف عاجل املفسرون مشكلة التعارض بني آي القرآن ا -
 ؟ و األثر الذي ترتكه القواعد النحوية بعد دفع ذلك التعارضوما ه -

 .وختتلف هذه الدراسة عن سابقاهتا أبهنا تقوم على دفع التعارض بني املعاين ابستعمال قواعد النحو 
 :أهداف املوضوع

 .إثراء مكتبة العلوم اإلسالمية بدراسة يف جمال الدراسات النحوية .1
 .لبة العلم الشرعي يف جمال الدراسات النحوية للقرآن الكرميفتح آفاق جديدة لط .2
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يكتسب هذا املوضوع أمهيته من حيث ارتباطه الوثيق ابلقرآن الكرمي، وتناوله جانبا  :أمهية املوضوع
ويعترب علم النحو مصدرا مهما يف إبراز معاين القرآن الكرمي . مهما وحيواي يف إبراز معاين القرآن الكرمي

وعلم النحو يعترب ديدن طالب . عنها وهو مصدر مهم من مصادر اليت يُعتمد عليها يف التفسري اإلعراب 
 .العلوم الشرعية واألدبية يف دراسات القرآنية واللغوية 

 :املنهج املتبع يف البحث
ء ، واستعنت فيها على أداة االستقراحتليل املادة العلميةيف  الوصفي اعتمدت يف حبثي هذا على املنهج 

 .قراءة املراجع واملصادر اليت عنيت ابملوضوع وجعل هذه املادة يف قالب علمي خيدم البحث يف
 :الدراسات السابقة

اعتمدت يف دراسيت على رسالتني هلما عالقة ابملوضوع وهاتني الدراستني تناولتا جانبا من جوانب     
القرآن  ما أبثر اختالف اإلعراب يف تفسريعلم أال وهو علم اإلعراب، فكان العنوان لكال املذكرتني موسو 

يوسف املنرياوي وكذلك للطالب أجمد وفيق أبو مطر حتت إشراف نفس الدكتور عبد  الكرمي هلديل دمحم عطية
السالم محدان اللوح ومها رسالتني وضعتا لنيل شهادة املاجيستري من اجلامعة اإلسالمية غزة كلية أصول 

م والثانية يف 2112/ه1331رآن نوقشت الرسالة األوىل يف الدين قسم التفسري وعلوم الق
 .م2111/ه1332

اطلعت على الرسالتني والحظت أثر اإلعراب يف تغري املعاين، وبدوري أردت أن أضيف شيئا هلاتني  
الدراستني يكون خمتلفا عنهما هو منهج إبراز اللمسات البيانية اليت حتققها القواعد النحوية وكذلك إعطاء 

ة جديدة لكيفية تعامل املفسرين مع اآلايت املتعارضة ظاهرية وكيفية دفع ذلك التعارض انطالقا من نظر 
 .قواعد النحو

 :أهم املصادر واملراجع
، اعتمدت على عدة مراجع ومصادر أفادتين يف مجع املادة وصقلها يف قالب علمي خيدم هذا البحث

، أحكام القرآن البن عريب: القرآن والنحو نذكر منهافكانت جمموعة متنوعة من كتب يف التفسري وعلوم 
، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، أحكام القرآن للدصاص
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اإلعراب يف القرآن ، إتقان الربهان للدكتور فضل حسن عباس، الربهان للزركشي، اإلتقان للسيوطي
، التبيان يف إعراب القرآن ألبو البقاء العبكري، إعراب القرآن للنحاس، الكرمي لسميح عاطف الزين

 .القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سامل مكرم، اتريخ النحو لألفغاين
 :خطة البحث

  :قسمت حبثي إىلوقد 
ختيار املوضوع، ومنهج شكالية، وأهداف الدراسة، وسبب اأتبعته إبو  توطئة للموضوعذكرت يف مقدمة 

 . اتبعتها فيهنهدية اليّت البحث، وامل
 مدارس كال العلمني ونشأة علم التفسري  وبوادر علم النحو  ذكرت فيه مدخــــــــــــــــــــــــــلوكذلك 

 .أعالمهما وأهم املؤلفات فيهاو 
 بحث األولامل، وقد قسمته إىل مبحثني ذكرت يف بيان مصطلحات البحث الفصل األولأّما 

عالقة التفسري ابلدراسات النحوية عرجت فيه  املبحث الثاينيف و وما يتعلق هبا، تعريف القواعد النحوية
أثر  وكذا عالقة علم النحو ابلتفسريوبينت  العلوم الضرورية للمفسر وصفاتهو  التفسري وأنواعه إلىمفهوم

 .القراءات يف املدارس النحوية
  .يف النصفني األول والثاين لتعارض بني اآلايت القرآنيةدفع االفصل الثاين وأّما  

 .وخامتة ذكرت فيها أهم النتائج املتوصل هلا
 تقرورت هشام: البـــــــــــالط 

 ه0441شعبان  92األحد 
 م9102ماي  10املوالفق ل
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 :توطئة

غة العربية هي مفخرة العرب واملسلمني وذلك لتعدد مزااي وخصائصها، ولكن البد هلذه الثروة أن أال اللّ 
ت األخرى فكان القرآن الكرمي هو الوعاء احلاوي هلذه اللغة والذي حيفظها من  تندثر وتزول كما زالت اللغا

فقد عكف املسلمون على حفظ القرآن وتفسريه كما جتهزوا  كذلك ألن حيفظوا اللسان . كل أنواع الزوال
 .األعدمي عن اللحن وحيفظا بذلك لغة القرآن فأسسوا علم النحو

 :بوادر علم النحو
قبل الفرتة اإلسالمية وبعدها بسنني عبارة قواعد جتري على السليقة والفطرة العربية، كان النحو العريب 

فالعريب كان ال يلقى مشكلة يف فهم اخلطاب ولكن سرعان ما جاء . يدرك ابلسماع ويؤخذ ابلكالم والشعر
سالم ودخل اإلسالم الذي أانر الظلمات احلوالك اليت كانت سائدة يف البالد العربية، واتسعت رقعة اإل

مما أدى هذا األخري إىل شيوع . أصبح لزاما عليهم تعلم القرآن وفهم شرائعه. األعاجم يف هذا الدين احلنيف
 .اللحن يف تالوة القرآن بسبب هذه العدمة اليت كانت عندهم

أرجع العلماء ظاهرة شيوع اللحن إىل العهد النبوي حيث دخل يف اإلسالم طائفة من املوايل والعبيد 
يف عهد الرسول عليه السالم " أنه : الذين ال ينتسبون إىل أصل ريب، يقول الدكتور عبد العال سامل مكرم

وتعلموا اللغة العربية حماكاة . دخل اإلسالم طائفة من املوايل والعبيد الذين ال ينتسبون إىل أصل عريب
نات األعدمية تسيطر على هذه وتقليدا، غري أن ألسنتهم مل تكن تنطق بعربية خالصة، فقد كانت اللك

    1".ومن مث ظهر اللحن. األلسنة
فيمكن القول أن الفضل يعود إىل الدين اإلسالمي عامة والقرآن خاصة، فلوالمها ملا كان هلذا العلم 

فخوفا من ضياع الرسالة احملمدية وحتريف القرآن َجنَّد اخللفاء الراشدون علماء حذاقا يف كالم العرب . وجود
 .جل وضع قواعد وركائز تصون اللسان عن اللحن يف القرآنمن أ

كان علم النحو منثورا يف لسان العرب وحمفوظا حىت اهتدى إليه فطاحلة اللغة وأذكاهم ومجعوه بني 
. وقد اختلفت الرواايت يف أول َمْن وضع لبنات هذا العلم. دفيت الكتب وقسموه فيها إىل أبواب وفصول

علي بن أيب طالب؟ أو أبو األسود "ت متعددة حول من وضع علم النحو هل هو ذكر ابن األنباري روااي

                                                           
 . 71م، ص7711العال سامل مكرم، مؤسسة علي جراح الصباح، الطبعة الثانية  عبد. القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية، د 1
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" وقال السريايف. 3"2، عمر بن اخلطاب، عبد الرمحن بن هرمز، نصر بن عاصم1الدؤيل أو زايد بن أبيه
اختلف الناس يف أول من رسم النحو فقال قائلون أبو األسود الدؤيل وقال آخرون نصر بن عاصم الدؤيل 

 .4"ل الليثي وقال آخرون عبد الرمحن بن هرمزويقا
هذه رواايت متضاربة فيما بينها ولكن هذا ال حيدب احلقيقة اليت تعضدها رواايت صحيحة أن واضع 

فابن . علم النحو هو علي بن أيب طالب هنع هللا يضر فهو كان السبب يف دفع أيب األسود الدؤيل إىل رسم النحو
وأبو األسود . ألن الرواايت كلها تسند إىل أيب األسود الدؤيل"من وضع النحو يرى أن علّيا هو  األنباري

لفقت حدوده : من أين لك هذا النحو؟ قال: يسنده إىل علي، فإنه روي عن أيب األسود أنه سئل فقيل له
 . 5"من علي بن أيب طالب

األسود الدؤيل هو أول من إذن فعلي بن أيب طالب هنع هللا يضر هو أول من وضع حدود علم النحو، وأبو 
ولكن هذا ال ينقص ِمن عمل الذين أتوا بعدهم شيئا وحرروا قواعد النحو . رسم تلك احلدود وبوب أبواهبا
 . وأخرجوه للعاملني هذا وهللا أعلم

 :نشأة علم التفسري
لنيب صلى أرسل هللا عزوجل أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين وهادين ألقوامهم، وأيدهم ابملعدزات وكان ا

 .هللا عليه وسلم خامتهم وأيده مبعدزة القرآن الذي أسكت به صوت كل طاعن وحاقد عليه
وقد احتوى هذا القرآن على تشريعات وأحكام تنظم حياة املسلمني، فكان البد من تبيينها وتفسريها 

حدود وأقسام بل  فانطلقت بذلك بوادر التفسري النبوي فلم يكن التفسري يف ابكورة نشأته ذو. للمسلمني
 .جيري جمرى السليقة والفهم إىل أن تصّدر علماء اإلسالم إىل تدوينه وبتبويبه

                                                           
سري أعالم النبالء، مشس الدين :ينظر. 33يكىن أباب املغرية تويف سنة  ،وهو زايد بن عبيد الثقفي، وهو زايد ابن مسية، وهي أمه 1

 .3/324م،1283-ه1313طبعة الثالثة جمموعة من احملققني حتت إشراف األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ال: الذهيب،تح
املقرئ، النحوي، البصري، أخذ القراءة عن أيب األسود الدؤيل، والنحو واللغة عن . نصر بن عاصم بن أيب سعيد الليثي ويقال الدؤيل 2

ن للطباعة والنشر والتوزيع، ينظر البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، الفريوز آابدي، دار سعد الدي. ه ابلبصرة21حيىي بن يعمر تويف سنة 
 .313م، ص2111-ه1321الطبعة األوىل 

-ه7741األردن، طبعة الثالثة -إبراهيم السمرائي، مكتبة املنار الزرقاء: ينظر كتاب نزهة األلباء يف طبقات األدابء، البن األنباري، تح 3
 . 79م، ص7791

 . 77م، ص7711-ه7111ودمحم عبد املنعم خفاجي، الطبعة  طه دمحم الزيين: أخبار النحويني البصريني، السريايف، تح 4
 .11-17املصدر السابق ص 5
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وميكن أن نقسم مراحل نشأة علم التفسري إىل ثالثة مراحل رئيسية وذلك ابعتبار زمن التدوين لعلم  
 : التفسري هي

 :مرحلة ما قبل التدوين: أوال
لقي عن الشيوخ أو كما يصح القول عنها أهنا مرحلة الفتوة، فكان إن هذه املرحلة متيزت ابملشافهة والت

انشئا يف أحضان علم احلديث حيث " التفسري آنذاك حمصورا يف األذهان والعقول، فعلم التفسري كان علما 
 .1"مل يكن مثة علم يومئذ غري علم احلديث

 >>:القرآن الكرمي، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص وذلك ألن مجوع األمة اإلسالمية مل تكن مأمورة ابلتدوين إال تدوين
<< التكتبوا عين شيئا إال القرآن ومن كتب عين شيئا سوى القرآن فليمحه

ولكن هذا املنع مل يكن دائما  .2
وبعد عصر الصحابة عندما . فلقد أذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة التدوين بعد أن أمن عليهم من اللبس

ازداد التدوين للتفسري يف هذه الفرتة فقد كثر عدد الكّتاب وتوفرت وسائل "ة اإلسالمية اتسعت الرقع
الكتابة، لكنه مل يكن مل يكن مبواب فكانت األحاديث فيه غري مرتبة فيه فحديث عن الزكاة يتلوه تفسري آية 

حاديث فيه غري مرتبة متيزت هذه املرحلة بقّلة التدوين يف التفسري، وكذلك كانت األ. 3"عن اخلمر مثال
 .ومبوبة وامتدت هذه املرحلة من عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل عهد عمر بن عبد العزيز يف القرن الثاين

 :مرحلة التدوين: اثنيا
كان هلذه املرحلة طابع جديد متيزت به عن سابقتها، حيث أن هذه األخرية أعطت لعلم التفسري دفعة 

هتمام به كعلم خاص ومستقل عن علم احلديث وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل قوية للظهور والبزوغ واال
 :فرتتني مها

ففي عهد عمر بن عبد العزيز بدأ التدوين يف علم احلديث وتبويبه،  :الفرتة أوىل يف بداايت التدوين
 هذه املرحلة وختلل التفسري يف. 4وكان التفسري اباب من أبوابه وكان لإلسناد يف هذه املرحلة عناية خاصة

 .الكثري من اإلسرائيليات

                                                           
 .774ط، ص.القاهرة، د -مدخل إىل التفسري وعلوم القرآن، عبد اجلواد خلف عبد اجلواد، دار البيان العريب 1
 .وإسناده صحيح على شرط الشيخني. 77491رقم  71/777رواه أمحد يف مسنده  2
د فهد الرومي، إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، .فسري يف القرن الرابع عشر،أاجتاهات الت 3

 .7/17م، 7791/ه7741الطبعة األوىل 
 .711مدخل إىل التفسري وعلوم القرآن، عبد اجلواد ص. 7/17اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، فهد الرومي : ينظر 4
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كانت بداية هذه الفرتة يف أوائل القرن الرابع هدري، حيث وضع   :الفرتة االنفصالية واالستقاللية
وانتشرت فيها تفاسري متعددة .1التفسري لكل آية من القرآن الكرمي ورتب ذلك على حسب ترتيب املصحف

 العقلي إىل تفاسري أخرى تنوعت وتشبعت ألواهنا حسب اجتاهات ومتنوعة انطالقا من التفسري ابملأثور مث
 . 2أصحاهبا

وقد ذكر ابن تيمية يف جمموع الفتاوى وابن خلكان يف وفيات األعيان أن أول من صنف يف التفسري "
وابن جرير الطربي ( ه273ت)وتبعه من املفسرين ابن ماجة ( ه132ت)عبد امللك بن جريج

 . 3("ه327ت)، وابن أيب حامت (ه318)املنذر النيسابوري وأبو بكر ابن ( ه311ت)
كما ظهرت يف هذه الفرتة تفاسري منحرفة خمالفة ألصول وقواعد التفسري واللغة وذلك لعدة أسباب 
أمجلها الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي يف عشرة أخطاء واليت رأى أهنا هي سبب االحنراف يف التفسري 

 :ثال ال احلصرنذكر منها على سبيل امل
 .دخول عامل القرآن مبقررات فكرية سابقة .1
 .اخلطأ يف فهم بعض اآلايت .2
 .عدم اتباع أحسن طرق التفسري .3
 .عدم اعتماد األحاديث الصحيحة يف التفسري .3
 .  4التساهل يف رواية اإلسرائيليات .3

 :مرحلة ما بعد التدوين: اثلثا
حيث شهد التفسري حركة جديدة يف فهم معاين القرآن تعترب هذه املرحلة فريدة من نوعها لعلم التفسري، 

 . أعاد له احلياة من جديد وهنض به من اجلمود والتقليد الذي كان فيه
إىل تفسري يشمل موضوعا أو  -االعتماد على النقل والعقل –فلقد انتقل التفسري من مظهره األول 

منها حل تلك القضية أو مظاهرها،  قضية ما، حبيث جتمع كل اآلايت اليت ختص تلك القضية وتستخرج
 . أطلق على هذا اللون من التفسري ابلتفسري املوضوعي

                                                           
 .7/741م، 1444القاهرة، الطبعة السابعة  -التفسري واملفسرون، دمحم حسني الذهيب،مكتبة وهبة: ينظر 1
 . 77م، ص1444-7717دمشق، الطبعة الثالثة  -مصطفى مسلم، دار القلم.مباحث يف التفسري املوضوعي، د 2
 . 11م، ص7777-ه7777غزة، الطبعة الثانية –قداد عصام زهد، مطبعة امل.مجال اهلويب ، د.التفسري ومناهج املفسرين، د 3
 .771م، ص1449-ه7717دمشق، الطبعة الثالثة  -صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار القلم.تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، د 4
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يف القرن الرابع عشر اهلدري، عندما قُررت هذه املادة ضمن مواد قسم " ظهرت معامل هذا التفسري 
ىل كانت إال أن لبنات هذا اللون من التفسري وعناصره األو . التفسري بكلية أصول الدين جبامع األزهر

 . 1"موجودة منذ عصر التنزيل يف حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
فهذا العلم ميكن القول عنه ليس ابجلديد يف الظهور، ولكن قواعده وأسسه ومعامله وظهور كعلم مستقل 

وقد ألفت فيه كتب  . هذا هو اجلديد الذي كان وليد القرن الرابع عشر وال يزال قائما إىل عصران احلاضر
 .  2(اإلنسان يف القرآن، األخالق يف القرآن، اليهود يف القرآن) كثرية حتت عناوين شىت منها 

وإىل جانب هذا اللون من التفسري نرى كذلك لوان آخر من التفسري وهو ليس ابلبعيد عنه ال يف الزمن 
يتها وإخراجها من فهو جعل التفسري حركيا إصالحيا معايشا لواقع األمة يسعى إىل هدا.وال يف األهداف

 .عفن اخلرافات أال وهو التفسري اإلصالحي
ظهر هذا النوع من التفسري يف أواخر القرن عشر وبداية القرن الرابع عشر اهلدري، حيث كان يسود 
العامل اإلسالمي عوامل الضعف والتخلف نتيدة اجلهل أبحكام الشريعة اإلسالمية واستبداهلا بعادات 

 . 3وضعية ما أنزل هللا هبا من سلطان وتقاليد حملية وأحكام
وتلميذه دمحم  4مجال الدين األفغاين: من أهم الشخصيات اليت برزت يف هذا اللون من التفسري هي

ختتلف حركة أبو األعلى املودودي وسيد قطب على  .7وسيد قطب 6وكذلك أبو األعلى املودودي 5عبده

                                                           
 .71مباحث يف التفسري املوضوعي، مصطفى مسلم،ص 1
 .املصدر نفسه 2
 .117ويب وعصام زهد، صالتفسري ومناهج املفسرين، مجال اهل:ينظر 3
فيلسوف اإلسالم يف عصره، وأحد الرجال األفذاذ الذين قامت على سواعدهم هنضة الشرق : احلسيين، مجال الدين( 2)دمحم بن صفدر  4

 األعالم، الزركلي، دار العلم للماليني،: ينظر. ه1313تويف سنة . ه ونشأ بكابل1233( أبفغانستان)ولد يف أسعد آابد . احلاضرة
 .4/148، 2112الطبعة خامسة عشر 

، ولد سنة مفيت الداير املصرية، ومن كبار رجال اإلصالح والتدديد يف اإلسالم: دمحم عبده بن حسن خري هللا، من آل الرتكماين 5
 .4/232األعالم للزركلي : ينظر.ه1323سنة  ه وتويف1244

األستاذ أبو األعلى :ينظر. ه7177سس اجلماعة اإلسالمية تويف عام ه مبدينة أورنك آابد، أ7117أبو األعلى املودودي ولد عام  6
أمحد أمحد غلوش، رسالة مقدمة لنيل شهادة .املودودي ومنهده يف تفسري القرآن الكرمي،إعداد الطالب اليف الدين ترايب حتت إشراف د

 .  11ه جامعة أم القرى مكة املكرمة، ص7741-ه7741املاجسيتري يف الكتاب والسنة 
سيد : ينظر. م7711م، وتويف سنة 7741هو سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل ولد يف قرية موشة إحدى قرى حمافظة آسيوط يف  7

 .71م، ص1474-ه7717دمشق، الطبعة اخلامسة -صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار القلم.قطب من امليالد إىل االستشهاد، د
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زمت طريقة السلف الصاحل يف تفسري القرآن والعيش يف ظالله حركة مجال الدين األفغاين وتلميذه يف أهنا الت
وفهم معانيه فهما يتفق مع أسس ومبادئ العقيدة اإلسالمية، مع الرتكيز على اجلانب الرتبوي الذي يظهر 

 . 1سلوك الفرد واألسرة واجملتمع
ميد بن ابديس يف كما انتهج هذا اللون يف بالد املغرب العريب ثلة من املصلحني من أبرزهم عبد احل

 .تفسريه جمالس التذكري والشيخ البشري اإلبراهيمي
 :مدارس العلمني

العلم صيد والكتابة قيد فمن هذه املقولة الشهرية لإلمام الشافعي يف ديوانه، ميكن أن نقول العلم الذي 
وسنذكر يف . عظهر يف تلك القرون املباركة علم غزير تعدد مشاربه ومدارسه اليت حوته وحفظته من الضيا 

 .هذه النقطة املدارس اليت عنيت بدراسة النحو واملدارس اليت عنيت ابلتفسري
 :املدارس النحوية

لقد تصدرت لدراسة النحو جمموعة من املدارس اليت تعترب هي الرائدة يف علم النحو، حصرها عبد 
ة، األندلسية، ومدرسة الشام املدرسة البصرية، الكوفية، البغدادي: العايل سامل مكرم يف مخس مدارس هي

 .ومصر
 :املدرسة البصرية . أ

تعترب البصرة هي املعهد الذي ترعرع فيه علم النحو، ففيها نشأ وتتطور حىت ابنت كل معامله يقول عبد 
من أجل هذا أقرر هنا أن علماء البصرة احتضنوا الدراسة النحوية ألهنا يف بلدهم نشأة، : "العال سامل مكرم

 .2"كونت، وعلى يدهم أخذت تنمو شيئا فشيئا، وتتطور حينا بعد حنيويف مدينتهم ت
، أبو زيد سعيد بن أوس (ه42)، أبو األسود الدؤيل(ه181ت)سبويه: ومن أبرز روادها وأعالمها

 (.  ه213ت)األنصاري 
 :املدرسة الكوفية . ب

ركة القادسية وفتح أنشأهتا جليوش اإلسالمية يف مع"يقول عبد العال عن نشأة مدرسة الكوفة أهنا قد 
 املدائن يف العراق، وكان أغلب سكاهنا العرب ممن أهل اليمن، ومشال اجلزيرة العربية، وهي تضم عددا كبريا 

 
                                                           

 . 111ويب وعصام زهد،صالتفسري ومناهج املفسرين، مجال اهل: ينظر 1
 .91القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية، عبد العال سامل مكرم، ص 2
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 . 1"من أهل البيواتت العربية القدمية اليت كان هلا مركز مرموق يف اجلاهلية
فتحوا بالد العراق ويعود  إذا يعود الفضل يف نشأة هذه املدرسة العريقة إىل جيوش اإلسالم الذين

الفضل كذلك إىل املدرسة البصرية اليت تطورت يف نظمها وأصوهلا، فكانت بذلك ينبوع للمدرسة الكوفية 
 .2تستقي منها حىت تنمو وتزدهر

 (ه187ت)، أبو جعفر الرؤاسي(ه182ت)الكسائي: ومن أبرز أعالمها
 .املدرسة البغدادية . ت

ستني البصرية والكوفية حيث اختذت هندا جديد يف دراساهتا نشأت هذه املدرسة على أنقاض املدر 
ومصنفاهتا النحوية يقوم على انتخاب األراء من املدرستني البصرية والكوفية فنشأ بذلك جيل من النحاة 
حيمل آراء املدرستني ويعىن ابلتعمق يف مصنفات أصحاهبا والنفوذ من خالل ذلك إىل كثريا من األراء 

  3.النحوية اجلديدة
وتبنيها هلذه األفكار جعل العلماء يتنازعون يف تصنيفها وذلك ألهنا اجتهت يف اجتاهني، اجتاه مبكر 

كما اجته الزجاجي اجتاه مقابل الجتاه ابن  . عند ابن كيسان حيث نزع فيه أصحابه إىل أراء املدرسة الكوفية
ن والزجاجي وابن جين من أهم أعالم وكان ابن كيسا4.كيسان حيث نزع أصحابه إىل أراء املدرسة البصرية

 .هذه املدرسة
 :املدرسة األندلسية . ث

كان للديش الشامي األثر البالغ يف نقل علم النحو إىل األندلس، فبعدما دخلوها فاحتني بدؤوا يف نشر 
العلوم اإلسالمية والتدريبية، وعرف األندلسيون النحو الكويف قبل النحو البصري، وذلك عن طريق كتاب 

سائي، ولكن سرعان ما نزعوا إىل دراسة النحو البصري من كتاب سيبويه فنكبوا عليه دراسة وحفظا الك
 .  5وبعد ذلك شرعوا يف حماوالت لتأليف يف هذا الفن

                                                           
 .717، ص القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية، عبد العال سامل مكرم: ينظر 1
 .717ص، املصدر نفسه :ينظر 2
 .171املدارس النحوية، أمحد شوقي ضيف، دار املعارف، دط، ص: ينظر 3
 .179، صاملصدر نفسه: ينظر 4
 .17.71من اتريخ النحو العريب، سعيد األفغاين، ص: ينظر 5
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فكان لعلماء األندلس مذهبان يف النحو عكفوا عليهما ودرسومها واختاروا منهما حىت يكون هلم بذلك 
ْوروري  ومن أشهر علمائها.  1مذهب خاص

َ
 (.331ت)وابن اإلفليلي ( ه128ت)جودي بن عثمان امل

 :املدرسة املصرية . ج
كان للرحالت العلمية ملدن العراق الكوفة، البصرة، الشام أثر واضح يف نشأة املدرسة املصرية، حيث 

 كانت أول بعثة مصرية تتده إىل مدينة البصرة، هي البعثة املمثلة يف شخص الوليد بن دمحم التميمي"
وعندما رجع إىل مصر أسس املدرسة املصرية، وكما اجته والّد إىل البصرة اجته . 3"املشهور بوالّد 2املصادري

أبو احلسن األعز إىل الكوفة وأخذ العلم عن علي بن محزة الكسائي، ولكن هذا مل يكف علماء مصر عن 
 .4الطلب بل كان هناك رحلة أخرى لبغداد من أجل األخذ عن علمائها

درسة املصرية مزجت بني املدارس الثالث حىت تعطي لنفسها صبغة وهندا خاصا يف الدراسات فامل
 .ومن أشهر علمائها والّد و أبو األحسن األعز. النحوية

. ويف هذا ميكن القول أن مهد النحو كان حمصورا يف مدرستني اثنتني مها املدرسة البصرية والكوفية
نت تستقي أصوهلا ومناهدها من خالل آراء املدرستني ومن مّث تضيف فاملالحظ يف تلك املدارس أهنا كا

وتبقى املدرسة الرائدة يف النحو املمنهدة ألصوله وقواعده هي املدرسة البصرية، . شيئا جديدا مييزها عنهما
يطلع يف وضوح على نشاط النحاة يف العصر، ( املدارس النحوية)ومن يرجع إىل كتابنا :"يقول شوقي ضيف

كانت املدرستان البصرية والكوفية قائمتني، وأخذت املدرسة البغدادية طريقها إىل الظهور أبخذة من   فقد
 .  5"العصر، وإىل املدرسة البصرية يرجع الفضل يف إقامة صرح النحو العريب بكل ما يتصل به من قواعد

 :املدارس التفسريية وأعالمها
فسري القرآن ودرك معانيه، ولقد تعددت تلك املدارس تعد املدارس التفسريية هي الوعاء احلافظ لت

 :وتنوعت طبقا لتعدد الفهوم وتنوعها، ولقد قسم الذهيب هذه املدارس إىل ثالثة هي
                                                           

 .71، من اتريخ النحو العريب، سعيد األفغاين  :ينظر 1
روى كتب اللغة، . روى عن املهّلىب، وأىب زرعة املؤذن. يكىن أاب علىّ . «واّلد»يعرف ب : الوليد بن دمحم التميمى النحوى املصرى 2
اتريخ ابن يونس املصري،عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف،دار الكتب : ينظر. ه243مات ىف رجب سنة .وكان ثقة. النحوو 

 .1/313هـ،  1321األوىل، : بريوت،الطبعة -العلمية
 .711القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية، عبد العال سامل مكرم، ص 3
 .711املصدر نفسه ص: ينظر 4
 . 7/771م، 7771-م7714مصر، الطبعة األوىل -ريخ األدب العريب، شوقي ضيف، دار املعارفات 5
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اليت قامت على يد عبد هللا بن عباس هنع هللا يضر يف مكة املكرمة وكان من روادها أيضا  :مدرسة مكة .1
 (.ه23)سعيد بن جبري 

ت على يد أيب بن كعب يف املدينة املنورة، وكان معه فيها زيد بن أسلم أتسس :مدرسة املدينة .2
 (.ه134ت)

، وكان من أعالمها 1قامت هذه املدرسة على يد عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر يف العراق :مدرسة العراق .3
 (.ه111ت)أيضا احلسن البصري 

ال ينفي وجود مدارس أخر عنيت هبذا تعترب هذه املدارس الثالث هي األشهر يف التفسري إال أن هذا 
 :العلم، فقد أضاف دمحم أبو شهبة مدارس أخرى هي

 .قامت حتت إشراف الصحابيني أبو الدرداء األنصاري اخلزرجي ومتيم الداري :مدرسة الشام .3
 .وأستاذها األكرب عبد هللا بن عمرو بن العاص :مدرسة مصر .3
 .2أبو موسى األشعري وأستاذاها األكربان معاذ بن جبل :مدرسة اليمن .4

واملالحظ من خالل ما سردانه حول املدارس النحوية والتفسريية أن بوادر علم النحو كانت وليدة علم 
وكذلك يف املدينة ومكة وكذا ( بغداد -البصرة -كوفة) فعلم التفسري ازدهر وانتشر يف العراق كلها . التفسري

 .ه يف العراق موطن مدرسة التفسري العراقيةالشأن لعلم النحو فهو انتشر وازدهر وبنيت أصول
 :التعارض بني األدلة الشرعية

بشرط تساوي ". تقابل الدليلني على وجه املمانعة:" التعارض بني األدلة الشرعية يف علم أصول الفقه
 ويتضمن كيفية عمل اجملتهد يف اجلمع بني. 3الدليلني يف الثبوت، والقوة، واحتادمها يف احلكم ويف الوقت

 .    األدلة، أو التقدمي، وغري ذلك وفق ضوابط منهدية لإلستدالل
 :معىن التعارض بني األدلة

 : التعريف اللغوي
 :وهلا معان مهها( ع ر ض)من مادة : التعارض لغة
 .فيقال عريض: عكس الطول

                                                           
 .99-91-7/11التفسري واملفسرون للذهيب : ينظر 1
 .11ه، ص7749القاهرة، الطبعة الرابعة  -اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، دمحم أبو شهبة، مكتبة السنة: ينظر 2
 .7/741م، ص1444-ه7717دمحم اتمر، دار الكتب العلمية، : صول الفقه، الزركشي، تحالبحر احمليط يف أ 3
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 .ويقال عارضت فالان أي سرت حياله وعارضته مثل ما صنع
 .عىن االصطالحي الذي سنتعرف عليه فيما بعدواملعىن الثاين هو األقرب إىل امل

 .1األمارة يف الشيء، كما يعين املرشد: أما الدليل لغة فهو
 :التعارض بني األدلة عند علماء أصول الفقه

الدليل هو ما يرشد إىل احلكم الشرعي مثال نقول الصالة واجبة الدليل هو الذي أرشدان إىل القول 
 .ابلوجوب

 :قد تعددت تعريفاته عند العلماء، خنتار منهاأما تعريف التعارض ف
، وانتقد هذا التعريف ألن فيه "تقابل احلدتني على سبيل املدافعة واملمانعة"(:ه384)السرخسي 

 .2حشوا فاملدافعة هي املمانعة
 .3"تقابل احلدتني على سواء ال مزية ألحدمها يف حكمني متضادين"(:ه047)عبد العزيز البخاري 

 .4"تقابل الدليلني على سبيل املمانعة"(:ه073)الزركشي 
وتعريف الزركشي أفضل من تعريف السرخسي وأوجز، غري أننا خنتار التعريف الثاين ألنه فصل وذكر 

وجهور األصوليني على أن التعارض والتعادل واملعارضة . قيد املساواة بني الدليلني والتضاد بني احلكمني
 .مبعىن واحد

 :األدلةحقيقة التعارض بني 
ويف احلقيقة ال يوجد تعارض حقيقي بني األدلة الشرعية، غري أن النصوص قد تطرأ عليها عوامل من 

أنه ال تناقض يف األدلة الشرعية، فال ميكن أن جتد آية تقول  : خالل يظهر الظاهري ال احلقيقي، أو مبعىن
 .كذا حالل وأخرى تقول حرام

 :أسباب وجود التعارض الظاهري
عة أسباب عامة، وهي العائدة إىل السند واللفظ والفهم واألدلة املختلف فيها، وقد تتداخل هناك أرب

 .هذه األسباب فيما بينها وتتشابك

                                                           
 .7/117-1/117م، 797777عبد السالم هارون، دار اجليل، ط: معدم مقاييس اللغة، أبو احلسن بن فارس، تح 1
 .1/74م، 7771، 7احملرر يف أصول الفقه، دمحم السرخسي، دار الكتب العلمية، ط 2
 .1/714م، 7771، 7ار عن أصول البزدوي، عبد العزيز البخاري، دار الكتب العلمية، طكشف األسر  3
 .7/741م، ص1444-ه7717دمحم اتمر، دار الكتب العلمية، : البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، تح 4
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 :األسباب العائدة إىل السند
وهذه األسباب ال ميكن تصورها يف القرآن الكرمي، ألنه قطعي الثبوت، لكنها موجودة بكثرة يف دليل 

. ، وقد تتعارض األحاديث وفقا الختالف احملدثني واألصوليني يف بعض املسائل-اآلحاد –السنة النبوية 
من هذه املسائل اختالفهم يف بعض الرواة وهذا يؤدي إىل التعارض بني األحاديث، إضافة إىل هذا اختالف 

وأمحد العلماء يف األخذ ابحلديث املرسل، فذهب مجهور احملدثني إىل عدم قبوله، وذهب أبو حنيفة ومالك 
 .1يف أشهر روايتيه واملعتزلة إىل أنه مقبول

من كان له طلبة عند أخيه فعليه :"وأحياان خيالف خرب اآلحاد خربا مشهورا، وذلك مثل تعارض حديث
وهذا حديث آحاد عارض احلديث ". البينة، واملطلوب أوىل ابليمني، فإن نكل حلف الطالب وأخذ

 .   2وهذا تعارض". على من أنكرالبينة على املدعي واليمني :"املشهور
 :األسباب العائدة إىل اللفظ 

احتمال االشرتاك والنقل واجملاز : هذه األسباب حصرها الرازي يف مخسة أسباب واحتماالت وهي
 :  وتفصيلها كما يلي. 3واإلضمار والتخصيص

واحتمال . 4ة على السواءهو اللفظ املشرتك هو اللفظ الدال على معنيني خمتلفني أو أكثر دالل :االشرتاك

 چ چ ڃ ڃچ: قوله تعاىل: االشرتاك يؤدي إىل التعارض بني األدلة ومثاله

فاجلمهور على أن القرء الطهر، واحلنفية على أنه احليض، وقد حشد كل فريق أدلته . 228البقرة چ چچ
. لذلك وهذا يؤدي ابلضرورة إىل توهم التعارض بني هذه األدلة  

لفظ الصالة كان يطلق : هو لفظ وضع ملعىن بعد وضعه ملعىن آخر أوال، مثل اللفظ املنقول :النقل
ومل نقف على مثال للتعارض . على الدعاء مث مبديء اإلسالم أصبح يطلق على األفعال املخصوصة شرعا

 .كما مل يذك الرازي مثاال عن ذلك. بني األدلة بسبب احتمال النقل

                                                           
 .1/719البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين الزركشي،  1
 .714-777م، ص7779، 1 الرتكي، مؤسسة الرسالة، طأسباب اختالف الفقهاء، عبد هللا 2
 .7/117م، 7771، 1طه جابر العلواين، مؤسسة الرسالة، ط: احملصول، فخر الدين الرازي، تح 3
 .1/799البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين الزركشي،  4
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وهكذا قد يتوهم . وهو عكس احلقيقة. معىن غري موضوع لههو اللفظ املستعمل يف  :احتمال اجملاز
صالة ملن مل يقرأ بفاحتة : "تعارض حديث: ومثال اجملاز. 1أحد الفقهاء اجملاز وغريه حيمل على احلقيقة

ومل أيمره بقراءة ( مث اقرأ ما تيسر من القرآن:)وحديث املسيء صالته حيث قال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص" الكتاب
فاحتة، فكان التعارض ظاهرا، لذلك ذهب احلنفية إىل محل احلديث األول على اجملاز فقالوا ال صالة كاملة ال

 .ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب
 .ومل يذكر الرازي أي مثال عنه. اللفظ املضمر هو اللفظ احملذوف الذي له أثر يف الكالم :اإلضمار

عل اجملتهد يتوهم وجود التعارض بني الدليل إن احتمال التخصيص وعدمه جي :احتمال التخصيص
مع ". من بدل دينه فاقتلوه:"أن احلنفية يرون تعارض حديث: وأمثلته كثرية منها. العام والدليل اخلاص

 . 2حديث هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن قتل النساء والصبيان، فذهبوا إىل عدم قتل املرتدة، وخالفهم اجلمهور
 :باب ذكرها الرازي يضاف هلا أسباب مثلهذه مخسة أس
 :تعارض قوله تعاىل: والدليل املطلق يعارض يف الظاهر الدليل املقيد، ومثاله :اإلطالق والتقييد

. مع األحاديث اليت تقيد عدد الرضعات احملرمة. 23النساء چ ک ک کچ
 . 3تقييد العدد فذهب احلنفية واملالكية إىل أن مطلق الرضاع حيرم، وذهب غريهم إىل

: قد تتعارض دالالت األلفاظ وخيتلف الفقهاء يف الرتجيح، مثل :التعارض بسبب دالالت األلفاظ

وحديث الذي سأل النيب صلى . 233البقرة ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ :تعارض قوله
لوية فاآلية تدل ابإلشارة إىل أو . هللا عليه وسلم عن أحق الناس بصحبته فأجابه أمك، أمك، أمك مث أبوك

األب، يف النفقة من مال االبن إذا كان األب فقريا، فقال املالكية أبولوية األب، بينما ذهب اجلمهور إىل 
 .  4تقدمي األم على األب عمال بظاهر احلديث

إن أفهام اجملتهدين تتفاوت وهذا أمر فطري مما يؤدي إىل احتمال  :األسباب العائدة إىل الفهم
ما روي من أن النيب تزوج مبيمونة وهو : ود عن الصحابة رضوان هللا عليهم، مثالهوهذا األمر موج. التعارض

                                                           
 .7/111البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين الزركشي،  1
 .171ف الفقهاء، عبد هللا الرتكي، صأسباب اختال 2
 .114-111م، ص1447، 7أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، مصطفى اخلن، مؤسسة الرسالة، ط 3
 .779-771أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، مصطفى اخلن، ص 4
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حمرم ويف رواية أخرى وهو حالل، فتفاوتت رواايت الصحابة فدل على أمهية اختالف الفهم يف ظهور 
 .1التعارض بني األدلة

 :مثل األسباب العائدة إىل املصادر املختلف فيها
القول بطهر بسؤر الطري : لقياس وهذا ما جيعله مدعاة للتعارض مثليكفي أنه خالف ا :االستحسان

وميكن القول أبن االستحسان ترجيح بني قياسني لذا يدخله بعض األصوليني يف . استحساان خيالف القياس
 .2ابب الرتجيح

هنا كما ذكران خيتلف تقديرها من جمتهد آلخر، وهذا نلمسه يف تعرف الدبوسي هلا أب  :املصاحل املرسلة
 .3"ما لو عرض على العقول تلقته ابلقبول"

تعارض فتوى املتأخرين من احلنفية جبواز أخذ األجرة على : نظرا لتغريه مكاان وزماان، ومثاله :العرف
 .4اإلمامة اعتمادا على العرف، تتعارض مع فتاوى السلف بعدم أخذ األجرة على ذلك

بتوريث املطلقة ابئنا يف مرض موت املطلق، وهذا  مثاله تعارض قضاء عثمان بن عفان :عمل الصحايب
 .5خمالف لألدلة الدالة على عدم توريث املبتوتة مطلقا

". البيعان ابخليار ما مل يتفرقا:"تعارض عملهم يف منع خيار اجمللس مع حديث: مثل :عمل أهل املدينة
 .فكان عمل املدينة سببا للتعارض

 :كيفية درأ التعارض
الظاهري، فال بد من اجلمع أو احتمال النسخ أو الرتجيح، ويف هذا يقول اإلمام ابن إذا ظهر التعارض 

 ":مرتقى الوصول"العاصم الغرانطي، صاحب نظم 
 .6يقدر على اجلمع وال النسخ احنتم******* إذا الدليالن تعارضا ومل 

 
                                                           

 .717-714م، ص7771، 1القاهرة، ط -كر العريبأسباب اختالف الفقهاء، علي اخلفيف، دار الف 1
 .711-711أسباب اختالف الفقهاء، عبد هللا الرتكي، ص 2
 .799بريوت، ص-إرشاد الفحول، دمحم الشوكاين، دار املعرفة 3
 .1/911، 7771ط، .اجلزائر، د-أصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، دار الفكر 4
 .177-174يف اختالف الفقهاء، مصطفى اخلن، ص أثر االختالف يف القواعد األصولية 5
 .971م، ص1441، 7األردن، ط-شرح نظم مرتقى الوصول إىل علم األصول أليب عاصم الغرانطي، فخر الدين احملسي، الدار األثرية 6
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إّن القرآن الكرمي يزخر بكثري من املزااي واخلصائص اليت جتعله أفضل كتاب مساوي على غرار الكتب 
فقد عدز العرب عن اإلتيان مبثله . السماوية األخرى، ويكفي أنه معدزة كربى يف البيان وبالغة اللسان

ڭ ۇ ۇ ٹ ٹ چ يف هذا املقام على أن أيتوا مبثله ولو بسورة ونظريه، فاهلل عزوجل حتداهم

ولكن العرب  أجلمت . [38:يونس] چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ
هذا حال العريب األصيل . أن تصدح أبحسن بيان مثل ما جاء به القرآنعلى الكالم  يفألسنتها وتلعثمت 

حديث اإلسالم الذي يعاين اللكنة يف إذا تكلم خرت له اآلذان صاغية خاشعة، ولكن ما ابل األعدمي 
 .النطق فأصبح يلحن يف الكالم يؤذي اآلذان ابلنشاز

ن اللكنة واللحن مفكان لزاما على األمة العربية اإلسالمية أن تصون لساهنا وحترر لسان األعدمي 
 .فبهذا املعيار يضرب عصفورين حبدر واحد حفظ اللسان وصون القرآن

د املبذولة يف إطار حفظ تراث العرب علم مسي بعلم النحو الذي هو ميزان نتج عن هذا الفعل واجلهو 
ويف هذا . اللسان وانبثقت عنه مدارس عنيت بتأصيل قواعده وأصوله وهذا ما قد ذكرانه يف املدخل وبيناه

 نهماالفصل سيأيت فيه بيان للعالقة اليت جتمع بني علم النحو والتفسري والعالقة التأثريية اليت تتدلى بي

 .تعريف القواعد النحوية:املبحث األول
تعىن الدراسات األكادميية يف الفصل النظري عن بيان حدود املوضوع املدروس ومن مث تتطرق ابلتنظري 

 .له على أساس مقدمات متهد للفصل التطبيقي للموضوع
فكما . يتكون منها فقبل الشروع يف التنظري ملوضوع الدراسة كان البد من وضع تعريفات ملركباته اليت

أسلفنا القول سابقا عن نشأة علم النحو ومدارسه كان على إثر هذا القيام مبحاولة لتقريب معىن النحو 
 .لألذهان وإبراز العالقة اليت بينه وبني اإلعراب

إن منطلق هذه املعاين يبدأ أوال من لسان العرب الذي هو مهد املعاين إىل أن يصل معناه إىل أرابب 
فلم يبزغ علم إال وكان له حظ من االهتمام . ة، وكيف حموروا هذا املصطلح يف كتبهم وآتليفهمالصنع

 .والتخصص واملصطلحات والقواعد اليت متيزه
ألن ال يدرك  القواعد النحوية،فقبل الشروع يف معرفة القواعد النحوية كان البد من معرفة معاين جزئيه 

ك معاين جزئيه، واملعىن الكلي ال خيتلف عن املعىن اجلزئي بل يدور يف املعىن الكلي املركب الوصفي إال بدر 
 .فلكه وهذا منهج العلماء يف التعريف ابلعلوم
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 .تعريف القواعد: املطلب األول
 :التعريف اللغوي
 :يف معاجم اللغة على عدة إطالقات هي( قعد)جاء معىن مادة 

 .1(أي واحدة)أي قعد الرجل قعدة : العدد -
 .2يفية اجللوس لإلنسان واإلبلك: اهليئة -
 .3عدم القيام ابألعمال: العدز -
 .4املكوث واالستقرار يف املكان -
 .5املوضع الذي جيلس عليه االنسان: املكان -
 .6السافلة -
 .7األساس -
 .8جللوسها ومكوثها يف بيت زوجها: املرأة -
 .9اليت قعدت عن احليض وال شهوة للرجال فيها: املرأة العدوز -
 .10قعدوا عن نصرة علي كرم هللا وجههقوم : اخلوارج -

                                                           
 . 114م،ص7791-ه7741بريوت، الطبعة الثانية  -زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة:جممل اللغة، ابن فارس، تح: ينظر 1
تكملة املعاجم العربية، : ينظر./1/111ه، 7777بريوت، الطبعة الثالثة  -تح، دار صادر.لسان العرب، ابن منظور، د: ينظر 2

-7717اجلمهورية العراقية، الطبعة األوىل -دمحم سليم النعيمي، مجال اخلياط، وزارة الثقافة واإلعالم: رينهارت بيرت آن دوزي، ترمجة
 .9/117م، 1444

 .119ط، ص.عدانن درويش ودمحم املصري، مؤسسة الرسالة، د: الكليات، أبو البقاء احلنفي، تح:ينظر 3
 .9/117تكملة املعاجم العربية لرينهارت دوزي، : ينظر 4
 .1/111لسان العرب البن منظور: ينظر 5
 .املصدر نفسه 6
 .194جممل اللغة البن فارس ص: ينظر 7
 .املصدر نفسه 8
 .119الكليات أبو البقاء احلنفي ص ينظر 9

 .7/71ط، .جمموعة من احملققني، دار اهلداية، د: اتج العروس،أبو الفيض املرتضى، تح: ينظر 10
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إن داللة الكلمات ختتلف حسب االستعمال والتوظيف الذي سيقت له يف الكالم، واملالحظ يف هذه 
أتيت مبعىن االستقرار ( قعد)إذن فمادة  .املعاين أهنا جتتمع على معىن واحد أال وهو االستقرار والثبات والبقاء

 .والثبات
 :التعريف الشرعي

 :منها( قعد)الكتاب والسنة النبوية عدة مواضع حتتوي على مادة  جاء يف
 :يف القرآن

 .[127:سورة البقرة ]  چ ٻ پ پ ٻٱ ٻ ٻ ٹ ٹ چ .1
 .1"والقواعد مجع قاعدة وهي األساس وقال الفراء هي اجلدر:" يقول ابن عطية األندلسي
لألرض الذي به ثبات البناء  القواعد مجع قاعدة وهي أساس البناء املوايل:" وقال الطاهر بن عاشور

أطلق عليها هذا اللفظ ألهنا أشبهت القاعدة يف اللصوق ابألرض فأصل تسمية القاعدة جماز عن اللصوق 
 2."ابألرض مث عن إرادة الثبات يف األرض

 .121سورة آل عمران  چیی  یېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ٹ ٹ چ .2
 .3"أي بني هلم منازهلم:" يقول ابن كثري

 .4"فاملقاعد ها هنا هي املواقع للدماعات من اجليش:" لشنقيطييقول دمحم األمني ا

  .[121آل عمران ] چڱ ڱ  ڳگ ڳ ڳ ڳ ٹ ٹ چ .3
 5"وقيل معناه يصلون يف األحوال على حسب استطاعتهم:" يقول الزخمشري

 . 6"وأراد بقوله قياما وقعودا عموم األحوال:" يقول الطاهر بن عاشور

 .[41 :النور]  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹٹ ٹ چ .3
                                                           

بريوت، الطبعة األوىل -عبد السالم دمحم، دار الكتب العلمية: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، تح 1
 .7/174ه،7711

 .7/179م،7797تونس، سنة النشر  -تح، الدار التونسية للنشر.نوير، الطاهر بن عاشور، دالتحرير والت 2
 .1/774م،7777-ه7714سامي دمحم سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية : تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، تح 3
 .9/741م،7771-ه7771لبنان، عام النشر  -ار الفكر بريوتأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، دمحم األمني الشنقيطي، د 4
 .7/711ه، 7741بريوت، الطبعة الثالثة -ط، دار الكتب العريب.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمشري، د 5
 .7/771التحرير والتنوير طاهر بن عاشور  6
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ن وقعدن عن الولد واحمليض وهذا : القواعد:" يقول القرطيب العّدز اللوايت قعدن عن التصرف من السِّ
 .1"قول أكثر العلماء

 .[33:القمر] چ ڄ ڄ ڄ ڄڃڦ  ڦٹ ٹ چ .3
 .2"أي جملس حق ال لغو فيه وال أتثيم وهو اجلنة:" يقول القرطيب

 .3"لس حق سامل من اللغو والتأثيمواملعىن يف مكان مرتضى وجم:" يقول إمساعيل اخللويت
 :يف السنة النبوية

اَل َتْطُلُع : " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأيب َعْبِد هللِا ِإْسَحاَق، أَنَُّه مسََِع َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقولُ  .1
ُمَعِة، َوَما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ تـَْفزَُع لِيَـْوِم اجْلُُمَعِة، ِإالَّ َهَذْيِن الثّـََقَلنْيِ الشَّْمُس َواَل تـَْغُرُب َعَلى يـَْوٍم أَْفَضَل ِمْن يـَْوِم اجلُْ 

ْنِس، َعَلى ُكلِّ اَبٍب ِمْن أَبـَْواِب اْلَمْسِدِد َمَلَكاِن، َيْكتـَُباِن اأْلَوََّل فَاأْلَوََّل، َفَكرَ  َم َبَدنَة،، ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ ُجٍل َقدَّ
َم بـَْيَضة،، فَِإَذا وََكَرجُ  َم بـََقَرة،، وََكَرُجٍل َقدََّم َشاة،، وََكَرُجٍل َقدََّم طَائِر،ا، وََكَرُجٍل َقدَّ َماُم، طُوَِيْت  قـََعدَ ٍل َقدَّ اإْلِ

 . قعد هنا جاءت مبعىن قام. 4"الصُُّحُف 
ثـََنا أَبُو ُهَريـَْرَة، : َعْن مَهَّاِم ْبِن ُمنَـبٍِّه، قَالَ  .2 َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر َهَذا َما َحدَّ

َها َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  مَتَنَّ : َأَحدُِكْم ِمَن اجْلَنَِّة َأْن يـَُقوَل لَهُ َمْقَعِد  ِإنَّ أَْدنَ : " َأَحاِديَث ِمنـْ
، فـَيَـُقوُل لَهُ  ، َويـََتَمىنَّ مقعد  .5"فَِإنَّ َلَك َما مَتَنـَّْيَت َوِمثْـَلُه َمَعُه : نـََعْم، فـَيَـُقوُل لَهُ : َهْل مَتَنّـَْيَت؟ فـَيَـُقولُ : فـَيَـَتَمىنَّ

 .هنا مبعىن مكان القريب من اجلنة
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َزْيٍد ُهَو اْبُن َأيب أُنـَْيَسَة، َعْن َأيب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  .3

َما : "َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : محَُِش السَّاقـَنْيِ، فـََقالَ  ُمْقَعد  ُأيتَ ِبَرُجٍل َقْد َزاَن َفَأَمَر بِِه َفُدّرَِد فَِإَذا َرُجٌل 

                                                           
-ه1383إبراهيم طفيش، دار الكتب املصرية القاهرة، الطبعة الثانية أمحد الربدوين و : اجلامع ألحكام القرآن ، مشس الدين القرطيب، تح 1

 .12/312م، 1243
 .17/131مصدر نفسه  2
 .2/283ط، .بريوت، د -روح البيان، إمساعيل اخللويت، دار الفكر 3
م،  2111 -هـ  1321األوىل،  :الطبعة عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، -شعيب األرنؤوط : مسند اإلمام أمحد بن حنبل،تح 4

 .إسناده صحيح على شرط مسلم. 7487، رقم 13/114مسند أيب هريرة هنع هللا يضر، 
، قال 311، رقم 1/147ط، ابب معرفة طريق الرؤية،.بريوت، د-دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب: صحيح مسلم، تح 5

 .أبو نعيم صحيح وإسناده ضعيف
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ئ،ا َفَدَعا أَبَََثِكيَل ِفيَها ِمائَُة  ُمقعد جاءت مبعىن  .1"مَشُْروٍخ َفَضَربَُه هِبَا َضْربَة، َواِحَدة، يـُْبِقي الضَّْرُب ِمْن َهَذا َشيـْ
 .عاجز عن احلركة

َها، َعْن َساملٍِ ، َعِن الزُّْهرِيِّ  .3 ِإنَّ احلََْدَر بـَْعُضُه ِمَن : " َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَُّه ُأْخربَ ِبَقْوِل َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعنـْ
َعْت َهَذا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " رَ فـََقاَل اْبُن ُعمَ ، " اْلبَـْيِت  َوهللِا ِإيّنِ أَلَُظنُّ ِإْن َكاَنْت َعاِئَشُة مسَِ

ُرِك اْسِتاَلَمُهَما ِإالَّ أَنّـَُهَما لَيْ  َواَل ، اْلبَـْيِت  قـََواِعدِ َسا َعَلى َوَسلََّم ِإيّنِ أَلَُظنُّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ملَْ يـَتـْ
 .قواعد جاءت مبعىن أركان البيت. 2"طَاَف النَّاُس ِمْن َورَاِء احلََْدِر ِإالَّ ِلَذِلَك 

 : يف داللة املعاين الشرعية
 :يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة فقد جاءت على عدة إطالقات هي( قعد)تنوعت معاين مادة 

 .أحوال اجللوس -
 .األساس -
 .اجلدر -
 .نزلةامل -
 .العدز -

 .فكذلك كل هده املعاين تدل على معىن الثبوت االستقرار
 :التعريف اإلصطالحي

 .3"األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منها" (:ه007)عند السبكي .1
قضية كلية من حيث اشتماهلا ابلقوة على أحكام جزئيات " (:ه7773)البقاء  عند أيب .2

 .5"هي األساس واألصل ملا فوقها وهي جتمع فروعا من أبواب شىت:" كذلك  وقال. 4"موضوعها
 

                                                           
، حديث 1447-ه7717بريوت، الطبعة األوىل -حسن عبد املنعم شبلي، مؤسسة الرسالة:  م النسائي، تحالسنن الكربى، اإلما 1

 . ، اللفظ حملمد بن سليمان1117، رقم 1/714الضرير يف خلقته، 
، ابب م1447-ه7717بريوت، الطبعة الثالثة -دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: السنن الكربى، أبو بكر البيهقي، تح 2

 .7177، رقم 1/777موضع الطواف،
 .7/77م، 7777-ه7777بريوت، الطبعة األوىل –األشباه والنظائر، اتج الدين السبكي، دار الكتب العلمية  3
 .119الكليات أليب البقاء  ص 4
 .املصدر نفسه 5
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 1"احلكم املنطبق على مجيع جزئياته"  :يف اصطالح النحاة .3
  2"حكم أغليب ينطبق علة معظم جزئياته" :يف اصطالح الفقهاء .3

والسبكي  البقاء األصل يف التعريف أن يكون خمتصرا موجزا ملما بكل حيثيات املوضوع، فتعريف أيب
 .طويل نوعا ما ابملقارنة مع تعريف النحاة والفقهاء وفيها إسهاب وإطناب

 . احلكم املنطبق على مجيع جزئياته :التعريف املختار
 :مربرات اختيار التعريف

 أنه شامل ملعىن القاعدة. 
 موجز وينقدح للسامع معناه فيدركه بكل سهولة. 

 :الصطالحيةالعالقة بني املعاين اللغوية والشرعية وا
 .مما سبق من املعاين يتضح أهنا تتشابه وتتساوى يف معىن القاعدة أهنا َثبتة وجامعة ودائمة مستمرة

 .هي احلكم املستمر على مجيع جزئياته :القاعدة: البيان الكلي
 :حمرتزات التعريف

  احلاالت وثبوته ه على مجيع ئداللة احلكم هنا أنه طبق على عدة أمثلة فاستنبط منها الحتوا :احلكم
 .فيها

 وذلك لتطابق املعاين الشرعية واللغوية واالصطالحية :املستمر. 
 أي شامل لكل حيثيات املوضوع :على مجيع جزئياته. 

 .تعريف النحو واإلعراب والعالقة بينهما: املطلب الثاين
  .النحو: أوال

 :التعريف اللغوي
 :على عدة إطالقات لغوية هي( حنو)جاءت مادة 

 .3القصد -
                                                           

 . 1/711م، 1447-ه7711دمشق، الطبعة الثانية -املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم 1
 .املصدر نفسه 2
مجهرة اللغة،أبوبكر ./1/141ط،.مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل،د:كتاب العني، اخلليل الفراهيدي، تح:ينظر 3

 .7/111م،7791بريوت، الطبعة األوىل-رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني: األزدي، تح
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 .1اجلانب -
 .2(من اإلبعاد)ابعد  -
 .3الطريق -
 .4صرف النظر -
 .5اعتماد على اجلانب األيسر -
 .6(االعرتاض)عَرَض  -

 :وذكر ابن عالن عشرة معاين للنحو فنظمها يف قوله

 وجانب وقريب، بعض، مقدار********* النحو يف اللغة قصد كذا مثل 

 7 الكل أسرارعشر معان هلا يف********* نوع ومثل، بيان بعد ذا عقب

 –بعض  –قريب  –جانب  –مثل  –قصد : وهي كالتايل( النحو)ذكر ابن عالن عشر معان لكلمة 
 . بعد –بيان  –مثل  –نوع  –مقدار 

وذلك حسب استعماالهتا ودالالهتا يف السياق الذي وضعت له وما أمجع ( حنو)تعددت معاين مادة 
ميكن اجلمع بني تلك املعاين ألن بينها تباين واضح لذلك  هو القصد، وال( حنو)عليه أهل اللغة أن معىن 

 .صعب اجلمع
 :التعريف اإلصطالحي

 .8"هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه" (:ه473)عند ابن جين  -
                                                           

 .1/141كتاب العني للفراهيدي  1
 .املصدر نفسه 2
م، 7791-ه7741بريوت، الطبعة الرابعة -أمحد عبد الغفور عطار، دار املاليني: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، الفارايب، تح 3
1/1141 . 
 . 1/1141الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للفارايب  4
 .املصدر نفسه 5
 .917م، ص7717-ه7177هارون، دار الفكر، سنة النشر عبد السالم : مقاييس اللغة، ابن فارس، تح 6
 .74م، ص1477-ه7711ط .مجيل عبد هللا عويصة، د: داعي الفالح ملخبآت االقرتاح، تح 7
 .7/11اخلصائص، ابن جين، اهليئة املصرية العامة، الطبعة الرابعة،  8
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 .1"إعراب الكالم العريب"  (:ه474)عند الفارايب  -
 .2"ه حنوائة كالم العرب يف إعرابه وبناكيفيوإمنا مسي العلم ب" (:ه676)البقاء العكربي  عند أيب -
علم يعرف به أحوال أواخر الكلم العربية إفراد "  (:ه867)عند شهاب الدين األندلسي  -
 .3"وتركيبا
النحو علم أبصول يعرف هبا أحوال أواخر الكلم الثالث "  :حيان سراج الدين النحوي عند أيب -

بعض، الغرض منه صيانة الذهن عن اخلطأ اللفظي يف  من حيث اإلعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع 
 4"كالم العرب

حيان سراج الدين أن فيه إطناب هذا من جهة، وهذا التعريف عرفه ابلثمرة  ما يعاب على تعريف أيب
أما الفارايب فقد حصر النحو يف ". الغرض منه صيانة الذهن من اخلطأ اللفظي يف كالم العرب:" حينما قال

البقاء العكربي فهي تعاريف طرحت فيه موضوع  أما تعريف ابن جين وأيب. ليس كذلكحو اإلعراب والن
 .علم النحو وهو كالم العرب وهذه التعاريف موجزة ويوصل إىل مراد علم النحو

 .فالتعريفات كلها تصب يف معىن النحو إال تعريف الفارايب فهو أخذ جانبا من جوانب علم النحو
 :للغوية واالصطالحيةالعالقة بني املعاين ا

، فالنحو يف معناه القصد يف وجهيعموم وخصوص ( حنو)بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي ملادة 
 .معرفة كالم العرب فداء هذا املعىن عاما، فدخله التخصيص فأصبح خاصا ابإلعراب وبناء العرب لكالمها

 .عريبهو القصد يف معرفة سبك اخلطاب ال :النحو: البيان الكلي
 :حمرتزات التعريف

 (.قصد)التوجه وهذا اللفظ مستنبط من املعىن اللغوي ملادة  :القصد
 .البحث يف شيء جمهول أول األمر وهذا من ابب التعمق يف حبر الكالم :يف معرفة

                                                           
 .1/1147الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للفارايب  1
م، 7771-ه7771دمشق، الطبعة األوىل -عبد اإلله النبهان، دار الفكر: البناء واإلعراب، أبو البقاء العكربي، تحاللباب يف علل  2
7/74. 
، 11، سنة771جناة حسن عبد هللا، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، العدد :احلدود يف علم النحو، شهاب الدين األندلسي، تح 3

 .717م، ص1447-ه7717
 .77م،ص1471-ه7711ابكستان، الطبعة اخلامسة -النحو على هداية النحو، ابن داود موالان احلنفي، مكتبة املدينة كراتشيعناية  4
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 .التناسق يف كالم العرب من حيث السياق وبلوغ املراد :سبك
ا وإفهامه وكذلك بناءها لرتاكيب الكالم طبقا مجع بني إعراب العرب يف كالمه :اخلطاب العريب

 .ملعهودها ومألوفها
 :اإلعراب: اثنيا

 :التعريف اللغوي
 :على عدة إطالقات هي( عرب)جاءت مادة 

 .1اإلابنة -
 .2اإلفصاح -
 .3اإليضاح -
 .4النشاط وطيب النفس -
 .5الفساد الذي يصيب اجلسم أو العضو -

. خبالف املعنيني األخريين فهما بعيدان عن معاين األوىل فاملعاين الثالثة األوىل شارحة لبعضها البعض
ولكن ابالستنتاج العقلي ميكن اجلمع بني هاته املعاين فالنشاط وطيب النفس الذي تبديه املرأة لزوجها 

وأما املعىن اخلامس فالفساد الذي يصيب . يكون جليا للرجل ظاهرا إما من مسات وجهها أو معاملتها
ون إما ظاهرا كاجلروح أو خفيا يظهره اإلنسان من خالل أنني أو إمساك للمكان اجلسم أو العضو يك

 .فاملعىن الذي تشرتك فيه هذه املعاين كلها هو اإلابنة واإلظهار. سماملصاب من اجل
 :التعريف االصطالحي

 .6"هو اإلابنة عن املعاين ابأللفاظ"  (:ه358)احلسن املرسي وأيب( ه474)عند ابن جين  -
                                                           

حسني بن عبد هللا : مشس العلوم ودواء كالم العرب من العلوم، نشوان اليمىن، تح: ينظر./7/177مقاييس اللغة البن فارس : ينظر 1
 .1/7771م،7777-ه7714بريوت، دار الفكر دمشق الطبعة األوىل  -ار الفكر املعاصرالعمري ويوسف دمحم عبد هللا، د

 . 7/177مقاييس اللغة البن فارس / 7/177مجهرة اللغة أليب بكر األزدي :ينظر/ 1/719كتاب العني للخليل الفراهيدي : ينظر 2
 .7/177مجهرة اللغة ألبو بكر األزدي : ينظر 3
 .7/177مقاييس اللغة البن فارس  4
 .املصدر نفسه 5
بريوت، -عبد احلميد اهلنداوي،دار الكتب العلمية:احملكم واحمليط األعظم، أبو احلسن املرسي،تح./7/11اخلصائص البن جين :ينظر 6

 .1/711م، 144-ه7717الطبعة األوىل 
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 هو التفريق بني املعاين يف الفاعل واملفعول والنفي والتعدب " (:ه475)فارس  عند ابن -
 .1"واالستفهام -

 .2"تغيري يلحق أواخر الكلمات العربية من رفع ونصب وجر وجزم" :عند أهل اللغة -
كل هذه التعريفات تشرح بعضها البعض فالعالقة بينها عالقة عموم وخصوص فالتعريف األول هو 

فهوم اإلعراب، أما التعريف الثاين هو التخصيص هلذا العام اجململ وأييت التعريف الثالث املعىن عام مل
 .ليخصص اخلاص ويعرب عن معىن اإلعراب

 :العالقة بني املعاين اللغوية واالصطالحية
 العالقة بني املعاين اللغوية واالصطالحية جلية ظاهرة، فاإلعراب مبعناه اللغوي مساو ملعناه االصطالحي

وهو جزء ال يتدزأ منه وهذا املعىن املتساوي ينبثق يف أن اإلعراب هو اإلابنة واإلفصاح عن معاين الكلمات 
 .تعطي معىن سليما يفهمه العقل وال يذهب إىل سواه

 .تغيري أواخر الكلمات لإلفصاح عن املعاين:اإلعراب: البيان الكلي
 :حمرتزات التعريف

 ثر على املعىن من نصب وجر ورفع وجزم، فنستطيع ؤ ات اليت توهي احلرك :تغيري أواخر الكلمات
 .بذلك التفريق بني الفاعل واملفعول به واملضاف واملبتدأ واخلرب

 هذا املعىن منبثق من املعاين اللغوية وذلك مجعا للحقائق اللغوية واالصطالحية  :اإلفصاح عن املعاين
فاظ حسب موقعها يف السياق وختتلف هذه املدلوالت ابستعمال لفظة االفصاح، واملعاين هي مدلوالت األل

 . حسب تغري أواخر الكلمات
 :عالقة النحو ابإلعراب: اثلثا

ال غرو أن تكون هناك عالقة بني الكثري من العلوم، ويتأتى معرفة هذه العالقة مبعرفة خصائصها 
عالقة إال ابلتعمق والغوص واملعاشرة ومميزاهتا، ولكن إذا كانت العلوم متداخلة فيما بينها يصعب إجياد هذه ال

فبهذا الصدد نود أن نربز العالقة بني علمني متداخلني فيما بينهما مها علم النحو واإلعراب . لتلك العلوم
 :حيث تتدلى هذه العالقة العتبارات متعددة هي

                                                           
 .7/144مقاييس اللغة البن فارس : ينظر 1
 . 1/177ط، .املعدم الوسيط، جممع أهل اللغة، دار الدعوة د 2
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 تغري ني يكمل أحدمها اآلخر ألنه إذا تغريت احلركة مَ لْ فال عدب يف أن هذين العِ  :التكامل . أ
 اإلعراب، فنسبة اإلعراب إىل النحو كنسبة العالج إىل علم الطب ونسبة اإلفتاء إىل علم الفقه 

 1ومطلق النحو ابلنسبة إليه كالوسيلة والتوطئة

فتتدلى العالقة كذلك بني علم النحو واإلعراب من حيث النشأة فمنطلق نشأهتما منطلق  :النشأة . ب
عرايب نشأ مع النحو واستعان به املفسرون يف توضيح اآلايت يف كتبهم وهذا الفن اإل:" واحد يقول البداوي

 .2"املفسرة
فعلم النحو عام جيمع بني اإلعراب والبناء، أما اإلعراب فهو ختصيص ملا كان  :العموم واخلصوص . ت

 .عاما وأخذ جانب من جوانبه يف جزئية هتتم إبظهار املعىن ودرك املراد
، مث التحقق من صحتها بناء على (النتائج)عراب هو تقرير األحكام فوظيفة اإل :الوظيفة والغاية . ث

 .، إذن فهو تطبيق لقواعد النحو3يطلق على تطبيق املركبات على القواعد: وجود املقدمات والشروط أي
ني هو صون اللسان عن اخلطأ واللحن، يقول صاحب كتاب مشكل إعراب مَ لْ وغاية هاذين العِ 

ما جيب على الطالب لعلوم القرآن الراغب يف جتويد ألفاظه وفهم معانيه ومعرفة ورأيت من أعظم :" القرآن
قراءاته ولغاته وأفضل ما القارئ إليه حمتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه يكون بذلك 

  .  4"ساملا من اللحن فيه
ي النحو واإلعراب، فمعرفة وهذا هو املطلوب واملرغوب من علم :معرفة املقاصد وحتقيق املعاين . ج

املقصد من تقدمي وأتخري والفاعل واملفعول والرفع واخلفض، وكذلك حتقيق املعاين من وراءها هو من أمسى 
إذ مبعرفة حقائق اإلعراب تعرف أكثر :"مثرات علم النحو واإلعراب، يقول مكي بن أيب طالب القيسي

 . 5"طاب وتصح معرفة حقيقة املراداملعاين ويندلي اإلشكال فتظهر الفوائد ويفهم اخل

                                                           
علي بن دمحم النوري، رسالة علمية لنيل درجة . د. مسائل الرتجيح يف إعراب القرآن عند أيب حيان، أمحد الفقيه الزهراين، إشراف:ينظر 1

 .17ص. م1477-ه7711سنة ( 71114449)الدكتوراة ختصص النحو والصرف جامعة أم القرى كلية اللغة العربية ، رقم اجلامعي 
  . ج مقدمة التحقيق/771197ط .علي دمحم البداوي، عيسى البايب احلليب،د: يف إعراب القرآن، العكربي، تحالتبيان  2
 .11م،ص1441-ه7719الرايض، الطبعة  األوىل -علم إعراب القرآن أتصيل وبيان، يوسف بن خلف العيساوي، دار األصمعي 3
 . 7/11ه،7741بريوت، الطبعة الثانية -ضامن، مؤسسة الرسالة حامت: مشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب القيسي، تح 4
 .املصدر نفسه 5
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فاالهتمام أبواخر الكلم رفعا ونصبا وجرا ألمهيتها يف تبيان املعاين واملقاصد، وأن هذه احلركات هلا 
والذي يتحصل أن األهم املقدم منها هو النحو إذ به :"يقول ابن خلدون يف املقدمة. 1أسباب توجب تغريها

 .2"الفاعل من املفعول واملبتدأ من اخلرب ولواله جلهل أصل اإلفادة فيعرف. يتبني أصول املقاصد ابلداللة
فمن الثمرات اليت جينيها املفسر النحوي املعرب أو غريه ممن تضلع يف علوم النحو واإلعراب أنه حيصل 

 .مقاصد ومعاين الكلمات وداللة السياق، فال تغيب بذلك الفائدة املرجوة
معىن اآلية من أجل تدبرها والتأثر مبعانيها ال يتأتى إال ابلوقف فتحصيل  :معرفة الوقوف واالبتداء . ح

. ويستمد الوقف متامه وصحته من النحو واإلعراب اللذين مها ميزانه الصحيح. التام والصحيح على اآلية
ال يقوم ابلتمام إال : د أنه كان يقولذكر يل بعض أصحابنا عن أيب بكر بن جماه:" يقول أبو جعفر النحاس

عامل ابلقراءات، عامل ابلتفسري عامل ابلقصص وتلخيص بعضها من بعض عامل ابللغة اليت نزل هبا  حنوي
 .3"القرآن

ال يتم الوقف على املضاف دون املضاف إليه وال املنعوت دون >>وجاء يف كتاب اإلتقان للسيوطي أنه 
ؤكد دون توكيده وال املعطوف نعته وال الرافع دون مرفوعه وعكسه وال الناصب دون منصوبه وعكسه وال امل

دون املعطوف عليه وال البدل دون مبدله وال إن أو كان أو ظّن وأخواهتا دون امسها وال امسها دون خربها 
وال املستثىن منه دون االستثناء وال املوصول دون صلته امسيا أو حرفيا وال الفعل دون مصدره وال حرف دون 

 .4<<متعلقه وال شرط دون جزائه
وقد تدبرت وجوه اخلالف يف القراءة فوجدهتا سبعة :" يقول ابن قتيبة :يه القراءة وبيان عللهاتوج . خ
 : أوجه

االختالف يف إعراب الكلمة أي يف حركة بناءها مبا ال يزيلها عن صورهتا يف الكتاب وال يغري  :أوهلا
م النحو واإلعراب فهما مفتاح فال ميكن حينئذ رفع اإلشكال والغموض عن القراءة إال بدراية عل. 5"معناها

 .  ذلك اإلشكال
                                                           

 .14علم إعراب القرآن يوسف العيساوي ص:ينظر 1
 .املصدر نفسه 2
-ه7771السعودية، الطبعة األوىل -عبد الرمحن املطرودي، دار عامل الكتب: القطع واالئتناف، أبو جعفر النحاس، تح 3

 .7/79م،7771
 .7/191م،7717-ه7177ط .دمحم إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د: يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، تح اإلتقان 4
 .17ط، ص.بريوت،د-إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية: أتويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، تح: ينظر 5
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فال غرو أن لعلم النحو واإلعراب أثر ابلغ يف استخراج األحكام  :استنباط األحكام الشرعية . د
فكثري من مسائل . الفقهية وغريها، فبمدرد تغري احلركة يتغري املعىن ويتغري احلكم الشرعي معها كذلك

فكتب التفسري وكتب أحكام القرآن مليئة بتخريج األحكام . -قرآنإعراب ال–احلالل واحلرام تتوقف عليه 
 . 1الشرعية على القواعد النحوية وهي ختتلف ابختالف اإلعراب

 (.القواعد النحوية)تعريف املركب الوصفي : املطلب الثالث
عىن املركب ألنه ال ميكن درك م(القواعد النحوية)يف املطلبني السابقني حتدثنا عن أجزاء املركب الوصفي 

 .ويف هذا املطلب سنربز معىن هذا األخري من خالل تعريفات النحويني له. الوصفي إال بدرك معىن جزئيه
 :التعريف ابلعلمية: أوال

عصارة األلسنة العربية الفصيحة عرب مئات  >>القواعد النحوية أبهنا انزك املالئكةعرف  -
 .2<<السنني
م كلي يستنبط من مناذج كثرية من كالم العرب لكي حك>>أبهنا أمني على السيدوعرفه كذلك  -

 .3<<يطبق على كل ما مياثل هذه النماذج من كالمنا
حكم كلي استنبطه النحاة بعد استقراء كالم العرب، واستخالص الظواهر :"إبراهيم املنصورقال  -

 .4"اللغوية وحاولوا بعد ذلك تطبيق هذا احلكم على نصوص اللغة مجيعا
الرتكييب وتعد  مجلة من املقوالت النظرية اليت متثل الثوابت يف نظام اللغة :"اجلاسمحممود حسن قال  -

 .5"قانوان أو معيارا ينبغي القياس عليه وتوليد الكالم يف ضوئه، وميكن متعلم اللغة من غايته
 .6"وصف جهات االشرتاك يف حاالت االستعمال الفعلية:"دمحم أمحد العروسيقال  -

 :مناقشة التعريفات
 :تني مهايإن ما يالحظ على التعريفات أن االجتهاد فيها كان ضمن مرجع

                                                           
 .11علم إعراب القرآن يوسف العيساوي ص: ينظر 1
 .117بريوت، الطبعة اخلامسة،ص-لشعر املعاصر، انزك املالئكة، دار العلم للمالينيقضااي ا 2
 .7/77م، 7777يف علم النحو، أمني السيد، دار املعارف، الطبعة السابعة  3
–جامعة بوضياف مقال القاعدة النحوية بني اللغة واملنهج، األمني مالوي، جملة املقري للدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، : ينظر 4

 .  117املسيلة، العدد األول،ص
 .117مقال القاعدة النحوية بني اللغة واملنهج لألمني مالوي ص 5
 .املصدر نفسه 6
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 .اجتهاد يف ضوء املركزية النحوية الرتاثية .1
 .جنوح إىل املناهج اللسانية احلديثة، وال سيما ما يعرف ابلوصفية .2

 .على كل هذه التعريفات تصب يف قالب واحد
 :عدة النحويةوجتتمع هذه التعريفات على عدة مفاهيم توضح أن القا

 .حكم كلي .1
 .مستنبط من اللسان العريب .2
 .يقاس عليه ما مياثله من النماذج .3

 .حكم كلي مستوحى من اخلطاب العريب مستمر على جزئياته :القاعدة النحوية: البيان الكلي
 :حمرتزات التعريف

 .جئنا مبفهوم القاعدة أهنا شاملة لكل النواحي بعد تطبيقها يف عدة مناذج:حكم كلي 
 .منبع هذا احلكم هو كالم العرب :مستوحى من اخلطاب العريب

 .شامل على كل ما مياثله من الكالم :مستمر على مجيع جزئياته
 :التعريف ابهليئة االجتماعية: اثنيا

 .فالقاعدة النحوية ابعتبار هيئتها االجتماعية هي حاوية لكالم العرب واألحكام الثابتة الشاملة
اء والقالب الذي حيتوي على القواعد النحوية، وكذلك هو امليزان الذي هو الوع :كالم العرب .1

 .يصان به اللسان عن اخلطأ
فما مييز القواعد أهنا َثبتة ال تتغري، فاألحكام الكلية اليت سيقت من  :األحكام الثابتة الشاملة .2

الكالم ويوزن ويعرف صحيحه مناذج كثري من كالم العرب َثبتة وشاملة ملا مياثلها من الكالم فبها يقاس هذا 
 .من خطئه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تعريف التفسري وأنواعه :املطلب األول        
 .العلوم الضرورية للمفسر وصفاته :املطلب الثاين  
 .عالقة علم النحو ابلتفسري :املطلب الثالث  
 .س النحويةأثر القراءات يف املدار  :املطلب الرابع  
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يعد علم التفسري من أجلِّ وأشر العلوم على اإلطالق، ألن املنـْرَبَِي  لعلم التفسري يلقى حالوة ولذة أثناء 
تعامله مع كالم هللا عزوجل، فالغوص يف معانيه واستخراج كنوزه كغوصك يف أعماق ابلبحار واحمليطات 

ذا القرآن العظيم كنز قلَّ نظريه فال جتد جماال إال ووجدت فال غرو أن ه. والظفر بكنوزه وجواهره الثمينة
بصمته وأمارته واضحة جلية، فإذا ذهبت للطب جتده يقرر الداء ويشخص الدواء، وإذا سبحت يف ملكوت 
هللا وكونه وجدت عدائبه ال تنقضي وإىل غري ذلك من األمثلة الواقعية اليت تثبت صحة هذا القرآن وصدق 

 .نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
شروط متكن املعاشر  وعلى هذا فإن الولوج يف تفسري القرآن ليس ابألمر السهل ألنه ال بد من توفر

ولعل معرفة اللسان العريب هو أول ابب أو مفتاح لدرك . لكالم هللا أن يفسره وحيقق معانيه ويدرك مراد هللا
رضوان هللا عليهم مل جيدوا صعوبة يف فهم كالم هللا  والصحابة. هذا العلم ألن القرآن أنزل بلسان عريب مبني

فهم كانوا على دراية بكالم العرب وعوائدهم ما سهل عليهم تفسري القرآن،  -اللهم إال القليل من اآلايت-
ا، ومن مَثَّ شرعوا يف التفسري بعدما درسوا يف املدرسة النبوية على يد خري معلم ومريب ملسو هيلع هللا ىلص تسليما كثري 

فأسسوا مبا تعلموه مدراس تفسريية كان هلا األثر البالغ يف إعطاء دفعة قوية للتفسري حىت يفهم بذلك الفهم 
 .الصحيح ودرك مراد هللا

 :تعريف التفسري وأنواعه: املطلب األول
 :تعريف التفسري: أوال

 :التعريف اللغوي
 :على عدة إطالقات هي( فسر)جاءت مادة 

 .1بالبيان وتفصيل الكتا -
 .2(من التعبري)عرب  -
 .3اإليضاح -
 

                                                           
جممل اللغة البن فارس :ينظر./1/197الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للفارايب : ينظر./1/171معدم العني للفراهيدي : ينظر 1

 . 117ص
 .171غة البن فارس صجممل الل: ينظر 2
 .7/147مقاييس اللغة البن فارس : ينظر 3
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 .1كشف املغطى أو كشف املعىن املعقول -
 .2التأويل -
 .3شرح -

 .هذه املعاين كلها شارحة لبعضها البعض وهي على معىن وهو البيان

 :التعريف االصطالحي
علم يبحث عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن، ومدلوالته وأحكامها "(:ه035)عند أبو حيان  -

 4."لرتكيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب وتتمات ذلكاإلفرادية وا
علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وبيان معانيه واستخراج "(:ه073)عند الزركشي  -

 5."أحكامه وحكمه
يف شرح ما جاء جممال من القصص يف الكتاب الكرمي وتعر "(:ه7375)عند املرتضى الزبيدي  -

 6."ما تدل عليه األلفاظ الغريبة وتبني األمور اليت أنزلت بسببها اآلي
علم يتوصل به إىل معرفة كيفية االنقياد ألمر هللا تعاىل فيما أنزله على رسوله " :عند دمحم جربيل -

 7."ملسو هيلع هللا ىلص
ن أحكامه إزالة علم يتم به فهم القرآن وبيان معانيه والكشف ع:"عند صالح عبد الفتاح اخلالدي -

 8."اإلشكال والغموض عن آايته
 
 
 

                                                           
 .71/111اتج العروس ألبو الفيض املرتضى : ينظر 1
 .املصدر نفسه: ينظر 2
 .9/14تكملة املعاجم العربية لرينهارت دوزي : ينظر 3
 .111م،ص1444-ه7717مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة املعارف، الطبعة الثالثة  4
 . 7/71م،7711-ه7111دمحم إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل :الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، تح 5
 .71/111اتج العروس ملرتضى الزبيدي  6
 .  7ط، ص.ينة منورة،دمد-عناية املسلمني إببراز وجوه اإلعداز يف القرآن، دمحم جربيل، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف7
 .17تعريف الدارسني مبناهج املفسرين لصالح عبد الفتاح اخلالدي ص 8
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 :مناقشة التعريفات
 :املالحظ يف التعريفات أن التفسري هو علم

 يفهم به كالم هللا عزوجل. 
 يبني معاين القرآن ويشرح غريبه. 
 استخراج أحكامه وحكمه. 
 تفصيل ما جاء جممال. 
 معرفة أسباب النزول. 
 معرفة كيفية االنقياد ألمر هللا. 
 م ابلقراءاتعل. 
 علم ابللغة. 
 علم ابإلعراب والناسخ واملنسوخ. 

هذه التعاريف منها ما جاء يصب يف معين التفسري ومنها ما من عرفه ابلثمرة كتعريف دمحم جربيل ومنها 
من عرفه بوظيفة علم التفسري كتعريف مرتضى الزبيدي وأما أبو حيان فقد عرفه ابلعلوم الضرورية للمفسر 

 .اد هللاحىت يدرك مر 
 :العالقة بني احلقائق اللغوية واالصطالحية

تظهر العالقة بني هذه احلقائق يف أن املعىن اللغوي مندرج حتت مظلة املعىن االصطالحي حبيث أن 
التفسري يف احلقيقتني يدل على البيان واإلفصاح عما أخفي وأغمض مما حيقق عالقة التساوي بني هذه 

 .العالقة
 .هو علم يفهم به املعاين الكلية واجلزئية للقرآن :فسريالت: البيان الكلي

 :حمرتزات التعريف
 .فهم الكليات اليت أنزل القرآن من أجلها واليت ساقتها السور املكية :املعاين الكلية
 .املعاين اليت ساقها القرآن يف السور املدنية اليت جاءت مفصلة وشارحة للكليات :املعاين اجلزئية
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 :اع التفسريأنو : اثنيا
لقد تعددت الفهوم وتضاربت األراء ومتايزت االجتاهات يف تفسري القرآن ودرك مراد هللا عزوجل، وهذا 
االختالف يف الفهوم كان نتيدة الختالف مشارب املفسرين وميوالهتم وأول  تفسري هو التفسري ابملأثور 

خيلو تفسري إال وكان هذا األخري موجودا يف  الذي يعترب مهدا للتفاسري اليت جاءت بعده وخري منبع هلا فال
 .ثناايه

 :إن هذا التمايز واالختالف يف الفهوم انبثقت عنه تفاسري خمتلفة ومتنوعة نذك منها
 (:النقلي)التفسري ابملأثور  .7

ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آايته :" يقول حسني الذهيب أن التفسري ابملأثور هو
عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وما نقل عن الصحابة رضوان هللا عليهم وما نقل عن التابعني من كل ما هو بيان  وما نقل

فالتفسري ابملأثور هو بيان القرآن ابلقرآن وما أثر .      1"وتوضيح ملراد هللا تعاىل من نصوص كتابه الكرمي
 .من فهم للقرآن الكرمي وإيضاح ملعانيه ودرك ملراد هللا عزوجلعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكذا الصحابة والتابعني 

 (:العقلي)التفسري ابلرأي  .3
املقصود ابلرأي هنا االجتهاد وال بد أن يكون االجتهاد هنا اجتهادا يسند :" يقول فضل حسن عباس

بعد  >> ويزيد الذهيب كذلك يف بيان هذه األسس أن تفسري ابالجتهاد ال يكون إال. 2"إىل أسس َثبتة
معرفة املفسر لكالم العرب ومناحيهم يف القول ومعرفة لأللفاظ العربية ووجوه دالالهتا واستعانته يف ذلك 
ابلشعر اجلاهلي ووقوفه على أسباب النزول ومعرفته ابلناسخ واملنسوخ من آايت القرآن  وغري ذلك من 

 .3<<األدوات اليت حيتاج إليها املفسر
لى اجتهاد املفسر الذي توفرت فيه شروط اليت متكنه من التفسري وسنذكرها إن فالتفسري العقلي قائم ع

شاء هللا، وهذا التفسري ينقسم إىل ضربني تفسري ابلرأي احملمود الذي أعملت فيه قواعد اللغة وغريها من 
آن إىل غريها من العلوم الضرورية للتفسري، وَثنيا التفسري ابلرأي املذموم الذي قواعد اللغة وصرفت معاين القر 

 املعاين

                                                           
 .  7/771التفسري واملفسرون حلسني الذهيب  1
 . 7/771م،1441-ه7711األردن، الطبعة األوىل -التفسري واملفسرون، فضل حسن عباس، دار النفائس 2
 .7/791املصدر السابق  3
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 (:التفسري اجلامع)التفسري ابلنقل والعقل  .4
ظهر هذا النوع من التفسري على يد ابن جرير الطربي الذي مجع بني التفسري ابملأثور والعقل، حيث 

يعترب تفسري ابن جرير :" يقول حسني الذهيب. اعترب هو رائد هذا اللون من التفسري وكانت له الصدارة فيه
ي من أقوم التفاسري وأشهرها، كما يعترب املرجع األول عند املفسرين الذين عنوا ابلتفسري النقلي، وإن  الطرب 

كان يف الوقت نفسه يعترب مرجعا غري قليل األمهية من مراجع التفسري العقلي، نظرا ملا فيه من االستنباط، 
 .1"عقلي والبحث احلر الدقيقوتوجيه األقوال،وترجيح بعضها على بعض ترجيحا يعتمد على النظر ال

 :التفسري حسب التخصص وامليول .3
ومتيزت بسمات أصحاهبا وميوالهتم،  -النقلي والعقلي –استقلت تفاسري كثرية عن اللونني السابقني 

فظهر بذلك تفسري خيدم ميول وختصص املفسر، فيالحظ أن هناك تفاسري عنيت ابجلانب البياين والنحوي 
كان كل شغلها اجلانب الفقهي وكذلك هنا تفاسري اهتمت ابلتصوف والتزكية فذهب للقرآن وهناك تفاسري  

فتعددت بذلك التفاسري واختلفت . أهلها يفسرون آايت القرآن حسب ما تقتضيه إشارات القرآن وإحياءاهتا
ابختالف امليوالت والتخصصات مما أعطى هذا دفعة قوية لفهم القرآن من جوانب أخرى ختدم األمة 

 .سالميةاإل
 :التفسري املوضوعي .5

كان هلذا اللون من التفسري األثر البالغ يف جتديد التفسري، حبيث يـَْعَمُد املفسر إىل موضوع واحد جيمع 
اآلايت اليت تدخل ضمنه فيحرر بذلك موقف القرآن من تلك القضية فالتفسري املوضوعي علم يتناول 

 . 2أكثر القضااي حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو

تعددت التفاسري وتنوعت حسب توجهات أصحاهبا وميوالهتم الفقهية والعقدية واللغوية، إال أهنا ال 
تستغين عن التفسري النقلي الذي هو األساس والقاعدة لكل التفاسري، فهو مبثابة املصدر الرئيسي املنبع األم 

 .للتفاسري اليت جاءت بعده

 

 
                                                           

 .7/777ن للذهيب التفسري واملفسرو  1
 .71مباحث يف التفسري املوضوعي ملصطفى مسلم ص 2
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 :ية للمفسرالعلوم الضرور : املطلب الثاين 
علم التفسري علم شريف وعظيم وتتلخص هذه العظمة يف كون أن موضوعه وميدانه هو كتاب هللا 

 .عزوجل واألخذ به فهما وتدبرا
فإذا أراد أحد الولوج يف تفسري كالم هللا عزوجل جيب عليه أن حيصل العلوم الضرورية للمفسر املنربي 

فمن البديهي عند الناس أنه من . يعصمه عن اخلطأ يف التفسري لتفسري كالم املنان، فتحصيله لتلك العلوم
أراد أن يربز يف علم من العلوم عليه أن يكون ملما بقواعده وأسسه ومرتكزاته اليت يقوم عليها حىت حيقق 

أما إذا نقص علم منها فعمله سيكون وزرا عليه، وكانت أخطاءه متعددة، ويشمل هذا كل العلوم . مراده
 .نت أو علميةإنسانية كا

فما ابلك إذا كان هذا العلم خيتص بفهم مراد هللا عزوجل وتفسري ألفاظه وجتلية خطاابته فاألحوط هلذا 
 .املفسر أن يكون ملما بعلومه

ولقد عدد العلماء مجلة من العلوم اليت جيب على املفسر أن يكون ملما هبا وحبيثياهتا، فعددها الذهيب 
 .إىل مخسة عشر علم منها ما اتفق عليه ومنها اختلفا فيهوصالح عبد الفتاح اخلالدي 

 :العلوم الضرورية للمفسر عند حسني الذهيب
علم اللغة ، علم الّنحو،  علم الصرف،  االشتقاق، املعاين، البيان، البديع، علم القراءات، علم أصول 

األحاديث املبينة افسري سوخ، القصص، علم الناسخ واملنعلم أصول الفقه، علم أسباب النزول، علم  الدين،
 :العلوم الضرورية للمفسر عند صالح عبد الفتاح اخلالدي 1.اجململ واملبهم ، علم املوهبة

العلم ابلقرآن، العلم ابلسنة، العلم ابلسرية وحياة الصحابة، العلم بتاريخ القرآن، العلم بقواعد التفسري،  
العلم ابلبالغة العربية، العلم ابلقراءات القرآنية، العلم ابلعقيدة،  العلم ابللغة العربية، العلم ابلّنحو والصرف،

العلم بتاريخ العرب اجلاهلي، العلم بتاريخ العرب السابقني، العلم ابملذاهب الفكرية  العلم أبصول الفقه،
 2.املختلفة، الثقافة العلمية املعاصرة

 

                                                           
 .7/774التفسري واملفسرون للذهيب،  - 1
 14-17تعريف الداريسن مبناهج املفسرين، لصالح عبد الفتاح اخلالدي، ص - 2
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رورية للمفسر اليت جيب أن يكون ملما هبا وقد وضع الطاهر بن عاشور علما آخر جعله من العلوم الض
 .2، يف حني يرى أن العلم ابلقراءات القرآنية ليس ابلعلم الضروري للمفسر1أال وهو العلم مبقاصد التشريع

 :وقد خلص الطاهر بن عاشور بعض تلك العلوم يف أربعة علوم هي
 .العلم ابلعربية -
 .العلم ابآلَثر -
 .العلم ابألخبار -
 .قهالعلم أبصول الف -

ولقد عددت هذه العلوم يف مثانية علوم رئيسية وذلك ابعتبار االشرتاك أي االشرتاك حتت مظلة علم 
واحد، فاتبعت يف ذلك مسلك الشيخ طاهر بن عاشور يف تقسيم العلوم وأضفت بعض العلوم اليت سيقت 

 .يف كتاب احلسني الذهيب وصالح عبد الفتاح اخلالدي
ما بعلم العربية، وعلم اآلَثر، وعلم األخبار، علم اتريخ القرآن، علم فعلى على املفسر أن يكون مل

فهذه العلوم هي مفاتح درك املراد . أصول الفقه، علم أصول الفقه، علم أصول الدين وعلم القراءات القرآنية
من القرآن فمن حّصل عليها فقد أصاب املقصد، ومن حيصلها فقد زّل واحنرف عن الصواب ولقي تفسريه 

 .قالم الردأ

إن معرفة مقاصد العرب من خالل كالمهم وخطاابهتم وأدب لغتهم يعرب عن  :العلم ابلعربية:أوال
مقصود اخلطاب القرآين وجيلي ذلك اإلهبام، وكذلك العلم بقواعد العربية من متون اللغة والتصريف والنحو 

اب القرآين وانتظامها بذلك النظام الدقيق ، يعطي احلكمة من وضع األلفاظ املناسبة يف اخلط3واملعاين والبيان
 .الذي يعطي االتساق واالنسدام بني املعاين واأللفاظ

وهذا العلم يندرج حتته كل ما أثر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث وكذلك ما أثر عن :علم اآلاثر: اثنيا
سر ال يغفل عن السنة اليت مصدر من فاملف. 4الصحابة والتابعني وما أمجعت عليه األمة من تفسري املعىن

                                                           
 .7/14التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 1
 .7/11املصدر نفسه : ينظر 2
 .7/79فسه املصدر ن: ينظر 3
 .7/11املصدر نفسه : ينظر 4
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وإمجاع األمة على تفسري املعىن . مصادر التشريع وهي املفصلة ملا أمجل والشارحة ملا أشكل وأهبم يف القرآن
 .دليل قوي يف ترجيح املعاين ألن األمة ال جتتمع على ضاللة

دراية واطالع أبخبار العرب  فاملنربي لتفسري لكتاب هللا عزوجل عليه أن على :العلم ابألخبار: اثلثا
وكذا الدراية أبخبار األمم السابقة . 1ومعهودهم فال يتضح املعىن وال يندلي إال بدرك معهود العرب

، وكذلك تؤخذ العربة منهم حىت ال يقع املسلمون فيما وقع 2وقصصهم يعني على توضيح ما أمجل يف القرآن
 .فيه غريهم
علم ميكن املفسر من استنباط األحكام ومعرفة اجململ واملفصل هذا ال :العلم أبصول الفقه: رابعا

فعلم أصول الفقه هو اآللة اليت متكن املفسر من . 3والعموم واخلصوص واملطلق واملقيد وداللة األمر والنهي
معرفة األحكام الشرعية اليت حتتويها اآلايت وهو ضروري يف أي تفسري وال خيلو أي تفسري منه فهو العمدة 

 .البوصلة اليت ترشد املفسر إىل فهم أحكام الشارع ودرك املراد من اخلطاب القرآين وهو
هذا العلم له اتصال وعالقة بعلم األصول فهو يساعد املفسر على معرفة  :العلم ابملقاصد: خامسا

ع احلكمة والقصد من أحكام القرآن، فاملقاصد تعتمد على القطعيات لرفع خالف واقع أو دفع خالف متوق
فهي بذلك عبارة حاوية ألحكام املقاصد، ومقاصد األحكام واألوصاف الكلية . أو درء خالف مشتبه

 .4واجلزئية
مشل هذا العلم عدة فنون هي علم املكي واملدين، الناسخ واملنسوخ :العلم بتاريخ القرآن: سادسا

ة، ولقد حوت السور املكية على فإملام املفسر هبذه العلوم ييسر له فهم املراد من اآلي. 5وأسباب النزول
أحكام كلية والسور ااملدنية اشتملت على األحكام اجلزئية، والعلم ابلناسخ واملنسوخ يسهل على معرفة 

تعني على فهم اآلية وفهم سياقها الذي سيقت األحكام اليت نسخت، وكذا احلال مع أسباب النزول اليت 
 .من أجله

                                                           
 .19تعريف الدارسني مبناهج املفسرين لصالح عبد الفتاح اخلالدي ص: ينظر 1
 .7/777التفسري واملفسرون للذهيب : ينظر/ .17املصدر نفسه ص 2
 .7/777التفسري واملفسرون للذهيب : ينظر/ .7/11التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 3
 . 114م،ص1471-ه7711اجلزائر، الطبعة األوىل -القاصد إىل إمامة املقاصد، األخضر األخضري، دار الكفايةمآخذ  4
 .17تعريف الدارسني مبناهج املفسرين لصالح عبد الفتاح اخلالدي، ص :ينظر 5
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، 1للمفسر أن يكون عاملا ابلعقيدة اإلسالمية وأسسها ومباحثهاال بد  :العلم أبصول الدين: سابعا
فتعصمه بذلك من االحنراف واخلطأ عند تفسريه آلايت  -القرآن الكرمي–وأن أيخذها من مصدرها األصلي 

 .العقائد
لقرآنية إذ العلم ابلقراءات هو علم ابملعاين القرآنية وأتكيدها، فالقراءة ا :العلم ابلقراءات القرآنية: اثمنا

تشرح القراءة األخرى وتؤكد صحة املعىن، ومتكن املفسر كذلك من ترجيح بعض الوجوه احملتملة على 
 .    ، فندد املفسر يستدل ابلقراءة القرآنية لرتجيح األخرى2بعض

 .عالقة علم النحو ابلتفسري: املطلب الثالث
و هو علم يهتم إبعراب الكلم وبنائها، ذكرت يف املباحث السابقة معىن النحو ومعىن التفسري، إذ النح

وعلى املفسر لكالم هللا املنان أن . أما التفسري فهو علم يهتم إبيضاح املعاين ودرك مراد هللا عزوجل يف القرآن
إذن فعلم النحو . يكون ملما بعلم العربية إذ هو األساس واملرتكز الوحيد لفهم اخلطاب القرآين ودرك املراد

 .وطيدة جتمع بينهما فال ميكن ختيل تفسري بدون أن يكون معه علم النحووالتفسري عالقة 

وإنك لتدد أن جل املفسرين الذين عكفوا على تفسري كتاب هللا عزوجل فطاحلة النحو وساداته ال 
. تغيب عنهم شاردة وال واردة إال إبذن هللا وكانوا السباقني إليها واختلفت آراءهم حسب توجهاهتم النحوية

غرو أن العالقة بني النحو والتفسري تظهر من خالل اعتبارات كثرية تربز االتساق واالنسدام بني هذين فال 
 :العلمني وهذه االعتبارات تتلخص يف

هذا االعتبار راجع إىل عالقة علم النحو والتفسري ابلقرآن الكرمي،فكال العلمني  :ابعتبار التعلق .1
القرآن وتيسري فهمه وحتليل تراكيبه كل ذلك من علم العربية اليت مردمها إىل كتاب هللا عزوجل، فضبط لفظ 

أم التفسري . فمنطلق النحو إذن هو منطلق قرآين حبت فكل أسسه وقواعده تركبت منه. 3أسسها النحو
فهذا دأب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي يعترب هو املفسر األول لكتاب هللا عزوجل ألن درك مراد هللا عزوجل هو 

 .األساس واألهم، فالذي يدرك املعىن املقصود فقد وصل إىل اهلدف املنشود
. إن حتصيل املعىن املرغوب واملنشود تبياان وإيضاحا هو ديدن علم النحو والتفسري :حتقيق املعىن .2

                                                           
 .11تعريف الدارسني مبناهج املفسرين لصالح عبد الفتاح اخلالدي، ص: ينظر 1
 .7/777للذهيب، التفسري واملفسرون  2
 .14علم إعراب القرآن ليوسف العيساوي، ص: ينظر 3
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فكشف حقائق التنزيل مهمة كل مفسر أصيل، فال يوفر معانيه خلدمة معتقده وانتماءه واجتاهه بل يسعى 
فعلم النحو غرضه إيضاح املعاين إذ اإلعراب جزء ال يتدزأ منه وهو علم . لك املعاين واالمتثال هبالدرك ت

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ٹ ٹ چأحد على املعاين، ومن أوضح األمور على هذا أنه لو قرأ 

والتفسري كذلك علم يبحث عن أحوال الكتاب العزيز .1الختل املعىن وفسد( الرسول)، جبر [3:التوبة ] چ
إذن فالنحو يشرتك مع التفسري . 2من جهة نزوله وأدائه وألفاظه ومعانيه املتعلقة ابأللفاظ واملتعلقة ابألحكام

يف اإلعراب عن املعاين القرآنية وإيضاحها، وهذا االشرتاك مينت العالقة بني هذين العلمني مما يؤسس عالقة 
 .التكامل بينهما

 من أجل جتلية املعاين وإبرازها هلو من أمسى األهداف إن احتاد علم النحو مع التفسري :التكامل .3
لدى املفسر، فمعرفة املوقع اإلعرايب للكلمة أو اجلملة يساعد على تفسري اآلية تفسريا تتضح به معاين 

. إذ حتديد املواقع اإلعرابية للدمل والذي يدخل ضمن علم النحو زايدة أتكيد للمعاين التفسريية. اخلطاب

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چٹ ٹ  ومن ذلك

هي مجلة تتكون من مبتدأ وخرب ومعلومات ( احلج أشهر معلومات. )[127 :البقرة] چ ٺ ٺ ٺٺ
الفاء الفصيحة ألهنا جاءت مبثابة إجابة ابلتفصيل ملن ( فمن)صفة ألشهر، واجلملة املستأنفة ال حمل هلا، 

اجلار واجملرور ( ِفيِهنَّ )عل الشرط، وفاعله هو ف( فرض)اسم الشرط جازم مبتدأ ( من)استوضح عن اجململ و
 .3مفعول به، أي على نفسه( احلَْجُّ )متعلقان بفرض 

َواِب َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجداَل يف احلَْجِّ َجَواُب َمْن الشَّْرِطيَِّة، َوالرَّاِبُط بـَنْيَ مُجَْلِة الشَّْرِط َواجلَْ : َوقـَْولُهُ 
َوَقْد نـََفى الرََّفَث َواْلُفُسوَق َواجلَِْداَل .أِلَنَّ التـَّْقِديَر َفاَل يـَْرُفثُ ( َمنْ ) َرَفَث ِمْن َضِمرٍي يـَُعوُد َعَلى َما يف َمْعىَن َفال

، َحىتَّ ُجِعَلْت َكأَنّـََها َقْد نـََهى احلَْ  َها َوِإبـَْعاَدَها َعِن احْلَاجِّ َها فَانـْتَـَهى  اجُّ نـَْفَي اجْلِْنِس ُمَباَلَغة، يف النـَّْهِي َعنـْ َعنـْ
فالنحو الذي سيق يف اآلية أبرز املعاين التفسريية وبذلك سهل عملية التفسري ومكن .4فَانـْتَـَفْت َأْجَناُسَها

 .املفسر من الوصول إىل املراد من اآلية
                                                           

 .7/14م،1477-ه7711بريوت، الطبعة األوىل -النحو العريب أحكام معان، دمحم فاضل السامرائي، دار ابن كثري:ينظر 1
 .1/7عة الثالثة، مناهل العرفان يف علوم القرآن، عبد العظيم الزرقاين، مطبعة عيسى البايب  احلليب، الطب: ينظر 2
 .7/171ه، 7771دمشق، الطبعة الرابعة -إعراب القرآن وبيانه، حمي الدين درويش، دار ابن كثري: ينظر 3
 .1/111التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور : ينظر 4
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إن حتصيل اللمسات البيانية يف اآلايت القرآنية له أثر ابلغ يف إبراز حقائق  :حتقيق النكت البيانية .3
فهي جتسد بالغة هذا القرآن وتناسق آايته ويثمن كذلك . اإلعداز البياين والتحديد الرابين للسياق القرآين

 .املعاين التفسريية

ېئ ىئ چ و حتصيل النكت البيانية متعن قوله تعاىل يف سورة الذارايتجه من وجوه فالنحو 

أن هذا ( منهم)اجلار واجملرور يقول فاضل السامرائي يف احلكمة من تقدمي . [28:تالذاراي]  چ ىئ
( فأوجس خيفة منهم: )ولو قال. أن اخلوف كان منهم ال من غريهم: التقدمي يفيد االختصاص واحلصر أي

فإن التعبري . لكان أخرب أنه خاف منهم، ومل خيرب أنه مل خيف من غريهم، بل رمبا مثة خوف آخر من غريهم
فأوجس خيفة )وأما التعبري اآلخر . ف وقصر ذلك عليهمالوارد يف اآلية جعل الضيف وحدهم سبب اخلو 

  .1فال يقصر عليهم بل رمبا كان هناك سبب آخر معهم( منهم
فاملالحظ أن قاعدة التقدمي والتقدمي كان هلا أثر ابلغ يف إبراز العاين التفسريية وإظهار النكت البيانية يف 

 .اآلية القرآنية

اللمسة   چ چ چ چ ويف سورة القصص  چ چ چ وجاء يف موضع آخر يف سورة النمل
املفسرة يف سورة القصص على غرار سورة النمل ذلك أن ( أنْ )البيانية بني هاتني اآلتني هو أن سبب جميء 

املقام يف النمل مقام تعظيم هلل سبحانه وتعاىل، وتكرمي ملوسى يف حني ليس املقام كذلك يف سورة القصص، 
  2.زايدة يف التبسيط( أن)صص مقام تبسيط وتفصيل فداء بوإمنا املقام الذي سيق يف الق

وئ ۇئ ۇئ چ  ويظهر كذلك أثر التفسري يف إظهار اللمسات البيانية يف قوله تعاىل يف سورة النمل

يقول . [32 :القصص]  چ ڳ ڱ ڱ ڱچ وقوله يف سورة القصص .[12 :النمل]  چ ۆئ
اليسر ووضع اإلدخال يف موطن املشقة فناسب وضع السلوك يف موطن السهولة و :" فاضل السامرائي

( فلما جاءها)وقوله ( سئاتيكم منها خبرب)لقد انسب اإلدخال أن يوضع مع قوله . والتكليف الصعب

                                                           
 .91م،ص1441-ه7711عمان، الطبعة الثالثة -ملسات بيانية يف نصوص التنزيل، فاضل السامرائي،دار عمار: ينظر 1
 .  741املصدر نفسه ص: ينظر 2
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ومهمة التبليغ إىل فرعون وقومه وانسب أن يوضع السلوك يف مقام اخلوف وأن يوضع اإلدخال يف مقام 
  .1"األمن والثقة

علقت ابلنحو وكذلك مثال الذي تعلق ابلتفسري أنه كان هلا أثر يف إبراز الحظنا يف األمثلة اليت ت   
فهما خيدمان بعضهما البعض يف إبراز املعاين وحتقيق النكت . املعاين بشكل واضح إىل مراد هللا عزوجل

 .البيانية
ك وكذل. فنقول إذن إن لعلم النحو عالقة وطيدة مع التفسري، فال ميكن االستغناء عن أحد منهما

حاجة املفسر للنحو والتفسري كحاجة اإلبن ألمه فال يكتمل املفسر حىت يتقن علم النحو وكذا العلوم 
 .الضرورة للتفسري

 .    أثر القراءات القرآنية يف مدرسيت الكوفة والبصرة: املطلب الرابع
مدرسة الكوفة  لقد تعددت املدارس النحوية اليت ترىب يف أحضاهنا النحو العريب ومنا وازدهر، وتبقى

ومدرسة البصرة مها املنبع األصلي للمدارس اليت انبثقت بعدمها، فهاتني املدرستني أسسوا قواعد حنوية كان 
 .منطلقها القرآن الكرمي وكالم العرب، فكان للقراءات القرآنية األثر البالغ يف توجهات كلتا املدرستني

ف يف األحكام النحوية،ألن اختالف يف أحرف برز من خالل اختالف القراءة مع أختها تنوع واختال
القراءة يندم عنه هذا االختالف النحوي فالبصريون يف أثناء أتسيسهم ألصوهلم قواعدهم النحوية أبعدوا 

من األخطاء البصرية اليت ال  :"القراءات القرآنية ومل يعملوها يف دراساهتم، يقول عبد العال سامل مكرم أنه
ءات عن جمال الدراسة النحوية، هبذا اإلبعاد حرموا النحو من مصدر كبري كان من تغتفر إبعادهم القرا

، ولكن هذا ال ينفي أن البصريني أخذوا ابلقراءات 2"املمكن أن تبىن يف ضوئه القواعد، وحترر األصول
 . 3القرآنية إال أهنم أخذوا ما يوافق ويتفق مع مقاييسهم وأصوهلم

راءات ضيعوا مكسبا عظيما وغنيا للدراسات النحوية عندهم، إال أن فالبصريون إببعادهم هلذه الق
الكوفيون مل يضيعوا هذه الثروة فهم مل يتحفظوا يف جمال القراءات كما حتفظ البصريون ذلك ألهنم رأوا أن 

                                                           
 .771ملسات بيانية يف نصوص التنزيل، فاضل السامرائي،ص: ينظر 1
 .744القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية لسامل مكرم ص: ينظر 2
 .11ط، ص.الكويت،د-أثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية، عبد العال سامل مكرم، مؤسسة علي جراح الصباح: ينظر 3
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القراءات سندها الرواية، وهي من أجل هذا أقوى يف جمال االستشهاد من الشعر وغريه، ألن شعار الرواة 
 .1ا الدقة والضبط واإلتقانفيه

الشروط اليت وضعها علماء القراءات لقبول القراءة كان حافزا ملدرسة الكوفة أن تتبىن هذه القراءات 
والقراءات وعاء للغات اليت نزل هبا . ألهنا بتلك الشروط سلمت من التحريف وخمالفة مقاييس اللغة ونظمها

ة يف التلقي والسماع من األفواه جيعلها أكثر قوة يف االستشهاد القرآن الكرمي فالسند يف الرواية واملشافه
واالستدالل عن غريها من املصادر وهي شرط أساسي للمفسر فَِبَها يستطيع أن يرجح بني املعاين، والقراءة  

لذلك اختذها الكوفيون مصدرا لالستشهاد يثري اللغة ويزيد من . كاآلية َثبتة متواترة إال ما شذ منها
 . 2ا وجيعلها غنية أبساليبها على الدوام فال متد يدها إىل تعريب أو دخيلرصيده

إذن فالقراءات مصدر هام من مصادر النحو الكويف، ولكن البصريون وقفوا منها موقفهم من سائر 
النصوص اللغوي، وأخضعوها ألصوهلم وأقيستهم، فما وافق منها أصوهلم ولو ابلتأويل قبلوه وما أابها رفضوا 

كما رفضوا االحتداج بكثري من الرواايت اللغوية وَعدُّوها شاذة حتفظ وال . حتداج به ووصفوه ابلشذوذاال
فقد غلطوا راوية ابن عامر ورموه ابجلهل أبصول العربية، ولكن الكوفيني كانوا جييزوهنا . يقاس عليها
 . 3وحيتدون هبا

، وسأعرض بعض املسائل اليت ساقها هذا اخلالف نتج عنه مسائل حنوية بينت وجه نظر كل مدرسة
 .رجال اللغة يف كتبهم مبينني االختالفات اليت كانت بني املدرستني بسبب القراءات

 :املسائل اليت اختلفت فيها وجهة نظر املدرستني بسبب القراءات
 :4رافع املتبدأ واخلرب .7

افعان، فلما كان كل واحد منهما ال ذهب الكوفيون إىل أن املتبدأ يرفع اخلرب واخلرب يرفع املبتدأ فهما يرت 
ينفك عن اآلخر ويقتضي صاحبه اقتضاء واحد عمل كل واحد منهما يف صاحبه مثل ما عمل صاحبه به، 

                                                           
 .11املصدر السابق ص : ينظر 1
 .19أثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية لسامل مكرم ص 2
م، 7719-ه7111مصر، الطبعة الثانية -مدرسة الكوفة، مهدي املخزومي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده: ينظر 3

 . 111ص
 .  71القاهرة، الطبعة األوىل، ص-جودة مربوك، مكتبة اخلاجني: ن األنباري، تحاإلنصاف يف مسائل اخلالف، إلب: ينظر 4
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ک گ گ گ ٹ ٹ چ، وال ينفع أن يكون كل واحد منهما عامال ومعموال وقد جاء لذلك نظائر كثرية

َما)فنصب . [111 :اإلسراء] چگ ڳڳ  ما)ب( تدعوا)جزم و ( تدعوا)ب ( َأايا ، فكان كل (أايا
 .واحد منهما عامال ومعموال

إمنا قلنا العامل هو االبتداء وإن كان االبتداء هو التعري من العوامل : أما البصريون فاحتدوا أبن قالوا
. اللفظية، ألن العوامل يف هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كاإلحراق للنار، وإمنا هي أمارات ودالالت

أي تتنزلن منزلتهن يف احلرمة والتحرمي فلما كان . [4 :األحزاب ]چ ۋ ۋ ٹ ٹ چ ومثاله
 .أو منزال منزلته تنزل منزلة الوصف ألن الوصف يف املعىن هو املوصوف( يف املعىن)اخلرب هو املبتدأ 

 :1هل جيوز نقل حركة اهلمزة الوصل إىل الساكن قبلها؟ .3
الوصل إىل الساكن قبلها حمتدني مبا حكاه الكسائي أنه  ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز نقل حركة مهزة

الذي بفتح التنوين ألنه نقل فتحة مهزة الذي إىل ( مناع معتد مرينب:" )فقال ( ق)قرأ بعض العرب سورة 
 ".التنوين قبلها

م إمنا  فال حدة هلم فيه ألن حركة املي( أمل هللا:)وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلك حمتدني بقوله تعاىل
 .كانت اللتقاء وهي امليم والالم من هللا

 :إذا عائده( همأي  )بناء  .4
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ :معرب، حمتدني بقوله تعاىل( أيهم)ذهب الكوفيون إىل أن 

. 2ابلنصب زهي قراءة هارون القارئ ومعاذ اهلراء وهي رواية عن يعقوب. [42 :مرمي ] چ ڍ ڌ ڌ
ابلرفع ( أيُّهم)وهذه اآلية مشكلة يف اإلعراب ألن القراء كلهم يقرءون :" وذكر ذلك أبو جعفر النحاس فقال

 . 3"ابلنصب أوقع على أيّهم لننزعن( مث لننزعن من كل شيعة أيَّهم)إال هارون القارئ فإن سيبويه حكى عنه 

                                                           
 .11أثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية لسامل مكرم ص: ينظر 1
 .117اإلنصاف البن األنباري ص: ينظر 2
 .  1/71ه، 7717ريوت، الطبعة األوىل ب-عبد املنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، تع:ينظر 3
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ن وذهب البصريون إىل أنه مبين على الضم، وأمجعوا على أنه إذا ذكر العائد أنه معرب، ووصف البصريو 
 . 1ابلشذوذ قراءة هارون القارئ ومعاذ اهلراء ورواية يعقوب

فكان للقراءات القرآنية دور كبري يف متايز وجهات النظر لكلتا املدرستني، ألن املدرسة الكوفية أخذت 
أما املدرسة البصرية . حبظ وافر من القراءات لتدعم رأيها وتوجهها وعقدت هبا أصوهلا وأحكامها النحوية

فبهذا التغليط .  أتخذ ابلقراءات عالوة على ذلك تغلطها وتصفها ابلشذوذ ألهنا خالفت أصوهلافكانت ال
 .وإنكار كذلك للقراءات القرآنية والرواايت ضيعت املدرسة البصرية خريا كثريا استدركته املدرسة الكوفية

 :خالصة الفصل
وجل من اخلطاب القرآين الرابين هلو من إن خدمة القرآن الكرمي وحماولة فهم معانيه ودرك مراد هللا عز 

أنبل األعمال وأزكاها، ألن جماهلا وموضوعها هو كتاب هللا عزوجل املتعبد بتالوته فكيف مبن تدبر معانيه 
فاخلوض يف غمار التفسري ليس ابألمر السهل هلو أشق وأثقل ألن تعاملك مع كالم هللا . وغاص فيها

 .عزوجل ليس كتعاملك مع كالم البشر
فهي قائده إىل بر األمان، فال يلتبس عليه   بعض العلومأن يكون ملما ب من لمفسرلفلذلك كان البد 

 . كالم هللا عزوجل أو يتطرق الظن والشبهة إىل قلبه فيزيغ عن الصراط املستقيم

 ه مننخمافة شيوع اللحن يف القرآن وتغري معانيه جعل املسلمني يلتفون حول كتاب هللا عزوجل وحيفظو 
فقد تصدر علماء فطاحلة كانوا قراء وحنويني يف الوقت نفسه . التحريف كما فعل ابلكتب السماوية السابقة

 .وذلك من أجل وضع ميزان يصون اللسان عن اخلطأ واللحن يف القرآن

كان هذا هو الدافع النبثاق وظهور مشس املدارس النحوية اليت عنيت ابلنحو مستعنني ابلقرآن الكرمي 
وتعترب املدرسة البصرية أول مدرسة حنوية نشأت وتطورت، مث ظهرت . يس قواعدهم وأسسهم النحويةيف أتس

تد عودها وأسست بذلك مذهبا يكتب امسها سبعدها املدرسة الكوفية اليت كانت تستمد قوهتا منها إىل أن ا
 . يف صفحات التاريخ

يت ظهرت بعدمها عيال عليهما، وما لبث أن ن يف النحو واملدارس الن املدرستني مها الرائداتكانت هاات
نشأ اخلالف بني املدرستني يف كثري من املسائل النحوية وكانت القراءات القرآنية هي السبب من وراء هذا 

                                                           
 . 174مدرسة الكوفة ملهدي املخزومي : ينظر 1
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اخلالف الناشئ فاملدرسة البصرية كانت ترفض االحتداج ابلقراءات فتغلط بعضها وتصف األخرى 
من هذه القراءات مصدرا هلا يف النحو حتتج به يف توجهاهتا  ابلشذوذ، إال أن املدرسة الكوفية جعلت

 .    النحوية وتؤسس به أصوهلا ودعائمها
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  .دفع التعارض بني آايت النصف األول من القرآن الكرمي :املبحث األول
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هذا الوحي هلو أمسى مقاصد علم التفسري وأشرفها،  إن إبراز معاين القرآن ودرك مراد هللا عزوجل من   
فاملشتغل يف اإلعراب عن هذه املعاين جيد لّذة كبرية فيها بعد معاشرته آلي القرآن، فالغوص يف حبار التفسري 

 .واملعاين جيلي خشية هللا عزوجل
تاح أبواب التفسري، ومن مف -كما قلنا–وإبراز تلك املعاين يتطلب اإلملام ابللغة العربية وحصد أسرار فهي 

العلوم اليت حتويها اللغة العربية هو علم النحو الذي هو ميزان اللغة وقانوهنا فبه يعرف الكالم احلسن من 
 .رديئه وبه يعصم اللسان عن اخلطأ واللحن

 سنتطرق إىل اجلانب التطبيقي من الدراسة وحماولة كشف التعارض بني اآلايت -إبذن هللا–ويف هذا الفصل 
اليت كانت تعرتيها أوجه اللبس واإلشكال إزالتها اعتمادا على قواعد النحو العريب، فكان يف املبحث األول 
إبراز للتعارض احلادث بني آايت النصف األول من القرآن ويف املبحث الثاين دفع للتعارض بني آي القرآن 

 .كرمييف النصف الثاين، كان هذا التقسيم ابعتبار ترتيب سور القرآن ال
 .دفع التعارض بني آايت النصف األول من القرآن الكرمي: املبحث األول

يف هذا املبحث سنربز ذلك التعارض الذي كان بني آايت القرآن الكرمي يف سور النصف األول من الكتاب 
 .املبني

 .       سورة البقرة: املطلب األول
 .أمساء اإلشارة :املسألة األوىل

ار هللا تعاىل إىل القرآن الكرمي يف هذه اآلية أش  .[2:البقرة ]  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٹ ٹ چ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ إشارة البعيد، وقد أشار له يف آايت أخر إشارة القريب

 چ جب حب خب مب ىب يب جتٹ ٹ چ و [.2: اإلسراء] چ ٿ

 .1[22 :األنعام] چ ڍ ڌ ڌ ڎٹ ٹ چ .[74 :النمل]

كان يطرح سؤاال هو سبب جميء اإلشارة ( الكتابذلك :) إن ظاهر هذه اآلايت مع قوله تعاىل
 .ابلقريب يف اآلية األوىل مث أشار إليه ابلقريب يف اآلايت اآلخر

                                                           
مكة املكرمة، الطبعة -بكر بن عبد هللا بوزيد، دار علم الفوائد: دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب، دمحم األمني الشنقيطي، إش 1

 . 1ه،ص7711األوىل 
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 :دفع التعارض
نقل اإلمام طاهر بن عاشور عن الرضى أن إسم اإلشارة وضع للحضور والقرب ألنه املشار إليه حسا، 

بلفظ الغيبة والبعد ولكن األغلب يف هذا هو اإلشارة وكذا جيوز يف الكالم املسموع عن قريب أن تشري إليه 
  .1بلفظ احلضور

وقال الشوكاين أن العرب قد تستعمل اإلشارة إىل البعيد الغائب مكان اإلشارة إىل القريب احلاضر كما 
 :2فافخقال 

 .3أتمل خفاف أنين ذلك****** أقول له والرمح أيطر متنه
 . 4 چڱ ں ں ڻ  چ :أي أنين أان هذا، ومنه قوله تعاىل 

وقد أضاف الطاهر بن عاشور ملسة بيانية الستعماالت إسم اإلشارة هو أن استعمال اإلشارة للبعيد 
فيها إظهار رفعة شأن هذا القرآن جلعله بعيد املنزلة وقد شاع يف الكالم البليغ متثيل األمر الشريف ابلشيء 

 .5له فمن العادة أن جيعلوه يف املرتفعاتاملرفوع يف عزة املنال ألن الشيء النفيس عزيز على أه
وهبذا يرفع التعارض بني هذه . 6(هذا)يف هذا املوضع أتت مبعىن ( ذلك)وذكر بعض املفسرين أن 

 .اآلايت
ال يشار ( ذلك)وذهب الرازي يف تفسري هذا اإلهبام حيث يسلم أن املشار إليه يف اآلية حاضر ولفظة 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ :ألنه حرف لإلشارة كما يف قوله ( ذا)هي ( ذلك)هبا إال إىل البعيد فبني أن أصل 

                                                           
 .7/177 التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور: ينظر 1
ندبة بنت أابن ْبن الشيطان، من بين احلارث ْبن كعب، وأبوه عمري، ويكىن أاب خراشة، وهو ابن عمر : خفاف ْبن ندبة، وهي أمه، وهي 2

وخفاف هذا شاعر مشهور ابلشعر، وكان أسود حالك،ا، وهو أحد أغربة . صخر وخنساء ومعاوية، أوالد عمرو ْبن احلارث ْبن الشريد
 .1/413م، 1282-1312ط .بريوت، د-أسد الغابة، عز الدين بن األثري، دار الفكر: ينظر. العرب

 .79/97بريوت، الطبعة الثانية، -مسري جابر، دار الفكر: األغاين، أبو فرج األصبهاين، تح 3
 . 7/17ه، 7777بريوت، الطبعة األوىل -دمشق-دار الكلم الطيب -فتح القدير، الشوكاين، دار ابن كثري 4
 .117-7/114املصدر السابق : نظري 5
الوسيط يف : ينظر./ 7/11مصر، الطبعة الثالثة،-إبراهيم البسيوين، اهليئة املصرية العامة للكتاب: لطائف التفسري، القشريي، تح: ينظر 6

م، 7777-ه7771لبنان، الطبعة األوىل -بريوت -جمموعة من احملققني، دار الكتب العلمية: تفسري القرآن اجمليد، الواحدي، تح
7/71. 
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للتنبيه فإذا قرب الشيء أشري إليه فقيل هذا، وقد تدخل ( ها)ومعىن . [233 :البقرة ]چ ۋ ۋ ۅ
للمخاطبة والالم لتأكيد معىن اإلشارة فكأن املتكلم ابلغ يف التنبيه لتأخر املشار إليه عنه، ( ذا)الكاف على 

 .1تفيد البعد يف أصل الوضع بل اختصرت يف العرف ابإلشارة للبعيد ال( ذلك)فلفظة 
 .أل العهدية :املسألة الثانية

 .[23 :البقرة] چ ی ی ی ی جئ حئٹ ٹ چ 
 وقد قال تعاىل سورة التحرمي. العهدية( أل)هذه اآلية على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل 

لنار هنا يدل على أهنا مل كري انفت. [4 :التحرمي] چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ
 .2تكن معروفة هبذه الصفات

فهذا التعارض الظاهري بني اآلتني يف معرفة النار وجهلها، فداءت يف سورة البقرة على املعرفة داللة أن 
 .لهاهالعرب كانت تعرفها أما يف سورة التحرمي جاءت نكرة داللة على أن العرب كانت جت

 :دفع التعارض
ضاوي يف تفسرييهما سبب هذا التعريف يف سورة البقرة والتنكري يف سورة التحرمي وذلك ذكر الرازي والبي

 .3أن اآلية نزلت مبكة فعرفوا منها انرا موصوفة هبذه الصفة مث نزلت هذه ابملدينة مستندة إىل ما عرفوه أوال
عندما كانت صفاهتا  فعدم علم الناس بصفاهتا وجهلهم هبا جاء ابلنار يف سياق سورة التحرمي نكرة، أما

 .العهدية( أل)معروفة عندهم ومعهودة جيء هبا معروفة ب 
العهدية ووصفها ابملوصول املقتضي علم ( أل)وساق صاحب التحرير والتنوير سبب تعريف النار 

لتنزيل اجلاهل منزلة العامل بقصد حتقيق وجود جهنم، أو ألن وصف جهنم "املخاطبني ابلصلة أن هذا كله 
 .4"تقرر فيما نزل قبُل من القرآن كقوله تعاىل يف سورة التحرمي بذلك قد

 
 

                                                           
 .1/117ه، 7714بريوت، الطبعة الثالثة -مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء الرتاث العريب: ينظر 1
 .71دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 2
دمحم عبد الرمحن املرغشلي، دار  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل، انصر الدين البيضاوي، تح: ينظر./ 1/111مفاتيح الغيب للرازي : ينظر 3

 .7/17ه،7779بريوت، الطبعة األوىل -إحياء الرتاث العريب
 .7/171التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  4
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 .العطف :املسألة الثالثة
 :البقرة] چ ۈئ ېئ ېئ                 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئٹ ٹ چ

22]. 
اليت هي للرتتيب واالنفصال، وكذلك آية ( مث)هذه اآلية على أن خلق األرض قبل السماء بدليل لفظة 

ڻ ڻ ڻ ڻ چا على خلق األرض قبل السماء، ألنه قال فيها فصلت تدل أيض( حم)

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ إىل أن قال. [2 :فصلت ]چ ۀ ۀ ہ ہ

مع أن آية النازعات تدل على أن دحو األرض .[11 :فصلت] چ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ڱ ڱ چ مث قال. [27:النازعات ]چ ژ ژ ڑ ڑ کچ بعد خلق السماء ألنه قال فيها

 . 1[31 :النازعات] چ ڱ ں

  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ أن قوله تعاىل:" ذكر الرازي هذا التعارض فقال

يدل على أن خلق األرض وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء ولكن    چ ۈئ ېئ ېئ
خلق األشياء يف األرض ال ميكن إال إذا كانت مدحوة فهذه اآلية تقتضي تقدم كوهنا فهذه اآلية تقتضي  

 . 2"السماء وحينئذ يتحقق التناقضكوهنا مدحوة قبل خلق 

هذه اآلايت كلها صحيحة ومتواترة وال ميكن القول أبن القرآن يف هذه احلالة متناقض بني آايته ويطرح 
فحاشاه أن يكون   -سبحانه تعاىل عما يقولون علوا كبريا –جانبا عقداي هو أن هللا ليس بعامل وال كامل 

 (.ليس كمثله شيء)كذلك 
 :دفع التعارض

جاء الرد عن  هذا التعارض الذي بني اآلايت القرآنية على عدة وجوه حنوية ذكرها العلماء، واختياران 
 .للوجوه النحوية جاء ابعتبارها خادمة ملوضوع هذه الدراسة

 

                                                           
 .71دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 1
 .1/194مفاتيح الغيب للرازي  2
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 :األوجه النحوية
ليس للرتتيب ها هنا وإمنا هو على جهة تعديد النعم مثاله ( مث)قيل أن حرف العطف  :الوجه األول

 .1النعم العظيمة مث رفعت قدرك مث دفعت اخلصوم عنكأعطيتك ول الرجل لغريه أليس قد ق

 . 2ها هنا تفيد ترتيب األخبار ال ترتيب األمر يف نفسه( مث)وذكر الثعاليب أن العطف 

بعد )نقل أبو احلسن اجملاشعي القريواين يف النكت أن ابن عباس وجماهد قاال أن معىن  :الوجه الثاين
 . 3(واألرض مع ذلك دحاها)كأن هللا عزوجل قال ( مع)هي ( ذلك

  .اإلستفهام واالستنكار :املسألة الرابعة
 .[113 :البقرة] چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چٹ ٹ چ

إنكاري ( من)االستفهام ب:" ، قال الطاهر بن عاشور4االستفهام يف هذه اآلية إنكاري ومعناه نفي
شربت معىن االستفهام وكان االستفهام إنكاري يف معىن النفي، أهنا نكرة موصوفة أ( من)وملا كان أصل 

 . 5"صار الكالم من وقوع النكرة يف سياق النفي فلذلك فسروه مبعىن ال أحد أظلم

 چ ۈئ         وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچوقد جاءت آايت أخر يفهم منها خالف هذا، كقوله تعاىل

ژ ژ  چقوله و . [32 :الزمر] چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ وقوله.  [37 :األعراف]

 .6[37 :الكهف] چ ڑ ڑ ک ک

 
 
 

                                                           
 .1/197مفاتيح الغيب للرازي  1
-الشيخ دمحم عوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار إحياء الرتاث العريب: القرآن، أبو زيد الثعاليب، تحينظر اجلواهر احلسان يف تفسري  2

 .7/141ه، 7779بريوت، الطبعة األوىل 
بريوت، الطبعة األوىل -عبد هللا عبد القادر، دار الكتب العلمية: النكت يف القرآن الكرمي، أبو احلسن اجملاشعي القريواين، تح: ينظر 3

 . 717م، ص1441-ه7719
 .17دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 4
 .7/117التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 5
 .املصدر السابق 6
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 :دفع التعارض
 :والرد على هذا التعارض مبين على ثالثة أوجه حنوية

علل أبو حيان هذا التناقض أبن هذا نفي لألظلمية وهو ال يستدعي نفي الظاملية ألن  :الوجه األول
إذا ثبتت مل يكن أحد ممن و . النفي مقيد ال يدل على نفي مطلق، ألن فيها إثبات التسوية يف األظلمية

ال أحد أظلم ممن منع، وممن افرتى، : وصف بذلك يزيد على اآلخر ألهنم متساوون يف األظلمية وصار املعىن
   1.وممن ذكر

 .2(الذي)موصولة جاءت مبعىن ( ممن منع)ففي قوله تعاىل ( من)قيل أن معىن  :الوجه الثاين
هذا االستفهام مقصود التهويل والتفظيع من غري " أن  حرر السيوطي هذا التناقض هو :الوجه الثالث

 .3"قصد إثبات األظلمية للمذكور حقيقة وال نفيها عن غريه
 .احلذف :املسألة اخلامسة   

 .[183 :البقرة ]چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ٹ ٹ چ
ة وقد جاء يف آي. هذه الكرمية تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان خمري بني الصوم واإلطعام

 :البقرة ]چۀ ہ ہ ہ ہھ  چ أخرى ما يدل على تعيني وجوب الصوم وهي قوله تعاىل
183]4. 

 :دفع التعارض
النافية ( ال)هذا احلذف ل 5.هو ال يطيقونه( وعلى الذين يطيقونه)ذكر الزركشي والسيوطي أن معىن اآلية 

رض املتوهم يف اآلية حىت حيقق وهبذا األخري يزول التعا. 6يطرد يف جواب القسم إذا كان املنفي مضارعا

                                                           
 . 7/111ه،7771بريوت، الطبعة الرابعة -دمحم مجيل، دار الفكر: البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، تح: ينظر 1
 .املصدر نفسه: ينظر 2
، م 1273/ هـ1323ط .،داهليئة املصرية العامة للكتاب ،دمحم أبو الفضل إبراهيم :،تحجالل الدين السيوطي ،يف علوم القرآن اإلتقان 3
3/28. 
 .77دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 4
الطبعة  ،لعربية عيسى الباىب احلليبدار إحياء الكتب ا، دمحم أبو الفضل إبراهيم: الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، تح: ينظر 5

 .1/171اإلتقان للسيوطي : ينظر -1/171، م7711 -هـ  7111األوىل، 
 .املصدر نفسه: ينظر 6
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ڀ ڀ ٺ ٺ چ بذلك إعداز القرآن من الناحية النحوية والبالغية ويصدق بذلك قوله تعاىل

 چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

 .[88 :اإلسراء]
 .سورة آل عمران: املطلب الثاين
 .اإلستفهام التعجيب :املسألة األوىل

آل عمران ] چ ڀٺ        ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀٹ ٹ چ 
هذه اآلية تدل على أن زكراي عليه السالم وعلى نبينا الصالة والسالم، ليس عنده شك يف قدرة هللا  .[38:

وقد جاءت يف آية أخرى ما يوهم خالف ذلك وهي . على أن يرزقه الولد، على ما كان منه من كرب السن
 .1[31 :آل عمران] چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ يف قوله تعاىل

فهذا املعىن هو ظاهر اآلية الذي ينقدح إىل ذهن السامع والقارئ ولكن املتمعن واملتدبر لآلية الذي 
يتدبر القرآن أحسن تدبر يتصور له املعىن احلقيقي واملراد من هذه اآلية، ويرى اهليئة اليت كان عليها نيب هللا 

 .زكراي عليه السالم يف تلك اللحظة
 :دفع التعارض

هللا عزوجل عن النقصان ووصفه ابلكمال هو عني هذه املسائل اليت يرى من ظاهرها  إن تنزيه
 :التعارض، وحل هذه املسألة ينعقد على وجهني حنويني مها

جاء يف تفسري البيضاوي أن هذا االستفهام الذي طرحه نيب هللا زكراي عليه السالم هو  :الوجه األول
  2.هذا األمر أي الغالماستفهام استعظام وتعدب عن كيفية حدوث 

 .3وذكر الطاهر بن عاشور أن هذا االستفهام املراد منه التعدب قصد منه تعرف إمكان الولد
قيل إن هذا االستفهام استفهام استعالم واستخبار، ألنه ال يدري هل هللا أيتيه ابلولد من  :الوجه الثاين

 .  4زوجته العدوز أو أيمره أبن يتزوج شابة أو يردمها شابني
                                                           

 .17دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص: ينظر 1
 . 1/71أنوار التنزيل للبيضاوي : ينظر 2
 .1/177التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 3
 .11دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص :ينظر 4
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 .1وفسر أبو حيان األندلسي أن االستفهام استفهام استعالم على سبيل االستعظام لقدرة هللا تعاىل
فاالستفهام يف هذه اآلية ليس استفهام إنكار لقدرة هللا عزوجل وإمنا استفهام استعالم واستعظام 

اقر  أن يرزقا ابلولد واستخبار عن كيفية حدوث الولد، فهو تعدب هلذا األمر كيف لرجل مسن وامرأة ع
 . فالتقى بذلك الفرح واالندهاش، أي فرح ببشرى الولد واندهش عن كيفية حدوث ذلك الولد

 .الواو :املسألة الثانية
 .[33 :آل عمران] چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٹ ٹ چ 

 هذه اآلية الكرمية يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، وقد جاء يف بعض
 .2 [137:النساء] چڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ چاآلايت ما يدل خالف ذلك كقوله 

يالحظ القارئ هلذه اآلية ذلك التعارض احلادث بني اآليتني ظاهراي أن اآلية األوىل صرحت بوفاة 
 .عيسى والثانية صرحت خبالف ذلك

 :هذا املعىن املتوهم ميكن دفعه من خالل وجهني حنويني :دفع التعارض
تفيد الرتتيب، فاآلية تدل على أنه ( متوفيك ورافعك إيل: )ذكر الرازي أن الواو يف قوله :ولالوجه األ

 . 3تعاىل يفعل به هذه األفعال، فأما كيف يفعل ومىت يفعل فاألمر فيه موقوف على الدليل
إين وقال الطاهر بن عاشور أن العطف جاء على التقدمي والتأخري إذ الواو ال تفيد ترتيب الزمان أي 

 .4رافعك إيل مث متوفيك بعد ذلك
إذا ( توىف فالن دينه)إذا قبضه وحازه إليه ومنه قوهلم ( توفاه)اسم فاعل ( متوفيك)إن  :الوجه الثاين

 .5فيكون معىن متوفيك على هذا قابضك منهم إيل حيا. قبضه إليه
 
 

                                                           
 .1/711البحر احمليط أليب حيان األندلسي : ينظر 1
 .11دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 2
 .9/111مفاتيح الغيب للرازي : ينظر 3
 .1/117التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 4
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( إين متوفيك ورافعك) فمعىن قوله:" حيث قال(  متوفيك)وكان للطربي زايدة يف هذا الوجه يف معىن 
أي قابضك من األرض إىل جواري، وآخذك إىل ما عندي بغري موت، ورافعك من بني املشركني وأهل 

 .   1"الكفر بك
 .حذف مهزة االستفهام :املسألة الثالثة
آل ] چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ ٹ چ

 .[47:عمران 
ن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم مل يكن مشركا هذه اآلية الكرمية وأمثاهلا يف القرآن تدل على أ

وقد جاء يف موضع آخر ما . يوما ما، ألن نفي الكون املاضي يدل على استغراق النفي جلميع الزمن املاضي
. [74 :األنعام] چ ڄ                ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ چ يوهم خالف ذلك، وهو قوله تعاىل

گ گ گ چ وقوله تعاىل. [77:األنعام  ] چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ وقوله أيضا

 .2ومن ظن ربوبية غري هللا فهو مشرك ابهلل.[78:األنعام ] چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 
 .3وقال الرازي أن القول بربوبية الندم كفر ابإلمجاع 

ر أن يشرك به ال ريب أن اعتقاد الربوبية لغري هللا شرك وكفر ابإلمجاع فاهلل عزوجل ال يغف :دفع التعارض

واألنبياء  [.38 :النساء] چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے چبدليل قوله تعاىل 
عليهم السالم معصومون عن الشرك والكفر ابهلل عزوجل، وإبراهيم عليه السالم كان حنيفا مسلما، ولدفع 

 .هذا التعارض بني اآليتني سنذكر وجهني حنويني حىت نزيل هذا التعارض إبذن هللا
أهذا : )قد حذفت منه مهزة االستفهام والتقدير( هذا ريب)ذكر أهل العلم أن قوله تعاىل  :جه األولالو 

 .  4وهذا االستفهام إنكاري( ريب

                                                           
 .1/711م،1444 -ه7714أمحد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل : جامع البيان يف أتويل القرآن، أبو جعفر الطربي، تح: ينظر 1
 .17دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص: ينظر 2
 .71/17مفاتيح الغيب للرازي : ينظر 3
 .1/171الربهان : ينظر./1/711فتح القدير : نظري./7/117البحر احمليط :ينظر./71/77مفاتيح الغيب : ينظر 4
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  چذكر الرازي أن قوله تعاىل  :الوجه الثاين

( فلما جن عليه اليل)أي وليكون بسبب تلك اإلراءة من املوقنني مث قال بعده  چ ٹ ڤڤ
 . 1الفاء تقتضي الرتتيب فثبت أن الواقعة إمنا وقعت بعد أن صار إبراهيم من املوقنني العارفني بربهو 

وعلى هذين الوجهني يرفع التعارض بني اآلايت وتظهر براءة إبراهيم عليه السالم وسالمته من الشرك 
 .والكفر بشهادة القرآن كذلك

  .الباء للمصاحبة مبعىن مع :املسألة الرابعة
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ٹ چ ٹ

 .[133 :آل عمران] چ ۅ
أي غما على غم، حزان على حزن، أو أَثبكم غما بسبب غمكم رسول ( فأَثبكم غما بغم:)قوله تعاىل

والتقدير أَثهبم غما ( مع)أهنا تكون مبعىن ( غما بغم)وقال الرازي أن الباء يف قوله . 2هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعصيان أمره
لكيال )أن يقول لكي حتزنوا أما قوله تعاىل  –حبسب ما يسبق إىل الذهن  -واملناسب هلذا الغم . 3مع غم
 .فهو مشكل ألن الغم سبب للحزن ال لعدمه( حتزنوا

 :دفع العارض
له ولكن يف قو . إن اجلزاء ابلغم للمسلمني يسبب للمسلمني احلزن واألسى جراء عصياهنم أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ويف هذا الصدد ذكر أهل العلم . هذا إشكال أي ال حتزنوا هذا هو املتوهم للقارئ( لكيال حتزنوا:)تعاىل
 :وهي زائدة كقوله تعاىل. 5ألنه ال يرتتب على االغتمام انتفاء احلزن 4زائدة( ال)اجلواب هلذا اإلشكال أن 

                                                           
 .71/17مفاتيح الغيب للرازي : ينظر 1
 .11دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 2
 .7/177مفاتح الغيب للرازي : ينظر 3
-دمشق-ن كثريإعراب القرآن وبيانه، حمي الدين درويش، دار اب:ينظر./ 7/771فتح القدير : ينظر./1/199البحر احمليط : ينظر 4

 . 1/17ه، 7771بريوت، الطبعة الرابعة 
 .1/199البحر احمليط ألبو حيان : ينظر 5
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: املعىن .1أي ليعلم   چ ې ۉ ې ېچ :أي أن تسدد وقوله تعاىل چ ٻ ٻ ٻ ٻچ
 . 2لتحزنوا فيكون زايدة يف التوبيخ والتندمي

 .سوريت النساء واألنعام: املطلب الثالث
 .سورة النساء: أوال

 .اإلستثناء :مسألة
 .[23:النساء ] چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭٹ ٹ چ

وقد جاءت آية . هذه اآلية تدل بعمومها على منع اجلمع بني كل أختني كانتا بعد أم مبلك اليمني
 (سأل سائل)وسورة ( قد أفلح)  رى تدل بعمومها على جواز مجع األختني مبلك اليمني وهي قوله تعاىلأخ

 .3[31:املعارج]چ ٴۇ             ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ
أو ما :)أحلتهما آية وحرمتهما آية يعنيان هذه اآلية وقوله: فعن عثمان وعلي رضي عنهما أهنما قاال

 .4رجح علي التحرمي وعثمان التحليلف( ملكت أميانكم
دلت اآلية األوىل بعموم منع اجلمع بني األختني وجاءت اآلية الثانية خبالف ما  :دفع التعارض
فهذا طرح إشكاال يف مسألة اجلمع بني األختني يف النكاح سواء بعقد أو ملك ميني، . صرحت به األوىل

 .  خيصص به عموم اآلخر لوجوب العمل ابلراجح إمجاعالذلك وجب الرتجيح بينهما والراجح منهما يقدم و 

:" تؤيد التحرمي وترجحه، ويقول ابن فارس األندلسي( إال ما قد سلف) جاء بعد اآلية األوىل قوله تعاىل
، 5"لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله اإلسالم فإن هللا يغفره: إال ما قد سلف استثناء منقطع معناه

 .ذلك العموم ورجح بذلك عموم حترمي اجلمع بني األختني فهذا االستثناء خصص
 

                                                           
 .7/771فتح القدير للشوكاين : ينظر 1
 .7/711حترير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 2
 .17دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص: ينظر 3
 .7/771الكشاف للزخمشري : ينظر 4
-ه7711بريوت، الطبعة األوىل -مندية بنت اهلادي النفري السواحيي، دار ابن حزم: رآن، ابن فارس األندلسي، تحأحكام الق 5

   .1/711م، 1449
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 .سورة األنعام: اثنيا
 .ضمري االلتفات :املسألة األوىل

هذه اآلية الكرمية تدل على أن هللا  .[42 :األنعام] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ٹ ٹ چ 

 ]چ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓچ موىل الكافرين ونظريها قوله تعاىل

ىئ يئ جب حب خب چء يف آية أخرى ما يدل على خالف ذلك قوله تعاىل وقد جا. [31 :يونس

  .[11:دمحم ] چ ختمت       مب ىب يب جتحت
املتوَهُم يف اآلية األوىل واليت بعدها أن هللا عزوجل موىل الذين كفروا وهذا خالف ما  :دفع التعارض

 .تصرح به اآلية يف سورة دمحم
على سبيل االلتفات ملا يف اخلطاب من تقريب  عائد إىل أحد جاء( ردوا)قال أهل أن الضمري يف 

املوعظة للسامعني، ونفى الطاهر بن عاشور أن هذا الضمري جاء على سبيل االلتفات فاملعىن هبذا يكون مث 
 .1ردوا إىل حكمه وجزاءه من نعيم وعذاب وموالهم أي مالكهم الذي يلي أمورهم

ة فقوله إىل هللا يشعر إبثبات املكان واجلهة هلل وذلك تفيد انتهاء الغاي( إىل)وذكر الرازي أن معىن حرف 
 .2ابطل فوجب محله على أهنم ردوا إىل حيث ال مالك وال حاكم سواه

كان لقواعد النحو األثر البالغ يف دفع التعارض الظاهر املتوهم يف اآلايت، فاهلل عزوجل ال ولن يكون 
 . تحفهم بذلك رمحاته ونعائمهموىل للكافرين إىل يوم الدين بل هو ويل املؤمنني ف

 .النفي :املسألة الثانية
هذه اآلية الكرمية توهم أن هللا عزوجل ال  .[113 :األنعام] چ ٿ ٹ ٹٹ ٹ چ 

پ ڀ ڀڀ ڀ چ يرى ابألبصار وقد جاءت آايت آخر تدل على أنه يرى ابألبصار كقوله تعاىل

. [24:يونس ] چ ٻ ٻ ٻ ٻچ وكقوله أيضا.[23-22 :القيامة]چ ٺ ٺٺ
 .  3النظر إىل وجه هللا الكرمي: والزايدة. اجلنة: فاحلسىن

                                                           
 .1/117التحرير والتنوير: ينظر./ 1/771فتح القدير : ينظر./ 7/174البحر احمليط : ينظر 1
 .71/71مفاتيح الغيب للرازي : ينظر 2
 .714حملمد الشنقيطي ص دفع إيهام االضطراب  3



  :  الفصل الثاين        دفع التعارض بني اآلايت القرآنية                
 

47 
 

 :دفع التعارض
هذا املعىن الذي ينقدح إىل العقل يف أول وهلة أبن هللا ال يرى ابألبصار أي معناه يستحيل رؤية هللا يوم 

ا التعارض القيامة وهذا القول ذهب إليه املعتزلة وهو أصل خمالف ملا عليه أهل السنة واجلماعة ودرء هذ
 . يكمن يف النفي املوجود قبل اجلملة الفعلية مبا هو متعلق

فقد ذهب أهل العلم أن املنفي يف هذا الكالم هو اإلدراك املشعر ابإلحاطة، أما رؤيته عزوجل فليست 
ألن الرؤية مع اإلحاطة هي املسماة ابإلدراك فنفي اإلدراك يفيد نفي نوع واحد من . مستحيلة بل ممكنة

الرؤية ونفي النوع ال يوجب نفي اجلنس، وكذلك اإلدراك أخص من الرؤية فإثبات األخص يوجب  نوعي
 . 1وأما نفي األخص ال يوجب نفي األعم. إثبات األعم

ورد النفسي كذلك على قول املعتزلة بنفي الرؤية فقال أن املنفي اإلدراك ال الرؤية إذا اإلدراك هو 
وما يستحيل عليه احلدود واجلهات يستحيل إدراكه ال رؤيته فنزل  الوقوف على جوانب املرئي وحدوده

 .3وذهب الشوكاين إىل هذا القول. 2اإلدراك من الرؤية منزلة اإلحاطة من العلم
فالنفي املتعلق ابإلدراك الذي هو أخص، ال ينفي عموم الرؤية اليت وعد هللا هبا عباده املؤمنني يوم 

 .  ال خيلف امليعادوهللا  چ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺچ القيامة
 .اإلستثناء :املسألة الثالثة

هذه اآلية الكرمية  .[128:األنعام  ]چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہٹ ٹ چ 

ۅ ۅ ۉ ۉ چ يفهم منها كون عذاب أهل النار غري ابق بقاء ال انقطاع له أبدا ونظريها قوله تعاىل

هود  ]چ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 چ ٴۇ ۋ ۋۅچ ت تدل على أن عذاهبم ال انقطاع له كقولهوقد جاءت آاي. [114-117

 . [142:النساء ]
 

                                                           
  .71/744مفاتيح الغيب للرازي : ينظر 1
بريوت، الطبعة األوىل -يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو الربكات النسفي، تح: ينظر 2

 . 7/111م، 7779-ه7777
 .1/717فتح القدير للشوكاين : ينظر 3
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 :هي    چ ۀ ہ ہ ہ چحرر جمموعة من العلماء عدة وجوه يف قوله تعاىل :دفع التعارض
أن املراد من هذا االستثناء هو استثناء أوقات احملاسبة ألن يف تلك األحوال ليسوا  :الوجه األول

 .1خالدين
أي استثىن هللا قوما سبق يف علمه أهنم يسلمون ( من)يدل على ( ما)قيل أن معىن  :الوجه الثاين

 .2ويصدقون النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .3أي سواء ما يشاء من زايدة يف العذاب( سواء)هو ( إال)قيل إن معىن  :الوجه الثالث

 :4وقد أرجع الطاهر بن عاشور هذا االستثناء إىل أتويلني
إذ اخللود هو إقامة األبد، واألبد يعم ( خالدين فيها:)عموم األزمنة اليت دل عليها قولهاستثناء راجع ل .1

ظرفية مصدرية فلذلك يكون الفعل بعدها يف أتويل مصدر أي إال وقت مشيئة ( ما)األزمان كلها ف
 .هللا إزالة خلودكم

 .ن ال خيلدوا يف الناراستثناء راجع لعموم اخلالدين الذي ضمري خالدين أي إال فريقا شاء هللا أ .2
 (.أالا )حرف  :املسألة الرابعة

هذه اآلية تدل . [131:األنعام ]چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇٹ ٹ چ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ  چ على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه عليهم فيوهم أن معىن قوله

أن اإلحسان ابلوالدين وعدم الشرك حرام والواقع خالف، كما هو . [131 :األنعام] چ ۅ
 . 5يضرور 

                                                           
 .7/171البحر احمليط : ينظر./ 1/797فتح القدير : ينظر./71/777مفاتيح الغيب : ينظر 1
 .1/797فتح القدير : ينظر./71/777مفاتيح الغيب : ينظر 2
 .7/171البحر احمليط أليب حيان : ينظر 3
 .9/17-التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور أ: ينظر 4
 .774دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 5
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هذا املعىن املتوهم أن اإلحسان للوالدين حرام خمالف لكثري من النصوص القرآنية اليت  :دفع التعارض
( وابلوالدين إحساان)فوجب أن يكون قوله تعاىل :" قال الرازي. توجب طاعة الوالدين واإلحسان إليهما

 .1"ابطل أن يكون اإلحسان ابلوالدين حراما وهو( اتل ما حرم ربكم عليكم)مفسرا 
 :وُرَد هذا الكالم بعدة وجوه حنوية

للنهي أي ملا كان ( ال)مفسرة لفعل التالوة و ( أال تشركوا به شيئا)قيل أن قوله تعاىل  :الوجه األول
 .2إجياب اإلحسان حترميا لرتك اإلحسان ذكر يف احملرمات وكذا حكم ما بعده من األوامر

 .3أي اتل عليكم حترمي اإلشراك( حرمما )بدل من ( أن)قيل أّن : الوجه الثاين
فأما . أن تكون مصدرية ال تفسريية يف موضع رفع ويف موضع نصب( أن)جوزوا يف  :الوجه الثالث

الرفع إضمار مبتدأ دل عليه املعىن  والتقدير املتلو أال تشركوا، وأما النصب فله وجوه أحدها أن يكون 
، والثاين، أن يكون مفعوال من أجله أي اتل ما حرم ربكم ويكون من ابب اإلغراء( عليكم:)منصواب بقوله

 . 4عليكم أال تشركوا به، والثالث أن يكو مفعوال بفعل حمذوف تقديره أوصيكم أال تشركوا

يف موقع عطف بيان واالبتداء ابلنهي عن اإلشراك ألن إصالح ( أال تشركوا)قيل أن مجلة  :الوجه الرابع
 .5ح يف العاجل والفالح يف اآلجلاالعتقاد هو مفتاح ابب اإلصال

 (. النحل -يونس -األعراف)السور الثالث : املطلب الرابع
 .سورة األعراف: أوال

 .النفي واإلثبات:املسألة األوىل
هذه اآلية الكرمية  .[4:األعراف ]چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کٹ ٹ چ 

پ پ پپ ڀ ڀ چ ونظريها قوله تعاىل. تدل على يسأل مجيع لناس يوم القيامة

وقد . [23:الصافات ] چحبخب مب ىبيب چ وقوله. [23-22احلدر] چ ڀڀ

                                                           
 .71/711للرازي  مفاتيح الغيب: ينظر 1
 .7/191البحر احمليط : ينظر./ 9/711-التحرير والتنوير أ: ينظر./ 1/147فتح القدير : ينظر./ 7/171مدارك التنزيل: ينظر 2
 .1/119إعراب القرآن وبيانه : ينظر./ 1/147فتح القدير : ينظر 3
 .7/191البحر احمليط ألبو حيان : ينظر 4
 .9/719-التحرير والتنوير أ: ينظر 5
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 چی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب چ جاءت آايت أخر تدل على خالف ذلك كقوله تعاىل

  .1[78:القصص ] چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦچ وكقوله تعاىل. 32سورة الرمحن 
ذكر يف  إن اآلية صرحية تدل على إثبات السؤال يوم القيامة جلميع اخلالئق، مع أنه :دفع التعارض

 .سورة الرمحن والقصص خالف هذا الكالم وهذا وضع إشكاال يف فهم اآلايت ودرك املراد
ولدفع هذا اإليهام عن اآلايت قال أهل العلم أن السؤال املنفي يف اآلايت املذكورة أخص من السؤال 

سؤال عن الذنوب وال( ال يسأل)املثبت إذ السؤال املنفي فيها مقيد بكونه سؤاال عن ذنوب خاصة كقوله 
منفي يف اآلايت املراد به سؤال االستخبار واالستعالم ألنه جل وعال علمه بكل شيء وال ينايف هذا النوع 

 .2ن السؤال ثبوت نوع آخر منه سؤال التوبيخ والتقريع ألنه نوع من أنواع العذاب
 (.ما)حرف  :املسألة الثانية

ه اآلية إشكال بني قوله يف هذ .[12 :األعراف] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پٹ ٹ چ 
حبسب ما يسبق إىل ذهن السامع ال ( منعك)النافية، ألن املناسب يف الظاهر لقوله ( ال)مع ( منعك)تعاىل 

 .  3(أالّ تسدد)دون ( ما منعك أن تسدد)فيقول ( ال)ما يف نفس األمر هو حذف 

هر اآلية يقتضي أن هللا أورد الرازي هذا اإلشكال يف تفسريه مفاتيح الغيب أن ظا :دفع التعارض
 .4عزوجل طلب من ما منعه من ترك السدود

 :ولرفع هذا اإلشكال ذكر العلماء عدة وجوه حنوية يف هذه املسألة هي
وله نظائر يف ( ما منعك أن تسدد: )صلة زائدة للتأكيد، والتقدير( ال)قيل أّن حرف  :الوجه األول

 .وهو املشهور عند جهور العلماء. 5(أهل الكتاب لئال يعلم)، (ال أقسم بيوم القيامة) القرآن 

                                                           
 .771دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص: ينظر 1
 .77/14مفاتيح الغيب : ينظر./ 1/1أضواء البيان : ينظر 2
 .777املصدر السابق ص 3
 .7/141مفاتيح الغيب للرازي : ينظر 4
امع ألحكام القرآن اجل: ينظر./ 77/141مفاتيح الغيب : ينظر./1/119احملرر الوجيز: ينظر./ 1/97تفسري الزخمشري : ينظر 5
 .  1/179فتح القدير : ينظر./1/714
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مفيدة تفيد النفي فوجودها مؤذن بفعل مقدر دل عليه منعك ألن املانع من ( ال)إن  :الوجه الثاين
 .  1ما منعك أن تسدد فدعاك إىل أن ال تسدد: الشيء يدعو لضده فكأنه قيل

 .2حوجك إىل أال تسددقيل إن يف الكالم حذف والتقدير ما منعك وأ :الوجه الثالث
هذه ثالثة أوجه ردت هذا اإلشكال الذي كان يف اآلية هذا من الناحية النحوية وهناك أوجه أخرى رد 

 .هذا اإلشكال على هبا العلماء
 .سورة يونس: اثنيا

 .املوصولة( ما) :مسألة
هذه اآلية الكرمية تدل على  .[18:يونس] چھ ھ ھ ے ےۓ ٹ ٹ چ 

وقد جاءت آايت أخر ما يدل على إنكارهم . امهم عند هللا فال يعذهبم بذنوهبمأهنم يرجون شفاعة أصن
ې ې چ وقوله تعاىل. [12:األنعام ] چڤ ڤڤ  چ ألصل يوم القيامة كقوله تعاىل

 .3[33:الدخان ] چ ىى
إن اّدعاء الشفاعة لألصنام اليت ال تنفع وال تضر هو عني اجلهالة، فانتظار الشفاعة يف  :دفع التعارض

املآل ممن ال يوجد منه نفع وال ضر يف حال هو جهل وسذاجة، ويف مقابل هذا كيف ملنتظر الشفاعة من 
 .فهذا تناقض يف اعتقاده وشك يف إميان -القيامة–األصنام عند هللا يوم القيامة أن ينكر هذا اليوم 

والذي يظهر :"يث قالوقد رد أبو حيان األندلسي زعم هؤالء الكفار أن اآلهلة تشفع هلم عند هللا، ح
موصولة يراد به األصنام ال الشفاعة اليت اّدعوها، والفاعل بيعلم ضمري يعود على ما ال على هللا ( ما)أن 

قل أتعلمون هللا بشفاعة األصنام اليت انتفى علمها يف السموات : وذلك على حذف املضاف واملعىن
 .   4"ليست متصفة بعلم ألبتة: واألرض أي

 
 

                                                           
 .1/714اجلامع ألحكام القرآن : ينظر./ 1/1أنوار التنزيل : ينظر./9/74-التحرير والتنوير ب: ينظر 1
 .1/179فتح القدير : ينظر./1/714اجلامع ألحكام القرآن : ينظر 2
 . 711دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 3
 1/11لبحر احمليط ألبو حيان ا: ينظر 4
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 .ة النحلسور :اثلثا

 .للمصاحبة( مع) :مسألة
هذه اآلية  .[128 :النحل] چی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب ٹ ٹ چ 

الكرمية تدل بظاهرها على أن معية هللا خاصة ابملتقني احملسنني، وقد جاء يف آايت أخر ما يدل على 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ عمومها وهي قوله

 :احلديد] چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ وقوله .[7 :اجملادلة] چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ
3]1. 

إن وجه اجلمع بني هذه املعاين هو ما قاله دمحم األمني الشنقيطي أن هناك معيتني وذلك  :دفع التعارض
فاآلية األوىل جاءت فيها املعية معينة خاصة بعباده املؤمنني ( مع)حسب السياق الذي وضع فيه حرف 

عية العامة اليت سيقت يف اآلايت األخر متعلقة جبميع اخللق فهي معية وأما امل. وهي اإلعانة ابلنصر والتوفيق
 . 2اإلحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة وكون اجلميع يف قبضته فالكائنات يف يده كحبة اخلردل

                                                           
 .774إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 1
 .1/719أضواء البيان حملمد الشنقيطي : ينظر 2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ويشمل
 .سوريت الكهف وطه :املطلب األول

  .سوريت النمل والصافات :املطلب الثاين  

 .(األعلى -جمادلة -الواقعة)السور الثالث  :لب الثالثاملط  

 .سوريت البلد والعادايت: املطلب الرابع  
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يف هذا املبحث سندلي ذلك التعارض الذي كان بني آايت القرآن الكرمي يف سور النصف الثاين من 
 .الكتاب املبني

 .سوريت الكهف وطه: املطلب األول
 .سورة الكهف: أوال

 .النعت حذف :مسألة
هذه اآلية تدل على أن عيبها يكون سببا لرتك . [72 :الكهف] چ ڱ ڱ ڱٹ ٹ چ 

ڱ چ وعموم قوله. 1امللك الغاصب هلا ولذلك خرقها اخلضر، فالعيب مسبب عن خوف الغصب عليها

يقتضي أخذ امللك للمعيبة والصحيحة . [72:الكهف ] چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ
 .2معا

اخلضر عليه السالم هو سبب لعدم غصب السفينة من قبل امللك، العيب الذي وضعه  :دفع التعارض
ولكن اآلية اليت بعدها تدل على خالف ذلك، فهي توحي أن امللك أيخذ كل سفينة غصبا سواء كانت ذا 

 . عيب أم ال
فقد جاء . 3ودفع هذا التعارض يكمن يف سياق الكالم، فالكالم فيه حذف للصفة أي صفة السفينة

فيدوز حذف النعت واملنعوت إذا علم . 4ن امللك كان أيخذ كل سفينة صاحلة ال عيب فيهايف التفاسري أ
وذلك أن األصل اإلثبات يف اجلميع لكن عادة العرب أهنا جتتزئ . يف فصيح الكالم على جهة االختصار

الم بل يستقل ابلقرائن عن النطق يف كثري من كالمها، فإذا كان اللفظ معلوما ومل يؤد حذفه إىل اختالل الك
 :وقد أشار إليه بن مالك يف اخلالصة بقوله. 5اللفظ واملعىن مبا بقي جاز ذلك

 .جيوز حذفه ويف النعت يقل******** وما من املنعوت والنعت عقل

                                                           
 .1/171البحر احمليط أليب حيان : ينظر 1
 .141دفع االضطراب حملمد الشنقيطي ص 2
 .141املصدر نفسه ص 3
 .1/111اجلواهر احلسان ./ 1/171البحر احمليط : ينظر./ 1/177مدارك التنزيل : ينظر 4
دمحم إبراهيم البنا وعبد احمليط قطامش، معهد البحوث العلمية وإحياء : املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، الشاطيب، تح: ينظر 5

 .7/197م، 1441-ه7719مكة املكرمة، الطبعة األوىل -الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى
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وكذلك . أي دروعا سابغات. [12:سبأ ] چ گ گ گچ :ومن أمثلة احلذف يف القرآن حنو

وكذلك . أي ضحكا .[82:التوبة ] چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگچ قوله

 وقوله. البني: أي. [71 :البقرة] چڄ ڄ ڃ ڃڃ چ من أمثلة احلذف للنعت قوله تعاىل

 .1أي متتابعات. [124 :البقرة]  چ حب خب مبچ
 . سورة طه: اثنيا

 .أفعال املقاربة :املسألة األوىل
هذه اآلية الكرمية يتوهم منها أنه جل . [13:طه ] چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ چ

وقد جاء يف آايت أخر التصريح . من أفعال املقاربة( كاد)ابلفعل ولكنه قارب أن خيفيها ألن وعال مل خيفها 

وقد ثبت عنه صلى . [32 :األنعام] چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ أبنه أخفاها كقوله

لقمان ] چائ ەئ ەئ وئ وئ چ  هللا عليه وسلم أن املراد مبفاتح الغيب اخلمس املذكورة يف قوله
:33 .]2  

نفيه إثبات وإثباته نفي بدليل قوله ( كاد)أّن :" كر الرازي هذا اإلشكال كذلك فقالذ  :دفع التعارض

أكاد أخفيها يقتضي أنه : وفعلوا ذلك فقوله: أي. [71:البقرة ] چ چ چ چچچ تعاىل
 .3"أخفاها وذلك ابطل

ائ ەئ ەئ وئ چ إن القول بعدم إخفاء هللا لوقت الساعة ابطل وهو معارض لقوله تعاىل

واليت من بينها علم  چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ وله تعاىلوكذلك ق  چوئ
فهذا الكالم ال يستقيم فهو يصف هللا عزوجل ابلتناقض يف الكالم وهذا ال يليق جبالله سبحانه . الساعة

 . وتعاىل وحاشى أن يكون كذلك، وهذا الكالم طعن يف العقيدة
                                                           

-ه7744القاهرة، الطبعة العشرون -دمحم الدين عبد اجمليد، دار الرتاث: لفية ابن مالك، ابن عقيل، تحشرح ابن عقيل على أ: ينظر 1
دمحم بن دمحم السهلي، أضواء : إرشاد السالك إىل حل ألفية بن مالك،برهان الدين ابن القيم اجلوزية، تح: ينظر./1/141م،7794
 . 1/144م، 7717-ه7111الرايض، الطبعة األوىل -السلف

 .147دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص: ينظر 2
 .11/17مفاتيح الغيب للرازي : ينظر 3
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ضحوا اللبس الذي يعرتيها، وجاء هذا ولكن علماء األمة اإلسالمية وصناديدها عاجلوا هذه املسألة وأو 
 :الرد على أربعة وجوه حنوية هي

النور ] چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ چزائدة مؤكدة ومثاله قوله تعاىل ( كاد)قيل أّن  :الوجه األول
 : وقال الشاعر. [31:

 . 1وأالّ أكاد ابلذي نلت أجنح*** وأالّ ألوم نفسي النفس فيما أصابين
وقيل هي زائدة ال دخول هلا يف املعىن بل اإلخبار . 2فأكاد توكيد للكالم وأال أجنح ابلذي نلت: معناه

 .3أن الساعة آتية وأن هللا خيفي وقت إتياهنا

أعدمت الكتاب : هي مهزة السلب واإلزالة مثل قولك( أخفيها)ن اهلمزة يف قوله إقيل  :الوجه الثاين
 .4أي أزلت عنه العدمة

 :5وف تقدير أكاد آيت هبا ومثاله قول ضابئ الربمجين خرب كاد حمذإقيل  :الوجه الثالث
 .6تركت على عثمان تبكي حالئله******* مهمت ومل أفعل وكدت وليتين 

 .  7قيل إن يف الكالم انقطاع وهو أن الكالم ينقطع على أكاد: الوجه الرابع
 .اإلفراد والتثنية :املسألة الثانية

رسوالن ومها موسى وهارون يدل على أهنما . [38:طه ] چې ى ى ائ ٹ ٹ چ

 8.يوهم كون الرسول واحدا. [14:الشعراء ] چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ چوقوله تعاىل 

                                                           
 .1/111البحر احمليط  -77/797البيت قاله زيد اخليل وهو يف جامع البيان  1
 .77/797اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : ينظر 2
 .1/177البحر احمليط أليب حيان : ينظر 3
 .1/711فتح القدير : ينظر./77/797اجلامع ألحكام القرآن : ينظر./ 1/177 املرجع نفسه: ينظر 4
هو صحايب جليل من قبيلة الرباجم وله إبن امسه عمري الذي دخل على احلداج بن يوسف حني ويل العراق وحشر : ضابئ الربمجي 5

دمحم : ابه العشرة، الربي األنصاري التلمساين، تنقيحاجلوهرة يف نسب النيب وأصح: ينظر. الناس إىل امللهب بن أيب صفرة حلرب األزارقة
 . 7/794م،7791-ه7741الرايض، الطبعة األوىل -التوجني، دار الرفاعي

 .77/791اجلامع ألحكام القرآن : ينظر./ 1/177البحر احمليط : ينظر 6
 .11/11مفاتيح الغيب : ينظر./1/717فتح القدير : ينظر 7
 .171الشنقيطي صدفع إيهام االضطراب حملمد  8
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هذا التوهم ظاهري صحيح، فالقارئ والسامع ليس كاملتدبر الذي يعرف ذلك اخلالف  :دفع التعارض
عرب ولساهنا جيري على معهود ال -كما هو معلوم–والقرآن الكرمي . وتعامل القرآن يف مثل هذه املواضع

ولقد طرح الشيخ طاهر بن عاشور هذا اإلشكال يف تفسري وقام . فهو ال خيلف هذا امليزان وال حييد عنه
فالرسول فعول مبعىن مفعٍل أي مرسٍل واألصل فيه مطابقة موصوفه :" برفعه وإزالة وكشف الغطاء عنه فقال

وز يف رسوٌل أن جيرى جمرى املصدر فال يطابق خبالف فعوٍل مبعىن فاعٍل فحقه عدم املطابقة مساعا، ولكن جي
يطلق لفظ الرسول على الواحد واإلثنني "قال اهلروي وغريه . 1"ما جيري عليه يف أتنيث وما عدا اإلفراد

 .2"   چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ چواجلمع ومنه قوله تعاىل 
 .سوريت النمل والصافات: املطلب الثاين

 .سورة النمل: أوال
 .واإلفراد اجلمع :املسألة األوىل

يدل على تعدد . [33 :النمل ]چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخبچ 

وقوله تعاىل إخبارا ( جاء)إبفراد فاعل . [34:النمل ] چٱ ٻ ٻ چ رسلها إىل سليمان وقوله تعاىل

 . 3يدل على أن الرسول واحد .[37 :النمل] چٿ ٿ ٿ ٿ چ عن سليمان أنه قال
 . 4واحدا وقال الزركشي أنه من عادة امللوك أال يرسلوا

هذا الكالم فيه نظر ورفع إشكاله يعود إىل معهود العرب ولسانه وما جتري عليه  :دفع التعارض
. 5مع واإلفراد والتأنيث والتذكريأراد به الرسول الذي يقع على اجل ملا( ارجع)فقول سليمان . القواعد النحوية

أن    چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخبچ وجاء يف التحرير والتنوير يف قوله تعاىل
 .6اإلرسال يقتضي رسوال والرسول لفظه مفرد ويصدق ابلواحد واجلماعة

                                                           
 .77/747التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 1
 .  1/717ط .بريوت، د -هتذيب األمساء واللغات، حمي الدين النووي، دار الكتب العلمية 2
 .171دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 3
 .1/1الربهان للزركشي : ينظر 4
 .7/117احملرر الوجيز البن عطية : ينظر 5
 .77/111ينظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  6
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 .واو العطف :املسألة الثانية
هذه اآلية تدل  .[88 :النمل] چجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ٹ ٹ چ 

وقد جاءت آايت أخر تدل على أن اجلبال راسية . بظاهرها على أن اجلبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسري
ٱ ٻ چ وقوله تعاىل. [32النازعات ] چ ۀ ہہچ ثابت يف احملل كقولهوالراسي هو ال

 .1[13 :النحل] چٻ ٻ ٻ پ پ 
ش يا بدليل اآلية، ولكن الواقع املعإن الناظر يف اآلية األوىل يرى أن اجلبال تسري وهذ :دفع التعارض

الشنقيطي هذا اإلشكال يف وقد ذكر دمحم األمني . وما دلت عليه اآلايت القرآنية هو أن اجلبال راسية َثبتة
 . 2تفسريه

( وترى اجلبال حتسبها جامدة)ولكن بعد التمعن يف اآلايت يبطل هذا الزعم ويزول العدب فقوله 
وقال بعض املفسرين هذا ما يكون عند النفخة األوىل، وكذلك مجيع اآلايت ( ينفخ يف الصور)معطوفة على 

حىت ( ينفخ يف الصور)على ( وترى اجلبال)م مل جيعلوا عطف اليت ذكر فيها نسف اجلبال ودكها وبسها وكأهن
يسلط عليه عمل لفظ يوم، والواو ال تقتضي ترتيب املعطوف هبا مع املعطوف عليه فهو عطف عربة على 

 .3عربة وإن كانت املذكورة أوىل حاصل َثنيا
  .سورة الصافات: اثنيا

 .حاال الواقعة اجلملة :مسألة
هذه اآلية الكرمية فيها  .[133 :افاتالص] چے ے ۓ ۓڭ ٹ ٹ چ 

التصريح بنبذ يونس ابلعراء عليه وعلى نبينا الصالة والسالم وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خالف 

 .4[32:القلم ] چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگچذلك، وهي قوله تعاىل 

                                                           
 .177دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 1
 .1/777أضواء البيان حملمد الشنقيطي : ينظر 2
 .14/71ينظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  3
 .114دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 4
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فسرين اجلمع بني وقد استشكل بعض امل:" ذكر الشوكاين هذا إلشكال يف تفسريه فقال :دفع التعارض

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ وقوله يف موضع آخر     چے ےچما وقع هنا من قوله 

فإن هذه اآلية تدل على أنه مل ينبذ ابلعراء وأجاب النحاس وغريه أبن هللا سبحانه أخرب  چ گ گگ
 .1"هاهنا أنه نبذ ابلعراء وهو غري مذموم

مذموم يف موضع احلال وأن تلك احلال قيد  وأجاب الطاهر بن عاشور عن هذا اإلشكال أن مجلة وهو
يف جواب لوال، فتقدير الكالم لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ ابلعراء نبذا ذميما أي ولكن يونس نبذ 

وقد علل الطاهر بن عاشور هذا التأويل أبن نبذه ابلعراء واقع فال يستقيم أن يكون . 2ابلعراء غري مذموم
ضي امتناعا لوجود فال يكون جواهبا واقعا فتعني اعتبارا تقييد اجلواب جبملة احلال جوااب للشرط ألن لوال تقت

 .3أي انتفى ذمه عند نبذه ابلعراء
ے ے ۓ چ وذكر الرازي أن املنفي ليس النبذ ابلعراء ألنه حتقق بدليل قوله تعاىل

 .  4إمنا املنفي النبذ الذي يكون مع مذموما وهذا مل يوجد چۓڭ 
 (.األعلى -جمادلة -الواقعة)السور الثالث : ثاملطلب الثال

 .سورة الواقعة: أوال
 .الواقعة يف القسم( ال) :مسألة

يقتضي أنه مل يقسم هبذا القسم . [73:الواقعة ] چ ی ی ی یجئ ٹ ٹ چ

 .5يدل على خالف ذلك. [74:الواقعة ] چحئ مئ ىئ يئ جبحب چ وقوله تعاىل
رض إذا أن يف اآلية األوىل نفي للقسم ويف اآلية الثانية الظاهر بني اآلتني أن هناك تعا :دفع التعارض

 .يؤكده
 :ورفع هذا اإلشكال يرتكز على عدة أوجه حنوية عددها العلماء يف أربعة أوجه هي

                                                           
 .7/711فتح القدير للشوكاين : ينظر 1
 .17/741التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 2
 .املصدر نفسه: ينظر 3
 .17/711مفاتيح الغيب : ينظر./ 1/771فتح القدير : ينظر./ 74/74البحر احمليط : ينظر./19/111ينظر مفاتيح الغيب  4
 .141دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص  5
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 .1واملعىن فأقسم( لئال يعلم)زائدة للتوكيد كما يف قوله تعاىل ( ال)قيل أن  :الوجه األول
 .2(وإنّه لقسم)ل أكثر املفسرين وملعىن فأقسم بدليل قوله صلة يف قو ( فال)قيل أن  :الوجه الثاين

 .3وهللا ال لقول الكفار أقسم عليه( ال)هي نفي والقسم بعدها كأنه قال ( ال)قيل أن  :الوجه الثالث
ونبه هبذا على فضيلة القرآن ليتدبروه وأنه . 4اليت هي للتنبيه( أال)قيل أهنا جاءت مبعىن  :الوجه الرابع

 .5وال سحر وال كهانة كما زعمواليس بشعر 
بغري ألف بعد الالم على التحقيق وهو فعل حال ويقدر مبتدأ ( فألقسم)قرأ مجاعة  :الوجه اخلامس

 . 6حمذوف، التقدير فألان أقسم بذلك
 .سورة اجملادلة: اثنيا

 .احلذف والتقدمي: مسألة
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ٹ ٹ چ

ترتيب الكفارة ابلعتق على الظهار والعود معا يفهم منه أن الكفارة  ال خيفى أن .[13 :اجملادلة]چڑ

صريح يف أن التكفري يلزم كونه من قبل العود     چ ژ ژ ڑ ڑچ ال تلزم إال ابلظهار والعود معا وقوله
 .7إىل املسيس

 :حرر أهل العلم هذه املسألة إىل عدة وجوه حنوية هي :دفع التعارض
فتحرير ملا قالوا فال جيوز للمظاهر أن يطأ حىت : لكالم تقدمي وأتخري فالتقديرقيل أن يف ا :الوجه األول

 .8يكفر

                                                           
 .17/711مفاتيح الغيب : ينظر./1/771ح القدير فت: ينظر./74/74ينظر البحر احمليط  1
 .71/111اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : ينظر 2
فتح القدير : ينظر./74/77البحر احمليط : ينظر./ 71/111اجلامع ألحكام القرآن : ينظر./17/711مفاتيح الغيب : ينظر 3
1/771. 
 .1/771ر فتح القدي: ينظر./ 71/111اجلامع ألحكام القرآن : ينظر 4
 .71/111اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : ينظر 5
 .7/719الكشاف : ينظر./ 74/77البحر احمليط : ينظر./ 71/111اجلامع ألحكام القرآن : ينظر 6
 .149دفع إيهام االضطراب ص -1/774أضواء البيان : ينظر 7
 .71/191اجلامع ألحكام القرآن : ينظر./ 74/711البحر احمليط : ينظر 8
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وحذف عليهم لداللة ( فتحرير رقبة)ابتداء واخلرب ( والذين يظاهرون من نساءهم)قيل أن  :الوجه الثاين
 .1الكالم عليه أي فعليهم حترير رقبة وقيل أي فكفارهتم عتق رقبة

مبعىن يف أي يعودون فيما قالوا مبعىن ( ما قالوا)ض أهل العلم أن الالم يف قوله قال بع :الوجه الثالث
فبدؤ العود العزم على الوطء . وقيل جاءت مبعىن عن أي يعودون عّما قالوا أي يرجعون عنه. يرجعون فيه

 .2ومنتهاه الوطء ابلفعل فمن عزم على الوطء عاد ابلنية فتلزمه الكفارة
اليت قررها العلماء لرفع هذا اإلشكال وقد انبثق عنها مسائل فقهية عددها هذه األوجه النحوية 
 .املفسرون والفقهاء يف كتبهم

 .سورة األعلى: اثلثا
 .إن الشرطية :مسألة

هذه اآلية الكرمية يفهم منها أن التذكري  .[12:األعلى] چ ې ى ى ائائٹ ٹ چ 
اءت آايت كثري تدل على األمر ابلتذكري مطلقا  وقد ج. الشرطية( إن)ال يطلب إال عند مظنة نفعه بدليل 

ں ں ڻ چ :وقوله. [21الغاشية ] چۋ ۅ ۅ ۉۉ ٹ ٹ چ كقوله

 . 3[ 17 :القمر] چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
ذكر أهل أجوبة كثري عن هذا التوهم يف اآلية ونذكر منها األوجه النحوية اليت هي  :دفع التعارض

 :موضوع الدراسة
فاملعىن فذكر     چ ې ى ى ائائچ  الكالم يف قوله قيل أن هناك حذف يف :الوجه األول

 4(.سرابيل تقيكم احلر)إن نفعت الذكرى أو مل تنفع كقوله تعاىل 
 أي فذكر ما نفعت الذكرى ألن الذكرى انفعة يف كل ( ما)هو ( إن)قيل إن معىن  :الوجه الثاين

 .5حال

                                                           
 .1/177فتح القدير : ينظر./71/194اجلامع ألحكام القرآن  1
 .1/177فتح القدير : ينظر./ 1/771أضواء البيان : ينظر 2
 .179دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 3
 .1/711مفاتيح الغيب : ينظر./ 14/14اجلامع ألحكام الٍقرآن : ينظر 4
 .14/14حكام القرآن اجلامع أل: ينظر./ 1/171فتح القدير : ينظر 5
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 چ ڭ ڭ       ے ۓ ۓ ڭچ كقوله تعاىل( إذ)مبعىن ( أن)قيل أّن  :الوجه الثالث

 .1(قد)أتيت مبعىن ( أن)وقيل إن ّ . أي إذ كنتم فلم خيرب بعلوهم إال بعد إمياهنم. [132:آل عمران ]

مجلة معرتضة وليس متعلقا ابجلملة     چ ى ى ائائچقيل إّن الشرط يف قوله  :الوجه الرابع
منه بطريق مفهوم املخالفة أن ال فذكر إذا كان للذكرى نفع حىت يفهم : وال تقييدا ملضموهنا، إذا ليس املعىن

 .  2تذكر إذا مل تنفع إذ ال وجه لتقييد التذكري مبا إذا كانت الذكرى انفعة إذا ال سبيل إىل تعرف مواقع الذكرى
 .سوريت البلد والعادايت: املطلب الرابع

 .سورة البلد: أوال
 . الواقعة يف القسم (ال) :مسألة

بادر من ظاهرها أنه تعاىل أخرب أبنه ال يت. [11:البلد ] چ ڄ ڄ ڄ ڄڃٹ ٹ چ 

پ پ چ مع أنه تعاىل أقسم به يف قوله تعاىل -الذي هو مكة املكرمة–يقسم هبذا البلد 

 . 3[ 13 :التني] چپڀ
عرج العلماء إىل هذه وبينوا هذا الوجه من التعارض الظاهري احلادث بني اآلتني  :دفع التعارض

 :فوضعوها يف عدة أوجه حنوية
 .4چپڀ        پ پ چ زائدة أي أقسم وقد أقسم به يف قوله( ال)قيل إّن  :األولالوجه 

 .5ألان أقسم: قيل أن الالم لالبتداء وأقسم خرب مبتدأ حمذوف معناه :الوجه الثاين
ألقسم هبذا )وقرئت ( لئال يعلم أهل الكتاب)قسم وتوكيد كما قال عزوجل ( ال)قيل أّن  :الوجه الثالث

 .6(البلد

                                                           
 . 14/14اجلامع ألحكام القرآن : ينظر./ 1/171فتح القدير : ينظر 1
 .14/197التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : ينظر 2
 .111دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 3
 .14/17اجلامع ألحكام القرآن : ينظر./ 1/119فتح القدير : ينظر 4
 .1/117ي الكشاف للزخمشر : ينظر 5
 . 1/111م، 7799-ه7749بريوت، الطبعة األوىل -عبد اجلليل شليب، عامل الكتب: معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج، تح: ينظر 6
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ال وهللا ال فعلت كذا وال وهللا ما كان  : قيل ليست ينفي القسم وإمنا هو كقول العرب :ه الرابعالوج
 .1كذا

 .2قيل أهنا نفي صحيح واملعىن ال أقسم هبذا البلد إذا مل تكن فيه بعد خروجك منه :الوجه اخلامس
قوله تعاىل يف سورة  بدليل( ما منعك أاّل تسدد إذ أمرتك)صلة كقوله ( ال)قيل أّن  :الوجه السادس

 . 3[73 :ص] چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ېچ ص
 .سورة العادايت: اثنيا

 .ضمري الغائب :مسألة
. [17-14العادايت ] چ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےےٹ ٹ چ 

مبالغته يف الكفر وقد جاءت آايت أخر تدل : هذه اآلية تدل على أن اإلنسان شاهد على كنود نفسه، أي
ىئ ی چوقوله . [113 :الكهف] چ ڻ ڻۀ ں ڻ ڻچ على خالف ذلك كقوله

 . 4[37 :الزمر ]چی ی ی جئ حئ مئىئ 

عائد على هللا تعاىل أي  -اهلاء ضمري الغائب -جاء يف حترير هذا املسألة أن الضمري :دفع التعارض
وربه شاهد عليه وهو على سبيل الوعيد، ألن الضمري جيب عوده إىل أقرب املذكورين ويكون ذلك كالوعيد 

 . هذا وهللا أعلم. 5املعاصي والزجر عن
 
 
 
 
 

                                                           
 .14/14اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : ينظر 1
 .1/119فتح القدير : ينظر./ 14/14اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : ينظر 2
 .  7/171م،1441-ه7717لبنان، الطبعة الثالثة  -بريوت-م القرآن، أبو بكر بن العريب، دار الكتب العلميةأحكا: ينظر 3
 .111دفع إيهام االضطراب حملمد الشنقيطي ص 4
 . 1/197فتح القدير : ينظر./ 74/114ينظر البحر احمليط : ينظر 5
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 : خالصة الفصل
. ودفع ذلك التوهم احلادث بني آي القرآن الكرمي اإّن لقواعد النحو أثر ابلغ يف إيضاح املعاين وجتليته

فهي تعد املفتاح لفتح أبواب علم التفسري، فتعدد األوجه النحوية يف اآلية الواحدة مبثابة تعدد املعاين 
فظاهر اآلية قد خيالف مراد هللا عزوجل ولكن متعن اآلية . تصب يف قالب واحد ملقصود اآلية التفسريية اليت

 .ها ومعاشرة معانيها يعطي ذلك التصور ملراد هللا عزوجلبر وتد
فال يظن اإلنسان أن اخلوض يف التفسري يكون هبذه السهولة والبساطة فإذا مل تكن لديه العدة لذلك 

اخلطأ يف التفسري وزره عظيم وليحملّن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم فكيف لإلنسان أن فال يلومّن إال نفسه، ف
 .حيمل أثقاله حىت حيمل أثقال غريه

والسعي وراء نصرة مذهب أو عقيدة هذا أكرب خطأ ووزر، فالعصبية املذهبية ختلف انطباعا تعصبيا يف 
. واهلدى إال أن يعدل عنها ويرجع إىل الصواب التفسري، فال يكاد خيلو تفسريه من الزيغ عن طريق الرشاد

والتفاسري من هذه األنواع كثرية ومتنوعة فمن املفسرين من أقحم القواعد النحوية وأصول اللغة لغرض نصرة 
مذهبه فأصبحت توجه إليه أصابع االهتام وتتهاطل عليه أقالم العلماء الرابنيني ابلنقد وحىت التحذير من 

 .   زيغ واحنراف عن مراد املوىل عزوجلتفسريه ملا فيه من 
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ّن علم التفسري من أشرف العلوم أرقاها، فهو موضوع مرفوع مشرف برفعة القرآن وشرفه، فتعلقه بكالم إ
رب السماوات أكسبه تلك الرفعات، فلد حظي القرآن الكرمي بعناية كبرية من ِقبِل املسلمني، فقد أخذا منه 

هم وفهموا معانيه وعرفوا أحكامه وحدوده واستدركوا عظمة اإلسالم من خالله، وكان حبظ وافر فتدارسوه بين
 .عمادهم يف ها الفهم هو اللغة العربية عامة وعلم النحو خاصة

وال يزال هذا الوحي الرابين ميدان بشىت العلوم، ويفدر لنا كنوز املعرفة وحييي لنا العقول إبَثرة الفكر 
 .ويهدينا إىل سواء الصراطوينعش النفوس بنور هللا 

فبفضل من هللا وَمنِِّه أمتمت هذه الدراسة وتوصلت فيها إىل نتائج لعلها تفيد قارئي ملذكريت حىت 
واختتمت لعلها أتخذ اهتمام طلبة العلم وتؤخذ بعني االعتبار من إدارة العلوم . أيخذوا منها الفوائد

 .اإلسالمية

 :اسةالنتائج املتوصل إليها من الدر :أوال

اللغة العربية هي لغة القرآن وهبا نزل واالرتباط بينهما وثيق، ففهم القرآن وتدبر معانيه ال يتأتى إال  .1
 .بفهم لغته، والقرآن الكرمي بنزوله بلغة العرب رفع من شأهنا وعاء هو الوعاء احلافظ هلا من االندَثر

م قوانينه وقواعده وقواعد علم النحو علم النحو هو األساس اليت تبىن عليه اللغة العربية، فلكل عل .2
 .هي قوانني اللغة العربية وميزاهنا الذي تزن به الكالم

 .بني علم النحو واإلعراب عالقة عموم وخصوص وكل واحد منهما مكمل لآلخر .3
تظهر أمهية علم النحو يف هذا البحث ملدى اهتمام الصحابة والتابعني واملفسرين هبا من أجل فهم   .3

 .نب الوقوع يف اللحنكالم هللا وجت
 .الكشف عن معاين القرآن ودرك مراد الرمحان ومقاصده يقتضي معرفة قواعد النحو .3
من بني العلوم الضرورية للمفسر اليت جيب عليها أن يكون ملما هبا هي علوم اللغة العربية وعلم  .4

 .زيغ اللسانالنحو ومعهود العرب خاصة فهما حزام األمان الذي يقوده إىل فهم القرآن وجتنب 
 .إن لعلم التفسري ارتباط كبري بعلم النحو فهما متكامالن وكالمها يسعيان لدرك مراد الرمحان .7
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قواعد علم النحو تضفي جانبا آخر من فهم املعاين أال وهو إضفاء اللمسات البيانية اليت هي ملح  .8
 .علم التفسري

 .م الشرعيةإن تعدد قواعد النحو يف التفسري يرتتب عنه تعدد يف األحكا .2
كان للقرآن الكرمي والقراءات القرآنية ابخلصوص أثر ابلغ يف توجهات املدارس النحوي والتأسيس  .11
 .لقواعدها
الدراسة التطبيقية أبرزت أثر القواعد النحوية يف دفع التعارض بني آايت القرآن وكشف املعاين  .11

 .ودرك مراد هللا عزوجل
 :توصيات: اثنيا

الشرعي واألديب ابإلقبال على كتاب عزوجل فهما وتدبرا، واالشتغال أوصي نفسي وطالب العلم  .1
 .بعلم النحو ومعهود العرب ملا له من صلة وطيدة ابلتفسري وفهم املعاين

أقرتح على قسم العلوم اإلسالمية وقسم اآلداب الرتكيز على علم النحو واإلعراب، إما بزايدة املواد  .2
 علم النحو يكون مرجعا للطلبة واألستاذ خالل العام الدراسي، فهذا اليت تتناوله أو بتدريس كتاب معني يف

 .منهج علماءان ومشاخينا يف تدريس العلوم
أدعو طلبة التفسري والدراسات القرآنية واللغوية ابستخراج النكت البيانية املوجودة يف القرآن  .3
 .الكرمي
اآلايت اليت يظهر فيها التعارض  أوصي إخواين الطلبة إبكمال هذه الدراسة املتواضعة على ابقي .3

واليت قد أغفلتها لقصر مين يف الطلب، وكذلك أوصيهم أبن يدرسوا جوانب هلذا املوضوع غري اليت أخذهتا 
 . وتطرقت إليها

ن هذه الدراسة قد استوفت مجيع جوانب املوضوع، وإمنا هي إسهام من طويلب علم ال يستطيع إنقول  وال
 .ضوع، فلكل شيء إذا ما مّت نقصان والكمال هلل وحده عزوجلأن يفي جبميع جوانب املو 
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 الصفحة رقمها ـةاآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سورة البقرة

 55 73     چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ

 50 33  چ ی ی ی ی جئ حئچ

 58 37  چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ

 03 07  چڄ ڄ ڃ ڃڃ چ

 57 773    چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ

 34 730   چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ

 67 783  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ چ

 67 785 چۀ ہ ہ ہ ہھ  چ

 03 776  چ حب خب مبچ

 36 770  چٻ ٻٻ ٻ پ پ پ ٱ چ
 سورة آل عمران

 67 48  چٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ

 67 37  چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 63 55  چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ

 64 60  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

 34 737  چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی چ

 87 747  چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ

 63 754  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ



 :الفهارس العامة   فهرس اآلايت القرآنية                         
 

89 
 

 سورة النساء
 64 38   چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے چ

 65 34  چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ

 63 750  چڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ چ

 60 767  چ ٴۇ ۋ ۋۅچ
 سورة األنعام

 07 77  چڤ ڤڤ  چ

 03 57  چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ

 66 63  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ

 64 06  چ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄچ

 64 00  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ

 64 08  چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ چ

 55 73  چ ڍ ڌ ڌ ڎچ

 66 774  چ ٿ ٹ ٹچ

 60 738  چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ

 68 757  چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ

  چ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ چ

 

757 68 

 سورة األعراف
 67 76  چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کچ
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 07 73  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ

 57 40  چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ وئ وئ ۇئچ
 سورة التوبة

 03 83  چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگچ
 سورة يونس

 07 78  چھ ھ ھ ے ےۓ چ

 66 36  چ ٻ ٻ ٻ ٻچ

 66 47  چہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ چ

 37 48  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ
 سورة هود

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ چ

  چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

776-
770 60 

 سورة احلجر
 67 74-73  چ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀچ

 سورة النحل
 00 75  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ

 03 738  چی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب چ
 سورة اإلسراء

 55 77     چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ

 67 88  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ

 57 777   چک گ گ گ گ ڳڳ چ
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 سورة الكهف
 57 50  چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ

 04 07  چ ڱڱ ڱ چ

 83 773  چ ں ڻ ڻ ڻ ڻۀچ
 سورة مرمي

 57 67   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ
 سورة طه

 03 75  چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ

 05 38  چې ى ى ائ چ
 سورة النور

 05 37  چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ چ

 34 67   چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ
 سورة الشعراء

 05 76  چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ چ
 سورة النمل

 30 73   چ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ

 06 45  چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخبچ

 06 46  چٱ ٻ ٻ چ

 06 40  چٿ ٿ ٿ ٿ چ

 55 06  چ جب حب خب مب ىب يب جتچ

 06 88  چجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب چ
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 سورة القصص
 30 43    چ ڳ ڱ ڱ ڱچ

 07 08  چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦچ
 سورة  لقمان

 03 43  چ ائ ەئ ەئ وئ وئچ
 سورة  سبأ

 03 73  چ گگ گ چ
 سورة الصافات

 67 33  چحبخب مب ىبيب چ

 00 735  چے ے ۓ ۓڭ چ
 سورة ص

 83 05   چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ېچ
 سورة الزمر

 57 43  چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ

 83 30  چىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ چ

 سورة فصلت
 58 77  چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ

 58 77  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ چ
 سورة الدخان

 07 45  چ ې ىىې چ
 سورة دمحم
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 66 77  چ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمتچ
 سورة الذرايت

 30 38   چ ېئ ىئ ىئچ
 سورة القمر

 87 70 چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ

 33 55 چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃچ
 الواقعةسورة 

 08 05 چ ی ی ی یجئ چ

 08 06 چحئ مئ ىئ يئ جبحب چ
 ديداحلسورة 

 چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ

 

73 03 

 اجملادلةسورة 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ

 چ  ژ ڑ ڑ

74 07 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ

 چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ

70 03 

 التحرميسورة 
 50 76 چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ

 القلمسورة 
 00 37 چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگچ
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 امةيالقسورة 
 66 34-33 چ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺچ

 النزعاتسورة 
 58 30 چ ژ ژ ڑ ڑ کچ

 58 47 چ ڱ ڱ ڱ ںچ

 00 43 چ ۀ ہہچ
 املعارجسورة 

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ

 چ ٴۇ             ۆ ۈ ۈ

37-47 65 

 األعلىسورة 
 87 77 چ ې ى ى ائائچ 

 الغاشيةسورة 
 87 37 چۋ ۅ ۅ ۉۉ چ

 البلدسورة 
 87 77 چ ڄ ڄ ڄ ڄڃچ 

 التنيسورة 
 87 74 چپ پ پڀ چ

 العادايتسورة 
 83 70-76 چ ھ ھ ےے ہ ہ ہ ہھ ھچ
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 الصفحة الراوي طرف احلديث

 33 مَهااِم ْبِن ُمنَـبِ ه   چ. إنَّ أَْدَن َمْقَعِد َأَحدُِكْم ِمَن اجْلَنَّةِ چ .1

 33 الز ْهِري ِ  چ. ِإنَّ احلََْدَر بـَْعُضُه ِمَن اْلبَـْيتِ چ .2

 35 َأيب َعْبِد هللِا ِإْسَحاقَ  چ .ْوِم اجْلُُمَعةِ اَلَتْطُلُع الشَّْمُس َواَل تـَْغُرُب َعَلى يـَْوٍم أَْفَضَل ِمْن يَـ چ .3

ئ،ا َفَدَعا أبََََثِكيَل ِفيَهاچ .4 زَْيد  ُهَو اْبُن َأيب  چ. َما يـُْبِقي الضَّْرُب ِمْن َهَذا َشيـْ
 أُنـَْيَسةَ 

35 
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 الصفحة العلم املرتجم له
 11 .أبو األعلى املودودي .1
 11 .مجال الدين األفغاين .2
 23 .زايد بن أبيه .3
 73 .ضابئ الربمجي .3
 11 .دمحم عبده .3
 23 .نصر بن عاصم .4
 11 .سيد قطب .7
 13 .الوليد بن دمحم التميمي املصادري .8
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 القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع .1
 -أ-

عوة د فهد الرومي، إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والد.اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر،أ .2
 .م1284/ه1317واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 

دمحم إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، تح .3
 .م1273-ه1323ط .د

املصرية العامة دمحم أبو الفضل إبراهيم، اهليئة : اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي،تح .3
 .م 1273/ هـ1323ط .للكتاب،د

، 1أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، مصطفى اخلن، مؤسسة الرسالة، ط .3
 .م2112

-سسة علي جراح الصباحأثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية، عبد العال سامل مكرم، مؤ  .4
 .ط.الكويت،د

-مندية بنت اهلادي النفري السواحيي، دار ابن حزم: ندلسي، تحأحكام القرآن، ابن فارس األ .7
 . م2118-ه1327بريوت، الطبعة األوىل 

-ه1323لبنان، الطبعة الثالثة  -بريوت-أحكام القرآن، أبو بكر بن العريب، دار الكتب العلمية .8
 .  م2113
م خفاجي، الطبعة طه دمحم الزيين ودمحم عبد املنع: أخبار النحويني البصريني، السريايف، تح .2

   .م1244-ه1373
دمحم بن دمحم السهلي، : إرشاد السالك إىل حل ألفية بن مالك،برهان الدين ابن القيم اجلوزية، تح .11

 .م1233-ه1373الرايض، الطبعة األوىل -أضواء السلف
 .بريوت-إرشاد الفحول، دمحم الشوكاين، دار املعرفة .11

 .م1228، 3ؤسسة الرسالة، طأسباب اختالف الفقهاء، عبد هللا الرتكي، م .12

 .م1222، 2القاهرة، ط -أسباب اختالف الفقهاء، علي اخلفيف، دار الفكر العريب .13

 م1282-1312ط .بريوت، د-أسد الغابة، عز الدين بن األثري، دار الفكر .13
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القاهرة، الطبعة الرابعة  -اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، دمحم أبو شهبة، مكتبة السنة .13
 .ه1318

-ه1311بريوت، الطبعة األوىل –األشباه والنظائر، اتج الدين السبكي، دار الكتب العلمية  .14
  .م1221

 .1222ط، .اجلزائر، د-أصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، دار الفكر .17

لبنان، عام النشر  -أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، دمحم األمني الشنقيطي، دار الفكر بريوت .18
 .م1223-ه1313

 .ه1313دمشق، الطبعة الرابعة -إعراب القرآن وبيانه، حمي الدين درويش، دار ابن كثري .12
 .ه1313بريوت، الطبعة الرابعة -دمشق-إعراب القرآن وبيانه، حمي الدين درويش، دار ابن كثري .21
طبعة بريوت، ال-عبد املنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، تع .21

 .ه1321األوىل 
 .2112األعالم، الزركلي، دار العلم للماليني، الطبعة خامسة عشر  .22
 بريوت، الطبعة الثانية-دار الفكرمسري جابر، : األغاين، أبو فرج األصبهاين، تح .23

القاهرة، الطبعة -جودة مربوك، مكتبة اخلاجني: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، إلبن األنباري، تح .23
 . األوىل
دمحم عبد الرمحن املرغشلي، دار إحياء : التنزيل وأسرار التأويل، انصر الدين البيضاوي، تحأنوار  .23

 .ه1318بريوت، الطبعة األوىل -الرتاث العريب
 -ب-

 .م2111-ه1321دمحم اتمر، دار الكتب العلمية، : البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، تح .24

 .م2111-ه1321دمحم اتمر، دار الكتب العلمية، : البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، تح .27

 .ه1313بريوت، الطبعة الرابعة -دمحم مجيل، دار الفكر: البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، تح .28
دمحم أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية : الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، تح .22

 .م1237 -هـ  1374ىل، الطبعة األو  عيسى الباىب احلليب،
دمحم إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة :الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، تح .31
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 .م1237-ه1374األوىل 
البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، الفريوز آابدي، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  .31

  .م2111-ه1321األوىل 
 -ت-

 .ط.جمموعة من احملققني، دار اهلداية، د: ج العروس،أبو الفيض املرتضى، تحات .32
 -اتريخ ابن يونس املصري،عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف،دار الكتب العلمية .33

 .هـ 1321األوىل، : بريوت،الطبعة
 .م1223-م1241مصر، الطبعة األوىل -اتريخ األدب العريب، شوقي ضيف، دار املعارف .33
 ط،.بريوت،د-إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية: مشكل القرآن، ابن قتيبة، تح أتويل .33
 .1274ط .علي دمحم البداوي، عيسى البايب احلليب،د: التبيان يف إعراب القرآن، العكربي، تح .34
 .م1283تونس، سنة النشر  -تح، الدار التونسية للنشر.التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، د .37
دمشق، الطبعة الثالثة  -صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار القلم.دارسني مبناهج املفسرين، دتعريف ال .38

 .م2118-ه1322
سامي دمحم سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية : تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، تح .32

 .م1222-ه1321
 .م2114-ه1337طبعة األوىل األردن، ال-التفسري واملفسرون، فضل حسن عباس، دار النفائس .31
 .م2111القاهرة، الطبعة السابعة  -التفسري واملفسرون، دمحم حسني الذهيب،مكتبة وهبة .31
غزة، الطبعة الثانية –عصام زهد، مطبعة املقداد .مجال اهلويب ، د.التفسري ومناهج املفسرين، د .32

 .م1222-ه1312
دمحم سليم النعيمي، مجال اخلياط، وزارة الثقافة  :تكملة املعاجم العربية، رينهارت بيرت آن دوزي، ترمجة .33

 .م2111-1272اجلمهورية العراقية، الطبعة األوىل -واإلعالم
 .ط.بريوت، د -هتذيب األمساء واللغات، حمي الدين النووي، دار الكتب العلمية .33

 

- ج-

 

الطبعة األوىل  أمحد شاكر، مؤسسة الرسالة،: جامع البيان يف أتويل القرآن، أبو جعفر الطربي، تح .33
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 .م2111-ه1321
أمحد الربدوين وإبراهيم طفيش، دار الكتب : اجلامع ألحكام القرآن ، مشس الدين القرطيب، تح .34

 .م1243-ه1383املصرية القاهرة، الطبعة الثانية 
بريوت، الطبعة -رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني: مجهرة اللغة،أبوبكر األزدي، تح .37
 .م1287األوىل
الشيخ دمحم عوض وعادل أمحد عبد املوجود، : واهر احلسان يف تفسري القرآن، أبو زيد الثعاليب، تحاجل .38

 .ه1318بريوت، الطبعة األوىل -دار إحياء الرتاث العريب
دمحم التوجني، دار : اجلوهرة يف نسب النيب وأصحابه العشرة، الربي األنصاري التلمساين، تنقيح .32

 .م1283-ه1313وىل الرايض، الطبعة األ-الرفاعي
- ح-

 

جناة حسن عبد هللا، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة :احلدود يف علم النحو، شهاب الدين األندلسي، تح .31
  .م2111-ه1321، 33، سنة112املنورة، العدد 

- خ-

 
 . اخلصائص، ابن جين، اهليئة املصرية العامة، الطبعة الرابعة .31

- د-

 
  .م2111-ه1332ط .مجيل عبد هللا عويصة، د: داعي الفالح ملخبآت االقرتاح، تح .32
بكر بن عبد هللا بوزيد، دار : دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب، دمحم األمني الشنقيطي، إش .33

 .ه1324مكة املكرمة، الطبعة األوىل -علم الفوائد
 

- ر-

 

  .ط.بريوت، د -روح البيان، إمساعيل اخللويت، دار الفكر .33
- س-
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بريوت، الطبعة -دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: بو بكر البيهقي، تحالسنن الكربى، أ .33
   .م2113-ه1323الثالثة 
بريوت، الطبعة -حسن عبد املنعم شبلي، مؤسسة الرسالة:  السنن الكربى، اإلمام النسائي، تح .34

   .2111-ه1321األوىل 
دمشق، الطبعة -الدي، دار القلمصالح عبد الفتاح اخل.سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد، د .37

 .م2111-ه1331اخلامسة 
جمموعة من احملققني حتت إشراف األرنؤوط، مؤسسة : سري أعالم النبالء، مشس الدين الذهيب،تح .38

 .م1283-ه1313الرسالة، الطبعة الثالثة 
- ش-

 

القاهرة، -اثدمحم الدين عبد اجمليد، دار الرت : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، تح .32
 .م1281-ه1311الطبعة العشرون 

حسني بن عبد هللا العمري ويوسف : مشس العلوم ودواء كالم العرب من العلوم، نشوان اليمىن، تح .41
 .م1222-ه1321بريوت، دار الفكر دمشق الطبعة األوىل  -دمحم عبد هللا، دار الفكر املعاصر

-الغرانطي، فخر الدين احملسي، الدار األثريةشرح نظم مرتقى الوصول إىل علم األصول أليب عاصم  .41
 .2117، 1، طاألردن

 -ص-
بريوت، -أمحد عبد الغفور عطار، دار املاليني: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، الفارايب، تح .42

 .م1287-ه1317الطبعة الرابعة 
  .ط.بريوت، د-دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب: صحيح مسلم، تح .43

- ع-

الرايض، الطبعة  -علم إعراب القرآن أتصيل وبيان، يوسف بن خلف العيساوي، دار األصمعي .43
 .م2117-ه1328األوىل 
عناية املسلمني إببراز وجوه اإلعداز يف القرآن، دمحم جربيل، جممع امللك فهد لطباعة املصحف  .43

 . ط.مدينة منورة،د-الشريف
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ابكستان، الطبعة -الان احلنفي، مكتبة املدينة كراتشيعناية النحو على هداية النحو، ابن داود مو  .44
 .م2112-ه1333اخلامسة 

- ف-

 
 .ه1313بريوت، الطبعة األوىل -دمشق-دار الكلم الطيب -فتح القدير، الشوكاين، دار ابن كثري .47
 .م1223يف علم النحو، أمني السيد، دار املعارف، الطبعة السابعة  .48

- ق-

 
عبد العال سامل مكرم، مؤسسة علي جراح الصباح، . اسات النحوية، دالقرآن الكرمي وأثره يف الدر  .42

   .م1277الطبعة الثانية 
 .بريوت، الطبعة اخلامسة-قضااي الشعر املعاصر، انزك املالئكة، دار العلم للماليني .71
السعودية، -عبد الرمحن املطرودي، دار عامل الكتب: القطع واالئتناف، أبو جعفر النحاس، تح .71

 .م1222-ه1313وىل الطبعة األ
- ك-

 
 .ط.لسامرائي، دار ومكتبة اهلالل،دمهدي املخزومي وإبراهيم ا:كتاب العني، اخلليل الفراهيدي، تح .72
-إبراهيم السمرائي، مكتبة املنار الزرقاء: كتاب نزهة األلباء يف طبقات األدابء، البن األنباري، تح .73

 .م1283-ه1313األردن، طبعة الثالثة 
بريوت، الطبعة الثالثة -ط، دار الكتب العريب.ق غوامض التنزيل، الزخمشري، دالكشاف عن حقائ .73

  .ه1317
 .ط.عدانن درويش ودمحم املصري، مؤسسة الرسالة، د: الكليات، أبو البقاء احلنفي، تح .73
 .م1227، 1كشف األسرار عن أصول البزدوي، عبد العزيز البخاري، دار الكتب العلمية، ط .74

- ل-

 
دمشق، -عبد اإلله النبهان، دار الفكر: البناء واإلعراب، أبو البقاء العكربي، تحاللباب يف علل  .77
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 .م1223-ه1314الطبعة األوىل 
 .ه1313بريوت، الطبعة الثالثة  -درتح، دار صا.لسان العرب، ابن منظور، د .78
ة مصر، الطبع-إبراهيم البسيوين، اهليئة املصرية العامة للكتاب: لطائف التفسري، القشريي، تح .72
 .الثالثة
-ه1323عمان، الطبعة الثالثة -ملسات بيانية يف نصوص التنزيل، فاضل السامرائي،دار عمار .81

 .م2113
- م-

 
اجلزائر، الطبعة األوىل -مآخذ القاصد إىل إمامة املقاصد، األخضر األخضري، دار الكفاية .81

  .م2114-ه1337
-1321ق، الطبعة الثالثة دمش -مصطفى مسلم، دار القلم.مباحث يف التفسري املوضوعي، د .82

 .م2111
 .م2111-ه1321مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة املعارف، الطبعة الثالثة  .83
بريوت، الطبعة الثانية  -زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة:جممل اللغة، ابن فارس، تح .83

 . م1284-ه1314
-عبد السالم دمحم، دار الكتب العلمية: حاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، ت .83

 .ه1322بريوت، الطبعة األوىل 
 .م1224، 1احملرر يف أصول الفقه، دمحم السرخسي، دار الكتب العلمية، ط .84

 .م7771، 1طه جابر العلواين، مؤسسة الرسالة، ط: احملصول، فخر الدين الرازي، تح .87
بريوت، -ميد اهلنداوي،دار الكتب العلميةعبد احل:احملكم واحمليط األعظم، أبو احلسن املرسي،تح .88

 .م211-ه1321الطبعة األوىل 
 .املدارس النحوية، أمحد شوقي ضيف، دار املعارف، دط .82
-يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو الربكات النسفي، تح .21

 .م1228-ه1312بريوت، الطبعة األوىل 
  .م2113-ه1323دمشق، الطبعة الثانية -صطفى أمحد الزرقا، دار القلماملدخل الفقهي العام، م .21
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 .ط.القاهرة، د -مدخل إىل التفسري وعلوم القرآن، عبد اجلواد خلف عبد اجلواد، دار البيان العريب .22
مصر، الطبعة -مدرسة الكوفة، مهدي املخزومي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده .23
 .م1238-ه1377الثانية 
 عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، -شعيب األرنؤوط : مسند اإلمام أمحد بن حنبل،تح .23
   .م 2111 -هـ  1321األوىل، : الطبعة
بريوت، -حامت ضامن، مؤسسة الرسالة: مشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب القيسي، تح .23

  .ه1313الطبعة الثانية 
بريوت، الطبعة -عبد اجلليل شليب، عامل الكتب: لزجاج، تحمعاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق ا .24

 .م1288-ه1318األوىل 
 . ط.املعدم الوسيط، جممع أهل اللغة، دار الدعوة د .27
 .ه1321بريوت، الطبعة الثالثة -مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء الرتاث العريب .28
دمحم إبراهيم البنا وعبد احمليط قطامش، : حاملقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، الشاطيب، ت .22

-ه1328مكة املكرمة، الطبعة األوىل -معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى
 .م2117

 .م1272-ه1322عبد السالم هارون، دار الفكر، سنة النشر : مقاييس اللغة، ابن فارس، تح .111
 .عظيم الزرقاين، مطبعة عيسى البايب  احلليب، الطبعة الثالثةمناهل العرفان يف علوم القرآن، عبد ال .111

- ن-

 
-ه1333بريوت، الطبعة األوىل -النحو العريب أحكام معان، دمحم فاضل السامرائي، دار ابن كثري .112

 .م2113
عبد هللا عبد القادر، دار الكتب : النكت يف القرآن الكرمي، أبو احلسن اجملاشعي القريواين، تح .113
 .م2117-ه1328وت، الطبعة األوىل بري -العلمية

- و-

 

-بريوت -جمموعة من احملققني، دار الكتب العلمية: الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، الواحدي، تح .113
 .م1223-ه1313لبنان، الطبعة األوىل 
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 :رسائل جامعية
ترايب،  األستاذ أبو األعلى املودودي ومنهده يف تفسري القرآن الكرمي،إعداد الطالب اليف الدين .1

-ه1312أمحد غلوش، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجسيتري يف الكتاب والسنة . حتت إشراف د
 .   ه جامعة أم القرى مكة املكرمة1313
علي بن دمحم . د. مسائل الرتجيح يف إعراب القرآن عند أيب حيان، أمحد الفقيه الزهراين، إشراف .2

صص النحو والصرف جامعة أم القرى كلية اللغة العربية ، رقم النوري، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة خت
 .م2111-ه1333سنة ( 32471118)اجلامعي 

 :مقاالت علمية
مقال القاعدة النحوية بني اللغة واملنهج، األمني مالوي، جملة املقري للدراسات اللغوية النظرية  .1

  .املسيلة، العدد األول–والتطبيقية، جامعة بوضياف 
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 الصفحة ضوعاملو 
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 :ملخــــــــــــــــص الرســـــــــالة   
ب عنها أحسن هتدف هذه الرسالة إىل بيان معاين آايت القرآن الكرمي على أحسن بيان واإلعرا  

فيتبادر إليه . إعراب، فبعض اآلايت القرآنية كان خيتلدها التعارض الذي ال يتدلى إلنسان عامي ال يدرك معاين القرآن
يف الوهلة األوىل معىن خيالف املعىن املطلوب من اآلية مما ينتج عنه الفهم اخلاطئ ملراد هللا عزوجل، ولكن املفسر الذي 

على الفهم السديد والرأي الوجيه حتما سيوفقه هللا إىل مراد الباري، ويف مقدمة هذه العلوم حيمل العلوم اليت تعني 
ومن بني العلوم اليت حيويها علم اللغة هو علم النحو . الضرورية للمفسر هو علم اللغة العربية الذي هو مفتاح ابب التفسري
آي القرآن الكرمي، وإظهار النكت البيانية بيه هذه  الذي كن له األثر البالغ يف دفع ذلك االضطراب الذي كان بني

 .اآلايت، وكذلك بيان مراد هللا عزوجل وجتلية املعاين املنوطة من تلك اآلايت
 :الكلمات املفتاحية

 .علم النحو -املدارس التفسريية -دفع التعارض -املعاين التفسريية -القواعد النحوية
Abstract: 

Thiswork aimes to explain the meaning of the verses of the Holy Quran in the best statement, 

and express them in the best expression. Some of the Quranic verses were confusing and 

contradictoryand cannot be clear for any laymen. However, the interpreter, who knows well and 

carries the sciences that help to understand the good and the valid conceptions, will inevitably be 

led by Allah.In the forefront of these sciences that isnecessary for the interpreter, the Arabic 

linguistics that is the key to interpretation. Among the sciences included in linguistics is the 

grammatical science which has had a great impact in getting rid of the disorder that existed between 

verses of the Holy Quran, and in showing the anecdotes in the course of these verses, as well as the 

statement of the meaning delivered by the Almighty and the manifestation of the conceptions 

assigned to those verses. 

Key terms:  

Grammatical rules - explanatory meanings - ridding conflict - interpretive schools - grammar 

Résumé: 

Ce travail a le but d'expliquer le sens des versets du Coran dans la meilleure déclaration et 

de les exprimer dans la meilleure expression. Certains versets coraniques étaient confus et 

contradictoires et ne peuvent être clairs pour un laïque. Cependant, l'interprète, qui connaît bien et 

porte les sciences qui aident à comprendre le bien et les conceptions valables, sera inévitablement 

dirigé par Allah. À la pointe de ces sciences nécessaires à l'interprète, la linguistique arabe qui est la 

clé de l'interprétation. Parmi les sciences incluses en linguistique, il y a la science grammaticale qui 

a eu un impact important sur l'élimination du désordre qui existait entre les versets du Coran et sur 

la présentation des anecdotes au cours de ces versets, ainsi que la déclaration de la signification 

fournie par le Tout-Puissant et la manifestation des conceptions attribuées à ces versets. 

Mots clés: 

Règles grammaticales - significations explicatives - l'élimination du désordre - écoles 

d'interprétation - grammaire 

 


