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 الترجيُح بالبالغِة في كتاِب االنتصاِف البِن المنيِِّر   

 *حاجي.   (مقارنة )دراسة تحليلية         
  قسم علوم 

قسممم علممموم القمممريث والحمممديثس شمممعبة القرسمممير وعلممموم القمممريثس  ليمممة الشمممريعةس جامعمممة 
 دمشق

 عليا )د قوراه(                   
 الملخص

) قرسممير  إثَّ    ريث هممممم(835ال شَّمما ل للخمرشممر   س مممث مهممم  قراسمميرل المقمم ر 
موقد  س وممن م  هسانبرى علماُء مهلل السُّنَّةل لشمرِل ووام ل وبيماثل مما هيمه ممث ااعقمخالل

( س المعمممروُ  بمممابثل المني مممرل مممدف )اانقصممماُ  ممممث  هممممم( همممِ  قابلمممه353محممممُد بمممُث محمَّ
) بالوممةل القرا يممبل القرينيَّممةلس وعنايممة  بممالقرجي ل  س وقممد  انممُ لممُه عنايممة  ببيمماثل ال شَّمما ل

مم   هي مما ابممُث المني ممرل إعرابمما  مممث  بالبالوممةلو وهمملا البحممثُ  يجمممُ  ُ مملَّ اةم لممةل القممِ رجَّ
س ويبممي ُث  اةعاريممبل مو معنممن  مممث المعممانِِ اشممقمالله علممن ُن قممةف بالويَّممةف مو م  ممر 

س ويقمممارُث  مممالم  ابمممثل المني ممم  ُ مممريث والمعمممربيث المممليث سمممبقوُه همممله النُّ ممم رل ب مممالمل المرس 
ُل البالويَّمةل بممث سمبق ُهس و  حما ممدى والليث جاؤوا بعدهُِ لمعرهةل مدى ق  ُّرله همِ المرج 

ُل الموجَّ مممةل إليمممهس وُيسممم ُم  ممملل  همممِ  قممم  يرله هممميمث  جممماء  بعمممد هُِ ولمعرهمممةل اانققمممادا
ِ  الل   اث  يقمقُ   س ويبمرهُث علمن منَّمُه لمم ال ش ل عث الحس  البالو به ابمُث المني مرل

 هِ المسائلل العقديَّةل هقطو ي ث بارعا  
س القرجي س البالوةو  ُُ المرقاحية: ابُث المني رل  ال لما

   6113 //  1مم ورد البحث للمجلة بقاريخ                                     
  6113 / /  1مم قبل للنشر بقاريخ                                                       
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 :مقدمة  ـــ 1
ممممال ل  الحمممممُد ِّ رب  العممممالميثس ومقمممممُّ القسممممليمس علممممن نبي نمممما  سومه ممممُل الصَّ

س وعلن يلله وصحبه مجمعيث  :بعدُ  اس ممَّ وسي دنا محمَّدف
هقممممممد انبممممممرى علممممممماُء مهمممممملل السُّممممممنَّةل لشممممممرِل ومممممموام ل قرسمممممميرل ال شَّمممممما ل 

( س 835للخمرشمممر   ممممدف س وممممن م محمممممُد بممممُث محمَّ هممممممم(س وبيمممماثل مممما هيممممه مممممث ااعقممممخالل
( ُُ 353المعمروُ  بمابثل المني مرل (و وقمد محببمم هممم( هممِ  قابله)اانقصماُ  ممث ال شَّما ل

و   مث مدرس  القرجي   بالبالوةل هِ هلا ال قا    بل
يُة البحثِ ـــ  2     :وأهداُفهُ  أهمِّ
م   هي مما لَّ يجممُ  ُ مم ممث حيممُث  وُنمهُ  قم قِ مهميَّمُة البحممثل   اةم لمةل القممِ رجَّ

مو معنمممن  ممممث المعمممانِِ اشمممقمالله علمممن ُن قمممةف  ابمممُث المني مممرل إعرابممما  ممممث اةعاريمممبل 
مممريث  س ويقمممارُث  ممالم  ابممثل المني مممرل ب ممالمل المرس   ُ س ويبمممي ُث هممله النُّ مم بالويَّممةف مو م  ممر 
ُل  حممما والمعمممربيث المممليث سمممبقوُه والمممليث جممماؤوا بعمممدهُِ لمعرهمممةل ممممدى قممم  ُّرله همممِ المرج 

ُل الموجَّ ممةل البالويَّمةل بمممث سممبق ُهس وممدى قمم  يرله همميمث  جمم اء  بعمد هُِ ولمعرهممةل اانققممادا
ِ  المممل   مماث  يقمقمممُ  بممه ابمممُث  إليممهس وُيسمم ُم  ممملل  هممِ ال شممم ل عممث الحمممس  البالومم

س ويبرهُث علن منَُّه لم ي ث بارعا  هِ المسائلل العقديَّةل هقطو      المني رل
 منهُج البحث:ـــ  3 

 دعائم:  الثل يقوُم من ُج البحث علن 
ـــ 3   اسممققراء   ممامال ِ  اانقصمما ل   قممابل  وللمم  باسممققراءل  االســتقرا : 1ــ
 الموا  ل القِ رجَّ   هي ا ابُث المني رل بالبالوةلو    اسقرراجل 
ـــ 3  ــ : 2ــ ِ اسممقنباطل   ممالمل  قحليمملل  وللمم  مممث رمماللل  التحلي ابممثل المني ممرل

و   ُل البالويَّةل القِ اعقمد  علي ا  هِ القرجي ل  النُّ 
ممممريث   ممممالمل  بمقارنممممةل  وللمممم المقارنــــة:  3ـــــــ 3  ابممممثل المني ممممرل ب ممممالمل المرس 

ُل  حممما والمعمممربيث المممليث سمممبقوُه والمممليث جممماؤوا بعمممدهُِ لمعرهمممةل ممممدى قممم  ُّرله همممِ المرج 
ُل الموجَّ ممةل إليممه و البالويَّمةل بمممث سممبق ُهس وقمم  يرله همميمث  جماء  بعممد هُِ ولمعرهممةل اانققممادا
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َِّ علمممن البالومممةلِ ةثَّ البحمممث  ا  ُل إا القمممرجي   المبنممم ُُ همممِ همممله المقارنممما وا ُم بممم
           يقسُ  لغيرل لل و 

 :األوَّ : القسُم النظري   مبحثُ ال ــ 4
 تعريُف الترجيِح عند المفسِّرين:  1ــ 4 
ممممريث ب نَّهُ    هممممِ قرسمممميرل  اةقمممموالل  :)ققويممممُة محممممدل ُعممممر    القممممرجيُ  عنممممد المرس 

يهل  ِ لدليلف مو قاعد ف اآليةل   و[1](مو رد  سواهُ  س مو لق عي ل قُقو 
 تعريُف البالغِة:   2ــ 4  
 و[6](هس مممممم  هصممممماحقل مطابققُمممممُه لمقق مممممن الحمممممالل بالومممممُة ال مممممالمل هِ:) 

م  إلمممن مث  سوالممممراُد بالحمممالل اةممممُر المممداعِ إلمممن المممق لُّمل علمممن وجمممهف مرصمممو ف 
ُيعقبر  م  ال المل الل  ُيؤدَّى به مصمُل المعنمن رصوصمية  مماس وهمله الرصوصميُة 
هممِ مقق ممن الحممالس ومعنممن مطابقممةل ال ممالمل لمقق ممن الحممالل اشممقماُلُه علممن هممله 
مممل حممال  يقق ممِ ق  يممد ُهس والق  يممُد  الرصوصمميَّةلس ممم ال :  مموُث المراط ممب ُمن ممرا  للُح  

س وقولُمممم (  ممممالم  مطممممابق  مقق ممممن الحممممالل ممممدا  بمممممممم)إثَّ    لممممه: إثَّ خيممممدا  هممممِ الممممدارل مؤ  
ِ اشممقماللهل علممن الق  يممدل لمقق من ال  سالمرممرد قسممماث: هصمماحةُ  رصمماحةُ الو  و[3]حممالل

س والغرابمممممةلس ومرالرمممممةل القيممممماسل اللُّغمممممو   و   س[4]همممممِ ُرُلوُصمممممه ممممممث قنممممماُهرل الحمممممرو ل
ممع  ل و  سوهصماحُة ال ممالم س هممِ ُرلوُصممُه مممث    القمم لي س وقنمماهرل ال لممماُس والقعقيممدل

    و[8] ام  هصاحقل 
 :الثاني: القسُم التطبيقي   مبحثال ـــ 5

هلا القسُم الموا    القِ رجَّ   هي ا ابُث المني رل بالبالوةلس وقد  يقناولُ 
و ومولُب هله محد  عشر  بلغ  عدُدها  مو عا س  ال ة  من ا هِ سور ل اةنعامل

س والباقِ: رمسةل موا    الموا  ل للقرجي  بيث اةعاريبس هقد  اث لل  هِ 
س   مربعُة موا     للقرجي ل بيث المعانِس ومو عاث للقرجي ل هِ المسائلل العقديَّةل

ُُ وق مانيةل موا   و وقد انققد  ابُث المني رل الخمرشر َّ هِ   القطبيقيَّة   اةم لة د مورد
  علن النحو اآلقِ:ولل  س ال ريمل  القريثل  رل و  سُ  رقَّبة  علن قرقيبل مُ 
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ــه تعــال : فــي 1ـــــ  5   ي ُ م ا )تفســيِر لوِل و السَّممارلُق و السَّممارلق ُة ه مماق ط ُعوا م ي ممدل

خ اء  بلم ا   س ب ا ن   اا  ملث  اللَّهل و اللَُّه ع خليخ    و[35 :مائد ]ال(ح  ليم  ج 
ُل مممما:  (وو السَّمممارلُق و السَّمممارلق ةُ )قمممرم العشمممرُ  برهممم ل  ول مممله القمممراء ل قوجي ممماث: موَّ

 ر   وهيمما هُم :قيمل   هُ   نَّم سمحملو    والربمرُ  سعلمن اابقمداءل (س و السَّارلُق و السَّارلق ةُ )ره ُ 
والربممممُر  يرقرعمممما باابقمممداءسمث و وال مممانِ:  ممممما مُ حُ   :م سارقةُ والسَّممم ارقُ علمممي م السَّمممم

ا) ي ُ م  المعنممن: والممل   ةثَّ ِ رطل  ما معنممن الشَّممنل لق مممُّ  الرمماءل  ودرممولُ  (سه مماق ط ُعوا م ي ممدل
ُ   سرق      و[3]رطل معنن الشَّ  ثُ  مَّ يُ  الموصولُ   ماس وااسمُ هاقطعوا ميدي   والقِ سرق

لُ  س وال انِ والوجُه اةوَّ ِ ةنَّهُ  قو ٌّ إلا قعلَّق  ااسُم بالرعلل بعد ُه   عي  
س ا رهُعهُ  والقراءُ  المقواقرُ  وارد   بالره ل هقطس هيقعيَُّث  س[7]هالمرقاُر نصُب ااسمل

ُلس وللل   ح  حمُل ا علن مقوى الوجوهلس وهو اةوَّ س هقال:)الُمسققر ُمرجَّ  ُه ابُث المني رل
و  ُل مثَّ العامَّة ا ققرُق هي ا مبدا  علن الُعدولل عث اةهص ل مث وجوهل القراءا
وجدير  بالقريثل مث يجر   علن مهص ل الوجوهلس ومث ا يرلو  مث اةهص ل وما 
يشقمُل عليه  الُم العربل الل  لم يصل  محد  من م إلن لرو ل هصاحقلهوووووو 

س قعيَّث  وحي ما قعار   لنا وج اث هِ الره ل  س واآلرر  عي   س ومحُدهما قو ٌّ
)   و[5]حمُل القراء  علن القو  
مممممث وجمممموهل انعممممرابل عنممممد النحمممموييث هممممو  مثَّ اةهصمممم    رالصممممُة ال ممممالمل 

ُلس هيجمُب حممُل القمراء ل  س وهو الوجمُه اةوَّ اةقوى واة  ُر اسقعماا  هِ  المل العربل
س وا ُيل خ إا مهصُ  الوجوهل ومبلُغ اوالمقواقر ل عليهِ ةنَّ ا قريث   يُق بالقريثل المعجل

َْ َ  )تفسيِر لوِله تعال : في  2ــ  5  َِاْْ  َِ َِا هَمت ََّ ِِ الَّهِيخ َلَلهَا ال اْلَحْمُد لِلَّه
ِا ِبَربِِّهْم يَهْعِدُلونَ  َِالنُّوَ  ثُمَّ الَِّييَن َكَفُر  َِ  و[1:نعام]اة(ََِجَعَل الظُُّلَمت

لمةل جوَّخ  الخمرشر ُّ  ِا بِهَربِِّهْم يَهْعهِدُلونَ )وج ميث همِ إعمرابل ُجم  (:   ثُهمَّ الَّهِييَن َكَفهُر
ُل ممما: ِِ ):هعلممن قوللمممنَّ مما عطمم    موَّ  بالحمممدل  حقيممق   اِّ   مثَّ  :علممن معنممن س(اْلَحْمههُد لِلَّهه

روث هي رُممم سيعمممدلوث المممليث  رممروا بمممهل  س  ممممَّ إا نعمممة   مممما رلقمممهُ  هُ ةنَّمم ِعلممن مممما رلمممق  
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َِ ):هعلمن قوللمم عطمم    اال ممانِ: منَّ مو  وهنعمق م ا َِ ههَمت ََّ  رلممق   هُ منَّم :علمن معنممن س(َلَلهَا ال
 علمن شممِءف  مما ا يقمدرُ  همم يعمدلوث بمهل  س  ممَّ سمواهُ  عليمه محمد   رُ ا ا يقمدل ممَّم مما رلمق  

   [و9]منهُ 
ِّ  قيممل: الحمممدُ  ال مملُّ صمملة  واحممد  س   نَّممهُ  ومممؤدَّى الوجممهل ال ممانِ مث ي مموث  

 وال ررُ  س  مَّ مث ال رر ل العظامُ  قل  الن عمُ  منهُ  الل   اث  
:)وهِ هملا الوجمهل ال مانِ  س هقمال   ِ س وانققمد  ال مان وقد رجَّ   ابُث المني رل اةوَّل 
وووووهو مث يصمير  الققمديُر: الحممُد ِّ المل س المليث  رمروا بمه يعمدلوثس ووقموُ   نظر 

واِّ معلمُم مممم عطرُمُه علممن موَّلل هملا عقيمب  الحممدل ويمُر مناسمبف  مما قمرىو هالوجمُه ممم 
لةلس واِّ الموه ُق( س ا علن الص   و[11]ال المل

 لبياثل ُمرادل ابثل المني رل مث قبييثل ما ي قِ:    وابدَّ 
انيمماء   الموصمولل  ااسممل  اسمقعمالل  المعانِ مثَّ مث مومرا ل  علماءُ  يل رُ 

ُُ القائمملل  الممل  ُيبنممن عليممهس  قممولل  الربممرل  بنمماءل  إلممن وجممهل   : الممليث يمنمموا ل ممم درجمما
ُُ النعممميمل   هإنَّمممه ُيمممومنء إلمممن مثَّ علَّمممة اسمممقحقاقل  ِالجحممميم س والمممليث  رمممروا ل مممم در ممما
ُل  ُل  س وعلَّممة اسممقحقاقل هممِ انيممماثُ  النعمميمل  درجمما س ولمملل  هممِ ال رممرُ  الجحمميمل  در مما

ممملةل  ينبغمممِ مث ُيمممل ر   مو  المممل  يجمممر  علمممن الموصمممولل  الح مممم   مممما يناسمممبُ  همممِ الص 
مما  مو  وابمما  مو عقابمما س ونحممو  الح مممُ  إليممهس هممإلا  مماث   الممل  ُيسممندُ  الربممر   مممدحا  مو لمَّ

مممملةُ  للمممم س هينبغممممِ مث قشممممقمل    إلممممن سممممببل  للمممم س ويشمممميرُ  علممممن ممممما يناسممممبُ  الص 
   [و11]هاسقحقاقل 

لا قبممميَّث  هممملاس هو  عمممث  همممو اننبممماءُ اآليمممةل  م مممموث  ممممراُد ابمممثل المني مممرل مثَّ ا 
ُل والنمورل و  ه قعالنسباُ حمدل وجل مُ  ُل واةر ل وجعمُل الظلمما صمالحاث رلُق السَّمموا
مما و  ولل لمم  درممولُ  س ولمملل  ا يصمم ُّ هممِ للمم  لممهُ  درل  مممال همم ال رممر ل  انربمماُر ب رممرل ممَّ

) ُلوث  مدل ب  لم  ي ع  يث    ر ُروا بلر  مالهمِ حي مخل  بالعط ل جملةل) ُمَّ الَّلل س لةل الص  منبئمةل عمث الحممدل
 وواِّ معلمُ 
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لن لل  لهب  مبو السُّعودل مي ا س هقال  بعد ل رل الوجمهل ال مانِ:)  ُ   وا   ومنم
م ما ينقظمُ  ب ثَّ  ربير   م  ل ل  همِ سل ُل وجل عمث مُ  المنبئمةل  لةل الص   هُ حقُّم سجملَّ و  ه عمخَّ حممدل  بما

هم  رمممر   همممِ مثَّ  وا ريمممب   سولمممو همممِ الجملمممةل  سهمممِ للممم  اننبممماءل  درمممل   لمممهُ  مث ي ممموث  
   [و16](منهُ  بمعخلف 

 ِ ه لدالقلمممل ممث ُمجيممب  عمممث همملا اانققممادل بممم ثَّ  رممر هم لممُه درمممل  هممِ الحمممدل
علممن  العظمامل  مل ع  هممله المن   بم ملل  ِّ الممل  منعمم   : الحممدُ قيمل   هُ   نَّمم سالجمودل  علمن  ممالل 
 [و13]و وهلا معنن  بليغ  هُ مث ا يحمدُ 

َِّ لا الم ممالل مثَّ ابممث  المني ممرل لممم يقممرث الممدليل  هممِ همم وُيالحممظُ  بممدليلف  البالومم
ُل البالويَّةس ومنَّ ا قصُلُ  مدلَّة  مسققلَّة و  حا س ولل  يدلُّ علن مهم يةل المرج       يرر 

ـــ 5    ــي 3ـ ــال : ف ــه تع ممرلُج )تفســيِر لوِل ممب  و النَّممو ى ُير  إلثَّ اللَّممه  ه مماللُق ال ح 
  ِ ُل ملث  ال ح  ي  رلُج ال م  ُمر  ُل و  ي  َِّ ملث  ال م   و[98 :نعام]اة(ال ح 

ُل )مثَّ قول مُه قعمالن: لهب  الخمرشر ُّ إلمن ي م مث  ال م  َِّ مل م مرلُج ال ح  اسمقئنا   (ُير 
 ٌِّ مب  و النَّمو ى)لقولله قعمالن:بيان ُل والشَّمجرل (ه ماللُق ال ح  ِ ةثَّ ه ل مق  الحمب  والنموى بالنبما

ِ  همِ  ِ ةثَّ النمام ُل ِ  مث المي  وقولُمُه  ح ممل الحيمواثوالنامييث مث جنسل إرراجل الح
ُل )قعمممممممالن: ي ممممممم مممممممرلُج ال م  ُمر  مممممممب  و النَّمممممممو ى)معطمممممممو   علمممممممن(و  س ا علمممممممن (ه ممممممماللُق ال ح 

رلجُ )الرعلل     و[14]قبي    علن الرعلل  ااسمل  عط    ِ ةثَّ (ُير 
مم   ابممثُ  نَّممما  ورجَّ س وا  حُسممث  عطممُ  ااسمممل المني ممرل منَّممُه معطممو   علممن الرعمملل

 ِ ةنَّممُه هممِ معنمماُهس ويؤي ممُدُه وروُد سممائرل ممما ُيشممبُه هممله اآليممة  علممن الرعمملل الم ممار ل
س  قوللممه قعممالن َِّ ):علممن همملا المنمموالل مم ممرلُج ال ح  ممث  ُير  م  ممار  و  للممُ  السَّممم    و اة  ب ص  ممث  ي م  م مَّ

  ِ مم ممث  ال ح  ُ  مل ي مم ممرلُج ال م  ُير  ُل و  ي مم ممث  ال م  ممميث علممن [31:يممونس](مل س وعطممُ  محممدل القلس 
و اآلرممرل  ويقرقممُب علممن همملا الوجممهل مراعمماُ     يممرا  دليممل  علممن منَّ ممما قومممماثل مققرنمماثل

ممرلجُ )العممدوُل إلممن صمميغةل الم ممار ل هممِ قممةل نُ  ِ  مممث  ِ(ُير  المي ممُ لي مموث  إرممراُج الحمم
قصممويرل للمم  وقم يللممه  قرينلممهِ لممما هممِ صمميغةل الم ممارل ل مممث مولممن هممِ القصممدل مممث

س ومعظمُم همِ القمدر س ه انمُ العنايمُة  منَّهُ ِ للدالةل علن واسقح ارله مولن هِ الوجودل
ُل  به مقمَّس وللل  جاء  مقدَّما      و[18]هِ نظيرل هله اآليةل مث اآليا
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لل ُيممؤد   إلمممن والحاصممُل  مثَّ الرصممل  بممميث القممرينيث بنممماء  علممن الوجمممهل اةوَّ
يمممة  مممممث  ممميا ل ُن قمممةل القصممممويرل ومممما قشممميُر إليممممه ممممث مثَّ القمممريث   اةوَّل  م  ممممُر مهم 

 ال انِو
  ُ َِّ قمممماب   لغيممممرلهِ هممممالمرج  وُيالحممممُظ هممممِ همممملا الم ممممالل مثَّ المممممرج    البالومممم

و  ُل ُِّ عند ابثل المني رل هو نظائُر هله اآليةل مث اآليا  اةساس
َِّ انقصمر  للوجمهل اةوَّلل  س وردَّ ال مانِِ ةنَّمُه يمنُعمُه وروُد جملممةل ول مثَّ الط يبم

س ولممو ُعطرممُ  (مرصممولة  عممث اةولممن علممن سممبيلل البيمماثل ُل ي  ممث  ال م  َِّ مل مم ممرلُج ال ح  )ُير 
ه ماللُق )قول مُه: ال ال ُة علن ال انيةل  انمُ بيانيَّمة  م ل  ماس وهمِ ويمُر صمالحةف لملل ِ ةثَّ 

ب  و النَّو ى ِ  (ال ح  ُل مث الح نا  نرراجل المي   و[13]ليس  مق م 
ٌِّ مي ا س وهو النظمُر إلمن  ِ  ملم   بالو ِ  وهِ رد  الط يب ااسمقئنا ل البيمان

   .[17]هِ اآليةلس وهو مث مقسامل الرصلل هِ علمل المعانِ
ُل البالويَّممةل ويؤرمُل مممث للم  منَّممُه لمميس  ُ ملُّ ممما يمل ُرُه ابممُث المني ممرل ممث ال نُّ مم

ُف بالويَّممةف مي مما س وهمملا دليممل  علممن مثَّ القممرجي    ُيواه ممُق عليممهس بممل قممد ُيعممار ُ  بن مم
ٌِّ بالبالوةل ممر   س قد قرقلُ  هيه منظاُر المرس ريثو[15]لوق    اجق اد ٌّ
مُة م و  ه مل  ي ن ُظمُروث  إلاَّ م ث  ق م  قلي ُ ُم )فـي تفسـيِر لوِلـه تعـال : 4 ـــ5 ئل   ال م ال 

مما  ب مم   ا  ي ن ر ممُ  ن ر س  ُل ر  ممُ  يي مما م  ي مم  قلِ ب ع  ب مم   ي ممو  ُل ر  ممُ  يي مما ِ  ب ع  بُّمم   م و  ي مم  قل ِ  ر  ي مم  قل
ي ر ا انل  ا ر  ُ  هلِ إليم  ُ  ملث  ق ب ُل م و    س ب  ن  اُن  ا ل م  ق ُ ث  يم   .[185 :نعام]اة(إليم 

والمعنن: مثَّ مشممراط  السَّمماعةل إلا ن اآليممةل:)قممال الخمرشممر ُّ هممِ بيمماثل معنمم
ئمممة   ُ  ُملجل ُ  مممممم وهمممِ ييممما ُم مممطرَّ   مممممم لهمممب  مواُث الق ليممم ل عنمممدهاس هلمممم ينرممم   جممماء

س مو ُمقد مممممة   ُل انيممممماُث حينئمممملف نرسمممما  ويممممر  ُمقد مممممةف إيمان  مممما مممممث قبمممملل ظ ممممورل اآليمممما
انيمماث  ويممر   اسمبةف هممِ إيمان ما ريممرا س هلمم ُيرممر ق  ممم  ممما قمرى ممممم بميث الممنرسل ال مماهر ل 

س وبممي ُل انيممماثل ُ  هممِ ويممرل وقمم ُ  هممِ وققلممه ولممم ق سممب  إلا يمنمم ث الممنرسل القممِ يمنمم
ُل )ريممممرا س لممممُيعللم  مثَّ قول ممممُه: ا مممماللح  لُمممموا الصَّ ُنمممموا و ع مل يث  يم  جممممم   بمممميث [68:بقممممر ]ال(الَّمممملل
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قرينقيثس ا ينبغِ مث قنر َّ إحمداهما عمث اةرمرىِ حقمن يرموخ  صماحُب ما ويسمعد س 
ا هالش قوُ  وال ال ُ   [و19](وا 

س  ومرادُ  الخمرشر   ااسقداُل لمملهبل المعقخلمةلس وقمد ردَّ عليمه ابمُث المني مرل
ِ  سمواء  همِ  ةل عقيدقلمه همِ مثَّ ال ماهر  والعاصم هقال:)هو يروُم ااسقدال  علن صحَّ
الرلودل ممم م  الرلودل هِ النارل مممم ب مله اآليمةلِ إل سموَّى بين مما همِ عمدمل اانقرما ل بمما 

س وا يقمُّ له لل ِ همإثَّ هملا ال مالم  اشمقمل  علمن النمو ل يسقدر انله بعد ظ  ُل ورل اآليا
س المعرو ل ممث علممل البيماثل والبالومةل  ُل بمالل   : يموم  يم قِ بعمُ  ييما ومصمُل ال مالمل

رب ممم س ا ينرمممُ  نرسممما  لمممم ق مممث مؤمنمممة  قبمممُل إيماُن ممما بعمممُدس وا نرسممما  لمممم ق سمممب  همممِ 
مث الريرل بعُدس إا منَّمُه لم َّ ال المميثس هجعل  مما  المما  إيمانل ا ريرا  قبُل ما ق سُبُه 

عجاخا (  و[61]واحدا ِ بالوممة  وارقصارا  وا 
ُ   لعقيمد ل مهملل السُّممنَّةلس واللم ُّ المل  اسممقدلَّ بمه ابمُث المني ممرل  إحممدى قمد ُحمله

 و[61]قرينقيهِ بإعانةل النشرل عليه
س ويممؤد   والحاصممُل مثَّ ممما لهممب  إليممه الخمرشممر ُّ  ممبل ٌِّ علممن القعصُّ مبنمم

 و[66]إلن إرالءل اآليةل مث ُن قةف بالويَّةفس هِ الل ُّ والنشرُ 
وينبغممِ القنبيممُه علممن مثَّ ممملهب  مهمملل السُّممنَّةل ُيسممقدلُّ لممه مصممالة  ب دلَّممةف مممث 

ٌِّ اشممقم مما ُن قممُة اللمم   والنشممرل ه ممِ مؤي ممد  إ مماه ُ  القممريثل والسُّممنَّةلس وهممِ   يممر  س وممَّ ل
      عليه هله اآليُةو    

ُُ )في تفسيِر لوِله تعال : 5ــ5 مق ط ع  ما اس  ِ  م  مال  ص   :همود](إلث  ُمرليُد إلاَّ ان ل
ُُ )جمموَّخ  الخمرشممر ُّ  ال ممة موُجمممهف هممِ إعممرابل  .[55 ممق ط ع  ممما اس  س ظمممر   : محممُدها: (م 
ِل     دَّ : ُممممم م ُُ  ساسممممقطاعقِ ل صممممال مممممث  بممممدل  و وال ممممانِ: منممممهُ  نمممما  مقم    وممممما دممممم

ِل  س ل مرعمول   وال المُث: ومنمهُ  هُ الل  اسمقطعقُ  : المقدار   س مانصال ِل مما   :م صمال
ُُ  صل   إا مث مُ  مريدُ     و[63] ممث هاسدل  هُ إصالح   ما اسقطع

س  ممممما هممِ قوللممه:  :)والظمماهُر منَّممُه ظممر   س هقال  مم   ابممُث المني ممر  الظممر    ورجَّ
مما ) ممق ط ع ُقم  ه مماقَُّقوا اللَّممه  م  مما ,[13:قغممابث]ال(اس  س وقممد ُعممر     وممَّ جعلُممُه مرعمموا  للمصممدرل

ممري ل لمميس بمماةل ل والممالمل هبعيممد ِ  ةثَّ إعمممال  المصممدرل المعممرَّ ل هممِ المرعممولل الصَّ
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س  وووو[64]بمملا  ممهس وهممِ ُمم  نممة س مقعممي ث  والُعممدوُل عممث مقرمماءل انعممرابل إلممن ُوجوهل
)    و[68]رصوصا  هِ مهص ل ال المل

س وقؤي مُدُه ييمة   سمهص ُ  مثَّ الحمل  علن الظر ل والحاصُل  ومقموى همِ النحمول
    س والالئُق بالقريثل المعجخل الحمُل علن مهص ل الوجوهلو مررى

ــــ 5   ـــال تفســـيِر  فـــي 6ـ ـــه تع م ثل ):لوِل ُشمممُر ال ُمقَّقلممميث  إلل مممن المممرَّح  م  ن ح  ي مممو 
ه د ا) يث  58و  رلمل ن ُسوُق ال ُمج  د ا)(و  ر  مل  53إلل من ج   منَّم  ول مثل اقَّر  للُ موث  الشَّمر اع ة  إلاَّ م  (ا  ي م 

م ثل ع   ممد ا ن ممد  الممرَّح  هممِ قوللممه:  و  الممواإلممن مثَّ  الخمرشممر ُّ  لهممب  و [57مممم 58 (]مريم:عل
للُ وث  ) س و  يجوُخ مث ق وث  (ا  ي م  ويجموُخ  المققميث والمجمرميثو ل مرُ  معلمي  دلُّ يللعبادل

س عالمممة  مث ق مموث   ممل  )والراعمملُ  ممما هممِ قممولل م: م  لُممونِ البراويممُثس  للجممم ل ممثل اقَّر  ِ (م 
 و[63]هِ معنن الجم ل  هُ ةنَّ 

ِ مممث و  س هقمال:)وهِ همملا الوجمهل قعسُّمم    ِ قمد انققممد  ابمُث المني ممرل الوجمه  ال ممان
س هقد  شم   معناهماس ومهصم    ب نَّ ما مقناولمة  جمعما س  حيُث إنَُّه إلا جعل ُه عالمة  لمم ث 

ل  ) مَّ معاد  علن لرظل ا بانهرادل  ميرُ  س هريمه انعمادُ  علمن لرظل ما بعمد انعماد ل (اقَّر 
س  ِف علممن معناهمما بممما ُيرممالُ  للمم س وهممو ُمسممقن  ر  عنممدهمِ ةنَّممُه إجمممال  بعممد إي مما

ُِ ب ُق ممممما الوا ممممحُة اني مممما نَّممممما محجَّ عمممممد وللمممم  قع مممميس  هممممِ طريمممممقل البالوممممةلس وا 
)  و[67]انجمالل
مما مممث حيممُث  مثَّ  والحاصمملُ   (مررد  مممث حيممُث اللرممُظس وممَّ )م ث  ااسممم  الموصممول 

ممهس ويحقمممُل مث ي مموث  جمعمما س ولمملل   مماث   المعنممنس هيحقمممُل مث ي مموث  مرممردا   لرظل
ُ  الممواُو هممِ مما دلَّمم س ولمَّ ممال س يحقمماُج إلممن البيمماثل للُ مموث  )ُمجم  (جممم  س علممن (ا  ي م  )م ث  مثَّ

ما جماء   مميرُ  مل  ) اث لل  إي ماحا  لمعناهماس ولمَّ ِ رعايمة  بعمد للم  علمن انهمرادل (اقَّر 
ِل بعمد  للرظل اس  اث لل  إجماا س وال الُم البليُغ هو الل  ُيسلُ  هيمه طريمُق اني ما

س ا الع ُسو  انجمالل
ُِ بعد انجمالل مث مقسامل انطنابل هِ علمل المعانِ    و[65]واني ا

ممق   اُنوا ):تعــال  هِلــو ل تفســيرِ  فــي 7 ـــــ5   مما اس  ن اُهم  بلال ع ممل ابل ه م  ممل  ل ق ممد  م ر  و 
رَُّعوث   م ا ي ق    ب  لم  و  : ث  اسمق ا وخثُ مث ي موث  جموَّخ  الخمرشمر ُّ  [و73المؤمنوث:  ](للر 
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مم اسممقرعل   مممث  اهقعممل  س ومث ي مموث  وخُنممُه: إلممن  مموثف  مممث  مموثف  : انققممل   س مثل و  مممث ال  
ُ  مُ  س وثل السُّ   و[69]هعينل  هقحةُ  شبع

:)هلا الق ويُل مسلُم ومحقُّ  ِ ةنَُّه الرصيُ س هقال  ل  ورجَّ   ابُث المني رل اةوَّ
س  مَّ ُمشبعُ الرقحُةس هقولَّدُ  س وجعل ُه اهقعل  مث ق ويلل مث اشققَُّه مث السُّ وثل

ُل  س وهو مث  رورا س هينبغِ مث اةلُ وو هإثَّ هلا انشبا   ليس  برصي ف الش عرل
 و[31]ُقره   منخلُة القريثل عث ورودل مل  لله هيه(

 ة  شققَّ مُ  س و ل بمعنن الرُ  ااسق انة مصدر  ولهب  ابُث عاشور إلن مثَّ  
 اهقعال   س ه ولهُ  ر     ث  م   الحر ة ممام   يقط ُ  الل  ير  ُ  ةثَّ  ِ وثل مث السُّ 
 م لُ  سااهقعالل   ُ ملل  هُ رُ وملل س هقل وقوَّ   وثل السُّ  ثل علن قم ُّ  للدالةل  ِ وثل مث السُّ 

 ل شبا س  ُ اةلل وممَّا قوُل م:  و(اسقعال   ) ا هِ خيادقل  خائد    اا طرابس والقاءُ 
ُ   هالمراُد به منَّ ا  لل  مث انشبا ل  وليس   سهالخمُ ال لمة سهِ ااشققاقل  خيد

  و[31]و رور    لولا  شُ  لُ سقعم  الل  يُ 
ُجموث  ):تعال  وِلهل رِ يستففي  8 ــــ5   قلمِ ا  ي ر  ماءل الالَّ مث  الن س  مُد مل و ال ق و اعل

ممق ع رلر ث   ُف بلخلين ممةف و م ث  ي س  مما ي ممر  ُمق ب ر ج  ممع ث   لي مماب ُ ثَّ و  ِ  م ث  ي    ل ممي  لثَّ ُجن مما مما ه ل ممي س  ع  نل  اح 
لليم   ي   ع  ي ر  ل ُ ثَّ و اللَُّه س مل     و[31:نور]ال(ر 

 :  عمممث الحمممي ل  ث  قِ قعمممد  لممموااللهممب  الخمرشمممر ُّ إلمممن مثَّ الممممراد  بالقواعمممدل
س هممممالرهب ممممل ل  ِوالولممممدل  مممم ثَّ و همممممِ ث  يطمع  ِل  الظممممماهر ُ  : ال يممممابُ بال يممممابل  والمممممرادُ  الن مممما
ي مممر  و ومعنن:)ممممارل الرل  المممل  هممموق   لبمممابل والجل  رمممةل ح  ل   المل  ُف بلخلين مممةف  و  ممما  ويمممر   (:ُمق ب ر ج 
مممممُ  ُف ظ ل يث  خلين ممممق ُ ثَّ إلاَّ :)ههممممِ قوللمممم قعممممالن همممماالقممممِ مراد   الرريرممممة   الخينممممة   را ممممدل و ا  ُيب 

ُف  وير   :مواآليةس [31:نور]ال(للُبُعول قل لثَّ  إلا     س ول مث القررُّمج  القبمرُّ  بالو م ل  قاصمدا
ممو إليممهو  ث  احممقج    قعرا   ااسممهبمميَّث  مثَّ  ِب  بالمسممقح   هُ ب ممعقَّ  سالجممائخ   سممبحانهُ  ا ل ممر  لمَّ

 و[36] اومحسنل  اةعمالل  مه لل  ارقيارل ِ للحث  علن مث الو  ل رير  لُ ثَّ 
ُف بلخلين ممةف()و  هممِ قرسمميرل قوللممه قعممالن: المني ممرل  ورال ر ممُه ابممثُ  مما س ولممم ي ر  ُمق ب ر ج 

ر  الخمرشر ُّ هله اآلية علمن ظاهرلهماس ويظ مُر لمِ ممم  :)قرَّ يحمل ُه علن ظاهرلهس هقال 
ُف بلخلين ةف()و  مثَّ قول ُه قعالن:واِّ معلُم ممم  ا : ي ر  ُمق ب ر ج   مث بابل
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 [33]علن احبف ا ُي قدى بمنارلهل 
م : ا منممار  هيممهس هُي قممدى بممهس و مملل  المممراُد هنمما: والقواعممُد مممث الن سمماءل 
ث  ب ماِ ةثَّ ال مالم  هميمث  ب مله الم  ابمةلس و م ثَّ الغمر     س هيقبمرَّج   الالقِ ا خينمة  ل مثَّ
ُل  س همممما ظنُّممم  بممملوا ممممث للممم  مثَّ همممؤاءل اسمممقعراُه م عمممث و ممم ل ال يمممابل ريمممر  ل مممثَّ
س ومبلمممُغ مممما همممِ للممم  منَّمممُه جعمممل  عمممدم  و ممم ل ال يمممابل همممِ حمممق   الخينمممةل ممممث الشمممواب 
رَّمةلس هملا همِ  ِ إيلانا  ب ثَّ و    ال يمابل ا ممدرل  لمُه همِ العل القواعدل مث ااسقعرا ل

س ه ي   بال  و[34]( واعب؟ واُِّ معلمُ القواعدل
س  ُل الس مث  وحاصُل  المل ابثل المني رل منَُّه لمَّا  اث ال مالُم همِ القواعمدل  بيمرا

ُف بلخلين مةف()و  ناسب  لل  مث ُيحمل  قوُلُه قعمالن: ما ُِ ي ر  ُمق ب ر ج  س علمن مثَّ الممراد  بمه نرم
ُِ القبممرُّجل ب مماس م : ا خينممة  ل مم س ا نرمم و الخينممةل عممن ثَّ ممث  ُ  هممِ الس  ِ ةنَّ ممثَّ  بيممرا ثَّ

  ِ س ُيسمممممَّن نرمممم ٌِّ  مممممث علمممممل البممممدي ل س مو ع ممممس  هبإيجابلمممم ِءل الشَّمممموهمممملا هممممثٌّ بالومممم
س ُ  مث يُ :)وهممو الظماهرل مم شمميئا  هممِ ظماهرل  مُ الممق ل    بمم مم المل ه بل ب  ه وينرممِ مما هممو مممث س 

ُِّ  سمجاخا   وقطبيمُق للم  علمن  و[38](هُ همو المل  م بق م حقيقمة   ال المل  هِ باطثل  والمنر
ِل حقيقممة  هممو  س ونرممن القبممرُّج  ب مماس والمممراُد بممالنر ينممة  هممِ الظمماهرل ُ  الخ  اآليممةل منَّممُه م بمم
ينمممُةو ويقرقمممُب علمممن حمممملل اآليمممةل علمممن للممم  ن قمممة  بليغمممة  همممِ المعنمممنس وهمممِ مثَّ  الخ 

س اسممقعراُه ثَّ بعممدمل و مم ل ال يممابل الظمماهر ل ر س القواعممد  الالقممِ ا خينممة  ل ممثَّ يممر  ل ممثَّ
ينمممةلس ه هممماد  بممملل  مثَّ و ممم   ال يمممابل الظممماهر ل ُمنممما ف  ُل الخ  همممما بالُممم  بال واعمممبل لوا

 للعرَّةلو
ه:)هممملا معنمممن   ُِّ هيمممما لهمممب  إليمممهس هقمممال  بعمممد نقممملل  المل وقمممد ميَّمممد ُه الط يبممم

   و[33]حسث  دقيق (
ــــ5  ــو ل ريســتففــي   9ـ هل ق ب ممار    الَّمملل  ن ممخَّل  ):تعــال  هِل ب ممدل ل ممن ع  ق مماث  ع  ال ُرر 

ير ا يث  ن لل  و[1:ررقاثل ]ال(للي ُ وث  للل ع ال مل
 إلا هصممممل   سيئيثبمممميث الشَّمممم ق  ر  ه مممم : مصممممدرُ رقمممماث  الرُ ل ممممر  الخمرشممممر ُّ مثَّ  

 جملمممة   ل  لمممم ينمممخل  هُ مو ةنَّمم ِوالباطممملل  ه بممميث الحمممق  لرصمملل  ِبمممه القمممريثُ  ِ  م  وُسممم سبين ممما
 و[37]هِ اننخالل  ه وبع ف بيث بع ل  مرصوا   ول ث مرروقا   سواحد   
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س هقممال:)واةظ ُر هنمما هممو المعنممن ال ممانِِ ةثَّ   ِ مم   ابممُث المني ممرل ال ممان ورجَّ
(: ُل ل مممة  همممِ م نممماءل السُّمممور ل مممممم بعمممد ييا مممهل ال قُمممر يُث ُجم  ل ي  يث    ر مممُروا ل مممو ا  ُنمممخ ل  ع  ق مممال  الَّممملل و 

مد     ممل لل   ممممم قممال  اِّ قعالن:) [36:ررقمماثل ]ال(و احل قمما   مملل )   ُ  بلممهل (س م : منخلنمماُه مررَّ للُن  ب 
(س هي موُث وصمُرُه بالررقماثل همِ موَّلل السُّممور ل مممم واِّ معلمُم مممم  المقد ممةل والقوطئممةل هُمؤ اد    

   و[35]لما ي قِ بعُد(
براعمةل ومراُد ابثل المني رل مثَّ حمل  الُررقماثل علمن المعنمن ال مانِ هيمه رعايمُة 

قمما س  ِ[39]ااسممق اللل  وللمم  مثَّ هممِ م نمماء السُّممور ل الممردَّ علممن ُشممب ةل إنممخالل القممريثل ُمررَّ
 ق ديممممدف إنمممملارف و  مقممممامُ هم َّممممد  لمممملل  بممممل رل الُررقمممماثل هممممِ هاقحقل مممماس ا سمممميَّما والمقمممماُم 

 والمُ والسَّ  ال ُ عليه الصَّ  سولل وبالرَّ  بوا بالقريثل إل  لَّ  ِالمشر يث
:)واةظ ممُر(مثَّ القممول  اآلرممر  ظمماهر  ومقبممول  لل ابممثل المني رل ويؤرممُل مممث قممو 

 عندُهس ول ثَّ القول  المؤيَّد  بالبالوةل مرجُ و   
: إثَّ حممل   علمن المعنمن  رقماثل الرُ وا ُيسلَُّم لُه قرجيُحُهس بمل يم مُث مث يقمال 

علمن  ممث المدائلل  ل رُ مما سميُ  إلمن مثَّ  نيمماءُ اوهمِ  اةوَّلل هيه ن قة  بالويَّمة  مي ما ِ
نمممخالل  والنُّبممموَّ لس ةل الوحدانيَّممم  و[41]والباطممملل  بممميث الحمممق   قُ رمممر  قُ  سممممة  قي   دائممملُ  سالقمممريثل  وا 

ِ ةثَّ  مما لهممب  إليممه ابممُث المني ممرل وللمم  مممث براعممةل ااسممق اللل مي مما س وهممو منسممُب ممَّ
ما هملا هريمه مناسمبة  لمعظممل مومرا ل  ما لهب  إليه هيه مناسبة  آليةف واحمد ف هقمطس وممَّ

 والسُّور ل 
مبليلل اللَّمهل ):تعـال  وِلـهل رِ يستففي  11 ـــ5   مث  س  مدُّوا ع  ص  يث    ر مُروا و   الَّملل

( ال ُ م  م  لَّ م ع  مَّمدف و ُهمو  1م    ل من ُمح  ا ُنمخ ل  ع  ُنوا بلم  ُل و يم  ا اللح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مل يث  يم  (و الَّلل
) ل    ب ال ُ م  ن ُ م  س ي ئ اقل لم  و م ص  ب  لم    رَّر  ع  قُّ ملث  ر   و[6ممم 1:محمد]ال ح 

هم هممِ  رممر  وهُ لُمم: ممما عمل  رممرواالممليث   عمممالل ل ممر  الخمرشممر ُّ مثَّ المممراد  ب 
 ومعنمن ولجموارل ل وحرمظف  سأل ميا ل ل رى  وقلمس ألرحامل ل مث صلةف اةرالقلس  م ارمل مث 

() ال ُ م  م  لَّ م ع  ل ما ممث  لميس   س مائعة    ما  مالة  ه: جعل  وحقيققُ  و ا ا ومحبط  مبطل   :م   
هماو ب مرل  ِويعقنم س مايحرظُ س لميس  ل ما ممث مث انبلل  الةل علي اس  ال َّ   يبُ ويُ   الُ يققبَّ 
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مب ماس  مما ي   هم ومعاصي م ومغلوبة  هِ  ررل   ا  الة  جعل   :مو س همِ اللمبثل  المماءُ  لُّ  ل
   و[41]إلا ُولب  به

:)همممملا المعنممممن ال ممممانِ حسممممث   س هقال   ِ مممم   ابممممُث المني ممممرل المعنممممن ال ممممان ورجَّ
لُممموا ممممقم  ث  ملمممِء  بمقابلمممةل قولله:) ُنممموا و ع مل يث  يم  ُل و الَّممملل ا ممماللح    رَّمممر   (س  ممممَّ قمممال:)الصَّ

ممي   من ُ م  س  (ع  ممل    ب مال ُ م  ُ  معممماُل م ئ اقل لم  و م ص  س وقحريممُر المقابلممةل بين مما مثَّ ال رممار   مملَّ
الحُة همِ جملمةل معممالل م السَّمي ئةل ممث ال رمرل والمعاصمِس حقمن صمار  صمالُح م  الصَّ

المممؤمنيثس سممقر  اِّ معمممال  م السممي ئة هممِ ُمسممق ل  ا  هممِ ومممارل سممي ئ مس ومقابلُممُه هممِ 
قمما   ح  ممالحةل مممث انيممماثل والطاعممةلس حقممن صممار  سممي ُئ م ُم رَّممرا  ُمم    ن مم ل معمممالل م الصَّ

 و[46]هِ جنبل صال ل معمالل م(
والحاصُل مثَّ هِ اآليقيث مقابلة  بيث جمخاءل ال ماهريث وجمخاءل الممؤمنيثس وا 

الُحسمثل إا علممن المعنمن ال ممانِس هقعميَّث  القمموُل بممهِ ةثَّ قحُسمُث هممله المقابلمُة وايممة 
 الالئق  بالقريثل المعجخل الحمُل علن مبلغل المعانِو

ٌِّ مث هنوثل البدي ل     .[43]والمقابلُة هثٌّ بالو
ما   رُمور ا):تعال  وِلهل رِ يستففي  11ــ5  ما لر ا و ا لمَّ ما ش   إلنَّا ه مد ي ن اُه السَّمبليل  إلمَّ

ير ا)3) ممعل س  ا  و  ممال  ممل  و م و  سل مماهلرليث  س ال  ن ا للل    ق ممد  مم  سف 4(إلنَّمما م ع  ممث     ُبوث  مل ممر  (إلثَّ اة  ب ممر ار  ي ش 
خ اُج  ا   اُهور ا(  و[8مممم 3 :اننساث]  اث  مل

(:  وهمِ قمراء    س[44])إلمَّما(هِ ال ممخ  برمق ل  الل مَّ وقرم مبو السَّمقال الخمرشر ُّ
 و[48](هارقيارل  هبسوءل  ا  رورا  ناس وممَّ هبقوهيقل  ا شا را  ممَّ و والمعنن: حسنة  

نَّممما اسقحسممث   الخمرشممر ُّ هممله القممراء  ِ ةنَّممُه يم ُنممُه علي مما حمممُل اآليممةل  وا 
مل  ب ملا الققسمميمل إلمن  ِ ليقوصَّ  ق ويملل اآليمةل بمما يناسمُب ممملهب  علمن الجمم ل والققسميمل

(س والققعالن:)إلنَّممممما ه مممممهمممممالجمُ  همممممِ قوللمممممه  س[43]لمممممةل قخ معال همممممِ  قسممممميمُ د ي ن اُه السَّمممممبليل 
مممما   رُممممور ا( مممما لر ا و ا لمَّ مممما شممممما را   سقوللممممه:)إلمَّا ش  والمعنممممن علمممممن قممممراء  هممممق ل ال مممممخ : ممَّ

   هبقوهيقلناس وممَّا  رورا  هبسوءل ارقيارلهو   
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ملف يرممر   م  : وردَّ عليمه ابممُث المني مرل منَّممُه يم ممُث حممُل الققسمميم علممن م ح  س هقممال 
س  ممه الراسممدل ِ لقريُّللممه مثَّ هممِ الققسمميم إشممعارا  بغر ل مممالل )واسقحسمماُنُه لقممراء ل مبممِ الس 
س  ما  رمورا  همعاقمب  س وممَّ ما شما را  هم ماب  وليس  لل ِ هإثَّ الققسميم  يحقممُل الجمخاء : ممَّ

 و[47]وُيرشُد إليه ل ُر جخاءل الرريقيث بعُد(
ويؤرممُل مممث  ممالمل ابممثل المني ممرل مثَّ حمممل  القممراء ل علممن ممملهبل مهمملل السُّممنَّةل 

همالجمُ  همِ  س[45]القرريمقل  ققسميمل هِ الجمُ  م  اليقرقُب عليه ن قة  بديعيَّة  مي ا س 
مممما   رُممممور ا مممما لر ا و ا لمَّ (س والققسمممميُم هممممِ قوللممممه:)إلمَّا ش   (سقوللممممه قعالن:)إلنَّمممما ه ممممد ي ن اُه السَّممممبليل 

ن ا للل   اهلرليث  )والقرريُق بقولله: ق د  ُبوث  ملث      سف )س وقولله:(إلنَّا م ع     و  (إلثَّ اة  ب ر ار  ي ش ر 
   والنتائج: خاتمةالـــ  6

 قبيَّث مث رالل البحث النقائُج اآلقية:
ممم   هي مما ابمممُث المني مممرل بالبالومممةل  1ـــــ 6  محمممد  بلممغ  عمممدُد الموا ممم ل القمممِ رجَّ

 م  ُرها هِ سور ل المائد لس هقد  اث  لل  هِ  ال ةل موا   و  عشر  مو عا س 
هممِ بمميث اةعاريممبل هممو اة  ممُرس هقممد  مماث للمم   بالبالوممةل القممرجيُ   2ــــــ6 

    رمسةل موا   س يليه القرجيُ  بيث المعانِس هقد  اث لل  هِ مربعةل موا   و 
مسمقدا  بالبالومةلس  مانيمةل موا م   انققد  ابُث المني رل الخمرشر َّ هِ  3ـــ6 

ممريث البالويمميثس  س ا سمميَّماس وهممو ينققممُد شمميخ  المرس   ِ وهمملا دليممل  علممن لوقلممه البالومم
ِ  عدد  مث انققاداقله باسقحساثل العلماء بعدُهو    وقد حظ

س  4ـــــ6    ِ يققصممُر ابممُث المني ممرل محيانمما  علممن ااسممقدالل بممالمرج  ل بممالبالو
يمممةل  ومحيانممما  يعُ مممُدُه بغيمممرلهس واققصممماُرُه عليمممه همممِ بعممم ل الموا ممم ل دليمممل  علمممن مهم 

ُل البالويَّةل عندُهس ومنَّ ا قصُلُ  دليال  مسققال و   حا    المرج 
مم   هي مما ابممُث ا 5ــــــ6  لمني ممرل بالبالوممةل قمم  َّر  هي مما بعممُ  الموا مم ل القممِ رجَّ

بلق  إلي او    بغيرلهس ولم ي س 
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ـــ6 لممم ُيواه ممق ابممُث المني ممرل علممن ُ ممل  ممما ل ممر ُهس بممل ُرولمم   هممِ بعمم ل  6ــ
ُف بالويَّممةف مي مما س وهمملا دليممل  علممن مثَّ القممرجي    س واسممقدلَّ المرممالروث بن مم الموا مم ل

و ٌِّ اجق اد ٌّ  بالبالوةل ممر  لوق
س  7ـــــ6 ُل البالويَّممةل مممردود  والبمما  عنممد ابممثل المني ممرل القمموُل الرممالِ مممث النُّ مم

 ومحيانا  ي وُث مقبوا س ول ثَّ القول  المؤيَّد  بالبالوةل محسُث منُهو
 المراجع

لواعـد التـرجيح عنـد المفسِّـرين دراسـة  مممم م1993س حسيث بث علمِ الحربيمممم 1
   و34س  ريا ل بالدار القاسم اةولنس  الطبعة ونظرية تطبيقية

س ط/د واإليضاح في علوم البالغة س د/ُ مممممحمد بث عبد الرحمث القزوينيمممممم 6
سب دار ال قب العلمية  و 11   بيرُو

المطبـو   شرح تلخـيص المفتـاحمسعود بث عمرس د/ُ مممم  التفتازاني انظر:ممممم 3
 و   163,164س  1جلبناثس  سبيرُوب دار السرور سد/ط ومع شروح أخرى

ــوم البالغــة سمحمممد بممث عبممد الممرحمث القزوينــيانظممر: مممممممم  4 و اإليضــاح فــي عل
   و7ممم 8 
ـــ   5 ــي علــوم البالغــة سمحمممد بممث عبممد الممرحمث القزوينــيانظممر: ــ . اإليضــاح ف
      و11ممم 7 
ـــ6 المطبممو  بمم علن  الكشــاف مممم هممممم1434 محمممود بممث عمممرس الزمخشــري انظممر: ــــ

 و381س  8جالطبعة اةولنس جائخ  دبِ للقريث ال ريمس وحاشية هقِو الغيب
و انظمر: مممم 7 عبمد اِّ بمث  البيضـاويةثَّ اننشاء  ا يقُ  ربرا  إا بإ مارف وق ويلف

دار إحيمماء , اةولممن لطبعممةا .أنــوار التنزيــ  وأســرار الت ويــ مممم مممممم هم 1415 سعمممر
 و  163س   6س جبيرُوب القراث العربِ

وهمممو  االنتصــاُف مـــن الكشــاف ممممم م6119س محمممد بممث محممممد ابــن المنيـــرممممممم  5
سب دار ال قمممب العلميمممة الطبعمممة الرامسممممةس ومطبمممو  همممِ حاشممممية ال شممما        بيممممرُو

    و  319 مم315س  1ج
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 و   16مم 11س   3و جالكشاف محمود بث عمرس الزمخشريانظر: مممم 9 
 و   4س  6و جمن الكشاف االنتصافس محمد بث محمد ابن المنيرمممم 11 

 الطبعمة ومفتـاح العلـوم مممم  م 1957 سيوس  بث مبمِ ب مر السكاكي  انظر: مممم 11
محممممد بمممث  الهاشـــميو و 156س   لبنممماثس بيمممرُوب دار ال قمممب العلميمممة سال انيمممة
 الم قبمممة و د/طسجـــواهر البالغـــة فــي المعـــاني والبيــان والبـــديعس د/ُ ممممم إبممراهيم

    و118س  بيرُو العصرية
ــعودممممممم  16 ــليم إلــ   مممم م1999 سمحمممد بممث مصممطرن أبــو الس  إرشــاد العقــ  السَّ

ــريم ــاب الك ــا الكت س 6جلبنمماثسس بيممرُوب قممب العلميممةدار ال  ,الطبعممة اةولممن .مزاي
   و349  
ُِّ عث بع  مو انظر:1م3  1418 سمحمود بث عبد اِّ اآللوسي   م نقل ُه اآللوس
  الطبعة اةولنس وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني مم ممممهم

     و56س  4س جبيرُوب دار ال قب العلمية
 و171ممم 171س  3و جالكشاف محمود بث عمرس الزمخشري انظر: مممم14
 س  6ج .مــن الكشــاف االنتصــافس محممد بممث محمممد ابــن المنيــرانظممر: ممممم 18
مبلق  و ولممم ي  43مممم  48 س إلممن ابممُث المني مرل  س  ل ممرل ُن قمةل القصممويرل همِ الرعمملل الم ممار ل
و انظمر: سبقُه إلي ا بل  فخـر الـدين الـرازي الراخ ُّ الل  جوَّخ  الوج يث هِ العط ل

يماء القمراث و الطبعمة ال ال مةس دار إحمفـاتيح الييـبهمم مممممممم  1461محمد بث عمرس 
س لبناث  و  74س  13جسالعربِ ببيرُو

و الطبعممة فتــوُح الييــبهممممم ممممممم 1434 الحسمميث بممث عبممداِّس الطيبــي انظممر:مممممم 13
و وقمممد نمممماقش  ابمممُث عاشممممور للمممم  171س 3ج اةولمممنس جممممائخ  دبمممِ للقممممريث ال ممممريمس
ممم ه 1954 سمحممد بمث محممد بـن عاشـورا مناقشة ي يُق البحُث بل رلهاو انظمر:

ممممممممم 355س  7ج  سقممممونسس الممممدار القونسممممية للنشمممر د/طس. التحريــــر والتنــــوير ممممممم
   و359
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مممالجُ  )الوصُل عطمممُ  بعممم ل ممممممم17 س والرصمممُل قرُ مممُه(م   القزوينـــي ولل علمممن بعممم ف
لا  انممممُ 181 .اإليضـــاح فـــي علـــوم البالغـــة سمحممممد بمممث عبمممد المممرحمث و وا 

ممممب ُه  مممممال  الجملممممُة ال انيممممُة جوابمممما  عممممث سممممؤالف اقق ممممقُه الجملممممُة اةولممممنس همممملل  شل
مُل الجمواُب عمث السُّمؤالس وُيسممَّن للم  ااقصال الل  يقعيَُّث هيه  الرصُلس  مما ُيرص 

مما سممبقُهس والققممديُر  اسممقئناها  بيانيمما و و  يممرا  ممما يقممُ  لرُظ)قممال(هِ القنخيممل مرصمموا  عمَّ
عبمد القماهر بمث عبمد  الجرجـانيهيه  وُنه جوابا  عث سؤالف اقق اُه ما قبلهو انظر: 

 و641  م قبة الرانجِ بالقاهر س سد/ط ودالئ  اإلعجازمممم  د/ُ سالرحمث
ُِّ     الممملوقُ ر  ُعمممممممممم 15 :)قو   إدرا يَّمممة  ل ممما ارقصممما   بمممإدرا ل لطمممائ ل  نَّمممهُ ب البالوممم

و حاشــية علــ  المطــو  س د/ُ ممممم حســن جلبــي ال ممالمل ووجمموهل محاسممنله الرريَّممةل(و
  و  33س  سعادُ دار  د/طس
 و314ممم 313س  3جو الكشاف محمود بث عمرس الزمخشريانظر: ممممم 19
   و79س  6و جمن الكشاف االنتصافس محمد بث محمد ابن المنيرمممم 61
     و317س  3و جفتوُح الييب الحسيث بث عبداِّس الطيبيانظر: ممم 61
ُِّ اللم َّ والنشممر  بقوللمهل:)وهو ل ممُر ُمقعمد دف علممن ج مةل القرصمميلل ممممم 66 عمرَّ   القخوينمم

س  مممَّ ل ممُر ممما  (مو انجمممالل محمممد بممث عبممد  القزوينــي ول ممل  واحممدف مممث ويممرل قعيمميثف
   و333و  اإليضاح في علوم البالغة سالرحمث

    و  176مم 171س  5و جالكشاف محمود بث عمرس الزمخشري انظر: ممممم63
ل ر مبو حيَّاث مثَّ المصدر  المعرَّ   بم)مل(ا يجموُخ إعمالُمُه همِ المرعمولل بمه مممم 64

محممد  أبـو حيـانانظمر:  ووممَّا البصريُّوث هإعماُلُه عندهم هيمه قليمل  عند ال وهييثس 
س د/طس  والبحـر المحـيط فـي التفسـيرهم مممممم  1461بث يوس س  دار الر مر بيمرُو

  و  199س   3ج لبناثس
و 418س  6و جمــن الكشــاف االنتصــافس محمممد بممث محمممد ابــن المنيــرمممممم 68

 ُِّ مم   اآللوسمم س ول ممر  منَّممُه اةبلممُغ اةظ ممُرِ لممما هيممه  و مملل  رجَّ الحمممل  علممن الظممر ل
ممه علممن إصممالحل م بالموعظممةل والنَّصمميحة هممِ جميمم ل  مممث المبالغممةل هممِ بيمماثل حرصل
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و انظممممر: انظممممر:  ُل ااسممممقطاعةلِ ولرلممممو ه مممممث ال ممممع ل والق لُّمممم ل  اآللوســــي  موقمممما
والســـــبع روح المعـــــاني فـــــي تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم  سمحممممممود بمممممث عبمممممد اِّ

   و318س  3وجالمثاني
و والمعنمن 117س  11و جالكشـاف محمود بمث عممرس الزمخشرينظر: اممممم 63 

الســــمين علممممن الوجممممهل ال ممممانِ: ا يملممممُ  الشممممراعة  إا المقرمممملوث ع ممممدا و انظممممر: 
. فــي علــوم الكتــاب المكنــون الــدر المصــون س د/ُ مممممممحمممد بممث يوسمم  الحلبــي
  و  343س   7ج, دمشقبدار القلم  د/طس
 و46ممم 41س  3و جمـن الكشـاف االنتصافس محمد بث محممد ابن المنيرمممم 67

س ولممم يعقر ما عليمهو انظممر: ِ   ممالم  ابمثل المني مرل ِ  واآللوسم  وقمد نقمل   ملٌّ مممث الط يبم
محمممود  اآللوســي  و  و117س  11و جالييــب فتــوح الحسمميث بممث عبممداِّس الطيبــي

ــانيروح المعــاني فــي  سبممث عبممد اِّا س 5و جتفســير القــرآن العظــيم والســبع المث
و وانققد  مبو حيَّاث هلا الوجه  مي ما س هقمال:) وا ينبغمِ حممُل القمريثل علمن 484 

  محممد بمث يوسمم س  أبـو حيــان همله اللغمةل القليلمةل ممم  و موِل جعملل الممواول  مميرا (و
     و699س  7ج والبحر المحيط في التفسير

 القزوينــي ق ديمُة مصمملل الممراد بلرمظف خائمدف عليممه لرائمد فو انظمر:انطنماُب همو مممممم  65
ـــوم البالغـــة سمحممممد بمممث عبمممد المممرحمث و ول طنممماب 151 . اإليضـــاح فـــي عل

س و ل مُر الرما   بعمد العمام س وع ُسممُهس  ُِ بعمد انب مامل    صمور  عديمد  س من ما: اني ما
ـــي وويمممُر للممم و انظمممر: ـــي علـــوم اإليضـــاح  سمحممممد بمممث عبمممد المممرحمث القزوين ف

س وقد ي وثُ قد ي وُث بال َّ  و وانب امُ 619ممم 193 . البالغة  لل و بغيرل  ميرل
   و314س 11و جالكشاف محمود بث عمرس الزمخشريانظر: مممم 69
   و  196س  3و جمن الكشاف االنتصافس محمد بث محمد ابن المنيرمممم 31
 و  111س  15ج. التحرير والتنوير سمحمد بث محمد بن عاشوراانظر: مم 31
     و181ممم 149س  11و جالكشاف محمود بث عمرس الزمخشريانظر: ممممم 36
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س وققمَّقُممه: إلا سمماه ُه الع ممو  مممممم 33 س وهممو امممرىءل القمميسل ُُ مممث البحممرل الطويمملل ُد البيمم
ُِّ جرجمممراو انظمممر: ـــرل القـــي  النُّبممماط ـــوان امـــرى   مممممم م6114 بمممث حجمممرس ام دي

   و  34س  بيرُو دار ال قب العلمية سالطبعة الرامسة والقي 
   و645س  3و جمن الكشاف االنتصافس محمد بث محمد ابن المنيرمممم 34
تحريــر التحبيــر فــي  س د/ُ مممممعبممد العظمميم بممث الواحممد ابــن أبــي اإلصــبعمممممم 38

  و  377س  لجنة إحياء القراث انسالمِ س د/طسصناعة الشعر والنثر
   و      181س  11و جالييب فتوح الحسيث بث عبداِّس الطيبيمممم 33
   و137س   11و جالكشاف محمود بث عمرس الزمخشريانظر: مممم 37
   و688س  3و جمن الكشاف االنتصافس محمد بث محمد ابن المنيرمممم 35
ُف مو قرينمةف مممم 39 مه ببيم ِ  النماظُم مو النما ُر همِ ابقمداءل  المل قمدلُّ علمن  سوهو)مث ي ق

ه(و ه همِ القصميد ل مو الرسمالةل مو معظممل ممرادل  سمحممد بمث عبمد الوهماب نـويريال مرادل
دار ال قمب والو مائق  ساةولمن الطبعمة ونهاية األرب في فنـوِن األدب مم ممممهم 1463
ممممة  بالُرط ممممب  و وبراعممممُة ااسممممق اللل ليسمممم133ُس  7س جالقمممماهر ب القوميممممة راصًّ

   القريثل ال ريمل مي ا ودُ هِ ر و والرسائلس بل 
    و317س  15ج. التحرير والتنوير سمحمد بث محمد بن عاشوراانظر: مممم 41
 و366س  14و جالكشاف محمود بث عمرس الزمخشريانظر:  مممم 41
 و318س  4و جمن الكشاف االنتصافس محمد بث محمد ابن المنيرممم  46
ُِّ مممممم  43 المقابلمممة بقوللمممه:)وهِ مث قجمممم   بممميث شممميئيث مقمممواهقيث مو  عمممرَّ   السَّممم ا 

ُ  هنما   مدَُّه(و ُ  هنما شمرطا س شمرط  السـكاكي   م  ر  وبيث  مدَّي ماس  ممَّ إلا شمرط
مممما إلا ُجممممم   بمممميث لرظمممميث 464و  مفتــــاح العلــــوم سيوسمممم  بممممث مبممممِ ب ممممر و وممَّ

عبمد السمقار حسميث وط زم ـ مق ادَّيث هقط هملل  ُيسممَّن المطابقمة  والق مادَّو انظمر:
رسممالة  .التبيــان فــي البيــان للمــام الطيبــي, تحقيقــا  ودراســة   ممممم م1977 سمبمرو 

و وقممد 194 س  ليممة اللغممة العربيممةس د قمموراه هممِ البالوممة والنقممدس جامعممة اةخهممر
مسممعود بممث عمممرس    التفتــازاني ق مموُث المقابلممُة لرظيَّممة س و قممد ق مموُث معنويممة و انظممر:
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و وقحريممُر المقابلممةل بمميث اآليقمميث منَّممُه جمماء  657س  4و جشــرح تلخــيص المفتــاح
ُ  للمممليث  رمممروا ب ال مممةل موصممما ف  مممدَّها  همممِ مقابلمممةل اةوصممما ل ال ال مممةل القمممِ ُم بقممم
ُل وانيمماُث بمما ُنمخ ل  علمن  مالحا س وعممُل الصَّ للمسلميثس وهِ: انيماُث مقابُل ال ررل

ممممدف صمممملَّن اِّ عليممممه وسمممملَّم مقابممممُل الصممممد   ُل  ُمحمَّ مممميئا عممممث سممممبيلل اِّس وق ريممممُر الس 
و   ُِ البالل مقابُل إ الُل اةعمالل صال  وا 

 ومختصـر فـي شـوال القـرآن مـن كتـاب البـديع مممم د/ُس ابـن خالويـه انظمر:مممم 44
 و133  القاهر سب د/طس م قبة المقنبِ

   و158س  13و جالكشاف محمود بث عمرس الزمخشري مم48
س هال يجوُخ نسبُة لل  إليهووهو مثَّ اِّ قعالن ممم 43  ا يرلُق ال رر  وال َّالل 
 و333س  4ج. من الكشاف االنتصافس محمد بث محمد ابن المنيرمم 47
(و والققسممميُم همممو:)مث قمممل ر  مممممم 45 الجممممُ  همممو:)مث يجمممم   مقعمممد دا  همممِ ح ممممف واحمممدف

هو:)إيقممماُ  قبممايثف بممميث  والقرريممقُ  مقعممد دا س  مممَّ ق مممي   إلممن ُ مممل  من مما مممما هممو لمممُه(و
(و ــ ممممريث مممث نممو ف واحممدف ــان  سعبممد السممقار حسمميث مبممرو وط زم  ــي البي ــان ف التبي

و والجممُ  مم  الققسميمل همو:)مث 639ممم 636و   للمام الطيبي, تحقيقـا  ودراسـة  
س  مَّ قُقس م س مو قُقس م   مَّ قجمم  ( ُ  ُح مف يوسم  بمث  السـكاكي   وقجم   ممورا    ير   قح

ما الجممُ  مم  الققسميمل والقرريمقلس همُيعلُم ممَّما 463و  مفتاح العلـوم سمبِ ب ر س وممَّ
 محلُّ البحثوس وهو اآليُة سبق س ويق ُ  بالم الل 
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