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منارج يٍ اإلستفهاو انتقريري عُذ ابٍ عاشىر يف كتابّ انتحرير وانتُىير
"دراسة حتهيهية"

(*)
م.م .ألحاى صالح ههذي

يهخص انبحث

ٌإلستفوام لون من ولوٌن ٌلتعبير،فوو ينقل ودق ٌلمشاعر ،ووعمق ٌألحاسيي
فيين نف ي

تعالج ٌلنف

باعاياً

ٌلم اطييٍ ٌلناييير ميين ٌاليحييانُ والشييا ون ٌإلسييتفوام ٌلقرهنيين وسييي موم ي
ٌإلنساني  ،وٌلموٌقي

ٌلتين يمير بويا ٌإلنسيان ،ومليا لميا يحم ين مين معيان

ودالالُ ،لييملا ءييان مواييوع ٌلبحييِ فيين د ٌرس ي سنمييامّ ميين ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري عنييد
ٌبن عاشور فن نتابن ٌلتحرير وٌلتنوير سدرٌس تح ي ي س وٌلبحِ محاول لبيان روي ٌبن

عاشييور فيين ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ،ومقارن ي ورييين م ي ورٌن بعييض ٌألئم ي وٌلمفس يرين وقييد
شمل ٌلبحِ ع ى مقدم  ،وتمويد ءان فيوا تعري

وياا ودوٌُ ٌإلستفوام.

ٌإلستفوام لغ وٌصطبلحاً،وتامن

وق ييد ق ييام ٌلبح ييِ ع ييى وربعي ي مباح ييِ تناول ييُ فيو ييا ييروّ ٌإلس ييتفوام ع يين معن ييا

ٌلحقيقين ،وبييان ٌلمعيانن ٌلاانيي ٌلمتوليدَ عنين ،ونيملا بييان معنيى ٌإلسيتفوام ٌلتقريييري

ٌإلننيياري وميين اييم د ٌرس ي تح ي ي ي عيين ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمابييُ عنييد ٌبيين عاشييور
وٌلمنفن وياا ،وشمل ٌلبحِ اتم تامنُ وهم ٌلنتائج ٌلتن توصل يليوا.

(*) هذرس هساعذ في قسن الشريعة،كلية العلىم اإلسالهية ،جاهعة الوىصل.
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ABSTRACT
Interrogation is a form of expression. It conveys accurate
feelings and deep senses, causing in the psyche of the addressee
much signals. There is no doubt that Quranic interrogation is an
important device which cures human psyche and the situations
that human bring live with what it hold of meaning and
significances. Therefore, the subject of this research is the
studying of samples of reported interrogation in Ibin Aashoor's
book "Editing and Enlightenment" analytical study.
The paper is an attempt to state the opinion of Ibin
Aashoor about interrogation and comparing his opinion with
other imams and explainers. The research includes introduction
which involves the definition of interrogation linguistically and
terminologically. It also involves the tools of interrogation.
The paper has built on four topics which deal with the
deviation of interrogation from its real meaning, clarifying the
minor meanings of it and clarifying the denying reported
meaning of interrogation. And then, analytical study of reported
interrogation affirmed in Ibin Aashoor and the negation of it too.
The research includes a conclusion which involves the most
important result that the research has reached.
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املقذية:
ٌلحمييد ا ٌلييمي هييدٌنا لوييمٌ ومييا ننييا لنوتييدي ل يوال ون هييدٌنا ٌا،وٌلصييبلَ وٌلسييبلم
ع ييى ميين هتييا ٌا ءوٌم ي ٌلن ييم سيييدنا رسييول ٌا محمييد بيين عبييدٌا ٌلمبعييوِ ل نييا
ناف ،وع ى هلن وصحبن وءمعين ،وما بعد:
ف ييبل ي ف ييى ع ييى وح ييد مني ي ٌا  ع ييى ٌإلنس يياني ءمع ييان ببع ييِ ٌلمص ييطفى 
بييالقرهن ٌلن يريم ٌلييمي هييو نتيياٍ هدٌي ي وبصييائر وشييفان وموعظ ي وحنم ي وحيياط بنييل
ءوٌنييٍ ٌلنييون وءييان بح ييول فريييدَ لنييل مشييانل ٌلحييياَ وبييين ورٌئبيين عيين طريييق سييور
ٌلعظيم  ،فالقرهن هو مأدبي ٌا ع يى وراين هيام بين ٌلدٌرسيون وٌلحيافظون وٌلبياحاون،
وإلدرٌننيا لوييمٌ ن ين ءع ييُ ءوييدي ٌلمتوٌاي هييمٌ فين بحييِ ء ئيي مين ء ئييياُ ببلوي
ٌلقرهن ٌلنريم وهوسنمامّ من ٌالسيتفوام ٌلتقرييري عنيد ٌبين عاشيور فين تفسيير ٌلتحريير
وٌلتن ييوير-د ٌرسي ي تح ي يي ي  -فاإلس ييتفوام ف يين ٌلقي يرهن ٌلني يريم ن ييان ودٌَ توص يييل لم ت ي ي
ٌلمعانن وٌألورٌض،وٌن هم ٌلمعانن ٌلتن نءد فن بيانوا ليسُ مما يءور بين ٌلتعبيير
ٌلقرهنن وٌنما نان ٌلسياق يشيير وي تفيُ يليويا،وهن مٌُ قيمي ببلويي نبييرَ والشيا ون
ٌإلستفوام وسيي مومي تعيالج ٌلينف

ٌإلنسياني ،وٌلموٌق
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ٍ
ودالالُ ييحائيي  ،وهييو ءي ن موييم وحييوي ياييفن ٌلحرني ع ييى
مميا يءع ين مٌُ معييان
ٌلمشاهد ٌلقرهني .
وٌلبحِ محاول لبييان داللي ٌإلسيتفوام ٌلتقرييري ٌليوٌرد فين ٌلقيرهن ٌلنيريم مين وءوي
نظي ير ٌب يين عاش ييور ف يين تفس ييير سٌلتحري يير وٌلتنويرس،ومقارني ي وري يين بي ي رٌن بع ييض ٌألئمي ي
ٌلمفس يرين ٌلم تصييين ميينوم ببييان نييوع ٌإلسييتفوام ٌل يوٌرد فيين ٌلق يرهن ٌلن يريم ،وقييد شييمل
ٌلبحي ييِ مقدم ،وتمويي ييدًٌ ءي ييان فيي يين تعري ي ي

ٌإلسي ييتفوام لغ ي ي ً وٌصي ييطبلحاً وبيي ييان ودوٌُ

ٌإلستفوام،وقام ٌلبحِ ع ى وربع مباحِ تناولُ فن ٌلمبحيِ ٌألول يروّ ٌإلسيتفوام
عيين معنييا ٌلحقيقيين يلييى معي ٍ
يان ااني ي متولييدَ عنيين،وفن ٌلمبحييِ ٌلاييانن تناول يُ معنييى
ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري وٌإلنناري،وءييان ٌلمبحييِ ٌلاالييِ لبيييان ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمابييُ
عنييد ٌبيين عاشييور،وما ٌلمبحييِ ٌل ٌربي فقييد شييمل بيييان ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمنفيين ٌليوٌرد
عنييد ٌبيين عاشييور فيين تفسييير سٌلتحرييير وٌلتنويرس،وشييمل ٌلبحييِ اتم ي تاييمنُ وهييم
ٌلنتائج ٌلتن توصل يليوا ٌلبحِ،وقد ٌعتمدُ فن همٌ ٌلبحِ ع ى نتٍ ٌل غي  ،ونتيٍ
ٌلنحي ي ي ييو ،ونتي ي ي ييٍ ٌلتفسي ي ي ييير،نان مي ي ي يين وهموي ي ي ييا ٌإلتقي ي ي ييان في ي ي يين ع ي ي ي ييوم ٌلقرهن،وٌلنتي ي ي يياٍ
لسيبوين،وتفسييير ٌلنشييا  ،وٌرشيياد ٌلعقييل ٌلسي يم يلييى م ٌيييا ٌلقيرهن ٌلنيريم ألبيين ٌلسييعود
وويرها.
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فمييا نييان فييين ميين ييير فميين ٌا وحييد وعسييى ون ونييون قييد وفقييُ فيين ٌإللمييام بالحييد
ٌألدنى من ءوٌنٍ همٌ ٌلمواوع دم ل قرهن ٌلنريم وروب فن ت م

ءي ن يسيير مين

ببلوتن،وما نان فين من نقص و طأ فنسال ٌا ٌلمغفرَ ولن ٌلحمد ع ى نل شنن .

انتًهيذ:

ً
أوال :اإلستفهاو نغة واصطالحا.

(ٔ)
ٌسيتَ ْفوَمن سيأَلن
َمر وفَوَّمن ييا َي ْفوَ ُمن و ْ
هٌ -إلستفوام لغ  :قال ٌبن منظور  :سوَ ْفوَمن ٌأل َ
ينن فأَ ْفوَ ْمتين وفَوَّ ْمتين تفويمياً ،وفويم ٌلشينن فوميا وفواميي
ون ُيفَوِّ َمن ،وقد ْ
ٌسيت ْفوَ َمنن ٌلش َ

ع متن وفبلن فومس.

(ٕ)

ويقال ين ٌإلستفوام وٌإلست بار وٌإلستعبلم شنن وٌحد وٌن هم ٌلسين تفيد ٌلط ٍ.

(ٖ)

وقييد قييال بعاييوم  :ين ٌالسييت بار مييا سييبق ووال ولييم يفوييم حييق ٌلفوييم فييامٌ س يألُ عنيين
(٘)

(ٗ)
فوم ع م ٌلشنن.
نان ٌستفواما .ومن هنا نبلحظ ون ٌلفان ،وٌلوان ،وٌلميم ٌ
ٍ_ ٌإلستفوام فن ٌالصطبلْ :ءان فن نتاٍ ٌلتعريفاُ ون ٌالستفوام((:هو ٌسيتعبلم

مييا فيين اييمير ٌلم اطييٍ ،وقيييل هييو ط ييٍ حصييول صييورَ ٌلشيينن فيين ٌلييمهن ،ف يان
نانييُ ت ييا ٌلصييورَ وقييوع نسييب بييين ٌلشيييئين ووال فحصييولوا هييو ٌلتصييديق وٌال فو ييو

ٌلتصور))

()ٙ

ويقول ٌلتوانوي

()ٚ

((ولنون ٌالستفوام ط ٍ ٌرتسام صورَ ما فن يارّ ٌليمهن لي م ون

ال ينون حقيق يال يمٌ صيدر عين شياا يصيدق بامنيان ٌإلعيبلم ،فيان ويير ٌلشياا يمٌ

ٌس ييتفوم ي ي ي م من يين تحص يييل ٌلحاص ييل ،وٌمٌ ل ييم يص ييدق بامن ييان ٌإلع ييبلم ٌنتف ييُ فائ ييدَ
ٌالستفوام)).
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يرن ع ييى لف ييظ ٌالس ييتفوام فانم ييا يقي ي ف يين ط يياٍ ع ييى معن ييى ٌن يين
وم ييا ء ييان ف يين ٌلق ي ه
ٌلم اط يٍ عنييد ط ييٍ ع ييم ملييا ٌإلابيياُ وو ٌلنفيين ٌلحاصييل ،وبأبسييط صييورَ يمنيين
ٌلقول بأنن ط ٍ ٌلع م بشنن لم ينن مع وماً من قبل بأدٌَ اص

ً
ثاَيا :أدوات االستفهاو:

لنل ودٌَ من ودوٌُ ٌالستفوام وظيف  ،وو وظائ

ووسمان فأما ٌلحرو

فتشتمل ع ى:

اص بوا وهن نوعان حيرو ،

ٌٔ -لوم ي َ :وهيين تسييتعمل لط ييٍ ٌلتصييور وٌلتصييديق
يتقدم ع يوا حر عط

نما يقدم ع ى ويرها

ٕ -ه ي ييل :تس ي ييت دم لط ي ييٍ ٌلتص ي ييديق فق ي ييط.

(ٓٔ)

(ٔٔ)

()ٛ

()ٜ

وهيين ٌألدٌَ ٌلوحيييدَ ٌلتيين ال

وو ي ي ييأتن فع ي ييل بع ي ييدها ف ي يين ٌو ي ييٍ

ٌألحيان.وقد مهٍ بعض ٌلنحويين يلى ون معنى هل فن وص وا
سقييدس(ٕٔ) ومنيين قوليين تعييالى َ هي ْيل وَتَييى َعَييى ِْ
نسي ِ
يين ِّمي َين ٌلي َّيد ْه ِر لَي ْيم َي ُنيين َشي ْييئاً
يان ِحي ٌ
ٌإل َ
(ٖٔ)
َّم ْم ُنو ًٌر 
ووما ٌألسمان فتنون ل تصور فقط.

(ٗٔ)

وهن:

مين موي ٌلع يم)ٔ٘(.نقولين تعيالى:

ٔ-من :ويسيتفوم بويا عين ٌلعاقيل وو ل سيىٌل عين ٌلءين
()ٔٙ
ِ ُّ
وٍ يِالَّ ٌلّنُ
َ و َمن َي ْغف ُر ٌلمُن َ
ٕ -مييا :وونايير مييا يسييتفوم بوييا عيين وييير ٌلعقييبلن وقييد تنييون لتعري ي
()ٔٛ

ٌلشيينن وبيييان
م يين مل ييا قول يين تع ييالى  :م ييا ه ي ِيم ِ
َ َ

معن ييا )ٔٚ(.وو ل سي يىٌل ع يين م يياال يعق ييل وص ييفتن
()ٜٔ
ِ
ِ َّ ِ
ون.
ٌلتَّ َمااي ُل ٌلتن وَنتُ ْم لَوَا َعانفُ َ
ٖ -وييان :وتنيون بمعنيى سمتييىس )ٕٓ(.ويسيال بويا عين ٌل مييان ٌلمسيتقبل ،وتسيتعمل فيين
(ٕٕ)
(ٕٔ)
ِ
ام ِ .
موٌا ٌلتف يم وٌلتوويل .نقولن تعالىَ :ي ْسأَ ُل وَي َ
َّان َي ْوُم ٌْلق َي َ
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ٗ-متييى :وهيين بمعنييى ((فيين وي حييين)) وو ((فيين وي مييان)).
(ٕٗ)

(ٖٕ)

ويسييتفوم بوييا عيين

يون َمتَيى َهي َمٌ ٌْل َو ْع ُيد يِن ُننيتُ ْم
نقولين تعيالىَ  :وَيقُولُ َ

ٌل مان ماايا نان ،وو مسيتقببل
(ٕ٘)
ص ِاد ِقي َن .
َ
)
ٕٙ
(
٘ -وين :ويسال بوا عن ٌلمنان .من ملا قولن تعالىَ  :يقُو ُل ِْ
يان َي ْو َمئِ ٍيم و َْي َين
نس ُ
ٌإل َ
()ٕٚ
ٌْل َمفَُّر 
وي :ويسال بوا عما يميي وحيد ٌلمتشيارنين فين ومير مين ٌألميور)ٕٛ(.نقولين تعيالى:
ُ -ٙ
()ٕٜ
َي ٌْلفَ ِريقَ ْي ِن َ ْيٌر َّمقَاماً.
و ُّ
(ٖٔ)
 -ٚونى :وتنون بمعنى سني س(ٖٓ) نقولن تعيالى :قَ َ ِّ َّ
يون لِين ُويبلَ ٌم
يى َي ُن ُ
يال َرٍ وَن َ
وتنون بمعنى سمن وينس )ٖٕ(.نقولن تعالىَ  :يا َم ْرَي ُم وََّنى لَ ِا َهي َمٌ.)ٖٖ( 
(ٖٗ)

معن ييى اال ييِ لو ييا وه ييو سمت ييىس نقول يين تع ييالىَ  :ووََّن ييى لَوُي ُيم

وق ييد وورد ٌل رنش يين
ِ ٍ )ٖ٘( .
َّ
ش ِمن َم َن ٍ
ان َبعيد 
او ُ
ٌلت َن ُ
()ٖٚ
)ٖٙ( .
ال َن ْم لَبِاْتُ ْم 
 -ٛنم :ويستفوم بوا عن ٌلعدد
نقولن تعالى  :قَ َ
 -ٜني  :وهن بمعنى سع ى وي حالس وي ل سىٌل بويا عين ٌلحيال )ٖٛ(.مين مليا قولين
ون يِلَييى ِْ
يُ  )ٖٜ( .وتييأتن بمعنييى ٌلتعءييٍ نقوليين
ٌإلبِي ِيل َن ْي ي َ ُ ِقَي ْ
تعييالى  :وَفَي َيبل َينظُي ُير َ
َح َيا ُن ْم . )ٗٓ( 
ون بِالَّ ِن َو ُننتُ ْم و َْم َوٌتاً فَأ ْ
تعالىَ :ن ْي َ تَ ْنفُُر َ
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املبحث األول

خروج االستفهاو عٍ أصم يعُاِ إىل يعاَي ثاَية
قد ي رّ ٌالستفوام عن وران ومعنا ٌلحقيقن ،وملا عندما ينون ٌلمتن م عالميا
باألمر ٌلمي يسال عنن ،فبل يحتاّ يلى ءوٌٍ .

فأبو عبيدَ

(ٔٗ)

يرى ون سٌالستفوام ال يط ٍ بن ٌلمتن م ٌلفوم لنفسين ينميا يرييد بين تفوييم

ٌلم اطٍ ،وو ٌلسام في رّ ٌالسيتفوام يليى معنيى ٌلنوين وو ٌلتودييد وو ٌلتحيميرس .وي
ٌنين ي ييرّ يلييى معييان ووويرٌض ببلويي ينشي

عنوييا سيياق ٌلنييبلم ،وتييدل ع يوييا قيرٌئن

ٌألحوٌل ،وهمٌ ما وط ق ع ين ٌالستفوام ٌلببلون(ٕٗ).

يرن ٌلني يريم ع ييى وص ييل معن ييا وه ييو ط ييٍ ٌلفو ييم ومعرفي ي
وق ييد ورد ٌالس ييتفوام ف يين ٌلق ي ه

ٌلمحمول وقد ٌستعمل فن وير معنا ٌلحقيقن وياا(ٖٗ).

وٌلببلويون يط قون تسمي ستءاهل ٌلعار س ع ى ٌالستفوام ٌلوٌق ممن يع م ،ويستفتن

عين ط ييٍ ٌالفوييام ،ويعرفونيين بقييولوم (( :هييو سيىٌل ٌلمييتن م عمييا يع ميين حقيقي تءيياهبل

منن لي رّ نبلمن م رّ ٌلمدْ ،وو ٌلمم ،وو ليدل ع ى شدَ ٌلتدلن فن ٌلحٍ وو لقصد

ٌلتعءٍ ،وو ٌلتوبيخ ،وو ٌلتقرير)) (ٗٗ).

ين ودوٌُ ٌإلستفوام قيد ت يرّ عين معانيويا ٌألصي ي يليى معيانن و يرى ع يى سيبيل
ٌلمءييا تفوييم ميين سييياق ٌلنييبلم وق يرٌئن ٌألح يوٌل ،وميين وهييم ٌألو يرٌض ٌلببلوي ي ٌلتيين
ٌلقرن ٌلنريم :
ي رّ يليوا ٌإلستفوام فن ه

يرن ٌلنيريم وينيون ٌلغيرض منين توءيين ٌألمير يليى
ٌٔ -ألمر :قد يرد ٌإلسيتفوام فين ٌلق ه

ٌلم اطٍ ،ويعبر همٌ ٌألس وٍ عن ٌألدٍ فن ٌل طاٍ وٌإلشارَ ،وٌلتشويق ،وسياسي
ٌلنفو  ،وٌلتأاير فيوا ،وٌشرٌنوا فن عم ي ٌإلقناع ،وهو يمال قمي ٌلط يٍ
تعالى :
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ون.)ٗٙ( 
 فَوَ ْل وَنتُم ُّمنتَوُ َ
ٌٕ -لنو يين :وهي ييو ط ي يٍ ٌلنيي ي

ع يين ٌلفعيي يل ع ييى وء ي ين ٌالس ييتعبلن نقول ي ين تعي ييالى:
ِ
َح ُّ
ين .)ٗٚ(
وَتَ ْ َش ْوَنوُ ْم فَالّنُ و َ
ق وَن تَ ْ َش ْوُ يِن ُننتُم ُّم ُى ِمن َ
ٌٖ -لنفن :وي ون يأتن ٌإلستفوام ل نفن ال لط ٍ ٌلع م بشينن نيان مءويوالً ،مين مليا
ِ
َا َّل ٌلَّنُ.)ٗٛ( 
قولن تعالى  :فَ َمن َي ْودي َم ْن و َ
ٌٗ -لتسوي  :وتست دم فيوا ٌلوم ٌَ ،لتن تستعمل فن معنى ٌلتسوي وهن فين ٌألصيل
ٌسييتفوام ،فالتسييوي لفظوييا لفييظ ٌالسييتفوام وهيين فيين حقيقتوييا و بييار )ٜٗ(.نقوليين تعييالى:
ِ
َِّ
ون.)٘ٓ( 
ٌن َعَ ْي ِو ْم وَوَن َم ْرتَوُ ْم و َْم لَ ْم تُنم ْرُه ْم الَ ُي ْى ِمُن َ
ين َنفَُروٌْ َس َو ٌ
يِ َّن ٌلم َ
ٌ٘ -لتش ييويق :وه ييو وسي ي وٍ ببلو يين نفس يين دقي ييق يت ييأدى ف يين ٌلببلوي ي بوس ييائل ع ييدَ

وٌإلس ييتفوام وبر ه ييا (ٔ٘) فم يين بلل يين يوء يين ٌلس ييائل ٌلم اط ييٍ ،ويش ييوقن يل ييى وم يير م يين
نءي ُنم ِّم ْن َع َم ٍ
ارَ تُ ِ
ٌألمور نقولن تعالىَ  :ه ْل و َُدلُّ ُنم َعَى تِ َء ٍ
ٌٍ وَلِ ٍيم .)ٕ٘( 
َ
ْ
ٌ -ٙلتعظيييم :وهييو ٌسييت دٌم ٌإلسييتفوام ٌلييدٌ ل فييين ل دالل ي ع ييى مييا يتح ييى ٌلمسييوىل
عنيين ميين صييفاُ حميييدَ نالشييءاع  ،وٌلنييرم ،وٌلسيييادَ ،نقوليين تعييالىَ  :ميين َمٌ ٌلَّي ِيمي
َي ْشفَ ُ ِع ْن َد ُ يِالَّ بِِا ْمنِ ِن. )ٖ٘(

ٌ -ٚلتحقير :وهو ٌستفوام ل دالل ع ى صغر شان ٌلمسوىل عنن مي معرفي ٌلميتن م،
َه َمٌ ٌلَِّمي َي ْم ُن ُر هلِوَتَ ُن ْم .)٘ٗ( 
وو ٌلسائل بن من ملا قولن تعالى :و َ
ِ
ين َال و ََرى ٌْلوُ ْد ُهي َيد.)٘٘(
ٌ -ٛلتعءييٍ :نقوليين تعييالى حانيييا عيين س ي يمان َ  :مييا لي َ
وهناا وشيان تحتمل ٌلتعءٍ ،وٌإلستفوام ٌلحقيقن )٘ٙ(.نما فن قولين تعيالى َ ميا َوالَّ ُه ْيم
َعن ِقْبَتِ ِو ُم .)٘ٚ( 
ٌ -ٜلدعان :وهو نالنون يال ونن من ٌألدنى يلى ٌألع يى( )٘ٛنقولين تعيالى  :وَتُ ْوِ ُن َنيا
بِ َما فَ َع َل ٌلسُّفَوَان ِمَّنا. )ٜ٘( .
ٌٓٔ -لتنبي يين :وين ييون تنبيوي ياً ع يين اي يبلل ،وو طي يأ ،وو ش يينن باط ييل ،وال ي ييو م يين
ون .
ٌإلننار ،وٌلنفن نقولن تعالى  :فَأ َْي َن تَ ْم َهُب َ
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ِِ
ين 
ٌٔٔ -لوعيد وٌلتوديد :نقولن تعالى  :وَلَ ْم ُن ْو ا ٌْأل ََّوِل َ
ٌٕٔ -لتمنن :نما فن قولن تعالى  :فَوَل لََّنا ِمن ُشفَ َعان.)ٕٙ( 
(ٔ)ٙ

.

ٌٖٔ -لتونم :ويقال ويايا ٌلسي ري  ،وٌالسيتو ٌن وهيو يظويار عيدم مبياالَ بالمسيتو ً،

وو ٌلمتونم بن ولو نان عظيما.

)ٖٙ( .

ْم ُر َا
نقولن تعالى  :قَالُوٌْ َيا ُش َع ْي ُ
ٍو َ
َصيبلَتُ َا تَيأ ُ

اىَنا.)ٙٗ( 
وَن َّنتُْر َا َما َي ْعُب ُد َهب ُ
ٌٗٔ -لتوويييل :هييو ٌلتعظيييم وو ٌلتف يييم لش يأن ٌلمس يتفوم عنيين لغييرض ميين ٌألو يرٌض،
ٌلقرن ٌلنريم (٘ )ٙنقولن تعالىٌْ :لقَ ِارَع َُ ،ما ٌْلقَ ِارَع ُ.
وهو ناير فن ه
()ٙٚ
ِ
همُنوٌْ.
ٌ٘ٔ -لتسويل وٌلت في  :نقولن تعالىَ  :و َما َمٌ َعَ ْيو ْم لَ ْو َ
()ٙٛ
ِ
ُّون وَن َي ْغ ِف َر ٌلَّنُ لَ ُن ْم.
ٌ -ٔٙلعرض :نقولن تعالى  :و ََال تُحب َ
ٌ -ٔٚلتحايييض :وهييو ييروّ ٌالسييتفوام يلييى معنييى ٌلحييِ ع ييى ط ييٍ ٌلشيينن ،وو
()ٜٙ
ِ
ون قَ ْوماً َّن َناُوٌْ و َْي َم َانوُ ْم . 
ٌستحدٌِ ٌلفعل نقولن تعالى  :وَالَ تُقَاتُ َ
(ٓ)ٚ
َِّ
ض ٌلّنَ قَ ْرااً َح َسناً .
ٌ-ٔٛلترويٍ :نقولن تعالىَّ  :من َمٌ ٌلمي ُي ْق ِر ُ
ٌ -ٜٔلتوبيخ :وقد ينون بمعنى ٌلمم(ٔ )ٚنقولن تعالى  :وما َمٌ َعَ ْيي ِ
همُنيوٌْ بِالّ ِين
يو
ل
م
و
َ
ْ
ْ َ
ََ
وٌْليييوِم ٌِ ِ ي ِير )ٕٚ(وو يييأتن بمعنييى ٌلتأنيييٍ(ٖ )ٚنقوليين تعييالىَ  :ن ْيي َ تَ ْنفُييرون بِالَّيينِ
ُ َ
َ َْ
(ٗ)ٚ
َح َيا ُن ْم. 
َو ُننتُ ْم و َْم َوٌتاً فَأ ْ
(٘)ٚ
ٌٕٓ -لعتياٍ :نقولين تعاليى  :وَلَم يأ ِ َِِّ
وبوُ ْم ِلِم ْن ِر ٌلَّ ِن 
همُنوٌ وَن تَ ْ َش َ ُقُ ُ
ْ َ
ْن ل م َ
ين َ
()ٚٙ
ِّ ِ
ِ
ين . 
ٌٕٔ -النتفان :نقولن تعالى  :وَلَ ْي َ فن َءوََّن َم َماْ ًوى لْ َناف ِر َ
()ٙٙ

ٌٕٕ-السييتبطان  :وه ييو ٌسييتفوام ل داللي ي ع ييى بع ييد ميين ٌلسي يىٌل ،وهييمٌ ٌلبع ييد يس ييت م
َّ ِ
ص ُير ٌلّ ِين .
يول َّ
ٌالستبطيان نقولين تعالىَ  :حتَّيى َيقُ َ
ٌلر ُس يو ُل َوٌليم َ
همُنيوٌْ َم َعينُ َمتَيى َن ْ
ين َ

()ٚٚ

ٌٖٕ -السييتبعاد :وهوعييد ٌلشيينن بعيييدًٌ س يوٌن ونييان حسييياً ،وو معنوي ياً ،ميين ملييا قول ين
تعالى  :وََّنى لَوم ِّ
ين. )ٚٛ( 
انه ْم َر ُسو ٌل ُّمبِ ٌ
ٌلم ْن َرى َوقَ ْد َء ُ
ُُ
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ِ
هدم وَن َّال تَ ْعُبي ُيدوٌ َّ
ٌٕٗ -لتمني ي ير :نقولي ين تعييالى  :وَلَييم و ْ ِ
ان
ٌلشي ْييطَ َ
ْ
َعوَي ْيد يلَي ْيي ُن ْم َيييا َبنيين َ َ
. )ٜٚ(
ِ
ٌٕ٘ -لتف ي يييم :نقولي يين تعي ييالى  :مي ي ِ
يال َه ي ي َمٌ ٌْل ِنتَي ي ِ
صي ي ِيغ َيرًَ َوَال َنبِيي ي َيرًَ يِ َّال
ياٍ َال ُي َغي يياد ُر َ
َ
(ٓ)ٛ
اها .
وْ
ص َ
َح َ
وهناا معان نايرَ ي رّ يليوا ٌالستفوام عن معنا ٌلحقيقن (ٔ.)ٛ

املبحث انثاَي

االستفهاو اإلَكاري وانتقريري
لئلس ييتفوام معنيي يان معن ييى ٌإلنش ييان وه ييو م ييا س ييبق من يير م يين ٌلمع ييانن ٌلت يين تي يىدي
وورٌااً ببلوي مقترن بالسياق وٌلدالل .

وٌلمعنى ٌلاانن هو ٌل بر ،وينقسم همٌ ٌلمعنى يلى قسمينٌ :إلننار وٌلتقرير ،وهيمٌ ميا

سنتناولن فن همٌ ٌلمبحِ:

ٌٔ -السييتفوام ٌإلننيياري :وهييو ييروّ ٌالسييتفوام عيين معنييا ٌلحقيقيين ل دالل ي ع ييى ون

ٌلمس ييتفوم عنييين ومي يير منن يير س ي يوٌن وني ييان عرف ييا ،وو شي ييرعا ،وه ييو م يين وه ييم ٌألو ي يرٌض
يرن ٌلن يريم
ٌلببلوي ي  ،وونارهييا شيييوعاً ،وليين مسيياح وٌسييع فيين بني ي ٌالسييتفوام فيين ٌلقي ه
وملييا ،الن ٌالسييتفوام ءم ي ميين ٌإلنفعيياالُ تنييا ع ٌليينف  ،فقييد يحمييل ٌإلننييار معييانن
ٌلتعءٍ وٌلعتاٍ وٌلتوبيخ وويرها من ٌلمعانن.
وينقسم ٌالستفوام ٌإلنناري يلى قسمين:

(ٕ)ٛ

ٌٔ -الستفوام ٌإلنناري ٌلتنميبن :وينيون فين ٌلمااين
ِ
ين َوٌتَّ َ َم ِم َن ٌْل َمآلئِ َن ِ يِ َناااً. )ٛٗ(
َرُّب ُنم بِاْل َبن َ
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(٘)ٛ
وهييا َووَنييتُ ْم لَوَييا َني ِ
ون 
وو فين وييير ٌلماايين
نقوليين تعييالى  :وَُنْ ِ ُم ُن ُم َ
يارُه َ
()ٛٚ
ينون لشنن لم يحدِ فن ٌلماان ولن يحدِ فن ٌلمستقبل.

()ٛٙ

وقييد

ٌٕ -الس ييتفوام ٌإلنن يياري ٌلت ييوبي ن :وه ييو ين ييون لش يينن ح ييدِ بالفع ييلٌ ،و يمن يين ون
()ٛٛ
َح َيا ُن ْم.)ٜٛ( 
يحدِ
ون بِالَّ ِن َو ُننتُ ْم و َْم َوٌتاً فَأ ْ
نقولن تعالىَ  :ن ْي َ تَ ْنفُُر َ
وييرى ٌل رنشين(ٓ )ٜون ٌإلننيار قسيمان حقيقين وٌبطيالن ،فاإلبطيالن ون ينيون ميا بعيد
َّ
ودٌَ ٌالسييتفوام وييير وٌق ي  ،ومدعييين نييامٍ ميين ملييا قوليين تعييالى  :وَلَ ُني ُيم ٌلييم َن ُر َولَيينُ
ٌْألُناَ ييى )ٜٔ(وٌلحقيق ي ين ين ييون م ييا بع ي يد ٌألدٌَ وٌق ي ي وفاع يين مع ي يوم نقول يين تع ييالى :
ِ
يون  )ٜٕ(يمن فييالغرض ميين ٌالسييتفوام ٌإلننيياري هييو تنبييين ٌلسييام
ون َمييا تَْنحتُي َ
وَتَ ْعُبي ُيد َ
حتييى يرء ي يلييى نفسيين في ءييل ويرتييدع(ٖ )ٜفوييو يعطيين معنييى ٌلنفيين ومييا بعييد ينييون
منفيا.

ٌٕ -السييتفوام ٌلتقريييري :عرفيين ٌلسيييوطن

(ٗ)ٜ

بأنيين:سٌلميرٌد بيين ٌلحنييم بابوتيين فوييو بيير

بأن ٌلممنور عقيٍ ٌألدٌَ وٌق وو ط ٍ يقرٌر ٌلم اطٍ بن من نون ٌلسائل يع م فوو
ٌستفوام يقرر ٌلم اطيٍ وي يط يٍ منين ون ينيون مقي ٌر بينس ،وي حميل ٌلم اطيٍ ع يى

ٌإلقرٌر وٌالعت ٌر

بأمر قد ٌستقر عند (٘.)ٜ

ويشترط فيين ون ييمنر بعيد ٌلومي َ ميا حميل ٌل اطيٍ ع يى ٌإلقيرٌر بين.نق يولن تعيالى :
ِ ِ
ِِ ِ
يم  )ٜٙ( وٌالستفوام فن ٌلتقريير ل نفين فيامٌ ٌد يل ع يى
َنُ فَ َعْ َ
وَو َ
ُ َه َمٌ ب لوَت َنا َيا ي ْب َرٌه ُ
ٌلنفيين صييار ٌلنييبلم موءبييا لييمٌ يعط ي ع ييين ٌلموءييٍ ٌلص يري ()ٜٚويعط ي هييو ع ييى
اِ ٍ
يل  )ٜٛ(فيالتقرير
ٌلموءٍ ٌلصري من ملا قولن تعالى  :وَلَ ْم َي ْء َع ْل َن ْي َد ُه ْم ِفن تَ ْ
لفظن لفظ ٌستفوام ومعنا ٌل بر(.)ٜٜ
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وٌالسييتفوام ٌلتقريييري ال ينييون يال بييالوم َ وحييدها ولوييمٌ منيير بعييض ٌلنحيياَ ون ٌلتقرييير
ه ييو ٌلمعن ييى ٌلم ييبل م ل ومي ي َ ،وون وي يير م يين ٌلمع ييانن ن ييالتوبيخ ،وٌلتحقي ييق ،وٌلت ييمنير،
(ٔٓٔ)

(ٓٓٔ)
ص ْد َر َا 
ينون م ٌلتقرير.
نقولن تعالى  :وَلَ ْم َن ْش َرْْ لَ َا َ
م لي (ٕٓٔ) نقولن تعالى وَلَ ْي َ ٌلَّنُ بِ َنا ٍ َع ْب َد ُ  )ٖٔٓ( وقد ينون بالوم َ من ويير
(ٗٓٔ)
ِ ِ
ِِ ِ
يم  )ٔٓ٘(وقيد ين يون بغييير
نفين
يُ فَ َعْ َ
نقول ين تعيالى  :وَوَن َ
يُ َهي َمٌ ب لوَت َنيا َييا ي ْب َيرٌه ُ
ٌلوم َ(، )ٔٓٙنقولن تعالى:
َ ه ْل وَتَى َعَى ِْ
ين ِّم َن َّ
نس ِ
ٌلد ْه ِر لَ ْم َي ُنن َش ْيئاً َّم ْم ُنو ًٌر . )ٔٓٚ( 
ان ِح ٌ
ٌإل َ

وقييد ووءييٍ ٌلءرءييانن

()ٔٓٛ

وقيد تيأتن ٌلومي َ

فيين هم ي َ ٌالسييتفوام ٌلتقريييري سون ي يوييا ٌلشيينن ٌلييمي

تقييرر ٌلم اط ييٍ ب يين،نما ٌوء ييٍ فيو ييا يمٌ نانييُ لئلس ييتفوام ٌلمح ييض ون ي يو ييا ٌلش يينن
ِ ِ
ِِ ِ
يم .
َنُ فَ َعْ َ
ٌلمستفوم عننس،نقولن تعالى  :وَو َ
ُ َه َمٌ ب لوَت َنا َيا ي ْب َرٌه ُ
وما ٌبن ءنن( )ٜٔٓفيرى ٌنن يمٌ د ُ هم َ ٌلتقرير ع ى ٌلموءٍ نفتن نقولن تعالى:
ُ ق ْل هلّنُ وَِم َن لَ ُن ْم  )ٔٔٓ(وٌمٌ د ُ ع ى ٌلنفن وابتتن ،ونفن ٌلنفن ياباُ.
يمًٌ فحقيق ٌستفوام ٌلتقرير ونن ٌستفوام يننار ،وٌإلننار نفن د ل ع ى ٌلمنفن ونفن

ٌلنف ي ي ي ي ي ي ي يين ياب ي ي ي ي ي ي ي يياُ

(ٔٔٔ)

وهن ي ي ي ي ي ي ي يياا معي ي ي ي ي ي ي ي يانن تص ي ي ي ي ي ي ي ييحٍ ٌالس ي ي ي ي ي ي ي ييتفوام ٌلتقري ي ي ي ي ي ي ي ييري

نالتعءٍ،وٌلتوبيخ،وٌلتقري ،وٌإلننار،وٌالستبعاد،وٌلتعظيم

(ٕٔٔ)

 ،فايرٌد ٌلمعانن بأس وٍ

ٌالستفوام تشويق وٌاارَ ل تفنير لبلهتدٌن يلى معرف وءن ٌلصوٌٍ

(ٖٔٔ)

ميين هن ييا ن ييرى ون ٌلغ ييرض ٌلبي ييانن ميين ٌالس ييتفوام ٌلتقري ييري يليي ٌم ٌلم اط ييٍ بالحءي ي ،
وٌنتي ٌع ٌالعتي ٌر

منين بميا يرييد ٌلميتن م وفين مليا ويرض نفسين ،ألن ٌلبييان وٌلببلوي

لوما ص وايق بقاايا ٌلنف

وع م ٌلنف .

(ٗٔٔ)
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املبحث انثانث

منارج يٍ اإلستفهاو انتقريري املثبث يف انقرآٌ انكريى
وورد ٌبيين عاشييور ورييين فيين بيييان ٌالسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمابييُ ٌليوٌرد فيين سييور وهييياُ

ٌلقرهن ٌلنريم نبلحظ ملا مابل:

ٍ
ِّ
ين 
يال َيييا قَي ْيوِم و َو
ٔ -قوليين تعييالى  :قَي َ
َرَْيييتُ ْم يِن ُنني ُ
يُ َعَييى َبي َِّني ِّميين َّربي َ
عاشييور( : )ٔٔٙسووريييتمس ٌسييتفوام عيين ٌلرىيي بمعنييى ٌالعتقيياد ،وهييو ٌسييتفوام تقريييري يمٌ
(٘ٔٔ)

قييال ٌبيين

نييان فعييل ٌلرىيي وييير عامييل فيين مفييرد فوييو تقرييير عيين ماييمون ٌلءم ي ٌلسييادَ مسييد

مفعييولنس وريييتمس ،ولييملا نييان معنييا هيييبل يلييى معنييى ٌ برونيين ،ولننيين ال تسييتعمل يال

ط ٍ من حالن حال من يءحد ٌل برس وي ع ى يقين ،وومر ء ن ،ونبوَ صادق  ،وهن
ٌلرحم ٌلعظمي من ٌا بوم

()ٔٔٚ

وقد ٌتفيق معظيم ٌألئمي وٌلمفسيرين ع يى ون معنيى سٌ ٌرييتمس ٌ برونين وهيو معنيى يشيير

يلييى ٌلتقرير.وقييد روى ٌبيين حييان

()ٔٔٛ

سون هييمٌ لييي

يسييتفواماً حقيقيياً عيين ٌلءم ي وٌن

ٌلعرٍ ايمُ هيم ٌلءم ي معنيى ٌ برونينس وفين هيمٌ ٌلمعنيى ييحيان يليى رناني رويويم

ٌلممنور.

()ٜٔٔ

ٕ -ووحيانييا ال يشييير ٌبيين عاشييور بطريق ي مباش يرَ يلييى ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري بييال فظ بييل
ٌإلشارَ يلين بالمعنى من مليا قولين تعيالىُ  :ق ْيل مين ييرُ قُ ُنم ِّمين ٌلس ِ
ٌُ و ٌْأل َْر ِ
ض
َ
َ َْ
َ
َّيم َاو َ
 )ٕٔٓ( قييال ٌبيين عاشييور(ٕٔٔ)ٌ(( :سييتفوام ل تنبييين ع ييى ٌل طييأ ،ولييملا وعقييٍ بيالءوٌٍ
ميين طيير ٌلسييائل بقوليينُ  :قي ِيل ٌلَّيينُ ،)ٕٕٔ(لتحقيييق ونوييم ال يننييرون ملييا ٌلء يوٌٍ،
وعط

ع ى ٌالستفوام يب ٌر ٌلمقصد بطريق

في توق ٌل صيم فين شيرا ٌلمغ وبيي ،

وملييا بترديييد حييالتن ٌلفيريقين بييين حالي هييدى ،وحالي اييبلل ألن حالي نييل فريييق لمييا
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نانييُ ع ييى ٌلاييد م ين حييال ٌلفريييق ٌِ يير بييين موٌفق ي ٌلحييق ،وعييدموا تعييين ون وميير
ٌلابلل وٌلودى دٌئر بين ٌلحالتين))

فوييو ٌسييتفوام تبني يُ وهييو عن يد ٌاللوسيين(ٖٕٔ)(( :ل مشييرنين بحم وييم ع ييى ٌإلق يرٌر ب يأن
هلوتوم ال يم نون ماقال مرَ فن ٌلسموٌُ وال فن ٌألرض وٌن ٌلر ٌق هو ٌا  فانوم
ال يننرون حيِ نانوٌ يت عامون وحيانا فن ٌلءوٌٍ م اف ٌإلل ٌم قيل لن ع يين ٌلصيبلَ
وٌلسبلم ُ ق ِل ٌلَّنُ  ))فن حين صرْ ٌل م شيري(ٕٗٔ)(( :بأنين ٌسيتفوام تقرييري بقولين:

وميير ٌا  رسييولن ب يأن يقييررهم بقوليين َ ميين َيي ْيرُ قُ ُنم  اييم وميير بأنيين يتييولى ٌإلءاب ي ،
وٌإلقيرٌر عيينوم بقوليينَ  :ميين َيي ْيرُ قُ ُنم  وملييا لبلستشييعار بييأنوم مقييرون بيين بق ييوبوم يال
ينوم ربما وبوٌ ون يتن موٌ بن ٌِن ٌلمي تمنن فن صدورهم من ٌلعنان وحٍ ٌلشيرا قيد

ولءم وفوٌهوم عن ٌلنطق بالحق مي ع مويم بصيحتن ،وألنويم ين تفوهيوٌ بيأن ٌا ٌر قويم
ل موم ون يقال لويم :فميا لنيم ال تعبيدون مين يير قنم وتيىارون ع يين مين ال يقيدر ع يى
ٌلر ق)).

وقييد ٌتفييق ٌو ييٍ وهييل ٌلع ييم ع ييى ٌنيين ٌسييتفوام تقريييري(ٕ٘ٔ) ،ونحيين نع ييم ون ٌالسييتفوام

ٌلمءا ي ٌألصل فين ببلوياً ون ال يمنر لن ءوٌٍ ،ونبلحظ فن وسي وٍ ٌالسيتفوام فين
هيم ٌِيي ون ٌلينظم ٌلقرهنين ٌلحنييم هنيا ي يال

هيمٌ ٌألصيل وحيانيا فييمنر ٌلءيوٌٍ...

وملا فن نل مقام ال ينون ل ييال دور فيين حريي تصيور  ،وتصيوير وايابط هيمٌ ون

ينييون ء يوٌٍ إلسييتفوام حقيق ي ٌرس ي

ٌلءوٌٍ حسم فن ٌلرد ع ى ٌلسىٌل.

ال مءييال فيوييا لعمييل ٌل يييال ،فينييون فيين منيير

()ٕٔٙ

وسييى  :)ٕٔٚ(قييال ٌبيين
يا بَِي ِمينِي َ
ٖ -وميين ملييا وياييا قوليين تعييالىَ  :و َمييا تِْ ي َ
يا َيييا ُم َ
عاشور(ٌ((:)ٕٔٛبتدً بسىٌلن عما بييد لييوقن ٌنين ممسيا بعصيا حتيى ٌمٌ ٌنق بيٍ حيي
لييم يشييا فيين ون ت ييا ٌلحي ي هيين ٌلتيين نانييُ عصييا فاالسييتفوام مسييتعمل فيين تحقيييق
حقيق ٌلمسوىل عنن ٌلقصد من ملا يادَ ٌطمئنان ق بن)) فال ٌر ي( :)ٕٜٔيقول(( :فائدَ
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هييمٌ ون يقييرر ون عنييد
ٌلف يرٌن

(ٖٓٔ)

شييب حتييى يمٌ ق بوييا اعبانييا ال ي افوييا)) وهييمٌ مييا مهييٍ يلييين

بقوليين(( :ومقصييود ٌلس يىٌل تقرييير ٌألميير حتييى يقييول موسييى هيين عصيياي

لتابيييُ ٌلحء ي ع ييين بعييدما ٌعتيير  ،وٌال ع ييم ٌا مييا هيين فيين ٌأل ل)) فو يو ٌسييتفوام

تقريييري

(ٖٔٔ)

ل منالم .

قييال بعييض ٌلمفس يرين ينمييا هييو ٌسييتفوام ع ييى سييبيل ٌإلينييا

(ٕٖٔ)

ورفي ٌلويب ي

ٗ -وقد صرْ بوم َ ٌلتقرير فن قولن تعيالى :فَ ِ
َه ْيم وَ َش ُّيد َ ْقياً  :)ٖٖٔ(يبيين
اسيتَ ْفت ِو ْم و ُ
ْ
ٌبن عاشور(ٖٗٔ) :معنى ٌِي بقولينٌ(( :لمعنيى فاسيألوم عين رويويم ف ميا نيان ٌلمسيوىل

عنن وم ًٌر محتاءا يلى يعمال نظرٌ :ط ق ع ى ٌالستفوام عنن فعل ٌالستفتان ،وهم َ س

 وَوَني ييتُ ْم وَ َشي ي ُّيد َ ْق ي ياً  لبلسي ييتفوام ٌلمسي ييتعمل ل تقريي يير باي ييع
ل م وقيياُ ٌلمادي ي  ،ألن ٌالسييتفوام يييىول يلييى ٌإلق يرٌر حيييِ ينيين ي ء يأ ٌلمسييتفوم يلييى
ي ييق ٌلبش ي يري بالنسي ييب

ٌإلقرٌر بالمقصود من طرفن ٌالستفوام فاالسيتفتان فين معنيى ٌالسيتفوام ،فويو يسيتعمل

فن نل ما يستعمل فين ٌالستفوام)).

وٌنوييم حييين يقييرون ب يأن هييم ٌلم وقيياُ وشييد

ق ياً ميينوم وٌم نييان ٌألميير نييملا ف ييم

يننييرون ٌلبعييِم وهييم يشيياهدون مييا هييو وعظييم ممييا وننييروٌ )ٖٔ٘(.وحمييل ٌالسييتفوام ع ييى

ٌلتقرير موا ٌتفاق عند ءمي

ٌألئم

()ٖٔٙ

ويرى ٌبن حيان ((ون ٌالستفتان هنا نوع من ٌلسىٌل ،وٌلوم َ وٌن رءُ يليى معنيى

ٌلتقرييير فوييو فيين ٌألصييل لمعنييى ٌالسييتفوام وي فاسييت برهم ،وٌلاييمير عائييد لمشييرنن
من )) ومنوم من يامنن معنى ٌإليقاظ ،وٌلتنبين لن سع يين ٌلسيبلمس ع يى ميا سييبدو لين

مي يين ٌألعاءييييٍ وقيييد وءيييا ٌاللوسي يين( :)ٖٔٚون يحمي ييل ه ييمٌ ٌالس ييتفوام معنيييى ٌلتقريي يير
وٌإلننار.

٘ -قال ٌبن عاشور( :)ٖٔٛفن قولن تعاليىَ  :ه ْل وَتَيى َعَيى ِْ
نس ِ
يين ِّم َين ٌل َّيد ْه ِر
يان ِح ٌ
ٌإل َ
ٌ(( :)ٖٜٔ( سييتفوام تقريييري وهييو هنييا موءيين يلييى وييير معييين ،ومسييتعمل فيين تحقيييق

ٌألميير ٌلمقييرر بيين ع ييى طريييق ٌلنناي ي  ،ألن ٌالسييتفوام ط ييٍ ٌلفوييم وٌلتقرييير يقتايين
320

هجلة كلية العلىم اإلسالهية
2341هـ 1222 -م
العذد العاشر
الوجلذ الخاهس

حصييول ٌلع ييم بمييا تقييرر ليين يلييى ييحييان ون ٌسييتحقاق ٌا تعييالى ون يعتيير ٌإلنسييان ليين
بالوحدٌني ي فيين ٌلربوبي ي يبطيياال إلش يرٌا ٌلمشييرنين  ...وٌلمعنييى هييل يقيير نييل ينسييان

موءييود ونيين نييان معييدوماً مان ياً طييويبلً ،ف ييم ينيين شيييئا يييمنر وي لييم ينيين ُيسييمى وال
يتحدِ عنن بمٌتن وهم ال يسوم وي ٌلقرٌر بملا)).
ف رّ ٌالسيتفوام سهيلس ي يتص بيدون ٌلومي َ لنونويا ل تقريير فين ٌإلابياُ(ٓٗٔ) :وهين

تفيييد وياييا ٌلتحقيييق(ٔٗٔ) :وٌ ت فيُ ٌِرٌن فيين معنييى سهييلس وٌن سهييلس هنييا بمعنييى سقييدس،
همٌ ما مهٍ يلين معظيم ٌلمفسيرين ومينوم ٌل م شيري(ٕٗٔ) :بقولين :سهيل بمعنيى قيد فين

ٌالستفوام وٌألصل وهل وٌلمعنى وقد وتن ع يى ٌلتقيدير وٌلتقرييٍ ءميعيا وي وتيى ع يى
ينسان قبل مان قرييٍ)) ويقيال ين هيل هنيا بمعنيى قيد وليي

باسيتفوام الن ٌالسيتفوام

محييال ع ييى ٌا تعييالىس(ٖٗٔ) :وحم وييا ٌبيين حبييان(ٗٗٔ) :لبلسييتفوام ٌلمحييض ووءيييٍ ين
ٌالستفوام هنا لئلننار فوو فن معنى ٌلنفن وي ما وتيى ع يى ٌإلنسيان حيين مين ٌليدهر

لم ينن ممنورٌ:)ٔٗ٘( .
وقد ٌ ت

ٌلطاهر ٌبين عاشيور مي بعيض ٌلمفسيرين ٌلقيدمان مينوم وٌلمحيداين فين

بيان نوع ٌالستفوام ٌلتقريري ٌلمابُ نما ي ٌر فن بعض ٌلسور وٌِياُ منوا:
َس َ ُب ْن َي َاننُ َعَى تَ ْق َوى ِم َن ٌلّ ِن  :)ٔٗٙ(فاالستفوام ٌلوٌرد فن
ٔ -قولن تعالى  :وَفَ َم ْن و َّ
ٌِي وق منن ع مان ٌلتفسير ابلا موٌق :

ه -ين ٌل م ش ييري( ،)ٔٗٚوٌب يين ناي يير( ،)ٔٗٛووب ييو حي ييان(،)ٜٔٗوٌلبيا يياوي(ٓ٘ٔ):لي يم يبيني يوٌ
ٌلميرٌد ميين هييمٌ ٌإلسييتفوام ،بييل فسييروٌ فقييط معنييى ٌِيي ع ييى ٌنيين ال يسييتوي ميين وسي

بنيانيين ع ييى تقييوى ميين ٌا ورا يوٌن ،وميين بنييى مسييءدًٌ ا ي ٌر ًٌر ،ونف ي ًٌر ،وتفريق ياً بييين

ٌلمىمنين ،وٌرصادًٌ لمن حارٍ ٌا ورسولن.

ٍ -ومنوم من مهٍ يلى ون ٌلمرٌد باالستفوام هو ٌإلننار ومنوم وبيو ٌلسيعود
قيالٌ(( :لومي َ لئلننييار وٌلمعنييى ميين وسي

بنيييان دينيين)) وٌاللوسيين وياياً
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((ٌلوم َ لئلننار وٌلفان ل عط
تعالى ،وط ٍ مرااتن بالطاع

وٌلمعنى فمن وس
ير وم من وس

بنيانن ع يى تقيوى ،و يو

مين ٌا

بنيانن ع ى شفا ءر هار)) .

ّ -ومنوم من مهيٍ يليى ون ٌلميرٌد باالسيتفوام هيو ٌلتقريير ،ومينوم ٌبين عاشيور(ٖ٘ٔ):
حيِ صيرْ بأنين ٌسيتفوام تقرييري ونيملا ٌلشييخ محميد رشييد رايا بقولين(ٗ٘ٔ)(( :ورد

بصف ٌالستفوام ٌلتقريري لما فين تنبين ٌلشعور وقوَ ٌلاأاير )) وٌلى همٌ مهٍ ٌلنسفن

بقولن

(٘٘ٔ)

(( :همٌ ٌلسىٌل تقرير وءوٌبن مسنوُ عنن لواوحن)).

فيابن عاشييور محييق فيين حميل ٌالسييتفوام هنييا ل تقرييير ،ألن ٌلقاعيدَ ٌلببلويي تءي م بيأن

ٌإلس ييتفوام هن ييا ل تقري يير ،ألن ٌل ييمي ول يين ٌلومي ي َ ه ييو ٌلمق ييرر ب يين ٌلااب ييُ ،وه ييو ياب يياُ
ٌل يري ي لبنييان ٌلتقييوى ،وٌلرا يوٌن ،وهييمٌ ٌالسييتفوام لييي

لنفيين ٌلمسيياوٌَ بييين ٌلط يرفين،

ألن نفين ٌلمسياوٌَ ليو نيان مقصيودًٌ ل ي م منين ل بنيان ٌليمي وسي ع يى شيفا ءير هيار
()ٔ٘ٙ
يار بِي ِين ِفيين َني ِ
يار َءوَي َّين َم 
نصيييٍ ميين ٌل يري ي  ،وهييمٌ محييال لقوليين تعييالى  :فَ ْانوَي َ
فحمل ٌالستفوام ع ى ٌإلننار يناد ينون محض طأ(. )ٔ٘ٚ
ٕ -وفن قولن تعالى  :يا ص ِ
ون 
ِّء ِن وَو َْرَب ٌ
اح َب ِن ٌلس ْ
اٍ ُّمتَفَِّرقُ َ
َ َ
ٌب يين عاش ييور ( )ٜٔ٘ه ييمٌ ٌالس ييتفوام بقول يين(( :ورٌد ب ييالنبلم ٌل ييمي ن موم ييا ب يين تقريرهم ييا
()ٔ٘ٛ

فقد فسير ٌلطياهر

بابطال دينوما ،فاالستفوام تقريري ،وقد ُرتٍ لوما ٌالستدالل بوءين طيابن قرييٍ مين
يفوام ٌلعام يم فرض لوما يلواً وٌحدًٌ متفردًٌ باإللوي نميا هيو حيال م تين ٌلتين ٌ بيرهم
بوا)) .

في ييابن عاشي ييور يء ي ي م ب ي ييأن ٌإلسي ييتفوام هني ييا تقريي ييري ،وه ي ييمٌ مي ييا مهي ييٍ يليي يين ويا ي ييا

ٌل ٌر ي(ٓ(( :)ٔٙمن ونن  لما ٌدعى ٌلنبوَ فن ٌِيي ٌألوليى ونيان يابياُ ٌلنبيوَ مبنييا
ع ى ياباُ ٌإللوياُ ال ءرم شرع فن هم ٌِي فن تقرير ٌإللوياُ)) .
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فيين حييين ون ٌل م شييري

(ٔ)ٔٙ

لييم يبييين نييوع ٌالسييتفوام ٌل يوٌرد فيين هييم ٌِي ي فقييال:

((يريييد ٌلتفييرق فيين ٌلعييدد وٌلتنيياار يقييول :سوون تنييون لنمييا وربيياٍ شييتىس يسييتبعد هييمٌ
ويستبعد همٌ س ير لنماس)) .

وق ييد سي ي ا ه ييمٌ ٌلمسي ي ا ف يين ع ييدم بي ييان ن ييوع ه ييمٌ ٌالس ييتفوام بع ييض ٌألئمي ي م يينوم وب ييو

ٌلسييعود(ٕ)ٔٙوٌاللوسيين (ٖ .)ٔٙوقييد يءييو ون ينييون هييمٌ ٌالسييتفوام بمعنييى ٌإلننييار نمييا
ءان فن تفسير فت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن(ٗ(( :)ٔٙمن ٌنن ٌستفوام لئلننار وٌلتيوبيخ

وٌلتقري )).
ٖ -وقد مهٍ ٌبن عاشور(٘ :)ٔٙفن تفسير لقولين تعيالى  :فَوَ ْيل َع َس ْييتُ ْم يِن تَ َيولَّْيتُ ْم وَن
تُ ْف ِسي ُيدوٌ ِفيين ٌْأل َْر ِ
ض (( :)ٔٙٙ(ون ٌالسييتفوام مسييتعمل فيين ٌلتنييميٍ لمييا سيييتعمرون بيين
الن ٌلوم ،ولملا ءنن فين بي ((هل)) ٌلدٌل ع ى ٌلتحقيق ،ألنوا فن ٌالستفوام بمن لي

سق ييدس ف يين ٌل ب يير .وٌلمعن ييى وفيتحق ييق ين ت ييوليتم ينن ييم تفس ييدون ف يين ٌألرض ،وتقطع ييون

ورح ييامنم وون ييتم ت عم ييون ونن ييم ت ييوليتم ٌإلبق ييان ع ييى ونفس يينم وع ييى موي ق ٌربي ي ونس ييابنم
وٌلمعنى يننم تقعون فيما عمتم ٌلتفادي منن وملا بتأييد ٌلنفر وٌحدٌِ ٌلعدٌوَ بييننم،
وبييين قييومنم ميين ٌألنصييار)) وي ٌنيين حمييل ٌالسييتفوام ع ييى ٌإلننييار ٌلمشييوٍ بييالتونم،

وهمٌ ال صيح لين ألن ٌا  ميا ورٌد يال تقرييرهم بسيون سي ونوم ليو هليُ يلييوم مقالييد
ٌألمور.

وهييمٌ مييا وشييار يلييين ٌل م شييري

()ٔٙٚ

بقوليين(( :نقييل ٌلنييبلم ميين ٌلغيبي يلييى ٌل طيياٍ

ع يى طريقي ٌاللتفياُ ،لينيون وب ي فين ٌلتونييد فيان ق يُ :ميا معنيى  فَوَ ْيل َع َسي ْييتُ ْم يِن
تَولَّْيتُ ْم وَن تُ ْف ِس ُدوٌ ِفن ٌْأل َْر ِ
ض  م ق ُ معنا  :هل يتوق مننم ٌإلفساد ،فان ق ُ ني
َ
يص همٌ فن نبلم ٌا  وهو عالم بما نان وما ينونم ق ُ معنا  :يننم لميا عويد

مي يننم وحق يياد ب ييان يق ييول لن ييم ن ييل م يين مٌقن ييم وع يير تعريا يينم ور يياوَ عقيي يدتنم ف يين
ٌإليمييان ،يييا ه يىالن مييا تييرون هييل يتوقي م يننم ٌإلفسيياد ون تييوليتم ومييور ٌلنييا
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ع يوم))) فن حين وشار ٌاللوسن((( :)ٔٙٛبأنن طاٍ ألولئا ٌلمين فن ق يوبوم ميرض
بطريق ٌاللتفاُ لتأنيد ٌلتوبيخ ،وتشديد ٌلتقري )) وهمٌ ما مهٍ يلين وبو ٌلسعود ويايا

()ٜٔٙ

وقييد يحمييل ٌبيين عاشييور ٌإلسييتفوام ع ييى ٌنيين يننيياري ميين ءو ي وو تقريييري ميين ءو ي

و ييرى فيين حييين ون ٌو ييٍ ٌألئم ي وٌلمفسييرين مءمعييون ع ييى ٌنيين ٌسييتفوام يننيياري ميين
ملا قولن تعالى  :قَالُوٌْ وَتُ َح ِّداُ َ
ونوُم بِ َما فَيتَ َ ٌلّينُ
ٌ:السييتفوام لئلننييار وو ٌلتقرييير وو ٌلتييوبيخ بقريني

(ٓ)ٔٚ

قيال ٌبين عاش يور

(ٔ)ٔٚ

َعَ ْيي ُن ْم 
ين ٌلمقييام دل ع ييى ونوييم ءييرى بييينوم

حييديِ فيين مييا يني ل ميين ٌلقيرٌن فااييحا ألحيوٌل وسييبلفوم وماالييٍ سيييرتوم مي ونبيييائوم
وشيريعتوم)) اييم ييأتن بالييدليل ع يى مييا فسير بيين ٌالسيتفوام قوليين تعيالى  :لُِي َحي ءُّو ُنم 
ٌليبلم ل تع يييل لننويا مسييتعم فين ٌلتعقيييٍ مءيا ٌ وو ترشيييحا لبلسيتعمال ٌإلسييتفوام فيين
ٌإلنني ييار وو ٌلتقريي يير مءي ييا ٌ الن ط ي ييٍ ٌلع ي ييم يسي ييت م ٌإلق ي يرٌر وٌلمقي ييرر ع يي يين يقتاي يين
ٌإلننار)).

(ٕ)ٔٚ

(ٖ)ٔٚ
ونوُم يننييا ًٌر
فيين حييين يييرى ٌل م شييري
ونيين ٌسييتفوام يننيياري بقوليين   :وَتُ َحي ِّيداُ َ
ع يوم ون يفتحوٌ ع يوم شيئا فين نتيابوم فينيافقون ٌلميىمنين وينيافقون ٌليويود وٌليى هيمٌ

ٌلروي مهٍ وبو ٌلسعود
وص ييرْ ب يين ٌاللوس يين

(ٗ)ٔٚ

(٘)ٔٚ

بقولن((:وٌلمرٌد تأنيد ٌلتننير وتشديد ٌلتوبيخ)).

بقول يين :سوٌالس ييتفوام ينن ييارس.وم ييا ٌب يين ناي يير

()ٔٚٙ

في ييرى ون يين

ٌستفوام تقريري بحُ فيفسر بقولن(( :وي تقرون بأنين نبين ،وقيد ع ميتم ونين قيد و يم لين

ٌلميااق ع ينم باتباعن ،وهو ي برنم ون ٌلنبن ٌلمي ننا ننتظر)) فالتوبيخ ٌلمي قال بن
ٌبن عاشور هيو مين ٌلمعيانن ٌلتين يصي

ردفويا ع يى ٌإلننيار ،وع يى ٌلتقريير ف يا ون

تستفوم مقر ًٌر وو موب اً فميا مهيٍ يليين مقبيول ،وميدٌر ٌألمير ع يى مقاصيد ٌلب غيان فين

نبلموم.

()ٔٚٚ

وفن ٌو ٍ ٌألحيان يرى ٌبن عاشور ون ٌالستفوام يفييد ٌلتقريير وٌألئمي

مءمعون ع ى ٌنن يفيد ٌإلننار من ملا:
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ادًَ ِعن َيد ُ ِم َين ٌلّ ِين 
َعَ ُم وَِم ٌلّنُ َو َم ْن وَ ْ
ظَ ُم ِم َّمين َنيتَ َم َشيوَ َ
ٔ -قولن تعالىُ  :ق ْل وَوَنتُ ْم و ْ
قييال ٌبيين عاشييور(( :وي وقييد وع منييا ٌا ون يب يرٌهيم لييم ينيين يوودي ياً وال نص يرٌنياً ،وقييد
ٌس ييتفيد م يين ٌلتقري يير ون يين وع مو ييم ب ييأمر ءو ت يين ع ييامتوم ونتمت يين اص ييتوم)) وي ونوم ييا
يفيدٌن ٌلتقرير ال ٌإلننار.

فن حين مهٍ وو ٍ ٌلمفسرين ع ى ون ٌالستفوام ٌلوٌرد فن ٌِيي هيو لئلننيار ومينوم

()ٔٚٛ
ظَ ُيم
وبو ٌلسعيود
بقولين (( :وي تأنيد ٌلتوبييخ وتشيديد ٌإلننيار ع ييومَ ...و َم ْين وَ ْ
ادًَ  اابت سعند س نائن من ٌا يلين)) .
 يننار الن ينون وحد ٌظ م ِ م َّمن َنتَ َم َشوَ َ

مار ٌاللوسن
وهمٌ ه

()ٜٔٚ

بقولن(( :وي لستم وع م بحال يبرٌهيم  فن بياٍ ٌليدين

بل ٌا تعالى ٌع م بملا...وهن شيوادَ ٌا تعيالى إلبيرٌهيم  بالحنيفيي وٌلبيرٌنَ مين

ٌليوود ،وٌلنصرٌني  ،وءينن بالوصيفين لتق ييل ٌإلننيار وتأنييد )) وونيد هيمٌ ٌلمعنيى ٌبين

ناير

(ٓ)ٔٛ

بقولن :سوننر ٌا تعالى ع يوم فين دعيوٌهم ين يبيرٌهيم ومين منير بعيد مين

َعَ ُيم
ٌألنبيان وٌألسباط نانوٌ من م توم يما ٌليوودي  ،وٌما ٌلنصرٌني س فقالُ  :ق ْل وَوَنتُ ْم و ْ
وَِم ٌلّنُ  )ٔٛٔ( وٌلتفايل هنا ع ى سيبيل ٌالسيتو ٌن وٌليتونم ،وٌالسيتفوام فيين تعيريض

ل مشرنين بنتمانوم شوادَ ٌا لمحمد  بالنبوَ فن نتبوم وويرها (ٕ.)ٔٛوال يمن ٌلمقام
َعَ ُم وَِم ٌلّينُ  ون يقيررهم بيأن
يرٌدَ ٌلتقرير يمٌ نان ٌلم ل من قولن تعالىُ  :ق ْل وَوَنتُ ْم و ْ
(ٖ)ٔٛ
ٌا وع م منوم ،ومن ويرهم.
وقييد نييان ألبيين عاشييور ورٌن فيين تفسييير نوعيي ٌالسييتفوام ٌليوٌرد فيين ٌِييياُ ءييانُ

ع ى وير ٌلصوٌٍ مفس ًٌر ٌالستفوام باإلننار بصورَ صريح من ملا:
َّ
يون  :)ٔٛٗ(قييال ٌبيين عاشييور(٘:)ٔٛ
ٔ -قوليين تعييالى َ  :هي ْيل تُ ْء ي َ ْو َن يِال َمييا ُننييتُ ْم تَ ْع َمُي َ
((ٌالستفوام فن معنى ٌلنفن بقرين ٌالستانان وورد سهلس بمعنى ٌلنفن وابتن فين سمغنين
ٌل بييٍس ٌسيتعماالً تاسيعاً قيال :ين ييرٌد باالسييتفوام بويا ٌلنفين وليملا د يُ ع يى ٌل بير
ان يِ َّال ِْ
بعدها سيالس فن نحوَ  :ه ْل َء ٌَن ِْ
ٌإل ْح َس ِ
يان  ،)ٔٛٙ(وقيال فين ه ير نبلمين
ٌإل ْح َس ُ
ين ميين معييانن ٌإلننييار ٌلييمي يسييتعمل فييين ٌالسييتفوام يننييار وقييوع ٌلشيينن وهييو معنييى
325

ًوارج هي اإلستفهام التقريري عٌذ ابي عاشىر في كتابه التحرير والتٌىير
"دراسة تحليلية"
م.م .ألحاى صالح ههذي

ٌلنفيين وهييمٌ تتفييرد بيين سهييلس دون ٌلوم ي َ  ...ولعييل وصييل ملييا ونيين ٌسييتفوام عيين ٌلنفيين
َّ
يون  ،ف مييا ٌقتييرن بيين
لقصييد ٌلتقرييير بييالنفن وٌلتق يدير َ هي ْيل تُ ْء ي َ ْو َن يِال َمييا ُننييتُ ْم تَ ْع َمُي َ
ٌالسييتانان والبياً ،وٌلحيير ٌل ٌئييد فيين ٌلنفيين فيين بعييض ٌلموٌاي حييمفوٌ ٌلاييانن وٌش يربوٌ

حير ٌالسيتفوام معنيى ٌلنفين ،وقييد فسير باإلننيار ع يى يعتبييار ٌنين ءيان ع يى وسي وٍ
ٌالسييتانان وتعييادل فييين طرفييا بييالنفن ،وٌإلابيياُ ،وملييا بييان ينييون صييالحاً إلن يحمييل

ع ييى ٌالننييار باعتبييار ،وع ييى ٌلتقرييير باعتبييار ه يير)).وقييد نظيير ٌلطيياهر ٌبيين عاشييور
يلييى ءانييٍ ٌلنفيين ٌلمسييتفاد ميين سهييلس لييملا قييال ٌنيين ٌسييتفوام يننيياري ،وييير ٌنيين عنييد
ٌلتحقيييق تبييين ٌنيين ٌسييتفوام تقريييري ولييي

ينناري ياً وونفي ياً ،ألن معن يى ٌِي ي هييو تقرييير

ٌلم اطبين بأن ء ٌنهم مقصيور ع يى ميا قيدمو فين ٌلحيياَ ٌليدنيا مين عميل ،وٌن هيم
سن ٌا تعالى فن عباد وعدلن وقاائن(.)ٔٛٚ

ولييم يب يين وو ييٍ ٌلمفسييرين ٌلم يرٌد ميين هييمٌ ٌإلسييتفوام بييل ٌنتف يوٌ بييالقول بأنيين ءييان

لبللتفاُ ل تشديد ،وع ى يامار ٌلقول وي قيل لوم ملا(.)ٔٛٛ

ٕ -وميين ملييا وياييا قوليين تعييالىَ  :هي ْيل َي ْسييتَِوَي ِ
ان َم ياَبلً 
بأنن يءيو بيالتقرير مين ءوي وباإلننيار مين ءوي و يرى ،وليم يبيين وءين هيمٌ ٌلتءيوي
()ٜٔٛ

فوييو يفسيير ٌالسييتفوام

بقولنٌ(( :الستفوام يءو ون ينون تقريرياً ويءو ون ينون يننارياً ،وءنن فين بي سهلس

لتحقيق ٌلتقريير ،وو ٌإلننيار ،وٌلتقيدير هيل يسيتوي حاالهميا ،وٌالسيتوٌن يقتاين شييئين

فييأنار  ...وءم ي سٌلحمييد اس يءييو ون تنييون ءوٌبييا لبلسييتفوام ٌلتقريييري بنيان ع ييى ون
ٌحد ٌلطرفين ٌلمقر ع يوما محقق ٌلرءوع ال يس ٌلمقرر ع ين يال ٌإلقرٌر بين فيقيدرون

ونوييم ٌقييروٌ بعييدم ٌسييتوٌئوما  ...ويءييو ون تنييون معتراي يمٌ ءعييل ٌالسييتفوام ينناريياً
فتنييون معترا ي بييين ٌإلنن ييار وبييين ٌإلا يرٌٍ ٌالنتقييالن ف يين قي يولنَ  :بي ْيل وَ ْناَي ُيرُه ْم َال
ون  ،)ٜٔٓ(وي ال يع مييون عييدم ٌسييتقرٌن ٌلحييالتين ،ولييو ع م يوٌ ال تيياروٌ ألنفسييوم
َي ْعَ ُم ي َ
ٌلحسنى منوما ولما وءبروٌ ع ى ٌإلشرٌا)) (ٔ.)ٜٔ
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وير ون وو ٍ ٌلمفسرين بأن همٌ ٌإلستفوام هيو يننياري ،ومينوم ٌاللوسين(ٕ .)ٜٔبقولين:
((يننار ٌستبعاد الستوٌئوما نفن لن ع ى وب وءن)).

وهيمٌ مييا مهيٍ يلييين ٌلبغييوي(ٖ .)ٜٔوٌلمعنيى هييل يسيتوي هييمٌ ٌلييمي ي يدم ءماعي شييرنان

وبنيياتوم متبايني يسييت دمن نييل وٌحييد ميينوم فيتعييٍ وينصييٍ مي نييون
و بلقويم م ت في ُ ،
نل وٌحد منوم وير ر ٍ
ٌض ب دمتن ،وهمٌ ٌليمي ي يدم وٌحيدًٌ ال ينا عين ويير يمٌ وطاعين
ران عنن ،وٌمٌ عصا عفا عنن(ٗ .)ٜٔوما ٌلتقرير ٌلمي ءو ٌبن عاشور فبل وءن لن

يال يمٌ تن

بن(٘.)ٜٔ

وفن ناير من ٌألحيان ال ي ص ٌألئم  ،وٌلمفسيرون ٌالسيتفوام ٌلتقرييري بيانياً اصياً،

بييل ينتفييون بييالت مي يلييين ميين ييبلل نبلموييم عيين بيييان نظييم ٌِي ي ولنيين ٌلطيياهر بيين
عاشور( .)ٜٔٙيشير يلى همٌ ٌالستفوام بنص صري نما فن قولن تعالىُ  :قل لِّ َمن َّما
ِ
ٌُ وٌأل َْر ِ
ض ُقي ييل لِّي ي ِين.)ٜٔٚ( بقولي يين هي يين س هي يين ءم ي ي تنريي يير في يين مقي ييام
ِفي يين َّ
ٌلسي ي َيم َاو َ
ٌالس ييتدالل ،ف ييان ه ييمٌ ٌالس ييتدالل تا ييمن ٌس ييتفواماً تقريريي ياً ،وٌلتقري يير م يين مقتا ييياُ
ٌلتنرير لملا لم تعط

ٌلءم س.

ويءع يين ٌل م ش ييري( .)ٜٔٛسي يىٌل تبني ييُ بقول يين (( ه ييو سي يىٌل تبني ييُس وي ه ييو ٌا ال
ي ييبل

بينيي يين وبي ي ييننم وال تقيي ييدرون ون تا ي يييفوٌ شيي يييئا من ي يين يل ي ييى وي ي يير )) وروى وبيي ييو

ٌلسعود( .)ٜٜٔونن ((تقرير لوم وتنبين ع ى ون ٌلمتعين ل ءوٌٍ باإلتفاق بحيِ ال يتأتى
ألحد ون يءيٍ بغير س وقلس ءانُ بطريق ٌإللءان وٌلتبنيُ من ٌلعقبلن ،وويرهم وي

لمن ٌلنائناُ ءميعاً

قاً وم ناً وتصرفاً)).

فو ي ييم مءمع ي ييون ع ي ييى ٌن ي يين سي ي يىٌل تبني ي ييُ بمعن ي ييى ٌلتقري ي يير(ٕٓٓ) .ف ي يين ح ي ييين يءع ي يين
ٌاللوسن(ٕٔٓ) .بمعنى ٌلتقري وٌلتوبيخ بقولن س قلس ع ى سبيل ٌلتقريي وٌلتوبييخ  لِّ َمن
َّما ِفن ٌلس ِ
ٌُ وٌأل َْر ِ
ض من ل عقبلن ،وويرهم وي لمن ٌلنائناُ ءميعاً ،وقولن ُ قيل
َ
َّم َاو َ
لِّ ِن تقرير ل ءوٌٍ نياب منوم ،وو يلءان لوم يلى ٌإلقيرٌر بان ٌلنيل لن . ))
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فالمقصييود ميين تقرييير هييم ٌِيي يابيياُ ٌلصييان  ،وتقرييير ٌلمعيياد ،وتقرييير ٌلنبييوَ ،وبيييان

وحوٌل ٌلعالم ٌلع وي وٌلسف ن (ٕٕٓ).

املبحث انرابع

منارج يٍ اإلستفهاو انتقريري املُفي يف انقرآٌ انكريى عُذ ابٍ
عاشىر

لقييد ٌءم ي ٌلمفسييرون وٌلببلويييون ع ييى ون نييل يسييتفوام تييد ل فييين ودٌَ ٌإلسييتفوام

ع ى نبلم منفن فانين ينيون دٌئميا ل تقريير الن همي َ ٌإلسيتفوام تيد ل تنفين مليا ٌلنفين

فيعود ٌلنفن ياباتا(ٖٕٓ).

ِّ
ين ٍن قَ ِيد ٌير وَلَ ْيم تَ ْعَ ْيم و َّ
َّ
َن ٌلّينَ لَينُ
يى ُنيل َش ْ
ٔ -من ملا قولن تعالى :وَلَ ْيم تَ ْعَ ْيم وَن ٌلّينَ َعَ َ
ا ٌلس ِ
ٌُ وٌأل َْر ِ
ض  .)ٕٓٗ(قيال ٌبين عاشيور(ٕ٘ٓ)ٌ(( :إلسيتفوام ستقرييريس وي يننيم
ُمْ ُ َ
َّم َاو َ
تع م ييون ون ٌا ق ييدير ،وتع م ييون ون يين مال ييا ٌلس ييماوٌُ ،وٌألرض بم ييا يء ييري فيو ييا م يين

ٌألحوٌل ،وٌِي ٌلااني سولم تع مس همٌ ٌلءم بمن ل ٌلتنرير لؤلولى ،ألن مقام ٌلتقرير،
ومقيام ٌلتييوبيخ نبلهمييا مقييام ٌلتنرييير لمييا بين ٌلتقرييير وٌإلننييار تعديييدًٌ ع ييى ٌلم اطييٍ))

وملييا لقصييد ٌالهتمييام بال طيياٍ ،ومييا يترتييٍ ع ييين ميين تنيرٌر هييمٌ ٌلتقرييير مبالغي فيين

فنيير ووفائيين ،وفيين ٌلتقرييير ٌلاييانن يييادَ ع ييى ٌألول ،فتييرا ٌلعطي

بييين ٌِي ي ٌألولييى

وٌلااني ي ي  ،وملي ييا ل عبلق ي ي ٌلمعنوي ي ي ٌلتي يين ت ي يربط بينومي ييا فءي ييانُ ٌلااني ي ي بيان ي ياً وتأنيي ييدًٌ

لؤلولى(.)ٕٓٙ

وهييم ٌِي ي تفيييد ون ٌلنسييخ وٌلتبييديل ميين مقد ٌرتيين  وٌن يننارهييا يننييار ل قييدرَ ٌإللوي ي

وٌل ط يياٍ ل نب يين  وٌلمي يرٌد ه ييو وومت يين ،وفي يين دلي ييل ع ييى ءي يوٌ ٌلنس ييخ ،وٌالس ييتفوام

ل تقرير( .)ٕٓٚوٌلمعنيى ورٌد ون يوصييوم بالاقي بين فيميا هيو وصي
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ع ى رسولوم ما ٌقترحن هبان ٌليوود ع ى موسى  من ٌألشيان ٌلتين نانيُ عاقبتويا

وباالً ع يوم.)ٕٓٛ( .

ٕ -قولن تعالى  :وٌِ ْم قَ َ ِ ِ
يم َر ِّ
يال
ال و ََولَ ْيم تُ ْيى ِمن قَ َ
ٍ و َِرنِن َن ْي َ تُ ْحيِيين ٌْل َم ْيوتَى قَي َ
ال ي ْب َرٌه ُ
َ
(ٕٓٔ)
َبَييى .)ٕٜٓ(قييال ٌب يين عاشييور  .فيين بي ييان هم ي َ ٌالسييتفوام بي يأن ((ٌلوم ي َ ٌس ييتفوام
تقريري ع ى هم ٌلحال  ،وٌلوٌو فيين ل حيال ،وعاميل ٌلحيال فعيل مقيدر دل ع يين قولين س

ورننس وٌلتقدير :ورويا فين حالي ينيا ليم تيىمن وهيو تقريير مءيا ي ميرٌد منين لفيُ عق ين
يلى دف هوٌء

ٌلشاس.

ويرى ٌل ٌر ي(ٕٔٔ) .ون لومٌ ٌإلستفوام وءوين(( :وحيدهما :ونين يسيتفوام بمعنيى ٌلتقريير،
وٌلايياننٌ :لمقصييود ميين هييمٌ ٌلسيىٌل ون يءيييٍ بمييا وءيياٍ بيين ليييع م ٌلسييامعون ون 

نان مىمناً بملا عارفاً بن ،وون ٌلمقصود من همٌ ٌلسىٌل شنن ه رس.

وقيد حميل ٌل م شيري(ٕٕٔ) .هييمٌ ٌالسيتفوام ع يى معنيى ٌإلننييار بقولين (( :فيان ق ييُ:

ني قال لن  و ََولَ ْم تُ ْى ِمن وقد ع م ٌنن ٌابُ ٌلنا
بيين لمييا فييين ميين ٌلفائييدَ ٌلء ي ي ل سييامعين َ بَييى يءيياٍ لمييا بعييد ٌلنفيين معنييا س ب ييى

ييمانام ق يُ :ليءييٍ بميا وءياٍ

همنُس))

وقد قدر وبو ٌلسعود

(ٖٕٔ)

بقولن(( :ولم تع م ولم تىمن بأنن قادر ع يى ٌإلحييان ،ونيي

وشان حتى تسألنن ورٌنتن )) وٌلى همٌ ٌلمعنى مهٍ ٌاللوسن(ٕٗٔ) ،وٌلبيااوي(ٕ٘ٔ).
ووحيانا يمنر ٌلمفسرون ٌلمعانن ٌلااني ٌلمتولدَ من ٌالستفوام ٌلتقريري ٌلمنفن وملا

ميين وييير ٌلتصيري بيين ،ألنوييم وو ييٍ ٌلظيين ترنيوٌ ٌلقييول بييالتقرير ٌعتمييادًٌ ع ييى ظوييور
من سياق ٌلنبلم،فن حين صرْ بن ٌبن عاشور من ملا :
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ال وَلَ ْي َ َه َمٌ بِاْل َح ِّ
ق .)ٕٔٙ(يقيول ٌبين عاشيور(ٌ :.)ٕٔٚإلشيارَ هنيا
ٔ -قولن تعالى  :قَ َ
يلى ٌلبعِ ٌلمي عاينو وشاهدو  ،وٌالستفوام تقريري د ل ع ى نفن ٌألمير ٌلمقيرر بين
ال تيييار مقييد ٌر يق يرٌر ٌلمسييئول ،ف ييملا يس يأل عيين نفيين مييا هييو وٌق ي  ،ألنيين ين نييان ليين

مطم فن ٌإلننار تمرع يلين لنفن ٌلوٌق فن سىٌل ٌلمقرر ،وٌلمقصود وهمٌ حقم فأنوم
نانوٌ ي عمون بطبلنن ،ولملا وءابوٌ بالحر ٌلمواوع إلبطال ما قب ين وهيوسب ىس فويو

يبطييل ٌلنفيين فوييو يق يرٌر بوقييوع ٌلمنفيين ،وي ب ييى هييو حييق ،وونييدوٌ ملييا بالقسييم تحقيق ياً

العترٌفوم ،وي نقر وال نشا فين ف ملا نقسم ع ينس.

ويبيين ٌل م شييري( .)ٕٔٛهييمٌ ٌالسيتفوام بقوليين(( :هييمٌ تعيييير مين ٌا تعييالى لوييم ع ييى

ٌلتنميٍ وقولوم لما نانوٌ يسمعون من حديِ ٌلبعِ ،وٌلء ٌن ميا هيو بيالحق ،وميا هيو

يال باطل )).

ويشير وبو ٌلسعود( .)ٕٜٔون ٌلمقصود بومٌ ٌالستفوام هو ٌلتقري وٌلتوبيخ لويم ع يى

تنييميبوم .ول ي ٌر ي روي فيين هييمٌ ٌالسييتفوام هييو وقييرٍ ل ص يوٌٍ حييين (ٕٕٓ).قييال(( :ين

ٌلنييافرين يننييرون يييوم ٌلقيامي  ،وٌلبعييِ فيين ٌلييدنيا نمييا حنييى ٌا تعييالى عيينوم ملييا ،اييم

يبين ونوم فن ٌِ رَ يقرون بن ،فينون ٌلمعنى ون حالوم فن هيمٌ ٌإلننيار سييىول يليى

ٌإلقرٌر ،وملا ألنوم شاهدوٌ يوم ٌلقيام وٌلاوٌٍ وٌلعقاٍ)).
وقييد ي ت ي

ٌبيين عاشييور فيين بيييان ٌلميرٌد ميين ٌالسييتفوام ليينف

نوعيي وترنيييٍ ٌِيي

ٌلتن سبقتوا عن بقي ٌألئم وٌلمفسرين من ملا:
ِ
ِ
ص ُد ِ
ين .)ٕٕٔ(فقد ردد بين ٌإلننيار
قولن تعالى  :و ََولَ ْي َ ٌلَّنُ بِأ ْ
ور ٌْل َعالَم َ
َعَ َم بِ َما فن ُ
وٌلتقرييير مقييدما ٌإلننييار ع ييى ٌلتقرييير وملييا بقوليينٌ(( :السييتفوام يننيياري يننييا ًٌر ع يييوم

قييولوم س همنييا بييااس وقييولوم سينييا ننييا معنمس،ألنوييم قييالوٌ ملييا ظنييا ميينوم ون يييروّ نييمبوم

ونفاقوم ع ى رسول ٌا  فنان ٌإلننيار ع ييوم متايمنا ونويم نيامبون فين ٌقيولوم ...

ََّه ٌا بن ٌل طاٍ ل نبين  فين صيورَ ٌلتقريير
ويءو ون ينون ٌالستفوام تقريرياً وّ َ
بمييا ٌنعييم ٌا بيين ع ييين ميين ينبائيين بييأحوٌل ٌلم تبسييين بالنفيياق ،وهييمٌ ٌألسي وٍ شييائ فيين
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ٌالسييتفوام ٌلتقريييري ،وناي ي ًٌر مييا ي تييب
تصدق مقالوم))(ٕٕٕ).

باإلننيياري ،وال يفييرق بينومييا يال ٌلمقييام ،وي فييبل

فن حين وءم ٌلمفسرون ع ى ون ٌالستفوام هنا ل تقرير وٌن لم يصرحوٌ بن وحيانيا

فويمٌ ٌبيين حيييان(ٖٕٕ) .يشييير يلييين بييالتقرير بقولين(( :هييمٌ ٌسييتفوام معنييا ٌلتقرييير ،وي قييد

ع م ما ٌنطيوُ ع يين ٌلايمائر مين يير وشير)) .ومينوم مين ليم يصيرْ بين بيل ٌنتفيى
فقط باإلشارَ يليين عين طرييق تفسيير ٌِيي ومينوم ٌل م شيري(ٕٕٗ) .بقولين(( :و بير 
ونن وع م من ٌلعالمين بما فن صدورهم ،ومين مليا ميا تنين صيدور هيىالن مين ٌلنفياق،
وهمٌ ٌطبلع منن ل مىمنين ع ى ما وبطنو ام ،وعد ٌلمىمنين وووعد ٌلمنافقين)).
ويقول ٌبن ناير(ٕٕ٘)(( :وي وو ليي

ٌا بيأع م بميا فين ق يوبوم وميا تننين ايمائرهم

وٌن ٌظوييروٌ لنييم ٌلموٌفق ي )) وقيييل هييم ميين نييان فيين ييمييانوم اييع

نييانوٌ يمٌ مسييوم

ٌألمى من ٌلنفار ،وو لم يءدوٌ من قوَ ٌإلسبلم ،وونصير ٌا ٌلميىمنين فين ميوطن مين

ٌلموٌطن ،قالوٌ ينا ننا معنم يراون بومٌ وما قب ن ٌلمنافقون( ،)ٕٕٙوقيل ورٌدوٌ ٌلت بي
وال يص ي ملييا ،ألن ٌلت بييي

ينمييا ينييون عنييدما ي ييال

ٌألمر ع ى قولن وال ييدري ميا فين ق بين في تيب

ٌلقييول ٌلق ييٍ ،فالسييام يبنيين

ٌألمير ع يين ،ووميا ٌا تعيالى فويو ع ييم

بييمٌُ ٌلصييدور ( .)ٕٕٚونحيين نع ير ون ترنيييٍ ٌالسييتفوام هنييا يقتايين ٌلتقرييير ،ألن
هم َ ٌلنفن د ُ ع ى س ليي س فنفيُ ٌلنفين ٌلحاصيل بويا فصيار ٌلنيبلم ياباتيا فيالوم َ
هنا ل تقرير وٌلتوبيخ(.)ٕٕٛ

وقد يصيٍ ٌبن عاشور فن تفسير لمعنى ٌالستفوام ٌليوٌرد فين ٌِيي فين حيين تيأتن

ورٌن ٌلمفسرين ب بلفن من ملا:
ِ ِ
ين وَلَن َي ْن ِفي ُن ْم وَن ُي ِمي َّد ُن ْم َرُّب ُنيم .)ٕٕٜ(مين ٌلمبلحيظ ون
قولن تعالى  :يِ ْم تَقُو ُل لْ ُم ْى ِمن َ
همٌ ٌالستفوام ونظائر معنا مءا ي هو ٌلتقريير ،ألن ٌلومي َ مي حير ٌلنفين ال تنياد
تستعمل يال فن ٌلتقرير نملا ٌلمقام يقتان ويناسٍ ون ينون تقرير ٌلم اطٍ وليي

ٌإلننار وهمٌ ما قيال بين ٌبين عاشيور(ٖٕٓ) .مين ٌنينس ٌسيتفوام تقرييري وٌلتقريير يناير ون
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يورد ع ى ٌلنفن  ...وٌنما ءنن فن ٌلنفن بحر سلنس ٌلمي يفيد تأنيد ٌلنفين لئلشيعار
مين نفايي

بأنوم نيانوٌ ييوم بيدر لق يتوم ،وايعفوم مي نايرَ عيددهم ،وشيونتوم نالييائ

همٌ ٌلمدد من ٌلمبلئن  ،فيأوق ٌالسيتفوام ٌلتقرييري ع يى مليا لينيون ت قينياً لمين ي يالج

نفسن ٌلييأ

مين نفايي مليا ٌلعيدد مين ٌلمبلئني بيأن يصيرْ بميا فين نفسين ،وٌلمقصيود

من ملا ال م  ،وهمٌ ياباُ ون ملا ٌلعدد نا س.

ف ي يين ح ي ييين فسي ي يير ٌو ي ييٍ ٌألئمي ي ي وٌلمفسي ي ييرين بأن ي يين ٌس ي ييتفوام ع ي ي ييى ع ي ييدم ٌلنفاي ي ي ي ،

فال م شييري(ٖٕٔ) .يقول:ينيين ((يننييار ون ال ينفيييوم ٌإلمييدٌد بابلاي ٌِلي

ميين ٌلمبلئن ي

وٌنمييا ءيينن بي يس ليينس ٌلييمي هييو لتأنيييد ٌلنفيين ،لئلشييعار بييأنوم نييانوٌ لق ييتوم ،واييعفوم،
ونارَ عددهم ،وشونتوم ناِيسين من ٌلنصر))
ويءع يل ٌاللوسيين

(ٕٖٕ)

ٌلوم ي َ لئلننييار بقوليينٌ(( :لوم ي َ إلننييار ونيين ال ينفيييوم ملييا،

ووتى بي سلنس لتأنيد ٌلنفن)) وٌلى همٌ ٌلمعنى مهيٍ ٌبين حييان(ٖٖٕ) ،ووبيو ٌلسيعود(ٖٕٗ)،
وٌلنسفن(ٖٕ٘) ،وويرهم من ٌألئم وءنن سب نس دون سالس ألنوا وب فن ٌلنفن.

()ٕٖٙ

ووحيانييا قييد ي ط ي فيين بيييان نييوع ٌإلسييتفوام ٌل يوٌرد فيين ٌِي ي  ،ويتفييق ورييين م ي بعييض
َّ ِ
همُن يوٌ .)ٕٖٚ(لييدى ٌبيين
ٌلمفس يرين ونبلحييظ ملييا فيين قوليين تعييالى  :وَ َفَي ْيم َي ْي يأَ ِ ٌلييم َ
ين َ
عاشييور(ٌ(( : )ٕٖٛسييتفواماً ينناري ياً ،النتفييان يييأ ٌلييمين همن يوٌ وي فوييم حقيقيييون ب ي وٌل

يأسوم ،وون يع موٌ ون لو يشان ٌا لودى ٌلنا

ءميعا)) وٌليى هيمٌ ٌلتفسيير مهيٍ نيل

ميين وبيين ٌلسييعود ٌلييمي قييال ينيينٌ(( :سييتفوام يننيياري وي يننييار وقييوع ))
منن ٌلقول ٌاللوسن

(ٕٓٗ)

()ٕٖٜ

وقييد فصييل

يم روى ٌنن ٌستفوام ينناري بقولن(( :وٌإلننار ع ى همٌ متوءن

يلى ٌلمعطوفين ءميعاً ،ووع موٌ نون ٌألمر ءميعا ا تعالى ،ف م يع موٌ ما يوءبن ملا
ٌلع م مما منر  ...ووياً ميا نيان فاإلننيار يننيار ٌلوقيوع ال ٌلوٌقي  ،ومنياط ٌإلننيار ليي

عيدم ع موييم بمايمون ٌلشييرطي فقييط بيل عييدم ع مويم بعييدم تحقييق مقيدموا ،نأنين قيييل:

ولم يع موٌ ون ٌا تعيالى ليو شيان هيدٌيتوم لويدٌهم ،وونين  ليم يشيأ مليا)).فن حيين ليم
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يبييين ٌل م شييري

(ٕٔٗ)

ٌلم يرٌد ميين هييمٌ ٌالسييتفوام بييل ٌنتفييى فقييط بتفسييير ٌِي ي  ،وحييمٌ

حمو نل من ٌل ٌر ي(ٕٕٗ) ،وٌلبغوي
وقد وصاٍ ٌلروي وبو حيان

(ٕ٘ٗ)

(ٖٕٗ)،

وٌلبيااوي(ٕٗٗ) ،وويرهم من ٌلمفسرين.

حين فسر هيمٌ ٌالسيتفوام ع يى وءين ٌلتقريير بقولين:

((ويحتمييل عنييدي وءيين ه يير وييير ٌلييمي منييرو وهييو ون ٌلنييبلم تييام عنييد قوليين تعييالى:

وَ َفَ ْم َي ْيأَ ِ  وهو تقرير وي قد يئ
فوييو يمًٌ ٌسييتفوام تقريييري ،ولييي ينناري ياً نمييا مهييٍ ٌبيين عاشييور ووييير  ،وملييا ألن
ٌلمىمنون من ييمان هىالن ٌلمعاندين)).

ٌلمقام يأبا يم ني

()ٕٗٙ

يننر ع ى ٌلمىمنين ع موم ون ٌا لو يشيان لو يدى ٌلنيا

ءميعيا.

وقد وق ٌبن عاشور فن نف ٌل طأ فن تفسير لقولن تعالى :وَلَ ْم َي َيرْوٌْ ِيلَيى ٌلطَّ ْي ِير
مسي ي َّ ر ٍ
ٌلس ي َيمان )ٕٗٚ(يم ص ييرْ بأن يين ٌس ييتفوام ينن يياري( ،)ٕٗٛوه ييو ٌس ييتفوام
ٌُ ِف يين َء ي ِّيو َّ
َُ َ
تقريي ييري في يين ٌألصيييل ،ونبلحي ييظ ون ٌبييين عاشيييور يق ي ي فييين ٌلسي ييوو وٌل طيييأ فييين بيي ييان

ٌالستفوام ،و اص فن ٌِياُ ٌلتن تبدو بي سولم ترس وولم يروٌس.

وقييد يتفييق ع مييان ٌلتفسييير ع ييى ون ٌالسييتفوام ٌلميرٌد ميين ٌِيي ل تقرييير فيين حييين يشييم

ٌبن عاشور فيءع ن لئلننار من ملا:
َن ٌلَّ يين وَني ي َ َل ِم يين َّ ِ
يان )ٕٜٗ(ق ييال ٌب يين عاش ييور(ٕٓ٘):
قول يين تع ييالى :وَلَ ي ْيم تَي َير و َّ َ
َ
ٌلس ي َيمان َم ي ً
((ٌالسييتفوام يننيياري ن لييُ ٌِي ي لغف ي ناييير ميين ٌلنييا عيين ٌالعتبييار بوييم ٌلنعم ي ،
وٌالعتدٌد لوا ،من ل ٌلع م بوا فأننر ملا ع يى ٌلنيا

ٌليمين وهم يوٌ ٌلشينر وٌالعتبيار،

وٌنم ييا حن يين ٌلفع ييل ٌلمس ييتفوم عن يين ٌإلنن يياري مقترن ييا بح يير سل ييمس ٌل ييمي ي ص يين يل ييى
ٌلمعنييى ،وحنيين متع قي بصيييغ ٌلماايين بقوليين تعييالى :وَني َ َل ِميين َّ ِ
يان وهييو
ُ
َ
ٌلسي َيمان َمي ً
ٌإلن ي ٌل بصيييغ ٌلماايين ،ولييم ي يرٌع فيومييا معنييى تءييدد ملييا ،ألن ين موق ي يننييار عييدم

ٌلع م بملا هو نونن وم ًٌر متقر ًٌر مااياً ال ُيدعى ءو ن)).
فيين حييين فسيير ٌو ييٍ ٌألئمي ع ييى ونيين ٌسييتفوام تقريييري ميينوم وبييو ٌلسييعود(ٕٔ٘) بقوليين:

((هي ييو يسي ييتفوام تقريي ييري  ...وٌياي ييار صي يييغ ٌالسي ييتقبال لئلشي ييعار بتءي ييدد ٌاي يير ٌإلن ي ي ٌل
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وٌستمرٌر  ،وو الستحاار صورَ ٌإل ارٌر)) وٌلى همٌ مهيٍ ٌاللوسين

(ٕٕ٘)

بقولين(( :

ير ل ميان ٌلمني ل ،وٌالسيتفوام ل تقريير،
وي ٌلم تع يم مليا ،وءيو نيون ٌلرىيي بصيري نظ ٌ

وهي ييمٌ روي ٌلبياي يياوي ويا ي ياً (ٖٕ٘)وسي يينُ عي يين ٌلم ي يرٌد مي يين هي ييمٌ ٌالسي ييتفوام ني ييل مي يين

ٌل م شري

(ٕٗ٘)

وٌل ٌر ي

(ٕ٘٘)

فقد ٌنتفيا بتفسير ٌِي وبيان معناها فقط.

وقييد يفسيير ٌالسييتفوام بأنيين تقريييري ع ييى ٌلييروم ميين ونيين متنييون ميين نف ي

ٌلترنيييٍ

ٌلسييابق سوليم تييرس بلفييا لعادتيين فيين حمييل بعييض مظيياهر ع ييى ٌإلننييار متفقياً بييملا مي
ٌو ٍ ع مان ٌلتفسير من ملا:

َصي َيح ِ
اٍ ٌْل ِفيي ِيل
قوليين تعييالى  :وَلَي ْيم تَي َير َن ْيي َ فَ َعي َيل َرُّبي َ
يا بِأ ْ
ٌالستفوام بأنن تقريري م بيان ٌلمعانن ٌلااني ٌلمتولدَ عنن ،وبيان تفسير ٌلرىيي قيال
()ٕ٘ٙ

يفسيير ٌبيين عاشييور هييمٌ

ٌبيين عاشييور((( :)ٕ٘ٚهييو ٌسييتفوام تقريييري ،وقييد بينييا ون ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ناي ي ًٌر مييا
ينون ع ى نفن ٌلمقرر بااباتن ل اق  ،فان ٌلمقرر ال يسعن يال ياباُ ٌلمنفن ...

وٌالستفوام ٌلتقريري هنا مءا بعبلق ٌل وم ،وهو مءا ناير ٌستعمالن فن نبلموم
فصار نالحقيق لشورتن ،وع ين فالتقرير مستعمل مءا ًٌ فن ٌلتنريم يشارَ يليى ون مليا
نان يرهاصا ل نبن  ،وفين م ملا تعريض بنفرٌن قريش نعم عظيم مين نعيم ٌا
ع يوم ،يم لم ي ٌلوٌ يعبدون وير  ،وٌلرىي يءو ون تنون مءا ي مستعارَ ل ع يم ٌلبيال

من ٌليقيين حيد ٌألمير ٌلمرئين ،لتيوٌتر ميا فعيل ٌا بأصيحاٍ ٌلفييل ،يم يءيو ون تنيون

ٌلرىي بصري بالنسب لمن تءاو سنن نيفاً و مسين سين عنيد ني ول ٌِيي ممين شيود
حادِ ٌلفيل وبلماً وو فتى مال وبن قحاف  ،ووبن طالٍ ،ووبن بن

))

يق ييول ٌاللوس يين(ٌ(( :)ٕ٘ٛلظ يياهر ون ٌل ط يياٍ لرس ييول  ،وٌلومي ي َ لتقري يير رىيت يين 

باننييار عييدموا ،وهيين بص يري تُءييوَ بوييا عيين ٌلع ييم ع ييى سييبيل ٌالسييتعارَ ٌلتبعي ي  ،وو
ٌلمء ييا ٌلمرسي ييل ألنوي ييا س ييببي  ،وو يءيييو ءع ويييا ع ميي ي م يين وول ٌألمي يير يال ون مٌا
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وب )) .وٌلمعنى ونا رويُ هاار فعل ٌا بالحبش  ،وسمعُ ٌأل بيار بين متيوٌترَ فقاميُ
لا مقام ٌلمشاهدَ(.)ٕٜ٘

وفيين ناييير ميين ٌألحيييان يييردد ٌبيين عاشييور نييوع ٌالسييتفوام بييين ٌلتقرييير وٌإلننييار ميين

ملا:

ِ
ييروٌْ ِفيين ٌأل َْر ِ
ض
قوليين تعييالى  :وَ َفَي ْيم َيسي ُ
ينناري)) .وايم يفسير تفسيير ٌلتقريير بقولين(( :وون مءميوع ٌلمتحيدِ عينوم سياروٌ فين
(ٓ)ٕٙ

يقييول ٌبيين عاشييور(ٌٔ(( :)ٕٙالسييتفوام

ٌألرض ف وروٌ عاقب ٌلمنمبين مال عاد وامود)) ،فالمفووم من نبلمن ون ٌالستفوام هنا
يقتان ٌلتقرير ال ٌإلننار(ٕ.)ٕٙ

ير
ا ًٌّ
ونملا ما ءان فن قولن تعالى  :وَفَ َبل َي َرْو َن و ََّال َي ْرِء ُ يِلَ ْي ِو ْم قَ ْوالً َوَال َي ْمِي ُ
ا لَوُ ْيم َ
َوَال َن ْفعاً )ٕٖٙ(فقد حمل ٌبن عاشور(ٗ )ٕٙهمٌ ٌإلستفوام ع ى ٌإلننار ام فسر تفسي ًٌر
تقري ي ًٌر بقوليين(( :يسييتفوام يننيياري ن ل يوٌ من ل ي ميين ال يييرى ٌلعءييل ،لعييدم ء يريوم ع ييى
موءييٍ ٌلبصيير ،فييأننر ع يييوم عييدم رىيييتوم ملييا م ي ظوييور ،وي ني ي

يييدعون يلوي ي

ل عءل وهيم ييرون ون ال ييتن م ،وال يسيتطي نفعياً وال اي ًٌر ،وٌلرىيي هنيا بصيري مننيى

لوا ،وو مستعم فن مط ق ٌإلدرٌا ،ف لُ يلى معنيى ٌالعتقياد وٌلع يم )) .ونبلحيظ ون
معن ييى ٌلتقري يير هن ييا م يين وواي ي دالالُ ٌلمق ييام ٌلوٌقي ي في يين ٌإلس ييتفوام ،ف يياا يق ييررهم

بحصييول ٌلرىي ي لوييم س يوٌن ونانييُ ٌلرىي ي بص يري  ،وو ع مي ي وم ي هييم ٌلرىي ي ا ي وٌ

فعبدوٌ ٌلعءل يلواً وٌحدًٌ من دون ٌا(٘ ،)ٕٙويمنن ياياف معنيى ٌلتيوبيخ وٌلتقريي يليى
معنى ٌلتقرير.

()ٕٙٙ

وقد يمهٍ ٌبين عاشيور ميمهٍ ٌألئمي

فين تفسيير ٌإلسيتفوام ٌليوٌرد فين ٌِيي ع يى

ٌنن يستفوام تقرير من ءو  ،وٌننار من ءو و رى من ملا ما ءان فن:
يا ِمين قَْبِ ِين ِم َين ٌلقُ ُير ِ
قولن تعيالى  :و ََولَ ْيم َي ْعَ ْيم و َّ
ون )ٕٙٚ(فقيد نيان البين
َهَ َ
َن ٌلَّينَ قَ ْيد و ْ
عاش ييور( )ٕٙٛروي مت ييردد ف يين نوعيي ي ٌالس ييتفوام بقول يينٌ(( :لومي ي َ ف يين  و ََولَ ي ْيم َي ْعَ ي ْيم 
لبلستفوام ٌإلننياري ٌلتعءبين تعءبياً مين عيدم ءريين ع يى موءيٍ ع مين بيأن ٌا تعيالى
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ٌه ا ومما ع ى بطرهم ٌلنعم  ،وٌعءابوم بقيوتوم ،ونسييانن حتيى صيار نأنين ليم يع مين
تعءيب ياً ميين ف يوٌُ م ٌرعيياَ ملييا منيين م ي سييع ع ميين بغييير ميين بيياٍ حفظييُ ٌلشيينن
ووابُ عنا وشيان)) .وهمٌ ما مهٍ يلين ٌل م شري

()ٕٜٙ

بقولين (( :وي فين ءم ي ميا

عنييد ميين ٌلع ييم ٌلييمي يدعييا  ،هييمٌ حتييى ال يغتيير بنايرَ ماليين وقوتيين ،ويءييو ون ينييون
يال يَِّن َمييا وُوتِيتُيينُ َعَييى ِعْ ي ٍيم ِعني ِيدي )ٕٚٓ(فييتفءج
نفي ياً لع ميين بييملا ألنيين لمييا قييال  :قَي َ
بالع م ،وتعظم بين قييل :وعنيد مايل مليا ٌلع يم ٌليمي يدعيا  ،وروى نفسين مسيتوءب لنيل
نعم  ،ولو يع م ني
وروى ٌل ٌر ي

(ٔ)ٕٚ

بومٌ ٌلع م ٌلناف يقن بن نفسن مصارع ٌلوالنين)).

ون فن همٌ ٌالستفوام وءوين وفسير ع يى ٌلنفين وٌإلابياُ بقولين:

(( فييين وءوييان ٌألول :يءييو ون ينييون هييمٌ ياباتياً لع ميين بييان ٌا تعييالى قييد وه ييا قب يين

من ٌلقرون من هو وقوى منن ،ووونى ،ألنن قد ق ور ُ فن ٌلتورٌَ ،وو بر بن موسى ،
وو سمعن من حفاظ ٌلتوٌريخ نأنن قيل لن :وولم يع يم فين حم ين ميا عنيد مين ٌلع يم هيمٌ

حتى ال يغتر بنارَ مالن ،وقوتن ،وٌلروي ٌلاانن :يءو ون ينون نفياً لع من بملا نأنن
لمييا قييال  وُوتِيتُيينُ َعَييى ِعْيٍيم ِعني ِيدي فتصي بييالع م وتعظييم بيين ،قيييل عنييد ماييل ملييا
ٌلع م ٌلمي يدعا وروى نفسن بين مسيتوءب لنيل نعمي  ،وليم يع يم هيمٌ ٌلع يم ٌلنياف حتيى
يقين مصارع ٌلوالنين)).

وقيد صييرْ بمعنيى ٌإلننييار وٌلتقرييير ٌاللوسين

(ٕ)ٕٚ

وتنبن ع ى طئن فن ٌوترٌر ،وٌلمعنى ولم يق

بقوليين  (( :هييو تقريير لع ميين ملييا،

ع ى ما يفيد ٌلع م ،ولم يع م ميا فعيل

ٌا تعالى بمن هو ٌشد منن قوَ حتى ال يغتر بميا ٌوتير بين ،ويحتميل ون تنيون ٌلومي َ
لئلننار دٌ ع ى مقدر وءم و ََولَ ْم َي ْعَ ْم حالي مقررَ لئلننار ودٌل ع ى ٌنتفان ما
د ُ ع ين  ...وٌلمعنى رد ٌدعائن بالع م ،وٌلتعظم بن ينفن هيمٌ ٌلع يم عنين ،وي وع يم
مييا ٌدعييا ولييم يع ييم هييمٌ حتييى يقييين نفسيين مصييارع ٌلوييالنين)) .وي هييم يسييالون س يىٌل
تقري  ،وتوبيخ ،وتعءيٍ ال سىٌل ٌستعبلم(ٖ.)ٕٚ
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اخلـامتــة
وفيوا ءم من ٌلنتائج توصل يليوا ٌلبحِ:
ٌٔ -إلس ييتفوام ه ييو ٌالس ييت بار وٌالس ييتعبلم م ييا ف يين ا ييمير ٌلم اط ييٍ،وو ه ييو ط ييٍ
حصول صورَ ٌلشنن فن ٌلمهن.
ٕ -لئلس ييتفوام ودوٌُ لن ييل ودٌَ وظيفي ي وو وظ ييائ
حييرو

اصي ي بو ييا وه يين ع ييى ن ييوعين:

وهيين سٌلوم ي َ ،وهييلس ،ووسييمان وتنييون ل تصييور فقييط منوييا سميين ،ومييا ،وويييان،

وني ي  ،ووييين ،ومتييى ،وونييى ،ووي ،ونمس.وقييد ي ييرّ ٌإلسييتفوام عيين وصييل معنييا يلييى

وورٌض ،ومعان ببلوي ينش

عنوا سياق ٌلنبلم ،وتدل ع يوا قرٌئن ٌألحوٌل .

ٖ -من وهم ٌألورٌض ٌلتين ي يرّ يليويا ٌإلسيتفوام ٌألمير ،وٌلنوين ،وٌلنفين ،وٌلتسيوي ،
وٌلتعءي ييٍ ،وٌلي ييتونم ،وٌلتي ييوبيخ ،وٌلتبني ي يُ ،وٌلوعيي ييد ،وٌلتعظي يييم ،وٌلتشي ييويق ،وٌلتنبيي يين،

وٌلتمنن ،وٌلخ .
ٗ -لئلستفوام معنيان ٌإلنشان ،ويتامن ٌلمعانن ٌلااني ٌلمتولدَ منن وتيىدي وو ٌراياً
ببلوي مقترن بالسياق وٌلدالل وٌلمعنى ٌلاانن هو ٌل بر ،وينقسم يلى نيوعين ٌإلننيار

وٌلتقرير.

ٌ٘ -إلس ييتفوام ٌإلنن يياري ه ييو ييروّ ٌإلس ييتفوام ع يين معن ييا ٌلحقيق يين ل داللي ي ع ييى ون
ٌلمستفوم عنن ومر يننر سيوٌن ونيان عرفيا وو شيرعا.وهو ع يى قسيمين ٌسيتفوام يننياري

تنميبن ،وٌستفوام ينناري توبي ن ،وٌلمرٌد باالستفوام ٌلتقريري :هو ٌلحنيم بابوتين فويو
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بر بان ٌلممنور عقيٍ ٌألدٌَ وٌقي ٌط يٍ يقيرٌر ٌلم اطيٍ بين مين نيون ٌلسيائل يع يم
فوو ٌستفوام يقرر ٌلم اطٍ .
 -ٙوقد نيان البين عاشيور دور نبيير فين بييان ٌإلسيتفوام ٌلتقرييري ٌلمابيُ فين وو يٍ

سييور ٌلقيرهن ٌلنيريم ،وقييد ٌتفييق ورييين مي معظييم هرٌن ٌلمفسيرين ،وميين ملييا مييابلً مييا ورد

فن سورَ هود هي .ٕٛ

 -ٚوقد ال يشير وحيانا يلى ٌالستفوام ٌلتقريري ٌلمابُ بطريق مباشرَ ،بل يبين معنا
فن وانان تفسير لآلي من ملا ما ورد فن سورَ سبا هي ٕٗ.
 -ٛوقد ي ت

ٌلطاهر بن عاشور م ٌلمفسرين فن بيان نيوع ٌإلسيتفوام ،فمينوم مين

يييمهٍ يلييى ونيين يسييتفوام يننيياري ،وميينوم ميين يسيينُ عيين بيييان نوعيين ،وينتفيين بتفسييير

فقط فن حين يصرْ ٌبن عاشور بأنين يسيتفوام تقرييري ،وهيو محيق بيملا وفقيا ل قوٌعيد

ٌلببلوي لئلستفوام ٌلتقريري من ملا ما ورد فن سورَ ٌلتوب هي .ٜٔٓ
 -ٜووحيانا تأتن هرٌن ٌبن عاشور ع ى وير ٌلصيوٌٍ فين بيانين لئلسيتفوام ٌلتقرييري،
حيِ يفسر بأنن يستفوام ينناري ،وبصيورَ صيريح وو متايمناً معنيى ٌلنفين مين مليا
ما ورد فن سورَ ٌلنمل هي ٓ.ٜ

ٓٔ-وقد يفسر ٌإلستفوام ع ى ونن تقريري من ءو  ،وٌنناري من ءو و رى من وير
ون يبين وءن ٌلتءوي  .من ملا ما ورد فن سورَ ٌل مر ٌِي .ٕٜ
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ٔٔ-ونييان البيين عاشييور دور ويا ياً فيين بيييان وو ييٍ ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمنفيين فيين
ٌلقرهن ٌلنريم ،وقد وٌفق روين روي وو يٍ ٌلمفسيرين ٌلقيدمان وٌلمحيداين مين مليا ميا ورد

فن سورَ ٌلبقرَ ٓ.ٕٙ

ٕٔ-وقد يصرْ باإلستفوام ٌلتقريري ٌلمنفن فن حيين ييمنر ٌلمفسيرون ٌلمعيانى ٌلاانيي

ٌلمتولييدَ ميين ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمنفيين ميين وييير ٌلتص يري بيين وملييا يعتمييادًٌ ع ييى
ظوور من سياق ٌلنبلم من ملا ما ورد فن سورَ ٌألنعام ٌِي ٖٓ.

ٖٔ-وقييد ي طي ٌبيين عاشييور فيين ءعييل ٌإلسييتفوام لئلننييار ،وملييا بلفياً لبقيي ٌألئمي

وٌلمفسرين ٌلمين وءمعوٌ ع ى ونن يستفوام تقريري منفن ،ونبلحيظ مليا ميابل فين سيورَ

ٌلعننبوُ ٌِي ٓٔ.

ٗٔ-وقد يصيٍ ٌبين عاشيور فين تفسيير لمعنيى ٌإلسيتفوام ٌليوٌرد فين ٌِيي  ،فين حيين
تأتن هرٌن ٌلمفسرين ب بلفن من ملا ما ورد فن سورَ

هل عمرٌن ٌِي ٕٗٔ.

٘ٔ-ونبلحييظ ون ٌبيين عاشييور يق ي فيين ٌلسييوو ،وٌل طييأ فيين بيييان ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري

ٌلمنفن يم يفسر باإلننار ،وب اص ٌِياُ ٌلتن تبدو
بي سولم تر و ولم يروٌس .

املصادر واملراجع
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ٌ -1إلتقييان فيين ع ييوم ٌلق يرهن :لءييبلل ٌلييدين عبييدٌلرحمن بيين وبيين بنيير ٌلسيييوطن ُ
ٜٔٔهي ،تحقيق :فوٌ ٌحمد رم يٌ ،لناشر :دٌر ٌلنتاٍ ٌلعربن ،بيروُ ٕ٘ٓٓ.
ٕ -يرشيياد ٌلعقييل ٌلس ي يم يلييى م ٌيييا ٌلنتيياٍ ٌلن يريم ،تفسييير وبيين ٌلسييعود :لمحمييد بيين
مصطفى ٌلعمادي ٌلحنفن ُ ٕٜٛهي ،رّ وحاديان وع ق ع ين وايبط بحاين :محميد

صي ييبحن حسي يينٌ ،لناشي يير :منتب ي ي ٌلبحي ييوِ وٌلد ٌرسي يياُ – دٌر ٌلفني يير -بيي ييروُ طٔ-

ٕٔٓٓم.

ٖ -يع يرٌٍ ٌلق يرهن ٌلن يريم وبيانيين :لمحيين ٌلييدين ٌلييدرويشل دٌر ٌليمام ي ل طب ي وٌلنشيير
وٌلتو ي  ،دٌر ٌبن ناير ل طب وٌلنشر وٌلتو ي  ،طٕٓٓٗ -ٚم.
ٌٗ -ألسياليٍ ٌإلنشيائي ووسيرٌرها فين ٌلقيرهن ٌلنيريم :لصيباْ عبييد د ٌر  ،مصيير طٔ-
ٜٔٛٙم.
٘ -وساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين وٌلببلويين :لقي
بغدٌد – .ٜٔٛٛ

يسماعيل ٌألوسن ،بيُ ٌلحنمي ،

ٌ -ٙإلشارٌُ وٌلتنبيواُ فن ع م ٌلببلو  :لرنن ٌلدين محميد بين محميد ٌلءرءيانن ُ
ٕٜٚهي ،ع ق ع ين ووا حوٌشين :يبرٌهيم شم

ٌلدينٌ ،لناشر :دٌر ٌلنتيٍ ٌلع ميي

– بيروُ – ٌلطبع ٌألولى ٕٕٓٓم.
ٌ -ٚلبرهان فن ع وم ٌلقرهن :لبدر ٌلدين ٌل رنشن ،تحقيق :محمد وبوٌلفال يبرٌهيم،
مصر طٜٔٔ٘ٚ -م.
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 -ٛتأويل مشنل ٌلقرهن :ألبن محمد عبدٌا بن مس م بين قتيبي  ،شيرحن ونشيرٌ :حميد

صقر ،دٌر ٌلترٌٌِ -لقاهرَ -طٕٜٖٔٚ -م.

ٌ -ٜلتحرير وٌلتنوير :لمحمد ٌلطياهر بين عاشيور ،دٌر سيحنون ل نشير وٌلتو يي  -دٌر
نصر ل طباع  -تون ( -د.ط) ٜٜٔٚم.

ٓٔ -تفسير ٌلبحر ٌلمحيط :لمحمد بن يوس

بن ع ن بن يوس

بن حيان ،تحقيق:

عبدٌلر ٌق ٌلموديٌ ،لناشر :دٌر يحيان ٌلترٌِ ٌلعربن ،بيروُ طٕٕٔٓٓ -م.
ٔٔ -تفسييير ٌلبغييوي ٌلمسييمى معييالم ٌلتن يييل :ألبيين محمييد ٌلحسييين بيين مسييعود ٌلف يرٌن
ٌلبغييوي ٌلشييافعن ُ ٘ٔٙه يي ،يعييدٌد :الييد عبييدٌلرحمن ٌلعييا ومييروٌن س يوٌرٌ ،لناشيير:
دٌر ٌلمعرف  ،بيروُ .

ٕٔ -تفسير ٌلبيااوي ٌلمسمى ونوٌر ٌلتن يل ووسرٌر ٌلتأويل :لناصر ٌلدين وبن سعيد
عبييدٌا بيين عميير بيين محمييد ٌلشييي ٌر ي ٌلبيايياوي ُٜٔٚه يي ،منشييو ٌرُ :محمييد ع يين
بياون ،دٌر ٌلنتٍ ٌلع مي  ،بيروُ ط ٖٖٔٓٓ -م.
ٖٔ -تفس ييير ٌلقي يرهن ٌلعظ يييم :لعم يياد ٌل ييدين وب يين ٌلف ييدٌن يس ييماعيل ب يين ناي يير ٌلقرش يين

ٌلدمشقن ُ ٗٚٚهي ،قدم لن :عبدٌلقادر ٌالرناىوطٌ ،لناشر :دٌر ٌلسبلم – ٌلريياض –
ودٌر ٌلفيحان – دمشق طٕ،ٜٜٔٛم.
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ٌٗٔ -لتفسيير ٌلنبييير وو مفياتي ٌلغيييٍ :لف ير ٌلييدين محمييد بين عميير بين ٌلحسييين بيين
ٌلحسن بين ع ين ٌلتميمين ٌلبنيري ٌلي ٌر ي ٌلشيافعن ُ ٗٓٙهيي ،منشيورٌُ :محميد ع ين

بياون -دٌر ٌلنتٍ ٌلع مي  -بيروُ طٖٕٓٓٗ -م.
٘ٔ -تفسييير ٌلنشييا

عيين حقييائق ٌلتن يييل وعيييون ٌألقاويييل فيين وءييو ٌلتأويييل :ألبيين

وحاديان وع ق ع ين:

يل مأمون شيحاٌ،لناشر :دٌر ٌلمعرف  -بيروُ طٕ.ٕٕٓٓ -

ٌلقاسييم ءييار ٌا محمييد بيين عميير ٌل م شييري ٌل يوٌر من ُٖ٘ٛه ييٌ ،عتنييى بيين و ييرّ

ٌ -ٔٙلتفسييير ٌلببلو ين لئلسييتفوام فيين ٌلق يرهن ٌلحنيييم :لعبييد ٌلعظيييم ٌلمطعنيين ،منتب ي
وهب طٕ٘ٓٓٚ -م.

ٌ -ٔٚلءنن ٌلدٌنن فن حرو

ٌلمعيانن :لحسين قاسيم ٌلميرٌدي ،تحقييق :طين محسين،

ٌلناشر :دٌر ٌلنتٍ -ءامعي ٌلموصيل (د.طٕ) ٜٔٚٙم ،وبتحقييق :ف ٌرليدين قبياوَ و

محمد نديم فاال.

 -ٔٛحس يين ٌلتوس ييل يل ييى ص ييناع ٌلترس ييل :لش ييواٍ ٌل ييدين محم ييود ح ب يين ،بغ ييدٌد –
ٜٓٔٛم.

 -ٜٔدالئي ييل ٌإلعءي ييا  :لعبي ييد ٌلقي يياهر ٌلءرءي ييانن ،شي ييرْ وتع يي ييق :محمي ييد عبي ييدٌلعظيم
فاءن ،طٔ -مصر ٜٜٔٙم.
ٕٓ -دالئييل ٌإلعءييا فيين ع ييم ٌلمعييانن :لعبييد ٌلقيياهر بيين عبييدٌلرحمن ٌلءرءييانن ُ
ٔٗٚم ،تحقيي ييق :عبدٌلحميي ييد هني ييدٌوي ،منشي ييورٌُ محمي ييد ع ي يين بياي ييون ،دٌر ٌلنتي ييٍ

ٌلع مي  -بيروُ طٕٔٓٓٔ -م.
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ٕٔ -روْ ٌلمعييانن فيين تفسييير ٌلق يرهن ٌلعظيييم وٌلسييب ٌلماييانن :لشييواٍ ٌلييدين ٌلسيييد
محمود ٌاللوسن ٌلبغدٌدي ،تحقيق :محمد ٌحمد ٌالمدي ،وعمر عبد ٌلسبلم ٌلسبلمن،

ٌلناشر :دٌر يحيان ٌلترٌِ ٌلعربن ،بيروُ طٕٔٓٓٓ -م.
ٕٕ -شرْ ٌلنافي فن ٌلنحو :ألبن ٌلحاءٍ ٌلران ٌالسترباديٌ ،لناشير :دٌر ٌلنتيٍ
ٌلع مي  -بيروُ.
ٖٕ -ش ييرْ ٌلمفص ييلٌ :ل م ش ييري ،تحقي ييق :موف ييق ٌل ييدين ب يين يع يييش ،ع ييالم ٌلنت ييٍ-
بيروُ(د.)ُ.

ٌٕٗ -لصحاْ تاّ ٌل غ وصحاْ ٌلعربي  :إلسماعيل بن حماد ٌلءوهري ُ ٖٖٜهي،
ٌعتنى بن:

يل مأمون شيحا ،دٌر ٌلمعرف –بيروُ طٕٔٓٓ٘ ،م.

ٌٕ٘ -لصيياحبن ف يين فقيين ٌل غي ي وس يينن ٌلعييرٍ ونبلمو ييا :ألحم ييد بيين ف ييار ٌ ،لق يياهرَ،
ٜٓٔٔم -بيروُ ٜٗٔٙم ،تحقيق :مصطفى ٌلشويش.

 -ٕٙفت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن :ألبن ٌلطيٍ صديق بن حسن بن ع ن ٌلحسيينن
ٌلقنوءن ٌلب اري ُٖٔٓٚهي ،وا حوٌشين :يبرٌهيم شيم
ع ن بياون -دٌر ٌلنتٍ ٌلع مي  -بيروُ طٔ.ٜٜٜٔ-

ٌليدين ،منشيورٌُ :محميد

ٌ -ٕٚلنتاٍ :لسيبوين ،تحقيق :عبدٌلسبلم هارون ،مصرٜٔٚٚ -ٜٔٙٙ ،م.

343

ًوارج هي اإلستفهام التقريري عٌذ ابي عاشىر في كتابه التحرير والتٌىير
"دراسة تحليلية"
م.م .ألحاى صالح ههذي

 -ٕٛنت يياٍ ٌلتعريف يياُ :ألب يين ٌلحس يين ع يين ب يين محم ييد ب يين ع يين ٌلمع ييرو
ٌلشري

بالس يييد

ٌلءرءانن ُ ٛٔٙهيي ،قدم لن :وحمد مط يوٍ -دٌر ٌلشيىون ٌلاقافيي ٌ -لعيرٌق

– بغدٌد .

 -ٕٜنشييا

ٌصييطبلحاُ ٌلفنييون :لمحمييد ع يين بيين ع يين محمييد ٌلتوييانوي ٌلحنفيين ُ

( ،ٔٔ٘ٛوا ي حوٌشييين :وحمييد حسيين بسييي ) ٌلناشيير :دٌر ٌلنتييٍ ٌلع مي ي – بيييروُ

طٕٕٓٓٙ ،م.
ٖٓ -لسان ٌلعرٍ :لمحمد بن منرم بن منظورٌ ،لناشر :دٌر صادر -بيروُ طٔ.

ٖٔ -مء ييا ٌلقي يرهن :ألب يين عبي ييدَ معم يير ب يين ٌلمان ييى ٌلتميم يين ،تحقي ييق :محم ييد في يىٌد

سرنين ،طٕ -بيروُ – ٜٔٔٛم.

ٕٖ -م تار ٌلصحاْ :لمحمد بن وبن بنر بن عبدٌلقادر ٌل ٌر ي ُ ٙٙٙهيٌ ،لناشير:
دٌر ٌلنتاٍ ٌلعربن ،بيرؤُٜٛٔ ،م.
ٖٖ -مييدٌرا ٌلتن يييل وحقييائق ٌلتأويييل :لعبييدٌا بيين ٌحمييد بيين محمييود ٌلنسييفنٌ ،عتنييى
بن :عبدٌلمءيد طعمن ح بنٌ ،لناشر :دٌر ٌلمعرف  ،بيروُ.

ٌٖٗ -لمصباْ فن ٌلمعانن وٌلبيان وٌلبدي  :ألبن عبدٌا بد ٌرليدين بين ماليا ٌلدمشيقن
ٌلش ييوير ب ييابن ٌلن يياظم ُٙٛٙهييي ،تحقي ييق :عب ييد ٌلحميي يد هن ييدٌويٌ ،لناش يير :دٌر ٌلنت ييٍ

ٌلع مي – بيروٌُ ،لطبع ٌألولى ٕٔٓٓم.
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ٖ٘ -مغن يين ٌل بي ييٍ :لءم ييال ٌل ييدين ب يين هش ييام ٌألنص يياري ،وبوامش يين حاش ييي ٌلش يييخ:
محمييد ٌألميينٌ ،لناشيير :دٌر يحيييان ٌلنتييٍ ٌلعربي ي – عيسييى ٌلبييابن وشييرنان  ،مصيير

(د. )ُ.

 -ٖٙمفتيياْ ٌلع ييوم :ألبيين يعقييوٍ يوس ي

بيين وبيين لنيير ٌلسيينانن ،مطبع ي مصييطفى

ٌلبابن ٌلح بن طٔ ،مصر ٖٜٔٚم .وطب بمطبع ٌألدبي  ،طٔ -مصر ٖٔٔٚهي.
 -ٖٚمقايي

ٌل غي  :ألبين ٌلحسين وحميد بين فيار بين نرييا ُ ٖٜ٘هييٌ ،عتنيى بين:

ٌلييدنتور محمييد عييوض مرعيين ،وفاطم ي محمييد وصييبلنٌ ،لناشيير :دٌر يحيييان ٌلت يرٌِ-

بيروُ طٕٔٓٓٔ -م.
ٌ -ٖٛلمقتاييٍ :ألبيين ٌلعبييا

ٌلمبييرد ،تحقي ييق :محمييد عبييدٌل الق عظيم ي ٌ ،لق يياهرَ

ٖٔٛٙهي .
ٌ -ٖٜلمع ييانن ٌلاانيي ي ف يين ٌألسي ي وٍ ٌلقرهن يين :لفتح يين وحم ييد ع ييامرٌ ،لناش يير :منش ييأَ

ٌلمعار  ،مصر ٜٔٚٙم.

ٌٓٗ -لمع ييانن ف يين ا ييون وس يياليٍ ٌلقي يرهن :لعب ييد ٌلفت يياْ الش ييين ،دٌر ٌلمع ييار طٖ-
ٜٔٚٛم.

ٔٗ -من ببلو ٌلقرهن :ألحمد ٌحمد بدوي ،دٌر ٌلنوا ٌ -لقاهرَ (د.ط)(،د. )ُ.
انرسائم اجلايعية:
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سرس ييال دنت ييو ٌر س :لون ييان محم ييود ش ييواٍ-

 -1وس يياليٍ ٌلط ييٍ ف يين ٌلح ييديِ ٌلشي يري

ٌلمشر د .مناهل ف رٌلدين ف ي  -ن ي ٌِدٌٍ -ءامع ٌلموصلٜٜٔ٘ -م.

ٕ -دالالُ ٌلترتيٍ وٌلترنيٍ فن سورَ ٌلبقيرَ سرسيال دنتيو ٌر س :ل هيرٌن اليد سيعد ٌا،
د ٌرسي ي لغويي ي ف يين ا ييون ع ييم ٌلمناس ييب ٌ ،لمش يير د .ط ييبلل يحي ييى يبي يرٌهيم -طٔ-
.ٕٓٓٚ

اهلىايش
(ٔ) لسييان ٌلعييرٍ :لمحمييد بيين منييرم بيين منظييور ٕٔ.ٜٗ٘/وينظر:م تييار ٌلصييحاْ:
لمحمد بن وبن بنر ٌل ٌر ي.ٖ٘ٔ :

(ٕ) تي يياّ ٌل غ ي ي وصي ييحاْ ٌلعربي ي ي س ٌلصي ييحاْس ،ل ءي ييوهري ،ٕٛٙ :وينظي ييرٌ :لقي ييامو
ٌلمحيط ،لفيرو هبادي.ٔٓٔٙ :

(ٖ) شرْ ٌلمفصل ،ل م شري.ٔ٘ٓ/ٛ :

(ٗ) ينظرٌ :لصاحبن فن فقن ٌل غ  ،ألحمد بن فار . ٔٛٔ :
(٘) ينظر :مقايي

ٌل غ  ،ألحمد بن فار .ٛٓٓ :

(ٌ )ٙلتعريفاُ ،ألبن ٌلحسن ع ن بن محمد بن ع ن ٌلءرءانن.ٔٛ :
( )ٚنشييا

ٌصييطبلحاُ ٌلفنون،لمحمييد ع يين بيين ع يين بيين محمييد ٌلتوييانوي ٌلحنفيين:

.ٗٚٚ /ٗٚٙ

(ٌ )ٛلءنن ٌلدٌنن فن حرو

ٌلمعانن ،لحسن بن قاسم ٌلمرٌدي.ٖٔ-ٖٓ :
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( )ٜوساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين وٌلببلويين ،لقي

يسماعيل ٌألوسن. ٖٖٓ :

(ٓٔ) ٌلببلو فنونوا ووفنانوا. ٔٚ٘ :

(ٔٔ) وسيياليٍ ٌلط ييٍ فيين ٌلحييديِ ٌلش يري  ،وطروح ي دنتييو ٌر  :لونييان محمييود شييواٍ:
٘ ،ٜوينظرٌ :لءنن ٌلدٌنن فن حرو

ٌلمعانن.ٖٗٔ :

(ٕٔ) تأويل مشنل ٌلقرهن ،ألبن محمد عبد ٌا بن مس م بن قتيب . ٖ٘ٛ :
(ٖٔ) سورَ ٌإلنسان ٌِي ٔ .

(ٗٔ) ينظرٌ :لمصباْ فن ٌلمعانن وٌلبيان وٌلبيدي  ،ألبين عبيدٌا بيدر ٌليدين بين ماليا
ٌلدمشييقن ٌلشييوير بييابن ٌلنيياظم ،ٔ٘ٓ :وٌإلشييارٌُ وٌلتنبيويياُ فيين ع ييم ٌلببلوي  ،لييرنن

ٌلدين محمد بن ع ن بين محميد ٌلءرءيانن،ٜٖ :و ٌلمعيانن فين ايون وسياليٍ ٌلقيرهن:
ٓ.ٔٛ

(٘ٔ) ينظيير :مفتيياْ ٌلع ييوم ،ألبيين يعقييوٍ بيين يوسي

بيين وبيين بنيير ٌلسيينانن-ٜٔٗ :

ٓ٘ٔ .

( )ٔٙسورَ هل عمرٌن ٌِي ٖ٘ٔ .
( )ٔٚينظرٌ :لمعانن فن اون وساليٍ ٌلقرهن ٌلنريم. ٔٛٓ:

( )ٔٛينظر :وساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين وٌلببلويين. ٖٖٖ :
( )ٜٔسورَ ٌألنبيان ٌِي ٕ٘ .

(ٕٓ) ينظر :تأويل مشنل ٌلقرهن. ٕٕ٘ :

(ٕٔ) شرْ ٌلمفصل ،ل م شري. ٔٓٙ /ٗ :
(ٕٕ) سورَ ٌلقيام ٌِي . ٙ

(ٖٕ) ٌلنتاٍ ،لسيبوين. ٕٖٖ/ٗ :

(ٕٗ) ٌلمعانن فن اون وساليٍ ٌلقرهن. ٔٛٓ :
(ٕ٘) سورَ ياسين ٌِي . ٗٛ
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( )ٕٙينظر :مفتاْ ٌلع وم. ٔ٘ٓ :
( )ٕٚسورَ ٌلقيام ٌِي . ٚ

(ٌ )ٕٛلببلو فنونوا ووفنانوا. ٔٛٛ :
( )ٕٜسورَ مريم ٌِي ٖ.ٚ

(ٖٓ) ينظرٌ :لنتاٍ. ٕٖ٘/ٗ :

(ٖٔ) سورَ هل عمرٌن ٌِي ٓٗ .
(ٕٖ) ينظرٌ :لنتاٍ. ٕٖ٘/ٗ :

(ٖٖ) سورَ هل عمرن ٌِي . ٖٚ
(ٖٗ) ٌلبرهان فن ع وم ٌلقرهنٕٜٗ/ٗ :
(ٖ٘) سورَ ٌلبقرَ ٌِي . ٕٜ٘

( )ٖٙينظرٌ :لمعانن فن اون وساليٍ ٌلقرهن. ٔٛٔ ،
( )ٖٚسورَ ٌلمىمنون ٌِي ٕٔٔ .

( )ٖٛينظرٌ :لمعانن فن اون وساليٍ ٌلقرهن. ٔٛٔ :
( )ٖٜسورَ ٌلغاشي ٌِي . ٔٚ
(ٓٗ) سورَ ٌلبقرَ ٌِي .ٕٛ

(ٔٗ) مءا ٌلقرهن. ٔٛٗ -ٖٔٛ /ٔ :
(ٕٗ) وساليٍ ٌلنفن فن ٌلقرهن ،ألحمد ماهر ٌلبقري. ٕٖٛ :
(ٖٗ) ينظرٌ :لمقتاٍ ،ألبن ٌلعبا

ٌلمبرد. ٕٜٕ /ٖ :

(ٗٗ) حسن ٌلتوسل يلى صناع ٌلترسل ،لشواٍ ٌلدين محمود ٌلح بن. ٕٖٔ :

(٘ٗ) ينظ يير :وس يياليٍ ٌإلنش ييائي ووسي يرٌرها ٌلببلويي ي ف يين ٌلقييرهن ٌلني يريم ،لص ييباْ عبي ييد

د ٌر .ٕٙٗ :

( )ٗٙسورَ ٌلمائدَ ٌِي ٔ. ٜ
( )ٗٚسورَ ٌلتوب ٌِي ٖٔ .
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( )ٗٛسورَ ٌلروم ٌِي . ٕٜ
( )ٜٗينظر :وساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين وٌلببلويين. ٖٕٗ :
(ٓ٘) سورَ ٌلبقرَ ٌِي . ٙ

(ٔ٘) ٌألساليٍ ٌإلنشائي ووسرٌرها فن ٌلقرهن ٌلنريم. ٕٜٙ :
(ٕ٘)سورَ ٌلص

ٌِي ٓٔ.

(ٖ٘) سورَ ٌلبقرَ ٌِي ٕ٘٘ .
(ٗ٘) سورَ ٌألنبيان ٌِي . ٖٙ
(٘٘) سورَ ٌلنمل ٌِي ٕٓ.

(ٌ )٘ٙإلتقان فن ع وم ٌلقرهن :لعبدٌلرحمن بن وبن بنر ٌلسيوطن.ٖٙٚ :
( )٘ٚسورَ ٌلبقرَ ٌِي ٕٗٔ.

(ٌ )٘ٛإلتقان فن ع وم ٌلقرهن.ٖٜٙ :
( )ٜ٘سورَ ٌألع ٌر

ٌِي ٘٘ٔ.

(ٓ )ٙسورَ ٌلتنوير ٌِي .ٕٙ

(ٔ )ٙسورَ ٌلمرسبلُ ٌِي ٔٔ.
(ٕ )ٙسورَ ٌألع ٌر

ٌِي ٖ٘.

(ٖ )ٙينظرٌ :إلتقان فن ع وم ٌلقرهن. ٖٜٙ :
(ٗ )ٙسورَ هود ٌِي . ٛٚ

(ٌ٘ )ٙلببلو فنونوا ووفنانوا،لفال ٌا حسن عبا .ٕٓٓ :
( )ٙٙسورَ ٌلقارع ٌِيتان ٔ.ٕ-
( )ٙٚسورَ ٌلنسان ٌِي .ٖٜ
( )ٙٛسورَ ٌلنور ٌِي ٕٕ.

( )ٜٙسورَ ٌلتوب ٌِي ٖٔ.
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(ٓ )ٚسورَ ٌلبقرَ ٌِي ٕ٘ٗ .
(ٔ )ٚوساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين وٌلببلويين.ٕٕٗ :
(ٕ )ٚسورَ ٌلنسان ٌِي .ٖٙ

(ٖ )ٚوساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلببلويين وٌلنحويين.ٕٕٗ :
(ٗ )ٚسورَ ٌلبقرَ ٌِي .ٕٛ

(٘ )ٚسورَ ٌلحديد ٌِي .ٔٙ
( )ٚٙسورَ ٌل مر ٌِي ٓ.ٙ

( )ٚٚسورَ ٌلبقرَ ٌِي ٕٗٔ.
( )ٚٛسورَ ٌلد ان ٌِي ٖٔ.
( )ٜٚسورَ ياسين ٌِي ٓ.ٙ
(ٓ )ٛسورَ ٌلنو

ٌِي .ٜٗ

(ٔ )ٛينظيير مييابلًٌ ،إلتقييان فيين ع ييوم ٌلق يرهن ،ٙٗٓ-ٖٙٚ :وٌلببلوي فنونوييا ووفنانوييا:
ٕٓٓ.ٕٔٓ -

(ٕ )ٛينظر :وساليٍ ٌلط ٍ فن ٌلحديِ ٌلشري

سوطروح دنتو ٌر س.ٔٓٙ :

(ٖ )ٛينظرٌ :لببلو فنونوا ووفنانوا. ٜٔٙ -ٜٔ٘ :
(ٗ )ٛسورَ ٌإلسرٌن ٌِي ٓٗ.
(ٌ٘ )ٛلمصدر نفسن.

( )ٛٙسورَ هود ٌِي .ٕٛ
( )ٛٚينظرٌ :لببلو فنونوا ووفنانوا.ٜٔٙ -ٜٔ٘ :
( )ٛٛينظرٌ :لببلو فنونوا ووفنانوا.ٜٔٙ -ٜٔ٘ :
( )ٜٛسورَ ٌلبقرَ ٌِي .ٕٛ

(ٌٓ )ٜلبرهان فن ع وم ٌلقرهن :لمحمد بن بوادر بن عبد ٌا ٌل رنشن٘ٔٛ :
(ٔ)ٜسورَ ٌلنءم ٌِي ٕٔ.
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(ٕ )ٜسورَ ٌلصافاُ ٌِي ٘.ٜ
(ٖ )ٜدالئل ٌإلعءا  :لعبد ٌلقاهر ٌلءرءانن.ٔ٘ٔ :
(ٌٗ )ٜإلتقان فن ع وم ٌلقرهن.ٙٗٓ :

(ٌ٘ )ٜلبرهييان فيين ع ييوم ٌلقيرهن .٘ٔٛ ،و ٌلمعييانن ٌلاانيي فيين ٌألسي وٍ ٌلقرهنيين ،لعبييد
ٌلفتاْ الشين.ٖٙٙ :

( )ٜٙسورَ ٌألنبيان ٌِي ٕ.ٙ
( )ٜٚمن ببلو ٌلقرهن :ألحمد بدوي.ٖٙٙ :
( )ٜٛسورَ ٌلفيل ٌِي ٕ.

( )ٜٜوساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين وٌلببلويين.ٕٗ٘ :
(ٓٓٔ) ٌلءنن ٌلدٌنن فن حرو

(ٔٓٔ) سورَ ٌالنشرٌْ ٌِي ٔ.

ٌلمعانن :لحسن بن قاسم ٌلمرٌدي.ٜٜ :

(ٕٓٔ) ينظرٌ :لببلو فنونوا ووفنانوا.ٜٖٔ :
(ٖٓٔ) سورَ ٌل مر ٌِي .ٖٙ

(ٗٓٔ) ينظرٌ :لببلو فنونوا ووفنانوا.ٜٖٔ :
(٘ٓٔ) سورَ ٌألنبيان ٌِي ٕ.ٙ

( )ٔٓٙينظرٌ :لببلو فنونوا ووفنانوا.ٜٖٔ :
( )ٔٓٚسورَ ٌإلنسان ٌِي ٔ.

( )ٔٓٛدالئل ٌإلعءا .ٔٗ٘ -ٕٔٗ :
(ٌ )ٜٔٓل صائص.ٔٗ٘ /ٕ :
(ٓٔٔ) سورَ يون

ٌِي .ٜ٘

(ٔٔٔ) ينظرٌ :لبرهان فن ع وم ٌلقرهن.ٜ٘ٔ :
(ٕٔٔ) ينظرٌ :لمعانن ٌلااني فن وس وٍ ٌلقرهن.ٕٜٙ :
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(ٖٔٔ) من ببلو ٌلقرهن.ٔٙ٘ :
(ٗٔٔ) ينظرٌ :لببلو فنونوا ووفنانوا.ٜٖٔ :
(٘ٔٔ) سورَ هود ٌِي .ٕٛ

(ٌ )ٔٔٙلتحريير وٌلتنيوير ٘/٘ ،وينظييرٌ :لنشيا

عيين حقيائق ٌلتن يييل وعييون ٌألقاوي يل

فن وءو ٌلتأويل:ألبن ٌلقاسم ءار ٌا محمد بن عمرٌل م شري.ٗٛٔ:

( )ٔٔٚتفسير ٌلقرهن ٌلعظيم :لعماد ٌلدين وبن ٌلفدٌن يسماعيل بن ناير.ٕ٘ٛ/ٕ :
( )ٔٔٛتفس ييير ٌلبح يير ٌلمح يييط.ٕٕٛ/٘ :وينظ يير :تفس ييير ٌلبيا يياويٌ ،لمس ييمى :وني يوٌر
ٌلتن يل ووسرٌر ٌلتأويل :لناصر ٌلدين وبين سيعيد عبيدٌا بين عمير بين محميد ٌلشيي ٌر ي

ٌلبيااوي.ٗ٘٘/ٔ :

( )ٜٔٔروْ ٌلمعانن فن تفسير ٌلقرهن ٌلعظيم وٌلسب ٌلماانن ،لآللوسن.ٖٖٕ/ٕٔ :
(ٕٓٔ) سورَ سبأ ٌِي ٕٗ.

(ٕٔٔ) ٌلتحرير وٌلتنوير.ٜٕٔ/ٜ :
(ٕٕٔ) سورَ سبأ ٌِي ٕٗ.

(ٖٕٔ) روْ ٌلمعانن.ٕٗٛ/ٕٕ :

(ٕٗٔ) ٌلنشا  ،ٖٛٚ :وينظر :تفسير ٌلنسفن.ٜٕٙ :

(ٕ٘ٔ) ينظر :تفسير ٌلبيااويٌ ،ٕٙٔ/ٕ :لبحر ٌلمحييط ،ٖٚٓ /ٚ :وينظير :تفسيير
ٌلقرهن ٌلعظيم.ٚٔٓ /ٖ :

( )ٕٔٙينظرٌ :لتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم.ٖٜٕ /ٕ :
( )ٕٔٚسورَ طن ٌِي .ٔٚ

(ٌ )ٕٔٛلتحرير وٌلتنوير.ٕٓٗ /ٚ :

( )ٕٜٔينظرٌ :لتفسير ٌلنبير،ل ٌر ي ٕٕ . ٕٖ/وبنظر :تفسير ٌلبغوي ٌلمسمى :معالم
ٌلتن يل :ألبن محمد ٌلحسين بن مسعود بن ٌلفرٌن ٌلبغوي.ٕٔٗ/ٖ :

(ٖٓٔ) ينظر :روْ ٌلمعانن.ٙ٘ٓ /ٔٙ :
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(ٖٔٔ) ينظيير :فييت ٌلبيييان فيين مقاصييد ٌلق يرهن ،ألبيين ٌلطيييٍ صييديق حسيين بيين ع يين
ٌلقنوءن ٌلب اري.ٖٖٖ /ٗ:

(ٕٖٔ) ينظ يير :تفس ييير ٌلقي يرهن ٌلعظ يييم .ٜٔٙ /ٖ :وم ييدٌرا ٌلتن ي ييل وحق ييائق ٌلتاوي ييل،
ٌلنسفن.ٙٛٛ :

(ٖٖٔ) سورَ ٌلصافاُ ٌِي ٔٔ.

(ٖٗٔ) ٌلتحرير وٌلتنوير ،ٜٗ/ٜ :وينظرٌ :لتفسير ٌلنبير.ٜٔٓ /ٕٙ :
(ٖ٘ٔ) تفسير ٌلقرهن ٌلعظيم. ٚ/ٗ :

( )ٖٔٙينظر مابلً :تفسير ٌلبيااوي ،ٕٜٔ/ٕ :وتفسير ٌلبغوي.ٕٖ/ٗ :
( )ٖٔٚروْ ٌلمعانن.ٔٓٔ/ٕٖ :

(ٌ )ٖٔٛلتحرير وٌلتنوير.ٖٕٚ -ٖٚٔ /ٕٜ :
( )ٖٜٔسورَ ٌإلنسان ٌِي ٔ.

(ٓٗٔ) وسيياليٍ ٌلط ييٍ عنييد ٌلنحييويين وٌلببلويييين ،ٖٜٗ :شييرْ ٌلنافيي -ٖٛٛ /ٕ٘ :
. ٖٜٛ

(ٔٗٔ) ٌلببلو فنونوا ووفنانوا.ٜٖٔ ،

(ٕٗٔ) ٌلنشا  ،ٖٔٔٙ :وينظر :تفسير ٌلبيااويٌ ،٘٘ٔ /ٕ ،لتفسير ٌلنبير/ٖٓ :
.ٕٓٛ

(ٖٗٔ) فت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن.ٕٜٕ /ٚ :
(ٗٗٔ) ٌلبحر ٌلمحيط.ٜ٘ٗ /ٛ :

(٘ٗٔ) ينظر :روْ ٌلمعانن.ٕٖ٘ /ٕٜ :
( )ٔٗٙسورَ ٌلتوب ٌِي .ٜٔٓ
(ٌ )ٔٗٚلنشا .ٗ٘ٓ :

( )ٔٗٛتفسير ٌلقرهن ٌلعظيم.٘ٔ٘ /ٕ :
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(ٌ )ٜٔٗلبحر ٌلمحيط.ٖٖٔ -ٖٖٕ /ٖ :
(ٓ٘ٔ) تفسير ٌلبيااوي.ٕٗٔ/ٔ :

(ٔ٘ٔ) يرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم.ٗٗٔ /ٖ :
(ٕ٘ٔ) روْ ٌلمعانن ،ٖٕ /ٔٔ :وينظر :فت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن.ٜٔٚ /ٖ :
(ٖ٘ٔ) ٌلتحرير وٌلتنوير.ٖٗ /٘ :
(ٗ٘ٔ) تفسير ٌلمنار.ٗ٘ /ٔٔ :

(٘٘ٔ) ٌلتحرير وٌلتنوير ،٘ٗٗ :تفسير ٌلنسفن.
( )ٔ٘ٙسورَ ٌلتوب ٌِي .ٜٔٓ

(ٌ )ٔ٘ٚلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم.ٕٙ /ٕ :
( )ٔ٘ٛسورَ يوس ٌِ :ي .ٖٜ

(ٌ )ٜٔ٘لتحرير وٌلتنوير.ٕٚٗ /٘ :
(ٌٓ )ٔٙلتفسير ٌلنبير.ٕٔٔ /ٛ :
(ٌٔ )ٔٙلنشا .٘ٔٙ :

(ٕ )ٔٙينظر :يرشاد ٌلعقل ٌلس يم ٌلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم.ٔٗٔ /ٗ :
(ٖ )ٔٙينظر :روْ ٌلمعانن.ٜ٘٘ /ٕٔ :
(ٗ )ٔٙفت ٌلبيان. ٜٗٔ /ٖ :

(ٌ٘ )ٔٙلتحرير وٌلتنوير.ٜٕ٘ /ٔٓ :
( )ٔٙٙسورَ محمد ٌِي ٕٕ.
(ٌ )ٔٙٚلنشا ..ٕٔٓٔ :

( )ٔٙٛروْ ٌلمعانن.ٖٔٔ /ٕٙ :

( )ٜٔٙيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم.ٕٔ٘ /ٙ :
(ٓ )ٔٚسورَ ٌلبقرَ ٌِي .ٚٙ

(ٌٔ)ٔٚلتحرير وٌلتنوير.ٜ٘ٙ/ٔ :
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(ٌٕ )ٔٚلتحرير وٌلتنوير.٘ٚٓ/ٔ :
(ٌٖ )ٔٚلنشا  ،ٛٗ :وينظر :تفسير ٌلبيااوي.ٚٓ/ٔ :

(ٗ )ٔٚيرشيياد ٌلعقييل ٌلس ي يم يلييى م ٌيييا ٌلق يرهن ٌلن يريم :لمحمييد بيين محمييد ٌلعمييادي وبييو
ٌلسعودٕٕٕ/ٔ :

(٘ )ٔٚروْ ٌلمعانن.ٗٓٙ/ٔ :

( )ٔٚٙتفسير ٌلقرهن ٌلعظيمٔٙٗ/ٔ :
( )ٔٚٚينظرٌ :لتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم .ٚٗٚ/ٔ :
( )ٔٚٛيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم. ٖٓ٘ -ٖٓٗ /ٔ :
( )ٜٔٚروْ ٌلمعانن.٘ٗ٘ -٘ٗٗ /ٔ :
(ٓ )ٔٛتفسير ٌلقرهن ٌلعظيم.ٕ٘ٛ/ٔ :
(ٔ )ٔٛسورَ ٌلبقرَ ٌِي ٓٗٔ.

(ٕ )ٔٛينظر :تفسير ٌلبيااوي.ٜٔ/ٔ :

(ٖ )ٔٛينظرٌ :لتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم.ٔٔٗ /ٔ :
(ٗ )ٔٛسورَ ٌلنمل ٌِي ٓ.ٜ

(ٌ٘ )ٔٛلتحرير وٌلتنوير .٘ٗ /ٛ :وينظر :مغنن ٌل بيٍ عين نتيٍ ٌالعارييٍ :لءميال
ٌلدين بن هشام ٌألنصاري.ٕٜ /ٔ :

( )ٔٛٙسورَ ٌلرحمن ٌِي ٓ.ٙ

(ٌ )ٔٛٚلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرٌن ٌلحنيم.ٔٛٛ /ٖ :
( )ٔٛٛينظي ييرٌ :لنشي ييا  ،ٜٕٚ :وروْ ٌلمعي ييانن ،ٖٖٔ /ٕ ،وتفسي ييير ٌلبياي يياوي/ٕ :
٘.ٔٛ

( )ٜٔٛسورَ ٌل مر ٌل .ٕٜ
(ٓ )ٜٔسورَ ٌل مر ٌل .ٕٜ
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(ٌٔ )ٜٔلتحري ي ي يير وٌلتن ي ي ييوير ،ٖٗٓ -ٕٗٓ /ٜ :وينظ ي ي يير :ف ي ي ييت ٌلبي ي ي ييان ف ي ي يين مقاص ي ي ييد
ٌلقرهن.ٕٚ/ٙ:

(ٕ )ٜٔروْ ٌلمعانن.ٖٗ٘/ٕٖ :
(ٖ )ٜٔتفسير ٌلبغوي.ٛٚ/ٗ :

(ٗ )ٜٔفت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن.ٕٚ/ٙ :

(٘ )ٜٔينظرٌ :لتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم.ٖٗٔ/ٖ :
(ٌ )ٜٔٙلتحرير وٌلتنوير.ٔ٘ٓ/ٖ :
( )ٜٔٚسورَ ٌألنعام ٌِي ٕٔ.
( )ٜٔٛتفسير ٌلنشا .ٖٕٔ :

( )ٜٜٔيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم.ٜٔ/ٖ :
(ٕٓٓ) ينظرٌ :لبحر ٌلمحيط.ٔٓٛ/ٗ :
(ٕٔٓ) روْ ٌلمعانن.ٖٖٔ/ٚ :

(ٕٕٓ) ينظرٌ :لتفسير ٌلنبير.ٖٔٙ/ٕٔ :
(ٖٕٓ) ٌلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم.ٖٔٓ/ٔ :
(ٕٗٓ) سورَ ٌلبقرَ ٌِيتان .ٔٓٚ -ٔٓٙ

(ٕ٘ٓ) ٌلتحرير وٌلتنوير ،ٙٙ٘/ٔ :وينظر :روْ ٌلمعانن.ٗٛٔ/ٔ :
( )ٕٓٙينظر:دالالُ ٌلترتيٍ وٌلترنيٍ فن سورَ ٌلبقرَ ،ل هرٌن الد سيعدٌا سوطروحي

دنتو ٌر ٕٓٓٚس.ٔ٘ٛ :

( )ٕٓٚفت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن ،ٔٚٚ/ٔ :وينظر :تفسير ٌلبغوي.ٔٓٗ/ٔ :
( )ٕٓٛتفسير ٌلنشا .ٜٔ :

( )ٕٜٓسورَ ٌلبقرَ ٌِي ٓ.ٕٙ
(ٕٓٔ) ٌلتحرير وٌلتنوير.ٖٛ/ٕ :
(ٕٔٔ) ٌلتفسير ٌلنبير.ٖ٘ /ٚ :
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(ٕٕٔ) ٌلنشا .ٜٔٗ -ٔٗٛ :
(ٖٕٔ) يرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم ،ٗٗٚ /ٔ :وينظير :فيت ٌلبييان فين
مقاصد ٌلقرهن.ٖٕٛ -ٖٛٔ /ٔ :

(ٕٗٔ) روْ ٌلمعانن.ٖٛ/ٖ :

(ٕ٘ٔ)تفسير ٌلبيااوي.ٖٔٚ :
( )ٕٔٙسورَ ٌألنعام ٌِي ٖٓ.

(ٌ )ٕٔٚلتحرير وٌلتنوير.ٔٛٛ /ٖ :
( )ٕٔٛتفسير ٌلنشا .ٖٕٗ :

( )ٕٜٔينظر :يرشاد ٌلعقل ٌلس يم يليى م ٌييا ٌلقيرهن ٌلنيريم ،ٖٗ/ٖ :تفسيير ٌلبياياوي:
ٔ.ٕٜٛ/

(ٕٕٓ) ٌلتفسير ٌلنبير.ٕٔٙ /ٕٔ :
(ٕٕٔ) سورَ ٌلعننبوُ ٌِي ٓٔ.

(ٕٕٕ) ٌلتحرير وٌلتنوير.ٕٔٚ/ٛ :
(ٖٕٕ)ٌلبحر ٌلمحيط.ٕٔٛ/ٚ :

(ٕٕٗ) ٌلنشا  ،ٛٔ٘ :ينظر :تفسير ٌلنسفن.ٛٛٙ :

(ٕٕ٘) تفسير ٌلقرهن ٌلعظيم .ٖ٘ٛ/ٖ :ينظر :يرشاد ٌلعقل ٌلس يم .ٖٔٚ/٘ :
( )ٕٕٙفت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن.ٕٕٖ/٘ :
( )ٕٕٚتفسير ٌل ٌر ي.ٖٙ /ٕ٘ :

( )ٕٕٛينظر :يعرٌٍ ٌلقرهن ٌلنريم وبيانن ،لمحن ٌلدين درويش.ٙٚٙ/٘ :
( )ٕٕٜسورَ هل عمرٌن ٌِي ٕٗٔ.

(ٖٕٓ) ٌلتحرير وٌلتنوير.ٖٚ -ٕٚ /ٕ :
(ٖٕٔ) تفسير ٌلنشا  .ٜٖٔ :وينظر :تفسير ٌلبيااوي.ٜٔٚ – ٔٚٛ /ٔ ، :
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(ٕٖٕ) روْ ٌلمعانن.ٖ٘ٗ /ٗ :
(ٖٖٕ) ٌلبحر ٌلمحيط.ٖٔٚ /ٖ :

(ٖٕٗ) يرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم.ٕٔٚ /ٕ :
(ٖٕ٘) تفسير ٌلنسفن.ٖٔٛ :

( )ٕٖٙفت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن.ٕ٘ٙ /ٔ :
( )ٕٖٚسورَ ٌلرعد ٌِي ٖٓ.

(ٌ )ٕٖٛلتحرير وٌلتنوير.ٔٗٗ /ٙ :

( )ٕٖٜيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم.ٕٔٛ /ٗ :
(ٕٓٗ) روْ ٌلمعانن.ٜٔٙ /ٖٔ :
(ٕٔٗ) ٌلنشا .٘ٗٔ :

(ٕٕٗ) ٌلتفسير ٌلنبير.ٖٗ /ٜٔ :
(ٖٕٗ) تفسير ٌلبغوي.ٕٓ /ٖ :

(ٕٗٗ) تفسير ٌلبيااوي.٘ٓٛ /ٔ :
(ٕ٘ٗ) ٌلبحر ٌلمحيط.٘ٓ٘ /٘ :

(ٌ )ٕٗٙلتفسير ٌلببلون ل قرهن لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم.ٔ٘ٛ /ٕ :
( )ٕٗٚسورَ ٌلنحل ٌِي .ٜٚ

(ٌ )ٕٗٛلتحرير وٌلتنوير.ٕٖ٘ /ٙ :
( )ٕٜٗسورَ ٌلحج ٌِي ٖ.ٙ

(ٕٓ٘) ٌلتحرير وٌلتنوير.ٖٔٛ /ٚ :

(ٕٔ٘) يرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى م ٌيا ٌلقرهن ٌلنريم.ٗٓ /٘ :

(ٕٕ٘) روْ ٌلمعانن .ٕٗٛ /ٔٚ :وينظر :فت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن.ٜٗٔ /ٗ :
(ٖٕ٘)تفسير ٌلبيااوي.ٜ٘ /ٕ :
(ٕٗ٘) ٌلنشا .ٚٓٓ :
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(ٕ٘٘) ٌلتفسير ٌلنبير.٘ٗ /ٕٖ :
( )ٕ٘ٙسورَ ٌلفيل ٌِي ٔ.

(ٌ )ٕ٘ٚلتحرير وٌلتنوير. ٘ٗ٘ -٘ٗٗ/ٕٔ :
( )ٕ٘ٛروْ ٌلمعييانن .ٕٙٗ /ٖٓ :وينظييرٌ :لتفسييير ٌلنبييير .ٜٕ /ٔ :فييت ٌلبيييان فيين
مقاصد ٌلقرهن.ٜ٘ٗ /ٚ :

( )ٕٜ٘ينظرٌ :لنشا  ،ٕٕٔٔ :تفسير ٌلبيااوي.ٕٖٙ /ٕ :
(ٓ )ٕٙسورَ يوس

ٌِي .ٜٔٓ

(ٌٔ )ٕٙلتحرير وٌلتنوير.ٙٛ /ٙ :
(ٕ )ٕٙينظرٌ :لتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم.ٔٗٙ /ٕ :
(ٖ )ٕٙسورَ طن ٌِي .ٜٛ

(ٌٗ )ٕٙلتحرير وٌلتنوير.ٕٕٛ /ٚ :
(ٌ٘ )ٕٙلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم.ٖٕٗ /ٕ :
( )ٕٙٙينظر :فت ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن.ٖٙٗ /ٗ :
()ٕٙٚسورَ ٌلقصص ٌِي .ٚٛ

(ٌ )ٕٙٛلتحرير و ٌلتنوير.ٕٔٛ /ٛ :
(ٌ )ٕٜٙلنشا .ٛٔٓ:

(ٓ )ٕٚسورَ ٌلقصص ٌِي .ٚٛ
(ٌٔ )ٕٚلتفسير ٌلنبير.ٔ٘/ٕ٘ :

(ٕ )ٕٚروْ ٌلمعانن ،ٖٗٛ /ٕٓ :وينظرٌ :لبحر ٌلمحيط.ٔٚٔ /ٚ :
(ٖ )ٕٚينظر :تفسير ٌلبغوي ،ٗ٘٘/ٖ :تفسير ٌلبيااوي.ٕٓٓ/ٕ :
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