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 يهخص انبحث

ٌإلستفوام لون من ولٌون ٌلتعبير،فوو ينقل ودق ٌلمشاعر، ووعمق ٌألحاسيي  باعايًا    
فيين نفيي  ٌلم اطييٍ ٌلناييير ميين ٌاليحييانُ والشييا ون ٌإلسييتفوام ٌلقرهنيين وسييي   موميي  

ٌقي  ٌلتين يمير بويا ٌإلنسيان، ومليا لميا يحم ين مين معيان تعالج ٌلنف  ٌإلنساني ، ٌولمو 
ودالالُ، لييملا ءييان مواييوع ٌلبحييِ فيين دٌرسيي  سنمييامّ ميين ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري عنييد 
ٌبن عاشور فن نتابن ٌلتحرير ٌولتنوير سدٌرس  تح ي ي س ٌولبحِ محاول  لبيان روي ٌبن 

ألئميي  ٌولمفسييرين وقييد عاشييور فيين ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري، ومقارنيي  روييين ميي  وٌرن بعييض ٌ
شمل ٌلبحِ ع ى مقدم ، وتمويد ءان فيوا تعري  ٌإلستفوام لغ  ٌوصطبلحًا،وتامن 

 وياا ودٌوُ ٌإلستفوام.
وقيييد قييييام ٌلبحيييِ ع ييييى وربعييي  مباحييييِ تناوليييُ فيوييييا  يييرّو ٌإلسييييتفوام عييين معنييييا     

لتقريييري ٌلحقيقين، وبييان ٌلمعيانن ٌلاانيي  ٌلمتوليدَ عنين، ونيملا بييان معنيى ٌإلسيتفوام ٌ
عييين ٌإلسيييتفوام ٌلتقرييييري ٌلمابيييُ عنيييد ٌبييين عاشيييور   ٌإلننييياري ومييين ايييم دٌرسييي  تح ي يييي

 ٌولمنفن وياا، وشمل ٌلبحِ  اتم  تامنُ وهم ٌلنتائج ٌلتن توصل يليوا.
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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.  

 

 



 

 هجلة كلية العلىم اإلسالهية

 م1222 -هـ 2341الوجلذ الخاهس      العذد العاشر           

 

 303 

 املقذية:

 ٌلحمييد ا ٌلييمي هييدٌنا لوييمٌ ومييا ننييا لنوتييدي لييوال ون هييدٌنا ٌا،ٌولصييبلَ ٌولسييبلم     

ع ييى مييين هتيييا  ٌا ءٌوميي  ٌلن يييم سييييدنا رسييول ٌا محميييد بييين عبييدٌا ٌلمبعيييِو ل نيييا  

 ناف ،وع ى هلن وصحبن وءمعين، وما بعد:

 ع يييى ٌإلنسييياني  ءمعيييان ببعيييِ ٌلمصيييطفى  فيييبل ي فيييى ع يييى وحيييد منييي  ٌا     

بيييالقرهن ٌلنيييريم ٌليييمي هيييو نتييياٍ هدٌيييي  وبصيييائر وشيييفان وموعظييي  وحنمييي  وحييياط بنيييل 

لنييون وءييان بح ييول فريييدَ لنييل مشييانل ٌلحييياَ وبييين وٌرئبيين عيين طريييق سييور  ءٌونييٍ ٌ

ٌلعظيم ، فالقرهن هو مأدبي  ٌا ع يى وراين هيام بين ٌلدٌرسيون ٌولحيافظون ٌولبياحاون، 

وإلدٌرننيا لوييمٌ ن ين ءع ييُ ءوييدي ٌلمتٌواي  هييمٌ فين بحييِ ء ئييي  مين ء ئييياُ ببلويي  

ي عنيد ٌبين عاشيور فين تفسيير  ٌلتحريير ٌلقرهن ٌلنريم وهوسنمامّ من ٌالسيتفوام ٌلتقريير 

فاإلسيييتفوام فييين ٌلقيييرهن ٌلنيييريم نيييان ودٌَ توصييييل لم ت ييي   -دٌرسييي  تح ي يييي -ٌولتنيييوير

ن هم  ٌلمعانن ٌلتن نءد فن بيانوا ليسُ مما يءور بين ٌلتعبيير  ٌلمعانن ٌوألوٌرض،وٌ 

نما نان ٌلسياق يشيير وي تفيُ يليويا،وهن مٌُ قيمي  ببلويي  نبييَر وال شيا ون ٌلقرهنن وٌ 

ٌلتين يمير بويا ٌإلنسيان،وملا   ٌإلستفوام وسيي   مومي  تعيالج ٌلينف  ٌإلنسياني ،ٌولمٌوق
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ٍُ ييحائيي ، وهييو ءي ن موييم وحييوي ياييفن ٌلحرني  ع ييى  مميا يءع ين مٌُ معييان ودالال

 ٌلمشاهد ٌلقرهني .

ٌولبحِ محاول  لبييان داللي  ٌإلسيتفوام ٌلتقرييري ٌليٌورد فين ٌلقيرهن ٌلنيريم مين وءوي     

ر ٌبييين عاشيييور فييين تفسيييير  سٌلتحريييير ٌولتنويرس،ومقارنييي  رويييين بييي ٌرن بعيييض ٌألئمييي  نظييي

ٌلمفسييرين ٌلم تصييين ميينوم ببييان نييوع ٌإلسييتفوام ٌلييٌورد فيين ٌلقييرهن ٌلنييريم، وقييد شييمل 

ٌلبحييييِ مقدم ،وتمويييييدًٌ ءييييان فييييين تعرييييي  ٌإلسييييتفوام لغييييً  ٌوصييييطبلحًا وبيييييان ودٌوُ 

ٌإلسيتفوام  ّناولُ فن ٌلمبحيِ ٌألول  يرو ٌإلستفوام،وقام ٌلبحِ ع ى وربع  مباحِ ت

معنييى  ُعيين معنييا  ٌلحقيقيين يلييى معيياٍن اانييي  متولييدَ عنيين،وفن ٌلمبحييِ ٌلاييانن تناوليي

ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌوإلنناري،وءييان ٌلمبحييِ ٌلاالييِ لبيييان ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمابييُ 

لمنفيين ٌلييٌورد عنييد ٌبيين عاشييور،وما ٌلمبحييِ ٌلٌربيي  فقييد شييمل بيييان ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌ

عنييد ٌبييين عاشيييور فييين تفسيييير  سٌلتحرييير ٌولتنويرس،وشيييمل ٌلبحيييِ  اتمييي  تايييمنُ وهيييم 

ٌلنتائج ٌلتن توصل يليوا ٌلبحِ،وقد ٌعتمدُ فن همٌ ٌلبحِ ع ى نتٍ ٌل غي ، ونتيٍ 

ٌلنحييييييييو، ونتييييييييٍ ٌلتفسييييييييير،نان ميييييييين وهموييييييييا ٌإلتقييييييييان فيييييييين ع ييييييييوم ٌلقرهن،ٌولنتيييييييياٍ 

رشيياد ٌلعقييل لسيبوين،وتفسييير ٌلنشييا ، ٌلسيي يم يلييى مٌ يييا ٌلقييرهن ٌلنييريم ألبيين ٌلسييعود  وٌ 

 وويرها.
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فمييا نييان فييين ميين  ييير فميين ٌا وحييد  وعسييى ون ونييون قييد وفقييُ فيين ٌإللمييام بالحييد 

ٌألدنى من ءٌونٍ همٌ ٌلمواوع  دم  ل قرهن ٌلنريم وروب  فن ت م  ءي ن يسيير مين 

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

 
 

 انتًهيذ:
 أوال: اإلستفهاو نغة واصطالحًا.

وَفوَّمن ييا  َيْفَوُمن ٌوْسيَتْفَومن سيَألن َوْفَومن ٌأَلمَر س: (ٔ)ستفوام لغ : قال ٌبن منظورٌإل -ه
وفويم ٌلشينن فوميا وفواميي  ، وقد ٌْسيتْفَوَمنن ٌلشينَن فَأْفَوْمتين وَفوَّْمتين تفويمياً  ،ون ُيَفوَِّمن

 (ٕ) س.ن فومع متن وفبل
 (ٖ).ن هم  ٌلسين تفيد ٌلط ٌٍ  ستعبلم شنن ٌوحد و ست بار ٌوإلستفوام ٌوإلٌإل ينويقال 

لُ عنيين أسيي فييامٌولييم يفوييم حييق ٌلفوييم  ووالسييبق  ٌالسييت بار مييا ينوقييد قييال بعاييوم : 
 (٘) ع م ٌلشنن. فومٌ  ٌولميم ،ٌولوان ،ٌلفان ونومن هنا  نبلحظ  (ٗ).نان ٌستفواما

))هو ٌسيتعبلم :ٌالستفوام ونءان فن نتاٍ ٌلتعريفاُ  ن ٌالصطبلْ:ستفوام فٌإلٍ_ 
ن افييي ،وقييييل هييو ط يييٍ حصييول صيييوَر ٌلشيينن فييين ٌلييمهن ،فيين ايييمير ٌلم اطييٍ مييا

الفحصيييولوا هيييو ٌلتصيييديق  ووال ٌلشييييئيننانيييُ ت يييا ٌلصيييوَر وقيييوع نسيييب  بيييين  فويييو  وٌ 
 (ٙ) ٌلتصور((

 ونفن  ياّر ٌليمهن لي م  َر ما))ولنون ٌالستفوام ط ٍ ٌرتسام صو  (ٚ) ويقول ٌلتوانوي
 يمٌفيان ويير ٌلشياا ٌإلعيبلم،  بامنيانصيدر عين شياا يصيدق  يمٌ يالال ينون حقيق  

مٌ ،ٌسيييتفوم ي ييي م منييين تحصييييل ٌلحاصيييل فائيييدَ  ٌنتفيييُ ٌإلعيييبلم بامنيييانليييم يصيييدق  وٌ 
 ((.ٌالستفوام
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يقييي  فييين  طييياٍ ع يييى معنيييى ٌنييين  فانميييان ع يييى لفيييظ ٌالسيييتفوام هوميييا ءيييان فييين ٌلقييير  
صيييوَر يمنييين  ، وبأبسيييطٌلنفييين ٌلحاصيييل وو ٌإلابييياٍُ عنيييد  ط يييٍ ع يييم مليييا ٌلم اطييي
 (ٛ) اص  بأدٌَمن قبل  ط ٍ ٌلع م بشنن لم ينن مع وماً  بأننٌلقول 

 
 االستفهاو: ثاَيًا: أدوات

 ،وظائ   اص  بوا وهن نوعان حيرو  وو ،ٌالستفوام وظيف  ودٌوُمن  ودٌَلنل    
 مل ع ى:تٌلحرو  فتش فأما ووسمان

 ٌلوحيييدَ ٌلتيين ال ٌألدٌَوهيين  (ٜ)لومييَ : وهيين تسييتعمل لط ييٍ ٌلتصييور ٌولتصييديقٌ -ٔ
 (ٓٔ)قدم ع ى ويرهاييتقدم ع يوا حر  عط  نما 

فعييييييل بعييييييدها فيييييين ٌو ييييييٍ  يييييييأتن وو (ٔٔ).هييييييل: تسييييييت دم لط ييييييٍ ٌلتصييييييديق فقييييييط -ٕ
  وص وامعنى هل فن  ون يلى وقد مهٍ بعض ٌلنحويينٌألحيان.

ييَن ٌلييدَّْهِر لَييْم َيُنيين َشييْيئًا  َهييلْ   ومنيين قوليين تعييالى  (ٕٔ)سقييدس نَسيياِن ِحيييٌن مِّ َوتَييى َع َييى ٌإْلِ
 (ٖٔ) مَّْمُنورًٌ 

 وهن: (ٗٔ).تنون ل تصور فقطف ٌألسمان ووما
نقولين تعيالى: (٘ٔ).ل سيٌىل عين ٌلءين  مين موي ٌلع يم ووعين ٌلعاقيل  بويا من: ويسيتفوم-ٔ
 ُِيالَّ ٌلّ ن ٍَ َوَمن َيْغِفُر ٌلمُُّنو

(ٔٙ)    
يسيييتفوم بويييا عييين ويييير ٌلعقيييبلن وقيييد تنيييون لتعريييي  ٌلشييينن وبييييان  ميييا ونايييرو ميييا:  -ٕ

َميييا َهيييِمِ   مييين مليييا قولييين تعيييالى:  (ٛٔ)يعقيييل وصيييفتن ل سيييٌىل عييين مييياال وو(ٚٔ).معنيييا 
 (ٜٔ).ٌلتََّماِايُل ٌلَِّتن َونُتْم َلَوا َعاِنُفونَ 

فيين وتسيتعمل ، ويسيال بويا عين ٌل مييان ٌلمسيتقبل (ٕٓ)سمتييىس.: وتنيون بمعنيى وييان -ٖ
 (ٕٕ).َيْسَأُل َويَّاَن َيْوُم ٌْلِقَياَمِ   نقولن تعالى:(ٕٔ).مٌوا  ٌلتف يم ٌولتوويل
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ويسييتفوم بوييا عيين  (ٖٕ)((.فيين وي  مييان)) وو ((فيين وي حييين))متييى: وهيين بمعنييى -ٗ
َوَيُقولُيوَن َمتَيى َهيَمٌ ٌْلَوْعيُد ِين ُننيُتْم نقولين تعيالى:  (ٕٗ)مسيتقببل ، ووٌل مان ماايا نان

 (ٕ٘) .َن َصاِدِقي
نَسياُن َيْوَمئِيٍم َوْييَن من ملا قولن تعالى:  (ٕٙ).: ويسال بوا عن ٌلمنانوين -٘ َيُقوُل ٌإْلِ

 (ٕٚ) ٌْلَمَفرُّ 
نقولين تعيالى: (ٕٛ)ٌألميور.مين  وميرحيد ٌلمتشيارنين فين و: ويسال بوا عما يميي  ويُ -ٙ
 ًَقاما  (ٜٕ).َويُّ ٌْلَفِريَقْيِن َ ْيٌر مَّ
ٍِّ َونَّيَى َيُنيوُن ِلين ُويبَلمٌ نقولن تعيالى:  (ٖٓ)سني س: وتنون بمعنى ونى -ٚ قَياَل َر

(ٖٔ) 
 .(ٖٖ) َيا َمْرَيُم َونَّى َلِا َهيَمٌ نقولن تعالى:  (ٕٖ).سوينوتنون بمعنى سمن 

 
َوَونَّيييى َلوُيييُم  نقولييين تعيييالى:  سمتيييىسمعنيييى االيييِ لويييا وهيييو  (ٖٗ)ٌل رنشييين  ووردوقيييد    

  (ٖ٘. ) ٌلتََّناُوُش ِمن َمَناٍن َبِعيدٍ 
َقاَل َنْم َلِبْاُتْم  نقولن تعالى:  (ٖٙ) .نم: ويستفوم بوا عن ٌلعدد -ٛ

 (ٖٚ)  
مين مليا قولين  (ٖٛ).ني : وهن بمعنى سع ى وي حالس وي ل سٌىل بويا عين ٌلحيال -ٜ

ُْ  تعييالى:  بِييِل َنْيييَ  ُ ِ قَيي َوفَييبَل َينظُييُروَن ِيلَييى ٌإْلِ
نقوليين  بمعنييى ٌلتعءييٍ وتييأتن (ٜٖ. )

َنْيَ  َتْنُفُروَن ِبال َِّن َوُننُتْم َوْمَوٌتًا َفَأْحَياُنْم  تعالى:
 (ٗٓ) . 
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 املبحث األول
 إىل يعاَي ثاَية يعُاِ أصمخروج االستفهاو عٍ 

 
وملا عندما ينون ٌلمتن م عالميا  ،قد ي ّر ٌالستفوام عن وران ومعنا  ٌلحقيقن    

 .ءٌوٍ  يلىفبل يحتاّ  ،ٌلمي يسال عنن باألمر
يرييد بين تفوييم  ينميايط ٍ بن ٌلمتن م ٌلفوم لنفسين  ٌالستفوام الس ونيرى  (ٔٗ)عبيدَ فأبو

ٌلتحيميرس .وي  ووٌلتودييد  وومعنيى ٌلنوين  يليىٌلسام  في ّر ٌالسيتفوام  ، ووٌلم اطٍ
وتييدل ع يوييا قييٌرئن  ،ق ٌلنييبلماببلوييي  ينشيي  عنوييا سيي ووويٌرضمعييان  يلييىٌنين ي ييّر 
 .(ٕٗ)ن ٌالستفوام ٌلببلونع ي وط قوهمٌ ما  ٌألحٌول،

معنيييا  وهيييو ط يييٍ ٌلفويييم ومعرفييي   وصيييلن ٌلنيييريم ع يييى هوقيييد ورد ٌالسيييتفوام فييين ٌلقييير 
 .(ٖٗ)ويااٌلمحمول وقد ٌستعمل فن وير معنا  ٌلحقيقن 

ويستفتن  ،ٌولببلويون يط قون تسمي  ستءاهل ٌلعار س ع ى ٌالستفوام ٌلٌوق  ممن يع م
هييو سييٌىل ٌلمييتن م عمييا يع ميين حقيقيي  تءيياهبل  ويعرفونيين بقييولوم: )) ،عين ط ييٍ ٌالفوييام

د قصل ووليدل ع ى شدَ ٌلتدلن فن ٌلحٍ  وو ،ٌلمم وو ،منن لي ّر نبلمن م ّر ٌلمدْ
 .(ٗٗ) ٌلتقرير(( وو ،ٌلتوبيخ وو ،ٌلتعءٍ

 
ع يى سيبيل  و يرىمعيانن  يليى ٌألصي ي ّر عين معانيويا ت يستفوام قيد ٌإل ودٌوُ ين   

ٌلببلوييي  ٌلتيين  ٌألوييٌرض وهييموميين  ٌألحييٌول،قييٌرئن ٌلمءييا  تفوييم ميين سييياق ٌلنييبلم و 
 : ن ٌلنريمهستفوام فن ٌلقر إلٌ يليوا ّر ي
 يليى ٌألميرن ٌلنيريم وينيون ٌلغيرض منين توءيين هسيتفوام فين ٌلقير : قد يرد ٌإلٌألمر -ٔ

وسياسي   ق،ٌولتشوي ٌوإلشاَر،فن ٌل طاٍ  ٌألدٍعن  ٌألس ٍوويعبر همٌ  ،ٌلم اطٍ
شٌرنوا ،افيوير أاٌولت ،ٌلنفو  نقولين  (٘ٗ).   ٌلط يٍيوهو يمال قم ٌإلقناع،فن عم ي   وٌ 
 تعالى :
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   ََفَوْل َونُتم مُّنَتُوون (ٗٙ). 
 ن تعييييالى:يقوليييينن ٌالسييييتعبلن يل ع ييييى وءييييي  عيييين ٌلفعيييييٍ ٌلنيييييوهييييو ط يييي ٌلنويييين: -ٕ

ُىِمِنيَن  َوَتْ َشْوَنُوْم َفالّ ُن َوَحقُّ َون َتْ َشْوُ  ِين ُننُتم مُّ
(ٗٚ). 

مين مليا ، ستفوام ل نفن ال لط ٍ ٌلع م بشينن نيان مءويوالً ٌإل يأتن ونفن: وي ٌلن -ٖ
 .(ٛٗ) َفَمن َيْوِدي َمْن َوَالَّ ٌل َّنُ  قولن تعالى: 

 ٌألصيلٌلتن تستعمل فن معنى ٌلتسوي  وهن فين  ،فيوا ٌلومَ  موتست دٌلتسوي :  -ٗ
نقوليين تعييالى: ( ٜٗ)ر.و بيياٌالسييتفوام وهيين فيين حقيقتوييا  فالتسييوي  لفظوييا لفييظ ،ٌسييتفوام

 َِينَّ ٌلَِّميَن َنَفُروٌْ َسَوٌٌن َعَ ْيِوْم َوَونَمْرَتُوْم َوْم َلْم تُنِمْرُهْم اَل ُيْىِمُنون (٘ٓ). 
فيييين ٌلببلويييي  بوسييييائل عييييدَ  يتييييأدىببلويييين نفسيييين دقيييييق  وسيييي ٍوٌلتشييييويق: وهييييو  -٘

مييين  ميييرو يليييىويشيييوقن  ،فمييين  بللييين يوءييين ٌلسيييائل ٌلم اطيييٍ (ٔ٘) وبر هييياسيييتفوام ٌوإل
ٍٍ َوِليٍم  نقولن تعالى:  ٌألمور ْن َعَمٌ  .(ٕ٘) َهْل َوُدلُُّنْم َعَ ى ِتَءاَرٍَ تُنِءيُنم مِّ

يتح ييى ٌلمسييوىل  سييتفوام ٌلييدٌ ل فييين ل دالليي  ع ييى ميياٌلتعظيييم: وهييو ٌسييت دٌم ٌإل -ٙ
َميين َمٌ ٌلَّييِمي  نقوليين تعييالى:  ،ٌولسيييادَ ،ٌولنييرم نالشييءاع ،عنيين ميين صييفاُ حميييدَ 

ُ  ِعْنَدُ  ِيالَّ ِبِاْمِننِ َيْشفَ 
(ٖ٘) . 

 ،عنن مي  معرفي  ٌلميتن م ٌلمسوىلٌلتحقير: وهو ٌستفوام ل دالل  ع ى صغر شان  -ٚ
 .(ٗ٘) َوَهَمٌ ٌلَِّمي َيْمُنُر هِلَوَتُنْم ٌلسائل بن من ملا قولن تعالى:  وو
ْدُهييدَ َمييا ِلييَن اَل َوَرى ٌْلوُ   : حانيييا عيين سيي يمان ٌلتعءييٍ: نقوليين تعييالى -ٛ

(٘٘). 
َميا َوالَُّهيْم نما فن قولين تعيالى  (ٙ٘).ستفوام ٌلحقيقنٌوإل ،تحتمل ٌلتعءٍ وشيانوهناا 

 .(ٚ٘) َعن ِقْبَ ِتِوُم 
َوُتْوِ ُنَنيا  نقولين تعيالى:   (ٛ٘)ٌألع يى يلى ٌألدنىنن من و يالٌلدعان: وهو نالنون  -ٜ

ِبَما َفَعَل ٌلسَُّفَوان ِمنَّا
( .ٜ٘) .  

وال ي  يييو مييين  ،شييينن باطيييل وو ،أ طييي وو ،بللايييعييين  اً وينيييون تنبيوييي ٌلتنبيييين: -ٓٔ
 (ٓٙ).َفَأْيَن َتْمَهُبوَن  ٌولنفن نقولن تعالى:  ٌإلننار،
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ِليَن  ٌلوعيد ٌولتوديد: نقولن تعالى:  -ٔٔ   . (ٔٙ) َوَلْم ُنْوِ ِا ٌأْلَوَّ
 .(ٕٙ) َفَول لََّنا ِمن ُشَفَعان ٌلتمنن: نما فن قولن تعالى:  -ٕٔ
،عيدم مبياالَ  يظويارٌوالسيتوٌ ن وهيو  ،ٌلسي ري  وياياٌلتونم: ويقال  -ٖٔ  بالمسيتوً 
ٍُ َوَصيبَلُتَا تَيْأُمُرَا  نقولن تعالى:   (ٖٙ. )ا.ٌلمتونم بن ولو نان عظيم وو َقاُلوٌْ َيا ُشَعْي

 .(ٗٙ) َون نَّْتُرَا َما َيْعُبُد هَباُىَنا
 ٌألوييٌرض،تفوم عنيين لغييرض ميين ن ٌلمسييأٌلتف يييم لشيي ووٌلتعظيييم هييو ٌلتوويييل:  -ٗٔ

 (ٙٙ).َما ٌْلَقاِرَع ُ  ،ٌْلَقاِرَع ُ نقولن تعالى:  (٘ٙ) ن ٌلنريمهوهو ناير فن ٌلقر 
 (ٚٙ).َوَماَمٌ َعَ ْيِوْم َلْو هَمُنوٌْ  ٌلتسويل ٌولت في : نقولن تعالى:  -٘ٔ
 (ٛٙ).َواَل ُتِحبُّوَن َون َيْغِفَر ٌل َُّن َلُنمْ  ٌلعرض: نقولن تعالى:  -ٙٔ
 وو ،معنييى ٌلحيييِ ع يييى ط يييٍ ٌلشييينن يليييى: وهيييو  يييرّو ٌالسيييتفوام ٌلتحايييض -ٚٔ

 (ٜٙ). َواَل تَُقاِتُ وَن َقْومًا نََّنُاوٌْ َوْيَماَنُوْم   ٌستحدٌِ ٌلفعل نقولن تعالى: 
 (ٓٚ) .مَّن َمٌ ٌلَِّمي ُيْقِرُض ٌلّ َن َقْراًا َحَسنًا ٌلترويٍ: نقولن تعالى: -ٛٔ
َوَماَمٌ َع َيْيِوْم لَيْو هَمُنيوٌْ ِبال ّيِن  نقولن تعالى:   (ٔٚ)ون بمعنى ٌلممٌلتوبيخ: وقد ين -ٜٔ

َوٌْلَيييْوِم ٌِِ ييرِ 
َنْيييَ  َتْنفُييُروَن ِبال َّييِن  نقوليين تعييالى:   (ٖٚ)بمعنييى ٌلتأنيييٍ يييأتن وو  (ٕٚ)

 (ٗٚ). َوُننُتْم َوْمَوٌتًا َفَأْحَياُنمْ 
 (٘ٚ) ِل َِّميَن هَمُنٌو َون َتْ َشَ  ُقُ وُبُوْم ِلِمْنِر ٌل َِّن َوَلْم َيْأِن  ى: ين تعالياٍ: نقوليٌلعت -ٕٓ
 (ٙٚ). َوَلْيَ  ِفن َءَونََّم َمْاًوى لِّْ َناِفِريَن  ٌالنتفان: نقولن تعالى:  -ٕٔ
وهيييمٌ ٌلبعيييد يسيييت  م  ،ٌالسيييتبطان : وهيييو ٌسيييتفوام ل داللييي  ع يييى بعيييد  مييين ٌلسيييٌىل-ٕٕ

ُسي َحتَّيى ن تعالى: يان نقوليٌالستبط  .وُل َوٌلَّيِميَن هَمُنيوٌْ َمَعيُن َمتَيى َنْصيُر ٌل ّيِن يَيقُيوَل ٌلرَّ
(ٚٚ) 

 نميين ملييا قوليي ،معنوييياً  وو ،حسييياً  ونييان سييٌون ٌالسييتبعاد: وهوعييد ٌلشيينن بعيييدًٌ  -ٖٕ
 َونَّى َلُوُم ٌلمِّْنَرى َوَقْد َءانُهْم َرُسوٌل مُِّبينٌ  تعالى: 

(ٚٛ) .  
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َولَيييْم َوْعوَيييْد ِيلَيييْيُنْم َييييا َبنِييين هَدَم َون الَّ َتْعُبيييُدٌو ٌلشَّيييْيَطاَن  ن تعيييالى: ير: نقولييييييييٌلتمني -ٕٗ

(ٜٚ) .  
ٍِ اَل ُيَغييييياِدُر َصيييييِغيَرًَ َواَل َنِبييييييَرًَ ِيالَّ  ٌلتف يييييم: نقولييييين تعيييييالى:  -ٕ٘ َمييييياِل َهيييييَمٌ ٌْلِنتَيييييا

 (ٓٛ).َوْحَصاَها 
 .(ٔٛ)ٌالستفوام عن معنا  ٌلحقيقن  يليواوهناا معان نايَر ي ّر 

 
 
 

 املبحث انثاَي
 وانتقريري اإلَكارياالستفهاو 

 
دي ى سيييبق منييير  مييين ٌلمعيييانن ٌلتييين تييي وهيييو ميييا ٌإلنشيييانن معنيييى اسيييتفوام معنييييلئل   

 . ٌولداللببلوي  مقترن  بالسياق  ووٌرااً 
 وهيمٌ ميا ،ٌولتقرير ٌإلننارقسمين:  يلىوينقسم همٌ ٌلمعنى  ،ٌولمعنى ٌلاانن هو ٌل بر

 بحِ:مٌل سنتناولن فن همٌ
 ون: وهييو  ييرّو ٌالسييتفوام عيين معنييا  ٌلحقيقيين ل دالليي  ع ييى ٌإلننيياريٌالسييتفوام  -ٔ

 ٌألوييييٌرض وهييييموهييييو ميييين  ،شييييرعا وو فييييا،عر  ونييييانمننيييير سييييٌون  ومييييرٌلمسييييتفوم عنيييين 
ن ٌلنييريم هوليين مسيياح  ٌوسييع  فيين بنييي  ٌالسييتفوام فيين ٌلقيير  ،شيييوعاً  وونارهييا ،ٌلببلوييي 

معييانن  ٌإلننييارفقييد يحمييل  ،نفعيياالُ تنييا ع ٌليينف الن ٌالسييتفوام ءم يي  ميين ٌإل ،وملييا
 (ٕٛ) ٌلتعءٍ ٌولعتاٍ ٌولتوبيخ وويرها من ٌلمعانن.

 قسمين: يلى ٌإلنناريوينقسم ٌالستفوام 
َوَفَأْصيَفاُنْم نقولين تعيالى:   (ٖٛ)ٌلتنميبن: وينيون فين ٌلمااين ٌإلنناريٌالستفوام  -ٔ

ِئَنِ  ِيَناااً َربُُّنم ِباْلَبِنيَن َوٌتََّ َم ِمَن ٌْلَمآل
(ٛٗ) . 
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 قييدو  (ٙٛ) َوُنْ ِ ُمُنُموَهييا َوَونييُتْم َلوَييا َنيياِرُهوَن  نقوليين تعييالى:   (٘ٛ)فين وييير ٌلماايين وو 
 (ٚٛ) شنن لم يحدِ فن ٌلماان ولن يحدِ فن ٌلمستقبل.لينون 

 
ن وٌو يمنيييين  ،ٌلتييييوبي ن: وهييييو ينييييون لشيييينن حييييدِ بالفعييييل ٌإلننيييياريٌالسييييتفوام  -ٕ

 .(ٜٛ) َنْيَ  َتْنُفُروَن ِبال َِّن َوُننُتْم َوْمَوٌتًا َفَأْحَياُنمْ  الى: نقولن تع  (ٛٛ)يحدِ
بطيالنقسيمان حقيقين  ٌإلننيار ون  (ٜٓ)وييرى ٌل رنشين بعيد  ينيون ميا ون نبطيالفاإل، وٌ 

َوَلُنيييُم ٌليييمََّنُر َولَيييُن  ومدعيييين نيييامٍ مييين مليييا قولييين تعيييالى:  ،ٌالسيييتفوام ويييير ٌوقييي  ودٌَ
ٌأْلُناَييييى

 وم نقوليييين تعييييالى: ي  وفاع يييين مع يييييٌوقيييي ٌألدٌَد يبعيييي ن ينييييون مييييايقييييٌولحقي  (ٜٔ)
َوَتْعُبييُدوَن َمييا َتْنِحتُييوَن 

هييو تنبييين ٌلسييام   ٌإلننيياريفييالغرض ميين ٌالسييتفوام  يمن  (ٕٜ)
 ينييون بعييد  فوييو يعطيين معنييى ٌلنفيين ومييا  (ٖٜ)نفسيين في ءييل ويرتييدع يلييىحتييى يرءيي  

 .امنفي
 
لمييٌرد بيين ٌلحنييم بابوتيين فوييو  بيير ٌس:بأنيين  (ٜٗ)ٌالسييتفوام ٌلتقريييري: عرفيين ٌلسيييوطن -ٕ
ٌلم اطٍ بن من نون ٌلسائل يع م فوو  يقٌررط ٍ  ووٌوق   ٌألدٌَن ٌلممنور عقيٍ أب

وي حميل ٌلم اطيٍ ع يى ، سينيون مقيٌر بين ونٌستفوام يقرر ٌلم اطيٍ وي يط يٍ منين 
 .(ٜ٘)قد ٌستقر عند  بأمرٌوالعتٌر   ٌإلقٌرر
 ولن تعيالى: ينقي.بين ٌإلقيٌررحميل ٌل اطيٍ ع يى  َ  مياييمنر بعيد ٌلومي ونفيين  ويشترط

َُ َهَمٌ ِب ِلَوِتَنا َيا ِيْبَرٌِهيُم  َُ َفَعْ  ٌد يل ع يى  فيامٌٌوالستفوام فن ٌلتقريير ل نفين  (ٜٙ) َوَون
ويعطيي  هييو ع يييى (ٜٚ)ٌلنفيين صييار ٌلنييبلم موءبييا لييمٌ يعطيي  ع ييين ٌلموءييٍ ٌلصييري 

َيْءَعْل َنْيَدُهْم ِفن َتْاِ يٍل  َوَلمْ  ٌلموءٍ ٌلصري  من ملا قولن تعالى: 
فيالتقرير   (ٜٛ)

 .(ٜٜ)لفظ ٌستفوام ومعنا  ٌل بر لفظن
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ٌلتقرييير  ونبييالومَ  وحييدها ولوييمٌ منيير بعييض ٌلنحيياَ  يالينييون  ٌوالسييتفوام ٌلتقريييري ال
 ،ٌولتيييمنير ،ٌولتحقييييق ،ن ويييير  مييين ٌلمعيييانن نيييالتوبيخوو  ،هيييو ٌلمعنيييى ٌلميييبل م ل وميييَ 

َوَلْم َنْشَرْْ َلَا َصْدَرَا  نقولن تعالى:  (ٓٓٔ).ينون م  ٌلتقرير
لوميَ  تيأتن ٌوقيد   (ٔٓٔ)

ر يوقد ينون بالومَ  من وي (ٖٓٔ) َوَلْيَ  ٌل َُّن ِبَناٍ  َعْبَدُ   لىانقولن تع (ٕٓٔ)  لي م
َُ َهييَمٌ ِب ِلَوِتَنيا َييا ِيْبيَرٌِهيُم  : ن تعيالىينقولي (ٗٓٔ)نفين َُ َفَعْ ي َوَوني

ون بغييير يوقيد يني  (٘ٓٔ)
 نقولن تعالى: ، (ٙٓٔ)لومَ ٌ
  ًٌَن ٌلدَّْهِر َلْم َيُنن َشْيئًا مَّْمُنور نَساِن ِحيٌن مِّ  . (ٚٓٔ) َهْل َوَتى َعَ ى ٌإْلِ
 
ي يويييا ٌلشييينن ٌليييمي  سونفييين هميييَ  ٌالسيييتفوام ٌلتقرييييري    (ٛٓٔ)وءيييٍ ٌلءرءييياننووقيييد   

شييينن ي يويييا ٌل ونسيييتفوام ٌلمحيييض ئللنانيييُ  يمٌوءيييٍ فيويييا ٌنما ،تقيييرر ٌلم اطيييٍ بييين
َُ َهَمٌ ِب ِلَوِتَنا َيا ِيْبَرٌِهيُم  نقولن تعالى: س،ٌلمستفوم عنن َُ َفَعْ    .َوَون

د  ُ همَ  ٌلتقرير ع ى ٌلموءٍ نفتن نقولن تعالى:  يمٌفيرى ٌنن    (ٜٓٔ)ٌبن ءنن وما
  ُقْل هلّ ُن َوِمَن َلُنْم

مٌ (ٓٔٔ)  ياباُ.ونفن ٌلنفن  وابتتن،د  ُ ع ى ٌلنفن  وٌ 
  
نفن د ل ع ى ٌلمنفن ونفن  ٌوإلننار يننار،نن ٌستفوام وحقيق  ٌستفوام ٌلتقرير ف يمًٌ   

نن تصيييييييييييييييييحٍ ٌالسيييييييييييييييييتفوام ٌلتقرييييييييييييييييييري اوهنييييييييييييييييياا معييييييييييييييييي  (ٔٔٔ)يابييييييييييييييييياٌُلنفييييييييييييييييين 
 بأس ٍوٌلمعانن  ايٌردف،  (ٕٔٔ)ٌولتعظيم،ٌوالستبعاد،ٌوإلننار،ٌولتقري ،ٌولتوبيخ،نالتعءٍ

ااَرٌالستفوام تشويق      (ٖٔٔ)  وءن ٌلصٌوٍمعرف يلىل تفنير لبلهتدٌن  وٌ 
، ٌلم اطيييٍ بالحءييي  يليييٌ مٌلغيييرض ٌلبييييانن مييين ٌالسيييتفوام ٌلتقرييييري  ونمييين هنيييا نيييرى 

ن ٌلبييان ٌولببلويي  أل ،ٌونتيٌ ع ٌالعتيٌر  منين بميا يرييد ٌلميتن م وفين مليا ويرض نفسين
    (ٗٔٔ) .لوما ص   وايق  بقاايا ٌلنف  وع م ٌلنف 

 
 

 



 ًوارج هي اإلستفهام التقريري عٌذ ابي عاشىر في كتابه التحرير والتٌىير 

 "دراسة تحليلية"

 م.م. ألحاى صالح ههذي

 313 

 

 املبحث انثانث
 ٌ انكريىآيري املثبث يف انقرستفهاو انتقرمنارج يٍ اإل

 
 وهييياُفيين بيييان ٌالسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمابييُ ٌلييٌورد فيين سييور  روييينٌبيين عاشييور  وورد   
 ن ٌلنريم نبلحظ ملا مابل:هٌلقر 
بِّييَن  قوليين تعييالى:  -ٔ يين رَّ ُُ َع َييى َبيَِّنييٍ  مِّ قييال ٌبيين   (٘ٔٔ) قَيياَل َيييا قَييْوِم َوَرَوْيييُتْم ِين ُننيي

 يمٌوهييو ٌسييتفوام تقريييري  ،س ٌسييتفوام عيين ٌلرىييي  بمعنييى ٌالعتقيياديييتمور و: س (ٙٔٔ)عاشييور
نييان فعييل ٌلرىييي  وييير عامييل فيين مفييرد فوييو تقرييير عيين ماييمون ٌلءم يي  ٌلسييادَ مسييد 

 يالتسيييتعمل  ولننييين ال ،معنيييى ٌ برونيين يلييىولييملا نيييان معنييا  هييييبل  ،سروييييتممفعييولنس 
وهن  ،ونبَو صادق  ،ء ن وومر ين،وي ع ى يق سحال من يءحد ٌل بر نط ٍ من حال

  (ٚٔٔ)ٌلرحم  ٌلعظمي  من ٌا بوم
معنيى سٌٌرييتمس ٌ برونين وهيو معنيى يشيير  ونن ع يى يٌولمفسير  ٌألئمي وقد ٌتفيق معظيم 

عيين ٌلءم يي  ٌون  حقيقييياً  اً سييتفوامي لييي  هييمٌ سون (ٛٔٔ) انيييبيين حٌ روىٌلتقرير.وقييد  يلييى
 رويويمرناني   يليى ييحيانٌلعٍر ايمُ هيم  ٌلءم ي  معنيى ٌ برونينس وفين هيمٌ ٌلمعنيى 

  (ٜٔٔ) ٌلممنور.
 
ووحيانييا ال يشييير ٌبيين عاشييور بطريقيي  مباشييَر يلييى ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري بييال فظ بييل  -ٕ

ُِ َوٌأْلَْرِض   ٌإلشاَر يلين بالمعنى من مليا قولين تعيالى:  يَن ٌلسَّيَماَوٌ ُقيْل َمين َييْرُ ُقُنم مِّ

 الءٌوٍبيي وعقييٍولييملا  ٌل طييأ،ٌسييتفوام ل تنبييين ع ييى )): (ٕٔٔ)قييال ٌبيين عاشييور (ٕٓٔ) 
ُقييِل ٌل َّييُن    بقوليين: ٌلسييائلطيير   ميين

 ،يننييرون ملييا ٌلءييٌوٍ ال ونوييملتحقيييق ،(ٕٕٔ)
 ،وعط  ع ى ٌالستفوام يبٌر  ٌلمقصد بطريق   في  توق  ٌل صيم فين شيرا ٌلمغ وبيي 

وحاليي  اييبلل ألن حاليي  نييل فريييق لمييا  ،وملييا بترديييد حييالتن ٌلفييريقين بييين حاليي  هييدى
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وعييدموا تعييين ون وميير  ،ن حييال ٌلفريييق ٌِ يير بييين مٌوفقيي  ٌلحييقنانييُ ع ييى ٌلاييد ميي
  ((ٌلابلل ٌولودى دٌئر بين ٌلحالتين

ن أبيي ٌإلقييٌررل مشييرنين بحم وييم ع ييى )): (ٖٕٔ)ٌاللوسيين دوهييو عنيي ُتبنيييوييو ٌسييتفوام ف
 فانوم ٌون ٌلرٌ ق هو ٌا  ٌألرضيم نون ماقال مَر فن ٌلسمٌوُ وال فن  ال هلوتوم

قيل لن ع يين ٌلصيبلَ  ٌإللٌ مفن ٌلءٌوٍ م اف   وحيانانٌو يت عامون يننرون حيِ نا ال
ٌسيتفوام تقرييري بقولين:  ))بأنين: (ٕٗٔ)فن حين صْر ٌل م شيري (( ُقِل ٌل َّنُ  ٌولسبلم 

 ٌإلءابيي ،يتييولى  بأنيين ومييراييم  َميين َيييْرُ ُقُنم  ن يقييررهم بقوليين أرسييولن بيي ٌا  وميير
 يالمقييرون بيين بق ييوبوم  بييأنوموملييا لبلستشييعار  ُقُنم َميين َيييْر ُ   عيينوم بقوليين: ٌوإلقييٌرر

ٌلمي تمنن فن صدورهم من ٌلعنان وحٍ ٌلشيرا قيد  ٌِنيتن مٌو بن  ون وبٌوربما  ينوم
ن ٌا ٌر قويم أتفوهيٌو بي ين وألنويم ،عن ٌلنطق بالحق مي  ع مويم بصيحتن وفٌوهوملءم و

يقيدر ع يى  رون ع يين مين التعبيدون مين يير قنم وتيىا يقال لويم: فميا لنيم ال ونل موم 
 .ٌلر ق((

ٌالسييتفوام  ونونحيين نع ييم ، (ٕ٘ٔ)ٌلع ييم ع ييى ٌنيين ٌسييتفوام تقريييري وهييلوقييد ٌتفييق ٌو ييٍ 
ٌالسيتفوام فين  وسي ٍوونبلحظ فن  ،يمنر لن ءٌوٍ ال ون فين ببلوياً  ٌألصلٌلمءا ي 

 ...فييمنر ٌلءيٌوٍ وحيانيا ٌألصيلٌلحنييم هنيا ي يال  هيمٌ  ٌلقرهنينٌلينظم  ون ٌِيي هيم  
 ونايابط هيمٌ و ير  و وتصي ،ينون ل  ييال دور فيين حريي  تصيور  وملا فن نل مقام ال

منييير  فييينفينييون  ،مءيييال فيويييا لعمييل ٌل ييييال سييتفوام حقيقييي  ٌرسيي   الينييون ءيييٌوٍ إل
 (ٕٙٔ) ٌلءٌوٍ حسم فن ٌلرد ع ى ٌلسٌىل.

 
َوَميييا ِتْ يييَا ِبَيِمينِيييَا َييييا ُموَسيييى  قولييين تعيييالى:  وياييياومييين مليييا   -ٖ

ل ٌبييين : قيييا(ٕٚٔ)
ٍ حيي  بيا بعصيا  حتيى ٌمٌ ٌنق مسيسٌىلن عما بييد  لييوقن ٌنين مب ))ٌبتدً:(ٕٛٔ)عاشور

فاالسييتفوام مسييتعمل فيين تحقيييق   ت ييا ٌلحييي  هيين ٌلتيين نانييُ عصييا ونلييم يشييا فيين 
فائدَ )) :: يقول(ٜٕٔ)عنن ٌلقصد من ملا  يادَ ٌطمئنان ق بن(( فالٌر ي ٌلمسوىلحقيق  
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 يلييينمهييٍ  وهييمٌ مييا ((ي افوييا ق بوييا اعبانييا ال ٌيم تييىعنييد   شييب  ح ونيقييرر  ونهييمٌ 
حتيييى يقيييول موسيييى هييين عصييياي  ٌألميييرومقصيييود ٌلسيييٌىل تقريييير )) :بقولييين (ٖٓٔ)ٌلفيييٌرن

ال ،لتابييييُ ٌلحءييي  ع يييين بعيييدما ٌعتييير  ٌسيييتفوام  وفوييي ٌأل ل((هييين فييين  ع يييم ٌا ميييا وٌ 
 ويبيي ورفيي  ٌل ٌإلينييا هييو ٌسييتفوام ع ييى سييبيل  ينميياقييال بعييض ٌلمفسييرين  (ٖٔٔ)تقريييري
 (ٕٖٔ) .ل منالم 

َفاْسيَتْفِتِوْم َوُهيْم َوَشيدُّ َ ْ قيًا بومَ  ٌلتقرير فن قولن تعيالى:  صْر وقد  -ٗ
: يبيين (ٖٖٔ)

 ٌلمسيوىلف ميا نيان  رويويمعين  فاسيألومٌلمعنيى ))بقولين:  ٌِي : معنى (ٖٗٔ)ٌبن عاشور
َ س وهم   ، ق ع ى ٌالستفوام عنن فعل ٌالستفتانٌطنظر:  يعمال يلىمحتاءا  ومرًٌ عنن 
  َوَونييييُتْم َوَشييييدُّ َ ْ قييييًا   لبلسييييتفوام ٌلمسييييتعمل ل تقرييييير باييييع    ييييق ٌلبشييييري  بالنسييييب

 يليييىٌلمسيييتفوم  أنييين ي ءييييحييييِ  ٌإلقييٌرر يليييىن ٌالسيييتفوام ييييىول أل ،ل م  وقيياُ ٌلماديييي 
فويو يسيتعمل  ،بالمقصود من طرفن ٌالستفوام فاالسيتفتان فين معنيى ٌالسيتفوام ٌإلقٌرر

 .((ن ٌالستفوامفن نل ما يستعمل في
نويييم  ممييينوم  شيييد   قييياً ون هيييم  ٌلم  وقييياُ أحيييين يقيييرون بييي وٌ  نيييملا ف يييم  ٌألميييرنيييان  وٌ 

وحمييل ٌالسييتفوام ع ييى ( ٖ٘ٔ.)وننييرٌوممييا  وعظييمهييو  يننييرون ٌلبعييِم وهييم يشيياهدون مييا
  (ٖٙٔ)ٌألئم ٌلتقرير موا  ٌتفاق عند ءمي   

معنيى  يليىن  رءُ ٌ  و  ٌولومَ  ،الستفتان هنا نوع من ٌلسٌىلٌ ويرى ٌبن حيان ))ون  
لمشييرنن  عائييد ٌولاييمير ،لمعنييى ٌالسييتفوام وي فاسييت برهم ٌألصييل وييو فيينٌلتقرييير ف

سييبدو لين  ع يى ميا سع يين ٌلسيبلمسٌولتنبين لن  ٌإليقاظ،معنى  نومنوم من يامن ((من 
ٌالسييييتفوام معنييييى ٌلتقرييييير  هييييمٌيحمييييل  ون: (ٖٚٔ)ٌاللوسيييين وءييييا عاءيييييٍ وقييييد ميييين ٌأل
 .ٌوإلننار

يَن ٌليدَّْهِر  ى: ي: فن قولن تعال(ٖٛٔ)عاشورقال ٌبن  -٘ نَسياِن ِحييٌن مِّ َهْل َوتَيى َع َيى ٌإْلِ
 (ٖٜٔ): (( ومسيييتعمل فييين تحقييييق  ،ويييير معيييين يليييىٌسيييتفوام تقرييييري وهيييو هنيييا موءييين

ن ٌالسيييتفوام ط يييٍ ٌلفويييم ٌولتقريييير يقتاييين أل ،ٌلمقيييرر بييين ع يييى طرييييق ٌلننايييي  ٌألمييير
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ليين  ٌإلنسييانيعتيير   ون تعييالى ٌسييتحقاق ٌا ون ييحييان يلييىحصييول ٌلع ييم بمييا تقييرر ليين 
 ينسيييانٌولمعنيييى هيييل يقييير نيييل ...  ٌلمشيييرنين إلشيييٌرا يبطييياالفييين ٌلربوبيييي   بالوحدٌنيييي 

سييمى وال ينيين يُ  لييم ف ييم ينيين شيييئا يييمنر وي ،طييويبلً   مانيياً  ن معييدوماً نييا نيين و موءييود
 .يسوم وي ٌلقٌرر بملا(( يتحدِ عنن بمٌتن وهم ال

: وهين (ٓٗٔ)ٌإلابياُس ي يتص بيدون ٌلوميَ  لنونويا ل تقريير فين ف ّر ٌالسيتفوام سهيل   
س، قييدسهنييا بمعنييى  سهييلسٌون  سهييلسمعنييى  ٌٌِرن فيين ُ: ٌو ت فيي(ٔٗٔ)ٌلتحقيييق ويايياتفيييد 

هيل بمعنيى قيد فين س: بقولين: (ٕٗٔ)معظيم ٌلمفسيرين ومينوم ٌل م شيري يلينهمٌ ما مهٍ 
ع يى  وتيىييٍ ءميعيا وي ع يى ٌلتقيدير ٌولتقر  وتنوهل  ٌولمعنى وقد  ٌوألصلٌالستفوام 

هيل هنيا بمعنيى قيد وليي  باسيتفوام الن ٌالسيتفوام  ينقبل  مان قرييٍ(( ويقيال  ينسان
 ين ووءيييٍ: لبلسييتفوام ٌلمحييض (ٗٗٔ): وحم وييا ٌبيين حبييان(ٖٗٔ)سمحييال ع ييى ٌا تعييالى

حيين مين ٌليدهر  ٌإلنسيانع يى  وتيىفوو فن معنى ٌلنفن وي ما  لئلننارٌالستفوام هنا 
 :(٘ٗٔ) ممنوٌر. ينن لم
وقد ٌ ت   ٌلطاهر ٌبين عاشيور مي  بعيض ٌلمفسيرين ٌلقيدمان مينوم ٌولمحيداين فين    

 منوا: ٌوِياُبيان نوع ٌالستفوام ٌلتقريري ٌلمابُ نما يٌر  فن بعض ٌلسور 
َوَفَمْن َوسََّ  ُبْنَياَنُن َعَ ى َتْقَوى ِمَن ٌلّ ِن  قولن تعالى:  -ٔ

: فاالستفوام ٌلٌورد فن (ٙٗٔ)
 مٌوق :  ابلمنن ع مان ٌلتفسير اوق   ٌِي 

بييين نايييير، (ٚٗٔ)ٌل م شيييري ين -ه م يبينيييٌو لييي:(ٓ٘ٔ)ٌولبياييياوي،(ٜٗٔ)حييييان ، ووبيييو(ٛٗٔ)ٌو
 وسيي يسييتوي ميين  ع ييى ٌنيين ال ٌِييي ٌو فقييط معنييى فسيير بييل  ،سييتفوامٌلمييٌرد ميين هييمٌ ٌإل

بيييين  وتفريقييياً  ،ونفيييرًٌ  ،ايييٌررًٌ  مسيييءدًٌ  بنيييىومييين  ،بنيانييين ع يييى تقيييوى مييين ٌا ورايييٌون
 لمن حاٍر ٌا ورسولن. رصادًٌ ٌ  و  ،نٌلمىمني

 يمٌ (ٔ٘ٔ)ٌلسيعود وبيوومنوم  ٌإلننارٌلمٌرد باالستفوام هو  ون يلىومنوم من مهٍ  -ٍ
بقوليين:  (ٕ٘ٔ)  ٌواللوسيين ويايياً  ((بنيييان دينيين وسيي ٌولمعنييى ميين  لئلننييارٌلومييَ  ))قيال: 
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ن ٌا و يو  مي ،تقيوى ع يىبنيانن  وس ٌولفان ل عط  ٌولمعنى فمن  لئلننارٌلومَ  ))
  (( .بنيانن ع ى شفا ءر  هار وس من  وموط ٍ مرااتن بالطاع   ير  ،تعالى

: (ٖ٘ٔ)ومينوم ٌبين عاشيور ،ٌلميٌرد باالسيتفوام هيو ٌلتقريير ون يليىومنوم من مهيٍ  -ّ
))ورد  :(ٗ٘ٔ)رايا بقولين رشييد محميد ٌلشييخ ونيملا  ٌسيتفوام تقرييري بأنينحيِ صيْر 

 ٌولى همٌ مهٍ ٌلنسفن((  ن ٌلشعور وقَو ٌلاأايربصف  ٌالستفوام ٌلتقريري لما فين تنبي
 .((همٌ ٌلسٌىل تقرير وءٌوبن مسنُو عنن لواوحن: )) (٘٘ٔ)بقولن
ن أن ٌلقاعيدَ ٌلببلوييي  تءيي م بييأل ،عاشييور محييق فيين حميل ٌالسييتفوام هنييا ل تقرييير فيابن
 يابييياُوهيييو  ،ن ٌليييمي ولييين ٌلوميييَ  هيييو ٌلمقيييرر بييين ٌلاابيييُأل ،سيييتفوام هنيييا ل تقرييييرٌإل

 ،وهييمٌ ٌالسييتفوام لييي  لنفيين ٌلمسيياٌوَ بييين ٌلطييرفين ،ٌولراييٌون ،ييي  لبنييان ٌلتقييوىٌل ير 
ع يى شيفا ءير  هيار  وسي  بنيان ٌليمي لل ي م منين  ن نفين ٌلمسياٌوَ ليو نيان مقصيودًٌ أل

َفاْنوَييياَر بِيييِن ِفييين َنييياِر َءوَييينََّم  محيييال لقولييين تعيييالى:  وهيييمٌ ،نصييييٍ مييين ٌل يريييي 
(ٔ٘ٙ) 

 . (ٚ٘ٔ)أيناد ينون محض  ط ٌإلننارفحمل ٌالستفوام ع ى 
 
ُقوَن  وفن قولن تعالى:   -ٕ َتَفرِّ ٌٍ مُّ َيا َصاِحَبِن ٌلسِّْءِن َوَوْرَبا

فقد فسير ٌلطياهر  (ٛ٘ٔ)
 بيييين تقريرهمييييا بييييالنبلم ٌلييييمي ن مومييييا : ))وٌردهييييمٌ ٌالسييييتفوام بقوليييين (ٜ٘ٔ)ٌبيييين عاشييييور 

طيابن قرييٍ مين تٍ لوما ٌالستدالل بوءين  وقد رُ  ،فاالستفوام تقريري ،دينوما بابطال
نميا هيو حيال م تين ٌلتين ٌ بيرهم  باإللوي  ًٌ متفرد ٌوحدًٌ  يلواً فرض لوما  يمٌلعام   يفوام
 . بوا((
 ويايييييا يليييييينمهيييييٍ  وهيييييمٌ ميييييا ،سيييييتفوام هنيييييا تقرييييييريٌإل بيييييأنيءييييي م فيييييابن عاشيييييور    

ٌلنبيَو مبنييا  يابياُونيان  ٌألوليى ٌِيي لما ٌدعى ٌلنبَو فن  نن ومن )): (ٓٙٔ)ٌلٌر ي
 . ٌإللوياُ((فن تقرير  ٌِي ءرم شرع فن هم   ال ٌإللوياُ اُيابع ى 
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فقييال:  ٌِييي لييم يبييين نييوع ٌالسييتفوام ٌلييٌورد فيين هييم   (ٔٙٔ)ٌل م شييري ونفيين حييين     
يسيييتبعد هيييمٌ س شيييتى وربييياٍوون تنيييون لنميييا سقيييول: ييرييييد ٌلتفيييرق فييين ٌلعيييدد ٌولتنييياار ))

 (( .لنماس  يرويستبعد همٌ س 
 وبيييومييينوم  ٌألئمييي فييين عيييدم بييييان نيييوع هيييمٌ ٌالسيييتفوام بعيييض وقيييد سييي ا هيييمٌ ٌلمسييي ا 

نمييا  ٌإلننييارينييون هييمٌ ٌالسييتفوام بمعنييى  ونوقييد يءييو  . (ٖٙٔ) ٌواللوسيين(ٕٙٔ)ٌلسييعود
ٌولتيوبيخ  لئلننارمن ٌنن ٌستفوام )) :(ٗٙٔ)فن مقاصد ٌلقرهن ءان فن تفسير فت  ٌلبيان

 .((ٌولتقري 
 
َفوَيْل َعَسيْيُتْم ِين تَيَولَّْيُتْم َون  الى: : فن تفسير  لقولين تعي(٘ٙٔ)وقد مهٍ ٌبن عاشور -ٖ

تُْفِسييُدٌو ِفيين ٌأْلَْرِض 
تعمرون بيين سيييٌالسييتفوام مسييتعمل فيين ٌلتنييميٍ لمييا  ))ون: (ٙٙٔ)

فن ٌالستفوام بمن لي   ألنوا ،))هل(( ٌلدٌل  ع ى ٌلتحقيقي فين ب ننولملا ء ،الن ٌ لوم
وتقطعيييون  ٌألرض،سيييدون فييين تف يننيييمتيييوليتم  ينفيتحقيييق وٌولمعنيييى  .سقيييدس فييين ٌل بييير

 ونسيييابنموع يييى موي قٌربييي   ونفسييينمع يييى  ٌإلبقيييانتيييوليتم  وننيييمت عميييون  وونيييتم ورحيييامنم
حدٌٌِلنفر  بتأييدتقعون فيما  عمتم ٌلتفادي منن وملا  يننمٌولمعنى   ،ٌلعدٌَو بييننم وٌ 

 ،ٌلمشييٍو بييالتونم ٌإلننيياروي ٌنيين حمييل ٌالسييتفوام ع ييى  ٌألنصييار((وبييين قييومنم ميين 
مقالييد  يلييومتقرييرهم بسيون سي ونوم ليو هليُ  يال وٌرد ميا ن ٌا أل ال صيح  لينٌ وهم

 .ٌألمور
ٌل طيياٍ  يلييىنقييل ٌلنييبلم ميين ٌلغيبيي  ))بقوليين:  (ٚٙٔ)وهييمٌ مييا وشييار يلييين ٌل م شييري    

َفوَيْل َعَسييْيُتْم ِين  ن ق يُ: ميا معنيى اب ي  فين ٌلتونييد فيولينيون  ،ع يى طريقي  ٌاللتفياُ
ن ق ُ ني  اف ،ٌإلفسادم ق ُ معنا : هل يتوق  مننم  ن تُْفِسُدٌو ِفن ٌأْلَْرِض َتَولَّْيُتْم وَ 

لميا عويد  يننموهو عالم بما نان وما ينونم ق ُ معنا :   يص  همٌ فن نبلم ٌا 
نم فييين تدييييور ييياَو عق تعرياييينمبيييان يقيييول لنيييم نيييل مييين مٌقنيييم وعييير   وحقيييادنم نمييي

 وتييأمرتمٌلنييا   ومييورتييوليتم  ون ٌإلفسييادننم تييرون هييل يتوقيي  ميي يييا هييىالن مييا ٌإليمييان،
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ٌلمين فن ق يوبوم ميرض  ألولئانن  طاٍ ))بأ: (ٛٙٔ)ٌاللوسن وشارع يوم((( فن حين 
ويايا  ٌلسعود وبو يلينمهٍ  وهمٌ ما ((وتشديد ٌلتقري  ،ٌلتوبيخ لتأنيدبطريق ٌاللتفاُ 

(ٜٔٙ ) 
قريييري ميين ءويي  ت ووميين ءويي   يننيياريع ييى ٌنيين  ٌإلسييتفوام وقييد يحمييل ٌبيين عاشييور  

ميين  يننييارين مءمعييون ع ييى ٌنيين ٌسييتفوام يٌولمفسيير  ٌألئميي ن ٌو ييٍ وفيين حييين  و ييرى
 (ٔٚٔ)وريقيال ٌبين عاشي (ٓٚٔ) َقاُلوٌْ َوُتَحدُِّاوَنُوم ِبَما فَيَتَ  ٌل ّيُن َع َيْيُنْم  ملا قولن تعالى: 

بييينوم  ءييرى ونوييمٌلمقييام دل ع ييى  ينٌلتييوبيخ بقرينيي   ووٌلتقرييير  وو لئلننييار:ٌالسييتفوام 
 ونبيييائوموماالييٍ سيييرتوم ميي   وسييبلفومينيي ل ميين ٌلقييٌرن فااييحا ألحييٌول  حييديِ فيين مييا

وُنم  فسير بيين ٌالسيتفوام قوليين تعيالى:  بالييدليل ع يى مييا ييأتنوشيريعتوم(( اييم   ِلُيَحيي ءُّ
سييتفوام فيين ترشيييحا لبلسيتعمال ٌإل ووٌليبلم ل تع يييل لننويا مسييتعم   فين ٌلتعقيييٍ مءياٌ  

ٌولمقييييرر ع ييييين يقتايييين  ٌإلقييييٌررييييير مءيييياٌ  الن ط ييييٍ ٌلع ييييم يسييييت  م ٌلتقر  وو ٌإلننييييار
    (ٕٚٔ) .((ٌإلننار

 يننيييارًٌ  َوُتَحيييدُِّاوَنُوم بقولييين :  يننييياريٌسيييتفوام  ونييين (ٖٚٔ)فييين حيييين ييييرى ٌل م شيييري   
يفتحٌو ع يوم شيئا فين نتيابوم فينيافقون ٌلميىمنين وينيافقون ٌليويود ٌوليى هيمٌ  ونع يوم 
 ((.ٌلتننير وتشديد ٌلتوبيخ تأنيدٌولمٌرد ))بقولن: (ٗٚٔ)دٌلسعو  وبومهٍ  ٌلروي

نييين وفييييرى  (ٙٚٔ)ٌبييين نايييير وميييا.يننيييارسٌوالسيييتفوام : سبقولييين  (٘ٚٔ)وصيييْر بييين ٌاللوسييين
 يم لين ونين قيد ووقيد ع ميتم  ،نبين بأنينوي تقرون : ))ٌستفوام تقريري بحُ فيفسر  بقولن

فالتوبيخ ٌلمي قال بن  تظر((ٌلنبن ٌلمي ننا نن ونوهو ي برنم  باتباعن،ٌلميااق ع ينم 
 ونوع يى ٌلتقريير ف يا  ٌإلننيار،ٌلمعيانن ٌلتين يصي   ردفويا ع يى  مين ٌبن عاشور هيو

ع يى مقاصيد ٌلب غيان فين  ٌألميروميدٌر  ،مقبيول يليينميا مهيٍ ف موب اً  وو م مقررًٌ فوتست
 ٌوألئمي ٌالستفوام يفييد ٌلتقريير  ونيرى ٌبن عاشور  ٌألحيانوفن ٌو ٍ  (ٚٚٔ) نبلموم.

 من ملا:  ٌإلننارمعون ع ى ٌنن يفيد مء
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ًَ ِعنيَدُ  ِميَن ٌل ّينِ  قولن تعالى:  -ٔ   ُقْل َوَونُتْم َوْعَ ُم َوِم ٌلّ ُن َوَمْن َوْظَ ُم ِممَّين َنيَتَم َشيَواَد
وقييد  ،نصييٌرنياً  وال لييم ينيين يوودييياً  يبييٌرهيم ونٌا  وع منيياوي وقييد ))قييال ٌبيين عاشييور: 

 ونومييياءو تييين عيييامتوم ونتمتييين  اصيييتوم(( وي  بيييأمر مويييموع نييين وٌلتقريييير  مييين ٌسيييتفيد
 .ٌإلنناريفيدٌن ٌلتقرير ال 
ومينوم  رلئلننياهيو  ٌِيي ٌالستفوام ٌلٌورد فن  ونن ع ى يو ٍ ٌلمفسر وفن حين مهٍ 

َوَميْن َوْظ َيُم   ...ع ييوم ٌإلننيارخ وتشيديد يٌلتوبي تأنيدن: )) وي يبقول  (ٛٚٔ) وديٌلسع وبو
 د ٌظ م حوالن ينون  يننار  ًَ  . يلين(( اابت  سعند س نائن  من ٌا ِممَّن َنَتَم َشَواَد

فن بياٍ ٌليدين   يبٌرهيمع م بحال ووي لستم ))بقولن:  (ٜٚٔ)   ٌاللوسنهوهمٌ مار    
بالحنيفيي  ٌولبيٌرنَ مين   إلبيٌرهيمبل ٌا تعالى ٌع م بملا...وهن شيوادَ ٌا تعيالى 

هيمٌ ٌلمعنيى ٌبين  وتأنييد (( وونيد ٌإلننيارصيفين لتق ييل وءينن بالو  ،ٌولنصٌرني  ،ٌليوود
ومين منير بعيد  مين  يبيٌرهيم ينٌا تعالى ع يوم فين دعيٌوهم  سوننر :بقولن  (ٓٛٔ) ايرن

ما ،ٌليوودي  يمانانٌو من م توم  ٌوألسباط ٌألنبيان ُقْل َوَونُتْم َوْع َيُم   :فقال سٌلنصٌرني  وٌ 
َوِم ٌلّ ُن 

ٌوالسيتفوام فيين تعيريض  ،ى سيبيل ٌالسيتوٌ ن ٌوليتونمٌولتفايل هنا ع   (ٔٛٔ) 
يمن  ٌلمقام  .وال(ٕٛٔ) بالنبَو فن نتبوم وويرها ل مشرنين بنتمانوم شوادَ ٌا لمحمد 

ن أيقيررهم بي ون ُقْل َوَونُتْم َوْعَ ُم َوِم ٌل ّيُن  نان ٌلم ل من قولن تعالى:  يمٌٌلتقرير  يٌردَ
 (ٖٛٔ) .ومن ويرهم ،ع م منوموٌا 
ءييانُ  ٌِييياُفيين تفسييير نوعييي  ٌالسييتفوام ٌلييٌورد فيين  وٌرنوقييد نييان ألبيين عاشييور    

  :بصوَر صريح  من ملا رباإلنناٌالستفوام  ع ى وير ٌلصٌوٍ مفسرًٌ 
َهييْل ُتْءييَ ْوَن ِيالَّ َمييا ُننييُتْم َتْعَم ُييوَن  قوليين تعييالى :  -ٔ

: (٘ٛٔ): قييال ٌبيين عاشييور(ٗٛٔ)
مغنين سفين  وابتن  ٌالستانان وورد سهلس بمعنى ٌلنفن ٌالستفوام فن معنى ٌلنفن بقرين))

 رييٌرد باالسييتفوام بويا ٌلنفين وليملا د  يُ ع يى ٌل بيي ين قيال: تاسيعاً  ٌسيتعماالً  سٌل بييٍ
ْحَسياُن سيالس فن نحو: بعدها  ْحَساِن ِيالَّ ٌإْلِ َهْل َءَ ٌن ٌإْلِ

وقيال فين ه ير نبلمين  ،(ٙٛٔ)
وقييوع ٌلشيينن وهييو معنييى  يننييارالسييتفوام ٌلييمي يسييتعمل فييين ٌ ٌإلننييارميين معييانن  ين
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ٌسييتفوام عيين ٌلنفيين  ونيينملييا  وصييلولعييل  ... ٌلنفيين وهييمٌ تتفييرد بيين سهييلس دون ٌلومييَ 
ف ميييا ٌقتيييرن بييين  ،َهيييْل ُتْءيييَ ْوَن ِيالَّ َميييا ُننيييُتْم َتْعَم ُيييوَن ير دلقصيييد ٌلتقريييير بيييالنفن ٌولتقييي

ايي  حييمفٌو ٌلاييانن ٌوشييربٌو ٌولحيير  ٌلٌ ئييد فيين ٌلنفيين فيين بعييض ٌلمٌو ،ٌالسييتانان والبيياً 
 وسيي ٍوعتبييار ٌنين ءيان ع يى يع يى  رباإلننياوقييد فسير   ،حير  ٌالسيتفوام معنيى ٌلنفين

ن يحمييل إل وملييا بييان ينييون صييالحاً  ٌوإلابيياُ، ،ٌالسييتانان وتعييادل فييين طرفييا  بييالنفن
.وقييد نظيير ٌلطيياهر ٌبيين عاشييور ((وع ييى ٌلتقرييير باعتبييار ه يير ،عتبيياراب ٌالننييارع ييى 
وييير ٌنيين عنييد يننيياري، نفيين ٌلمسييتفاد ميين سهييلس لييملا قييال ٌنيين ٌسييتفوام ءانييٍ ٌل يلييى

هييو تقرييير  ٌِييي ى معنيين أل يييًا،ونفو يننارييياً  ولييي  يٌلتحقيييق تبييين ٌنيين ٌسييتفوام تقرييير 
ن هيم  ٌ  و  ،قيدمو  فين ٌلحيياَ ٌليدنيا مين عميل هم مقصيور ع يى ميانن ءٌ أٌلم اطبين ب

 .(ٚٛٔ)نئسن  ٌا تعالى فن عباد  وعدلن وقاا
ءيييان  بأنييينسيييتفوام بيييل ٌنتفييٌو بيييالقول ن ٌلميييٌرد مييين هييمٌ ٌإليو يييٍ ٌلمفسيير ون يولييم يبييي   

 .(ٛٛٔ)ٌلقول وي قيل لوم ملا ياماروع ى  ،لبللتفاُ ل تشديد
 
َهييْل َيْسييَتِوَياِن َمييَابًل  قوليين تعييالى:  ويايياوميين ملييا  -ٕ

فوييو يفسيير ٌالسييتفوام  (ٜٛٔ)
وليم يبيين وءين هيمٌ ٌلتءيوي   رى،و يمين ءوي   وباإلننياريءيو  بيالتقرير مين ءوي   بأنن

وءنن فين بي سهلس  ينناريًا،ينون  ونويءو   ينون تقريرياً  ونٌالستفوام يءو  ))بقولن: 
ٌوالسيتٌون يقتاين شييئين  ،ٌولتقيدير هيل يسيتوي حاالهميا ٌإلننيار، وو ،لتحقيق ٌلتقريير

بييا لبلسييتفوام ٌلتقريييري بنيي ونوءم يي  سٌلحمييد اس يءييو   فييأنار ...  ونان ع ييى تنييون ءٌو
بين فيقيدرون  ٌإلقٌرر ياليس  ٌلمقرر ع ين  ٌحد ٌلطرفين ٌلمقر ع يوما محقق ٌلرءوع ال

 يننارييياً ءعييل ٌالسييتفوام  يمٌتنييون معترايي   ونويءييو   ... ٌقييرٌو بعييدم ٌسييتٌوئوما ونوييم
َبيييْل َوْناَيييُرُهْم اَل  ولن: يٌالنتقيييالن فييين قييي ٌإلايييٌرٍوبيييين  ٌإلننيييارفتنيييون معتراييي  بيييين 

وَن َيْعَ ُميي
 ألنفسييومولييو ع مييٌو ال تييارٌو  ،يع مييون عييدم ٌسييتقٌرن ٌلحييالتين وي ال، (ٜٓٔ)

 .(ٜٔٔ) ((ٌإلشٌراءبرٌو ع ى وٌلحسنى منوما ولما 
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بقولين:  .(ٕٜٔ)ومينوم ٌاللوسين يننياري،ستفوام هيو ن همٌ ٌإلأو ٍ ٌلمفسرين بو ونوير 
 ((.ب   وءنو ع ى ٌستبعاد الستٌوئوما نفن لن ))يننار
ٌولمعنيى هييل يسيتوي هييمٌ ٌلييمي ي يدم ءماعيي  شييرنان  .(ٖٜٔ)ٌلبغييوي ييينيلمهيٍ  وهيمٌ مييا
نيياتوم متباينيي  يسييت دمن نييل ٌوحييد ميينوم فيتعييٍ وينصييٍ ميي  نييون وبُ  ،م ت فيي  و بلقويم

 وطاعين يمٌينا عين ويير   ال وهمٌ ٌليمي ي يدم ٌوحيدًٌ  ،ب دمتن نل ٌوحد منوم وير ٌرضٍ 
مٌ ،ران عنن و   ٌبن عاشور فبل وءن لن ٌلتقرير ٌلمي ء وما .(ٜٗٔ)عصا  عفا عنن وٌ 

 .(ٜ٘ٔ)تن   بن يمٌ يال
 ًا، اصي اً ٌولمفسيرون ٌالسيتفوام ٌلتقرييري بياني ٌألئم ،ي ص  ال ٌألحيانوفن ناير من 

ولنيين ٌلطيياهر بيين  ٌِييي ميين  ييبلل نبلموييم عيين بيييان نظييم  يلييينبييل ينتفييون بييالت مي  
ُقل لَِّمن مَّا ٌالستفوام بنص صري  نما فن قولن تعالى:  مٌه يلىيشير  .(ٜٙٔ)عاشور

ُِ َوٌأَلْرِض ُقيييييل ِل ّييييينِ  بقولييييين هييييين س هييييين ءم ييييي  تنريييييير فييييين مقيييييام .(ٜٚٔ) ِفييييين ٌلسَّيييييَماَوٌ
ٌولتقريييير مييين مقتايييياُ  ،تقريريييياً  فيييان هيييمٌ ٌالسيييتدالل تايييمن ٌسيييتفواماً  ،ٌالسيييتدالل

 .ٌلتنرير لملا لم تعط  ٌلءم  س
هييييو ٌا ال  هييييو سييييٌىل تبنيييييُس وي ))سييييٌىل تبنيييييُ بقوليييين  .(ٜٛٔ)ويءع يييين ٌل م شييييري

 وبييييييو وروى ((وييييييير  يلييييييىتايييييييفٌو شيييييييئا منيييييين  ون ييييييبل  بينيييييين وبيييييييننم وال تقييييييدرون 
 يتأتىبحيِ ال  باإلتفاق ءٌوٍ لٌلمتعين  ونتقرير لوم وتنبين ع ى ))نن و .(ٜٜٔ)ٌلسعود
وويرهم وي  ،ٌولتبنيُ  من ٌلعقبلن ٌإللءانبطريق  س ءانُوقل سيءيٍ بغير  ون ألحد

 ((.وتصرفاً  وم ناً  قاً    لمن ٌلنائناُ ءميعاً 
فييييين حيييييين يءع ييييين  .(ٕٓٓ)فويييييم مءمعيييييون ع يييييى ٌنييييين سيييييٌىل تبنييييييُ بمعنيييييى ٌلتقريييييير 

لَِّمن   خ ي  ٌولتوبييع ى سبيل ٌلتقري سبمعنى ٌلتقري  ٌولتوبيخ بقولن س قل .(ٕٔٓ)ٌاللوسن
ُِ َوٌأَلْرضِ  ل ُقيوقولن  ،وويرهم وي لمن ٌلنائناُ ءميعاً  ،من ل عقبلن مَّا ِفن ٌلسََّماَوٌ

 (( .ل لن يبان ٌلن ٌرريٌإلق يلىلوم  يلءان وو ،ومنتقرير ل ءٌوٍ نياب  م ِلّ نِ 
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وبيييان  ،وتقرييير ٌلنبييَو ،وتقرييير ٌلمعيياد ،ٌلصييان  يابيياُ ٌِييي فالمقصييود ميين تقرييير هييم  
 .(ٕٕٓ) ٌلعالم ٌلع وي ٌولسف ن وحٌول

 

 
 املبحث انرابع

يى عُذ ابٍ ٌ انكرآستفهاو انتقريري املُفي يف انقريٍ اإل جمنار
 عاشىر

 
 متييد ل فييين ودٌَ ٌإلسييتفوا ملقييد ٌءميي  ٌلمفسييرون ٌولببلويييون ع ييى ون نييل يسييتفوا    

تيد ل تنفين مليا ٌلنفين  مع ى نبلم منفن فانين ينيون دٌئميا ل تقريير الن هميَ  ٌإلسيتفوا
 .(ٖٕٓ)فيعود ٌلنفن ياباتا

َولَيْم َتْع َيْم َونَّ ٌل ّيَن لَيُن  َشيْنٍن قَيِديرٌ  َولَيْم َتْع َيْم َونَّ ٌل ّيَن َع َيَى ُنيلِّ  من ملا قولن تعالى: -ٔ
ُِ َوٌأَلْرضِ   ُمْ ُا ٌلسََّماَوٌ

 يننيموي  ستقرييريسسيتفوام ٌإل: ))(ٕ٘ٓ)قيال ٌبين عاشيور .(ٕٗٓ)
بميييا يءيييري فيويييا مييين  ٌوألرض ،نييين ماليييا ٌلسيييماٌوُووتع ميييون  ،ٌا قيييدير ونتع ميييون 
 ،ن مقام ٌلتقريرأل لؤلولى،ن ل  ٌلتنرير ٌلااني  سولم تع مس همٌ ٌلءم   بم ٌوِي  ٌألحٌول،

 ((ع ييى ٌلم اطييٍ ٌوإلننييار تعديييدًٌ ومقيام ٌلتييوبيخ نبلهمييا مقييام ٌلتنرييير لمييا بين ٌلتقرييير 
يترتييٍ ع ييين ميين تنييٌرر هييمٌ ٌلتقرييير مبالغيي  فيين  ومييا ،وملييا لقصييد ٌالهتمييام بال طيياٍ

 ٌألولييى ٌِييي  فتييرا ٌلعطيي  بييين ٌألول،فيين ٌلتقرييير ٌلاييانن  يييادَ ع ييى وفائيين، و و   فنيير 
 وتأنيييييدًٌ    ٌلمعنوييييي  ٌلتيييين تييييربط بينومييييا فءييييانُ ٌلاانييييي  بيانيييياً قييييوملييييا ل عبل ،ٌولاانييييي 
  .(ٕٙٓ)لؤلولى
 ٌإللوييي ل قييدَر  يننييار يننارهيياٌون  مقدٌرتيين ٌلنسييخ ٌولتبييديل ميين  ونتفيييد  ٌِييي وهييم  

ٌوالسييييتفوام  ،وفيييين دليييييل ع ييييى ءيييٌو  ٌلنسييييخ وومتيييين،ٌولميييٌرد هييييو  ٌول طييياٍ ل نبيييين 
يقترحيٌو  ن الوو  ،لويم وصي  قي  بين فيميا هيو ايوصييوم بال ون وٌردٌولمعنيى  .(ٕٚٓ)ل تقرير
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ٌلتين نانيُ عاقبتويا  ٌألشيانمن  ٌليوود ع ى موسى  هبانقترحن ٌ ما مع ى رسولو
 .(ٕٛٓ) ع يوم. وباالً 

 
ٍِّ َوِرِنن َنْيَ  ُتْحيِيين ٌْلَميْوَتى قَي قولن تعالى:  -ٕ ْم َقاَل ِيْبَرٌِهيُم َر اَل َوَولَيْم تُيْىِمن قَياَل َوٌِ 

َب َيييى
ٌلوميييَ  ٌسيييتفوام ))ن أفييين بييييان هميييَ  ٌالسيييتفوام بييي .(ٕٓٔ)قيييال ٌبييين عاشيييور .(ٜٕٓ)

ميل ٌلحيال فعيل مقيدر دل ع يين قولين س اوع ،ٌولٌوو فيين ل حيال ،تقريري ع ى هم  ٌلحال 
ُ عق ين فينيا ليم تيىمن وهيو تقريير مءيا ي ميٌرد منين ليرننس ٌولتقدير: ورويا فين حالي  و
 .دف  هٌوء  ٌلشاس ىيل

 ،سيتفوام بمعنيى ٌلتقرييرينين وحيدهما: ))و :نيستفوام وءولومٌ ٌإل ون .(ٕٔٔ)ويرى ٌلٌر ي
  ونبيين ليييع م ٌلسييامعون  وءيياٍيءيييٍ بمييا  ونٌولاييانن: ٌلمقصييود ميين هييمٌ ٌلسييٌىل 

 .ن ٌلمقصود من همٌ ٌلسٌىل شنن ه رسوو  ،بن بملا عارفاً  نان مىمناً 
 
ن ق ييُ: ا)) في :بقولين ٌإلننييارهييمٌ ٌالسيتفوام ع يى معنيى  .(ٕٕٔ)وقيد حميل ٌل م شيري  

 وءياٍم ق يُ: ليءييٍ بميا ييماناوقد ع م ٌنن ٌابُ ٌلنا   َوَوَلْم ُتْىِمن ني  قال لن  
يءيياٍ لمييا بعييد ٌلنفيين معنييا  س ب ييى  َب َييى بيين لمييا فييين ميين ٌلفائييدَ ٌلء ي يي  ل سييامعين 

  ((سهمنُ
ونيي   ٌإلحييان،نن قادر ع يى أولم تىمن ب مم تع ول)) :بقولن (ٖٕٔ)ٌلسعود وبووقد قدر  

 .(ٕ٘ٔ)ٌولبيااوي ،(ٕٗٔ)ٌولى همٌ ٌلمعنى مهٍ ٌاللوسن (( وٌرنتن تسألننحتى  وشان
 يمنر ٌلمفسرون ٌلمعانن ٌلااني  ٌلمتولدَ من ٌالستفوام ٌلتقريري ٌلمنفن وملا ووحيانا  
ع ييى ظوييور   عتمييادًٌ و ييٍ ٌلظيين ترنييٌو ٌلقييول بييالتقرير ٌو ألنوييم ،وييير ٌلتصييري  بيين ميين

 فن حين صْر بن ٌبن عاشور من ملا :،من سياق ٌلنبلم
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َقاَل َوَلْيَ  َهَمٌ ِباْلَحقِّ  قولن تعالى:  -ٔ
هنيا  ٌإلشياَر: .(ٕٚٔ)يقيول ٌبين عاشيور .(ٕٙٔ)

ٌلمقيرر بين  ٌألميرٌوالستفوام تقريري د ل ع ى نفن  ،ٌلبعِ ٌلمي عاينو  وشاهدو  يلى
نييان ليين  ين ألنيين ،هييو ٌوقيي  ل عيين نفيين ميياأف ييملا يسيي ل،ٌلمسييئو  يقييٌررال تيييار مقييدٌر 

 فأنومٌولمقصود وهمٌ حقم  ،لنفن ٌلٌوق  فن سٌىل ٌلمقرر يلينتمرع  ٌإلننارمطم  فن 
قب ين وهيوسب ىس فويو  ما إلبطال  ٌلمواوع حر بال وءابٌوولملا  ،نانٌو ي عمون بطبلنن
 ملييا بالقسييم تحقيقيياً  ٌووونييد ،وي ب ييى هييو حييق ،بوقييوع ٌلمنفيين يقييٌرريبطييل ٌلنفيين فوييو 

 .فين ف ملا نقسم ع ينس وال نشاوي نقر  ،العتٌرفوم
ييير مين ٌا تعييالى لوييم ع ييى يهييمٌ تع))هييمٌ ٌالسيتفوام بقوليين:  .(ٕٛٔ)ويبيين ٌل م شييري  

وميا هيو  ،هيو بيالحق ٌولءٌ ن ميا ،ٌلتنميٍ وقولوم لما نانٌو يسمعون من حديِ ٌلبعِ
 ((.باطل  يال
ٌلمقصود بومٌ ٌالستفوام هو ٌلتقري  ٌولتوبيخ لويم ع يى  ون .(ٜٕٔ)ٌلسعود وبوويشير    

 ))ين :قيييال.(ٕٕٓ)قيييٍر ل صيييٌوٍ حيييين وفييين هيييمٌ ٌالسيييتفوام هيييو  روي ول يييٌر ي .تنيييميبوم
اييم  ،ٌولبعييِ فيين ٌلييدنيا نمييا حنييى ٌا تعييالى عيينوم ملييا ،يييوم ٌلقياميي  ين يننييرونٌلنييافر 
 يليىسييىول  ٌإلننيارفن هيمٌ  حالوم ون ٌلمعنىفينون  ،يقرون بن ٌِ َرفن  ونوميبين 

 ((.شاهدٌو يوم ٌلقيام  ٌولاٌوٍ ٌولعقاٍ ألنوموملا  ٌإلقٌرر،
 ٌِييي وقييد ي ت يي  ٌبيين عاشييور فيين بيييان ٌلمييٌرد ميين ٌالسييتفوام ليينف  نوعييي  وترنيييٍ   

 ن من ملا:يٌولمفسر  ٌألئم ٌلتن سبقتوا عن بقي  
ُصُدوِر ٌْلَعاَلِمينَ  َوَوَلْيَ  ٌل َُّن ِبَأْعَ َم ِبَما ِفن قولن تعالى: 

 ٌإلننيارفقد ردد  بين  .(ٕٕٔ)
ع يييوم  يننييارًٌ  يننيياريٌالسييتفوام )) :ع ييى ٌلتقرييير وملييا بقوليين ٌإلننييارٌولتقرييير مقييدما 

يييرّو نييمبوم  ونقييالٌو ملييا ظنييا ميينوم  ،ألنوييمننييا معنمس ينيياقييولوم س همنييا بييااس وقييولوم س
 ... نيامبون فين ٌقيولوم ونويممنا ع ييوم متاي ٌإلننيارفنان  ونفاقوم ع ى رسول ٌا 

ََ  ينون ٌالستفوام تقريرياً  ونويءو   فين صيوَر ٌلتقريير  ه ٌا بن ٌل طاٍ ل نبين وَّّ
شييائ  فيين  ٌألسيي ٍووهييمٌ  ،ٌلم تبسييين بالنفيياق بييأحٌول ينبائيينبمييا ٌنعييم ٌا بيين ع ييين ميين 
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وي فييبل  ،ٌلمقييام ياليفييرق بينومييا  وال باإلننيياري،ي تييب   مييا ونايييرًٌ  ،ٌالسييتفوام ٌلتقريييري
 .(ٕٕٕ)((تصدق مقالوم

 وحيانيان لم يصرحٌو بن ٌ  ٌالستفوام هنا ل تقرير و  ونءم  ٌلمفسرون ع ى وفن حين    
وي قييد  ،هييمٌ ٌسييتفوام معنييا  ٌلتقرييير: ))بقولين بييالتقرير يلييينيشييير  .(ٖٕٕ)فويمٌ ٌبيين حيييان

ى ((. ومينوم مين ليم يصيْر بين بيل ٌنتفيٌنطيُو ع يين ٌلايمائر مين  يير وشير ع م ما
 . بقولين: ))و بير (ٕٕٗ)فقط باإلشاَر يليين عين طرييق تفسيير ٌِيي  ومينوم ٌل م شيري

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((

ٌا بيأع م بميا فين ق يوبوم وميا تننين ايمائرهم وو ليي   وي: ))(ٕٕ٘)ويقول ٌبن ناير   
ٌون ٌظويييرٌو لنيييم ٌلمٌوفقييي (( وقييييل هيييم مييين نيييان فييين ييميييانوم ايييع  نيييانٌو يمٌ مسيييوم 

فين ميوطن مين  نٌألمى من ٌلنفار، وو لم يءدٌو من قَو ٌإلسبلم، وونصير ٌا ٌلميىمني
وٌردٌو ٌلت بي  ، وقيل (ٕٕٙ)ٌلمٌوطن، قالٌو ينا ننا معنم يراون بومٌ وما قب ن ٌلمنافقون

وال يصيي  ملييا، ألن ٌلت بييي  ينميييا ينييون عنييدما ي ييال  ٌلقيييول ٌلق ييٍ، فالسييام  يبنييين 
ٌألمر ع ى قولن وال ييدري ميا فين ق بين في تيب  ٌألمير ع يين، ووميا ٌا تعيالى فويو ع ييم 

ن أل ،ترنييييٍ ٌالسيييتفوام هنيييا يقتاييين ٌلتقريييير ون  ر عيييونحييين ن. (ٕٕٚ)بيييمٌُ ٌلصيييدور 
ياباتيا فيالومَ  س ليي س فنفيُ ٌلنفين ٌلحاصيل بويا فصيار ٌلنيبلم همَ  ٌلنفن د  ُ ع ى 

 . (ٕٕٛ)هنا ل تقرير ٌولتوبيخ
 تيأتنفين حيين  ٌِيي وقد يصيٍ ٌبن عاشور فن تفسير  لمعنى ٌالستفوام ٌليٌورد فين   
 ٌلمفسرين ب بلفن من ملا: وٌرن

دَُّنْم َربُُّنيمِيْم َتُقوُل ِلْ ُمْىِمِنيَن َوَلن َيْنِفيُنْم َون ُيِمي  قولن تعالى: 
 ونمين ٌلمبلحيظ  .(ٜٕٕ)

تنياد  ن ٌلوميَ  مي  حير  ٌلنفين الأل ،همٌ ٌالستفوام ونظائر  معنا  مءا ي هو ٌلتقريير
ينون تقرير ٌلم اطٍ وليي   ونفن ٌلتقرير نملا ٌلمقام يقتان ويناسٍ  يالتستعمل 
 ونيناير  مين ٌنينس ٌسيتفوام تقرييري ٌولتقريير .(ٖٕٓ)وهمٌ ما قيال بين ٌبين عاشيور ٌإلننار
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نما ... يورد ع ى ٌلنفن  لئلشيعارٌلنفين  تأنيديفيد  يٌلم سلنسءنن فن ٌلنفن بحر   وٌ 
وشيونتوم نالييائ  مين نفايي   ،وايعفوم مي  نايَر عيددهم ،لق يتوم رنيانٌو ييوم بيد بأنوم

لمين ي يالج  ٌالسيتفوام ٌلتقرييري ع يى مليا لينيون ت قينياً  فيأوق  ،همٌ ٌلمدد من ٌلمبلئن 
ٌولمقصيود  ،ميا فين نفسينبن يصيْر أنفايي  مليا ٌلعيدد مين ٌلمبلئني  بيمين  ٌلييأ نفسن 

 .سملا ٌلعدد نا  ون ياباُوهمٌ  ،من ملا ال م 
 ،ٌسييييييتفوام ع ييييييى عييييييدم ٌلنفاييييييي  بأنيييييينن يٌولمفسيييييير  ٌألئميييييي فيييييين حييييييين فسيييييير  ٌو ييييييٍ   

ميين ٌلمبلئنيي   ٌِليي بابلايي   ٌإلمييدٌدينفيييوم  ال ون ))يننييار ينيينيقول: .(ٖٕٔ)فال م شييري
ن  ،واييعفوم ،نييانٌو لق ييتوم بييأنوم لئلشييعار ،ٌلنفيين لتأنيييدس ليينس ٌلييمي هييو يبييمييا ءيينن وٌ 

 ((يسين من ٌلنصرِاوشونتوم ن ،وناَر عددهم
 ،ينفييييوم مليييا نييين الو إلننيييارٌلوميييَ  ))بقولييين:  رلئلننييياٌلوميييَ   (ٕٖٕ)ل ٌاللوسييينءعيييوي  
 ،(ٖٕٗ)ٌلسيعود ووبيو ،(ٖٖٕ)انييلى همٌ ٌلمعنى مهيٍ ٌبين حٌ  و  ((ٌلنفن لتأنيد سلنس بي تىوو 

 (ٖٕٙ).ب   فن ٌلنفنو ألنوا سالسدون  نسب سوءنن  ٌألئم وويرهم من  ،(ٖٕ٘)ٌولنسفن
ميي  بعييض  روييينويتفييق  ٌِييي ،سييتفوام ٌلييٌورد فيين فيين بيييان نييوع ٌإل ي طيي قييد  ووحيانييا

َوَف َييْم َيْيييَأِ  ٌلَّييِميَن هَمُنييٌوٌلمفسييرين ونبلحييظ ملييا فيين قوليين تعييالى : 
ٌبيين  لييدى .(ٖٕٚ)

ٌلييمين همنييٌو وي فوييم حقيقيييون بيي ٌول  يييأ النتفييان  ينناريييًا، اً ٌسييتفوام: )) (ٖٕٛ)عاشييور
ٌوليى هيمٌ ٌلتفسيير مهيٍ نيل  ((لو يشان ٌا لودى ٌلنا  ءميعا ونن يع مٌو وو  ،سوميأ

 وقييد فصييل (ٜٖٕ)((وقييوع  يننيياروي  يننيياريٌسييتفوام )) :نيينيٌلسييعود ٌلييمي قييال وبيين ميين 
ع ى همٌ متوءن  : ))ٌوإلننارقولنب ينناريٌنن ٌستفوام  روى يم (ٕٓٗ)ٌلقول ٌاللوسن منن
يوءبن ملا  ف م يع مٌو ما ،ءميعا ا تعالى ٌألمرع مٌو نون وو  ،ٌلمعطوفين ءميعاً  يلى

ليي   ٌإلننيارومنياط  ،ٌلوقيوع ال ٌلٌوقي  يننيار فاإلننيارميا نيان  ووياً  ... ٌلع م مما منر
قيييل:  ننييأن ،بعييدم تحقييق مقيدموا ع مويمعيدم ع موييم بمايمون ٌلشييرطي  فقييط بيل عييدم 

مليا((.فن حيين ليم  يشيأليم  نين وو  ،ٌا تعيالى ليو شيان هيدٌيتوم لويدٌهم ونولم يع مٌو 
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وحيييمٌ  ٌِييي ،ٌلمييٌرد مييين هييمٌ ٌالسييتفوام بييل ٌنتفيييى فقييط بتفسييير  (ٕٔٗ)يبييين ٌل م شييري
 .وويرهم من ٌلمفسرين ،(ٕٗٗ)ٌولبيااوي (،ٖٕٗ)ٌولبغوي ،(ٕٕٗ)حمو  نل من ٌلٌر ي

: حين فسر هيمٌ ٌالسيتفوام ع يى وءين ٌلتقريير بقولين (ٕ٘ٗ)حيان وبو ٌلروي وصاٍوقد   
ٌلنييبلم تييام عنييد قوليين تعييالى:  ونوييير ٌلييمي منييرو  وهييو  ه ييرعنييدي وءيين  ))ويحتمييل

 ِ َوَفَ ْم َيْيَأ  دين((.هىالن ٌلمعان ييمانوهو تقرير وي قد يئ  ٌلمىمنون من 
ن ، ومليييا ألنميييا مهيييٍ ٌبييين عاشيييور وويييير  ينناريييياً وليييي   ،ٌسيييتفوام تقرييييري يمًٌ فويييو  

 دى ٌلنيا  ءميعيا.يٌا لو يشيان لوي ونني  يننر ع ى ٌلمىمنين ع موم  يمٌلمقام يأبا  

(ٕٗٙ ) 
َوَلْم َييَرْوٌْ ِيلَيى ٌلطَّْييِر  وقد وق  ٌبن عاشور فن نف  ٌل طأ فن تفسير  لقولن تعالى:   

ٍُ ِفييين َءيييوِّ ٌلسَّيييَمان َرٌ ُمَسييي َّ
ٌسيييتفوام  وهيييو (،ٕٛٗ)يننييياريٌسيييتفوام  بأنييينصيييْر  يم (ٕٚٗ)

ٌبيييين عاشييييور يقيييي  فيييين ٌلسييييوو ٌول طييييأ فيييين بيييييان  ونونبلحييييظ  ٌألصييييل،تقريييييري فيييين 
 .سولم ترس وولم يرٌوس تبدو بيٌلتن  ٌِياُو اص  فن  ،ٌالستفوام

ل تقرييير فيين حييين يشييم  ٌِييي ٌالسييتفوام ٌلمييٌرد ميين  ونوقييد يتفييق ع مييان ٌلتفسييير ع ييى  
 من ملا: لئلننارٌبن عاشور فيءع ن 

َولَيييْم تَيييَر َونَّ ٌل َّيييَن َونيييَ َل ِميييَن ٌلسَّيييَماِن َميييانً قولييين تعيييالى: 
: (ٕٓ٘)قيييال ٌبييين عاشيييور (ٜٕٗ)

 ،ايييير ميين ٌلنيييا  عييين ٌالعتبيييار بويييم  ٌلنعمييي نلغف ييي   ن ليييُ ٌِيييي  يننييياريٌالسييتفوام ))
ٌلشينر ٌوالعتبيار،  وهم يٌوملا ع يى ٌلنيا  ٌليمين  فأننرمن ل  ٌلع م بوا  ،ٌوالعتدٌد لوا

نميييا  يلييييىمقترنيييا بحييير  سليييمس ٌليييمي ي  صييين  ٌإلننيييياريفوم عنييين حنييين ٌلفعيييل ٌلمسيييت وٌ 
وهييو  َونييَ َل ِمييَن ٌلسَّييَماِن َمييانً : تعييالى نيين متع قيي  بصيييغ  ٌلماايين بقوليينوحُ  ،نييىعٌلم

عييدم  يننييارموقيي   ننييأل ،ولييم يييٌرع فيومييا معنييى تءييدد ملييا ،بصيييغ  ٌلماايين ٌإلنييٌ ل
 .ن((دعى ءو يُ  ال مااياً  متقررًٌ  ومرًٌ ٌلع م بملا هو نونن 

: بقوليين (ٕٔ٘)ٌلسييعود وبييونيين ٌسييتفوام تقريييري ميينوم وع ييى  ٌألئميي فيين حييين فسيير  ٌو ييٍ 
ياييييار ... سييييتفوام تقريييييرييهييييو ))  ٌإلنييييٌ لبتءييييدد ٌايييير  لئلشييييعارصيييييغ  ٌالسييييتقبال  وٌ 



 ًوارج هي اإلستفهام التقريري عٌذ ابي عاشىر في كتابه التحرير والتٌىير 

 "دراسة تحليلية"

 م.م. ألحاى صالح ههذي

 334 

بقولين: ))  (ٕٕ٘)ٌاللوسين اٌرر(( ٌولى همٌ مهيٍ الستحاار صوَر ٌإل وو ،ٌوستمٌرر 
 ،ٌوالسيتفوام ل تقريير ،ل ميان ٌلمني ل ٌنظير بصيري  وءيو  نيون ٌلرىيي   مليا،وي ٌلم تع يم 

وسييييينُ عيييين ٌلمييييٌرد ميييين هيييييمٌ ٌالسييييتفوام نييييل مييييين (ٖٕ٘)وياييييًا  يٌلبيايييياو  هييييمٌ رويو 
 وبيان معناها فقط. ٌِي فقد ٌنتفيا بتفسير  (ٕ٘٘)ٌولٌر ي (ٕٗ٘)ٌل م شري

تنيييون مييين نفييي  ٌلترنييييٍ منييين وتقرييييري ع يييى ٌليييروم مييين  بأنييينوقيييد يفسييير ٌالسيييتفوام   
بييملا ميي   متفقيياً  ٌإلننييارم تييرس  بلفييا لعادتيين فيين حمييل بعييض مظيياهر  ع ييى سوليي ٌلسييابق

 ٌو ٍ ع مان ٌلتفسير من ملا:
ٍِ ٌْلِفيييلِ  قوليين تعييالى:  َولَييْم تَييَر َنْيييَ  َفَعييَل َربُّييَا ِبَأْصييَحا

يفسيير ٌبيين عاشييور هييمٌ  (ٕٙ٘)
لرىيي  قيال وبيان تفسير ٌ ،دَ عننلو تتقريري م  بيان ٌلمعانن ٌلااني  ٌلم بأنن ٌالستفوام

ميييا  ٌلتقرييييري ناييييرًٌ  ٌإلسيييتفوام ونقيييد بينيييا و  ،هيييو ٌسيييتفوام تقرييييري)): (ٕٚ٘)ٌبييين عاشيييور
                ... ٌلمنفن ياباُ يال يسعن ن ٌلمقرر الاف بااباتن ل اق ،ينون ع ى نفن ٌلمقرر 

 
وهو مءا  ناير ٌستعمالن فن نبلموم  ،ل  ومٌٌوالستفوام ٌلتقريري هنا مءا  بعبلق    

مليا  ون يليى يشاَرٌلتنريم  فن وع ين فالتقرير مستعمل مءا ًٌ  ،فصار نالحقيق  لشورتن
وفين م  ملا تعريض بنفٌرن قريش نعم  عظيم  مين نعيم ٌا ، ل نبن  يرهاصانان 
تنون مءا ي  مستعاَر ل ع يم ٌلبيال   ونٌولرىي  يءو   ،لم يٌ لٌو يعبدون وير  يم ،ع يوم

تنيون  ونيءيو   يم ،ٌلفييل بأصيحاٍلتيٌوتر ميا فعيل ٌا  ،رئينٌلم ٌألميرمن ٌليقيين حيد 
ممين شيود  ٌِيي و مسين سين  عنيد ني ول  ٌلرىي  بصري  بالنسب  لمن تءاو  سنن نيفاً 

 بن    (( ووبن ،طالٍ ووبن ،قحاف  وبنى مال فت وو حادِ ٌلفيل وبلماً 
 يتيييين  ٌولومييييَ  لتقرييييير رى  ،ٌل طيييياٍ لرسيييول  ون ر))ٌلظيييياه :(ٕٛ٘)يقيييول ٌاللوسيييين

 وو ،بوييا عيين ٌلع ييم ع ييى سييبيل ٌالسييتعاَر ٌلتبعييي  ءييو َ تُ  بصييري وهيين  ،عييدموا باننييار
مٌا  ون يال ٌألميييير وولو يءييييو  ءع وييييا ع مييييي  ميييين و ،سييييببي  ألنويييياٌلمءييييا  ٌلمرسييييل 
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بين متيٌوتَر فقاميُ  ٌأل بياروسمعُ  ،فعل ٌا بالحبش  هاار رويُنا وٌولمعنى . ب  ((و
 .(ٜٕ٘)لا مقام ٌلمشاهدَ

ميين  ٌوإلننيياريييردد ٌبيين عاشييور نييوع ٌالسييتفوام بييين ٌلتقرييير  ٌألحيييانفيين ناييير ميين و   
 ملا:

َوَف َيييْم َيِسييييُروٌْ ِفييين ٌأَلْرضِ  قولييين تعيييالى: 
ٌالسيييتفوام )): (ٕٔٙ)يقيييول ٌبييين عاشيييور  (ٕٓٙ)

ن مءميوع ٌلمتحيدِ عينوم سيارٌو فين وو ))  تفسيير ٌلتقريير  بقولين: ر وايم يفسي ينناري((.
ٌالستفوام هنا  ونفالمفووم من نبلمن  ((،منمبين مال عاد وامودعاقب  ٌل فروٌو ٌألرض

 .(ٕٕٙ)ٌإلنناريقتان ٌلتقرير ال 
َوَفبَل َيَرْوَن َوالَّ َيْرِءُ  ِيَلْيِوْم َقْواًل َواَل َيْمِ يُا َلوُيْم َايّرًٌ  ونملا ما ءان فن قولن تعالى:   

َواَل َنْفعاً 
ع ى ٌإلننار ام فسر  تفسيرًٌ همٌ ٌإلستفوام   (ٕٗٙ)فقد حمل ٌبن عاشور  (ٖٕٙ)

تقرييييرًٌ بقولييين: ))يسيييتفوام يننييياري ن ليييٌو من لييي  مييين ال ييييرى ٌلعءيييل، لعيييدم ءيييريوم ع يييى 
نييي  يييدعون يلوييي   ويموءييٍ ٌلبصيير، فييأننر ع يييوم عييدم رىيييتوم ملييا ميي  ظوييور ، 

ل عءل وهيم ييرون ون ال ييتن م، وال يسيتطي  نفعيًا وال ايرًٌ، ٌولرىيي  هنيا بصيري  مننيى 
و مستعم   فن مط ق ٌإلدٌرا، ف لُ يلى معنيى ٌالعتقياد ٌولع يم ((. ونبلحيظ ون لوا، و

معنييييى ٌلتقرييييير هنييييا ميييين ووايييي  دالالُ ٌلمقييييام ٌلٌوقيييي  فييييين ٌإلسييييتفوام، فيييياا يقييييررهم 
بحصييول ٌلرىييي  لوييم سييٌون ونانييُ ٌلرىييي  بصييري ، وو ع مييي  وميي  هييم  ٌلرىييي  ايي ٌو 

، ويمنن ياياف  معنيى ٌلتيوبيخ ٌولتقريي  يليى (ٕ٘ٙ)فعبدٌو ٌلعءل يلوًا ٌوحدًٌ من دون ٌا
 (ٕٙٙ) معنى ٌلتقرير.

وقد يمهٍ ٌبين عاشيور ميمهٍ ٌألئمي   فين تفسيير ٌإلسيتفوام ٌليٌورد فين ٌِيي  ع يى    
ننار من ءو  و رى من ملا ما ءان فن:  ٌنن يستفوام تقرير من ءو ، وٌ 

ن َقْبِ يِن ِميَن ٌلقُيُرونِ َوَولَيْم َيْع َيْم َونَّ ٌل َّيَن قَيْد َوْه َيَا ِمي قولن تعيالى: 
فقيد نيان البين   (ٕٚٙ)

 َوَولَيييْم َيْع َيييْم  روي متيييردد فييين نوعيييي  ٌالسيييتفوام بقولييين: ))ٌلوميييَ  فييين   (ٕٛٙ)عاشيييور
لبلستفوام ٌإلننياري ٌلتعءبين تعءبيًا مين عيدم ءريين ع يى موءيٍ ع مين بيأن ٌا تعيالى 
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عءابوم بقيوتوم، ونسييانن حتيى صيار نأنين ليم يع مين  ٌه ا ومما ع ى بطرهم ٌلنعم ، وٌ 
تعءيبيييًا مييين فيييٌوُ مٌرعييياَ مليييا منييين مييي  سيييع  ع مييين بغيييير  مييين بييياٍ حفظيييُ ٌلشييينن 

فين ءم ي  ميا  ويبقولين: ))   (ٜٕٙ)ووابُ عنا وشيان((. وهمٌ ما مهٍ يلين ٌل م شري
عنييد  ميين ٌلع ييم ٌلييمي يدعييا ،  هييمٌ حتييى ال يغتيير بناييَر ماليين وقوتيين، ويءييو  ون ينييون 

قَييياَل ِينََّميييا ُووِتيتُيييُن َع َيييى ِعْ يييٍم ِعنيييِدي لميييا قيييال: نفييييًا لع مييين بيييملا ألنييين 
فيييتفءج   (ٕٓٚ)

بالع م، وتعظم بين قييل: وعنيد  مايل مليا ٌلع يم ٌليمي يدعيا ، وروى نفسين مسيتوءب  لنيل 
 نعم ، ولو يع م ني  بومٌ ٌلع م ٌلناف  يقن بن نفسن مصارع ٌلوالنين((.

وفسير  ع يى ٌلنفين ٌوإلابياُ بقولين: ون فن همٌ ٌالستفوام وءوين   (ٕٔٚ)وروى ٌلٌر ي   
)) فييين وءوييان ٌألول: يءييو  ون ينييون هييمٌ ياباتييًا لع ميين بييان ٌا تعييالى قييد وه ييا قب يين 

، ُ  فن ٌلتوٌرَ، وو بر بن موسى هو وقوى منن، ووونى، ألنن قد قرو من ٌلقرون من
ع يم هيمٌ وو سمعن من حفاظ ٌلتٌوريخ نأنن قيل لن: وولم يع يم فين حم ين ميا عنيد  مين ٌل

لع من بملا نأنن  حتى ال يغتر بناَر مالن، وقوتن، ٌولروي ٌلاانن:  يءو  ون ينون نفياً 
فتصيي   بييالع م وتعظييم بيين، قيييل عنييد  ماييل ملييا  ُووِتيتُييُن َع َييى ِعْ ييٍم ِعنييِدي لمييا قييال 

ٌلع م ٌلمي يدعا  وروى نفسن بين مسيتوءب  لنيل نعمي ، وليم يع يم هيمٌ ٌلع يم ٌلنياف  حتيى 
 صارع ٌلوالنين((.يقين م

بقوليين : )) هييو تقريير لع ميين ملييا،  (ٕٕٚ)وقيد صييْر بمعنيى ٌإلننييار ٌولتقرييير ٌاللوسين  
وتنبن ع ى  طئن فن ٌوتٌرر ، ٌولمعنى ولم يق  ع ى ما يفيد  ٌلع م، ولم يع م ميا فعيل 
ٌا تعالى بمن هو ٌشد منن قَو حتى ال يغتر بميا ٌوتير بين، ويحتميل ون تنيون ٌلوميَ  

حالي  مقرَر لئلننار ودٌل  ع ى ٌنتفان ما  َوَوَلْم َيْعَ مْ دٌ    ع ى مقدر وءم  لئلننار 
وع يم  ويد  ُ ع ين ... ٌولمعنى رد ٌدعائن بالع م، ٌولتعظم بن ينفن هيمٌ ٌلع يم عنين، 

هييم يسييالون سييٌىل  ويمييا ٌدعييا  ولييم يع ييم هييمٌ حتييى يقييين نفسيين مصييارع ٌلوييالنين((. 
 .(ٖٕٚ)سٌىل ٌستعبلمتقري ، وتوبيخ، وتعءيٍ ال 
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 ةــامتـاخل
 

 وفيوا ءم   من ٌلنتائج توصل يليوا ٌلبحِ:  
 
ٌإلسييييتفوام هييييو ٌالسييييت بار ٌوالسييييتعبلم مييييا فيييين اييييمير ٌلم اطييييٍ،وو هييييو ط ييييٍ  -ٔ

 حصول صوَر ٌلشنن فن ٌلمهن.
 
لئلسييييتفوام ودٌوُ لنييييل ودٌَ وظيفيييي  وو وظييييائ   اصيييي  بوييييا وهيييين ع ييييى نييييوعين:  -ٕ

، ووسييمان وتنييون ل تصييور فقييط منوييا سميين، ومييا، وويييان، حييرو  وهيين سٌلومييَ ، وهييلس
ونييي ، ووييين، ومتيييى، وونييى، ووي، ونمس.وقييد ي يييّر ٌإلسييتفوام عيين وصيييل معنييا  يليييى 

 ووٌرض، ومعان ببلوي  ينش  عنوا سياق ٌلنبلم، وتدل ع يوا قٌرئن ٌألحٌول .
ٌلتسيوي ، من وهم ٌألوٌرض ٌلتين ي يّر يليويا ٌإلسيتفوام ٌألمير، ٌولنوين، ٌولنفين، و  -ٖ

لييييتونم، ٌولتييييوبيخ، ٌولتبنييييي ، ٌولوعيييييد، ٌولتعظيييييم، ٌولتشييييويق، ٌولتنبييييين، ٌُولتعءييييٍ، ٌو
 ٌولتمنن، ٌولخ .

 
لئلستفوام معنيان ٌإلنشان، ويتامن ٌلمعانن ٌلااني  ٌلمتولدَ منن وتيىدي ووٌرايًا  -ٗ

إلننيار ببلوي  مقترن  بالسياق ٌولدالل  ٌولمعنى ٌلاانن هو ٌل بر، وينقسم يلى نيوعين ٌ
 ٌولتقرير.

 
عييين معنيييا  ٌلحقيقييين ل داللييي  ع يييى ون  مٌإلننييياري هيييو  يييرّو ٌإلسيييتفوا مٌإلسيييتفوا -٘

ٌلمستفوم عنن ومر يننر سيٌون ونيان عرفيا وو شيرعا.وهو ع يى قسيمين ٌسيتفوام يننياري 
ستفوام ينناري توبي ن، ٌولمٌرد باالستفوام ٌلتقريري: هو ٌلحنيم بابوتين فويو  تنميبن، وٌ 
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منور عقيٍ ٌألدٌَ ٌوقي  ٌط يٍ يقيٌرر ٌلم اطيٍ بين مين نيون ٌلسيائل يع يم  بر بان ٌلم
 فوو ٌستفوام يقرر ٌلم اطٍ .

 
سيتفوام ٌلتقرييري ٌلمابيُ فين وو يٍ البين عاشيور دور نبيير فين بييان ٌإل وقد نيان -ٙ

سييور ٌلقييرهن ٌلنييريم، وقييد ٌتفييق روييين ميي  معظييم هٌرن ٌلمفسييرين، وميين ملييا مييابًل مييا ورد 
 .ٕٛ فن سوَر هود هي 

 
وقد ال يشير وحيانا يلى ٌالستفوام ٌلتقريري ٌلمابُ بطريق  مباشَر، بل يبين معنا   -ٚ

 .ٕٗفن وانان تفسير  لآلي  من ملا ما ورد فن سوَر سبا هي  
 
وقد ي ت   ٌلطاهر بن عاشور م  ٌلمفسرين فن بيان نيوع ٌإلسيتفوام، فمينوم مين  -ٛ

سيينُ عيين بيييان نوعيين، وينتفيين بتفسييير  يييمهٍ يلييى ونيين يسييتفوام يننيياري، وميينوم ميين ي
فقط فن حين يصْر ٌبن عاشور بأنين يسيتفوام تقرييري، وهيو محيق بيملا وفقيا ل قٌوعيد 

 .ٌٜٓٔلببلوي  لئلستفوام ٌلتقريري من ملا ما ورد فن سوَر ٌلتوب  هي  
 
ووحيانا تأتن هٌرن ٌبن عاشور ع ى وير ٌلصيٌوٍ فين بيانين لئلسيتفوام ٌلتقرييري،   -ٜ

ر  بأنن يستفوام ينناري، وبصيوَر صيريح  وو متايمنًا معنيى ٌلنفين مين مليا حيِ يفس
 .ٜٓما ورد فن سوَر ٌلنمل هي  

 
نناري من ءو  و رى من وير -ٓٔ وقد يفسر ٌإلستفوام ع ى ونن تقريري من ءو ، وٌ 

 .ٜٕون يبين وءن ٌلتءوي . من ملا ما ورد فن سوَر ٌل مر ٌِي  
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فيين بيييان وو ييٍ ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري ٌلمنفيين فيين  ونييان البيين عاشييور دور ويايياً -ٔٔ
ٌلقرهن ٌلنريم، وقد ٌوفق روين روي وو يٍ ٌلمفسيرين ٌلقيدمان ٌولمحيداين مين مليا ميا ورد 

 .ٕٓٙفن سوَر ٌلبقَر 
 

وقد يصْر باإلستفوام ٌلتقريري ٌلمنفن فن حيين ييمنر ٌلمفسيرون ٌلمعيانى ٌلاانيي  -ٕٔ
مييين ويييير ٌلتصيييري  بييين ومليييا يعتميييادًٌ ع يييى  ٌلمتوليييدَ مييين ٌإلسيييتفوام ٌلتقرييييري ٌلمنفييين

 .ٖٓظوور  من سياق ٌلنبلم من ملا ما ورد فن سوَر ٌألنعام ٌِي  
 

وقييد ي طيي  ٌبيين عاشييور فيين ءعييل ٌإلسييتفوام لئلننييار، وملييا  بلفييًا لبقييي  ٌألئميي  -ٖٔ
ٌولمفسرين ٌلمين وءمعٌو ع ى ونن يستفوام تقريري منفن، ونبلحيظ مليا ميابل فين سيوَر 

 .ٌِٓٔي   ٌلعننبُو
 

وقد يصيٍ ٌبين عاشيور فين تفسيير  لمعنيى ٌإلسيتفوام ٌليٌورد فين ٌِيي ، فين حيين -ٗٔ
 تأتن هٌرن ٌلمفسرين ب بلفن من ملا ما ورد فن سوَر 

 .ٕٗٔهل عمٌرن ٌِي  
 

ونبلحييظ ون ٌبيين عاشييور يقيي  فيين ٌلسييوو، ٌول طييأ فيين بيييان ٌإلسييتفوام ٌلتقريييري -٘ٔ
   ٌِياُ ٌلتن تبدوٌلمنفن يم يفسر  باإلننار، وب اص

 بي سولم تر و ولم يرٌوس .
 
 

 املصادر واملراجع
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ٌإلتقيييان فييين ع يييوم ٌلقيييرهن: لءيييبلل ٌليييدين عبيييدٌلرحمن بييين وبييين بنييير ٌلسييييوطن ُ  -1
 .ٕ٘ٓٓهي، تحقيق: فٌو  ٌحمد رم ي، ٌلناشر: دٌر ٌلنتاٍ ٌلعربن، بيرُو ٜٔٔ

 
وبييين ٌلسيييعود: لمحميييد بييين  يرشييياد ٌلعقيييل ٌلسييي يم يليييى مٌ ييييا ٌلنتييياٍ ٌلنيييريم، تفسيييير -ٕ

هي،  ّر وحاديان وع ق ع ين وايبط بحاين: محميد ٕٜٛمصطفى ٌلعمادي ٌلحنفن ُ 
 -ٔبييييييرُو ط -دٌر ٌلفنييييير –صييييبحن حسييييين، ٌلناشييييير: منتبييييي  ٌلبحييييِو ٌولدٌرسييييياُ 

 م.ٕٔٓٓ
 
يعييٌرٍ ٌلقييرهن ٌلنييريم وبيانيين: لمحيين ٌلييدين ٌلييدرويشل دٌر ٌليماميي  ل طبيي  ٌولنشيير  -ٖ

 م.ٕٗٓٓ -ٚناير ل طب  ٌولنشر ٌولتو ي ، طٌولتو ي ، دٌر ٌبن 
 
 -ٌٔألسياليٍ ٌإلنشيائي  ووسيٌررها فين ٌلقيرهن ٌلنيريم: لصيباْ عبييد دٌر ، مصيير ط -ٗ

 م.ٜٙٛٔ
 
وساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين ٌولببلويين: لقي  يسماعيل ٌألوسن، بيُ ٌلحنمي ،  -٘

 .ٜٛٛٔ –بغدٌد 
 
لدين محميد بين محميد ٌلءرءيانن ُ ٌإلشاٌرُ ٌولتنبيواُ فن ع م ٌلببلو : لرنن ٌ -ٙ

هي، ع ق ع ين ووا  حٌوشين: يبٌرهيم شم  ٌلدين، ٌلناشر: دٌر ٌلنتيٍ ٌلع ميي  ٜٕٚ
 م.ٌٕٕٓٓلطبع  ٌألولى  –بيرُو  –
 
ٌلبرهان فن ع وم ٌلقرهن: لبدر ٌلدين ٌل رنشن، تحقيق: محمد وبٌولفال يبٌرهيم،  -ٚ

 م.ٜٚ٘ٔ -ٔمصر ط
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حمد عبدٌا بن مس م بين قتيبي ، شيرحن ونشير : ٌحميد تأويل مشنل ٌلقرهن: ألبن م -ٛ

 م.ٖٜٚٔ -ٕط -ٌلقاهَر -صقر، دٌر ٌلتٌرِ
 
دٌر  -ٌلتحرير ٌولتنوير: لمحمد ٌلطياهر بين عاشيور، دٌر سيحنون ل نشير ٌولتو يي  -ٜ

 م.ٜٜٚٔ)د.ط(  -تون  -نصر ل طباع 
 

قيق: تفسير ٌلبحر ٌلمحيط: لمحمد بن يوس  بن ع ن بن يوس  بن حيان، تح -ٓٔ
 م.ٕٕٓٓ -ٔعبدٌلرٌ ق ٌلمودي، ٌلناشر: دٌر يحيان ٌلتٌرِ ٌلعربن، بيرُو ط

 
تفسييير ٌلبغييوي ٌلمسييمى معييالم ٌلتن يييل: ألبيين محمييد ٌلحسييين بيين مسييعود ٌلفييٌرن  -ٔٔ

ٌلعييا ومييرٌون سييٌور، ٌلناشيير:  نهييي، يعييدٌد:  الييد عبييدٌلرحمٌٙٔ٘لبغييوي ٌلشييافعن ُ 
 دٌر ٌلمعرف ، بيرُو .

 
وي ٌلمسمى ونٌور ٌلتن يل ووسٌرر ٌلتأويل: لناصر ٌلدين وبن سعيد تفسير ٌلبياا -ٕٔ

: محميييد ع ييين ُهيييي، منشيييوٌرٜٔٚعبيييدٌا بييين عمييير بييين محميييد ٌلشييييٌر ي ٌلبياييياوي ُ
 م.ٖٖٓٓ -ٔبياون، دٌر ٌلنتٍ ٌلع مي ، بيرُو ط 

 
تفسييييير ٌلقييييرهن ٌلعظيييييم: لعميييياد ٌلييييدين وبيييين ٌلفييييدٌن يسييييماعيل بيييين ناييييير ٌلقرشيييين  -ٖٔ

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

 م.ٕٗٓٓ -ٖبيرُو ط -ع مي دٌر ٌلنتٍ ٌل -بياون
 

تفسييير ٌلنشييا  عيين حقييائق ٌلتن يييل وعيييون ٌألقاويييل فيين وءييو  ٌلتأويييل: ألبيين  -٘ٔ
هييي، ٌعتنييى بيين و ييّر ٌٖٛ٘لقاسييم ءييار ٌا محمييد بيين عميير ٌل م شييري ٌل ييٌور من ُ
 .ٕٕٓٓ -ٕبيرُو ط -وحاديان وع ق ع ين:   يل مأمون شيحا،ٌلناشر: دٌر ٌلمعرف 

 
ن لئلسييتفوام فيين ٌلقييرهن ٌلحنيييم: لعبييد ٌلعظيييم ٌلمطعنيين، منتبيي  ٌلتفسييير ٌلببلويي -ٙٔ

 م.ٕٚٓٓ -٘وهب  ط
ٌلءنن ٌلدٌنن فن حرو  ٌلمعيانن: لحسين قاسيم ٌلميٌردي، تحقييق: طين محسين،  -ٚٔ

م، وبتحقييق: ف ٌرليدين قبياَو و ٜٙٚٔ( ٕءامعي  ٌلموصيل )د.ط -ٌلناشر: دٌر ٌلنتٍ
 محمد نديم فاال.

 
 –ٌلترسيييل: لشيييواٍ ٌليييدين محميييود ح بييين، بغيييدٌد حسييين ٌلتوسيييل يليييى صيييناع   -ٛٔ

 م.ٜٓٛٔ
 

دالئييييل ٌإلعءييييا : لعبييييد ٌلقيييياهر ٌلءرءييييانن، شييييْر وتع يييييق: محمييييد عبييييدٌلعظيم  -ٜٔ
 م.ٜٜٙٔمصر  -ٔ فاءن، ط

 
دالئيييل ٌإلعءيييا  فييين ع يييم ٌلمعيييانن: لعبيييد ٌلقييياهر بييين عبيييدٌلرحمن ٌلءرءيييانن ُ  -ٕٓ

بياييييون، دٌر ٌلنتييييٍ  م، تحقيييييق: عبدٌلحميييييد هنييييدٌوي، منشييييوٌرُ محمييييد ع يييينٔٚٗ
 م.ٕٔٓٓ -ٔبيرُو ط -ٌلع مي 



 

 هجلة كلية العلىم اإلسالهية

 م1222 -هـ 2341الوجلذ الخاهس      العذد العاشر           

 

 343 

 
رْو ٌلمعيييانن فييين تفسيييير ٌلقيييرهن ٌلعظييييم ٌولسيييب  ٌلمايييانن: لشيييواٍ ٌليييدين ٌلسييييد  -ٕٔ

محمود ٌاللوسن ٌلبغدٌدي، تحقيق: محمد ٌحمد ٌالمدي، وعمر عبد ٌلسبلم ٌلسبلمن، 
 م.ٕٓٓٓ -ٌٔلناشر: دٌر يحيان ٌلتٌرِ ٌلعربن، بيرُو ط

 
ي  فن ٌلنحو: ألبن ٌلحاءٍ ٌلران ٌالستربادي، ٌلناشير: دٌر ٌلنتيٍ شْر ٌلناف -ٕٕ

. -ٌلع مي   بيرُو
 

 -شيييْر ٌلمفصيييل: ٌل م شيييري، تحقييييق: موفيييق ٌليييدين بييين يعييييش، عيييالم ٌلنتيييٍ -ٖٕ
)د.ُ(.  بيرُو

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

 .مٕ٘ٓٓ، ٔبيرُو ط–ٌلمعرف   ٌعتنى بن:   يل مأمون شيحا، دٌر
 

ٌلصييياحبن فييين فقييين ٌل غييي  وسييينن ٌلعيييٍر ونبلمويييا: ألحميييد بييين فيييار ، ٌلقييياهَر،  -ٕ٘
 م، تحقيق: مصطفى ٌلشويش.ٜٗٙٔبيرُو  -مٜٓٔٔ

 
فت  ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن: ألبن ٌلطيٍ صديق بن حسن بن ع ن ٌلحسيينن  -ٕٙ

  ٌليدين، منشيوٌرُ: محميد هي، وا  حٌوشين: يبٌرهيم شيمٌٖٚٓٔلقنوءن ٌلب اري ُ
 .ٜٜٜٔ-ٔبيرُو ط -دٌر ٌلنتٍ ٌلع مي  -ع ن بياون

 
 م.ٜٚٚٔ -ٌٜٙٙٔلنتاٍ: لسيبوين، تحقيق: عبدٌلسبلم هارون، مصر،  -ٕٚ
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نتييياٍ ٌلتعريفييياُ: ألبييين ٌلحسييين ع ييين بيييين محميييد بييين ع ييين ٌلمعيييرو  بالسيييييد  -ٕٛ
ٌلعيٌرق  -لاقافيي دٌر ٌلشيىون ٌ -هيي، قدم لن: وحمد مط يٍوٌٙٔٛلشري  ٌلءرءانن ُ 

 بغدٌد . –
 

نشييا  ٌصييطبلحاُ ٌلفنييون: لمحمييد ع يين بيين ع يين محمييد ٌلتوييانوي ٌلحنفيين ُ  -ٜٕ
بيييرُو  –، )وايي  حٌوشييين: وحمييد حسيين بسييي ( ٌلناشيير: دٌر ٌلنتييٍ ٌلع مييي  ٛ٘ٔٔ

 م.ٕٙٓٓ، ٕط
 

: لمحمد بن منرم بن منظور، ٌلناشر: دٌر صادر -ٖٓ  .ٔبيرُو ط -لسان ٌلعٍر
: ألبييين عبييييدَ معمييير بييين ٌلمانيييى ٌلتميمييين، تحقييييق: محميييد فيييٌىد مءيييا  ٌلقيييرهن -ٖٔ

 م.ٜٔٛٔ –بيرُو  -ٕسرنين، ط
 

هي، ٌلناشير: ٙٙٙم تار ٌلصحاْ: لمحمد بن وبن بنر بن عبدٌلقادر ٌلٌر ي ُ  -ٕٖ
 ،  م.ٜٔٛٔدٌر ٌلنتاٍ ٌلعربن، بيرُو

 
ٌعتنييى مييدٌرا ٌلتن يييل وحقييائق ٌلتأويييل: لعبييدٌا بيين ٌحمييد بيين محمييود ٌلنسييفن،   -ٖٖ

.  بن: عبدٌلمءيد طعمن ح بن، ٌلناشر: دٌر ٌلمعرف ، بيرُو
ٌلمصباْ فن ٌلمعانن ٌولبيان ٌولبدي : ألبن عبدٌا بدٌرليدين بين ماليا ٌلدمشيقن  -ٖٗ

هنيييدٌوي، ٌلناشييير: دٌر ٌلنتيييٍ  دهيييي، تحقييييق: عبيييد ٌلحمييييٌٙٛٙلشيييوير بيييابن ٌلنييياظم ُ
، ٌلطبع  ٌألولى  –ٌلع مي    م.ٕٔٓٓبيرُو
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ٌل بييييٍ: لءميييال ٌليييدين بييين هشيييام ٌألنصييياري، وبوامشييين حاشيييي  ٌلشييييخ: مغنييين  -ٖ٘
عيسييى ٌلبييابن وشييرنان ، مصيير  –محمييد ٌألميين، ٌلناشيير: دٌر يحيييان ٌلنتييٍ ٌلعربييي  

 )د.ُ( .
 

مفتيياْ ٌلع ييوم: ألبيين يعقييٍو يوسيي  بيين وبيين لنيير ٌلسيينانن، مطبعيي  مصييطفى  -ٖٙ
 .هيٖٚٔٔمصر  -ٔم. وطب  بمطبع  ٌألدبي ، طٖٜٚٔ، مصر ٌٔلبابن ٌلح بن ط

هيي، ٌعتنيى بين: ٜٖ٘مقايي  ٌل غي : ألبين ٌلحسين وحميد بين فيار  بين  نرييا ُ  -ٖٚ
 -ٌلييدنتور محمييد عييوض مرعيين، وفاطميي  محمييد وصييبلن، ٌلناشيير: دٌر يحيييان ٌلتييٌرِ

 م.ٕٔٓٓ -ٔبيرُو ط
 

ٌلمقتايييٍ: ألبييين ٌلعبيييا  ٌلمبيييرد، تحقييييق: محميييد عبيييدٌل الق عظيمييي ، ٌلقييياهَر  -ٖٛ
 هي .ٖٙٛٔ

 
لمعييييانن ٌلاانييييي  فيييين ٌألسيييي ٍو ٌلقرهنيييين: لفتحيييين وحمييييد عييييامر، ٌلناشيييير: منشييييأَ ٌ -ٜٖ

 م.ٌٜٙٚٔلمعار ، مصر 
 

 -ٌٖلمعيييانن فييين ايييون وسييياليٍ ٌلقيييرهن: لعبيييد ٌلفتييياْ الشيييين، دٌر ٌلمعيييار  ط -ٓٗ
 م.ٜٛٚٔ

 
 ٌلقاهَر )د.ط(،)د.ُ( . -من ببلو  ٌلقرهن: ألحمد ٌحمد بدوي، دٌر ٌلنوا  -ٔٗ

 
 انرسائم اجلايعية:

 



 ًوارج هي اإلستفهام التقريري عٌذ ابي عاشىر في كتابه التحرير والتٌىير 

 "دراسة تحليلية"

 م.م. ألحاى صالح ههذي

 346 

 -س: لونيييان محميييود شيييواٍ وسييياليٍ ٌلط يييٍ فييين ٌلحيييديِ ٌلشيييري  سرسيييال  دنتيييوٌر -1
 م.ٜٜ٘ٔ -ءامع  ٌلموصل -ن ي  ٌِدٌٍ -ٌلمشر  د. مناهل ف ٌرلدين ف ي 

 
، س: ل هيٌرن  اليد سيعد ٌا دالالُ ٌلترتيٍ ٌولترنيٍ فن سوَر ٌلبقيَر سرسيال  دنتيوٌر -ٕ

 -ٔط  -. طيييبلل يحييييى يبيييٌرهيمدٌرسييي  لغويييي  فييين ايييون ع يييم ٌلمناسيييب ، ٌلمشييير  د
ٕٓٓٚ . 

 
 

 

 

 

 

 

 اهلىايش
                                                 

: لمحمييد بيين منييرم بيين منظييور  (ٔ) .وينظر:م تييار ٌلصييحاْ: ٜ٘ٗ/ٕٔلسييان ٌلعييٍر
 .ٖٔ٘لمحمد بن وبن بنر ٌلٌر ي: 

، وينظيييير: ٌلقييييامو  ٕٙٛتيييياّ ٌل غيييي  وصييييحاْ ٌلعربييييي س ٌلصييييحاْس، ل ءييييوهري:  (ٕ)
 .ٌٙٔٓٔلمحيط، لفيرو  هبادي: 

 .ٓ٘ٔ/ٛشْر ٌلمفصل، ل  م شري:  (ٖ)

 . ٔٛٔينظر: ٌ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،لمحميييد ع يين بييين ع يين بيين محميييد ٌلتوييانوي ٌلحنفييين:  (ٚ)
ٗٚٙ /ٗٚٚ. 

 .ٖٔ-ٌٖٓلمعانن، لحسن بن قاسم ٌلمٌردي:  ٌلءنن ٌلدٌنن فن حرو  (ٛ)
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 .  ٖٖٓوساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين ٌولببلويين، لقي  يسماعيل ٌألوسن:  (ٜ)
 . ٌ٘ٚٔلببلو  فنونوا ووفنانوا:  (ٓٔ)
: لونييان محمييود شييواٍ:  وسيياليٍ ٌلط ييٍ فيين ٌلحييديِ ٌلشييري ، وطروحيي  دنتييوٌر (ٔٔ)

 .ٖٔٗ، وينظر: ٌلءنن ٌلدٌنن فن حرو  ٌلمعانن: ٜ٘
 . ٖٛ٘تأويل مشنل ٌلقرهن، ألبن محمد عبد ٌا بن مس م بن قتيب :  (ٕٔ)
 . ٔسوَر ٌإلنسان ٌِي  ( ٖٔ)
ن ٌلمعانن ٌولبيان ٌولبيدي ، ألبين عبيدٌا بيدر ٌليدين بين ماليا ٌلمصباْ فينظر:  (ٗٔ)

، ٌوإلشيياٌرُ ٌولتنبيويياُ فيين ع ييم ٌلببلويي ، لييرنن ٌٓ٘ٔلدمشييقن ٌلشييوير بييابن ٌلنيياظم: 
،و ٌلمعيانن فين ايون وسياليٍ ٌلقيرهن: ٖٜمد بن ع ن بين محميد ٌلءرءيانن: ٌلدين مح

ٔٛٓ. 
 -ٜٗٔينظيير: مفتيياْ ٌلع ييوم، ألبيين يعقييٍو بيين يوسيي  بيين وبيين بنيير ٌلسيينانن:  (٘ٔ)

ٔ٘ٓ . 
 . ٖ٘ٔسوَر هل عمٌرن ٌِي   (ٙٔ)
 . ٌٓٛٔلمعانن فن اون وساليٍ ٌلقرهن ٌلنريم:ينظر:  (ٚٔ)
 . ٖٖٖيين ٌولببلويين: ينظر: وساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحو  (ٛٔ)
 . ٕ٘سوَر ٌألنبيان ٌِي   (ٜٔ)
 . ٕٕ٘ينظر: تأويل مشنل ٌلقرهن:  (ٕٓ)
 . ٙٓٔ/ ٗشْر ٌلمفصل، ل  م شري:  (ٕٔ)
 . ٙسوَر ٌلقيام  ٌِي   (ٕٕ)
 . ٖٖٕ/ٌٗلنتاٍ، لسيبوين:  (ٖٕ)
 . ٌٓٛٔلمعانن فن اون وساليٍ ٌلقرهن:  (ٕٗ)
 . ٛٗسوَر ياسين ٌِي   (ٕ٘)
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 . ٓ٘ٔاْ ٌلع وم: ينظر: مفت (ٕٙ)
 . ٚسوَر ٌلقيام  ٌِي   (ٕٚ)
 . ٌٛٛٔلببلو  فنونوا ووفنانوا:  (ٕٛ)
 .ٖٚسوَر مريم ٌِي   (ٜٕ)
 . ٖٕ٘/ٗينظر: ٌلنتاٍ:  (ٖٓ)
 . ٓٗسوَر هل عمٌرن ٌِي   (ٖٔ)
 . ٖٕ٘/ٗينظر: ٌلنتاٍ: ( ٕٖ)
 . ٖٚسوَر هل عمرن ٌِي   (ٖٖ)
 ٜٕٗ/ٌٗلبرهان فن ع وم ٌلقرهن:  (ٖٗ)

 . ٜٕ٘لبقَر ٌِي  سوَر ٌ (ٖ٘)
 . ٔٛٔينظر: ٌلمعانن فن اون وساليٍ ٌلقرهن،  (ٖٙ)
 . ٕٔٔسوَر ٌلمىمنون ٌِي   (ٖٚ)
 . ٔٛٔينظر: ٌلمعانن فن اون وساليٍ ٌلقرهن:  (ٖٛ)
 . ٚٔسوَر ٌلغاشي  ٌِي   (ٜٖ)
 .ٕٛسوَر ٌلبقَر ٌِي   (ٓٗ)
 . ٗٛٔ -ٖٛٔ/ ٔمءا  ٌلقرهن: ( ٔٗ)
 . ٖٕٛمد ماهر ٌلبقري: وساليٍ ٌلنفن فن ٌلقرهن، ألح (ٕٗ)
 . ٕٜٕ/ ٖينظر: ٌلمقتاٍ، ألبن ٌلعبا  ٌلمبرد:  (ٖٗ)
 . ٖٕٔحسن ٌلتوسل يلى صناع  ٌلترسل، لشواٍ ٌلدين محمود ٌلح بن:  (ٗٗ)
ينظييير: وسييياليٍ ٌإلنشيييائي  ووسيييٌررها ٌلببلويييي  فييين ٌلقيييرهن ٌلنيييريم، لصيييباْ عبييييد  (٘ٗ)

 .ٕٗٙدٌر : 
 . ٜٔسوَر ٌلمائدَ ٌِي   (ٙٗ)
 . ٌٖٔلتوب  ٌِي   سوَر (ٚٗ)
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 . ٜٕسوَر ٌلروم ٌِي   (ٛٗ)
 . ٕٖٗينظر: وساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين ٌولببلويين:  (ٜٗ)
 . ٙسوَر ٌلبقَر ٌِي   (ٓ٘)
 . ٌٜٕٙألساليٍ ٌإلنشائي  ووسٌررها فن ٌلقرهن ٌلنريم:  (ٔ٘)
 .ٓٔسوَر ٌلص  ٌِي  (ٕ٘)
 . َٕ٘٘ر ٌلبقَر ٌِي  سو  (ٖ٘)
 . ٖٙسوَر ٌألنبيان ٌِي   (ٗ٘)
 .ٕٓسوَر ٌلنمل ٌِي  ( ٘٘)
 .ٖٚٙ: لعبدٌلرحمن بن وبن بنر ٌلسيوطنٌإلتقان فن ع وم ٌلقرهن:  (ٙ٘)
 .ٕٗٔسوَر ٌلبقَر ٌِي   (ٚ٘)
 .ٌٜٖٙإلتقان فن ع وم ٌلقرهن: ( ٛ٘)
 .٘٘ٔسوَر ٌألعٌر  ٌِي   (ٜ٘)
 .ٕٙسوَر ٌلتنوير ٌِي   (ٓٙ)
 .ٔٔسوَر ٌلمرسبلُ ٌِي   (ٔٙ)
 .ٖ٘ي  سوَر ٌألعٌر  ٌِ (ٕٙ)
 . ٜٖٙينظر: ٌإلتقان فن ع وم ٌلقرهن:  (ٖٙ)
 . ٚٛسوَر هود ٌِي   (ٗٙ)
 .ٌٕٓٓلببلو  فنونوا ووفنانوا،لفال ٌا حسن عبا :  (٘ٙ)
 .ٕ-ٔسوَر ٌلقارع  ٌِيتان  (ٙٙ)
 .ٜٖسوَر ٌلنسان ٌِي   (ٚٙ)
 .ٕٕسوَر ٌلنور ٌِي   (ٛٙ)
 .ٖٔسوَر ٌلتوب  ٌِي   (ٜٙ)
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 . ٕ٘ٗسوَر ٌلبقَر ٌِي   (ٓٚ)
 .ٕٕٗوساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين ٌولببلويين:  (ٔٚ)
 .ٖٙسوَر ٌلنسان ٌِي   (ٕٚ)
 .ٕٕٗوساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلببلويين ٌولنحويين:  (ٖٚ)
 .ٕٛسوَر ٌلبقَر ٌِي   (ٗٚ)
 .ٙٔسوَر ٌلحديد ٌِي   (٘ٚ)
 .ٓٙسوَر ٌل مر ٌِي   (ٙٚ)
 .ٕٗٔسوَر ٌلبقَر  ٌِي   (ٚٚ)
 .ٖٔسوَر ٌلد ان ٌِي   (ٛٚ)
 .ٓٙسوَر ياسين ٌِي   (ٜٚ)
 .ٜٗسوَر ٌلنو  ٌِي   (ٓٛ)
، ٌولببلويي  فنونوييا ووفنانوييا: ٓٗٙ-ٖٚٙ، ٌإلتقييان فيين ع ييوم ٌلقييرهن: ينظيير مييابلً ( ٔٛ)

ٕٓٓ- ٕٔٓ. 
 .ٙٓٔس:  ينظر: وساليٍ ٌلط ٍ فن ٌلحديِ ٌلشري  سوطروح  دنتوٌر (ٕٛ)
 . ٜٙٔ -ٜ٘ٔينظر: ٌلببلو  فنونوا ووفنانوا:  (ٖٛ)
 .ٌٓٗرن ٌِي  سوَر ٌإلس (ٗٛ)
 ٌلمصدر نفسن. (٘ٛ)
 .ٕٛسوَر هود ٌِي   (ٙٛ)
 .ٜٙٔ -ٜ٘ٔينظر: ٌلببلو  فنونوا ووفنانوا:  (ٚٛ)
 .ٜٙٔ -ٜ٘ٔينظر: ٌلببلو  فنونوا ووفنانوا:  (ٛٛ)
 .ٕٛسوَر ٌلبقَر ٌِي   (ٜٛ)
 ٛٔ٘: لمحمد بن بوادر بن عبد ٌا ٌل رنشنٌلبرهان فن ع وم ٌلقرهن:  (ٜٓ)
 .ٕٔ  سوَر ٌلنءم ٌِي(ٜٔ)
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 .ٜ٘سوَر ٌلصافاُ ٌِي   (ٕٜ)
 .ٔ٘ٔدالئل ٌإلعءا : لعبد ٌلقاهر ٌلءرءانن:  (ٖٜ)
 .ٌٓٗٙإلتقان فن ع وم ٌلقرهن:  (ٜٗ)
. و ٌلمعييانن ٌلاانييي  فيين ٌألسيي ٍو ٌلقرهنيين، لعبييد ٌٛٔ٘لبرهييان فيين ع ييوم ٌلقييرهن،  (ٜ٘)

 .ٌٖٙٙلفتاْ الشين: 
 .ٕٙسوَر ٌألنبيان ٌِي   (ٜٙ)
 .ٖٙٙألحمد بدوي: من ببلو  ٌلقرهن:  (ٜٚ)
 .ٕسوَر ٌلفيل ٌِي   (ٜٛ)
 .ٕ٘ٗوساليٍ ٌلط ٍ عند ٌلنحويين ٌولببلويين:  (ٜٜ)
 .ٌٜٜلءنن ٌلدٌنن فن حرو  ٌلمعانن: لحسن بن قاسم ٌلمٌردي: ( ٓٓٔ)
 .ٌٔالنشٌرْ ٌِي  سوَر  (ٔٓٔ)
 .ٖٜٔينظر: ٌلببلو  فنونوا ووفنانوا:  (ٕٓٔ)
 .ٌٖٙل مر ٌِي  سوَر  (ٖٓٔ)
 .ٖٜٔ  فنونوا ووفنانوا: ينظر: ٌلببلو( ٗٓٔ)
 .ٌٕٙألنبيان ٌِي  سوَر  (٘ٓٔ)
 .ٖٜٔفنونوا ووفنانوا:   ينظر: ٌلببلو (ٙٓٔ)
 .ٌٔإلنسان ٌِي سوَر  (ٚٓٔ)
 .٘ٗٔ -ٕٗٔدالئل ٌإلعءا :  (ٛٓٔ)
 .٘ٗٔ/ ٌٕل صائص:  (ٜٓٔ)
 .ٜ٘سوَر يون  ٌِي   (ٓٔٔ)
 .ٜٔ٘ينظر: ٌلبرهان فن ع وم ٌلقرهن:  (ٔٔٔ)
 .ٜٕٙفن وس ٍو ٌلقرهن: ينظر: ٌلمعانن ٌلااني   (ٕٔٔ)
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 .٘ٙٔمن ببلو  ٌلقرهن:  (ٖٔٔ)
 .ٖٜٔينظر: ٌلببلو  فنونوا ووفنانوا:  (ٗٔٔ)
 .ٕٛسوَر هود ٌِي   (٘ٔٔ)
ل يوينظيير: ٌلنشيا  عيين حقيائق ٌلتن يييل وعييون ٌألقاوييي ٘/ٌ٘لتحريير ٌولتنيوير،  (ٙٔٔ)

  .ٔٛٗفن وءو  ٌلتأويل:ألبن ٌلقاسم ءار ٌا محمد بن عمٌرل م شري:
 .ٕٛ٘/ٌٕلقرهن ٌلعظيم: لعماد ٌلدين وبن ٌلفدٌن يسماعيل بن ناير:  تفسير (ٚٔٔ)
.وينظييير: تفسيييير ٌلبياييياوي، ٌلمسيييمى: ونيييٌور ٕٕٛ/٘تفسيييير ٌلبحييير ٌلمحييييط:  (ٛٔٔ)

ٌلتن يل ووسٌرر ٌلتأويل: لناصر ٌلدين وبين سيعيد عبيدٌا بين عمير بين محميد ٌلشييٌر ي 
 .٘٘ٗ/ٌٔلبيااوي: 

 .ٕٖٖ/ٌٕٔلعظيم ٌولسب  ٌلماانن، لآللوسن: رْو ٌلمعانن فن تفسير ٌلقرهن  (ٜٔٔ)
 .ٕٗسوَر سبأ ٌِي   (ٕٓٔ)
 .ٕٜٔ/ٌٜلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٔٔ)
 .ٌِٕٗي  سوَر سبأ  (ٕٕٔ)
 .ٕٛٗ/ٕٕرْو ٌلمعانن:  (ٖٕٔ)
 .ٕٜٙ، وينظر: تفسير ٌلنسفن: ٌٖٚٛلنشا :  (ٕٗٔ)
، وينظير: تفسيير ٖٓٚ/ ٚ، ٌلبحر ٌلمحييط: ٕٔٙ/ٕينظر: تفسير ٌلبيااوي:  (ٕ٘ٔ)

 .ٓٔٚ/ ٖن ٌلعظيم: ٌلقره
 .ٕٜٖ/ ٕينظر: ٌلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم:  (ٕٙٔ)
 .ٚٔسوَر طن ٌِي   (ٕٚٔ)
 .ٕٗٓ/ ٌٚلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٛٔ)
. وبنظر: تفسير ٌلبغوي ٌلمسمى: معالم  ٖٕ/ٌٕٕلتفسير ٌلنبير،ل ٌر ي ينظر:  (ٜٕٔ)

 .ٕٗٔ/ٖي: ٌلتن يل: ألبن محمد ٌلحسين بن مسعود بن ٌلفٌرن ٌلبغو 
 .ٓ٘ٙ/ ٙٔرْو ٌلمعانن: ينظر:  (ٖٓٔ)
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ينظيير: فييت  ٌلبيييان فيين مقاصييد ٌلقييرهن، ألبيين ٌلطيييٍ صييديق حسيين بيين ع يين  (ٖٔٔ)
 .ٖٖٖ/ ٌٗلقنوءن ٌلب اري:

وميييدٌرا ٌلتن يييييل وحقييييائق ٌلتاويييييل،  .ٜٙٔ/ ٖينظييير: تفسييييير ٌلقييييرهن ٌلعظيييييم:  (ٕٖٔ)
 .ٌٛٛٙلنسفن: 

 .ٔٔسوَر ٌلصافاُ ٌِي  ( ٖٖٔ)
 .ٜٓٔ/ ٕٙ، وينظر: ٌلتفسير ٌلنبير: ٜٗ/ٜتنوير: ٌلتحرير ٌول (ٖٗٔ)
 . ٚ/ٗتفسير ٌلقرهن ٌلعظيم: ( ٖ٘ٔ)
 .ٖٕ/ٗ، وتفسير ٌلبغوي: ٜٕٔ/ٕينظر مابًل: تفسير ٌلبيااوي:  (ٖٙٔ)
 .ٔٓٔ/ٖٕرْو ٌلمعانن:  (ٖٚٔ)
 .ٕٖٚ -ٖٔٚ/ ٌٜٕلتحرير ٌولتنوير:  (ٖٛٔ)
 .ٔسوَر ٌإلنسان ٌِي   (ٜٖٔ)
 -ٖٛٛ/ ٕ٘، شييْر ٌلنافييي : ٜٖٗ: نببلوييييوسيياليٍ ٌلط ييٍ عنييد ٌلنحييويين ٌول (ٓٗٔ)

ٖٜٛ . 
 .ٖٜٔفنونوا ووفنانوا،   ٌلببلو (ٔٗٔ)
/ ٖٓ، ٌلتفسير ٌلنبير: ٔ٘٘/ ٕ، وينظر: تفسير ٌلبيااوي، ٌٖٙٔٔلنشا :  (ٕٗٔ)

ٕٓٛ. 
 .ٕٜٕ/ ٚفت  ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن:  (ٖٗٔ)
 .ٜٗ٘/ ٌٛلبحر ٌلمحيط:  (ٗٗٔ)
 .ٖٕ٘/ ٜٕينظر: رْو ٌلمعانن:  (٘ٗٔ)
 .ٌٜٓٔلتوب  ٌِي   سوَر (ٙٗٔ)
 .ٌٓ٘ٗلنشا :  (ٚٗٔ)
 .٘ٔ٘/ ٕتفسير ٌلقرهن ٌلعظيم:  (ٛٗٔ)
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 .ٖٖٔ -ٕٖٖ/ ٌٖلبحر ٌلمحيط:  (ٜٗٔ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسير ٌلبيااوي:  (ٓ٘ٔ)
 .ٔٗٗ/ ٖيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى مٌ يا ٌلقرهن ٌلنريم:  (ٔ٘ٔ)
 .ٜٚٔ/ ٖ، وينظر: فت  ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن: ٕٖ/ ٔٔرْو ٌلمعانن:  (ٕ٘ٔ)
 .ٖٗ/ ٘لتحرير ٌولتنوير: ٌ (ٖ٘ٔ)
 .٘ٗ/ ٔٔتفسير ٌلمنار:  (ٗ٘ٔ)
 ، تفسير ٌلنسفن.ٌٗٗ٘لتحرير ٌولتنوير:  (٘٘ٔ)
 .ٜٓٔسوَر ٌلتوب  ٌِي   (ٙ٘ٔ)
 .ٕٙ/ ٌٕلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم: ( ٚ٘ٔ)
 .ٜٖسوَر يوس : ٌِي   (ٛ٘ٔ)
 .ٕٗٚ/ ٌ٘لتحرير ٌولتنوير: ( ٜ٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ ٌٛلتفسير ٌلنبير:  (ٓٙٔ)
 .ٌٙٔ٘لنشا :  (ٔٙٔ)
 .ٔٗٔ/ ٗينظر: يرشاد ٌلعقل ٌلس يم ٌلى مٌ يا ٌلقرهن ٌلنريم: ( ٕٙٔ)
 .ٜ٘٘/ ٕٔينظر: رْو ٌلمعانن:  (ٖٙٔ)
 . ٜٔٗ/ ٖفت  ٌلبيان:  (ٗٙٔ)
 .ٕٜ٘/ ٌٓٔلتحرير ٌولتنوير: ( ٘ٙٔ)
 .ٕٕسوَر محمد ٌِي  ( ٙٙٔ)
 ..ٌٕٔٓٔلنشا :  (ٚٙٔ)
 .ٖٔٔ/ ٕٙرْو ٌلمعانن:  (ٛٙٔ)
 .ٕ٘ٔ/ ٙيم يلى مٌ يا ٌلقرهن ٌلنريم: يرشاد ٌلعقل ٌلس  (ٜٙٔ)
 .ٙٚسوَر ٌلبقَر ٌِي   (ٓٚٔ)
 .ٜٙ٘/ٌٔلتحرير ٌولتنوير: (ٔٚٔ)
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 .ٓٚ٘/ٌٔلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٚٔ)
 .ٓٚ/ٔ، وينظر: تفسير ٌلبيااوي: ٌٗٛلنشا :  (ٖٚٔ)
: لمحمييد بيين محمييد ٌلعمييادي وبييو ميرشيياد ٌلعقييل ٌلسيي يم يلييى مٌ يييا ٌلقييرهن ٌلنييري (ٗٚٔ)

 ٕٕٕ/ٌٔلسعود: 
 .ٙٓٗ/ٔرْو ٌلمعانن: ( ٘ٚٔ)
 ٗٙٔ/ٔتفسير ٌلقرهن ٌلعظيم:  (ٙٚٔ)
 .ٚٗٚ/ٔينظر: ٌلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم :  (ٚٚٔ)
 . ٖ٘ٓ -ٖٗٓ/ ٔيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى مٌ يا ٌلقرهن ٌلنريم:  (ٛٚٔ)
 .٘ٗ٘ -ٗٗ٘/ ٔرْو ٌلمعانن:  (ٜٚٔ)
 .ٕٛ٘/ٔتفسير ٌلقرهن ٌلعظيم:  (ٓٛٔ)
 .ٓٗٔي  سوَر ٌلبقَر ٌِ (ٔٛٔ)
 .ٜٔ/ٔينظر: تفسير ٌلبيااوي:  (ٕٛٔ)
 .ٗٔٔ/ ٔينظر: ٌلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم:  (ٖٛٔ)
 .ٜٓسوَر ٌلنمل ٌِي  (ٗٛٔ)
. وينظر: مغنن ٌل بيٍ عين نتيٍ ٌالعارييٍ: لءميال ٗ٘/ ٌٛلتحرير ٌولتنوير:  (٘ٛٔ)

 .ٜٕ/ ٌٔلدين بن هشام ٌألنصاري: 
 .ٓٙسوَر ٌلرحمن ٌِي   (ٙٛٔ)
 .ٛٛٔ/ ٌٖلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقٌرن ٌلحنيم:  (ٚٛٔ)
/ ٕ، وتفسييييير ٌلبيايييياوي: ٖٖٔ/ ٕ، ورْو ٌلمعييييانن، ٕٜٚينظيييير: ٌلنشييييا : ( ٛٛٔ)

ٔٛ٘. 
 .ٜٕسوَر ٌل مر ٌل   (ٜٛٔ)
 .ٜٕسوَر ٌل مر ٌل   (ٜٓٔ)
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، وينظييييييير: فيييييييت  ٌلبييييييييان فييييييين مقاصيييييييد ٖٓٗ -ٕٓٗ/ ٌٜلتحريييييييير ٌولتنيييييييوير:  (ٜٔٔ)
 .ٕٚ/ٌٙلقرهن:

 .ٖ٘ٗ/ٖٕعانن: رْو ٌلم (ٕٜٔ)
 .ٚٛ/ٗتفسير ٌلبغوي:  (ٖٜٔ)
 .ٕٚ/ٙ: نفت  ٌلبيان فن مقاصد ٌلقره (ٜٗٔ)
 .ٖٔٗ/ٖينظر: ٌلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم:  (ٜ٘ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٌٖلتحرير ٌولتنوير:  (ٜٙٔ)
 .ٕٔسوَر ٌألنعام ٌِي   (ٜٚٔ)
 .ٕٖٔتفسير ٌلنشا :  (ٜٛٔ)
 .ٜٔ/ٌٖلنريم: يرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى مٌ يا ٌلقرهن ( ٜٜٔ)
 .ٛٓٔ/ٗينظر: ٌلبحر ٌلمحيط:  (ٕٓٓ)
 .ٖٖٔ/ٚرْو ٌلمعانن:  (ٕٔٓ)
 .ٖٙٔ/ٕٔينظر: ٌلتفسير ٌلنبير:  (ٕٕٓ)
 .ٖٓٔ/ٌٔلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم:  (ٖٕٓ)
 .ٚٓٔ -ٙٓٔسوَر ٌلبقَر ٌِيتان  (ٕٗٓ)
 .ٔٛٗ/ٔ، وينظر: رْو ٌلمعانن: ٘ٙٙ/ٌٔلتحرير ٌولتنوير:  (ٕ٘ٓ)
:دالالُ ٌلترتيٍ ٌولترنيٍ فن سوَر ٌلبقَر، ل هٌرن  الد سيعدٌا سوطروحي  ينظر (ٕٙٓ)

 .ٛ٘ٔس: ٕٚٓٓ  دنتوٌر
 .ٗٓٔ/ٔ، وينظر: تفسير ٌلبغوي: ٚٚٔ/ٔفت  ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن:  (ٕٚٓ)
 .ٜٔتفسير ٌلنشا :  (ٕٛٓ)
 .ٕٓٙسوَر ٌلبقَر ٌِي   (ٜٕٓ)
 .ٖٛ/ٌٕلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٓٔ)
 .ٖ٘/ ٌٚلتفسير ٌلنبير: ( ٕٔٔ)
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 .ٜٗٔ -ٌٛٗٔلنشا :  (ٕٕٔ)
، وينظير: فيت  ٌلبييان فين ٚٗٗ/ ٔيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى مٌ يا ٌلقرهن ٌلنريم:  (ٖٕٔ)

 .ٕٖٛ -ٖٔٛ/ ٔمقاصد ٌلقرهن: 
 .ٖٛ/ٖرْو ٌلمعانن: ( ٕٗٔ)
 .ٖٚٔتفسير ٌلبيااوي: (ٕ٘ٔ)
 .ٖٓسوَر ٌألنعام ٌِي   (ٕٙٔ)
 .ٛٛٔ/ ٌٖلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٚٔ)
 .ٕٖٗتفسير ٌلنشا :  (ٕٛٔ)
: ي، تفسيير ٌلبياياو ٖٗ/ٖينظر: يرشاد ٌلعقل ٌلس يم يليى مٌ ييا ٌلقيرهن ٌلنيريم:  (ٜٕٔ)
ٔ/ٕٜٛ. 
 .ٕٙٔ/ ٌٕٔلتفسير ٌلنبير:  (ٕٕٓ)
 .ٓٔسوَر ٌلعننبُو ٌِي ( ٕٕٔ)
 .ٕٚٔ/ٌٛلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٕٕ)
 .ٕٛٔ/ٌٚلبحر ٌلمحيط: (ٖٕٕ)
 .ٙٛٛ، ينظر: تفسير ٌلنسفن: ٌ٘ٔٛلنشا : ( ٕٕٗ)
 .ٖٚٔ/٘. ينظر: يرشاد ٌلعقل ٌلس يم : ٖٛ٘/ٖيم: تفسير ٌلقرهن ٌلعظ (ٕٕ٘)
 .ٖٕٕ/٘فت  ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن:  (ٕٕٙ)
 .ٖٙ/ ٕ٘تفسير ٌلٌر ي: ( ٕٕٚ)
 .ٙٚٙ/٘ينظر: يعٌرٍ ٌلقرهن ٌلنريم وبيانن، لمحن ٌلدين درويش:  (ٕٕٛ)
 .ٕٗٔسوَر هل عمٌرن ٌِي   (ٜٕٕ)
 .ٖٚ -ٕٚ/ ٌٕلتحرير ٌولتنوير:  (ٖٕٓ)
 .ٜٚٔ – ٛٚٔ/ ٔ. وينظر: تفسير ٌلبيااوي: ، ٖٜٔتفسير ٌلنشا :  (ٖٕٔ)
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 .ٖٗ٘/ ٗرْو ٌلمعانن:  (ٕٖٕ)
 .ٖٚٔ/ ٌٖلبحر ٌلمحيط: ( ٖٖٕ)
 .ٕٚٔ/ ٕيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى مٌ يا ٌلقرهن ٌلنريم:  (ٖٕٗ)
 .ٖٛٔتفسير ٌلنسفن: ( ٖٕ٘)
 .ٕٙ٘/ ٔفت  ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن:  (ٖٕٙ)
 .ٖٓسوَر ٌلرعد ٌِي   (ٖٕٚ)
 .ٗٗٔ/ ٙ: ٌلتحرير ٌولتنوير (ٖٕٛ)
 .ٕٛٔ/ ٗيرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى مٌ يا ٌلقرهن ٌلنريم: ( ٜٖٕ)
 .ٜٙٔ/ ٖٔرْو ٌلمعانن:  (ٕٓٗ)
 .ٌٔٗ٘لنشا :  (ٕٔٗ)
 .ٖٗ/ ٌٜٔلتفسير ٌلنبير: ( ٕٕٗ)
 .ٕٓ/ ٖتفسير ٌلبغوي:  (ٖٕٗ)
 .ٛٓ٘/ ٔتفسير ٌلبيااوي:  (ٕٗٗ)
 .٘ٓ٘/ ٌ٘لبحر ٌلمحيط:  (ٕ٘ٗ)
 .ٛ٘ٔ/ ٌٕلقرهن ٌلحنيم: ٌلتفسير ٌلببلون ل قرهن لئلستفوام فن ( ٕٙٗ)
 .ٜٚسوَر ٌلنحل ٌِي   (ٕٚٗ)
 .ٖٕ٘/ ٌٙلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٛٗ)
 .ٖٙسوَر ٌلحج ٌِي   (ٜٕٗ)
 .ٖٛٔ/ ٌٚلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٓ٘)
 .ٓٗ/ ٘يرشاد ٌلعقل ٌلس يم يلى مٌ يا ٌلقرهن ٌلنريم:  (ٕٔ٘)
 .ٜٔٗ/ ٗ. وينظر: فت  ٌلبيان فن مقاصد ٌلقرهن: ٕٛٗ/ ٚٔرْو ٌلمعانن:  (ٕٕ٘)
 .ٜ٘/ ٕتفسير ٌلبيااوي: (ٖٕ٘)
 .ٌٓٓٚلنشا : ( ٕٗ٘)
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 .ٗ٘/ ٌٖٕلتفسير ٌلنبير:  (ٕ٘٘)
 .ٌِٔي   سوَر ٌلفيل (ٕٙ٘)
 . ٘ٗ٘ -ٗٗ٘/ٌٕٔلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٚ٘)
. فييت  ٌلبيييان فيين ٕٜ/ ٔ. وينظيير: ٌلتفسييير ٌلنبييير: ٕٗٙ/ ٖٓرْو ٌلمعييانن:  (ٕٛ٘)

 .ٜٗ٘/ ٚمقاصد ٌلقرهن: 
 .ٖٕٙ/ ٕيااوي: ، تفسير ٌلبٕٕٔٔينظر: ٌلنشا :  (ٜٕ٘)
 .ٜٓٔسوَر يوس  ٌِي   (ٕٓٙ)
 .ٛٙ/ ٌٙلتحرير ٌولتنوير: ( ٕٔٙ)
 .ٙٗٔ/ ٕينظر: ٌلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم:  (ٕٕٙ)
 .ٜٛسوَر طن ٌِي   (ٖٕٙ)
 .ٕٕٛ/ ٌٚلتحرير ٌولتنوير:  (ٕٗٙ)
 .ٕٖٗ/ ٌٕلتفسير ٌلببلون لئلستفوام فن ٌلقرهن ٌلحنيم:  (ٕ٘ٙ)
 .ٖٗٙ/ ٗيان فن مقاصد ٌلقرهن: ينظر: فت  ٌلب (ٕٙٙ)
 .ٛٚسوَر ٌلقصص ٌِي  (ٕٚٙ)
 .ٕٛٔ/ ٌٛلتحرير و ٌلتنوير:  (ٕٛٙ)
 .ٌٓٔٛلنشا : (ٜٕٙ)
 .ٛٚسوَر ٌلقصص ٌِي   (ٕٓٚ)
 .٘ٔ/ٌٕ٘لتفسير ٌلنبير:  (ٕٔٚ)
 .ٔٚٔ/ ٚ، وينظر: ٌلبحر ٌلمحيط: ٖٛٗ/ ٕٓرْو ٌلمعانن:  (ٕٕٚ)
 .ٕٓٓ/ٕ، تفسير ٌلبيااوي: ٘٘ٗ/ٖينظر: تفسير ٌلبغوي:  (ٖٕٚ)


