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 عاشور ابه عند الكريم القرآن استعمال بمعهود التفسير
  محسه علي مفتاحد.

 الجامعة األسمرية –كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  -أستاذ مساعد في تفسير القرآن وعلومه 

 

 : المقدمة

 المتكلم خطاب مراد لفهم عنها ؼنى ال وسٌلة واكتنفته الخطاب رافقت التً والقرابن األحوال اعتبار إن

 بالمعنى فالقطع للترجٌح أداة وهً لها, ٌتسع التً المعانً على الخطاب حمل وجوه تعدد عند خاصة , 

 ,  وتصوراته المتكلم وعادات اصطالحات إؼفال فإن وبالمقابل المحتمالت, بٌن من وتعٌٌنه المراد,

 فاستنباط مقصده, عن منحرفة فؽاٌة ,  لهدفه مجانب وفهم المتكلم, ؼرض على دخٌل معنى إلى ٌجر

 أثر وتراكٌبا ألفاظا المتكلم استعمال بمعهود لإلحاطة فكان ,  عنه وشطط الخطاب من لمراده مفارق

 خلفه, الؽاٌة فاختبؤت ,  علٌه ٌتوقفان المستنبط والمراد المتبادر المعنى صار حتى ,  كبٌرة وأهمٌة بالػ

 والمتذوق وضروبها, فصاحتهم فً والمدقق العرب, لكالم المطالع وإن وراءه, اإلشارة واستترت

 ,  نظمهم وأؼراض أسالٌبهم, ومؽزى كالمهم, معانً فهم فً متحٌرا عاجزا لٌقؾ ,  ومناحٌه لبٌانهم

 والوسط قابلها, شخصٌة خٌاله فً فٌرسم ,  فٌه قٌلت الذي والمكان الزمان إلى وقلبه بفكره ٌسافر حتى

 الؽوص من وٌتمكن األؼراض, وٌستنبط المعانً عن الكشؾ ٌستطٌع حتى ,  ثقافته فٌه تبلورت الذي

 المراد. إلى فالوصول المقاصد لسبر

 المتنوعة وأسالٌبها المعانً, المتعددة ألفاظها فً العرب لسان معهود على الكرٌم القرآن نزل ولقد

 والمقاصد, األؼراض المتعددة وضروبها ومناحٌها والتلوٌح, ,والتصرٌح والتفصٌل اإلٌجاز بٌن البٌان,

 مجمع فكان ,  البالؼة مقامات ومنتهى الفصاحة, درجات أعلى على واألهداؾ, الؽاٌات والمتنوعة

 أؼراضه وإدراك-وتعالى سبحانه–مراده على الكرٌم القرآن فهم ٌمكن وال اإلعجاز, وؼاٌة البٌان

 أعلم المتكلم إذ فٌه, -وتعالى سبحانه–معهوده باستقراء إال ,  ؼاٌاته على والوقوؾ مقاصده واستنباط

 نزل من لسان ومعهود بالبٌان, المفوض هو إذ,  -وسلم علٌه هللا صلى-مبٌنه ومعهود كالمه, بمعانً

 وإن لهم, خطابا كان أنه ذلك والبٌان, الداللة فً وضروبهم والتعبٌر, الوصؾ فً مناحٌهم وفهم فٌهم,

 :"فإنما-هللا رحمه-الشافعً قال ٌنكروه, فلم ,  فهموه لكنهم تحدٌه, عن وعجزوا البٌان, فً طوقهم فاق

 اتساع ,  معانٌها من تعرؾ مما وكان معانٌها, من تعرؾ ما على بلسانها, العرب بكتابه هللا خاطب

 الذٌن العرب وهم األمٌٌن, معهود اتباع من الشرٌعة هم فً بد :"ال-هللا رحمه-الشاطبً ,وقال(1) لسانها"

 الشرٌعة, فهم فً عنه العدول ٌصح فال ;مستمر عرؾ لسانهم فً للعرب كان فإن بلسانهم, القرآن نزل

,   معهودهم وفق ٌرد لم ,ولو(2)تعرفه" ال ما على فهمها فً ٌجرى أن ٌصح فال,   عرؾ ثم ٌكن لم وإن

 علٌه هللا صلى–وألنه كبٌرا, علوا ذلك على هللا تعالى ٌطاق, ال بما وتكلٌفا عبثا ولكان,  فهموه لما

 وخلقه للبٌان, جامعا لسانه كان حتى,  معه ومثله القرآن آتاه,  القرآن ببٌان ربه من المكلؾ-وسلم

 النصوص تفسٌر فً كالمه لمعهود فكان,  حكمة إال ٌفعل وال وحٌا, إال ٌنطق ال,  للفرقان تفسٌرا

 عن والخروج هللا, على التقول من ووقاٌة وحفظ,  التحرٌؾ من وعصمة الزلل, من صون الكرٌمة

,  ففاسدة مبتدعة مجانبة وؼاٌات  فمنحرفة, بعٌدة دخٌلة تؤوٌالت إلى المقصود والؽرض المراد, المعنى

-الصحابة فهم إلى المتبادر ؼٌر بالنص المراد أن إلى وبٌن نبه ما كثٌرا-وسلم علٌه هللا صلى–أنه ذلك

 ٌعلم أن ٌنبؽً ومما:"-هللا رحمه-تٌمٌة ابن قال والتلقً, والبٌان الفصاحة أهل وهم,  -علٌهم هللا رضوان

 علٌه هللا صلى–النبً جهة من بها أرٌد ما تفسٌر عرؾ إذا,  والحدٌث القرآن فً الموجودة األلفاظ أن

 والحج والزكاة الصالة كمعنى(3)ؼٌرهم" وال اللؽة أهل بؤقوال االستدالل إلى ذلك فً ٌحتج م,  -وسلم

                                                           
 .173( الرسالة ص 1)
 . 82/ص2( ادلوافقات ج2)
 .286/ص 7( رلموع الفتاوى ج3)
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 واعتاده علٌه تعارؾ ما ؼٌر معناها أن-وسلم علٌه هللا صلى–بٌن التً والتراكٌب األلفاظ من وؼٌرها

 العرب.

 سلوكهم فً كبٌرا وتؽٌٌرا نفوسهم, فً كبٌرا أثرا التنزٌل زمن متلقٌه نفوس فً الكرٌم القرآن أحدث لقد

 على لٌجلسهم,  التبعٌة من وانتزعهم اإلنسانٌة, مراتب أسمى إلى فؤوصلهم,   الجاهلٌة من تلقفهم إذ, 

 النجاح, ورواد الحضارة ومشاعل اإلصالح, وقادة الهداٌة أبمة فصاروا,  البشرٌة الحضارة عرش قمة

 مالذاً  به واحتموا ملجؤً, به واعتصموا منهجا, به وساروا خلقا, به أخذوا ألنهم إال,  لٌكون ذلك كان وما

 الذي التؽٌٌر كذاك,  سلوكهم من فٌؽٌر,  سامعٌه نفوس فً تؤثٌرا الكرٌم النص ٌحدث أن ٌمكن وال, 

 ونهج تبعهم ومن الدعوة فجر فً-وسلم علٌه هللا صلى-النبً حول كانوا الدٌن أولبك سلوك فً أحدثه

 األول المفسر -وسلم علٌه هللا صلى-العالمٌن رب عن مبلؽه نهج على طبق ثم ففهم فسر إذا إال,  نهجهم

 ولٌس الفرقان, منزل به وأقسم,  القرآن خلقه كان الذي ذاك,  المعصوم والمبٌن األكبر, والمعلم

,  بالمراد قطعا وكان التفسٌر مورد وورد عنه روي مما-وسلم علٌه هللا صلى–ببٌانه المقصود

ُنواْ  الَِّذٌن  ﴿ :-تعالى-قوله فً الظلم-وسلم علٌه هللا صلى–كتفسٌره ل مْ  آم  ْلِبُسواْ  و  ُهم ٌ  ان   ل ُهمُ  أُْول ـِبك   ِبُظْلم   إٌِم 

ُهم األ ْمنُ  ُدون   و  ْهت  ِظٌم   ل ُظْلم   الشِّْرك   إِنَّ  ﴿قوله: إلى استنادا,  بالشرك,  (1﴾)مُّ  ٌصار ال ومثٌله فهذا (2)﴾ع 

 معنى فً-وسلم علٌه هللا صلى-قوله كان ما فٌشمل,  ٌتجاوزه للدٌن,وإنما نبذ ,ونبذه(3)ؼٌره إلى

 ٌجر,  به معرفته,واإلحاطة إلى واالفتقار إؼفاله أن رٌب ؼٌره,وال على وافقه لما مرجحا اآلٌة,فٌكون

,  -عزوجل-هللا على والتقول الخطؤ فً والمراد,والوقوع المعنى عن االنحراؾ فً الزلل,وٌوقع إلى

لُُهمْ  ﴿:-تعالى–قوله تفسٌر فً المفسرون ذكره ما إلٌه إؼفاله,واالفتقار آثار على األمثلة ومن ث  ث لِ  م  م   ك 

ْوق د   الَِّذي اراً  اْست  ا ن  اءتْ  ف ل مَّ ا أ ض  ْول هُ  م  ب   ح  ه  ُهمْ  ِبُنوِرِهمْ  هللّاُ  ذ  ك  ر  ت  ات   ِفً و   فجمهور,  (4)﴾ٌُْبِصُرون   الَّ  ُظلُم 

 اإلٌمان,وذهابه أهل وصحبة لقاء من ٌجده ما هو النور المنافق,وأن هو المستوقد أن على(5)المفسرٌن

 المفسرون أخفق العال:"وقد عبد خلٌل صالح الدكتور الكفر,ٌقول أهل على النفاق,وعوده بؤهل انفراده

 تشبٌه أن إلى منبها(6)التمثٌل" هذا فً به المرتبطة التؤثٌرٌة العرب,والمعانً كالم معهود نقل فً

 العرب ومعهود السٌاق ٌخالؾ صحٌح,وهو ؼٌر )الذٌن( بؤن:)الذي(بمعنى: النار,والقول بموقد المنافق

 علٌه دل ما والقرى,وهو والضٌافة للداللة هً إذ,  الصحراء فً لٌال النار استٌقاد وؼاٌة معنى فً

أ ى إِذْ ﴿:-السالم علٌه-موسى سفر قصة فً-تعالى–قوله اراً  ر  اراً  آن ْستُ  إِنًِّ اْمُكُثوا أِل ْهلِهِ  ف ق ال   ن  لًِّ ن   لَّع 

ا آِتٌُكم ْنه  ل ى أ ِجدُ  أ وْ  ِبق ب س   مِّ  فً للتمثٌل-وسلم علٌه هللا صلى–بٌانه ٌخالؾ أنه إلى ,منبها(7)﴾ ُهًدى النَّارِ  ع 

 وهذه الفراش جعل,  حوله ما أضاءت نارا,فلما استوقد رجل كمثل,  الناس ومثل مثلً إنما:"قوله فً

 عن بحجزكم آخذ فٌها,فؤنا فٌقتحمن,  وٌؽلبنه ٌنزعهن فٌها,فجعل ٌقعن النار فً تقع التً الدواب

 صلى-المصطفى بٌان ومعهود فٌها الوارد والتمثٌل اآلٌة هذه فً والمتؤمل،(8)"فٌها ٌقتحمون النار,وهم

 فً الصرحاء الكفار عن الحدٌث من السٌاق فً جاء لما جامعا جاء بٌانه أن لٌرى,   -وسلم علٌه هللا

ف ُرواْ  الَِّذٌن   إِنَّ  ﴿:-تعالى-قوله اء   ك  و  ِهمْ  س  ٌْ ل  ُهمْ  ع  ْرت  -قوله فً والمنافقٌن(9)﴾ٌُْإِمُنون   ال   ُتنِذْرُهمْ  ل مْ  أ مْ  أ أ نذ 

                                                           
 82( سورة األنعام،اآلية: 1)
 13( سورة لقمان،اآلية: 2)
-،عن عبد ا بن مسعود 3262 حديث:-:﴿ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر﴾-تعاىل-باب قول ا-كتاب أحاديث األنبياء-( روى البخاري يف صحيحو3)

س ذلك إمنا ىو الشرك؛أمل تسمعوا :"دلا نزلت الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم شق ذلك على ادلسلمٌن؛فقالوا:يا رسول ا،أينا ال يظلم نفسو؟قال:"لي-رضي ا عنو
 ما قال لقمان البنو وىو يعظو:﴿يا بين ال تشرك با إن الشرك لظلم عظيم﴾ ".

 17( سورة البقرة،اآلية: 4)
 تفسًن القرآن، -126-1/122،125،البحر ايط أليب حيان ج 191/ص1، الكشاف للزخمشري ج321-319/ص1( انظر:جامع البيان للطربي ج5)

 307/ص1،التحرير والتنوير البن عاشور،تفسًن التحرير والتنوير،ج 167/ص1"ادلنار" مد رشيدجاحلكيم 
 .34/ص576( رللة الوعي اإلسالمي:رللة كويتية تصدر عن وزارة األوقاف،العدد 6)
 10( سورة طو،اآلية: 7)
  6128. حديث: -باب االنتهاء عن ادلعاصي-كتاب الرقاق-( رواه البخاري يف صحيحو8)
 6،اآلية: البقرة( سورة 9)
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ِمن   ﴿:-تعالى ن النَّاسِ  و  قُولُ  م  ا ٌ  نَّ ْومِ  ِباللِّ  آم   ٌ ِباْل ا اآلِخرِ  و  م   على قصره من أوسع وهو (1)﴾ ِبُمْإِمِنٌن   ُهم و 

 القرآن ومعهود -وسلم علٌه هللا صلى–بٌانه العرب,ومعهود معهود وتظافر تآلؾ فٌها ولٌرى,  المنافقٌن

 والؽاٌة. المقصد عن انحراؾ,وشطط أحدها إؼفال فً مراده,وأن وكشؾ ومعناه التمثٌل بٌان فً الكرٌم

 هذه تنوع فً النظر دققنا ثم,  فٌها االستعمال( لفظ:)معهود إطالق فاستقرٌنا التفاسٌر فً بحثنا وإذا

  أنواع:" ثالثة على االستعمال بمعهود التفسٌر أن لوجدنا,  اإلطالقات

 القرآن نصوص استقراء من وٌستنبط ٌستخرج,  داخلً معهود :وهو القرآن استعمال األول:معهود (4)

  الكرٌم.

 المطهرة,ومنها النبوٌة السنة استقراء على وٌعتمد-وسلم علٌه هللا صلى–بٌانه من الثانً:المعهود (2)

 ٌستنبط.

 زمن التلقً أهل وفهم وأحوال عادات من واستعمالهم:وٌستقرى العرب كالم من والثالث:المعهود (3)

 النزول.

 القرآن نصوص خارج من وٌستنبطان ٌستقرءان الكرٌم,واألخٌران القرآن نصوص من ٌستقرى فاألول

 وحً أنه إال,  والسٌرة السنة كتب ٌستقرى-وسلم علٌه هللا صلى–بٌانه معهود كان وإن,  الكرٌم

 شعر دوواٌن فمصادره واستعمالهم العرب كالم معهود صحٌح,أما مضبوط استقراءه ٌوحى,ومنهل

 على مراده وفهم النص تفسٌر فً وأثرا وصحة مقاما رتبناها ولو,  ومعاجمهم وخطبهم وأٌامهم العرب

 استعمال وأعالها:معهود أكرمها أن لوجدنا,  التفسٌر أصول فً مقدمته فً -هللا رحمه-تٌمٌة ابن منهج

 بؤنه الكرٌم القرآن شهد ما كالمه,ثم بمعانً األعلم هو المتكلم جنسه,وأن من أنه ذلك,  الكرٌم القرآن

 المكلؾ هو إذ-وسلم علٌه هللا صلى–هبٌان من المعهود وأحكمه الخلق كالم أشرؾ,  علٌه وأحال بٌانه

 هو إذ األول على مقدم فإنه,  التفسٌر مورد الوارد الصحٌح ؼٌر فً وهذا,  الفرقان منزل من بالبٌان

,  التلقً أهل استعمال معهود ,ثم-والسالم الصالة علٌه-المصطفى بٌان مع اجتهاد وال,  االجتهاد من

 النصوص معانً لفهم ٌكون أن ٌمكن فهمهم,وال ,وعلى مناحٌهم بلؽتهم,ووفق القرآن نزل الذٌن

 تؤثٌرات حتى طبقوها,أو إذا سلوكهم فً سامعٌها,وتؽٌٌر نفوس فً أثر مقاصدها الكرٌمة,وإدراك

–الصحابة من نزوله زمن متلقٌه وسلوك نفوس فً أحدثه الذي والتؽٌٌر األثر لذلك مقاربة مساوٌة,أو

 اكتنفتها. التً وقرابنها الثالث المعهودات هذه باعتبار إال-علٌهم هللا رضوان

 التلقً عهد فً ومقاصدها,وتضٌٌقها ؼاٌاتها الكرٌمة,وحصر النصوص معانً فهم قصر ٌعنً ال وهذا

 المتفرد الخاصة,ومنهجهم طرٌقتهم اعتبار وإنما,  ومصر عصر لكل صالحة هً النزول,إذ وزمن

 علٌه هللا صلى-مبلؽه على البٌان أحال-وتعالى سبحانه–أنه ذلك,  ومرجحا ومعٌارا وضابطا مرجعا

 االتساء,واالعتبار إلى كثٌرة,وأرشد نصوص فً وتمدحهم -علٌهم هللا رضوان-صحبه على وأثنى-وسلم

اِبقُون  ﴿:-تعالى–قال وأعمالهم بؤحوالهم السَّ لُون   و  اِجِرٌن   ِمن   األ وَّ ارِ  اْلُمه  األ نص  الَِّذٌن   و  ُعوُهم و  ب  ان   اتَّ  ِبإِْحس 

  ً ِض ْنُهمْ  هللّاُ  رَّ ُضواْ  ع  ر  ْنهُ  و  ً   ل ق دْ :﴿-تعالى–,وقال(2)﴾ ع  ِض ُ  ر  نِ  هللاَّ ك   إِذْ  اْلُمْإِمِنٌن   ع  ٌُِعون  ا ةِ  ت ْحت   ٌُب  ر   الشَّج 

د  :﴿-تعالى–وقال(3)﴾ مَّ ُسولُ  ُمح  الَِّذٌن   هللاَِّ  رَّ هُ  و  ع  اء م  ل ى أ ِشدَّ اء اْلُكفَّارِ  ع  م  ُهمْ  ُرح  ن  ٌْ اُهمْ  ب  ر  عاً  ت  داً  ُركَّ  ُسجَّ

ُؽون   ْبت  ن   ف ْضالً  ٌ  اناً  هللاَِّ  مِّ ِرْضو  اُهمْ  و  نْ  ُوُجوِهِهم ِفً ِسٌم  ُجودِ  أ ث رِ  مِّ  الَِّذٌن   إِنَّ :﴿-تعالى–وقال ,(4)﴾ السُّ

ٌُِعون ك   ا ا ٌُب  م  ٌُِعون   إِنَّ ا ِدٌِهمْ  ف ْوق   هللاَِّ  ٌ دُ  هللاَّ   ٌُب  ٌْ  سبحانه-أراد كما به وعملوا فهموه أنهم ٌثبت وهذا,  (5)﴾أ 

 ونظابرها النصوص هذه إؼفال إلى ٌفضً عنه اإلعراض ألن,  ٌخالفه ما إلى ٌصار ,فال-وتعالى

                                                           
 8،اآلية:  البقرة( سورة 1)
 100( سورة التوبة،اآلية:2)
 18( سورة الفتح،اآلية: 3)
 29( سورة الفتح،اآلية: 4)
 10( سورة الفتح،اآلية: 5)
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 باقٌة,ال خالدة معجزة الكرٌم فالقرآن,  المعاصر المعهود شطب ٌعنً ال بالل,وهذا والعٌاذ وردها

 وتراكٌبه علٌها,فؤلفاظه ومن األرض هللا ٌرث أن والبلدان,إلى األزمان لكل صالح,  عجاببه تنقضً

 وؼاٌاته األمصار,ومقاصده األعصر,وتنوع اختالؾ على متلقٌه نفوس فً للتؤثٌر صالحة وأسالٌبه

 بٌن والمقصد:التوفٌق المنهج وإنما,  المجتمعات حٌاة فإصالح األفراد سلوكٌات لتؽٌٌر صالحة وأهدافه

 له. لألول,وتبعا توسعا والثانً,  أساسا األول باعتبار,  المعاصر التنزٌل,والمعهود حال المعهود

 بمعهود التفسٌر فً البحث فقدمت اخترت,  بالقرآن القرآن التفسٌر:تفسٌر فً الطرق أصح وألن

 لً ٌٌسر فٌه,وأن علً وٌفتح ٌوفقنً أن-وتعالى سبحانه–الحكٌم العلٌم داعٌا,  الكرٌم القرآن استعمال

 قرٌب سمٌع إنه,  التلقً أهل ومعهود-وسلم علٌه هللا صلى–المصطفى بٌان معهود فً البحث الحقا

 مجٌب.

 على والوقوؾ المعنى كشؾ فً الكرٌم,وتوظٌفه القرآن استعمال معهود استنباط فً البحث وقبل

 أهمٌته. ونبٌن ونإصله نعرفه أن لزم,  المقصد

 ,وفً(1)والشابع والمؤلوؾ المعروؾ فهو,  عرؾ إذا,  عهد من اللؽة أصل فً المعهود تعريفه: -

 جمٌع المعهود ,فٌشمل(2)خاصة بداللة أؼلبٌة واحدة,أو طرٌقة على القرآن كرره ما :هو االصطالح

 المفسرٌن إطالق فً والسمات,وٌرادفه والخصابص والقواعد واألعراؾ واألسالٌب المعانً

 ؼٌره ,وسماه (3)القرآن كلٌات الكفوي سماه وقد واالصطالح, والمطرد والعادة والؽالب :العرؾ

 لفظ على ٌنطبق اإلطالقات هذه فؤي,  القرآن مبتكرات وأسلوبه,ومنه القرآن ولؽة الشرعً العرؾ

 القرآن؟. استعمال معهود

 فٌه ٌدخل ال أنه إال,  واالصطالح الشرعً والعرؾ والمؤلوؾ والشابع الؽالب مع المعهود لفظ ٌتطابق

 فً العادة فجعل فرق من واحد,ومنهم بمعنى جعلهما من العلماء فمن والعادة العرؾ أفرادها,أما جمٌع

 ,ولعله(4)األفعال فً والعادة األلفاظ فً العرؾ العسكري هالل أبو المجموع,وجعل فً الفرد,والعرؾ

 :إطالقات فٌه فللعلماء الكلٌات لفظ اصطالحا,أما أو عرفا والتراكٌب اللفظ عادة,وفً ٌكون األسلوب فً

  العامة. بالتشرٌعات المتعلقة العامة القواعد (4)

  كل(. بــــ) المصدرة الشرعٌة النصوص أو (2)

 الكرٌم. القرآن علوم كلٌات (3)

 فً شًء :"كل-عنهما هللا رضً-عباس ابن وأسالٌبها,كقول األلفاظ معانً تفسٌر فً كلٌات أو (4)

 .(5)عذاب" فهو,  رجز القرآن

 فً هً والثالث والثانً باألول عالقته فإن,  األربعة اإلطالقات وهذه المعهود بٌن العالقة فً وبالنظر

 مطابق فهو الرابع منه,أما أعم بعضهم فٌه,وجعلها داخلة ؼٌر البحث,وهً اللؽوي االستعمال

 ما وفق,  كالمهم على نظمه بها وأسالٌبه,وتمٌز ألفاظه فً بها عال التً القرآن مبتكرات للمعهود,وأما

 من أخص فهو األسلوب تكررت,وأما إذا إال,  المعهود من تكون فال,  طوقهم ففاق,  ٌنكروه فلم ألفوه

 منه. قسم هو بل,  المعهود

                                                           
 2378، مادة:)ش ي ع ( ص108،مادة: )أ ل ف(3149لسان العرب البن منظور مادة: )ع ه د( ص( 1)
 .29عادات القرآن األسلوبية لراشد بن محود الثنيان ص ( 2)
 ىـ يف ادلصطلحات والفروق اللغوية.1094الكليات ىو معجم ألفو أبو البقاء الكفوي ت:( 3)
 .345الفروق اللغوية أليب ىالل العسكري ص( 4)
 .1/730جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 5)
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 وأقوالهم آراءهم فً الكرٌم القرآن استعمال لمعهود األمة علماء إشارات تتبع إن المصطلح: تأصيل -

 أنه بجالء لٌظهر,  المراد وفهم المعنى كشؾ فً إٌاه عندهم,وتوظٌفهم استنباطه ومإلفاتهم,وطرٌقة

 أن-وسلم علٌه هللا صلى–بٌن ولقد,  الكرٌم القرآن نزول مع نشؤ وثٌقا,وأنه ارتباطا بالتفسٌر ارتبط

 لؽة من المتبادر ؼٌر على ومرادها معناها القرآن بها جاء التً واألسالٌب والتركٌب األلفاظ من كثٌرا

 أصل فً عندهم استقر ما ؼٌر معان لها األلفاظ فهذه,  والصوم والحج والزكاة كلفظ:الصالة ,  العرب

– الصحابة تعلٌم فً -وسلم علٌه هللا صلى-أسالٌبه الحكٌمة,ومهارة طرقه من كان لسانهم,ولذلك

 بما-علٌهم هللا رضوان–الصحابة فٌجٌب,  ... كذا ما أو من أتدرون:ٌسؤلهم أن -علٌهم هللا رضوان

 لهم الكرٌم,وٌبٌن القرآن بها جاء التً الجدٌدة معانٌها إلى ,وٌرشدهم فهمهم فٌصحح,  لسانهم فً عهدوه

 إلى سلٌم وطرٌق قوٌم منهج عندهم القرآن معهود كان ,ولهذا(1)-وتعالى سبحانه– أرادها التً مقاصدها

 عن نص فٌها ٌرد لم والتً,  منها الظاهر المتبادر ؼٌر مرادها التً الكرٌمة النصوص من كثٌر فهم

 بالؽة,وأولوه عناٌة ومتؤخرٌن وخلفا,متقدمٌن سلفا األمة علماء به فاعتنى,  -وسلم علٌه هللا صلى-المبٌن

قُولُ  إِنَّهُ  ق ال   ﴿:-تعالى–قوله تفسٌر فً -عنهما هللا رضً-عباس ابن قال,  شدٌدا اهتماما ا ٌ  ه  ة   إِنَّ ق ر   الَّ  ب 

لُول   ال   األ ْرض   ُتِثٌرُ  ذ  ْسِقً و  ْرث   ت  ة   اْلح  لَّم  ة   الَّ  ُمس   ٌ ا ِش قِّ  ِجْبت   اآلن   ق الُواْ  ِفٌه  ا ِباْلح  ب ُحوه  ذ  ا ف  م  اُدواْ  و   ك 

لُون   ْفع  ا﴿:-تعالى– قوله تفسٌر فً ,وقال(3)أبدا" ٌكون ال فإنه,  ولو وكاد وكادوا شًء:أكاد :"وكل(2)﴾ٌ  م   إِنَّ

ْعُمرُ  اِجد   ٌ  س  نْ  هللاِّ  م  ن   م  ْومِ  ِبالّلِ  آم   ٌ اْل أ ق ام   اآلِخرِ  و  ال ة   و  آت ى الصَّ اة   و  ك  ل مْ  الزَّ ى هللّا   إاِلَّ  ٌ ْخش   و  س  ِبك   ف ع   أ ن أُْولـ 

ُكوُنواْ  ِدٌن   ِمن   ٌ   من بعدهم من به االهتمام فً ,وتابعهم(5)واجبة" القرآن فً عسى :"وكل(4)﴾ اْلُمْهت 

 كؤس الضحاك:"وكل قال,  المراد فهم فً المعنى,وأهمٌة كشؾ فً أثر من له لما,  وتابعٌهم التابعٌن

 الراؼب وقال ,(7)عذابا" إال,  القرآن فً مطرا هللا سمى عٌٌنة:"ما ابن ,وقال(6)الخمر" فهو,  القرآن فً

رْ  ال  ﴿قال: ولذلك,  النساء دون األصل فً الرجال جماعة :"القوم الراؼب ْسخ   ق ْوم   مِّن ق وم   ٌ 

 األمة سلؾ عن المنقولة األقوال فهده(9)جمٌعا" والنساء الرجال أرٌد القرآن عامة .........وفً(8)﴾

 فً وتدقٌقهم القرآن بعادات عناٌتهم على علٌهم,وتدلل خافٌا ٌكن لم القرآن معهود أن تكشؾ,  وعلمابها

 فً إلٌها ذكروها,ونبهوا لكنهم,  محدد مصطلح تحت ٌدخلوها لم وإن وأنهم,  استعماالته معهودات

,  "عادة"علٌها مصطلح إطالق على السادس,ونص القرن فً الزمخشري جاء ومصنفاتهم,حتى أقوالهم

 البشارة وٌشفع,  الترهٌب مع الترؼٌب ٌذكر أن,  كتابه فً -عزوجل-عاداته فقال:"من

 القٌم:"واآلثار ابن حجر,قال وابن والزركشً تٌمٌة وابن البٌضاوي ثم الرازي الفخر ,وتبعه(10)بالنذارة"

ا﴿:-استعماله فً القرآن عادة من والمؤلوؾ السلفٌة م  اك   و   ,وقال(12)العظٌمة" الؽاببة األمور فً(11)﴾ أ ْدر 

                                                           
 عليو ا صلى ا رسول أن -رضي ا عنو-ىريرة أيب ،عن 4784 :حديث - الظلم حترمي باب-واآلداب والصلة ربال كتاب-يف صحيحو ومنو ما رواه مسلم (1)

 شتم قد بصالة،وصيام،وزكاة،ويأيت القيامة يوم يأيت أميت من ادلفلس إن:" متاع،فقال وال لو درىم ال من فينا ادلفلس:  ؟قالوا ادلفلس ما أتدرون:" قال ، وسلم
 خطاياىم من أخذ عليو ما يقضى أن قبل حسناتو فنيت حسناتو،فإن من حسناتو،وىذا من ىذا ىذا،فيعطى ىذا،وضرب دم ىذا،وسفك مال ىذا،وأكل ىذا،وقذف

 وىدا ادلعىن لإلفالس يتفق مع معين اخلسران الذي ورد يف مواضع كثًنة القرآن الكرمي وادلقابل للربح. "  النار يف طرح عليو،مث فطرحت
 71 ،اآلية:البقرة ( سورة 2)
 143/ص1حامت ج أيب البن العظيم القرآن تفسًن(3)
 48 ،اآلية:التوبة ( سورة 4)
 1766/ص6تفسًن القرآن العظيم البن أيب حامت ج( 5)
 531/ص19ن البن جرير الطربي ججامع البيا( 6)
 أو السماء من حجارة علينا فأمطر عندك من احلق ىو ىذا كان إن اللهم قالوا وإذ:﴿قولو باب-البقرة سورة-القرآن تفسًن كتاب-يف صحيحو روى البخاري (7)

 الغيث ينزل:﴿ -تعاىل-قولو ،وىو" الغيث العرب عذابا ،وتسميو القرآن؛إال يف مطرا تعاىل ا مسى ما:"قال عيينة ابن أن 32سورة األنفال،اآلية: ﴾أليم بعذاب ائتنا
 53سورة الزمر،اآلية:﴾ قنطوا ما بعد من
 11 سورة احلجرات،اآلية:(8)
 .418ادلفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ج( 9)
 .225/ص1الكشاف للزخمشري ج( 10)
 3 ،اآلية: احلاقة( سورة 11)
 .24/ص1أقسام القرآن جالتبيان يف ( 12)
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ا﴿:-تعالى-قوله تفسٌر فً السٌوطً إِذ  ؤ ق ْمت   ِفٌِهمْ  ُكنت   و  ال ة   ل ُهمُ  ف   فً القرآن عادة على :"جرى(1)﴾ الصَّ

 .(2)له" مفهوم بال الخطاب

 الكريم: القرآن استعمال في المعهود معرفة أهمية-

 األلفاظ,وسبك انتقاء من المتكلم مراد فهم على تتوقؾ,  ؼاٌاته وإدراك الكالم بمعانً اإلحاطة إن

 عند خاصة مبتؽاه كالمه,وفهم معانً إدراك أؼراضها,والٌمكن األسالٌب,وصوغ تراكٌبها,واختٌار

 والخارج الشاد فٌها,ومٌز والمطرد الؽالب االحتماالت,ومالحظة تلك نظابر باستقراء إال,  االحتمال

 استعمال فً التنوع ثراء فً الكالم,تمثلت أفانٌن فً معجزة عظٌمة ثروة الكرٌم القرآن حوى عنها,ولقد

 فً والبٌان الفصاحة فحول أفحمت حتى,  أؼراضها األسالٌب,وتعدد تراكٌبها,وتنوع األلفاظ,وتباٌن

 وحٌد واحد وجه فً حتى مجاراته عن فعجزوا,  نبوؼها زهوها,ومنتهى فخرها,وقمة قوتها,وعزة أوج

 تجاوز ال قد,  جمل ثالث فً آٌات,أو ثالث من واحدة سورة فً ولو,  المتنوعة المتعددة وجوهها من

 بعلوه اعترافهم الكرٌم القرآن سجل بعلوه,وقد االعتراؾ إلى طوقهم وقصر عجزهم ألجؤهم سطرا,حتى

ا إِنْ  :﴿-تعالى-قوله فً وعجزهم ذ   المتنوعة العظٌمة الثروة هذه أن فً مراء ,وال(3)﴾ ٌُْإث ر ِسْحر   إاِلَّ  ه 

 الوصول وأن,  واألهداؾ والؽاٌات المقاصد من أعظم بثمار حبلى واألسالٌب والتراكٌب األلفاظ

 بتتبع وذلك,  منها-وتعالى سبحانه–مراده فهم على ٌعتمد,  فوابدها ثمارها,وتوظٌؾ إلٌها,وقطؾ

 على عنه,والوقوؾ خرج ما اتفاقه,وتعٌٌن مواضع فً منها,والبحث والؽالب المعتاد نظابرها,وتؤمل

 فً الباحث تعٌن جمة فوابد,  والعادات المعهودات تلك استقراء فً كان ولهذا,  واالفتراق التنوع محل

 الفوابد: هذه والمقاصد,ومن الؽاٌات على تنوعها,والوقوؾ المعانً,واستٌعاب كشؾ

 كتابه,وطرٌق تدبر فً-وتعالى سبحانه–ألمره امتثال,  الكرٌم القرآن استعمال من المعهود فهم (4)

 إؼفاله على القوٌم,وٌترتب النبوة نهج على دٌنه إلى ,والدعوة-وجل عز–مراده على به للعمل

 فً فاالنزالق المراد عن الحق,فالزلل عن االنحراؾ إلى ٌفضً الفهم فً قصور,  أونبذه

 الجادة. عن فالضالل -عزوجل-علٌه فالتقول الخطؤ

 على-وتعالى سبحانه-كتابه تفسٌر فً السلٌم والطرٌق القوٌم النهج أسس من أساس هو (2)

 االحتمال. المجمل,وٌقطع المبهم,وٌبٌن المشكل,وٌفسر ٌتضح ؼاٌاته,به مراده,وإدراك

 اآلٌة معنى عن ٌخرج ال استقرابً دلٌل أنه ذلك,  االختالؾ عند المعنى تعٌٌن فً مرجع (3)

 بعض,وال على حجة بعضم قول ٌكون فال,  اختلفوا :"فإن-هللا رحمه-تٌمٌة ابن قال,  ؼالبا

 الصحابة..." أقوال اللؽة,أو عموم السنة,أو القرآن,أو لؽة إلى ذلك فً بعدهم,وٌرجع من على

(4). 

 قال,  -وتعالى سبحانه–المتكلم ؼرض السٌاق,ومراعاة بقبول ٌقٌده,  اللؽوي للتفسٌر ضابط (4)

 أن القٌم:"وٌنبؽً ابن ,وقال(5)مناسبة" لمجرد اللفظ به ٌفسر صحٌح معنى كل تٌمٌة:"فلٌس ابن

 لمجرد وٌفسر-عزوجل–هللا كالم ٌحمل أن ٌجوز ال أنه وهو منه, البد ألمر هنا ٌفطن أن

 .(6)الكالم" ٌحتمله الذي اإلعرابً النحوي االحتمال

 عن االحتراز ٌكون علم,وبه بال-عزوجل–هللا على والتقول واالنحراؾ الخطؤ من عاصم (5)

 عامة تٌمٌة:"فإن ابن قال,  عادة أو قرآنً عرؾ من واألسالٌب األلفاظ تقتضٌه بما الجهل

                                                           
 102 ،اآلية:النساء( سورة 1)
 119تفسًن اجلاللٌن ص( 2)
 24،اآلية: درر( سورة ادل3)
 .105مقدمة يف أصول التفسًن البن تيمية ص( 4)
 .2/23ج – تيمية ابن اإلسالم لشيخ الفتاوى رلموعة(5)
 .4/169البن القيم ج الفوائد بدائع (6)



 Journal of Academic Research June(2019) 429-450مجلة البحوث األكاديمية         

435 
 

 ٌدعون ما على ورسوله هللا كالم ٌحملون صاروا فإنهم ,  السبب بهذا كانت البدع أهل ضالل

 .(1)كذلك" األمر ٌكون وال,  علٌه دال أنه

 علً وٌرتكز ٌعتمد الموضوعً التفسٌر أن ذلك,  الموضوعً التفسٌر فً محوري أساس (6)

 الوحدة الستنباط,  بٌنها فالربط المقارنة ثم,  واحد موضوع تحت ٌدخل ما استقراء

 فً المعهود بٌنها,وإدراك االشتراك بكشؾ إال ٌحصل ال وهذا,  الؽاٌة الموضوعٌة,وإدراك

 تكررها.

 تلك هً والؽاٌات المقاصد أن ذلك,  الكلٌة والؽاٌات العامة المقاصد إدراك فً عنه الؼنى (7)

 وإبراز,  إلثباتها الكرٌمة النصوص حولها وتتآزر وتلتؾ تجتمع التً والمبادئ والقٌم المعانً

 والمتؤخر فٌها,والمتقدم بٌنها,والتباٌن االتفاق بإدراك إال ٌكون ال والتآلؾ التآزر هذا

 بٌنها. الجامع النظابر,وتكررها,وإدراك فً بالتدبر إال الٌكون ذلك والخاص,وكل منها,والعام

-وتعالى سبحانه–المتكلم ؼرض عن البعٌد الكرٌم,ورد النص معنى عن الدخٌل استبعاد (8)

 وهنها,فإبطالها. أهله,وبٌان وآراء رواٌاته فتعقب,  انحرافه,وشططه ومقصده,وبٌان

 التركٌب,وؼاٌة اللفظ,ومقصود معنى حمل أن ذلك,  المفسرٌن أقوال بٌن الترجٌح فً ضابط (9)

 على قرٌنة تقم لم ما المراد الصحٌح,والمعنى الفهم هو,  والؽالب المطرد على األسلوب

 تخصٌصه.

 القرآنٌة اللطابؾ,والفوابد على ٌوقؾ فبه,  الكرٌم القرآن فً اإلعجاز وجوه كشؾ إلى طرٌق (44)

 األسالٌب. تنوع التراكٌب,وروابع تعدد اللفظ,وبدٌع استعماالت ثراء فً, 

 وارتباطها اشتراكها وتدبر تؤمل عبر,  واآلٌات والسٌاقات السور بٌن للمناسبات كاشؾ (44)

 ومعهوداته. عرفه من هً التً والؽاٌات األؼراض فً وتكاملها

 الكريم: القرآن استعمال معهود استنباط كيفية -

 اآلتٌة: األسس على الكرٌم القرآن استعمال معهود استخراج منهج ٌقوم

 هذه المتكررة,وجمع وروده مواطن فً واألسلوب والتركٌب اللفظ بتدبر وذلكاالستقراء: (4)

 أؼلبٌتها. أو وتباٌنها,واطرادها اشتراكها النظابر,ومالحظة

 أنه ذلك,  والؽاٌة والؽرض واللحاق السباق بتؤمل,  المكرر فٌها ورد التً السٌاقات فًالبحث: (2)

 والؽاٌات المناحً فً األسالٌب تنوع إلى والدالالت,والمرشد المعانً فً اللفظ توسع عن الدال

 ابن ٌقول,  المحتمل بترجٌح والتضاد,والقاطع واالختالؾ التباٌن عن الكاشؾ وهو, 

 ؼٌر احتمال بعدم المحتمل,والقطع المجمل,وتعٌٌن تبٌٌن إلى ٌرشد القٌم:"السٌاق

 .(2)الداللة" المطلق,وتنوع العام,وتقٌٌد المراد,وتخصٌص

 أن منه,ذلك والمتؤخر المتقدم على التوقٌفً,والوقوؾ المكرر,وترتٌبه نزول توارٌخ فًالبحث: (3)

 من فٌه ٌدخل عاما ٌكون قد فالمكً,  المدنً فً عنه ٌختلؾ المكً فً االستعمال معهود

 بالقبول تلقوه بالذٌن خاصا ٌكون قد الشرك,والمدنً أهل من الخطاب عن أعرض

 النصرة بعد جاء عما ٌختلؾ,  التمكٌن قبل الدعوة صدر فً المدنً من واالستجابة,والمتقدم

 والتمكٌن.

                                                           
 7/116ج رلموع الفتاوى البن تيمية( 1)
 10/ص2بدائع الفوائد البن القيم ج( 2)
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 إدراكهم,وٌندرج ٌشمل بما خوطبوا أنهم ذلك,  نزوله وقت الكرٌم النص تلقوا من حال: اعتبار (4)

 خوطبوا وإنما,  وألؽاز وأحاجً عندهم,والبطلسمات له مثال ال بما ٌخاطبوا إذلم,  فهمهم فٌه

 فوق كان وإن,  ٌنكروه فلم,  البٌان فً مناحٌهم الفصاحة,ومثال فً أسلوبهم نهج على

 بمثله. اإلتٌان عن عجزهم طوقهم,ومسجال

,  نزوله وقت الخطاب متلقً فهم ومعهود-وسلم علٌه هللا صلى–الخطاب مبٌن بمعهوداإلحاطة: (5)

, العموم على والنصارى الٌهود من الكتاب وأهل ومعرض:العرب مستجٌب بٌن تنوعهم على

 فً الخاص والعرؾ المستمر العرؾ الخصوص,ومالحظة على-علٌهم هللا رضوان-والصحابة

 تعدر إذا إال عنه ٌعدل وال،واألسلوب والتركٌب اللفظ ٌفٌده ما احتمال فً األولى لؽتهم,واعتبار

 علٌه. حمله

 المعانً ٌسع,  علٌها ومن األرض هللا ٌرث أن إلى باقٌة خالدة معجزة الكرٌم النص أنمراعاة: (6)

 بهما. مقٌد ال,  التنزٌل ومكان بوقت واألمصار,منضبط العصور كل فً

 وعادته,ومطرده,وأؼلبه,واصطالحه,ومبتكراته,فخروج القرآنً العرؾ بٌنوالفرز: التمييز (7)

 من أكثر المستثنى فٌه ٌكون الذي,  األكثري فً خروجه عن ٌختلؾ,  أومرتٌن مرة المكرر

 بٌن النسبة اعتبار وإنما,  الخروج مرات عدد باعتبار لٌس فٌه الضابط أن على,  األؼلبً

 منه. والمستثنى المستثنى

 عاشور: ابن عند الكريم القرآن استعمال معهود-

 جاوزت حتى,  كبٌرا اهتماما بالؽة,وأواله عناٌة القرآن استعمال بمعهود-هللا رحمه-عاشور ابن اعتنى

 توظٌفه فً لمسه لما,  موضعا والثالثٌن المبتٌن والتنوٌر التحرٌر تفسٌره فً فٌها ذكره التً المواضع

 فً عنه الحدٌث فصل حتى,  بمكان األهمٌة من المراد,وجعله المعنى,وفهم كشؾ فً البالػ األثر من

 عن حدٌثه القرآن(,وعند إعجاز بـــــــ)فً وسمها التً تفسٌره من العاشرة المقدمة تفسٌره,ففً مقدمة

 عادات فً القرآن,والثانً مبتكرات عن الحدٌث فً فصلٌن:األول عقد,  القرآن أسلوب فً اإلعجاز

 نظم والخطابة,مٌزت الشعر فً القدٌمة الكالم طرابق ؼٌر على جاءت المبتكرات أن إلى منبها,  القرآن

 ٌنكروها:كتخصٌص فلم ألفوها لكنهم,  ٌعهدوها بطرٌقةمبتكرة,لم العرب كالم عن القرآن

 فً العموم,وتقٌٌدالمطلق,والتقسٌم,والتسوٌر,والقصص,والتمثٌل,واإلٌجاز,والحذؾ,والتضمٌن,واالتساع

 إخالل دون,  ازاإلعج ٌقتضٌه ما على العرب لؽة ؼٌر قول حكاٌة فً اللفظ,والتصرؾ استعمال

 ,وفً(1)العرب كالم عن القرآن مٌز ما هو االطراد فٌه,وهذا مطردة أنها إلى المقام,منبها أو بالمعنى

 إلى نبه,  عنها فرع أنها ذلك,  المبتكرات على التقدٌم حقه كان القرآن"والذي الثانً:"عادات الفصل

 من األمة سلؾ عن روي بما ومستدال له المفسر,ومإصال ٌعرفه أن الفن,وضرورة بهذا اإلحاطة أهمٌة

 استقراء فً كبٌرا جهدا بدل أنه التفسٌر,مبٌنا فً األمة وعلماء-علٌهم هللا رضوان-والتابعٌن الصحابة

 إلى هنا اإلشارة وتجدر,  (2)مواضعها فً عنها الحدٌث سٌفصل أنه إلى الكرٌم,ومشٌرا القرآن عادات

 انطباق مدى إطالقه فً راعى ولعله,  مطرد أو اصطالح أخرى عادة,وأحٌانا أحٌانا علٌها ٌطلق أنه

 ٌلٌه ثم,  عنه ألفراده خروج ال ما فالمطرد,  منه والمستثنى المستثنى بٌن أفراده,والنسبة على اللفظ

 استعمال فً ٌكون عنده االصطالح أن ٌرى إلطالقاته المتتبع أن على,  العادة ثم,  االصطالح

 األسلوب استعمال فً تكون اللفظ,والعادة

 الكريم: القرآن استعمال بمعهود التفسير في عاشور ابن منهج -

 ثالث:األساس أسس على الكرٌم القرآن بمعهود التفسٌر فً عاشور ابن منهج ٌقوم

  الثالث:التوظٌؾ. التصنٌؾ,فاألساس الثانً: األول:االستقراء,األساس
                                                           

 .120/ص1التحرير والتنوير البن عاشور ج( 1)
 .124ص/1ج عاشور البن والتنوير التحرير(2)
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 القرآن استعمال فً المعهود مواضع عن البحث على األساس هذا وٌقوماالستقراء: (1)

 اطرادها إلى ٌشٌر لها استقراءه فً األسلوب,وهو أو اللفظ فً كانت سواء نظابرها واستقصاء،الكرٌم

 بؤن إجماال تفصٌال,فٌكتفً أو إجماال:فٌها االنطباق عن والخروج االستثناء مواطن إلى أؼلبٌتها,وٌنبه أو

,  القرآن عادة ٌقول:ؼالب فال العادة فً التعبٌر هذا ٌستخدم ال لكنه,  (1)القرآن" اصطالح :"ؼالب ٌقول

 من الرتبة فً العادة ٌلً عنده فاالصطالح,  التعبٌر فً األلفاظ استخدام فً الدقة تحرٌه على ٌدل وهذا

 فٌه,وهو استثناء فال االطراد منه,أما والمستثنى المستثنى بٌن أفراده,والنسبة على اللفظ انطباق حٌث

 ٌنص :فإنه تفصٌال األسلوب,أما فً اللفظ,والعادة فً عنده االصطالح كان وإن,  عنده األولى الرتبة

 عند ذكره إلٌها:ما أشار التً القرآن عادات من االستثناءات واالستثناء,فمن الخروج مواضع على

إِذْ  ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره اِهٌمُ  ق ال   و  ر   أل ِبٌهِ  إِْبر  ِخذُ  آز  تَّ اماً  أ ت  ةً  أ ْصن  اك   إِنًِّ آلِه  ك   أ ر  ق ْوم  ال ل   ِفً و  ِبٌن   ض   مُّ

 عادة من لٌس أنه ,مبٌنا-السالم علٌه– إبراهٌم أبو هو "آزر" أن تعرؾ العرب أن إلى نبه حٌث(2)﴾

 الوجه هذا وٌإٌد منادى ٌكون أن مرجحا,  -السالم علٌهم-األنبٌاء أسماء لؽٌر بالذكر التعرض القرآن

 بفتح عنه فمكسورة,وروي مفتوحة بهمزتٌن )أ إِزر( عباس ابن الراء,وقراءة بضم )آزُر( ٌعقوب قراءة

 .(4)وتوبٌخ ؼلظة بؤسلوب ألبٌه إبراهٌم لخطاب حكاٌة اللفظ ٌكون القراءات هذه ,وعلى(3)االثنتٌن

ْوم   ﴿:-تعالى–قوله تفسٌر وفً ق  ُهمْ  ق ْبلُ  مِّن ُنوح   و  اُنوا إِنَّ ْوماً  ك   إلى-هللا رحمه-عاشور ابن نبه(5)﴾ ف اِسِقٌن   ق 

 حسب األمم أحوال حكاٌة ترتٌب فً الكرٌم القرآن عادة مخالفة إلى تنبٌها جاء﴾ ق ْبلُ  مِّن :﴿قوله أن

 .(6)الزمنً وجودها فً ترتٌبها

-قوله تفسٌر عند إلٌه أشار إجماال:ما القرآن اصطالح من االستثناءات إلى اإلشارة على األمثلة ومن

ف ُرواْ  الَِّذٌن   إِنَّ ﴿:-تعالى اء   ك  و  ِهمْ  س  ٌْ ل  ُهمْ  ع  ْرت   تركٌب أن إلى نبه حٌث(7)﴾ ٌُْإِمُنون   ال   ُتنِذْرُهمْ  ل مْ  أ مْ  أ أ نذ 

 أعم اللفظ أن التعبٌر بهذا عنى ولعله,  (8)القرآن اصطالح ؼالب فً المشركٌن به قصد كفروا" :"الذٌن

الَِّذٌن   ﴿:-تعالى–قوله تفسٌر فً بٌن فقد,  وؼٌرهم مشركٌن من بالل كفر من كل فٌشمل أعم ف رواْ  و   ك 

ُبواْ  ذَّ ك  ا و  اِتن   ٌ ابُ  أُول ـِبك   ِبآ ا ُهمْ  النَّارِ  أ ْصح  الُِدون   ِفٌه   أنكروا من كل ٌعم كفروا( قوله:)والذٌن أن (9)﴾خ 

 لكن,  للمخاطب تعٌٌن النزول وأسباب والقرابن للسٌاق كان وإن,  (10)عهده وجحدوا وأنبٌاءه الخالق

 والؽاٌات. والمقاصد بالعموم العبرة

ا ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر وفً ا ٌ  ه  ٌُّ ُكمُ  اْعُبُدواْ  النَّاسُ  أ  بَّ ُكمْ  الَِّذي ر  ل ق  الَِّذٌن   خ  ْبلُِكمْ  ِمن و  لَُّكمْ  ق  تَّقُون   ل ع   نبه(11)﴾ ت 

لُواْ  ف ال   ﴿:-تعالى-قوله بقرٌنة الشرك أهل بالنداء المقصود أن إلى ْجع  اداً  لِلِّ  ت  أ نُتمْ  أ ند  ْعل ُمون   و   ,وأن(12)﴾ ت 

 اْعُبُدواْ  ﴿:-تعالى-قوله العموم,وٌكون على النداء حمل ٌجوز أنه إلى منبها,  القرآن اصطالح ؼالب هذا

ُكمُ  بَّ  .(13)اإلٌمان أهل فٌه ٌدخل بالمشركٌن,وال ٌختص﴾ ر 
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ال ة   أ ِقمِ :﴿-تعالى-قوله تفسٌر وفً قِ  إِل ى الشَّْمسِ  لُِدلُوكِ  الصَّ س  لِ  ؼ  ٌْ قُْرآن   اللَّ ان   اْلف ْجرِ  قُْرآن   إِنَّ  اْلف ْجرِ  و   ك 

ْشُهوداً   إال,  ألمته تشرٌع-وسلم علٌه هللا صلى–للنبً األمر خطاب فً القرآن اصطالح أن إلى نبه(1)﴾ م 

 هللا رضوان–الصحابة أن ومبٌنا مشٌرا-وسلم علٌه هللا صلى-بالنبً اختصاصه على الدلٌل دل ما إال

 .(2)اللؽوي االحتمال مقام فً إال-وسلم علٌه هللا صلى-به الحكم اختصاص عن ٌسؤلون كانوا ما-علٌهم

 عند ذكره ما فٌه: استثناء ال الذي الكرٌم القرآن استعمال فً المطرد إلى إشارته على األمثلة ومن

اِبُبون   ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره اِبُدون   التَّ اِمُدون   اْلع  اِبُحون   اْلح  اِكُعون   السَّ اِجدون   الرَّ ْعُروؾِ  اآلِمُرون   السَّ  ِباْلم 

النَّاُهون   نِ  و  رِ  ع  اِفُظون   اْلُمنك  اْلح  ب شِّرِ  هللاِّ  لُِحُدودِ  و     فً بالواو العطؾ معنى بٌان فً(3)﴾ اْلُمْإِمِنٌن   و 

النَّاُهون   :﴿قوله نِ  و  رِ  ع   أنها العطؾ ترك ٌوهم لبال األول: وجهان: فٌه للعلماء أن بٌن حٌث﴾ اْلُمنك 

 الكرٌم, القرآن فً وقوعها كثرة إلى منبها,  الثمانٌة واو أنها والثانً: قبلها, التً الصفة مع متالزمة

 القرآن فً مطرد الثمانٌة واو استعمال أن أكد لكنه,  ونفٌها إثباتها فً العلماء اختالؾ إلى ومشٌرا

 ٌكون قد الثامن فإن,  العدد فً ثامن فٌها ولٌس الواو, هذه فٌها وردت التً المواضع أن مبٌنا,  الكرٌم

 .(4)الرتبة فً ال,  الذكر فً فٌها

ُ ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره وفً ل ق ُكمْ  الَِّذي هللاَّ ق ُكمْ  ُثمَّ  خ  ز  ٌٌُِكمْ  ُثمَّ  ٌُِمٌُتُكمْ  ُثمَّ  ر  لْ  ٌُْح اِبُكم ِمن ه  ك  ن ُشر  لُ  مَّ ْفع   ِمن ٌ 

لُِكم ء   مِّن ذ  ًْ هُ  ش  ان  ال ى ُسْبح  ع  ت  ا و  مَّ  أقٌمت التً األربعة من الثانً هو االستبناؾ هذا أن بٌن(5)﴾ ٌُْشِرُكون   ع 

 الصٌؽة هذه على االفتتاح أن إلى منبها,  الخلق فً التصرؾ فً-عزوجل–انفراده دالبل علٌها أقٌمت

ُ  ﴿:-تعالى– كقوله البعث إثبات ؼاٌتها التً المواطن فً الكرٌم القرآن فً مطرد أُ  هللاَّ ْبد  ْلق   ٌ   ٌُِعٌُدهُ  ُثمَّ  اْلخ 

هِ  ُثمَّ  ٌْ ُعون   إِل   .(7) (6)﴾ُتْرج 

 ما إلى موضع من أكثر فً نبه فقد,  التنقٌب عمٌق النظر بعٌد مدقق باحث للمطرد استقراءه فً وهو

-تعالى-لقوله تفسٌره فعند الكرٌم, القرآن استعمال ؼالب من هو وإنما منه, ولٌس المطرد من أنه ٌتوهم

ا أِل ِبٌهِ  ٌُوُسؾُ  ق ال   إِذْ  ﴿: تُ  إِنًِّ أ بتِ  ٌ  ٌْ أ  د   ر  ر   أ ح  ش  باً  ع  ْوك  الشَّْمس   ك  ر   و  اْلق م  ُتُهمْ  و  ٌْ أ  اِجِدٌن   لًِ ر   إلى نبه(8)﴾ س 

ُتُهمْ ﴿فً: الجمع ضمٌر أن إلى ٌْ أ  اِجِدٌن   لًِ ر   الجمع بضمٌر جاء فقد,  مطرد ال ؼالب هو للعقالء كونه ﴾س 

اُهمْ  ﴿:-تعالى -قوله ومنها العقالء, لؽٌر أخرى مواضع فً ر  ت  نُظُرون   و  ك   ٌ  ٌْ ُهمْ  إِل   فً(9)﴾ٌُْبِصُرون   ال   و 

ا﴿:-تعالى–قوله وفً األصنام ا ٌ  ه  ٌُّ ْملُ  أ  ُكمْ  اْدُخلُوا النَّ اِكن  س   .(11()10)﴾ م 

ؤْ  إِن﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره وفً ٌح   ٌُْسِكنِ  ٌ ش  ْظل ْلن   الرِّ  ٌ اِكد   ف  و  ل ى ر  ْهِرهِ  ع  لِك   ِفً إِنَّ  ظ  ات   ذ   ٌ بَّار   لُِّكلِّ  آل   ص 

ُكور    خالؾ اإلفراد أن إلى ,منبها(13)اإلفراد على بالجمع:)الرٌاح(,والباقون قرأ نافع أن إلى أشار(12)﴾ ش 

 وما قابال:" عقب أنه إال,  عذاب رٌح فهً,  أفردت وإن الخٌر, ففً,  جمعا كانت إن أنها فً القاعدة
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 الرٌاح آٌات فً قرئ وقد مطرد, ال ؼالب هو,  القرآن فً للعذاب والرٌح للخٌر, الرٌاح إن قٌل:

 .(2) (1)العذاب" دون الخٌر سٌاق فً والرٌح

ا ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره عند تؤمله وعمق البحث فً دقته وتظهر م  ا و  ل ْقن  اء خ  م  اأْل ْرض   السَّ ا و  م  ا و  ُهم  ن  ٌْ  ب 

ِعِبٌن    الدالة باآلٌات واألرض السماوات خلق ذكر ردؾ الكرٌم القرآن فً كثر أنه إلى نبه حٌث(3)﴾ ال 

 المستفادة هً والحكمة الؽاٌة وهذه فالجزاء, الحساب ثم االبتالء وهو خلقهما, من والحكمة الؽاٌة على

ِسْبُتمْ  ﴿:-تعالى-قوله من ا أ ف ح  م  اُكمْ  أ نَّ ل ْقن  ثاً  خ  ب  ُكمْ  ع  أ نَّ ا و  ن  ٌْ ُعون   ال   إِل   تحدثت التً نظابرها إلى مشٌرا(4)﴾ُتْرج 

ا ﴿:-تعالى-كقوله خلقهما من والحكمة الؽاٌة على ٌدل بما أردفت واألرض,والتً السماوات خلق عن م   و 

ا ل ْقن  اتِ  خ  او  م  األ ْرض   السَّ ا و  م  ا و  ُهم  ن  ٌْ قِّ  إاِلَّ  ب  إِنَّ  ِباْلح  ة   و  اع  ة   السَّ  ٌ ْفح   ف اْصف حِ  آلِت ِمٌل   الصَّ -,وقوله(5)﴾ اْلج 

ا﴿:-تعالى م  ا و  ل ْقن  اء خ  م  اأْل ْرض   السَّ ا و  م  ا و  ُهم  ن  ٌْ اِطالً  ب  لِك   ب  نُّ  ذ  ف ُروا الَِّذٌن   ظ  ل   ك  ٌْ ف ُروا لِّلَِّذٌن   ف و   النَّارِ  ِمن   ك 

 النوع المقصود,وهو شرؾ على ٌدل وهو,  المكلفٌن إلى إشارة قوله:)ومابٌنهما( بعد فكان,  (6)﴾

 القرآن فً ٌطرد أن كاد أو اطرد والتناسب التعاقب هذا أن إلى منبها,  التكلٌؾ مناط هو الذي اإلنسانً

 أنه-عنه هللا رضً–مسعود ابن عن روي ما,  باطراده ٌقطع وال ٌتوقؾ جعله ما ولعل ,(7)الكرٌم

 عثٌمٌن ابن قال,  (8)"عام مابة خمس سماء كل عام,وبٌن مابة خمس:تلٌها والتً الدنٌا السماء بٌن:"قال

 مجال ال التً األشٌاء من لكنه,  مسعود ابن على موقوؾ األثر هذا:"التوحٌد كتاب شرح فً-هللا رحمه-

 األثر هذا لكن(9)"اإلسرابٌلٌات من باألخذ ٌعرؾ لم مسعود ابن ألن,  الرفع حكم له فٌكون,  فٌها للرأي

 فٌها. مخلوقات وجود على ٌدل فال,  السماوات بٌن البون على دل وإن األثر

 فإنه,  التركٌب أو اللفظ فً كان المعهود:فإذا نوع ٌبٌن الكرٌم القرآن استعمال لمعهود استقراءه فً وهو

 األمثلة نوعها,ومن مبٌنا عادة فٌسمٌه,  األسلوب فً المعهود كان لفظ:"اصطالح",وإذا بإطالق ٌكتفً

 فً إلٌه أشار ما,  األلفاظ فً الكرٌم القرآن استعمال معهود إطالق:"اصطالح"على على وقوفه على

إِن ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر ب   ِفً ُكنُتمْ  و  ٌْ ا ر  مَّ ا مِّ ْلن  زَّ ل ى ن  ا ع  ْبِدن  ة   ف ؤُْتواْ  ع  ْثلِهِ  مِّن ِبُسور  اْدُعواْ  مِّ اءُكم و  د   مِّن ُشه 

اِدِقٌن   ُكْنُتمْ  إِنْ  هللاِّ  ُدونِ   هو الكرٌم القرآن أجزاء على سورة لفظ إطالق أن إلى نبه حٌث(10)﴾ ص 

 الجدار أو السور من مشتق أجزاءه,وهو من جزء لكل جنس اسم الكرٌم,فصار القرآن به جاء اصطالح

 .(11)بالقرٌة ٌحٌط الذي

إِن :﴿-تعالى-قوله تفسٌر وعند ر   ُتِطعْ  و  ن أ ْكث  ن ٌُِضلُّوك   األ ْرِض  ِفً م  ِبٌلِ  ع  ِبُعون   إِن هللاِّ  س  تَّ نَّ  إاِلَّ  ٌ   الظَّ

إِنْ   دلٌل ؼٌر من المخطا االعتقاد هو الكرٌم القرآن اصطالح فً الظن أن بٌن(12)﴾ ٌ ْخُرُصون   إاِلَّ  ُهمْ  و 

ا ﴿:-تعالى– بقوله التفسٌر هذا مإٌدا,  م  تَِّبعُ  و  ُرُهمْ  ٌ  ّناً  إاِلَّ  أ ْكث  نَّ  إ نَّ  ظ  قِّ  ِمن   ٌُْؽِنً ال   الظَّ باً  اْلح  ٌْ  هللّا   إِنَّ  ش 

م   لٌ  ا ع  لُون   ِبم  ْفع   منبها,  (14)الحدٌث" أكذب الظن فإن,  والظن :"إٌاكم-وسلم علٌه هللا صلى-وقوله(13)﴾ ٌ 
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 الراحج العلم به قصد فذاك,  الفقهٌة المسابل فً الفقهاء علٌه اصطلح الذي الظن فٌه ٌدخل ال أنه إلى

 .(1)الٌقٌنٌة التوحٌد لمسابل خالفا فٌها الٌقٌن لتعسر وذلك,  مرجوحا احتماال الخطإ احتمال مع النظر فً

 .(1)الٌقٌنٌة

 القرآن اصطلح الكتاب" أهل " التركٌب: أن إلى أشار فقد,  التراكٌب على االصطالح لفظ ٌطلق وقد

 األسالٌب ,أما(3)المقدس بٌت األقصى"هو تركٌب:"المسجد ,وأن(2)والنصارى الٌهود أنهم على الكرٌم

 فً وتفصٌلها,  واألؼراض المناحً متعددة ضروب إلى تنوعت فقد,  عادة لفظ علٌها ٌطلق التً

 هذه تصنٌؾ وهو الكرٌم القرآن استعمال بمعهود تفسٌره فً منهجه علٌه أقام الذي الثانً األساس

 العادات.

 ابتداء ٌصنفه الكرٌم القرآن استعمال لمعهود وبٌانه عرضه فً-هللا رحمه-عاشور وابن التصنيف: (2)

 علٌه ٌطلق,  األسلوب فً ومعهود اصطالح, لفظ علٌه ٌطلق,  والتركٌب اللفظ استعمال فً معهود إلى

 ٌكتفً ما فكثٌرا,  اصطالح لفظ إطالق فؤما,  االثنٌن على المبتكرات لفظ وٌطلق,  عرفا أو عادة

 ٌصفه ,وقد(4) مطردا كان القرآن"إذا اصطالح القرآن"أو:"وفً قابال:"واصطالح إجماال إلىٌه باإلشارة

 القرآن" اصطالح فً القرآن"أو:"والؽالب"أو:"وؼلب اصطالح فٌقول:"وؼالب,  باألؼلبٌة

 كانت إذا نظابره مواضع إلى ٌشٌر لكنه,  نوعه ببٌان ٌقرنه ,وال(5)القرآن" اصطالح فً أو:"والمشهور

أ ْبِصرْ  ِبِهمْ  أ ْسِمعْ  ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره فعند,  كثرة كانت إذا,  ببعضها ٌكتفً معدودة,أو كانت ْوم   و   ٌ 

ا ن  ؤُْتون  الُِمون   ل ِكنِ  ٌ  ْوم   الظَّ  ٌ ل   ِفً اْل ال  ِبٌن   ض   على "الظالمٌن" إطالق فً القرآن اصطالح أن إلى نبه(6)﴾ مُّ

إِذْ ﴿لقمان: سورة فً اآلٌة نظٌرة إلى مشٌرا,   األصنام عبدة انُ  ق ال   و  ُهو   اِلْبِنهِ  لُْقم  ِعُظهُ  و  ا ٌ   ٌ  ًَّ  ال   ُبن 

ِظٌم   ل ُظْلم   الشِّْرك   إِنَّ  ِباللَِّ  ُتْشِركْ   الدالة القرٌنة مبٌنا,  إلٌها ٌشٌر فإنه,  استثناءات هناك كان ,وإن(7)﴾ع 

اد   إِالَّ  ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره فعند,  االستثناء على ْعلُوم   ِرْزق   ل ُهمْ  أُْول ِبك   ﴾44 ﴿اْلُمْخل ِصٌن   هللاَِّ  ِعب   ﴾44 ﴿مَّ

اِكهُ  ُهم ف و  ُمون   و  ْكر  -وتعالى سبحانه-له المضافة العبودٌة وصؾ فً القرآن اصطالح ؼالب أن بٌن(8)﴾ مُّ

اْذُكرْ  ﴿:-تعالى-قوله وهً: اآلٌة هذه نظابر إلى مشٌرا,  والتقرٌب للتنوٌه هً-وتعالى ا و  ن  ْبد  اُوود   ع  ا د   ذ 

دِ  ٌْ اب   إِنَّهُ  اأْل  اْذُكرْ  ﴿:-تعالى-,وقوله(9)﴾ أ وَّ ا و  ن  ْبد  اُوود   ع  ا د  دِ  ذ  ٌْ اب   إِنَّهُ  اأْل  ا ﴿:-تعالى-قوله ,و(10)﴾ أ وَّ ادِ  ٌ   ِعب 

ْوؾ   ال   ُكمُ  خ  ٌْ ل  ْوم   ع   ٌ ال   اْل ُنون   أ نُتمْ  و  ْحز   المشركٌن من قوم أنهم به أراد لما-تعالى-أنه إلى منبها,  (11)﴾ ت 

ا ﴿:-تعالى-فقال,  أخرى صٌؽة على جاء إِذ  اء ف  ْعدُ  ج  ا و  ا أُوالُهم  ْثن  ع  ُكمْ  ب  ٌْ ل  اداً  ع  ا ِعب  ؤْس   أُْولًِ لَّن  ِدٌد   ب   ش 

اُسواْ  ارِ  ِخال ل   ف ج   ٌ ان   الدِّ ك  ْعداً  و  ْفُعوالً  و  ْوم   ﴿:-تعالى-قوله فً وروده أن ,ومبٌنا(12)﴾ مَّ  ٌ ْحُشُرُهمْ  و  ا ٌ  م   و 

ْعُبُدون   قُولُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمن ٌ   ٌ اِدي أ ْضل ْلُتمْ  أ أ نُتمْ  ف  ء ِعب  ُإال  لُّوا ُهمْ  أ مْ  ه  ِبٌل   ض   مقام بقرٌنة استثناء,  (13)﴾ السَّ

اِدي إِنَّ ﴿:-تعالى-قوله فً وروده للتقرٌب,أما لٌس اإلضالل صفة ألن,  ﴾ أ ْضل ْلُتمْ ﴿قوله: فً التوبٌخ  ِعب 
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س   ٌْ ِهمْ  ل ك   ل  ٌْ ل  ان   ع  نِ  إاِلَّ  ُسْلط  ك   م  ع  ب  اِوٌن   ِمن   اتَّ  من الؽاوٌن استثناء مناط هً التؽلٌب فقرٌنته(1)﴾اْلؽ 

 .(2)التركٌب اصطالح

 كذا فً القرآن عادة "وهذه قابال: نوعه ببٌان ٌقرنه فإنه,  عرفه أو القرآن عادة للفظ إطالقه عند أما

 إلى: تفسٌره فً استقراءها بعد عاشور ابن بٌنها التً العادات صنفت ولقد كذا" فً القرآن وعرؾ "أو:"

 األساليب: في التفنن في القرآن عادة )أ(

 استقراء خالل من موضع,وتبٌن من أكثر فً إلٌها وأشار الكرٌم, القرآن فً اإلعجاز وجوه من وعدها

 بٌن األؼراض,وتوزٌعها,وتذٌٌلها,واالنتقال فً التفنن فً تمثلت عادات تحتها ضمت أنها,  العادة هذه

 فٌه. البٌانً القرآنً,واإلعجاز النظم جمال عن تكشؾ مجملها فً وهً,  األسالٌب

ْسؤ لُون ك   ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر عند ذكره ما,  العادة هذه فً-هللا رحمه-عاشور ابن إلٌها أشار ومما نِ  ٌ   ع 

ْمرِ  ِسرِ  اْلخ  ٌْ اْلم  ا قُلْ  و  ِبٌر   إِْثم   ِفٌِهم  اِفعُ  ك  ن  م  ا لِلنَّاسِ  و  إِْثُمُهم  ا ِمن أ ْكب رُ  و  ْفِعِهم   اآلٌة هذه أن بٌن حٌث(3)﴾ نَّ

 األحكام عداد فً أنها إلى المٌسر,مشٌرا الخمر,ولعب الجاهلٌة:شرب فً ؼالبٌن عملٌن إلبطال استبناؾ

ا ﴿:-تعالى-قوله من ابتداء,  السورة هذه فً جاءت التً ا ٌ  ه  ٌُّ ُنواْ  الَِّذٌن   أ  ُكمُ  ُكِتب   آم  ٌْ ل  اصُ  ع   ِفً اْلِقص 

ْتل ى ْبدُ  ِباْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلق  اْلع  ْبدِ  و  األُنث ى ِباْلع   وبشابر وزواجر آداب تخللها آخرها,وقد حتى وامتدادا(4)﴾ و 

 لألؼراض عرضه فً القرآن عادة على جاءت أنها إلى منبها,  وقصص وأمثال ومواعظ

 تنشٌطا,  المتنوعة ومقاصدها المختلفة أسالٌبها بٌن المختلفة,والتنقل للموضوعات المتعددة,وسرده

ا  نبٌلة جامع,وؼاٌة مقصد نحو,  بدٌع تناسق فً متآلفة متالحمة,ملتفة ملتحمة,  النتباههم للسامعٌن,وشًدّ

 .(5)أحوالها وإصالح البشرٌة هداٌة هً

 والجمع: المقابلة عادة (2)

 فتتماٌز,  اللبس ٌذهب فبالمقابلة,  الدعوة فً الحكٌم البٌان,وأسلوب فً البلٌػ نهج بٌن تجمع العادة وهذه

 ردؾ صورها السبٌل,ومن فتستبٌن,  الؽشاوة الحجة,وتزول فتقوم,  المتناقضات األضداد,وتفترق

 فٌنكشؾ,  النقع فٌنجلً,  منهم كل أهله,وعاقبة بصفات كلٌهما باالتساء,وقرن االعتبار

 فً العادة هذه إلى-هللا رحمه-عاشور ابن أشار دعاته,وقد الحق,وٌسمو ,وٌظهر أهله الضالل,وٌتعرى

 الشدة بالترؼٌب,وقرن الترهٌب بالنذارة,وإرداؾ البشارة بٌن بٌن:تعقٌب تنوعها على كثٌرة مواضع

 أؼراضها. تنوعت,  تنوعها بالوعٌد,وعلى للوعد باللٌن,ومقابلة

ل ى﴿:-تعالى-قوله تفسٌر ففً ن ب  ب   م  س  ةً  ك  ٌِّب  تْ  س  اط  أ ح  ُتهُ  ِبهِ  و  ِطٌـب  ِبك   خ  ؤُْولـ  ابُ  ف  ا ُهمْ  النَّارِ  أ ْصح   ِفٌه 

الُِدون   الَِّذٌن  ﴿بقوله: التذٌٌل أن إلى أشار(6)﴾ خ  ُنواْ  و  ِملُواْ  آم  ع  اتِ  و  الِح  ابُ  أُول ـِبك   الصَّ نَّةِ  أ ْصح  ا ُهمْ  اْلج   ِفٌه 

الُِدون    لما أنه-هللا رحمه– بٌن ,كما(8)بالبشارة النذارة تعقٌب فً الكرٌم القرآن عادة على جاء(7)﴾ خ 

ا ﴿:-تعالى-قوله فً شبه فٌها تعرض أحوال فً المإمن قتل من -تعالى-حذر ا ٌ  ه  ٌُّ ُنواْ  الَِّذٌن   أ  ا آم   إِذ 

ْبُتمْ  ر  ِبٌلِ  ِفً ض  ُنواْ  هللاِّ  س  ٌَّ ب  ت  ال   ف  قُولُواْ  و  نْ  ت  ُكمُ  أ ْلق ى لِم  ٌْ ال م   إِل  ُؽون   ُمْإِمناً  ل ْست   السَّ ْبت  ض   ت  ر  اةِ  ع   ٌ ا اْلح   ٌ ْن  الدُّ

اِنمُ  هللاِّ  ف ِعند   ؽ  ل   ﴿:-تعالى-بقوله,  ترؼٌبا الجهاد بفضل أردؾ (9)﴾م  اِهِدٌن   هللّاُ  فضَّ الِِهمْ  اْلُمج  أ نُفِسِهمْ  ِبؤ ْمو   و 
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ل ى ةً  اْلق اِعِدٌن   ع  ج  ر   منه الؽرض أن إلى منبها,  بالبشارة النذارة تعقٌب فً الكرٌم القرآن عادة على(1)﴾ د 

 .(2)-وتعالى سبحانه– هللا رحمة من الٌؤس دفع منه

اءُكمْ  ل ق دْ  ﴿التوبة: سورة خاتمة تفسٌر وفً ُسول   ج  نْ  ر  ِزٌز   أ نفُِسُكمْ  مِّ هِ  ع  ٌْ ل  ا ع  مْ  م  ِنتُّ ِرٌص   ع  ُكم ح  ٌْ ل   ع 

ُإوؾ   ِباْلُمْإِمِنٌن   ِحٌم   ر   آٌات فبعد,  باللٌن الشدة ردؾ فً القرآن عادة على جاءت أنها إلى نبه(3)﴾ رَّ

 إرشادا,  اآلٌتٌن بهاتٌن الخاتمة جاءت,  سرابرهم المنافقٌن,وتقرٌعهم,وفضح زجر فً والؽلظة الشدة

 .(4)اإلٌمان نور فً التوبة,والدخول إلى الدعوة والمقصد الؽرض فكان,  النفاق مرض دواء إلى

اتِ  اْلُمْسلِِمٌن   إِنَّ  ﴿:-تعالى-قوله مناسبة بٌان ففً,  المؤمورات,وأضدادها ذكر ومنه اْلُمْسلِم  اْلُمْإِمِنٌن   و   و 

اْلُمْإِمن اتِ  اِنِتٌن   و  اْلق  –النبً أزواج لخطاب بٌانً استبناؾ وجهٌن:األول:أنها عرض,  قبلها لما(5)﴾ و 

ن ﴿:-تعالى-قوله فً-وسلم علٌه هللا صلى م  ْقُنتْ  و  ُسولِهِ  لِلَِّ  ِمنُكنَّ  ٌ  ر  لْ  و  ْعم  ت  اِلحاً  و  ا ص  ْإِته  ا نُّ ه  نِ  أ ْجر  ٌْ ت  رَّ  م 

ا ْدن  أ ْعت  ا و  ِرٌماً  ِرْزقاً  ل ه  ا﴿قوله: ,بعد(6)﴾ ك  اء ٌ  ًِّ  ِنس  ِب د   ل ْسُتنَّ  النَّ ؤ ح  ن   ك  اء مِّ ُتنَّ  إِنِ  النِّس  ٌْ ق  ْعن   ف ال   اتَّ  ِباْلق ْولِ  ت ْخض 

ع   ِباْلق ْولِ  ْطم   ٌ ْلِبهِ  ِفً الَِّذي ف  ض   ق  ر  قُْلن   م  ْعُروفاً  ق ْوالً  و   سإاال:أهن المسلمات نفوس فً ٌثٌر ألنه,  (7)﴾ مَّ

 تعقٌب فً الكرٌم القرآن عادة على الجواب فكان,  -عنهن هللا رضً–النبً كنساء مؤجورات مؤمورات

 .(8) وأمثالها بؤضدادها المؤمورات

 دكره: في فائدة ال عما انصرافه (3)

 العبرة وعلى اإلسوة عند بالوقوؾ والحكمة,واالكتفاء الفابدة محل على باالقتصار اإلٌجاز أسلوب وهو

,  بالتفصٌل فٌه واإلمعان والبعد التشتٌت إلى والتطوٌل,المفضً الحشو عن للكالم,وبعدا اختصارا, 

 ٌشتط إطناب والتشتٌت,فال البعد من ؼٌره ٌلحق ما ٌلحقه فال,  وتفصٌل بٌان الكرٌم القرآن فً كان وإن

 العادة هذه تنوعت المقصد,وقد بالمراد,أوٌؽمض ٌخل إٌجاز التناسق,وال ٌقطع أو الؽرض عن

 القصص,والترفع فً واالتساء االعتبار الفابدة,وموضع محل على الذكر,واالقتصار فً بٌن:اإلجمال

 الذكر فً اإلجمال فؤما إهانة, أو تحقٌرا,  إشهارها عن واألماكن,واإلعراض باألسماء التصرٌح عن

إِذِ ﴿:-تعالى–قوله تفسٌر عند إلٌه أشار فقد ل ى و  اِهٌم   اْبت  بُّهُ  إِْبر  ات   ر  لِم  ُهنَّ  ِبك  مَّ ؤ ت  اِعلُك   إِنًِّ ق ال   ف   ِللنَّاسِ  ج 

اماً  ِمن ق ال   إِم  ٌَِّتً و  الُ  ال   ق ال   ُذرِّ ن  ْهِدي ٌ  الِِمٌن   ع   على جاء قوله:)كلمات( فً اإلجمال أن بٌن حٌث(9)﴾ الظَّ

 الحنٌفٌة,وقد أصول تكون قد أنها إلى منبها,  حاجة محل لٌس ما إجمال فً الكرٌم القرآن عادة على

 امتثاله فً فضله بٌان وإنما,  -السالم علٌه–إبراهٌم شرٌعة تفصٌل لٌس المقام ؼرض ألن,  هنا أجملت

الَّ  ﴿:-تعالى-قوله فً نظٌرتها إلى مشٌرا,  للتكالٌؾ ا ك  ه  ة   إِنَّ لِم  ا ُهو   ك  اِبلُه  ِمن ق  اِبِهم و  ر  خ   و  ْرز  ْومِ  إِل ى ب   ٌ 

ُثون    .(11)لإلجمال اللفظ إطالق على بها ومستدال(10)﴾ٌُْبع 

ا :﴿-تعالى–قوله تفسٌر عند أشار,  وإهانة تحقٌرا باألسماء التصرٌح عن الترفع وفً ل مَّ  اْبنُ  ُضِرب   و 

م    ٌ ْر الً  م  ث  ا م  ون   ِمْنهُ  ق ْوُمك   إِذ  ِصدُّ ,  ٌسلم أن قبل الزبعري ابن فً نزلت أنها المفسرٌن أكثر أن إلى (12)﴾ٌ 
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ُكمْ  ﴿:-تعالى-قوله سمع عندما ا إِنَّ م  ْعُبُدون   و  بُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمن ت  ص  م   ح  نَّ ه  ا أ نُتمْ  ج  اِرُدون   ل ه  -للنبً فقال,  (1)﴾ و 

 :"لكم-وسلم علٌه هللا صلى-النبً األمم"فقال لجمٌع أم وآللهتنا لنا :"أخاصة-وسلم علٌه هللا صلى-للنبً

 مرٌم بن عٌسى أن تزعم ألست ,  الكعبة ورب الزبعري:"حججتك ابن فقال,  األمم" ولجمٌع وآللهتكم

 والمالبكة عٌسى كان فقالوا:فإن,  المالبكة عبدوا ملٌح بنً أن رواٌة وفً,  النصارى عبدته نبً؟وقد

-قوله المشركٌن,ونزل من حضر من بكالمه ففرح,  معهم" وآلهتنا نحن نكون أن رضٌنا فقد,  النار فً

ق تْ  الَِّذٌن   إِنَّ ﴿:-تعالى ب  ا ل ُهم س  نَّ ا أُْول ِبك   اْلُحْسن ى مِّ ْنه  ُدون   ع  ب"للمجهول" الفعل بناء أن مبٌنا(3) (2)﴾ُمْبع   ُضر 

ب"للمجهول"  تؤخر أن إلى ومنبها,  أمثاله تسمٌة عن اإلعراض فً الكرٌم القرآن عادة مع ٌتالءم ُضر 

 من إلى الزبعري,مشٌرا ابن فً نزولها سبب أن ٌناكد الزخرؾ سورة عن األنبٌاء سورة نزول

 النزول ترتٌب رواٌات أن إلى منبها استدرك النزول,لكنه عد فً علٌها متقدمة بؤنها قال من المفسرٌن

 .(4) بالسورة تلحق ثم أوال تنزل قد اآلٌة أن إلى ومنبها,  السند بمحققة لٌست

ُموا ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر وفً أ ْقس  ْهد   ِباللَِّ  و  اِنِهمْ  ج  م  ٌْ اءُهمْ  ل ِبن أ  ِذٌر   ج  ُكوُننَّ  ن   ٌ ى لَّ ى ِمنْ  أ ْهد  مِ  إِْحد  ا اأْلُم   ف ل مَّ

اءُهمْ  ِذٌر   ج  ا ن  ُهمْ  مَّ اد   عادة على جاء تعٌٌنها عن واإلعراض فٌها اإلبهام أن إلى نبه(5)﴾ ُنُفوراً  إاِلَّ  ز 

 إن أنهم هللا أشهدوا أنهم بٌان والمقصد الؽرض إذ ,  فابدة ذي لٌس ما تعٌٌن عن الترفع فً القرآن

 . (6)علٌه هللا أشهدوا ما فؤخلفوا كذبوا وأنهم,  أهدى لٌكونن رسول جاءهم

 ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره عند إلٌه أشار فقد,  المقام فً له الحاجة اقتضاء لعدم الذكر عن اإلعراض وأما

ِسٌق   ْوا الَِّذٌن   و  ق  ُهمْ  اتَّ بَّ نَّةِ  إِل ى ر  راً  اْلج  تَّى ُزم  ا ح  ا إِذ  اُإوه  تْ  ج  فُِتح  ا و  اُبه  ق ال   أ ْبو  ا ل ُهمْ  و  ُته  ن  ز  م   خ  ال  ُكمْ  س  ٌْ ل   ع 

ا ِطْبُتمْ  الِِدٌن   ف اْدُخلُوه   أهل زمرة عن والمتقٌن,وسكت الكفار زمرتً وصؾ جاء أنه مبٌنا(7)﴾ خ 

 عند إال وصفهم عن اإلعراض فً الكرٌم القرآن عادة على بالتوبة بالمتقٌن ٌلحقوا لم الذٌن المعاصً

 .(8)األحكام لبٌان االقتضاء

 رافقت التً القرآنً,واألحداث القصص توزٌع فً مطرد جلً فلعله,  العبرة محل على االقتصار وأما

 األؼراض متنوعة متعددة مواضع على موزعة الكرٌم القرآن فً جاءت إذ-وسلم علٌه هللا صلى-دعوته

 فٌحٌط والحكاٌا القصص ٌسرد والسٌرة تارٌخ كتاب لٌس الكرٌم القرآن أن ذلك,  والمقاصد

 االتساء محل على بالوقوؾ الؽاٌة إلى اإلشارة و المقصد بٌان وإنما,  قرابنها بمشاهدها,وٌستؽرق

ا ﴿:-تهال-قوله تفسٌر ففً,  العبرة وشفٌر اُهمْ  إِنَّ ل ْون  ا ب  م  ا ك  ل ْون  اب   ب  نَّةِ  أ ْصح  ُموا إِذْ  اْلج  ا أ ْقس  ه  ْصِرُمنَّ  ٌ  ل 

ال   ﴾47﴿ُمْصِبِحٌن   ْثُنون و  ْست   أي:لٌصرمن,  للمساكٌن شٌبا الثمرة ٌستثنون"أي:من معنى:"ال أن بٌن(9)﴾ ٌ 

 اعتماد,  بالثمر واالنتفاع الخزن من الصرم فً مما مستفاد المعنى وهذا,  شٌبا منه ٌتركون الثمر,وال
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 وإٌجاز اإلجمال فً الكرٌم القرآن عادة على جاء اإلجمال هذا أن إلى منبها,  السامعٌن عند معلوم على

 .(1)العبرة موضع على باالقتصار القصص حكاٌة

 الفرص: انتهاز عادة (4)

 ٌإتً بحٌث,  له ٌصلح ما فً الخطاب مقام واإلقناع,وتوظٌؾ الدعوة منهج فً الحكٌم أسلوب وهً

 األؼراض لإلرشاد,وتخلٌل فروع:كانتهازها عدة إلى العادة هذه تنوعت وجه,وقد أكمل على ثمرته

 والمواعظ. باالعتبار,واالتساء واألمثال القصص ,وتعقٌب بالعلمٌة العقلٌة الدالبل بالمواعظ,وقرن

 ما منها,  موضع من أكثر فً -هللا رحمه-عاشور ابن إلٌها أشار فقد,  لإلرشاد الفرص انتهاز عادة فؤما

ِمنْ ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره عند ذكره اِتهِ  و   ٌ ى أ نَّك   آ ةً  اأْل ْرض   ت ر  اِشع  ا خ  إِذ  ا ف  ْلن  ا أ نز  ه  ٌْ ل  اء ع  تْ  اْلم   اْهت زَّ

ب تْ  ر  ا الَِّذي إِنَّ  و  اه   ٌ ًٌِ أ ْح ْوت ى ل ُمْح ل ى إِنَّهُ  اْلم  ء   ُكلِّ  ع  ًْ  األرض إحٌاء إدماج أن إلى نبه فقد(2)﴾ ق ِدٌر   ش 

 بالخلق-وتعالى سبحانه–تفرده على االستدالل ومقصده مراده اآلٌة هذه فً الموتى إحٌاء مع بالماء

 إلى لإلرشاد الفرص انتهاز فً الكرٌم القرآن عادة على جاءت أنها إلى منبها,  البعث وإثبات والتدبٌر

 .(3)الحق

ا﴿:-تعالى-قوله أن بٌانه علٌها األمثلة فمن,  بالمواعظ األؼراض تخلٌل عادة وأما ا ٌ  ه  ٌُّ ُنواْ  الَِّذٌن   أ  قُواْ  آم   اتَّ

ُؽواْ  هللّا   اْبت  ِسٌل ة   إِل ٌهِ  و  اِهُدواْ  اْلو  ج  ِبٌلِهِ  ِفً و  لَُّكمْ  س   المحاربٌن وعٌد آٌات بٌن معترضة جاءت(4)﴾ُتْفِلُحون   ل ع 

ا ﴿:-تعالى-قوله تقدمها إذ,  جزابهم وأحكام م  اء إِنَّ ز  اِرُبون   الَِّذٌن   ج  ُسول هُ  هللّا   ٌُح  ر  ْون   و  ْسع   ٌ  األ ْرِض  ِفً و 

اداً  لُواْ  أ ن ف س  تَّ لَُّبواْ  أ وْ  ٌُق  ع   أ وْ  ٌُص  ِدٌِهمْ  ُتق طَّ ٌْ أ ْرُجلُُهم أ  نْ  و  ْواْ  أ وْ  ِخالؾ   مِّ لِك   األ ْرِض  ِمن   ٌُنف   ِفً ِخْزي   ل ُهمْ  ذ 

ا  ٌ ْن ل ُهمْ  الدُّ ةِ  ِفً و  اب   اآلِخر  ذ  ِظٌم   ع  ف ُرواْ  الَِّذٌن   إِنَّ ﴿:-تعالى-بقوله وأردفت(5)﴾ ع  ا ل ُهم أ نَّ  ل وْ  ك   األ ْرِض  ِفً مَّ

ِمٌعاً  ِمْثل هُ  ج  هُ  و  ع  ُدواْ  م  ْفت   ٌ ابِ  ِمنْ  ِبهِ  لِ ذ  ْومِ  ع  ةِ  ٌ  ام   ٌ ا اْلِق ل ُهمْ  ِمْنُهمْ  ُتقُبِّل   م  اب   و  ذ   بعد للمإمنٌن ترؼٌبا(6)﴾ أ لٌِم   ع 

 هذا أن إلى منبها,  بالموعظة األؼراض تخلٌل فً الكرٌم القرآن عادة على,  المفاسد من التحذٌر بعد

 للوصول بالتقوى باألمر المحاربٌن قتال عقب أنه ذلك,  النفوس الصطٌاد الخطابة من ضرب هو النهج

 .(7)وآجال عاجال فاعله ٌحمد بقتال مذموما قتال هللا,وقابل مرضات إلى

 القرآن فً ورودها أن ذلك,  كثٌرة مواضع فً إلٌها أشار فقد,  بالعقلٌة العلمٌة الدالبل قرن عادة وأما

 والتصرؾ,ففً والتدبٌر بالخلق وتفرده-عزوجل–وحدانٌته على الدالبل نصب ومقصده مراده الكرٌم

ُهو   :﴿-تعالى-لقوله تفسٌره فَّاُكم الَِّذي و  و  ت  لِ  ٌ  ٌْ ْعل مُ  ِباللَّ  ٌ ا و  ْحُتم م  ر  ارِ  ج  ه  ُثُكمْ  ُثمَّ  ِبالنَّ ْبع  ى ِفٌهِ  ٌ  ٌُْقض  ل   لِ  أ ج 

ى ّمً س  هِ  ُثمَّ  مُّ ٌْ ْرِجُعُكمْ  إِل  ُبُكم ُثمَّ  م  بِّ ا ٌُن  لُون   ُكنُتمْ  ِبم  ْعم   جاءت اآلٌة هذه أن-هللا رحمه-عاشور ابن بٌن(8)﴾ ت 

هُ  ﴿:-تعالى-قوله على عطفا ِعند  ف اِتحُ  و  بِ  م  ٌْ ا ال   اْلؽ  ْعل ُمه  ْعل مُ  ُهو   إاِلَّ  ٌ   ٌ ا و  رِّ  ِفً م  ْحرِ  اْلب  اْلب  ا و  م  ْسقُطُ  و   ِمن ت 

ق ة   ر  ا إاِلَّ  و  ْعل ُمه  ال   ٌ  ة   و  بَّ اتِ  ِفً ح  ال   األ ْرِض  ُظلُم  ْطب   و  ال   ر  اِبس   و  ِبٌن   ِكت اب   ِفً إاِلَّ  ٌ   سعة على الدال(9)﴾مُّ

 تعلٌما,  الوحدانٌة بدالبل اآلفاق آٌات قرن فً الكرٌم القرآن عادة على,  قدرته علمه,وعظٌم

 .(10)المشركٌن على للمسلمٌن,ونعٌا

                                                           
 29/81عاشور  البن والتنوير التحرير (1)
 39 ،اآلية: فصلت( سورة 2)
 303/ص24عاشور ج البن والتنوير التحرير(3)
 35 ،اآلية:ادلائدة ( سورة4)
 33 ،اآلية:ادلائدة( سورة 5)
 36 ،اآلية:ادلائدة( سورة 6)
 187/ص2عاشور ج البن والتنوير التحرير(7)
 60 ،اآلية:األنعام( سورة 8)
 59 ،اآلية:األنعام( سورة 9)
 275/ص7عاشور ج البن والتنوير التحرير(10)



 Journal of Academic Research June(2019) 429-450مجلة البحوث األكاديمية         

445 
 

ِلك   ﴿:-تعالى-لقوله تفسٌره عند إلٌه أشار ما فمنها,  بالمواعظ القصص تعقٌب عادة وأما ر   أ ذ  ٌْ  أ مْ  نُُّزالً  خ 

ةُ  ر  قُّومِ  ش ج   الكافر مع ورفاقه المإمن بٌن دار الذي الحوار قصة تمام من استبناؾ أنها بٌن حٌث(1)﴾ الزَّ

ل   ﴿:-تعالى-قوله فً ؤ ْقب  ْعُضُهمْ  ف  ل ى ب  اءلُون   ب ْعض   ع  س  ت  ْنُهمْ  ق اِبل   ق ال  ﴾54﴿ٌ  ان   إِنًِّ مِّ قُولُ  ﴾54﴿ق ِرٌن   لًِ ك   ٌ 

ِقٌن   ل ِمنْ  أ ِبنَّك   دِّ ا ﴾52﴿اْلُمص  ا أ ِبذ  ا ِمْتن  ُكنَّ اباً  و  اماً  ُتر  ِعظ  ا و  ِدٌُنون   أ ِبنَّ لْ  ق ال   ﴾53﴿ل م  لُِعون   أ نُتم ه  طَّ  ﴾54﴿مُّ

ل ع   آهُ  ف اطَّ اء ِفً ف ر  و  ِحٌمِ  س  اللَِّ  ق ال   ﴾55 ﴿اْلج   عادة على جاء السٌاق أن إلى منبها (2)﴾ ل ُتْرِدٌنِ  ِكدتَّ  إِنْ  ت 

 .(3) سردها من والؽاٌات باألهداؾ واألمثال القصص تعقٌب فً الكرٌم القرآن

 

 والنظائر: األمثال ذكر عادة (5)

 عن ناقال,  الكرٌم القرآن فً والنظابر األمثال ذكر أهمٌة إلى-هللا رحمه– عاشور ابن أشار لقد

 منبها,  -وسلم علٌه هللا صلى–كالمه فً حتى ,وفشت-وتعالى سبحانه-كتابه فً كثرت أنها الزمحشري

 تجعل أنها ذلك,  الحقابق عن األستار المعانً,ورفع خبٌات كشؾ,  عرضها وثمرة فابدتها أن إلى

 فوابد من إلٌه نبه ما أمثلة ,ومن(4)الشاهد صورة فً الٌقٌن,والؽابب صورة فً والموهم المحقق

-وتعالى سبحانه– ضربه الذي المثل مقابلة ومقصد ؼرض فً ذكره ما,  األمثال عرض من ومقاصد

ب  ﴿:-تعالى-قوله كفروا للذٌن ر  ُ  ض  ث الً  هللاَّ ف ُروا لِّلَِّذٌن   م  أ ة   ك  أ ة   ُنوح   ِاْمر  ِاْمر  ا لُوط   و  ت  ان  ْحت   ك  نِ  ت  ٌْ ْبد   ِمنْ  ع 

ا اِدن  نِ  ِعب  ٌْ الِح  ا ص  اُهم  ت  ان  ا ف ل مْ  ف خ   ٌ ا ٌُْؽِن ْنُهم  باً  هللاَِّ  ِمن   ع  ٌْ ِقٌل   ش  ع   النَّار   اْدُخال   و  اِخلٌِن   م   الذي بالمثل(5)﴾الدَّ

ب  ﴿:-تعالى-قوله فً آمنوا للذٌن ضربه ر  ض  ُ  و  ث الً  هللاَّ ُنوا لِّلَِّذٌن   م  أ ة   آم  ْون   ِاْمر  بِّ  ق ال تْ  إِذْ  ِفْرع   لًِ اْبنِ  ر 

ك   تاً  ِعند  ٌْ نَّةِ  ِفً ب  ِنً اْلج  جِّ ن  ْون   ِمن و  لِهِ  ِفْرع  م  ع  ِنً و  ن جِّ ْومِ  ِمن   و  الِِمٌن   اْلق   التعقٌب أن بٌن حٌث(6)﴾ الظَّ

 وضوحا,وٌزٌل المعنى ٌزٌد بالترؼٌب,وهذا الترهٌب إتباع فً القرآن عادة على جرٌا جاء بالمقابلة

,  امرأتٌن بحال االتساء آمنوا للذٌن المثل ؼرض جعل المقصد,فقد فٌتجلى,  الؽرض عن الستار

 فً النظٌر مراعاة من امرأتٌن,وهذا حال من االعتبار فٌه جعل الذى السابق للمثل المقابلة لتحصل

 شدة فً اإلٌمان,والثانً اإلخالص فً نوعٌن:األول على جاء آمنوا الذٌن مثل أن إلى مبٌنا,  المثلٌن

 من تبرءوا الذٌن للمإمنٌن وتشرٌفا وتكرٌما المإمنٌن,تنوٌها لمتانة مثال فرعون امرأة فكانت,  التقوى

 أوصى ما إلى إٌماء,  للقانتٌن مثال السالم علٌها-مرٌم وكانت بمكة, الكفر على بقوا الذٌن قرابتهم ذوي

ن ﴿:-تعالى-قوله فً -عنهن هللا رضً-المإمنٌن أمهات-عزوجل– هللا م  ْقُنتْ  و  ُسولِهِ  لِلَِّ  ِمنُكنَّ  ٌ  ر  لْ  و  ْعم  ت   و 

الِحاً  ا ص  ْإِته  ا نُّ ه  نِ  أ ْجر  ٌْ ت  رَّ ا م  ْدن  أ ْعت  ا و  ِرٌماً  ِرْزقاً  ل ه   .(8) (7)﴾ ك 

 بٌن للتنظٌر توطبة,  اإلسراء بمعجزة افتتحت أنها إلى نبه,  اإلسراء سورة أؼراض عن حدٌثه وفً

 إشارة,  والنظابر المثل ذكر فً الكرٌم القرآن عادة على-السالم علٌه-موسى وشرٌعة اإلسالم شرٌعة

 .(9)قبله من أعطً مما أفضل-وسلم علٌه هللا صلى–محمدا أعطى-وتعالى سبحانه–أنه إلى

 عادة كانت وإن,  والزكاة الصالة بٌن كالقرن العبادات بٌن القرن أخرى:كعادة عادات إلى أشار وقد هذا

 عادة إلى ,وأشار(10)والدالبل الكونٌة والطوابؾ,واآلٌات األسماء بٌن فٌها:القرن فٌدخل,   أعم القرن
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 فً الكرٌم القرآن عادة وهً,  أعم عادة فً تدخل كانت وإن,  (1)المإمنٌن تقرٌع فً التلطؾ فً القرآن

 كافة. اإلٌمان,والناس أهل ,وخطاب-السالم علٌهم-األنبٌاء خطاب فتشمل,  الخطاب فً

 التوظيف: (3)

 سبحانه-كالمه معانً عن الكشؾ فً عنها للمفسر الؼنى أداة الكرٌم القرآن استعمال معهود معرفة

 أحسن ٌكن لم إن,  ؼاٌاته على والوقوؾ مراده على فهمه إلى للوصول عنه محٌد ال ,وطرٌق-وتعالى

 أحكامه لمعرفة الكرٌم القرآن تفسٌر فً القوٌم المنهج أسس من أساس وأصحها,وهو الطرق

 للقرآن تفسٌر أنه ذلك,  -وتعالى سبحانه–فٌه أودعها التً,  وأهدافه مقاصده وحكمه,واستنباط

,  شدٌدا واهتماما بالؽة عناٌة فؤواله,  وأثره أهمٌته-هللا رحمه-عاشور ابن العالمة أدرك بالقرآن,ولقد

 اءاستقر خالل من تبٌن المراد,وقد الؽاٌة,وفهم الؽرض,وإدراك المعنى,وبٌان كشؾ فً أثر من له لما

 تفسٌر خدمة فً ٌوظفها أنه,  الكرٌم القرآن استعمال لمعهود عاشور ابن وتنبٌهات إشارات وتتبع

 األلفاظ معانً بٌان فً الكرٌم القرآن مصطلحات ضربٌن:األول:توظٌؾ على الكرٌمة النصوص

 . األسالٌب مقاصد بٌان فً القرآن عادات والتراكٌب,والثانً:توظٌؾ

 الضمابر: ومرجع والتراكٌب المفردات توظٌؾ وٌشملاالصطالحات: توظيف (1)

 اشتقاقها فٌورد,  األلفاظ معانً بٌان فً البحث عاشور ابن ٌستقصًالمفردة: األلفاظ توظيف - أ

,  منضبط منهج وفق منها فٌختار,  ٌرجح لكنه,  والمحتملة المتعددة معانهٌا و وتصرٌفها

-قوله تفسٌر ففً,  وإطالقاته القرآن الصطالحات وانسجامها موافقتها على وٌرتكز ٌعتمد

إِن ﴿:-تعالى ب   ِفً ُكنُتمْ  و  ٌْ ا ر  مَّ ا مِّ ْلن  زَّ ل ى ن  ا ع  ْبِدن  ة   ف ؤُْتواْ  ع  ْثلِهِ  مِّن ِبُسور  اْدُعواْ  مِّ اءُكم و  د   مِّن ُشه 

اِدِقٌن   ُكْنُتمْ  إِنْ  هللاِّ  ُدونِ   مشتق الكرٌم,وهو القرآن ألجزاء جنس اسم لفظ:"سورة" أن بٌن(2)﴾ ص 

 خاص الكرٌم القرآن به جاء اصطالح أنه إلى الحضٌرة,منبها أو بالقرٌة ٌحٌط الذي السور من

 القرآن اصطالح فً ق" س "ؾ مادة أن إلى أشار ,كما(3)الكتب من ؼٌره عن به انفرد,  به

 هو القرآن اصطالح فً اإلسراؾ ,وأن(4)-وتعالى سبحانه–به أمر عما الخروج هً الكرٌم

 .(6)باللٌل الصالة هو القٌام ,وأن(5)الذنوب فً االسترسال

 : التراكيب توظيف - ب

 تعٌٌن فً أهمٌتها إلى منبها,  عدة تراكٌب فً القرآن اصطالحات إلى عاشور ابن أشار لقد

 الكرٌم القرآن فً الناس( أٌها بـــــــ)ٌا النداء أن إلى نبه فقد,  والمقصد المراد على المعنى,والوقوؾ

 ٌختص أخرى ,وتارة(8)الناس لكل عاما تارة ,فٌؤتً(7)الشرك للتوحٌد,ونبذ لالمتثال الدعوة فً اصطالح

 الٌهود الكتاب( بـــــ)أهل المراد أن ,ومنها(9)المكً القرآن فً خاصة,  العرب من بالمشركٌن ٌختص

 مقٌدا بؤحدهما ٌختص قد أنه لوجدنا,  وتؤملناها مواضعه تتبعنا فلو,  مطردا لٌس لكنه,  (10)والنصارى

ق ال ت﴿:-تعالى-قوله فإن,  النزول سبب إلى فبالنظر,  النزول أوسبب بالسٌاق آِبف ة   و  نْ  طَّ  اْلِكت ابِ  أ ْهلِ  مِّ

                                                           
 130ص/4ج السابق ادلصدر(1)
  23 ،اآلية: البقرة( سورة 2)
 336/ص1التحرير والتنوير البن عاشور ج( 3)
 55/ص15السابق ج ادلصدر(4)
 254/ص6السابق ج ادلصدر(5)
 19/204السابق ج ادلصدر(6)
 224/ص1السابق ج ادلصدر(7)
 1/447السابق ج ادلصدر(8)
 6/ص20السابق ج ادلصدر(9)
 6/ص21السابق ج ادلصدر(10)
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ل ى أُنِزل   ِبالَِّذي   آِمُنواْ  ُنواْ  الَِّذٌن   ع  ْجه   آم  ارِ  و  ه  اْكفُُرواْ  النَّ هُ  و  لَُّهمْ  آِخر  ْرِجُعون   ل ع   السٌاق الٌهود,وأن ,هم(1)﴾ ٌ 

ا ﴿:-تعالى-قوله أن ٌعٌن ْؽلُواْ  ال   اْلِكت ابِ  أ ْهل   ٌ  ال   ِدٌِنُكمْ  ِفً ت  قُولُواْ  و  ل ى ت  قِّ  إاِلَّ  هللاِّ  ع  ا اْلح  م  ِسٌحُ  إِنَّ ى اْلم   ِعٌس 

م   اْبنُ   ٌ ْر ُسولُ  م  ُتهُ  هللاِّ  ر  لِم  ك  ا و  م   إِل ى أ ْلق اه   ٌ ْر ُروح   م  ْنهُ  و  ُرُسلِهِ  ِباللِّ  ف آِمُنواْ  مِّ ال   و  قُولُواْ  و  ة   ت  ال ث  ُهواْ  ث  راً  انت  ٌْ  خ 

ا لَُّكمْ  م  اِحد   إِل ـه   هللّاُ  إِنَّ هُ  و  ان  ُكون   أ ن ُسْبح  ل د   ل هُ  ٌ  ا لَّهُ  و  ات ِفً م  او  م  ا السَّ م  ف ى األ ْرِض  ِفً و  ك  ِكٌالً  ِباللِّ  و   و 

  الكرٌم. القرآن فً كثٌرة ونظابره,   النصارى هم(2)﴾

 اإلشارة: وأسماء الضمائر مرجع بيان في توظيفه -ج

 الحق إلى بالدعوة والدنٌا الدٌن إصالح البالؼة,هدفه الفصاحة,ومنتهى ؼاٌة الكرٌم القرآن نهج وألن

 األؼراض فٌه فتعددت,  الحٌاة جوانب جمٌع فً واإلصالح الخٌر فٌه ما إلى والتوحٌد,واإلرشاد

 وألن,  الدالبل األحكام,وكثرت فً,القصص,وتنوعت األمثال,وتوزع فٌه والمقاصد,وشاعت والؽاٌات

 كان,  والؽاٌة الؽرض عن فٌعزله,  المقام ؼٌر مقام إلى بالسامع ٌنتقل والتفصٌل فٌه واالستطراد البٌان

 الكرٌم,ومن القرآن فً اإلعجاز وجوه من الفابدة محل على التخلص,واالقتصار اإلٌجاز,وحسن سبٌل

 اإلشارة,وقد بؤسماء الضمابر,والتعٌٌن,والوصؾ إلى باإلسناد,واإلضافة اإلٌجاز:االكتفاء هذا صور

 مقصود الضمابر,وتعٌٌن عود بٌان فً الكرٌم القرآن الصطالحات واستقراءه بحثه عاشور ابن وظؾ

ِشٌراً ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر ففً,  ومناسباتها النصوص معانً وبٌان تفصٌل عن للكشؾ اإلشارة أسماء  ب 

ِذٌراً  ن  ض   و  ؤ ْعر  ُرُهمْ  ف  ُعون   ال   ف ُهمْ  أ ْكث  ْسم   وهم المقام من معلوم إلى عابد ضمٌر:"أكثرهم" أن إلى نبه(3)﴾ ٌ 

ِقٌلِهِ  ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر ,وفً(4)موضع ؼٌر فً القرآن عادة وهً,  المشركون وهم بِّ  و  ار  ء إِنَّ  ٌ  ُإال   ه 

ء ُإال   عادة مكة,وهً مشركً إلى بــــ)هإالء( اإلشارة أن-هللا رحمه-عاشور ابن بٌن(5)﴾ٌُْإِمُنون   الَّ  ق ْوم   ه 

تَّْعتُ  ب لْ  ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر ,وفً(6)القرآن عادة ء م  ُإال  اءُهمْ  ه  آب  تَّى و  اءُهمُ  ح  قُّ  ج  ُسول   اْلح  ر  ِبٌن   و   مُّ

 .(8)العرب" إلى بهإالء ٌشٌر أنه القرآن اصطالح من استقرٌت قال:"فإنً(7)﴾

 العادات: (توظيف2)

 توظٌؾ إلى,  مرادها خفاء الكرٌمة,أو النصوص مقاصد احتمال عند عاشور ابن ٌلجؤ كان ما كثٌرا

 من كثٌر فً مرجحا جعلها حتى,  عنه الكشؾ المحتمالت,أو أحد وتعٌٌن ترجٌح فً العادات

 بٌن التناسب وأهدافها,وكشؾ الكرٌمة النصوص ؼاٌات بٌان فً استنباطاته أؼلب فً اختٌاراته,ودلٌال

 فكانت,  تنوعها فً انسجامها,والتفنن تالحمها,وبدٌع المتعددة,وإظهار األؼراض ذات والسٌاقات اآلٌات

 عن البعٌد ,ورد معانٌها عن الدخٌل مٌز فً ؼاٌاتها,وفٌصال وإدراك مقاصدها إلى الوصول فً أساسا

 مقاصدها.

 المقاصد: بيان في العادات توظيف-أ

 تدور المقاصد أن ذلك,  الكرٌم القرآن فً جلً المقاصد مع الكرٌمة النصوص من كثٌر بٌن التالزم

 القرآن من كثٌرة مواضع فً ٌتكرر والتالزم التآلؾ وهذا,  لتإكدها الشرعٌة النصوص حولها وتلتؾ

 وتعٌٌن وتحلٌلها,ومعرفة المقاصد,ودراستها بهذه القرآن,واإلحاطة عادات من عادة جعله مما,  الكرٌم

 السٌاقات معانً كشؾ إلى طرٌق,  تحصٌلها,وأدواتها,ونتابجها,وآثارها ولوازمها,ووسابل متطلباتها

 منها ٌرتبط ما بتصنٌفها,وتمٌٌز إلٌها,وذلك أشارت علٌها,أو اشتملت التً الكرٌمة والنصوص
                                                           

 72 ،اآلية:عمران آل( سورة 1)
 171 ،اآلية: النساء ( سورة2)
 4 ،اآلية:فصلت ( سورة3)
 293/ص24عاشور ج البن والتنوير التحرير(4)
  88 ،اآلية:الزخرف( سورة 5)
 273/ص25عاشور ج البن والتنوير التحرير(6)
  29 ،اآلية:الزخرف( سورة 7)
 9/171عاشور ج البن والتنوير التحرير(8)
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 ترتٌب سر فٌنكشؾ,  واآلثار النتابج ىإل ٌشٌر والوسابل,وما باألدوات ٌتعلق واللوازم,وما بالمقدمات

 أدرك والمراد,ولقد مقاصدها فتدرك,  وتكاملها تآلفها معانٌها,وٌتضح السٌاقات,وتظهر وتناسب اآلٌات

 خفً التً والسٌاقات النصوص تفسٌر خدمة فً فوظفه,  واالرتباط التالزم هذا-هللا رحمه-عاشور ابن

هللّاُ ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر مرادها,ففً معناها,وأبهم ل ق ُكمْ  و  فَّاُكمْ  ُثمَّ  خ  و  ت  ِمنُكم ٌ  ن و  دُّ  مَّ لِ  إِل ى ٌُر  ًْ  اْلُعُمرِ  أ ْرذ   لِك 

ْعل م   ال   ْعد   ٌ  باً  ِعْلم   ب  ٌْ لٌِم   هللّا   إِنَّ  ش   مما اآلٌة,ومثٌالتها بهذه االفتتاح مقصد أن -هللا رحمه-بٌن(1)﴾ ق ِدٌر   ع 

 مطرد األسلوب هذا أن إلى منبها,  البعث إثبات هو,  بالرزق واإلنعام الخلق بدء إلى التنبٌه فٌها جاء

 .(2)الكرٌم القرآن فً

ِمْنُهمُ ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر وفً ًَّ  ٌُْإُذون   الَِّذٌن   و  ِب ٌِقُولُون   النَّ ر   أُُذنُ  قُلْ  أُُذن   ُهو   و  ٌْ ٌُْإِمنُ  ِباللِّ  ٌُْإِمنُ  لَُّكمْ  خ   و 

ة   لِْلُمْإِمِنٌن   ْحم  ر  ُنواْ  لِّلَِّذٌن   و  الَِّذٌن   ِمنُكمْ  آم  ُسول   ٌُْإُذون   و  اب   ل ُهمْ  هللاِّ  ر  ذ   الخصلة هذه ذكر أن بٌن(3)﴾ أ لٌِم   ع 

 على والرحمة,جاء األخرٌٌن:التبلٌػ الخصلتٌن مع-وسلم علٌه هللا صلى–المصطفى خصال من الخصلة

 والترؼٌب الخٌر إلى اإلرشاد العامة,وهً مقاصده من مقصد إلى اإلرشاد فً القرآن عادة

-وسلم علٌه هللا صلى-إٌذاءه من بالترهٌب اإلٌمان,وأعقبه فً رؼبهم عنه,فقد ٌحٌد مما فٌه,والترهٌب
(4). 

 المناسبة: بيان في العادات توظيف-ب

 سٌاق عن بالكشؾ الشدٌد اهتمامه هو-هللا رحمه–عاشور البن والتنوٌر التحرٌر تفسٌر ٌمٌز مما لعل

 المقاصد فً ارتباطها,وتآزرها ببٌان البالؽة المتنوعة,وعناٌته وأؼراضها الكرٌمة اآلٌات تتابع

 فً,  قرابن من له أدوات,وظهر من عنده توفر بما ٌجتهد فإنه,  المناسبة هذه خفٌت وإذا,  واألهداؾ

 فً اإلعجاز وجوه من وجه تحقٌق إلى سبٌل تآزرها,وهذا محور تتابعها,وبٌان اتساق عن الكشؾ

 القرآن فً اإلعجاز وجوه من الوجه هذا القرآنً,وألن النظم جمال سر كشؾ وهو أال,  الكرٌم القرآن

–عاشور ابن اعتمدها عادة تكرره فً كان,  وأسالٌبه وتراكٌبه أللفاظه جمٌعه,مالزم فً مطرد الكرٌم

-تعالى-قوله تفسٌر ففً,  مرادها الكرٌمة,وفهم النصوص من كثٌر معانً عن الكشؾ فً-هللا رحمه

ا﴿: إِذ  ْبُتمْ  و  ر  س   األ ْرِض  ِفً ض  ٌْ ل  ُكمْ  ف  ٌْ ل  اح   ع  ْقُصُرواْ  أ ن ُجن  ال ةِ  ِمن   ت  ُكمُ  أ ن ِخْفُتمْ  إِنْ  الصَّ ْفِتن  ف ُرواْ  الَِّذٌن   ٌ   إِنَّ  ك 

اِفِرٌن   اُنواْ  اْلك  ُدّواً  ل ُكمْ  ك  ِبٌناً  ع   هذا على سبقتها التً والهجرة الجهاد آٌات بعد رتبت اآلٌة هذه أن بٌن(5)﴾مُّ

 عرض فً التفنن فً القرآن عادة على جاء التوقٌفً الترتٌب هذا على اتساقها النسق,وأن هذا

 .(6)السفر هنا وهو حوله تلتؾ ومحور بٌنها ٌربط بجامع تشرٌع إلى تشرٌع من األؼراض,واالنتقال

ا﴿:-تعالى-قوله تفسٌر وفً م  ان   و  ُهمْ  هللّاُ  ك  ب  ذِّ ٌُع  أ نت   لِ ا ِفٌِهمْ  و  م  ان   و  ُهمْ  هللّاُ  ك  ب  ذِّ ُهمْ  ُمع  ْؽِفُرون   و  ْست   أشار(7)﴾ ٌ 

إِذْ :﴿-تعالى-قوله وهً سبقتها التً اآلٌات مع اآلٌة هذه نظم المفسرٌن على أشكل أنه إلى ْمُكرُ  و   ِبك   ٌ 

ف ُرواْ  الَِّذٌن   ٌُْثِبُتوك   ك  ْقُتلُوك   أ وْ  ِل ْمُكُرون   ٌُْخِرُجوك   أ وْ  ٌ   ٌ ْمُكرُ  و   ٌ هللّاُ  هللّاُ  و  رُ  و  ٌْ اِكِرٌن   خ  -تعالى-,وقوله(8)﴾اْلم 

ا﴿: إِذ  ِهمْ  ُتْتل ى و  ٌْ ل  ا ع  اُتن   ٌ ا ق دْ  ق الُواْ  آ ِمْعن  اء ل وْ  س  ا ن ش  ا ِمْثل   ل ُقْلن  ـذ  ا إِنْ  ه  ـذ  اِطٌرُ  إاِلَّ  ه  ِلٌن   أ س  -,وقوله(9) ﴾األوَّ

إِذْ ﴿:-تعالى ان   إِن اللَُّهمَّ  ق الُواْ  و  ا ك  ـذ  قَّ  ُهو   ه  ؤ ْمِطرْ  ِعنِدك   ِمنْ  اْلح  ا ف  ن  ٌْ ل  ةً  ع  ار  ن   ِحج  اءِ  مِّ م  ا أ وِ  السَّ اب   اْبِتن  ذ   ِبع 

لٌِم  
 فً:"لٌعذبهم,فٌهم" الضمٌر فجعل,  الضمابر تفكٌك على بعضهم حمل حتى(10)﴾أ 

                                                           
 70 ،اآلية:النحل( سورة 1)
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 بعد ترؼٌبا معترضة جاءت اآلٌة هذه أن إلى منبها,  للمسلمٌن ٌستؽرون" للمشركٌن,وضمٌر:"وهم

 الشرك من بالتوبة ذكرهم المشركٌن تهدٌد فبعد,  بالوعد الوعٌد تعقٌب فً القرآن عادة على الترهٌب

 .(1)مرجعها فً الضمابر المناسبة,وتتحد تظهر وبهذا,  المؽفرة وطلب

ُتوُبواْ  ف إِن ﴿:-تعالى-قوله بٌن التناسب بٌان وفً راً  ٌ كُ  ٌ  ٌْ إِن لَُّهمْ  خ  لَّْوا و  و  ت  ْبُهمُ  ٌ  ذِّ اباً  هللّاُ  ٌُع  ذ  ا ِفً أ لٌِماً  ع   ٌ ْن  الدُّ

ةِ  اآلِخر  ا و  م  ً   ِمن األ ْرِض  ِفً ل ُهمْ  و  لِ ال   و   الكفار بجهاد أمرت التً اآلٌات من قبلها وما(2)﴾ ن ِصٌر   و 

ا﴿:-تعالى-قوله فً والمنافقٌن ا ٌ  ه  ٌُّ ًُّ  أ  ِب اِهدِ  النَّ اِفِقٌن   اْلُكفَّار   ج  اْلُمن  اْؼلُظْ  و  ِهمْ  و  ٌْ ل  اُهمْ  ع  ؤْو  م  نَّمُ  و  ه  ِبْبس   ج   و 

ِصٌرُ   تعقٌب فً القرآن عادة على جاء بجهادهم األمر بعد التوبة إلى بدعوتهم التفرٌع أن بٌن(3)﴾ اْلم 

 .(4)بالوعد الوعٌد

 والرد: الترجيح في العادات توظيف-ج

 أسلوبه,وتتبع استقراء فً كان,  ومقاصده بؽاٌاته كالمه,وأدرى بمعانً ؼٌره من أعلم المتكلم وألن

 ٌوافق بما منها المعانً,واالنتخاب احتماالت بٌن الترجٌح فً والمتشابهات,أثر النظابر فً عاداته

 وتبرز الخفً فٌنكشؾ,  الؽرض وجه ٌستجلى ,وبه المراد االحتمال,فٌتعٌن ستار إزاحة ٌتم به,  السٌاق

 المعنى,وأقوال احتماالت بٌن مرجحا الكرٌم القرآن عادات-هللا رحمه-عاشور ابن اعتمد الؽاٌة,ولقد

 عن الؽرٌب علٌها,واستبعد والدخٌل مقاصدها عن البعٌد ٌوابمها,ورد ما فانتخب,  المفسرٌن

ف ُرواْ  الَِّذٌن   إِنَّ  ﴿:-تعالى-قوله تفسٌر ؼاٌاتها,ففً اء   ك  و  ِهمْ  س  ٌْ ل  ُهمْ  ع  ْرت   بٌن(5)﴾ٌُْإِمُنون   ال   ُتنِذْرُهمْ  ل مْ  أ مْ  أ أ نذ 

 ٌكون,  للعهد أنه لالستؽراق,فعلى المفٌد إما:للعهد,أوللجنس الموصول االسم فً بــ)الـ( التعرٌؾ أن

 للجنس أنه الشرك,وعلى رإساء من وأضرابهم المؽٌرة بن والولٌد جهل كؤبً معهودون قوم به المراد

 مخصوصا,أو عاما ٌكون:إما الوجه هذا وعلى الٌإمنون( بقرٌنة) أنواعه أبلػ الكفر من المراد ٌكون, 

 فٌمن جعله من المفسرٌن من أن إلى مشٌرا,  منهم الكفر على مات لمن الخصوص به أرٌد عموما

قَّتْ  الَِّذٌن   إِنَّ ﴿:-تعالى-قوله بالكفر,ونظٌره علٌه قضً ِهمْ  ح  ٌْ ل  تُ  ع  لِم  بِّك   ك   أنه إلى منبها(6)﴾ ٌُْإِمُنون   ال   ر 

 أن ذلك على حملهم,  الٌهود رإساء من رافع وأبً أخطب بن حًٌ فً جعلها من اللفظ,ومنهم عن بعٌد

 لبعده التؤوٌل هذا استبعد أنه إال,  والمنافقٌن الٌهود سوى الكافرٌن من المدٌنة فً مدنٌة,ولٌس السورة

 الكفار من خاص فرٌق الجمٌع عند المعنى أن على مإكدا,  للسٌاق ومعارضته الكرٌم القرآن عادة عن

 .(7)إٌمانهم ٌرجى ال
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 الخاتمة:

 هللا,والصالة هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي لل الصالحات,الحمد بنعمته تتم الذي لل الحمد

 هذا فً إلٌها توصلت نتابج فهذه هداه,وبعد تبع ومن وصحبه آله وعلى محمد سٌدنا على والسالم

 الكرٌم: القرآن بتدبر المشتؽلٌن بها أذكر أن أحببت البحث,وتوصٌات

 : النتابج أوال:

 عباراتهم اختالؾ على,  وحدٌثا قدٌما الكرٌم القرآن استعمال بمعهود المسلمٌن علماء اعتناء (4)

 المراد. وتعٌٌن المعنى كشؾ فً بالؽة وأهمٌة كبٌر أثر من له لما,  المصطلح فً

 تعٌٌن فً المراد,ومرجح وفهم المعنى كشؾ إلى الكرٌم:طرٌق القرآن استعمال معهود معرفة (2)

 القرآن تفسٌر فً القوٌم المنهج عن الزلل من االحتمال,حافظ عند والؽاٌة المعنى

 بالقرآن. للقرآن تفسٌر أنه ذلك,  هللا على التقول من الكرٌم,وعاصم

 والتركٌب,)ب(ومعهود اللفظ اصطالح فً معهود إلى:)أ( ٌتنوع الكرٌم القرآن استعمال معهود (3)

 األسلوب. عادة فً

 اللؽة جهة من ال,  الكرٌم القرآن فً تكرره جهة من ٌعرؾ الكرٌم القرآن استعمال معهود (4)

 الكرٌم,وتدبره. للقرآن الكامل االستقراء استخراجه ,وطرٌق العربٌة

 التوصيات: ثانيا:

 وعلومه. الكرٌم القرآن تفسٌر تدرٌس فً العلم بهذا االعتناء (4)

 حوله. العلمٌة والمإتمرات الندوات بعقد ,  علٌه والحكم وتوظٌفه استنباطه منهج تؤصٌل (2)

 البحث: في والمراجع المصادر أهم قائمة

 دار هـ,مكتبة4444 ,3إبراهٌم,ط الفضل أبو محمد:للزركشً,تحقٌق القرآن علوم فً البرهان (4)

 .244 ,4/499 -مصر– الثرات,القاهرة

 الشبون ,وزارة4القرآنٌة,ط الدراسات مركز:للسٌوطً,تحقٌق القرآن علوم فً اإلتقان (2)

–المنورة الشرٌؾ,المدٌنة المصحؾ لطباعة فهد الملك واإلرشاد,مجمع واألوقاؾ اإلسالمٌة

 4/489 -السعودٌة العربٌة المملكة

 .4/32 ,تونس, للنشر التونسٌة الدار م,4984عاشور,ط, البن والتنوٌر التحرٌر (3)

 تؤصٌلٌة الداللً)دراسة الترجٌح فً واستعماالته,وأثره معانٌه من القرآن,والمعهود عرؾ (4)

 فً الدكتوراه درجة نٌل متطلبات الستكمال الخالدي,رسالة محمود فالح ألحمد , تطبٌقٌة(

 .-األردن-,إربد(م2447/2448)الٌرموك بجامعة وعلومه القرآن تفسٌر

 م,رسالة2444-هـ4,4432الثنٌان,ط حمود بن تطبٌقٌة,لراشد األسلوبٌة:دراسة القرآن عادات (5)

 بن محمد اإلمام بجامعة الدٌن أصول بكلٌة وعلومه, القرآن فً الدكتوراه درجة لنٌل مقدمة

 .-السعودٌة العربٌة المملكة-سعود,الرٌاض


