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موقف الطَّاهر بن عاشور من العطف بين الخبر واإلنشاء في القرآن  
 الكريم 

 ياسر أحمد مرسي محمد سطوحي
 .،مصر،القاهرةعلوم القرآن، كلية أصول الدين ، جامعة األزهرقسم التفسير و 

 YasserStouhy.11@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني: 
 الملخص: 

العطف   منع  إلى  المفسرين  جمهور  وتبعهم  والنحاة  البالغيين  جمهور  ذهب 
بين الجملة الخبرية والجملة اإلنشائية؛ لما بينهما من تبايٍن تامٍ ، ورأى الشيخ  

حمد الطاهر بن عاشور جواز هذا النوع من العطف، مخالًفا في تفسيره رأى  م
األمثلة،   ببعض  له  ومستشهًدا  األدلة،  ببعض  رأيه  على  مدلاًل  الجمهور، 
في   وتنظر  المسألة،  في  الرأيين  على  الضوء  لتلقي  الدراسة  هذه  فجاءت 

هل ُوف ِّق    أدلتهما، وترجح الرأي الذي يتفق وجزالة سياق النظم الشريف، وترى 
ه لرأي جمهور البالغيين والمفسرين المانعين   الشيخ ابن عاشور في نقده ورد ِّ
العطف بين الخبر واإلنشاء في القرآن الكريم، أو أنَّه قد جانبه الصواب الذى  
البحث من مقدمٍة،   ن  تكوَّ الكريمة؟وقد  ُتحمل عليه اآلية  كان من األولى أن 

يتضمن عطف الخبر على اإلنشاء وعكسه  وتمهيٍد، ومبحثين:المبحث األول:  
لبعض   دراسة  الثاني: يتضمن  والمبحث  والطاهر بن عاشور،  الجمهور  بين 
دراسة   ( والتنوير  التحرير  في  وعكسه  اإلنشاء  على  الخبر  عطف  مواضع 
وبعض   نتائج،  من  البحث  هذا  إليه  توصل  ما  أهم  فيها  وخاتمٍة:  تطبيقية(، 

 ع، وفهرس الموضوعات.المقترحات، وأهم المصادر والمراج
 العطف، الخبر، اإلنشاء، الجمهور، الطاهر بن عاشور.  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
The audience of the rhetorical and sculptors and followed by 

the audience of interpreters went to prevent the sympathy 

between the news and the structural sentence, because of the 

complete contrast between them, and saw Sheikh Mohammed 

Taher bin Ashour the possibility of this kind of kindness, 

contrary in his interpretation the opinion of the public, 

indicating his opinion with some evidence, and citing some 

examples, This study came to shed light on the two opinions 

on the issue, and considers their evidence, and the opinion that 

is consistent with the context of the honorable regimes, and 

sees whether Sheikh Ibn Ashour agreed in his criticism and 

response to the opinion of the public of the rhetorical and 

interpreters who are preventing the sympathy between the 

news and the creation in the Holy Quran, or that he may His 

right side, which was the first to be carried the holy verse?The 

research consisted of an introduction, a preface, and two 

papers: the first: the kind of news on the creation and its 

reflection between the public and Taher Bin Ashour, and the 

second: includes a study of some of the places of kindness of 

the news on creation and its reflection in editing and 

enlightenment (applied study), and conclusion: the most 

important findings of this research, some proposals, the most 

important sources and references, and the index of topics. 

Keywords: Kindness, News, Creation, Public, Taher Bin 

Ashour.  
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 مقدمة 
الم على أشرف األنبياء وخاتم المرسلين  الة والسَّ الحمد هلل رب العالمين، والصَّ

 سيدنا محمٍد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين. وبعد؛
مين رتبإإإإًة الإإإإذين تعإإإإددت  ا المتقإإإإد ِّ رين المتإإإإأخ ِّرين زمانإإإإً فإإإإإنَّ مإإإإن أعإإإإالم المفسإإإإ ِّ

ارة العلإإم، ودقإإة الفهإإم، وعمإإق الفكإإرة، مإإواهبهم، وتنوعإإا مشإإاربهم، وُعرفإإوا ب إإز 
وثقوب النظرة، ورسإو  القإدم، وعلإو الكعإب فإي شإتى الفنإون ومختلإف العلإوم: 

اهر بإإن عاشإإور  امإإة محمإإد الطإإَّ  –طيإإَّب ث ثإإراه  –الشإيخ العاًلمإإة والبحإإر الفهَّ
الإإإذي أسإإإهم بقسإإإٍ  وافإإإٍر، ونصإإإيٍب كبيإإإٍر فإإإي الكشإإإف عإإإن مظإإإاهر اإلعجإإإاز 

ة بإظهار أسراره والوقوف على دقائقه، وذلك من خإالل تفسإيره القرآني، والعناي
تحريرررر المعاررري الترررد د وتاررروير العقررري اللد رررد فررري تفترررير الكترررا  القإإإي ِّم ) 
(،   وقإد لفإا نظإري وجإذب انتبإاهي التحريرر والتاروير( المشهور بإإإإإ )  المليد

مسإائل علإم أثناء مطالعتي ودراستي لتفسيره: خوضإه غمإار مسإألة دةيقإٍة مإن 
 -أال وهي مسألة عطف الخبر على اإلنشاء، واإلنشاء على الخبإر  –البالغة  

التي ثبا فيها الرأي، وتجمد الفكإر منإذ أمإٍد بعيإٍد، فرأيإُا الطإاهر بإن عاشإور 
دوا مإتعليإه، وغيإر مسإل ٍِّم بمإا ا إ ذهبإواا رأي الجمهور، غيإر آبإٍه بمإا يخالف فيه

حيحة، واألمثلإإإة  ليإإإه، مإإإدل ِّاًل علإإإى رأيإإإهعفإإإي مإإإذهبهم  باألدلإإإة الناصإإإعة الصإإإَّ
ا كانإإا هإإذه المسإإألة متصإإلًة بالتفسإإير، ولهإإا أثإإر  بإإي ِّن   ريحة، ولمإإَّ القرآنيإإة الصإإَّ

ي فإإي  –فإإي هإإذا البحإإث  –علإإى المعنإإى، قمإإُا  بدراسإإتها ومناقشإإتها ر بإإًة منإإ ِّ
بيان سبب مخالفة الطاهر بن عاشور لجمهإور البالغيإين والمفسإرين فإي هإذه 

، والوقوف على أثرها في الكشف عن دقائق التفسير، وتذوق اإلعجاز المسألة
ر ث لي  –ُمبدًيا الرأي    القرآني، فيما انتهى إليإه الشإيخ الطإاهر، هإل   -بما يسَّ

ه لرأي الجمهور، أو أنَّه قد جانبه الصواب ؟   ُوف ِّق في نقده ورد ِّ
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قإإة تصإإر  فإإي وجإإوه وغنإإيع عإإن البيإإان أنَّ أمثإإال هإإذه المسإإائل البال يإإة الدةي
د لهإإإم عميإإإق الصإإإلة بإإإين علإإإم البالغإإإة والتفسإإإير، وكإإإأن ِّي بهإإإا  المفسإإإرين لتِّكإإإ ِّ
ُتنإإإادي علإإإيهم قائلإإإًة: لإإإن يإإإدرا المفسإإإر دقإإإائق التفسإإإير، ولإإإن يتإإإذوق جمإإإال 
اإلعجاز القرآني إال من خالل علم البالغة، كما أنَّها تِّك ِّد على أنَّ عطاءات 

تنتهي، وأنَّ كلَّ جيٍل قرآنيٍ  له حظإه ونصإيبه القرآن ال تنقضي، وفيوضاته ال 
منهإإإا، كمإإإا أنَّ أمثإإإال هإإإذه االسإإإتدراكات مإإإن العلمإإإاء بعضإإإهم علإإإى بعإإإض ال 
نقم مإإن أقإإدارهم وفضإإلهم، وال تحإإ ه مإإن مكإإانتهم ومنإإزلتهم، وال تقإإد  فإإي  تإإُ
علمهم وفقههم، فقد كانا غايتهم منها: حفإ  العلإم وصإيانته، ومإن حكمإة ث 

أن جعإإإل مإإإن بركإإإة أهإإإل العلإإإم اإلفإإإادة مإإإن صإإإوابهم وخطإإإأهم،  –سإإإبحانه  –
ونفعنا بعلومهم  فرحمهم ث رحمًة واسعًة، وجزاهم عن العلم وأهله خير الجزاء،

 في الدارين.   

 أسبا  اختياري هذا الموضوع:
 وقد وقع اختياري على هذا الموضوع لألسباب اآلتية:

( القيمة العلمية لكتاب )التحرير والتنوير( للطإاهر بإن عاشإور حيإث حإوى 1)
بإإين دفتيإإه كثيإإًرا مإإن القواعإإد المتعلقإإة بتفسإإير القإإرآن الكإإريم وأصإإوله، ال سإإيما 

 القواعد المتصلة بالدرس البالغي، وإظهار بالغة القرآن وبيان إعجازه. 
م فإإإذ  مإإإن أعإإإالم المفسإإإرين 2) أعنإإإي الشإإإيخ ابإإإن  –( إلقإإإاء الضإإإوء علإإإى علإإإال

 حتى ينال حقه من العناية بمِّلفاته، والتكريم السمه. -عاشور
( إبإإإإراز جانإإإإٍب مإإإإن جوانإإإإب اإلعجإإإإاز البالغإإإإي فإإإإي القإإإإرآن، والعنايإإإإة بإإإإه 3)

 والكشف عن معانيه، وبيان أسراره.
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( التأكيد على أهمية علم البالغة كأداٍة من أدوات المفسر، وآلٍة مإن آالت 4) 
عإن القرآني، وبيان صلتها الوثيقة بالتفسير وأثرها فإي الكشإف تذوق اإلعجاز  

دقائقإإه، وذلإإك مإإن خإإالل إبإإراز عنايإإة الطإإاهر بإإن عاشإإور باألسإإرار البال يإإة 
 وتطبيقها على اآليات القرآنية.

 الدراسات التابقة: 
موقف الطإاهر بإن عاشإور فإي تفسإيره  –في حدود اطالعي   –لم يتناول أحد   

 ، من العطف بين الخبر واإلنشاء في القإرآن الكإريم بالدراسإة فإي بحإٍث مسإتقلٍ 
غاية ما هنالك أنَّ الخالف بين العلماء في جواز العطف بين اإلنشاء والخبر 

كتإإب النحإإو فإإي بإإاب العطإإف ككتإإاب م نإإي اللبيإإب عإإن بعإإض قإإد ُذكإإر فإإي 
، كمإإا ُذكإإر فإإي كتإإب البالغإإة (144 - 2/142) كتإإب األعاريإإب البإإن هشإإام

/ 2) فإإي علإوم القإإرآن تقإانذكإره السإإيوطي فإي اإلفإي بإاب الفصإإل والوصإل، و 
و ع)فإإإي ( 382 انِّي النإإإَّ بالعإإإي الثإإإَّ الر  ي: نال والاأل  دال  فإإإِّ ةٍ  قالوالاعإإإِّ مإإإَّ ا ُ  ُمهِّ تإإإال رُ  يالح  ى ال ُمفالسإإإ ِّ  إِّلإإإال

ا رِّفالتِّهإإإال أويالتهم فيمإإإا ورد فإإإي ، كمإإإا أفإإإرد رأي الجمهإإإور وبإإإيَّن مسإإإالكهم وتإإإ(مالع 
القرآن الكريم مإن آيإاٍت يإدله ظاهرهإا علإى جإواز العطإف بإين الخبإر واإلنشإاء 

فإإي بحإإٍث مسإإتقٍل وسإإمه  -حفظإإه ث –األسإإتاذ الإإدكتور محمإإود توفيإإق سإإعد 
 بإإإإإإإإإإإإإإإ)) مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر((، وقد أفدُت منه في بحثي هذا. 

 تبعته في البحث: مالمح الماهج الذي ا 
 -التحليلإإإإي  -وقإإإإد اتبعإإإإُا فإإإإي هإإإإذا البحإإإإث المإإإإنهج التكإإإإاملي ) االسإإإإتقرائي 

المقارن(، وذلك إلبراز موقف كلٍ  من جمهإور المفسإرين والبالغيإين   -النقدي  
والطإإاهر بإإن عاشإإور مإإن العطإإف بإإين الخبإإر واإلنشإإاء فإإي القإإرآن الكإإريم، ثإإم 

بيإإان أدلإإة كإإلٍ  مإإن دراسإإة المسإإألة بمإإا يجلإإي للقإإارح الكإإريم محإإل النإإزاع فيهإإا و 
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الفإإإريقين، والسإإإإبب الإإإإذي ألجلإإإه خإإإإالف الطإإإإاهر بإإإن عاشإإإإور رأي الجمهإإإإور، 
ر  ا تيسإَّ والمقارنة بين الرأيين من خالل ذكر أمثلٍة تطبيقية، ثإم إبإداء الإرأي ممإَّ
ه لإإإإرأي  ق فإإإإي نقإإإإده ورد ِّ لإإإإي فيمإإإإا انتهإإإإى إليإإإإه الشإإإإيخ ابإإإإن عاشإإإإور، هإإإإل ُوفإإإإ ِّ

الشريف، أو أنَّه قد جانبه الصواب الإذى   الجمهور، وتناسب رأيه لسياق النظم
 ؟ولى أن ُتحمل عليه اآلية الكريمةكان من األ

ا تفصإإيله فكإإان علإإى  هإذا مجمإإل المإإنهج العلمإإي الإإذي سإإار عليإإه البحإإث، وأمإإَّ
 النحو اآلتي: 

عرضُا رأي الجمهإور وأدلإتهم ومسإالكهم فيمإا ورد فإي القإرآن الكإريم  (1)
 من العطف بين الخبر واإلنشاء.

 ُت رأي الطاهر بن عاشور في المسألة مشفوًعا بأدلته.ذكر  (2)
ًدا بمإإإا  (3) حإإإُا الإإإرأي الإإإذي انشإإإر  لإإإه صإإإدري واطمإإإأنَّ لإإإه قلبإإإي مِّيإإإَّ رجَّ

 ظهر لي من أدلة.
لُا موقإإف الطإإاهر بإإن  (4) استعرضإإُا كتإإاب ) التحريإإر والتنإإوير(، وسإإجَّ

عاشور مإن اآليإات التإي ُعطإف فيهإا الخبإر علإى اإلنشإاء، واإلنشإاء 
 .على الخبر

صنَّفُا تلك اآليات، فكانا على نوعين: مواضع عطف الخبر على  (5)
 اإلنشاء، ومواضع عطف اإلنشاء على الخبر. 

اكتفيُا بذكر أربعة مواضع لكل ِّ نوٍع، وقمُا بدراستها دراسإًة مقارنإة،  (6)
 على غيرها. -ال محالة –وهي ستدله 

رُت محإإإإل النإإإإزاع بإإإإين الجمهإإإإور والطإإإإاهر بإإإإن عاشإإإإور فإإإإي كإإإإل ِّ  (7) حإإإإرَّ
 موضٍع.
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بي ِّنإإإإُا الوجإإإإه الإإإإذي يتفإإإإق وجزالإإإإة الإإإإنظم القرآنإإإإي الجليإإإإل، ويتناسإإإإب  (8)
 وسياقه الشريف في كل ِّ موضٍع مِّيًَّدا بالدليل.

ذكإإرُت أقإإوال العلمإإاء بالنقإإل الحرفإإي، إذا كانإإا نصوصإإها دةيقإإة مإإع  (9)
القيإإإإام بإإإإالتحقيق والتعليإإإإق عليهإإإإا إن كإإإإان هنإإإإاا مإإإإا يقتضإإإإي ذلإإإإك، 

 األفكار التي يمكن استنتاجها منها في ذلك الموضوع.واستنباط أهم 
عزوُت كل قوٍل إلى قائله، والتأكد من صإحة نسإبته لإه، مإع ذكإر  (10)

 وروده في مظآنه كلما أمكن ذلك.
بيَّنُا معاني بعض األلفاظ ال امضة، وذلك بالرجوع إلى المعاجم  (11)

 المعتمدة، وكتب التعريفات، وذكرُتها في الهامش.

 ة:محتويات الرسال
وقد اقتضا طبيعة البحث أن يقوم علإى خطإة علميإة تقإوم علإى تقسإيمه إلإى 

 مقدمٍة، وتمهيٍد، ومبحثين، وخاتمة.

ا المقدمإإإة ففيهإإإا بيإإإان أسإإإباب اختيإإإاري هإإإذا الموضإإإوع وأهدافإإإه، وأهميتإإإه،  أمإإإَّ
 والمنهج العلمي الذي سار عليه البحث، ورسم الخطة الفنية لهذا البحث.

ا التمهيإإإإد ف يإإإإه  بيإإإإان أسإإإإباب عإإإإدم ذكإإإإري ترجمإإإإة للطإإإإاهر بإإإإن عاشإإإإور، وأمإإإإَّ
 والتعريف بتفسيره، وبمسائل العطف والخبر واإلنشاء.  

ا المبحإإإإإث األول: فتضإإإإإمن عطإإإإإف الخبإإإإإر علإإإإإى اإلنشإإإإإاء وعكسإإإإإه بإإإإإين  وأمإإإإإَّ
 الجمهور والطاهر بن عاشور، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول: رأي الجمهور وأدلته.

 بن عاشور وأدلته. المطلب الثاني: رأي الطاهر
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 المطلب الثالث: الرأي المختار في المسألة.

 المطلب الرابع: القائلون بجواز العطف بين الخبر واإلنشاء قديًما وحديًثا.

والمبحإإث الثإإاني: فتضإإمن دراسإإة لإإبعض مواضإإع عطإإف الخبإإر علإإى اإلنشإإاء 
 وعكسه في التحرير والتنوير ) دراسة تطبيقية(، وفيه مطلبان:

 ألول: من مواضع عطف الخبر على اإلنشاء في التحرير والتنوير.المطلب ا

 المطلب الثاني: من مواضع عطف اإلنشاء على الخبر في التحرير والتنوير.
ا الخاتمإإإإة ففيهإإإإا أهإإإإم مإإإإا توصإإإإل إليإإإإه هإإإإذا البحإإإإث مإإإإن نتإإإإائج، وبعإإإإض  وأمإإإإَّ

 المقترحات، وأهم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. 
ي –فإإإي البحإإث، بإإإذلُا فيإإه وبعإإد، فهإإإذا عملإإي  قصإإإارى جهإإإدي  –حسإإإب ظنإإ ِّ

محاولإإًة للوصإإول بإإه إلإإى المسإإتوى المنشإإود، فإإإن تكإإن محإإاولتي هإإذه موفَّقإإإًة 
، وإكرامإإه لإإي، وإن تكإإن األخإإرى، فمإإن رحمإإة ث   –فإإذلك مإإن فضإإل ث علإإيَّ

ه ُيثيإإب المخطإإ  إذا اجتهإإد فإإي  –سإإبحانه  بالبإإاحثين عإإن الحإإق والصإإواب أنإإَّ
ق ففاته إدراكه، وحسبي أن ِّي اجتهدُت، والخيرال قصدُت، وما توفيقي إصابة الح

إال بإإاع عليإإه توكلإإُا وإليإإه ُأنيإإب، وصإإلى ث وسإإلم علإإى سإإيدنا محمإإٍد وعلإإي 
 آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب العالمين.

 الدكتور:

 مدرس التفتير وعلوم القرآن

 الد ن بالقاهرة.بكلية أصول 
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 التمهيد 

م بإين يديإه تمهيإًدا أذكإر فيإه ترجمإًة للشإيخ  اقتضا طبيعإة هإذا البحإث أن ُأقإد ِّ
تحريرر المعاري الترد د وتاروير العقري الطاهر بن عاشور، والتعريف بكتابإه ) 

(، كمإإا التحريررر والتارروير( المشإإهور بإإإإإإإ ) اللد ررد فرري تفتررير الكتررا  المليررد
اقتضا أن أذكر تعريإف العطإف وأنواعإه وأدواتإه، والخبإر وأغراضإه وأضإربه، 
واإلنشإإإاء وأقسإإإامه، واإلنشإإإاء الطلبإإإي وأنواعإإإه، لكنَّنإإإي ضإإإربُا عنهإإإا صإإإفًحا 
لشهرتها بين طالب العلإم فضإاًل عإن شإيوخه، ولكثإرة الكإاتبين فيهإا فقإد ُكتبإا 

 -بإإإل م إإإات  –رات عشإإإبإإإن عاشإإإور والتعريإإإف بتفسإإإيره افإإإي ترجمإإإة الطإإإاهر 
الرسإإائل العلميإإة التإإي ُخصصإإا لدراسإإة النإإواحي العلميإإة المختلفإإة فإإي تفسإإير 
التحرير والتنوير، كما أنَّ مسائل العطف والخبر واإلنشاء ال يخلو منها كتاب  
ه رأيإإُا أنَّ الكتابإإة فإإي هإإذه  مإإن كتإإب النحإإو والبالغإإة قإإديًما وحإإديًثا؛ لهإإذا كلإإ ِّ

حاصٍل فضاًل عن أنَّها نقإل  محإض ال جديإد فيإه، األمور ما هي إال تحصيل  
فتركُا تسطيرها والحديث عنها في بحثي هإذا، وأنإا علإى يقإيٍن تإامٍ  أنَّ أمثالهإا 
ال يخفإإإإى علإإإإى القإإإإارح الكإإإإريم، وإن خفيإإإإا رجإإإإع إليهإإإإا فإإإإي مظان ِّهإإإإا الكثيإإإإرة 

 المشهورة. 
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 المبحث األول: عطف الخبر علي اإلنشاء وعكته  

 طاهر بن عاشور بين اللمهور وال

 انقسم العلماء إزاء مسألة عطف الخبر على اإلنشاء وعكسه إلى فريقين:

عال العطإإف بإإين الخبإإر واإلنشإإاء؛ لمإإا بينهمإإا مإإن تبإإايٍن تإإامٍ ،  الفريررا األول: نإإال مال
 وقد ضمَّ هذا الفريق جمهور أهل العلم من البالغيين والنحاة والمفسرين.

ذهب إلى القول بصحة العطف بين الخبر واإلنشاء، وقد ضمَّ   الفريا الثاني:
هذا الفريق بعض العلماء مإن القإدامى والمحإدثين، وقإد مثإَّل وجهإة نظإرهم أتإمَّ 
مإة العصإر الحإديث الطإاهر بإن  ل رأيهم وأدلته أبين تفصيل: عالَّ تمثيل، وفصَّ

 عاشور عليه الرحمة. 

التإي تعضإد رأيإه رأيإُا أن أعإر  فإي  ولمَّا كان لكل ِّ فريٍق وجهإة نظإره وأدلتإه
هإإإذا المبحإإإث الشإإإريف مإإإذهب المإإإانعين المتمثإإإل فإإإي رأي الجمهإإإور، ومإإإذهب 
المجيزين المتمثل في رأي الطاهر بن عاشور وأدلإة كإلٍ  مإع بيإان الإرأي الإذي 
انشر  لإه صإدري واطمإأنَّ لإه قلبإي فإي المسإألة، ذاكإًرا بعإض العلمإاء القإائلين 

 لحديث، وذلك في أربعة مطالب:بالجواز في القديم وا

 المطلب األول: رأي اللمهور وأدلته.

 المطلب الثاني: رأي الطاهر بن عاشور وأدلته.

 المطلب الثالث: الرأي المختار في المتألة.

 المطلب الرابع: القائلون بلواز العطف بين الخبر واإلنشاء قديًما وحد ًثا.
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 وأدلته المطلب األول: رأي اللمهور 
اشترط البالغيإون لصإحة العطإف بإين أي ِّ جملتإين ُيقصإد التشإريك بينهمإا فإي 

، فإإإإن ُوجإإإد ُعطفإإإا (1)وجإإإود جإإإامٍع يجمإإإع بينهمإإإا أولهرررا:الحكإإم ثالثإإإة أمإإإور: 
 الجملة التالية على السابقة، وإال فال.

 

 والجإامع ،بينهمإا الجمإع ويقتضإي الشإي ين بين بقر ِّ يُ  الذي الوصف هو  الجامعوالمراد ب  (1)
 وباعتبإار هإذه، فإي إليإه والمسإند هإذه في إليه المسند باعتبار يكون   أن  يجب  الجملتين  بين

 :وقولإك ،ويمنإع ويعطإي ويكتب زيد   يشعر :كقولك ؛جميًعا هذه في والمسند  هذه  في  المسند
 يكونإإا نكإإأ مناسإإبة بينهمإإا كإإان إذا ،قصإإير   وعمإإرو   طويإإل   وزيإإد   ،كاتإإب   وعمإإرو   شإإاعر   زيإإد  

 ،مناسإإبة بينهمإإا يكإإن لإإم إذا كاتإإب   وعمإإرو   شإإاعر   زيإإد   :قولنإإا بخإإالف نظيإإرين، أو أخإإوين
  .ال أو مناسبة   بينهما كان ،طويل   وعمرو   شاعر   زيد  : وقولنا
ِذ ن   ِإنَّ : }تعإإالى قولإإه وعليإإه وا الررَّ را فرر  و اء   ك  ِيِهمِ  سرر  لرر  مِ  ع  ذ ِرت ها مِ  أ مِ  أ أ نررِ ِذِرهامِ  لرر  ون  ال تااررِ ]  { اِؤِماررا

 .القرآن شأن في كالم   قبله وما كفروا الذين شأن في كالم   هألنَّ  قبله؛  اعمَّ  طعفقُ  ،[6البقرة: 
ا .وخيإالي ،وهمإي ،عقلإي يتنإوع إلإى ثالثإة أنإواٍع: الشي ين بين  الجامعو   أن :فهإو العقلري أمرَّ

 والسإبب ،والمعلإول العلإة بإين كمإا ؛تضإايف   أو ،تماثإل    أو  التصإور  فإي  اتحإاد    بينهمإا  يكون 
  .الذهن في يجتمعا ال أن يأبى العقل فإنَّ  ؛واألكثر األقلو  ،والعلو والسفل ،والمسبب

 فإإنَّ ؛ صإفرة ولإون  بيإا  كلإون  ؛تماثري شربه  :تصإوريهما  بإين  يكإون   أن  فهو  :الوهمي  وأمَّا
 القيإامو  ،والسكون  التحراو  ،والبيا  كالسواد ؛تضاد أو .المثلين معر  في  يبرزهما  الوهم

 ؛بإإإإذلك وكالمتصإإإفات، والكفإإإإر واإليمإإإان ،واإلنكإإإإار واإلقإإإرار ،والمجإإإإيء والإإإذهاب ،والقعإإإود
 ،والجبإل والسإهل ،واألر  كالسإماء ؛تضراد شربه أو. والكإافر والمإِّمن  ،واألبيض  كاألسود
 فيجمإإإع المتضإإإايقين منزلإإإة بهمإإإا والشإإإبيهين المتضإإإادين ينإإإزل الإإإوهم فإإإإنَّ  والثإإإاني، واألول
   .الضد مع بالبال وًراحض أقرب الضد تجد ولذلك الذهن في  بينهما

ا الخيررالي ؛ كإالقلم والقرطإإاس، والعقإإد الخيإإال فإإي تقإارن   تصإإوريهما بإإين يكإون  أن : فهررووأمررَّ
 واإليضإا  ،(271:ص)  العلإوم مفتإا : ُينظإر .والجيد، والخاتم واإلصبع، وال راب والسواد

  (.239 ،238: ص) للسعد المعاني ومختصر ،(165: ص)
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 إيهإام إلإى أدَّى فإن أال ُيِّد ِّي ذلك العطف إلى إيهام خالف المقصود،  ثانيها:
 عطفهإا لكإون  عليهإا؛ ُتعطإف ولإم األولإى  عإن  الثانيإة  ُفصإلا   المقصود   خالف
 : الشاعر كقول قطًعا؛ لذلك الفصل وُيسمَّى غيرها، على لعطفها ُموهًما عليها

ت ظان   ِلم ي و  ا   أ ِبِغي أ نَِّاي س  الً *****  ِبه  لِ  ِفي أار اه ا ب د  ال  ت ِهِيما  الضَّ
 (1) . 

( أب إي) علإى معطوف   أنَّه  السامع  يتوهم  ل ال  ؛(تالُظنه )  على(  ُأرالاهالا)  يعطف  فلم
 مناسإبةٍ  وجإود  مإع هإذا كإذلك، ولإي  سإلمى، مظنونإات  مإن  فيكإون   منإه،  لقربه

 والمسإند  أظنههإا،: ُأراهإا معنإى ألنَّ  المسإند؛ في التحادهما الجملتين  بين  ظاهرةٍ 
 شإبه) البالغيإين عند  هذا وُيسمَّى. محب  الثانية وفي محبوب،  األولى  في  إليه

 . (2)(االنقطاع كمال

 

، واألطول شر  تلخإيم السابقة المصادر، وهو في قائله ُيعرف وال الكامل، من البيا  (1)
 (.293، 292/ 2(، وبغية اإليضا  )2/24المفتا  )

(، وبغيإإة اإليضإإا  2/24، واألطإإول شإإر  تلخإإيم المفتإإا  )السإإابقة المصإإادر: ُتنظإإر (2)
(2 /292 ،293    .) 

 شإبهأعنإي  –عدَّ هإذا السإبب  -رحمه ث  –  عباس  حسن  فضل  /لدكتورهذا؛ ولم يرتض ا
 بين الجمل؛ لألسباب التالية:  الفصل أسباب من  -االنقطاع كمال

بإل ذكإره المتإأخرون بعإده،  –رحمإه ث  –هذا السبب لم يذكره الشإيخ عبإد القإاهر   أواًل: أنَّ 
 السكاكي، ثم تبعه من بعده. -حسب ظن ِّه  –وأول من أشار إليه 

ا: أنَّ الإإدافع لهإإم لإإذكر هإإذا السإإبب محإإافظتهم علإإى القسإإمة العقليإإة المنطقيإإة، وأمإإر   ثانيإإً
 البالغة ال ينب ي أن يخضع لهذه القسمة العقلية المنطقية. 

ثالثإإًا: إنَّ الإإذين ذكإإروه لإإم يجي إإوا لإإه إال بمثإإاٍل واحإإٍد هإإو هإإذا البيإإا السإإابق، وال يصإإح فإإي 
 د لها إال مثااًل واحًدا. العقل أن تكون هناا قاعدة ال نج

 -تبإارا وتعإالى –رابًعا: ما ذكروه منتقض ومردود  بأفصح الكالم وأفضله، وهإو كتإاب ث 
ام ي و اِبت لاوا ومن األمثلة المبرهنة على ذلك: قوله تعإالى: } ي اِلي تر  ترَّ وا ِإذ ا ح  ل غرا ا    ب  ِِنِ  الاِ كر   فر 

== 
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مِ   آن ِتتامِ  ِاها ًدا  مرِ شرِ اِدف عاوا  را ِيِهمِ   فر  مِ   ِإلر  و ال ها ا  و ال    أ مرِ ر اًفا  ت ِأكالاوهر  اًرا ِإسرِ د  برِ وا أ نِ  و  را { ] النسإاء: ي ِكبر 
وا [. ففي هذه اآلية جمل ثالث: األولى: }6 ام ي و اِبت لرا {، والثانيإة: جملإة الشإرط وجوابإه اِلي تر 
{. والشاهد في هذه الجملة الثالثإة؛ إذ ت ِأكالاوه ا و ال  {، الثالثة: } ف اِدف عاوا ........ آن ِتتامِ   ف ِِنِ   }

ألنَّ معنى جملة الشرط: حينما يكبر  -جملة الشرط –ال يصح عطفها على الجملة الثانية 
اليتامى، وتأنسون منهم رشًدا، ويصيرون قادرين على التصإرف فإي أمإوالهم؛ فإادفعوا إلإيهم 

ا و ال  } هإإذه األمإإوال. والجملإإة الثالثإإة:  نهإإي  للمسإإلمين عإإن أن يإإأكلوا أمإإوال اليتإإامى  {ت ِأكالاوهرر 
ا و ال  } عطإإف الجملإة األخيإإرة  –إذن  –حإال صإإ رهم. ال يجإوز  علإإى الثانيإإة؛ ألنَّ  {ت ِأكالاوهر 

العطإإف يقتضإإي التشإإريك، وال تشإإريك بإإين الجملتإإين؛ ألنَّ الثانيإإة تتحإإدث عإإن اليتإإامى بعإإد 
حإإإال يإإتمهم وصإإ رهم. لكإإإن يجإإوز عطإإف الجملإإإة أن انتهإإى يإإتمهم، والثالثإإإة تتحإإدث عإإن 

األخيرة على األولى، وهو عطف في غايإة الحسإن؛ إذ يصإير المعنإى: وابتلإوا اليتإامى، وال 
وهإي إذا جإاءت  -تأكلوا أموالهم. وبناًء على القاعدة التي ذكرها المتأخرون من البالغيإين 

طفها على األخإرى، امتنإع جملة مسبوقة بجملتين، وجاز عطفها على إحداهما، ولم يجز ع
بإدون واو، مإع  {ت ِأكالاوه ا و ال  } كان ينب ي أن تأتي الجملة الثالثة في اآلية:   -العطف بالواو

وكتاب ث هو المرجع األساس. وعلى هذا؛ فقول الشاعر:  -كما ترى  –أنَّها جاءت بالواو  
ه قيإل لإه:  ) أراها فإي الضإالل تهإيم( جإاءت بإدون واو؛ ألنَّهإا جإواب عإن سإِّال مقإدٍر، كأنإَّ

وماذا تقول في ظن ِّ سلمى بأنَّك تب ي بها بداًل؟ هل صحيح  ذلك؟ فقال: ُأراها فإي الضإالل 
(. وأيَّده في ذلك 422،  421تهيم. ُينظر: البالغة فنونها وأفنانها .... علم المعاني )ص:  

بعد ذكره األمثلة حيث قال  -حفظه ث –شيخنا العالمة األستاذ الدكتور محمد أبو موسى 
التي مثَّلوا بهإا لشإبه كمإال االنقطإاع:ه هإذه خالصإة كالمهإم فإي هإذا الوجإه، وهإو لإي  إال 
تفسيًرا لسقوط الواو، ولي  فيإه كشإف  عإن عالقإة هإذه الجملإة بالإذي قبلهإا، وقإد نبَّهإوا إلإى 

ا أنَّ هإإذه يمكإإن أن تكإإون مإإن شإإبه كمإإال االتصإإال، وبإإذلك يبقإإى شإإبه كمإإال االنقطإإاع با بإإً
ا مإإن أي شإإاهد، وهإإذا هإإو الوجإإه الإإذي نرضإإاهه. أهإإإ دالالت التركيإإب ) ص:  ، 320فارغإإً

321.) 
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ا ومعنإإإًى أو معنإإإًى فقإإإ  ثالثهرررا: ، وذلإإإك (1)اتفإإإاق الجملتإإإين خبإإإًرا وإنشإإإاًء لفظإإإً
 كقوله تعالى: 

ار   و ِإنَّ (  13)  ن ِعيم    ل ِفي  اأِل ِبر ار    ِإنَّ }   ِحيم   ل ِفي اِلفالَّ ، فقإد ُعطفإا جملإة } (2){ج 
ار   ِإنَّ  ي اِلفالررَّ يم   ل فررِ حررِ ر ار   ِإنَّ  { علإإى جملإإة }ج  ي اأِل بررِ يم   ل فررِ { بإإالواو؛ التفإإاق  ن عررِ

ا ومعنإإًى، ولوجإإود جإإامٍع يجمإإع بينهمإإا، وهإإو قإإانون الجإإزاء  الجملتإإين خبإإًرا لفظإإً
 الرباني ذي الصورتين المتضادتين، لفريقين متضادين، هما األبرار والفجار.

ي ي ا وكقوله تعالى: } م   ب ارِ ذاوا آد  ت كامِ  خرا د   ِزيار  ي ِ  ِعارِ ِلد   كرا وا م ترِ لرا كا باوا و  ر   و ال   و اشرِ
باوا كالاوا ، فإنَّ جمل }(3){  تاِتِرفاوا { معطوفة  بالواو على جملة  تاِتِرفاوا و ال   و اِشر 

ذاوا}  ت كامِ  خررا ا واردة   ِزيارر  بلفإإ  األمإإر  –كمإإا تإإرى  –{، وكلههإإا جمإإل  إنشإإائية  لفظإإً
ا  فإإي الجمإإل الإإثالث اأُلول، وبلفإإ  النهإإي فإإي الجملإإة األخيإإرة، ومعناهإإا جميعإإً

 على اإلنشاء. 

ِذن ا  و ِإذِ وكقوله تعالى: }   ي  ِميث اق    أ خ  ر اِئيي    ب ارِ ون   ال   ِإسرِ دا ِ نِ  ّللاَّ   ِإالَّ  ت ِعبرا د  ِباِلو الرِ  و 
اًنا ِذي  ِإِحت  ِرب ي  و  ام ي  اِلقا اِكينِ و اِلم    و اِلي تر  وا  تر  قاولرا اسِ   و  ًاا ِللارَّ ، فالجملإة (4){ حاترِ

ا ومعنإإًى }  وا اإلنشإإائية لفظإإً ا قاولررا { معطوفإإة  بإإالواو علإإى الجملإإة الخبريإإة لفظإإً
 

وهذا االتفاق بين الجملتين من موجبإات الوصإل بينهمإا بمعنإى أنَّهمإا فريضإة  ضإرورية    (1)
ا اتفإإإاق الجملتإإإين فإإإي اإلسإإإمية والفعليإإإة، واتفإإإاق الفعليتإإإين فإإإي  ُد صإإإحة العطإإإف، أمإإإَّ ُتوجإإإِّ
ح عنإإإد  نات الوصإإإل بعإإإد وجإإإود المصإإإح ِّ المضإإإي والمضإإإارعة إال لمإإإانٍع فهإإإذان مإإإن محسإإإ ِّ

ه (، 165(، واإليضإإإا  )ص: 271. ُينظإإإر: مفتإإإا  العلإإإوم ) ص:جمهإإإور البالغيإإإين، فتنبإإإَّ
 (.239، 238ومختصر المعاني للسعد )ص: 

 . 14، 13االنفطار:  (2)
 . 31األعراف:  (3)
   .83البقرة:  (4)



 

1569 

ون   ال  اإلنشإإإإإإإائية معنإإإإإإإًى }  دا ا قولإإإإإإإه: ت ِعبرررررررا {؛ ألنَّ معناهإإإإإإإا: ال تعبإإإإإإإدوا. وأمإإإإإإإَّ
ِ نِ } د  ِباِلو الررِ اًنا و  ا: وتحسإنون بمعنإإى: وأحسإإنوا، فتكإإون خبريإإة  { ِإِحترر  فتقإإديره إمإإَّ

 .  (1)لفًظا إنشائية معنًى، وإمَّا: وأحسنوا، فتكون إنشائية لفًظا ومعنىً 
ا ومعنإإإًى؛ كقإإإولهم: ه ال تإإإدُن مإإإن  ا إذا اختلفإإإا الجملتإإإان خبإإإًرا وإنشإإإاًء لفظإإإً أمإإإَّ

كه، وه هإإإل ُتصإإإلح لإإإي كإإإذا أدفإإإُع إليإإإك األجإإإرة؟ ه بإإإا لرفع فيهمإإإا، األسإإإد يأكلإإإُ
 وكقول الشاعر:

 .(2) وقال رائدهم: أرسوا نزاولاها ***** فكي  حتِف امرئ  يلري بمقدار
أو اختلفتإإا خبإإًرا وإنشإإاًء معنإإًى فقإإ ؛ كقولإإك: ه مإإات فإإالن  رحمإإه ثه، فحين إإٍذ 
يجإإب فصإإل التاليإإة عإإن السإإابقة، ويمتنإإع وصإإلهما بإإالواو العاطفإإة؛ لمإإا بينهمإإا 

 

ُدونال  الال ومجإإإإإيء الجملإإإإإة اإلنشإإإإإائية } ال تعبإإإإإدوا{ بلفإإإإإ  الخبإإإإإر }  (1) بإإإإإُ {، وكإإإإإذا جملإإإإإة } تالع 
ي نِّ  دال بِّال والالإإِّ انً  وال سإإال { علإإى تقإإدير: وتحسإإنون، أبلإإإه مإإن مجي همإإا بلفإإ  النهإإي } ال تعبإإإدوا{، اإِّح 

واألمإإر } وأحسإإنوا{؛ لمإإا فيإإه مإإن الداللإإة علإإى سإإرعة االمتثإإال واالنتهإإاء، فهإإو يخبإإر عنإإه. 
(، 232، 231(، ومختصإإر المعإإاني للسإإعد ) ص: 160، 159وُينظإإر: اإليضإإا  )ص: 

 (.  300/ 2ية اإليضا  )(، وبغ35، 34/ 2واألطول شر  تلخيم المفتا  )
البيا من البسي ، وقائله: األخطل: أبو مالك  ياث بن غوث الت لبي النصراني، كإذا   (2)

(، وال ُيوجإد فإي 9/87(، والب إدادي فإي خزانإة األدب )3/96نسبه له سيبويه فإي الكتإاب )
 :ائدهم، وقولهديوانه. والرائد: هو من يتقدم القوم لطلب الماء ونحوه، والمراد به: عريفهم وق

)أرسإإوا( مإإن أرسإإى أو رسإإا بمعنإإى أةيمإإوا، وقولإإه: )نزاولهإإا(    بمعنإإى نحاولهإإا، والضإإمير 
 للحرب، والحتف: الهالا، والمقدار: بمعنى القدر.  

والشإإاهد فإإي قولإإه: )أرسإإوا نزاولهإإا( حيإإث فصإإل قولإإه: ) نزاولهإإا( عإإن قولإإه: )أرسإإوا(؛ ألنَّ 
ا ومعنإًى، وجملإة  خبريإة  (  نزاولها) ا ومعنإًى، فإامتنع العطإف  (رسإواأ)لفظإً جملإة  إنشإائية  لفظإً

 اإليضإإإإإإا  وبغيإإإإإإة ،(1هإإإإإإامش رقإإإإإإم ) (219: ص)  المعإإإإإإاني مختصإإإإإإر: ُينظإإإإإإر بينهمإإإإإإا.
    .   (1هامش رقم ) (2/284)
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؛ وذلإك ألنَّ الخبإر (1)من تبإايٍن تإامٍ ، وُيسإمَّى هإذا عنإدهم )) كمإال االنقطإاع((
موجإإإإود  وحاصإإإإل  فإإإإي الواقإإإإع، ولإإإإذلك واإلنشإإإإاء حقيقتإإإإان مت ايرتإإإإان، فإإإإالخبر 

يحتمإل الصإدق والكإذب، بخإالف اإلنشإاء فهإو طلإب  ل يإر موجإوٍد وال حاصإإٍل 
 بل يتعلق حصوله بحصول لفظه، ولذلك ال يحتمل صدًقا وال كذًبا.

 الخبإإإإر أنَّ  اعلإإإإم دقيقررررة: وفإإإإي بيإإإإان ذلإإإإك وتجليتإإإإه يقإإإإول صإإإإاحب الطإإإإراز:ه
 مإا واإلنشإاء والكإذب، للصإدق محتماًل  كان  ما  الخبر  ألنَّ   متضادان،  واإلنشاء

 حاملإإإةً  تكإإإون  أن واحإإإدةٍ  صإإإي ةٍ  فإإإي يجإإإوز فإإإال كإإإذًبا، وال صإإإدًقا يحتمإإإل لإإإي 
 الخبإإإر صإإإي ة تإإإرد  قإإإد  نعإإإم بينهمإإإا، التنإإإاقض  مإإإن ذكرنإإإاه لمإإإا وخبإإإًرا، إنشإإإاءً 

ا الفعإل، لطلب  إمَّا  اإلنشاء،  بها  والمقصود   وقوعإه، علإى الحإرص  إلظهإار وإمإَّ
هانَّ   اِرِضِعن   و اِلواِلداتا  }:تعالى كقوله وهذا ِول ِينِ  أ ِوالد   قوله ونحو ،(2){كاِمل ِينِ  ح 

نِ  }:تعإإإالى مررر  ها  و  لررر  خ  ا كررران   د   فيهمإإإا اإلخبإإإار جهإإإة علإإإى وارًدا فلإإإي  ،(3){آِمارررً
ا، ه جميعإإً  مإإن كثيإإًرا ألنَّ  تعإإالى، كالمإإه فإإي محإإال   وهإإو الكإإذب، منإإه يلإإزم ألنإإَّ
 هإو مإن البيإا  يإدخل قإد  وهكإذا وتإنقم،  تزيد   بل  الحولين،  ترضع  ال  الوالدات 
 الوالإدات  لترضإع فيإه: والمعنإى اإلنشإاء، جهإة  على  تأويله  وجب   فلهذا  خائف،
نِ  }:قولإه وهكإذا المصإالح، إلإى واإلرشإاد  النإدب  جهإة على حولين  أوالدهنَّ  مر   و 

 

/ 1(، وعإإروس األفإإرا  )150(، واإليضإإا  ) ص: 253ُينظإإر: مفتإإا  العلإإوم ) ص:  (1)
(، واألطول شر  تلخيم المفتا  220، 219(، ومختصر المعاني ) ص: 498 –  496

(، وبغيإإة اإليضإإا  600/ 2(، وحاشإإية الدسإإوقي علإإى مختصإإر المعإإاني )15 – 13/ 2)
(2 /284 ،285 .)   
 .233: البقرة (2)
 .97ن: آل عمرا (3)
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ل ها  خ  ا  كان    د   وال فيهإا، فسإاد  ال األوامإر  ومخالفإة  دخلإه،  مإن  ليإأمن  { معنإاه  آِمارً
 . (1)الكذبه. أهإ مخالفتها من يلزم فإنَّه األخبار بخالف محال، عليه يلزم

ومن ثالمَّ ذهب الجمهور من البالغيإين إلإى منإع العطإف بإين الخبإر واإلنشإاء؛ 
ا بينهما من تبايٍن واختالٍف، وقرروا أنَّه ال سبيل للتقارب بينهما إال بإحالل  لِّمال

 . (2)لَّ اآلخر، وذلك ألغراٍ  بال يةٍ أحدهما مح
دهم فإإي هإإذا المنإإع جمهإإور النهحإإاة مإإن أمثإإال: ابإإن مالإإك فإإي شإإر  تسإإهيل  وأيإإَّ
الفوائإإد، وابإإن هشإإام فإإي م نإإي اللبيإإب، واألشإإموني فإإي شإإرحه علإإى أل يإإة ابإإن 

 

 .(162/ 3الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز )  (1)
 الحإرص وإظهإار فمن أغرا  وضع الخبر موضع اإلنشاء: التفاؤل بتحقإق المطلإوب،  (2)

تفإإاؤاًل باالسإإتجابة؛ كقولإإك: غفإإر ث لفإإالن. ومنهإإا:  الماضإإي بصإإي ة الإإدعاء؛ كالوقإإوع فإإي
 . ل عنه وجهه: ينظر المولى إلإيَّ االحتراز عن صورة األمر؛ كقول العبد    للمولى إذا حوَّ
ومنهإإإا: حمإإإل المخاطإإإب علإإإى المطلإإإوب؛ بإإإأن يكإإإون المخاطإإإب ممإإإن ال يحإإإب أن يكإإإذ ِّب 

(، لتحملإه بلطإٍف علإى اإلتيإان؛ الطالب؛ كإأن تقإول لصإاحبك: ) تإأتيني غإًدا( بإدل ) ائتنإي
ا، وهإو ال يحإب تكإذيبك. ومنهإا: التنبيإه علإى سإرعة االمتثإال  ألنَّه إذا لإم يأتإك صإرت كاذبإً

   في قولك: ) أخذت عليكم عهًدا، ال تختلفون في أمركم( مكان ال تختلفوا.                                                           
ي أ م ر   قايِ نشاء موضع الخبر: االهتمام بالشيء؛ كقوله تعالى: } ومن أغرا  وضع اإل برِ   ر 

ا  الرد ن  ل ها   ماِخِلِصين    وادعوه  م ِتِلد    كاي ِ   ِعاد    واجاوه كامِ   و أ ِقيماواِ   بالقتط مر  أ كامِ  ك  د  وداون   بر  { ت عرا
 [. 29] األعراف: 

؛ كقولإإه صإإلى ث عليإإه وسإإلم:  ه مطلإإوب  ن  »ومنهإإا: الرضإإا بإإالواقع حتإإى كأنإإَّ ذالبال  مإإال يَّ  كإإال لإإال  عال
ًدا، ل يالتالبإالوَّأ    ُمتالعالم ِّ هُ   فال دال عإال نال   مالق  ارِّ   مإِّ بإاب فإي التحإذير  –] أخرجإه مسإلم  فإي مقدمإة صإحيحه   «النإَّ

يمإإن حإإديث  مإإن الكإإذب علإإى رسإإول ث صإإلى ث عليإإه وسإإلم  رالةال  أالبإإِّ يإإ  رضإإي ث عنإإه ُهرال
 إنري ق ال   ([. ومنها: االحتراز عن مساواة الالحق بالسابق؛ كقوله تعإالى: }3( رقم )1/10)

، 146[. ُينظر: اإليضا  ) ص: 54{ ] هود: تاِشِركاون    مِ مَّا برياء أ نِ ي واشهدوا  هللا أاِشِهدا 
 (.    276، 275(، وبغية اإليضا  )ص: 147
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بَّان فإإإإإي حواشإإإإإيه علإإإإإى شإإإإإر   مالإإإإإك، والسإإإإإيوطي فإإإإإي همإإإإإع الهوامإإإإإع، والصإإإإإَّ
العالمإإإة : مإإإنهم ، وتإإإبعهم كثيإإإر  مإإإن المفسإإإرين(1)الإإإكاألشإإإموني ألل يإإإة ابإإإن م

 وشإإإيخ اإلسإإإالم أبإإإو أنإإإواره، فإإإي والقاضإإإي البيضإإإاوي  كشإإإافه، فإإإي الزمخشإإإري 
 التنزيإإإإل، أنإإإإوار علإإإإى حواشإإإإيه فإإإإي الخفإإإإاجي والشإإإإهاب  إرشإإإإاده، فإإإإي السإإإإعود 

 . (2)المعاني رو  في والمحقق األلوسي

وقد وضعوا لمنع العطإف بإين اإلنشإاء والخبإر ضإواب  أوجزهإا شإيخنا األسإتاذ 
 فيما يأتي: –حفظه ث  –الدكتور/ محمود توفيق سعد 

أال يكون ثالمَّ جامع  بينهما، وهذا عامع في جميع الجمل سواء اتفقا إنشاًء  –  1
جملتإين وخبًرا أو اختلفإا، فحيإث انتفإى الجإامع لإم يسإتقم البتإة العطإف بإين ال

 أيًّا كان نوعهما.

أال يكون للجملة األولى المعطوف عليها محل إعرابي أو قيد داللي يإراد  –  2
إشراا المعطوف له فيه، فإن كان لألولى محل إعرابإي أو قيإد ُقصإد اإلشإراا 

   فيه فال ضير من ذلك العطف.

 

 – 627(، وم نإإإي اللبيإإإب ) ص: 250/ 2سإإإهيل الفوائإإإد البإإإن مالإإإك )ُينظإإإر: شإإإر  ت (1)
(، وهمإإإع الهوامإإإع شإإإر  جمإإإع 406/ 2(، وشإإإر  األشإإإموني علإإإى أل يإإإة ابإإإن مالإإإك )631

بَّان على شر  األشموني ألل ية ابن مالك )225/ 3الجوامع )  (. 180/ 3(، وحاشية الصَّ
(، 68/ 1(، وإرشإاد العقإل السإليم )59/ 1(، وأنوار التنزيل )1/104ُينظر: الكشاف )  (2)
/ 4(، ورو  المعإاني )4/119(، وحاشية الشهاب الخفاجي علإى أنإوار التنزيإل )180/  3)

261  .) 
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أال يكإإون العطإإإف ل يإإر التشإإإريك فإإي القصإإإد الكالمإإي، فإإإإن كإإان ل ايإإإٍة  – 3
ُأخإإإرى غيإإإر التشإإإريك فإإإي القصإإإد جإإإاز، وحين إإإٍذ تكإإإون هإإإذه األداة ليسإإإا مإإإن 

 أدوات العطف وإن تكن في صورتها.
أال تكون أداة العطف فاء السببية، فإنَّ العطف بين الخبر واإلنشاء بفإاء  –  4

االسإإإإببية شإإإإائع، كقولإإإإه تعإإإإالى: }  ا    ِإنررررَّ ِوث ر   أ ِعط ِيارررر  ي ِ ( 1) اِلكرررر  بررررِ     ف صرررر   ِلر 
رِ و انِ   .(1){ح 

أن يكإإون االخإإتالف فإإي مضإإمون الجملتإإين ومعنيهمإإا، فإإإن اتفقإإا معنإإًى  – 5
فال ضير من العطف وإن اختلفا صورة المعنى اللفظيإة، فُيعطإف إنشإاء فإي 
معنى الخبر على خبٍر صإرٍف، وُيعطإف خبإر فإي معنإى اإلنشإاء علإى إنشإاٍء 

 . (2)صرٍف، فالتالقي في مآل المعنى محقق  صحة العطف عند المانعينه

أنَّ محإلَّ النإزاع  –أيههإا القإارح الكإريم   –وبالتأمل في هذه الضواب  يتبيَّن لإك   
في مسألة العطف بين اإلنشاء والخبر ينحصر في صورٍة واحدٍة هإي: عطإف 

ا وصإإإإي ًة بإإإالواو خاصإإإإًة  دون بقيإإإإة  الجملتإإإين المختلفتإإإإين خبإإإًرا وإنشإإإإاًء لفظإإإً
راا ولإإإإي  لهإإإإا إال هإإإإذا أدوات العطإإإإف؛ ألنَّ الإإإإواو تإإإإدل علإإإإى مطلإإإإق االشإإإإت

ا بقيإإة حإإروف العطإإف فإإإنَّ لهإإا معإإاني زائإإدًة علإإى االشإإتراا ا  ،المعنإإى، أمإإَّ ممإإَّ
ا ال سيما في البيان القرآني.   يكاد يجعل الخالف في المسألة قلياًل جدًّ

: مرا موقرف المرانعين مرن البالويرين والاحراة والمفتررين  يمرا ورد   َ فِن قلر
 ياات  عاطف فيها الخبر علي اإلنشاء وعكته؟في الذكر الحكيم من آيات  ب

 

   .2، 1الكوثر:  (1)
   ( بتصرٍف.11، 10مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر ) ص:  (2)
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ُيقال لك: سلك المانعون العطف بين الخبر واإلنشاء خمسة مسالك رئيسة في 
بينإإإاٍت تتضإإإمن هإإإذا النإإإوع مإإإن  آيإإإاتٍ  مإإإن الحكإإإيم الإإإذكر فإإإي تأويإإإل مإإإا ورد 

 العطف، يمكن إجمالها فيما يأتي:
تأويإإإإإل إحإإإإإدى الجملتإإإإإين بمعنإإإإإى اأُلخإإإإإرى تإإإإإأوياًل يكشإإإإإف عإإإإإن مالمإإإإإح  – 1

ون   بمعنى األمر ) آمنوا( في قوله تعالى:}{  تاِؤِمااون  }  التناسب؛ كتأويل    تاِؤِمارا
وِلهِ   ِباّللَِّ  سا ر  ون    و  اِهدا تال  ِبييِ   ِفي  و  أ ِمو اِلكامِ   ّللاَِّ   سر  مِ   برِ كا مِ   و أ ِنفاترِ ر    ذ ِلكرا يرِ مِ   خ   ِإنِ  ل كرا
تامِ  ون   كااررِ رِ ( 11) ت ِعل مررا مِ  ي ِغفررِ وب كامِ  ل كررا ِدِخِلكامِ  ذانررا يررا ات   و  اررَّ ِري  ج  نِ  ت لررِ ا مررِ  ت ِحِتهرر 

ارا  اِكن   اأِل ِنهرر  م ترر  ةً  و  ي ط يِ برر  اتِ  فررِ اررَّ ِدن   ج  ِوزا  ذ لررِ    عرر  يما  اِلفرر  ر   ( 12) اِلع ظررِ  و أاخررِ
ا ف ِتح    ّللاَِّ   ِمن    ن ِصر    تاِحب ون ه  ب شِ    ق ِريب    و   ، قال الزمخشري:ه فإن(1){اِلماِؤِمِاين    رِ و 

م:  قلاال  رِ } قوله:  ُعطف  عالَّ ب شِ  {؟ و  ون  }  علإى: قلاُ  اِلماِؤِمِاين   فإي ألنإَّه {تاِؤِمارا
ه األمإإر، معنإإى  رسإإول يإإا وبشإإر وينصإإركم، ث يثإإبكم وجاهإإدوا آمنإإوا: قيإإل كأنإإَّ

 .(2)بذلكه. أهإ المِّمنين ث
تقدير معطوٍف عليه مناسٍب للمعطوف في نوعه وداللته؛ كصنيعهم في   –  2

ِِنِ قولإإه تعإإالى: }  مِ  فرر  وا لرر  نِ  ت ِفع لررا لرر  وا و  وا ت ِفع لررا اتَّقا ار   فرر  ي الاررَّ ا الَّتررِ هرر  قاودا اسا  و   الاررَّ
ار ةا  ِت   و اِلِحل  رِ  (24)  ِلِلك اِفِرين    أاِعدَّ ب شِ  ِملاوا آم ااوا الَِّذ ن   و  اتِ  و ع  اِلح  مِ  أ نَّ  الصَّ  ل ها
ات   ارررَّ ِري  ج  نِ  ت لرررِ ا مرررِ ارا  ت ِحِتهررر  ، حيإإإث قإإإالوا: إنَّ الجملإإإة (3)......{ اآليإإإة اأِل ِنهررر 

رِ اإلنشائية لفًظا ومعنًى }  ب شِ  وا الَِّذ ن   و  ارا وا آم  ِملرا اتِ  و ع  اِلح  { ال يمكإن أن  الصرَّ
ِت تكإإون معطوفإإًة علإإى الجملإإة التإإي قبلهإإا }  دَّ اِفِرين   أاعررِ {؛ الختالفهمإإا خبإإًرا ِلِلكرر 

 

   .13 - 11الصف:  (1)
، واإليضإإإإإا  )ص: (126: ص) العلإإإإإوم مفتإإإإإا  :معإإإإإه وُينظإإإإإر(، 527/ 4الكشإإإإإاف ) (2)

      (.2/35واألطول شر  تلخيم المفتا  ) ،(628: ص) اللبيب م نيو  (،160
   .25، 24البقرة:  (3)
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ا ومعنإإًى، وإنَّمإإا هإإي معطوفإإة  علإإى مقإإدٍر يتفإإق معهإإا، وذكإإروا فإإي  وإنشإإاًء لفظإإً
 هذا المقدر وجهين:

اأولهما: معطوفة على )قل( المقدرة من قبإل النإداء فإي قولإه تعإالى: }  اأ     ير   هر 
وا  الاَّاسا  بَّكاما   اِعبادا كامِ   الَِّذي  ر  ل ق  نِ   و الَِّذ ن    خ  ِبِلكامِ  مرِ مِ  قر  ون   ل ع لَّكرا . ثانيهمإا: (1){ت تَّقرا

ِت معطوفة علإى )فأنإذر( المقإدر مإن بعإد قولإه تعإالى: }  دَّ اِفِرين   أاعرِ {، أي: ِلِلكر 
 .(2)وبشر الذين آمنوا -يعني الكافرين –فأنذرهم 

ا فيإه اخإتالف إلإى مإإا فيإه تناسإب نإإوعي، وإن  – 3 صإرف منإاط العطإف عمإإَّ
رِ طإال الفاصإل مإادام الفاصإإل ذا قربإى؛ كصإرفهم عطإف قولإإه: }  ب شرِ  ِذ ن   و   الررَّ

ِملاوا  آم ااوا اتِ   و ع  اِلح  وا{ فإي اآليإات السإابقة إلإى قولإه: }   الصَّ اتَّقا ار   فر  يالارَّ   الَّترِ
ه ا قاودا ار ةا  الاَّاسا  و   .(3){؛ التفاقهما إنشاًء لفًظا ومعنىً  و اِلِحل 

صإإإإرف منإإإإاط العطإإإإف مإإإإن الجمإإإإل التإإإإي هإإإإي محإإإإل وصإإإإف بالخبريإإإإة  – 4
ا: إنَّ  واإلنشإإإائية إلإإإى األغإإإرا  والمقاصإإإد؛ كقإإإولهم فإإإي اآليإإإات السإإإابقة أيضإإإً

رِ عطف قوله: }   ب شرِ  ِذ ن    و  وا  الرَّ ارا وا آم  ِملرا اتِ  و ع  اِلح  ِت { علإى قولإه: }  الصرَّ دَّ  أاعرِ
اِفِرين    جمإإإلٍ  مجمإإإوع ُيعطإإإف بإإإأن { مإإإن بإإإاب عطإإإف القصإإإة علإإإى القصإإإةِلِلكررر 

دةٍ  وال  آخإإر، ل إإر ٍ  مسإإوقةٍ  ُأخإإرى  جمإإلٍ  مجمإإوعِّ  علإإى لمقصإإودٍ  مسإإوقةٍ  متعإإد 
 القصإإتين بإإين التناسإإب  يمنإإع اختالفهإإا حين إإٍذ خبإإًرا وإنشإإاًء؛ ألنَّ المعتبإإر هإإو

جملهإإا، فهإإو عطإإف مضإإمون كإإالٍم كلإإيٍ  علإإى مضإإمون كإإالٍم كلإإيٍ   آحإإاد  دون 
 

   .21البقرة:  (1)
/ 2) المعإإإإإإاني ورو  ،(116: ص) اإليضإإإإإإا (، و 260ُينظإإإإإإر: مفتإإإإإإا  العلإإإإإإوم )ص:  (2)

   (.       2/301) اإليضا  وبغية ،(202
(، 160(، واإليضإإا  )ص: 259(، ومفتإإا  العلإإوم )ص: 104/ 1( ُينظإإر: الكشإإاف )3)

 (.        2/300وبغية اإليضا  ) ،(202/ 2) المعاني ورو  (،628وم ني اللبيب ) ص: 
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مثلإإه، وبيإإان ذلإإك فإإي اآليإإات الكريمإإة التإإي هإإي محإإل التمثيإإل: أنَّ مإإن عإإادة 
ا  القرآن الكريم أن يإذكر الترغيإب مإع الترهيإب، وأن يشإفع البشإارة بالنإذارة، فلمإَّ

ار  د بإإإإإإإإإ: } ذكإإر الكفإإار وأعمإإالهم، وتوعإإدهم بالعقإإاب الشإإديد والعإإذاب األكيإإ  الاررَّ
ه ا  الَِّتي قاودا اسا   و  ار ةا   الارَّ ِت  و اِلِحلر  دَّ اِفِرين   أاعرِ {، شإفعه بإذكر بشإارة المإِّمنين ِلِلكر 

رِ بقوله: }   ب شِ  ِملاوا آم ااوا الَِّذ ن    و  اتِ  و ع  اِلح  {، فالمعتمد بالعطف علإى هإذا  الصَّ
 فهإإإي مإإإِّمنين،ال ثإإإواب  وصإإإف :ه هإإإو جملإإإة-كمإإإا يقإإإول الزمخشإإإري  –التأويإإإل

 بالقيإإإد  ُيعاقإإإب  زيإإإد : تقإإإول كمإإإا الكإإإافرين، عقإإإاب  وصإإإف جملإإإة علإإإى معطوفإإإة  
، فمسإإإوح صإإإحة العطإإإف بإإإين (1)واإلطالقه.أهإإإإ بإإإالعفو عمإإإًرا وبشإإإر واإلرهإإإاق،
إنَّمإإإإإإا هإإإإإإو التناسإإإإإإب بإإإإإإين قصإإإإإإتيهما وغرضإإإإإإيهما  -علإإإإإإى هإإإإإإذا  -الجملتإإإإإإين

 ومقصديهما بقطع النظر عن آحادهما. 
تأويإإإل معنإإإى العإإإاطف وصإإإرفه إلإإإى معنإإإى آخإإإر غيإإإر معنإإإى العطإإإف؛  – 5

 ل مِ  ِممَّا ت ِأكالاوا و ال  كجعلهم الواو بمعنى االست ناف أو الحال في قوله تعإالى: } 
ل ِيهِ  ّللاَِّ   اِسما    اِذك رِ  ها ؛ فراًرا من عطف الخبر، وهو قولإه: }(2){ل ِفِتا   و ِإنَّها  ع   و ِإنرَّ
 .(3){ت ِأكالاوا و ال   { على اإلنشاء، وهو قوله: }ل ِفِتا  

ا وبعإًدا، فتقإدير  وبالتأمل في هذه المسالك نجد أنَّها ه متفاوتة  قوًة وضإعًفا وقربإً
 سر إدراًكا، وإن لم يكن أدنى دائًما داللًة. معطوٍف عليه أي

 

(، 160(، واإليضإإا  )ص: 1/59(، وُينظإإر معإإه: أنإإوار التنزيإإل )104/ 1الكشإإاف ) (1)
(، ورو  56/ 2(، وحاشإإإإإية الشإإإإإهاب علإإإإإى أنإإإإإوار التنزيإإإإإل )628وم نإإإإإي اللبيإإإإإب ) ص: 

      (.  2/300) اإليضا  وبغية (،202/ 2المعاني )
 .121األنعام:  (2)
(، وحاشإية الشإهاب 180/ 3ليم )(، وإرشاد العقل الس631ُينظر: م ني اللبيب )ص/   (3)
(4 /119 .)   
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ا ويبعإإد؛ كتأويإإل إحإإدى الجملتإإين بمعنإإًى  وبعإإض هإإذه المسإإالك قإإد يإإدقه أحيانإإً
يناسإإإب اأُلخإإإرى، ففإإإي ذلإإإك دقإإإة  قإإإد تعيإإإق فإإإي تحقيإإإق المعنإإإى المإإإِّول إليإإإه 
وتحريإره؛ ألنَّ هإذا ضإإرب  فإي اسإإتكناه المعإاني يحتإإا  إلإى فراسإإٍة تأويليإٍة هإإي 

 وهبة أقرب.إلى الم
وبعض  آخر من هإذه المسإالك قإد يوغإل فإي الدقإة ويبعإد فإي السإفر؛ كصإرف 

 .(1)مناط العطف إلى المقاصد واألغرا ه

 ************************* 

 وأدلته  عاشور بن الطاهر رأي: الثاني المطلب

رأي الجمهإور القاضإي بمنإع  –ثإراه  ث  طيإَّب   –لم يرتض الطَّاهر بإن عاشإور  
د عطإإف الخبإإر علإإى اإلنشإإاء وعكسإإه،  وه، ز جإإوَّ ذين الإإرأي بعإإض العلمإإاء  وأيإإَّ

بصإحة هإذا  (والتنإوير التحريإر)   القإي ِّم  تفسإيره  مإن  عديإدة  مواضإع  ُمصر ًِّحا في
العطإف وسإإالمته، وفصإإاحته وبالغتإه، معتمإإًدا علإإى األدلإة العديإإدة، والشإإواهد 

حكإإإيم، فكلمإإإا مإإإرَّ بآيإإإٍة شإإإريفٍة يفيإإإد ظاهرهإإإا جإإإواز الكثيإإإرة مإإإن آيإإإات الإإإذكر ال
ه الحإإقه  ًرا أنإإَّ ه عليإإه، وأشإإار إليإإه ُمقإإرِّ عطإإف الخبإإر علإإى اإلنشإإاء وعكسإإه نبإإَّ

الكالم، بل قإد  حسن  ينافي  ال  وأنَّه  الحقيق، والقوُل األجدر بالقبول والتصديق،
ياق والمقام.  يستدعيه الس ِّ

ِذ ن  عند تفسيره قول ث تعإالى: }  -رحمه ث    –يقول   ال   الرَّ ما  قر  اسا  ل هرا  ِإنَّ  الارَّ
اس   دِ  الارررَّ وا قررر  عرررا م  مِ  ج  ِوهامِ  ل كرررا هامِ  ف اِخشررر  ز اد  ا فررر  انرررً الاوا ِإيم  قررر  باا ا و  ترررِ ا  ح  م   ّللاَّ ِنعرررِ  و 

 

( بتصإإإإإرٍف كبيإإإإإٍر وزيإإإإإادٍة 49ُينظإإإإإر: مسإإإإإالك العطإإإإإف بإإإإإين اإلنشإإإإإاء والخبإإإإإر ) ص:  (1)
   وتوضيٍح.



 

1578 

ِكيرريا  م  }  : ه وجملإإة(1){اِلو  ِنعررِ ِكيرريا  و  باا ا } علإإى معطوفإإة {اِلو  تررِ ا  ح   كإإالم فإإي {ّللاَّ
 علإإى اإلنشإإاء عطإإف مإإن وهإإو الحكايإإة، مإإن ال المحكإإي مإإن فإإالواو القإإائلين،

 فيإه ُتطلإب  ال الإذي ] ألنَّ المإد  والإذمَّ مإن قبيإل اإلنشإاء غيإر الطلبإي[  الخبر
 .(2)أهإ.هإال المناسبة

ما } : تعإإالى قولإإه تفسإإيره وعنإإد  ا  ذ ِلكررا مِ  ّللاَّ ب كررا ه   ال   ر  و   ِإالَّ  ِإلرر  اِلاا  هررا ي ِ  خرر  ِيء   كررا  شرر 
وها  دا و   ف اِعبررا ي و هررا لرر  ي ِ  ع  ِيء   كررا ِكيرري   شرر  و  } : يقإإول: ه وجملإإة .(3){و  ي و هررا لرر  ي ِ  ع   كررا
ِيء   ِكيرري   شرر   جملإإة فتكإإون  المتقدمإإة الصإإفات  علإإى معطوفإإة تكإإون  أن يجإإوز {و 

وها } دا وها } جملإإة علإإى معطوفإإة تكإإون  أن ويجإإوز معترضإإة، {ف اِعبررا دا  بنإإاءً  {ف اِعبررا
 . (4)ه.أهإالحقه  والعك ، وهو اإلنشاء على الخبر عطف جواز على

هِ  ّللاَِّ  اِسما   اِذك رِ  ل مِ  ِممَّا ت ِأكالاوا و ال  } :  تعالى  قوله  تفسيره  وعند  ل يرِ ها  ع  ا   و ِإنرَّ  ل ِفترِ
ي اِطين   و ِإنَّ  ون   الشررررَّ ي ل ياوحررررا اِئِهمِ  ِإلرررر  مِ  أ ِوِليرررر  اِدلاوكا وهامِ  و ِإنِ  ِليالرررر  مِ  أ ط ِعتامررررا  ِإنَّكررررا

ِركاون   ها } : وجملإإإةيقإإإول: ه  .(5){ل ماشرررِ ا   و ِإنرررَّ  و ال  }  جملإإإة علإإإى معطوفإإإة {ل ِفترررِ
ِأكالاوا  وهإإإو جإإإوازه، فإإإي المحققإإإين رأي علإإإى اإلنشإإإاء، علإإإى الخبإإإر عطإإإف {تررر 
 . (6)أهإ.هالحقه 

مِ }  :  تعإالى  قوله  تفسيره  وعند  ط ِرخاون   و هرا ا ي صرِ ا ِفيهر  بَّار  ا ر  يِ  أ ِخِرِجار  اِلًحا ن ِعمر   صر 
ر   يرِ ِذي و  ا الررَّ اررَّ يا  كا مِ  ن ِعمرر  لر  ِركامِ  أ و  ا ناع مررِ  ذ كَّرا  مرر  ترر  نِ  ِ يرهِ     ذ كَّر   مرر  كاما  ترر  اء  جرر  ِذ را  و   الاررَّ

 

 .173آل عمران:  (1)
 وما بين المكوفتين  زيادة  من ِّي للتوضيح. (.4/170)التحرير والتنوير (2)
 .102األنعام:  (3)
 (.7/413)المصدر السابق (4)
 .121األنعام:  (5)
 (.8/41)المصدر السابق (6)
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كاما }  . يقول: هوجملإة(1){ن ِصير    ِمنِ   ِللظَّاِلِمين    ف م ا  ف ذاوقاوا اء  جر  ِذ را  و   عطإف {الارَّ
ل مِ }    جملة  على ِركامِ   أ و   أنَّ  علإى الخبإر، عليهإا الخبإر فعطإف معناهإا ألنَّ  {ناع مرِ 

 . (2)أهإ.هحسن هنا وهو التحقيق على جائز اإلنشاء على الخبر عطف

اهر بررن عاشررور علرري مررا ذهررب إليرره مررن صررحة  م  اسررتدل الطررَّ : بررِ  َ فررِن قلرر
 اإلنشاء والخبر؟العطف بين 

مإة ابإإن عاشإور فإإي تفسإإيره  قلإُا: مإإن خإالل النصإإوص التإي سإإطرها قلإإم العالَّ
ُمصر ًِّحا فيها بجواز عطف الخبر على اإلنشاء وعكسإه يمكننإي أن أسإتخلم 
األدلإإة التإإي اعتمإإد عليهإإا، والشإإواهد التإإي اسإإتند إليهإإا فإإي رأيإإه هإإذا المخإإالف 

 لرأي الجمهور، وهاا بيانها:

، أواًل: ورود عطف اإلنشاء علي الخبر وعكته بكثرة  في فصيح كالم العرر 
: -تعإالى  –كمإا قإال  ومن المعلوم أنَّ القرآن الكريم نإزل بلسإاٍن عربإي مبإين،

ل  ( 192) اِلع ال ِمين   ر  ِ    ل ت ِاِزييا   و ِإنَّها }   و ا  ِبهِ  ن ز  ل ي( 193) اأِل ِمينا  الر   ق ِلِب    ع 
ِذِرين    ِمن    ِلت كاون   ان  (  194)  اِلماارِ بِري     ِبِلتر  ين    ع ر   –العلمإاء  أوجإب  ؛ لإذا)3({مابرِ

حمإإإل كإإإالم ث علإإإى المعإإإروف المسإإإتعمل فإإإي ألسإإإنة العإإإرب   –رحمهإإإم ث 
أنَّ أيَّ محاولٍة الموثوق بعربيتهم، والمعهود من أساليبهم في الخطاب، وقرروا 

دوا بل  لى أصحابها،القرآن بعيًدا عن الل ة مردودة  ع  فهمل  مالن   على النكير شدَّ
وفروعهإإإا،  بالل إإإة معرفتإإإه دون  ميدانإإإه ويقإإإتحم ث، كإإإالم تفسإإإير علإإإى يإإإتهجم
 –رضي ث عنه  –البسي  عن اإلمام مالك تفسيره  الواحديه في  اإلمام  أخر   

 

 .37فاطر:  (1)
 (.22/319)المصدر السابق (2)
 .195 -192شعراء: ( ال3)
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رِّ  يإإ  ِّ غال ابال  َّ ُر كِّتإإال ٍل ُيفالسإإ ِّ ه قإإال: ه الال ُأوتإإالى بِّرالجإإُ ُه أنإإَّ ل تإإُ عال رالبِّ إِّالَّ جال ةِّ ال عإإال الٍِّم بُِّل إإال عإإال
ااًله. ا ثإإم قإإال الواحإإديه  نالكإإال ن  جهإإل لسإإان العإإرب أن متعجبإإً : ه وكيإإف يتإإأتَّى لمإإال

يعإإرف تفسإإير كتإإاٍب ُجعإإل معجإإزًة فإإي فصإإاحة ألفاظإإه، وبعإإد أغراضإإه لخإإاتم 
فإي زمإاٍن  -صلى ث عليه وسلم وعلى آلإه الطيبإين -النبيين وسيد المرسلين 

وإنَّ مثإإل  ؟هلإإُه يتحلإإون بالفصإإاحة، ويتحإإدون بحسإإن الخطإإاب وشإإرف ال بإإارةأ 
مالن  طلب ذلك مثل مالن  شهد الهيجاء

بال سإال ، ورام أن يصإعد الهإواء بإال   )1(
 .)2(أهإجنا ه. 

اهر بإإن عاشإإور ذلإإك دلإإياًل فإإي تقريإإر رأيإإه بجإإواز العطإإف بإإين  وقإإد اعتمإإد الطإإَّ
الكإريم مإادام أنَّ هإذا األسإلوب قإد اسإتعملته العإرب الخبر واإلنشإاء فإي القإرآن  

نَّكامِ عند تفسيره قإول ث تعإالى: }  في كالمها، ومن ثمَّ قال و  ِبلرا ل ا  ِيء   و  ن   ِبشر   مرِ
ِوفِ  ن ِقص    و اِللاوعِ   اِلخ  رِ  و الثَّم ر اتِ  و اأِل ِنفاسِ  اأِل ِمو الِ   ِمن    و  ب شِ  اِبِرين   و  ه  :(3){الصرَّ
رِ } : وجملإإة ب شررِ  اِبِرين   و  نَّكامِ }  علإإى معطوفإإة {الصررَّ و  ِبلررا ل ا   للرسإإول والخطإإاب  {،و 

ه بمناسإإبة عليإإه السإإالم ن أنإإَّ نَّكامِ } : قولإإه شإإمله ممإإَّ و  ِبلررا ل ا   إنشإإاء عطإإف وهإإو {و 
 كثرة كالمهم في ورأى العرب  أساليب  تحقق من عند  فيه  ضير  والخبر،   على

 .(4)أهإ.هوعكسه اإلنشاء على الخبر عطف

 

اء) ُيمإإد  1) ي جإإال .  ( الهال رال فقإإد هإإا ال رٍب ظالهإإال ٍب، وكإإله حإإال ُن غالضإإال طِّ و  ر ب؛ ألالنهإإا مإإال ر(: الحإإال وُيق صإإال
 ( مادة ) هيج(.6/287ُينظر: تا  العروس )

 (.1/411( التفسير البسي  )2)
 .155البقرة:  (3)
 (.2/56)التحرير والتنوير (4)
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ا –وقإإال  ز اهاهامِ  أاول ئررِ   عنإإد تفسإإيره قولإإه تعإإالى: } -أيضإإً ر ة   جرر  ِغفررِ نِ  م  مِ  مررِ بِ هررِ  ر 
ات   اررَّ ج  ِري  و  نِ  ت لررِ ا مررِ ارا  ت ِحِتهرر  ِد ن   اأِل ِنهرر  الررِ ا خ  م   ِفيهرر  ِنعررِ را  و  اِمِلين   أ جررِ ه  :(1){اِلعرر 
م  } : وقولإإإه ِنعرررِ را  و  اِمِلين   أ جرررِ  والمخصإإإوص . الجإإإزاء مإإإد  إلنشإإإاء تإإإذييل {اِلعررر 

ز اهاهامِ }  جملإإة علإإى للعطإإف الإإواو. هإإو تقإإديره محإإذوف بالمإإد  ر ة   جرر  ِغفررِ  فهإإو {م 
 .(2)ه.أهإالكالم فصيح في كثير   وهو اإلخبار، على اإلنشاء عطف من

ا:  ورود عطررف اإلنشرراء علرري الخبررر وعكترره بكثرررة  فرري القرررآن الكررريم  ثانيررً
الذي يعلم كله عاقٍل أنَّه قد بله ال اية في البالغة، ووصل إلإى أعلإى قمإٍة فإي 

قإد عجإزوا عإن  -وهم أساطين البيإان وفرسإان الكإالم -الفصاحة، وأنَّ العرب 
 مجاراته؛ لبلوغه شأًوا عالًيا لي  في مقدور أحٍد من البشر.

عطإف بإين الخبإر ومن ثمَّ تعجَّب ابن عاشور من هِّالء الإذين ينفإون بالغإة ال
واإلنشاء لمجرد أنَّه خالف قاعدًة عند البل اء، ناسين أو متناسإين وروده بكثإرٍة 

 في القرآن الكريم الذي ُتستمد منه قواعد البالغة وُتلتم  أصول الفصاحة!!
اهر أنظإارهم، وجإذب انتبإاههم إلإى مجإيء هإذا األسإلوب  مإة الطإَّ لذا لفا العالَّ

يم، قإائاًل لكإل ِّ مإن منإع هإذا األسإلوب اعتمإاًدا علإى بكثرٍة في كإالم العلإي الحكإ
 القاعإإدة البال يإإة القاضإإية بعإإدم صإإحة الوصإإل بإإين الخبريإإة واإلنشإإائية:ه وال

 علإى الخبإر علإى اإلنشإاء عطإف منإع ألنَّ  الخبإر  علإى  اإلنشإاء  عطف  يريبك
 . (3)أهإ .بهه طافح   والقرآن وجيٍه، غير اإلطالق
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أنَّ القرآن الكريم قد كثرت فيه الشإواهد، وتعإددت األمثلإة   -رحمه ث  –ويعني  
التإإي تتضإإمن آيإإاٍت بينإإاٍت ُعطإإف فيهإإا الخبإإر علإإى اإلنشإإاء، واإلنشإإاء علإإى 

 الخبر. 
فإإإي كتابإإإه )مإإإوجز البالغإإإة(:ه منإإإع بعإإإض علمإإإاء  -عليإإإه الرحمإإإة –ويقإإإول 

والحإقه أنَّ  العربية عطإف اإلنشإاء علإى الخبإر، وعطإف الخبإر علإى اإلنشإاء،
:} -تعإإإالى –ذلإإإك لإإإي  بممنإإإوٍع، وهإإإو كثيإإإر  فإإإي الكإإإالم البليإإإه، وقإإإد قإإإال ث 

ن ا  و اِذكارِ  ِبد  ود    ع  اوا ها  اأِل ِ دِ  ذ ا  د  ا( 17) أ وَّا    ِإنرَّ ِرن ا ِإنرَّ خَّ ال   سر  ها  اِلِلبر  بِ ِحن   م عر   ياتر 
ر اقِ   ِباِلع ِشي ِ  شرِ ر  (  18)  و اإلِِ ور ةً   و الطَّيرِ ي    م ِحشرا ها   كرا ِدن ا( 19)  أ وَّا     لر  د  شر  ها  و   ماِلكر 
اها  ة   و آت ِيارر  ي   اِلِحِكمرر  ف صررِ اِ   و  يِ ( 20) اِلِخطرر  ا    و هرر  أا  أ ترر  برر  ِم ن  صررِ وا ِإذِ  اِلخ  را وَّ  ت ترر 
 . (2){ على أخبار داووده.أهإأ ت ا    و ه يِ  ، عطف }(1){اِلِمِحر ا   

موضإًعا أو يزيإد  وعشإرين خمسةٍ  في تفسيره مع  –طيَّب ث ثراه    –  وقف  وقد  
القرآنية التي تشهد بصحة هإذا األسإلوب وتإدله علإى فصإاحته   األمثلة  تلك  من

 وبالغته.
وإن كإإان المإإانعون لعطإإف اإلنشإإاء علإإى الخبإإر وعكسإإه قإإد لجإإأوا إلإإى تأويإإل 

كمإا مإرَّ  -تلك األمثلة القرآنية الشاهدة بصحة هذا العطف والناطقة بسإالمته 
فإإإإنَّ العالمإإإة ابإإإن عاشإإإور يقإإإرر لهإإإم أنَّ التأويإإإل ال يتإإإأتى فإإإي جميإإإع  –بإإإك 

ه خإإإالف الظإإإاهر، وال ُيصإإإار إليإإإ –األمثلإإإة   فعنإإإد  -ه إال بإإإدليلفضإإإاًل عإإإن أنإإإَّ
 

 .21 - 17ص:  (1)
ة  (.29موجز البالغة )ص:    (2) لإال يِ }  وقد صرَّ  في تفسيره بأنَّ ُجم  أا  أ ترا    و هر  ِم ن بر   {اِلخ صرِ

رِّهالا  إِّلالى ُطوفالة   آخِّ لالى مالع  لالةِّ  عال ِرن ا ِإنَّا}  ُجم  خَّ ها  اِلِلبال   س  اءُ  {،م عر  ن شإال ا والاإل ِّ ي ُهنإال نإالى فإِّ ، مالع  بإالرِّ  ال خال
إِّنَّ  هِّ  فإإال ذِّ ةال  هإإال لإإال ا   ال ُجم  أ ًنا قالصإإَّ ن   شإإال أ نِّ  مإإِّ اُودال  شإإال عال  دال هِّ  مإإال بإإ ِّ الالى رال يال  تالعإإال يإإرُ  فالهإإِّ ا نالظِّ ا مإإال لالهإإال ُينظإإر  .قالب 
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ا ي ا }  :تعإالى  قوله  تفسيره ِلا ا    ِإنَّا الاَِّبي   أ   ه  اِهًدا أ ِرسر  ًرا شر  ماب شرِ  ِذ ًرا و  نر  ( 45) و 
اِعًيا د  ِذِنهِ   ّللاَِّ   ِإل ي  و  ِسر اًجا ِبِِ رِ ( 46) ماِايًرا و  ب شرِ  ِؤِمِاين   و  أ نَّ  اِلمرا مِ  برِ ن   ل هرا  ّللاَِّ  مرِ
اًل  ِبيررًرا ف ضررِ رِ . يقإإول: ه}(1){ك  ب شررِ  ِؤِمِاين   و  أ نَّ  اِلمررا مِ  بررِ ن   ل هررا اًل  ّللاَِّ  مررِ ِبيررًرا ف ضررِ {  ك 
ِلا ا     ِإنَّا}    جملة  على  عطف  محالإة، وهإي ال الخبر على اإلنشاء  عطف  {أ ِرس 
 تأويإإل فيهإإا يتإإأتَّى ال إذ  الخبإإر علإإى اإلنشإإاء عطإإف صإإحة علإإى دليإإلٍ  أوضإإح

ا لإإإه ممإإَّ  والزمخشإإإري  الجمهإإإور وهإإإم الخبإإإر علإإى اإلنشإإإاء لعطإإإف المإإإانعون  تأوَّ
 . (2)والتفتازانيه.أهإ

فإإإنَّ جميإإع الوجإإوه التإإي ذكرهإإا المإإانعون العطإإف بإإين  –رحمإإه ث  –وصإإدق 
اإلنشإإإاء والخبإإإر فإإإي هإإإذه اآليإإإة الكريمإإإة مإإإن تأويإإإل الخبإإإر بمعنإإإى األمإإإر، أو 
تقإإدير مضإإاٍف مناسإإٍب، أو جعلإإه مإإن بإإاب عطإإف القصإإة علإإى القصإإة كلههإإا 
ض يفة  مردودة  إذا ما ُقوبلا بحمل هذا النوع من العطف على ظاهره ل رٍ  

مقام، ويليق بجزالة الإنظم القرآنإي الجليإل، وبيإان ذلإك: أنإَّه يلإزم مإن يقتضيه ال
ه أرسإإإإله شإإإإاهًدا،  -صإإإإلى ث عليإإإإه وسإإإإلم –نبيإإإإه  -تعإإإإالى –إخبإإإإار ث  بأنإإإإَّ

ا إلإى ث، وسإراًجا منيإًرا معنإى التكليإف بتلإك الصإفات:  ومبشًرا، ونذيًرا، وداعيإًّ
، وإبانإإة سإإبيل ث، وتبشإإير قإإوٍم الشإإهادة، والتبشإإير، واإلنإإذار، والإإدعوة إلإإى ث

، وهم من ترقوا في الطَّاعإة حتإى وصإلوا إلإى مقإام  ٍ مخصوصين بفضٍل خاص 
 اإليمان الكامل، وهذا هو الفرق بين التبشيرين.

ولإإي  هإإذا مإإن قبيإإل تأويإإل الخبإإر بمعنإإى األمإإر؛ فإإإنَّ داللإإة الخبإإر هنإإا علإإى 
ية، ولإي  مإن بإاب الداللإة معنى التكليف من باب اإلفادة العرضية االسإتتباع

 

 .47 - 45األحزاب:  (1)
 (.22/57)التحرير والتنوير (2)



 

1584 

اللفظيإإإة الموسإإإومة بالحقيقإإإة أو المجإإإاز حتإإإى يصإإإلح جعلإإإه مإإإن بإإإاب إخإإإرا  
 . (1)الطلب في صورة الخبر مجاًزا، فتنبَّه

ا   ا: تحقررا التااسررب بررين اإلنشرراء والخبررر معاويررً ومإإن ثإإمَّ يصإإر ِّ  ابإإإن ثالثررً
ر   } : لىتعا قوله تفسيره برأيه في المسألة عند   -عليه الرحمة    –عاشور    و أاخرِ
ا ن   ن ِصر    تاِحب ون ه  ِتح   ّللاَِّ  مرِ فر  رِ  ق ِريرب   و  ب شرِ  ِؤِمِاين   و  ا أنَّ االخإتالف (2){اِلمرا ، ُمبي ِّنإً

بإإإين الجملتإإإين خبإإإًرا وإنشإإإاًء لإإإي  مإإإن مقتضإإإيات تإإإرا العطإإإف بينهمإإإا؛ ألنَّ 
التناسإإإإإب فإإإإإي الصإإإإإي ة اللفظيإإإإإة بإإإإإين الجملتإإإإإين ال عبإإإإإرة بإإإإإه فإإإإإي االتصإإإإإال 
واالنقطاع، إنَّما المعول عليإه والمسإتند إليإه فيهمإا هإو التناسإب المعنإوي، فإإذا 

 عليإه اسإتقر ُوجد ف يه ال ناء أتم ال ناء، وفي ذلك يقول عليإه الرحمإة:ه والإذي
 ال لفظإإيع  اخإتالف   واإلنشإإائية بالخبريإة الجملتإين بإإين االخإتالف أنَّ  اآلن رأيإي

ِّث ِّر ا وال اتصإإإإإاالً  الجملتإإإإإين بإإإإإين يإإإإإُ  أمإإإإإران واالنقطإإإإإاع االتصإإإإإال ألنَّ  انقطاعإإإإإً
 اللفظيإة، الصإي ة دون  المعنوية بالمناسبة فالعبرة لألغرا ، وتابعان  معنويان

 .(3)مقنعه. أهإ هذا وفي

 الكالم حسن ُينافي ال وعكسه الخبر على اإلنشاء وبناًء على ذلك فإنَّ عطف
 بينهما. المعنوية المناسبة لوجود  – المانعون  توهمه كما –

*************************   

  

 

أفدته ممَّا سطره قلإم شإيخنا أ.د/ محمإود توفيإق سإعد فإي بحثإه مسإالك العطإف ) ص:   (1)
26 .) 
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 المطلب الثالث: الرأي المختار في المتألة 
بعد عر  أدلإة الجمهإور والوقإوف علإى مسإالكهم فيمإا ورد فإي القإرآن الكإريم 
مإن عطإف اإلنشإاء علإى الخبإر وعكسإإه، وبيإان رأي الطإاهر بإن عاشإور ومإإا 
استند إليه واعتمد عليه في رأيه الذي خالف به رأي الجمهور يتبي ِّن لي أنَّ مإا 

 –كمإا علمإا  – ذهب إليه الطاهر بن عاشور هإو األولإى بإالقبول؛ العتمإاده
علإإإى أدلإإإٍة صإإإحيحٍة وصإإإريحٍة، فإإإي مقإإإدمتها وعلإإإى رأسإإإها: اسإإإتعمال القإإإرآن 
الكإريم هإذا النإإوع مإن العطإإف بكثإرٍة، ويمكننإإي أن أزيإد هنإإا علإى مإإا ذكإره ابإإن 

 عاشوٍر من أدلٍة، فأقول:

بإإإين حقيقإإإة الخبإإإر  التإإإام التبإإإاين إنَّ مإإا ذكإإإره المإإإانعون مإإإن فإإإرٍق يسإإتلزم أواًل:
 الصإإدق يحتمإإل ولإإذلك الواقإإع، فإإي وحاصإإل   موجإإود   مإإن أنَّ الخبإإر - واإلنشإإاء
  يحتمل  ال  ولذلك حاصٍل،  وال  موجودٍ   ل ير  طلب    فهو  اإلنشاء بخالف  والكذب،

؛ إذ التحقيق أنَّ اإلنشاء كالخبر في احتمال الصدق   -كذًبا وال صدًقا فيه نظر 
كالميإإإًة، واحتمإإإال الصإإإإدق والكإإإذب مإإإن حيإإإث إنَّ لإإإه نسإإإبًة خارجيإإإًة ونسإإإبًة 

 والكذب فرع وجود هذه النسبة الخارجية.

: ما الفرق إذن بين الخبر واإلنشاء؟  َ  فِن قل

 ُيقال لك: الفرق بينهما ينحصر في أمرين: 

أولهمإإإا: القصإإإد مإإإن الكإإإالم، فالقصإإإد مإإإن الكإإإالم فإإإي الخبإإإر أنَّ لإإإه نسإإإبًة فإإإي 
م في اإلنشاء هو إيجإاد النسإبة الخار  ُتطابقه أو ال ُتطابقه، والقصد من الكال

من غير قصٍد إلى كونها حاصلًة في الواقع. وفي ذلإك يقإول العالمإة المحقإق 
ا الكإإالم أنَّ  ذلإك وتحقيإق طيإَّب ث ثإإراه:ه –سإعد الإدين التفتإإازاني   تكإإون  أن إمإَّ

ًدا اللفإإ  ويكإإون  اللفإإ  مإإن تحصإإل بحيإإث  نسإإبته  إلإإى قصإإدٍ  غيإإر مإإن لهإإا ُموجإإِّ
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 تكإون  أو اإلنشإاء، وهإو الشإي ين بإين الواقإع فإي حاصإلةٍ  نسإبةٍ   علإى  داالً   كونه
الخبإإره.  وهإإو ُتطابقإإه ال أو ُتطابقإإه خارجيإإةً  نسإإبةً  لهإإا أنَّ  يقصإإد  بحيإإث  نسإإبته

 .(1)أهإإ
فإي  -عليإه الرحمإة –وفي بيان عبارة السإعد وشإرحها يقإول العالمإة الدسإوقي  

 لإإه اإلنشإإاء إنَّ : الشإإار  قإإال كمإإا حواشإإيه علإإى مختصإإر المعإإاني: ه والتحقيإإق
: فنحإإو أخإإرى، تإإارةً  يتطابقإإان وال يتطابقإإان تإإارةً  خارجيإإة ، ونسإإبة كالميإإة   نسإإبة  
 المخاطإإب، مإإن الفهإإم طلإإب  لإإألول: الكالميإإة النسإإبة و)قإإم( قإإائم؟(، زيإإد  )هإإل

 فإإي للفهإإم النفسإإي الطلإإب  لهمإإا: الخارجإإة والنسإإبة منإإه، القيإإام طلإإب  وللثإإاني:
 كان الواقع في للمتكلم ثابًتا النفسي الطلب  كان فإن الثاني، في والقيام  األول،
 في للمتكلم ثابًتا لي  النفسي الطلب  كان وإن  الكالمية،  للنسبة  مطابًقا  الخار 
 الكالميإإة: نسإإبته اإلنشإإائي )بعإإا(: ونحإإو مطإإابٍق، غيإإر الخإإار  كإإان الواقإإع
 فإإإن المإتكلم، بإنف  القإائم اإليجإاد  والخارجيإإة: اللفإ ، مإن المفهإوم البيإع إيجإاد 
ا فال، وإال مطابًقا، كان الواقع في  للمتكلم  ثابًتا  اإليجاد   كان  أنَّ  علإى يإدل وممإَّ

 فإي أمإرين كإل ِّ  بإين النسإبة أنَّ  ُتطابقإه: ال  أو  ُتطابقإه  خارجية    نسبة    له  اإلنشاء
ا الواقإإإع،  ارتفإإإاع لإإإزم وإال العقلإإإي، الحصإإإر طريإإإق علإإإى سإإإلبية أو ثبوتيإإإة إمإإإَّ

 بإإإين والنسإإبة يرتفعإإان، وال يجتمعإإان ال والنقيضإإان اجتماعهمإإا، أو النقيضإإين
ا وهإإإي خارجيإإإة ، نسإإإبة   الواقإإإع فإإإي األمإإإرين  مإإإن المفهومإإإة للنسإإإبة مطابقإإإة: إمإإإَّ

 وعإإدمها والمطابقإإة والخارجيإإة الكالميإإة النسإإبة أنَّ  هإإذا مإإن فُعلإإم أو ال، الكإإالم
دَّ  ال أمإإور    وعإإدم القصإإد  هإإو إنَّمإإا بينهمإإا والفإإارق  واإلنشإإاء، الخبإإر فإإي منهإإا بإإُ

 

 (.54مختصر المعاني ) ص:  (1)



 

1587 

 لإي  واإلنشإاء عإدمها، قصإد  أو المطابقإة قصإد  مإن فيإه ُبدَّ  ال  فالخبر  القصد،
 .(1)لعدمهاه. أهإ وال للمطابقة قصد  فيه

ا علإإإإى كإإإإالم  –حفظإإإإه ث  –قإإإإال شإإإإيخنا العالمإإإإة محمإإإإد أبإإإإو موسإإإإى  ُمعل ِّقإإإإً
الدسوقي:ه والذي حققه الدسوقي وغيإره تإراه متضإمًنا فإي المعنإى الل إوي، ألنإَّه 

بالُر، رِّيكِّ   يعني النبأ والحكاية، كما قال ابن منظور:ه والخال دُ : بِّالتَّح  ار والاحِّ . األالخبإ 
بالرُ  ا:  والخال ن    أالتإاا  مإال ن    نالبإإٍ   مإِّ بِّرُ  عالمإَّ تالخ  نُ . تالسإ  ه   ثإم نقإل عإن ابإ  يدال بإالرُ : سإِّ ُأ،  الخال النَّبإال

عُ  مإإإ  ، والال جال ار  بإإإال عُ  وأالخإإإابِّير أالخ  مإإإ  عِّ  جال مإإإ  ا. ال جال هُ  فأالمإإإَّ لإإإُ الالى قالو  ذ  } : تالعإإإال ئررررِ دِ  ا    ِوم   تاحرررر 
نالاهُ   ؛(2){أ ِخبار ها مال   فالمالع  ل زاللُ   يالو  بِّرُ   ُتزال ا  ُتخ  لال   بِّمإال اه  ُعمإِّ لالي هإال وكإذلك اإلنشإاء ألنإَّه   .(3)عال

ن  ابتإإإدأ شإإإيً ا أنشإإإأه، واإلنشإإإاء  يعنإإإي اإلبإإإداع واالبتإإإداء. قإإإال الزجإإإا : وكإإإله مإإإال
 .(4)االبتداءه. أهإ

ثانيهما: نإوع النسإبة الخارجيإة فإي كإلٍ  مإن الخبإر واإلنشإاء، فالنسإبة الخارجيإة 
لقصإد مإن الخبإر إفإادة في الخبر خارجة  عن ذات المتكلم كائنإة  فإي الواقإع، وا

ا  –أنَّ محتإإواه  ا أو ن يإإًّ لإإه واقإإع  خإإار  ال بإإارة، فإإإن طإإابق  -سإإواء أكإإان إثباتإإً
بالصإإدق، وإن لإإم ُيطابقإإه  –حين إإٍذ  –الواقإع الخإإارجي المحتإإوى وصإإفنا الكإإالم 

 بالكذب. –حين ٍذ  –وصفنا الكالم 

ا فإإي اإلنشإإاء فإإإنَّ النسإإبة الخارجيإإة كائنإإة  فإإي ذات المإإتكلم ال فإإي الواقإإع،   أمإإَّ
فقولإإإإإك: )ليإإإإإا زيإإإإإد  يجإإإإإيء(، أو قإإإإإول الشإإإإإاعر: ) ليإإإإإا الكواكإإإإإب تإإإإإدنو لإإإإإي 
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فأنظمهإإا( فيإإه نسإإبة  كالميإإة  هإإي تمنإإي دنإإو الكواكإإب، ولإإه نسإإبة  خارجيإإة  هإإي 
ا،  ةيام هذا التمني في نف  المتكلم، ويحتمل أن يكون هإذا التمنإي القلبإي قائمإً
بالصإإإإدق،  –حين إإإإٍذ  –فتكإإإإون النسإإإإبة الخارجيإإإإة مطابقإإإإة، وُيوصإإإإف الكإإإإالم 

عإإي ذلإإك فإإي  ويحتمإإل أن يكإإون هإإذا التمنإإي القلبإإي غيإإر قإإائٍم وأن يكإإون قإإد اد 
بالكذب، ولكن لي  القصد مإن الجملإة  -حين ذٍ   –اللف  فق ، وُيوصف الكالم  

اإلخبإإإار بمطابقإإإة هإإإذه النسإإإبة لتلإإإك، هإإإو  -أعنإإإي جملإإإة التمنإإإي اإلنشإإإائية  –
 .(1)وإنَّما المقصود هو إنشاء المعنى

: فمررا معارري قررولهم فرري تعريررف اإلنشرراء: مررا ال يحتمرري الصرردق   َ فررِن قلرر
 والكذ ؟

ه غيإإر صإإالٍح ألن ُيوصإإف بالصإإدق والكإإذب، وإنَّمإإا  ُيقإإال لإإك: لإإي  معنإإاه أنإإَّ
 وجإود النسإبتين الكالميإة معناه أنَّ المقصود بأساليبه لي  هو الحكايإة مإع أنَّ 

والخارجيإإإة اللإإإذين يكإإإون الصإإإدق بمطابقتهمإإإا والكإإإذب بعإإإدم مطابقتهمإإإا قإإإائم  
 .(2)فيه

ا يسإتلزم  ا ذاتيإًّ وبهذا التحقيق يتبي ِّن لك أنَّ الفرق بإين الخبإر واإلنشإاء لإي  فرقإً
 التباين التام القاضي بمنع العطف بينهما.  

ا: سإإإلكها جمهإإإور البالغيإإإين والمفسإإإرين فإإإي  إنَّ المسإإإالك الخمسإإإة التإإإي ثانيرررً
كمإإا مإإرَّ  –اآليإإات البينإإات التإإي ورد فيهإإا العطإإف بإإين الخبإإر واإلنشإإاء مبنيإإة  

على التأويل والتقدير، وأنا خبير  بأنَّ التأويل ال ُيصار إليه إال بإدليٍل،  –بك  
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وال دليإإل عنإإد المإإإانعين سإإوى تلإإإك القاعإإدة البال يإإة المشإإإهورة القاضإإية بعإإإدم 
 صحة الوصل بين اإلنشاء والخبر؛ لما بينهما من تبايٍن.

بإإإإأنَّ وقإإإإد علمإإإإا أنَّ هإإإإذه القاعإإإإدة ال تثبإإإإا أمإإإإام التحقيإإإإق العلمإإإإي القاضإإإإي 
االخإإإتالف بإإإين الخبريإإإة واإلنشإإإائية مإإإن حيإإإث الصإإإي ة اللفظيإإإة ال يضإإإر؛ إذ 
يكفإإي لصإإحة العطإإف بينهمإإا وجإإود التناسإإب، علإإى أنَّ التناسإإب المعنإإوي هإإو 

 المعول عليه، والمستند إليه في باب الفصل والوصل بين الجمل.
ٍل أولإى ينضاف إلى ذلإك أنَّ حمإل الكإالم علإى مإا ال يحتإا  إلإى تقإديٍر وتأويإ

ا يحتإإا  إلإإى تقإإديٍر وتأويإإٍل، وكإإالم ث  ينب إإي أن ُيحمإإل علإإى  –تعإإالى  –ممإإَّ
 أفخم المعاني وأجزلها، وأشرف المحامل وأفضلها.

اللجوء إلى التقدير والتأويل اعتماًدا على قاعدٍة بال يٍة أمر  غير سإديٍد،   ثالًثا:
ا وصنيع  غير رشيٍد؛ إذ يترتب عليه جعل القرآن الكريم ت ا للقاعإدة ومحكومإً ابعإً

 عليه بها.
ا ينب إإي أن ُيعلإإم أنَّ أمثإإل الطإإرق وأفضإإل السإإبل لمإإن يريإإد فهإإم القإإرآن أو  وممإإَّ
االسإإتنباط منإإه: أن يتجإإرَّد مإإن أفكإإإاره وأهوائإإه، وأن يقإإف منإإه موقإإف المإإإتعلم 
ا يرجإع  الذي يستضيء بنوره، والمتلقإي الإذي  يهتإدي بهإداه، وأن يجعلإه مرجعإً

ل عليإإإه، ومسإإإتنًدا يسإإإتمد م ا أنَّ القإإإرآن متبإإإوع  ال إليإإإه، ومعتمإإإًدا ُيعإإإو  نإإإه، موقنإإإً
ا ينبنإإي علإإى  ا عليإإه، وأصإإل  ُيبنإإى عليإإه غيإإره ال فرعإإً ا، وحإإاكم  ال محكومإإً تابعإإً

 غيره.

ولهإذا كإان مإإن أعظإم مإإواطن الزلإل، وأكبإر أسإإباب الخلإل أن ُيجإإرَّ القإرآن جإإرًّا 
سلوًكا أو معتقًدا أو مذهًبا أو فكًرا أو قاعدًة أو مدرسًة أو   –رغم أنفه   –لُيِّي ِّد 

ا أو تصإإإإوًرا، فإإإإإنَّ الإإإإذي يعمإإإإد إلإإإإى القإإإإرآن ورأسإإإإه مشإإإإحونة  بأفكإإإإإاٍر أو  فقهإإإإً
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أظهإره  –ولإو بتكلإٍف وتمحإٍل  –تصوراٍت مسبقة، فإال شإك أنَّ مإا وافإق أفكإاره 
ف وتكلَّف فإي تأويلإه ولإي ِّ  وأعاله، وما لم ُيوافق ستره وأخفاه، وما تناقض تعسَّ

 هواه. عنقه لُيِّي ِّد ُمدَّعاه، وُيوافق
ومن هنا فإنَّه ال يسعني إال أن أضمَّ صوتي إلى صوت الطاهر بإن عاشإور، 

 الخبإإر بإإين العطإإف يمنعإإون  وأتعجإإب مإإن صإإنيع البالغيإإين والمفسإإرين الإإذين
ه مإإع وروده فإإي القإإرآن لمجإإرد  واإلنشإإاء بال يإإًة، ويضإإطرون  قاعإإدةً  خإإالف أنإإَّ

ًراإلى تأويل ما ورد من ذلك خشية مخالفة تلك القاعدة،  إياهم بإأنَّ القإرآن  ُمذكَّ
م الإذي ينب إي التحإاكم إليإه  البالغإة،  قواعإد   منه  ُتستمد   الذي  هو األصل كإال والحال

 عند التنازع واالختالف.

ا: هإإإي مراعإإإاة مقتضإإإى  –كمإإإا هإإإو مقإإإرر  معلإإإوم   –إذا كانإإإا البالغإإإة  رابعرررً
 الحال، فإنَّ المقام قد يستدعي هذا النوع من العطف ألغراٍ ، منها: 

ا  ذ ِلكاما } ، كما في قوله تعإالى:  التكميي ب كامِ  ّللاَّ اِلاا  هاو   ِإالَّ  ِإل ه   ال   ر  ي ِ  خ  ِيء   كرا  شر 
وها  دا و   ف اِعبررا ي و هررا لرر  ي ِ  ع  ِيء   كررا ِكيرري   شرر  ز ابإإن  .(1){و  عاشإإور فإإي إعإإراب فقإإد جإإوَّ

و  } : الجملإإإة الكريمإإإة ي و هرررا لررر  ي ِ  ع  ِيء   كرررا ِكيررري   شررر   تكإإإون  وجهإإإين: األول: أن {و 
وها  } جملإإة فتكإإون  المتقدمإإة الصإإفات  علإإى معطوفإإة دا معترضإإة. الثإإاني:  {ف اِعبررا

وها   }  جملة  على  معطوفة  تكون   أن  علإى الخبإر عطإف جإواز علإى بناءً  {ف اِعبادا
سإبحانه  – ب بادتإه لألمإر  التعليإل  وال ر  من ذلك: تكميلوالعك ،    اإلنشاء

ه ،غيإإره دون  -  مإإا وكإإل واإلنعإإام والإإرزق  الخلإإق مإإن كلهإإا باألشإإياء متكفإإل بأنإإَّ
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 الوكيإل اسإم فإإنَّ  غيإره، ل بإادة وجإه وال  عبادتإه  فالوجه  له،  حفظه  المرء  يطلب 
 .(1)والرقابة الحف  لمعنى جامع  

ل ا   و الَِّذي، كما في قوله تعالى: } التعريضومنها:   ا اأِل ِزو اج   خ  لَّه  ع ي   كا ج   ل كامِ  و 
ِل ِ   ِمن   ا  و اأِل ِنع اِم  اِلفا ون    مر  وا(  12)  ت ِرك برا ت وا ي  ِلت ترِ لر  ورِهِ  ع  مَّ  ظاهرا وا ثرا ِذكارا ة   تر   ِنِعمر 
مِ  بِ كررا ِيتامِ  ِإذ ا ر  ت و  هِ  اسررِ ل يررِ وا ع  ولررا ت قا ان   و  ِبح  ِذي سررا خَّ  الررَّ ا ر  سرر  ذ ا ل ارر  ا هرر  مرر  ا و  اررَّ ها  كا  لرر 

بِ ا ا  ِإل ي  و ِإنَّا(  13)  ماِقِرِنين   ون    ر  ِلبرا ا، فإإنَّ الجملإة الشإريفة }(2){ل ماِاق  ي ِإنرَّ ا ِإلر  بِ ار   ر 
ِلباون   ان  التنزيإه }  جملة على  معطوفة    {ل ماِاق  ِبح  ر   الَِّذي سا خَّ ذ ا ل ا ا س  ا هر  مر  ا و  ارَّ  كا

 المشإركين بتإوبيخ تعإريض   هإذا وفإي. اإلنشإاء  علإى  الخبإر  عطف  {ماِقِرِنين    ل ها 
 ألنَّ  المإإوت؛ بعإإد  اإلحيإإاء عإإن العجإإز وبنسإإبة باإلشإإراا ث نعمإإة كفإإران علإإى

 فلإم واللسإان بالقلإب  لتشإكروا تركبإون  مإا واألنعام الفلك من لكم  وجعل:  المعنى
ا –وفيإه . الخبإر أكَّد  المعنى هذا  ولمالحظة  تفعلوا،  بإالمِّمنين تعإريض   -أيضإً

 .(3)واألنعام الفلك من لهم سخر ما هلل شكروا كما المقالة هذه يقولوا بأن

يِ ، كمإإإا فإإإي قولإإإه تعإإإالى: } التأكيررردومنهإإإا:  ون   بررر  ِؤِثرا اة   ترررا يررر  ِني ا اِلح  ( 16) الرررد 
ر ةا  ر   و اِْلخررِ يررِ ي خ  ر ةا فالجملإإة الخبريإإة }   ،(4){و أ ِبقرر  ر   و اِْلخررِ يررِ ي خ   معطوفإإة {و أ ِبقرر 

يِ  التإوبيخ } جملإإة علإى ون   برر  ِؤِثرا اة   تررا يرر  ِني ا اِلح   اإلنشإإاء علإإى الخبإر عطإإف {الرد 
ا التإإوبيخ إنشإإاء يزيإإد  الخبإإر هإإذا ألنَّ   عإإن إعراضإإهم فإإي بإإأنَّهم وتأييإإًدا توجيهإإً

  .(5)وأبقى خير   هو عمَّا أعرضوا قد  آخرة حياة دالئل في النظر
 

 (.7/413)ُينظر: التحرير والتنوير (1)
 .14 - 12الزخرف:  (2)
 (.25/175) السابق المصدر (3)
 .17، 16األعلى:  (4)
  (.30/290) السابق المصدر (5)
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وسيأتيك مزيإد بيإاٍن وتوضإيٍح لهإذه األمثلإة، ولل إر  مإن عطفهإا فإي الدراسإة 
 التطبيقية في المبحث الثاني، فانتظره.

 القائلون بلواز العطف بين الخبر واإلنشاء قديًما وحد ًثا : الرابع المطلب
 علإإى الخبإإر والمحإإدثين إلإإى جإإواز عطإإف القإإدامى مإإن العلمإإاء بعإإُض  ذهإإب 

 فمن القدامى: بالمنع،  القاضي الجمهور ولم يرتضوا رأيوعكسه،  اإلنشاء

 هرر(702( اإلمام أبو جعفر أحمد بن عبد الاور المالقي المتوفي ) سراة 1)
وعكسإه فإي كتابإه  اإلنشإائية علإى الخبريإة  عطإف  بصإحة  حيث جاء تصريحه

)رصإإف المبإإاني فإإي حإإروف المعإإاني( عنإإد حديثإإه عإإن الإإواو العاطفإإة، وذلإإك 
حيإث يقإإول:ه فإإن عطفإإا جملإإًة علإى جملإإٍة لإم يلإإزم تشإإريك  فإي اللفإإ  وال فإإي 
المعنى، ولكن في الكالم خاصًة، لُيعلم أنَّ الكالمين فأكثر فإي زمإاٍن واحإد أو 

إذ ذاا جملإإة  خبريإإة  علإإى مثلهإإا  فإإي قصإإٍد واحإإٍد، فلإإذلك جإإاز أن ُيعطإإف بهإإا
وعلإإى طلبيإإٍة، وجملإإة  طلبيإإة  علإإى مثلهإإا وعلإإى خبريإإٍة، فتقإإول: قإإام زيإإد وقعإإد 
عمرو، وقام زيد  واقعد، وعلإى هإذا يجإوز: بسإم ث الإرحمن الإرحيم وصإلَّى ث 

علإإإى  –وهإإإو الإإإدعاء  –علإإإى سإإإيدنا محمإإإٍد وعلإإإى آلإإإه، فإإإالواو عطإإإف طلإإإب 
، وتقإول: (1)بإديع:ه ظفِّرنإا بصإيٍد وحيإَّاا ث أبإا زيإٍدهالخبر، وحكإي مإن كإالم ال

 .  (2)قم وقعد زيد، وقم واقعد، وقم وال تقعد، وال تقم واقعده.أهإ

 هررر( 745الشيخ أبو حيان األندلتي المتوفي )ساة   –  كذل   –  ( وماهم2)
رِ  فتراه ُيصر ِّ  في بحره المحي  عند كالمه على تفسير قول ث تعالى: } ب شرِ   و 

 

هإإذا كإإالم بإإديع الزمإإان الهمإإذاني فإإي المقامإإات، ُينظإإر: فإإي المقامإإة الب داديإإة ) ص:  (1)
66   .)  

      (.415رصف المباني ) ص:  (2)
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ِذ ن   وا الررَّ اررا وا آم  ِملررا اتِ  و ع  اِلح  مِ  أ نَّ  الصررَّ ات   ل هررا اررَّ ِري  ج  نِ  ت لررِ ا مررِ ارا  ت ِحِتهرر  { اأِل ِنهرر 
ًحا ، بجواز عطف الجملة اإلنشائية على الجملة الخبرية والعك ، (1)اآلية ُمرج ِّ

رِ  أن تكون الجملة اإلنشائية } ب شرِ  ِذ ن   و  وا الرَّ ارا وا آم  ِملرا اتِ  و ع  اِلح  { معطوفإة  الصرَّ
ِت  قبلهإإإا، وهإإإي قولإإإه: } علإإإى الجملإإإة الخبريإإإة دَّ اِفِرين   أاعررررِ {، ناقإإإًدا تأويإإإل ِلِلكرررر 

 ليكإون  النإار{، } فإاتقوا: قوله على  معطوًفا  }وبشر{:  قوله  يكون   الزمخشري أن
 وبشإر جنيإتم، ما عقوبة احذروا تميم بني يا  تقول:  كما  أمٍر،  على  أمرٍ   عطف

: قولإه ألنَّ  إليإه؛ ذهإب  فيما بخط ه جازًما ،(2)إليهم  بإحساني  أسد   بني  فالن  يا
 وال جإإواب، الجإإواب  علإإى والمعطإإوف جإإزم، وموضإإعه للشإإرط جإإواب  } فإإاتقوا{

ا  يكإون   أن  } وبشإر{:  قولإه  في  يمكن ا، بالبشإارة أمإر   ألنإَّه  جوابإً  علإى ال ومطلقإً
ا لإي  أمإًرا آمنوا الذين يبشر أن أمر بل تفعلوا،  لم  إن  تقدير  شإيء علإى مترتبإً
 تميم بني يا: قوله من به مثَّل ما مثل  إعرابه  على  } وبشر{:  قوله  ولي   قبله،
}فإإاتقوا{؛ : قولإإه بخإإالف اإلعإإراب، مإإن لإإه موضإإع ال احإإذروا: قولإإه ألنَّ  إلإإخ،
 .} وبشر{ في يمكن ولم العطف به مثل فيما أمكن  فلذلك

 لإي  بعإض  علإى بعضإها الجمإل عطإف أنَّ  ثم ينتهي الشإيخ أبإو حيإان إلإى:ه
 الخبريإإة الجملإإة عطإإف يجإإوز هإإذا فعلإإى الجمإإل، معإإاني تتفإإق أن شإإرطه مإإن

، فيهإإا المسإإألة وهإإذه الخبريإإة، غيإإر الجملإإة علإإى  مإإإن جماعإإة ذهإإب  اخإإتالف 
حيح المعاني، اتفاق اشتراط إلى النحويين  .(3)بشرطه.أهإ لي  ذلك أنَّ  والصَّ

 

   .   25البقرة:  (1)
     (.1/104ُينظر: الكشاف ) (2)
/ 5وُينظإإر كإإذلك: التإذييل والتكميإإل شإإر  كتإإاب التسإإهيل )، (179/ 1) المحإإي  البحإر (3)

   .   ( حيث تعقَّب ابن مالك في قوله بالمنع، وصرَّ  بالجواز206
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مين الحلبي المتوفي ساة )  -كذل   –( وماهم 4( )3) هرر(  وابرن 756التَّ
 أنَّه -عليهما الرحمة  –حيث صحَّحا  هر(775عادل الحابلي المتوفي ساة )

ةُ  ُتعطإف بإل معنإًى،  التوافإقُ   الجمإل  عطإف  في  ُيشترط  ال  الخبريإَّةِّ  علإى الطَّلبيإَّ
 :بقول القائل واستدالَّ  وبالعك ،
يِ  ع اِمر  *****  اِبنِ  ب اِ   ِعِاد   و ز االً  تاا اوي حِ  ان   م آِقي    وك  ِثِمدِ  الِحت   . (1)ِبِِ

   وبقول امرح القي :
ِبرة   ِشفائي وإن ِحتاها **** إن ع  ف  ِسِم  ِعِاد   وهيِ   س  اِرس   ر  لِ  ِمنِ  د  ماع وَّ

 .(3)ه(2) 

 

البيإإا مإإن الطويإإإل، وهإإو لحسإإان بإإإن ثابإإا رضإإي ث عنإإإه، ُينظإإر فإإي ديوانإإإه )ص:  (1)
 ( بال نسبة.407/ 2(، وشر  األشموني )628(، وهو في م ني اللبيب )ص: 83
 وهإإي مإإوق  مإإعج: مإإآقيو . جميإإل صإإبييإإراد بإإه : غإإزااًل و . يحإإب بمإإا اآلخإإر كلإإمت: اغيوتنإإ

 أمإإام المنظإإر حسإإن صإإبيًّا تإإدلل المإإرأة  كانإإا: المعنإإىو  .الكحإإل حجإإر: إثمإإدو  .العإإين طإإرف
 عطإف: فيإه والشإاهد .عينيه لتكحيل اإلثمد حجر  يستعمل  أن  منه  وتطلب  عامر  ابن  منزل

 شإإإر ُينظإإإر:  .(غإإإزااًل  تنإإإاغي)  الخبريإإإة الجملإإإة علإإإى (مآةيإإإك وكحإإإل) اإلنشإإإائية الجملإإإة
      (.1هامش رقم ) (407/ 2)  األشموني

(، ونسبه له سيبويه 24القي ، ُينظر في ديوانه )ص:   ح البيا من الطويل، وهو المر  (2)
( ) مإإإإإادة عإإإإإول(، 485/ 11(، وابإإإإإن منظإإإإإور فإإإإي لسإإإإإان العإإإإإرب )2/142فإإإإي الكتإإإإإاب )

 (. 448/ 3والب دادي في خزانة األدب )
: دارسو . األطإإالل أو الإإديار آثإإار: رسإإمو . مراقإإة مثإإل مصإإبوبة: مهراقإإةو . دمعإإةال: عبإإرةوال

 هإو دمعإي إنَّ : المعنإىو  .عويإل أو بكاء: معولو . وانمحى عفا بمعنى درس من فاعل  اسم
 مإإإن فائإإإدة ال هأنإإإَّ  وأتإإإذكر واألحبإإإة، األهإإإل وأتإإإذكر الإإإديار آثإإإار أرى  عنإإإدما الوحيإإإد ملج إإإي
 .المحب قلب يشفي وال  حبيًبا ده يرُ  ال هألنَّ  البكاء

علإإى  الشإإطر األول، وهإإإو  االسإإتفهامية جملإإةعطإإف الشإإطر الثإإاني، وهإإإو : فيإإه والشإإاهد
   (.3رقم ) هامش( 406/ 2)  األشموني شر ُينظر:  جملة خبرية.

   .   (446/ 1، واللباب في علوم الكتاب )(209، 208/ 1) ُينظر: الدر المصون  (3)
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 : أمَّا من المعاصرين  هؤالء من القدامي

 – (هررر3813 سرراة) األسررتاذ الكبيررر عبررد المتعررال الصررعيدي المترروفي( 5)
الذي حصر مقتضيات ترا العطإف بإين الجمإل فإي ثالثإة أشإياء  –رحمه ث 

 فق ، هي: أال يكون بين 

 .(1)الجملتين جامع ، واالست ناف البياني، ودفع اإليهام

من مقتضإيات الفصإل  وإنشاءً  بين الجمل خبًرا فإن قيل له: أال ُيعده االختالف
 البال ية؟

خإإتالف فإإي الخبإإر واإلنشإإاء حكإإم  بإإأنَّ ه الفصإإل لال –طيإإَّب ث ثإإراه  –ُيجيإإب 
، ال يصإإإحه أن يعإإإدَّ فإإإي اعتبإإإارات الفصإإإل والوصإإإل، فهإإإو ال يرجإإإع إلإإإى  نحإإإويع
مقاٍم يقتضيه حتى يصحَّ أن يذكر في هذا العلم، وإنَّما يرجع إلى منع جمهور 

 .(2)النحويين لهه.أهإ

ا  –( ومررراهم 6) الشررريخ محمرررد األمرررين الشرررا يطي المتررروفي )سررراة  –أيضرررً
 ي اعند تفسيره قول ث تعإالى: } -الرحمة عليه –، وذلك حيث يقولهر(1393

ا وا  ف اِثباتاوا  ِفئ ةً   ل ِقيتامِ   ِإذ ا  آم ااوا  الَِّذ ن    أ   ه  ِثيًرا ّللاَّ    و اِذكارا مِ  ك  ون   ل ع لَّكرا  (45) تاِفِلحرا
ول ها   ّللاَّ    و أ ِطيعاوا سا ر  لاوا  ت ا از عاوا  و ال    و  ِذه ب    ف ت ِفش  تر  مِ   و  كرا وا  ِريحا ِبرا ع    ّللاَّ    ِإنَّ   و اصرِ  مر 

اِبِرين   وا و ال  ( 46) الصررَّ ِذ ن   ت كاونررا الررَّ وا ك  جررا ر  نِ  خ  اِرِهمِ  مررِ ًرا ِديرر  اء   ب طرر  ِرئرر  اسِ  و   الاررَّ

 

  (.113 - 111ص: ) البالغة العالية (1)
( هإإامش رقإإم 285/ 2، وُينظإإر معإإه: بغيإإة اإليضإإا  )(106ص: ) السإإابق المصإإدر (2)
ي أرى أنَّ تإإإرا العطإإإف فإإإي هإإإذا الضإإإرب لمإإإانٍع 1) ( حيإإإث قإإإال الشإإإيخ الصإإإعيدي:ه وإنإإإ ِّ

؛ فال يصحه أن ُيعدَّ من الفصل المعدود من أبواب البالغةه.أهإ   .نحويٍ 
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ون   د  ي صررا نِ  و  ِبييِ  عرر  ا  ّللاَِّ  سرر  ّللاَّ ا و  ون   ِبمرر  لررا يط   ي ِعم  واِ  و ال  }:ه (1){ماحررِ  النهإإي{ ت كاونررا
اِثباتاواِ : }قولإإه ألنَّ  األمإإر، علإإى معطإإوف ،{ فرر  واِ  و ال  : }وقولإإه أمإإر  ،{ ت كاونررا يع  نهإإ 

اء،  كالهمإا  والنهإي  واألمر  وإنَّمإا. نإزاعٍ  بإال اآلخإر علإى  منهمإا  كإلع   ُيعطإف  إِّن شإال
، على اإلنشاء  عطف  في  العلماء  بين  الخالف بالرِّ  اإلنشإاء، علإى الخبر أو الخال

 . العلماء من جماعة   فمنعه

ذِّي والتحقِّيإإإقُ  لَّ  الإإإَّ هِّ  دال لاليإإإ  والازُ  هإإإو: العربيإإإة الل إإإة واسإإإتقراء العظإإإيم القإإإرآن عال  جإإإال
بالرِّ   عالط فِّ  لالى  الخال ن عإه ظنَّ  وإن  الخبر،  على  واإلنشاء  اإلنشاء،  عال  مإن جماعإة   مال
 القإإرآن فإإي الخبإإر علإإى اإلنشإإاء عطإإف ومإإن. النحإإويين ومإإن البالغإإة علمإإاء

َ   أ ر اِوب    : }إبراهيم  أبي  عن  تعالى  قوله  العظيم: ِتي ع نِ  أ ن  ل ِئن ِإِبراِهيما  ي ا آِله 
مِ  هِ  لررَّ اررَّ    ت اترر  م  ي أل ِرجا ِرنررِ ا و اِهلا ِليرر  ِئن : }فقولإإه ،(2){م  مِ  لرر  هِ  لررَّ  خبإإر، اآليإإة،{ ت اترر 

ي: }وقولإإه ِرنررِ ه إنشإإاء؛{ و اِهلا  وهإإذا خبإإر، علإإى معطإإوف إنشإإاء فهإإو أمإإر، ألنإإَّ
 :القي  امرح  قول ومنه العرب، كالم في معروف   المعنى

ِبرة   ِشفائي وإن ِحتاها ***** إن ع  ف  ِسِم  ِعِاد   وهيِ  س  اِرس   ر  لِ   ِمنِ  د  ماع وَّ
 (3). 

 ونظيره. عليه معطوف وهو إنشاء، الثاني والشطر خبر، األول الشطر ألنَّ 
 :اآلخر قول

يِ  ع اِمر  *****  اِبنِ  ب اِ   ِعِاد   و ز االً  تاا اوي حِ  ان   م آِقي    وك  ِثِمدِ  الِحت   . (4)ِبِِ

 
 

    . 47 – 45األنفال:  (1)
       .46 :مريم (2)
    (.3( هامش رقم )24سبق تخريجه ) ص:  (3)
 .   (2هامش رقم ) (24: ص)  تخريجه سبق (4)
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وابه هو وهذا خبر، على إنشاء عطف وهو  .(1)أهإ .الصَّ

 تابيهات تتعلا بهذا المطلب
وقبل أن أضع قلمي عن هذا المطلب ُميم ًِّما شطره إلى مطلإٍب آخإر ُأحإبه أن 

 ُأنب ِّه القارح الكريم إلى أمرين:

مإإإا ُنسإإإب إلإإإى سإإإيبويه مإإإن تجإإإويزه عطإإإف الخبإإإر علإإإى االسإإإتفهام  أولهمرررا:
فَّار  ، فقد فهم الصَّ من قإول سإيبويه:ه  -تلميذ ابن عصفور –والعك  فيه نظر 

ه واعلإإإم ن: يجإإإوز ال أنإإإَّ  أو رفعإإإاال  الصإإإالحين، الإإإرجلين زيإإإد   وهإإإذا ث عبإإإد  مإإإال
؛  تعلم من تالخلِّ  أن يجوز  وال وعلمتاله،  أثبته  من  على إال  ُتثني ال  ألنَّك  نصباال

م   الصإإإفة وإنَّمإإإا واحإإإدٍة، بمنزلإإإةٍ  فتجعلهمإإإا تعلإإإم ال ومإإإن هه.  قإإإد  فإإإيمن علإإإال علمتإإإال
، منعه صحة ال بارة من جهة النعا ال من جهة العطإف، فاسإتنب  عإن (2)أهإ

الخبإر واالسإتفهام؛ ولهإذا طريق مفهوم المخالفة أنَّ سيبويه يجو ِّز العطف بإين 
ا  النعإإإإإإإإإا  زوال أنَّ  ُعلإإإإإإإإإم النعإإإإإإإإإا  جهإإإإإإإإإة مإإإإإإإإإن سإإإإإإإإإيبويه منعهإإإإإإإإإا قإإإإإإإإإال:ه لمإإإإإإإإإَّ
ُحهاه.أهإ  . (3)ُيصح ِّ

ا ا كإإان كإإالم سإإيبويه يحتمإإل المإإانعين معإإً أعنإإي منإإع صإإحة ال بإإارة مإإن  –ولمإإَّ
فَّار بقولإه:ه -جهة النعا، ومن جهة العطف أيًضا  تعقَّب ابإن هشإاٍم فهإم الصإَّ

فَّار؛  ذكر  افيم  حجة  وال  ذكإر علإى وُيقتصإر مانعإان، للشإيء يكإون  قإد  إذ  الصإَّ
 . (4)أعلمه.أهإ وث المقام، اقتضاه الذي ألنَّه أحدهما

 

    (.  90، 89/ 5العذب النمير في مجال  الشنقيطي في التفسير ) (1)
  (.  60/ 2الكتاب ) (2)
  ( نقاًل عنه.  630ُينظر: م ني اللبيب )ص: (3)
 ، نف  الصفحة.السابق المصدر (4)
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ه مإإإإن المعلإإإإوم أنَّ الإإإإدليل إذا تطإإإإرَّق إليإإإإه االحتمإإإإال  وصإإإإدق ابإإإإن هشإإإإام؛ فإنإإإإَّ
 سق  به االستدالل. المعتبر

ن نسإإإب   واالسإإإتفهام إلإإإى سإإإيبويه:جإإإواز العطإإإف بإإإين الخبإإإر  -كإإإذلك  -وممإإَّ

فَّار  حيإإان أبإإو الشإإيخ حيإإث نقإإل كالمإإه ف لإإ  عليإإه، وتصإإرَّف فإإي كإإالم الصإإَّ
 أبإإا أوقإإع ، والإإذي(1)فإإوهم فيإإه، كمإإا صإإرَّ  بإإذلك ابإإن هشإإام فإإي م نإإي اللبيإإب 

فَّار مإإإراد  أنَّ  توهمإإإه ال لإإإ  فإإإي حيإإإان  تإإإابع ، هإإإو الإإإذي الصإإإناعي النعإإإا  الصإإإَّ
ح  فإإإنَّ , ظإإاهر   غلإإ    وهإإذا محإإذوٍف، مبتإإدأ خبإإر الوصإإف بجعإإل المسإإألة فصإحَّ
 أو ه رفعإا : قإال  حيإث   المقطإوع  الوصإف  مإع  المسإألة  بامتنإاع  ُمصر ِّ     سيبويه

فَّار مإإراد  وإنَّمإإا, نصإإباه ن   قيإإل: بإإأن بالكليإإة زال إذا الوصإإف أنَّ  الصإإَّ  عبإإد  )مإإال
 حين إذٍ  فثبا , المنع عليه سيبويه بنى ما  لفقد   جائًزا  التركيب   كان  زيد(  وهذا  ث

فاَّر  ,(2)اإلنشاء على  الخبر  عطف  جواز م رده ابن هشاٍم على فهإم الصإَّ وقد تقدَّ
 آنًفا. 

  ما نسبه الطَّاهر بن عاشوٍر إلى أبي عليٍ  الفارسي من قوله بجواز ثانيهما:

  ِممَّا ت ِأكالاوا و ال  }  بالواو، واحتجاجه بقوله تعالى: اإلنشاء على  الخبر عطف
ل ِيهِ  ّللاَِّ  اِسما   اِذك رِ  ل مِ  ، فيه نظر  أيًضا؛ إذ كالم أبي عليٍ  في  (3){ل ِفِتا    و ِإنَّها  ع 

الفعلية ال الخبرية على اإلنشائية، ومن راجع الم ني   على  االسمية عطف

 

 ، نف  الصفحة.السابق المصدر (1)
 (.3/180ُينظر: حاشية الصبان على شر  األشموني ألل ية ابن مالك ) (2)
 (.8/41وُينظر: التحرير والتنوير ) .121األنعام:  (3)
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البن هشام أدرا قدر ما وقع فيه الطَّاهر بن عاشوٍر من الوهم في نسبته  
ي ٍ الجواز إلى أبي عل

هو والخطأ.(1)     ، فسبحان مالن  تنزَّه عن السَّ

*************************   

  

 

 (.632، 631ُينظر: م ني اللبيب )ص:  (1)
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المبحث الثاني: من مواضع عطف الخبر علي اإلنشاء وعكته في التحرير  
 والتاوير ) دراسة تطبي ية( 

 المطلب األول: من مواضع عطف الخبر علي اإلنشاء في التحرير والتاوير 

وا و أ نِ الموضإإع األول: قولإإه تعإإالى: }  ة   أ ِقيمررا ال  وها  الصررَّ و   و اتَّقررا ِذي و هررا هِ  الررَّ  ِإل يررِ
ون   را  . (1){تاِحش 

و  }  وجملإإة قإإال الطإإاهر بإإن عاشإإور: ه ِذي و هررا هِ  الررَّ ون   ِإل يررِ را  عطإإف   إمإإا {تاِحشرر 
وها } جملإإإة علإإإى  المقإإإول جملإإإة مإإإن فتكإإإون  اإلنشإإإاء، علإإإى الخبإإإر عطإإإف {اتَّقرررا

يِ } : بقولإإإه بإإإه المإإإأمور د   ِإنَّ  قرررا و  }  لهإإإم: وقإإإل أي {هللاِ  هرررا ِذي و هرررا هِ  الرررَّ  ِإل يرررِ
ون   را يِ } علإإى عطإإف   أو {،تاِحشر   إثبإإات   هإإذا وفإي المقإإول، غيإر مإإن فيكإون  {،قررا

ا بإإإه للمإإإِّمنين بإإإه وتإإإذكير   منكريإإإه علإإإى للحشإإإر  الصإإإالة إقامإإإة علإإإى تحريضإإإً
 . (2)أهإ .والتقوىه

 الدراسة:
أنَّ الإواو  -سإحائب الرحمإة اعليهمإ – األلوسإي  يرى العالمة النَّحاس والمحقإق

هِ  الَِّذي و هاو  في قولإه: }   ون   ِإل يرِ را و}و ،لالسرتئااف{ تاِحشر  ِذي }و مبتإدأ،{ هرا { الرَّ
ون  }  وجملإإإة خبإإإره، را هِ } و صإإإلة،{ تاِحشرررر   } بإإإإإإإإإإ متعلقإإإان ومجإإإرور جإإإار{ ِإل يررررِ

ون   را  سبحانه به أمر بما االمتثال إيجاب :  االست ناف  هذا  من  وال ر    ،{تاِحش 
ةال  أ ِقيماوا و أ نِ }  ،{ِلااِتِلم   و أاِمِرن ا}  الثالثة األمور من الال       . (3){و اتَّقاوها } ،{الصَّ

 

 .72: األنعام (1)
 (.7/306) والتنوير التحرير (2)
 (. 4/179(، ورو  المعاني )2/16ُينظر: إعراب القرآن للنحاس ) (3)
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اعاطفرررة  علررري مقررردر  وذهإإإب العالمإإإة البقإإإاعي إلإإإى أنَّهإإإا   كإإإان ، فقإإإال: ه ولمإإإَّ
 وجعلكإإم مصإإوَّرون، بشإإر أنإإتم فإإإذا طإإينٍ  مإإن خلقكإإم ابتإإدأ الإإذي فهإإو: التقإإدير
و   : }قولإإه عطإإف عليإإه تنتشإإرون، األيإإام مإإدى علإإى فبقدرتإإه أحيإإاء ِذي و هررا  الررَّ
ون   } المإوت  مإن بعإثكم  بعإد   غيره  إلى  ال  أي{  ِإل ِيهِ  را  الإذي بالبعإث  فإأتى{ تاِحشر 
 علإى دالٍ  سإياقٍ  فإي القإدرة تمإام علإى األدلإة مإن أقإام مإا لكثإرة  منكرون   له  هم
ه ا أنإإَّ  أنَّ  وهإإو ذلإإك، وراء فيمإإا هإإو إنَّمإإا النَّظإإر وأنَّ  فيإإه، للخإإالف مجإإال ال ممإإَّ

ن سإبحانه غيره إلى يحشر أنَّه يعتقد  من منزلة تنزيلهم سوَّح  للباطل  عملهم  ممإَّ
ه غيإإره، إلإإى ال إليإإه الحشإإر أنَّ  فإإأخبرهم جإإزائهم، علإإى لإإه قإإدرة ال  كإإالم ال ألنإإَّ

 . (1)لسواهه. أهإ هناا

اهر بإإن عاشإإور فإإرأى أنَّهإإا  ا الطإإَّ وها } قولإإه: علإإى عاطفررة  أمإإَّ  مإإن فتكإإون  {،اتَّقررا
 الَِّذي و هاو  }  لهم: وقل أي {هللاِ  هاد   ِإنَّ  قايِ }  بقوله: به المأمور المقول جملة
ون    ِإل ِيهِ  را قولإه:  علإى عاطفرة اإلنشاء، أو على  الخبر  وهذا من عطف  {،تاِحش 

يِ } ا  –وهإإإو  المقإإإول، غيإإإر مإإإن فيكإإإون  {،قرررا  علإإإى الخبإإإر عطإإإف مإإإن -أيضإإإً
وتإإإذكير  منكريإإإه، علإإإى الحشإإإر اإلنشإإإاء، وال إإإر  مإإإن هإإإذا العطإإإف: إثبإإإات 

الة إقامة لهم على تحريًضا به المِّمنين   .والتَّقوى  الصَّ
 قولإإه: علإإى عاطفإإةً  قلإإُا: ومإإا ذهإإب إليإإه الطإإاهر بإإن عاشإإور مإإن كإإون الإإواو

يِ }  بقولإه: به المأمور المقول جملة من فتكون   ،{اتَّقاوها } د   ِإنَّ  قرا أولإى  {هللاِ  هرا
الكإإإالم عليإإإإه شإإإإديد  أواًل:وأوجإإإه وأعلإإإإى مإإإن وجهإإإإة نظإإإري، وذلإإإإك لمإإإا يلإإإإي: 

 االتصال بما قبله.

 

 (.153، 7/152) نظم الدرر (1)
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ا: و  مجإإيء قولإإه: }  ثانيررً ِذي و هررا هِ  الررَّ ون   ِإل يررِ را الخبإإر دون مإإا { فإإي صإإورة تاِحشرر 
قبلإإه مإإن األوامإإر الثالثإإة ) أمرنإإا لنسإإلم ومعنإإاه أسإإلموا، أةيمإإوا الصإإالة، اتقإإوه( 

ث أمإإإور   التإإإي عطإإإف عليهإإإا؛ ألنَّ إسإإإالم الوجإإإه هلل، وإقامإإإة الصإإإالة، واتقإإإاء
يتفإإاوت النإإاس فإإي تحقيقهإإا، فمإإنهم مإإن يقإإوم بهإإا علإإى الوجإإه األكمإإل، ومإإنهم 

نهم مإإإن يتركهإإإا بالكليإإإة، وكإإإلع مجإإإازى مإإإن يإإإِّدي صإإإورتها دون معناهإإإا، ومإإإ
حسب عمله، أمَّا الرجوع إلإى ث للحسإاب والجإزاء فكإله النإاس متسإاوون فيإه؛ 
ر عنإإإه بالجملإإإة الخبريإإإة االسإإإمية التإإإي تفيإإإد الثبإإإات والرسإإإو  وتحقإإإق  لإإإذا عبإإإَّ

إثبإات  للبعإث والحشإر،  –كمإا تإرى  –الوقوع دون تفإاوٍت أو خلإٍف، وفإي هإذا  
 ريه. وتعريض  بمنك

ا: د الثابإإا المعطإإوف علإإى األوامإإر الثالثإإة  ثالثررً ال إإر  مإإن هإإذا الخبإإر المِّكإإَّ
قبلإإإإه: التحإإإإريض علإإإإى امتثالهإإإإا والقيإإإإام بهإإإإا علإإإإى الوجإإإإه األكمإإإإل، والتنبيإإإإه 

ه  ثمإإرات امتثالهإإا تظهإإر إنَّمإإا والتخويإإف لمإإن تإإرا امتثالهإإا وأعإإر  عنهإإا؛ ألنإإَّ
 .والقيامة الحشر يوم تركها وحسرات 
كون الواو عاطفة يزيد ذلإك التحإريض والتخويإف تأكيإًدا وتقريإًرا؛ ألنَّهإا رابًعا:  

لمطلق الجمع كما هو معلوم ، فكأن ِّي بالجملة الكريمة تقإول للمخاطإب: ينب إي 
عليإإك أن تستحضإإر فإإي ذهنإإك وتجمإإع فإإي مخيلتإإك بإإين ةيامإإك بهإإذه األوامإإر 

ى عملإإإإك، فيكإإإإون ذلإإإإك الثالثإإإإة وبإإإإين مالقإإإإاة ث فإإإإي القيامإإإإة لمجازاتإإإإك علإإإإ
ا  ا لإإك إلإإى االمتثإإال واألداء علإإى أكمإإل وجإإٍه، وداعيإإً االستحضإإار والجمإإع دافعإإً
ا علإإى تحمإإل مشإإاق القيإإام بهإإذه األعمإإال،  إلإإى اإلخإإالص واإلحسإإان، وُمعينإإً
ومجاهإدة الإنف  والهإوى، وهإذا هإو سإإر عطإف الخبإر علإى اإلنشإاء فإي اآليإإة 

 الكريمة، وث أعلم.

 ************************ 
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ِذي: } تعإإالى قولإإه: الثإإاني الموضإإع ا   و الررَّ لرر  ا اأِل ِزو اج   خ  لَّهرر  ي   كا عرر  ج  مِ  و  ن   ل كررا  مررِ
ِل ِ  وا(  12)  ت ِرك باون    م ا  و اأِل ِنع اِم  اِلفا ل ي  ِلت ِتت وا ورِهِ   ع  مَّ   ظاهرا وا  ثرا ِذكارا ة   تر  مِ  ِنِعمر  بِ كرا  ر 
ِيتامِ  ِإذ ا ت و  هِ  اسررررِ ل يررررِ وا ع  ولررررا ت قا ان   و  ِبح  ِذي سررررا ر   الررررَّ خَّ ا سرررر  ذ ا ل ارررر  ا هرررر  مرررر  ا و  اررررَّ ها  كا  لرررر 

بِ ا ا ِإل ي و ِإنَّا( 13)ماِقِرِنين   ِلباون   ر    .(1){ل ماِاق 

بِ ا ا ِإل ي و ِإنَّا يعنى قوله: } – والجملة: ه عاشور  بن  الطاهر  قال ون   ر  ِلبرا  -{ل ماِاق 
 تعإإريض   هإإذا وفإإي اإلنشإإاء، علإإى الخبإإر عطإإف التنزيإإه جملإإة علإإى معطوفإإة

 اإلحيإإاء عإإن العجإز وبنسإإبة باإلشإراا ث نعمإإة كفإإران علإى المشإإركين بتإوبيخ
 لتشإإكروا تركبإإون  مإإا واألنعإإام الفلإإك مإإن لكإإم وجعإإل: المعنإإى ألنَّ  المإإوت؛ بعإإد 

د  المعنإإى هإإذا ولمالحظإإة تفعلإإوا، فلإإم واللسإإان بالقلإإب   تعإإريض   وفيإإه الخبإإر، أكإإَّ
 الفلإإإك مإإإن لهإإإم سإإإخر مإإإا هلل شإإإكروا كمإإإا المقالإإإة هإإإذه يقولإإإوا بإإإأن بإإإالمِّمنين

 . (2)أهإ .واألنعامه

 الدراسة:

ا ذهإإإإب الشإإإإهاب الخفإإإإاجي إلإإإإى أنَّ الإإإإواو فإإإإي قولإإإإه تعإإإإالى:} ي و ِإنررررَّ ا ِإلرررر  ارررر  بِ   ر 
ِلباون   ا سإر مجإيء هإذه ، وتبعه الشيخ محيي الدين درويش (3){ للحالل ماِاق  ُمبي ِّنإً

ا} قوله: في والسر: الحال  الحال هنا، فقال:ه سره  ي و ِإنرَّ ا ِإلر  بِ ار  ون   ر  ِلبرا  أنإَّه {ل ماِاق 
 مإن وكإم فهلإك، ظهرهإا عإن طإا  أو شمسإا   أو  بإه  عثرت   دابةً   راكبٍ   من  كم

 شإديًدا أمإًرا ذاتإه بحإد ِّ  الركإوب  كان فلمَّا  ف رقوا،  بهم  انكسرت   سفينة  في  راكبين
 المخإاطر المتإالف وصإنوف ألنواع مستهدف والراكب  المغبة،  مجهول  لخطورة

 

 .14 – 12: الزخرف (1)
  (.25/175)والتنوير التحرير (2)
 (.435/ 7حاشية الشهاب ) (3)
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 يتإا  ولإن ث، إلى منقلب   وأنَّه محالة، ال  هالك  أنَّه  ينسى  ال  أن  حقه  من  كان
، إذا قإإدره ومإإن حإإم ، إذا قضإإائه مإإن اإلفإإالت  لإإه  أن ذلإإك كإإل ِّ  مإإن وال ايإإة حإإل 

 . (1)أهإ .آخرتهه على لدنياه مِّثرٍ  غير نفسه، إلى منتبًها يكون 
مقإإإدٍر،  وذهإإب اإلمإإإام البقإإاعي إلإإإى أنَّ الإإواو فإإإي اآليإإة الكريمإإإة عاطفإإة  علإإإى

 نحإن واآلن شإيٍء، على نقدر وال شيً ا نعلم ال ابتداؤنا كان ربنا  فمن:  والتقدير
ا} منتشإإإرون  أردنإإإا ومهمإإإا سإإإاكنون، شإإإ نا متإإإى ي و ِإنرررَّ ا ِإلررر  بِ اررر   إلينإإإا المحسإإإن{ ر 

  غيإإإإإره إلإإإإإى ال المراكيإإإإإب  هإإإإإذه علإإإإإى التإإإإإنقالت  هإإإإإذه علإإإإإى واإلقإإإإإرار بالبإإإإإداءة
ون   ِلبررا  الإإدار إلإإى بعإإده ومإإا بإإالموت  وسإإائرون  ومتوجهإإون  لصإإائرون  أي{ }ل ماِاق 

 .(2)الدار هذه إلى معه إياب  ال انقالًبا اآلخرة

ا} أمَّا الطاهر بن عاشور فذهب إلى أنَّها عاطفإة ، عطفإا الجملإة الخبريإة   ِإنرَّ
بِ ا ا  ِإل ي ِلباون   ر  ان  }  على الجملة اإلنشإائية  {ل ماِاق  ِبح  ر   الَِّذي سا خَّ م ا ه ذ ا ل ا ا س   و 
 علإى المشإركين بتإوبيخ التعإريض  {، وال ر  من هإذا العطإف:ماِقِرِنين    ل ها   كااَّا

 الموت.  بعد  اإلحياء عن العجز وبنسبة باإلشراا ث نعمة كفران

 أولى وأوجه؛ لما يلي: -من وجهة نظري  –قلُا: وما ذهب إليه الطَّاهر 

الكإإإالم عليإإإإه شإإإإديد االتصإإإإال بمإإإإا قبلإإإإه مإإإإن غيإإإإر احتيإإإإاٍ  إلإإإإى تقإإإإديٍر  أواًل: 
 بمإا متصإل   :وغنيع عن البيان أنَّ اآليإة إذا احتملإا معنيإين: أحإدهماوتأويل،  

 إلإى يحتا  قبله عمَّا منقطع   وتأويٍل، واآلخر:  تقديرٍ   إلى  احتيا ٍ   غير  من  قبله
 وتأويإٍل؛ تقإديرٍ  إلإى يحتا  على المعنى الذي ال وتأويٍل، فاألولى حملها  تقديرٍ 

 .قبله بما االتصال شديد  يكون  حين ذٍ  عليه الكالم  إذ 
 

 (.70، 9/69إعراب القرآن وبيانه ) (1)
 (.17/396نظم الدرر ) (2)
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ا: ا فعلإإه المشإإركون مإإن  ثانيررً ال إإر  مإإن هإإذا العطإإف: تنزيإإه ث سإإبحانه عمإإَّ
ِذي} إشإإراكهم معإإه آلهإإًة ُأخإإرى وعبإإادتهم غيإإره، وهإإذا متحقإإق  بقولإإه:  ر   الررَّ خَّ  سرر 

ا ذ ا ل ارر  ا هرر  مرر  ا و  اررَّ ها  كا ِرِنين   لرر   مإإن نجإإاتهم علإإى المطلقإإة ث بقإإدرة المإإذك ِّر ،{ماقررِ
عإن نسإبتهم العجإز إليإه  -كإذلك  –حانه وتنزيهإه سإب بهإا، وإهالكهإم المخإاطر

ا ِإل ي ِإنَّا} بإنكارهم البعث، وهذا متحقق  بقوله:  بِ ار  ون   ر  ِلبرا  بالسإي ِّر الُمنبإ ِّه ،{ل ماِاق 
.  السي ِّر على الدنيوي ِّ   اأُلخروي ِّ

ا: كإإون الإإواو عاطفإإًة يشإإير إلإإى ذلإإك الإإتالزم الإإذهني الجإإامع بإإين اإليمإإان  ثالثررً
 –بقدرة ث المطلقة وبين اإلقرار بالبعث بعد المإوت، فمإن آمإن بقإدرة ث أقإرَّ 

بالبعث، ومن أنكر قدرة ث المطلقة فأشرا معه آلهًة ُأخرى أنكإر   –ال محالة  
م مإإرًة ُأخإإرى إلإإى الحيإإاة بعإإد قدرتإإه علإإى إحيإإاء النإإاس وإعإإادته -ال محالإإة –

فنائهم، وفي هذا العطف ما فيه من التعإريض بتإوبيخ المشإركين لجمعهإم بإين 
بمإإإد  المإإإِّمنين لجمعهإإإم بإإإين  –كإإإذلك  –الشإإإرا وإنكإإإار البعإإإث، والتعإإإريض 

 اإليمان بقدرة ث المطلقة واإلقرار بالبعث بعد الموت، وث أعلم.

 ***************************** 

ال  : }تعإالى قولإإه :الثالرث موضرعال وا فرر  ِدعاوا ت ِهارا ترر  ي و  ِلِم ِإلر  تاما  التررَّ ِون   و أ نرِ  اأِل ِعلرر 
ا  ّللاَّ ل نِ  م ع كامِ  و  كامِ  و    .(1){أ ِعم ال كامِ    ِتر 

 عطف النهي على  عطف   {اأِل ِعل ِون   و أ ِنتاما }  وجملة: ه عاشور  بن الطاهر قال
 . (2)أهإ .الوعده في مستعمل والخبر اإلنشاء، على الخبر

  
 

  .35: محمد (1)
  (.26/132)والتنوير التحرير (2)
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 الدراسة:
يإإرى أكثإإر المفسإإرين أنَّ الإإواو هنإإا للحإإال، والمعنإإى: ال تهنإإوا وتإإدعوا أعإإداءكم 
ا والحإإال أنَّكإإم األعلإإون وث معكإإم، وال إإر  مإإن هإإذه الحإإال  إلإإى السإإلم جبنإإً

 وكونإه األغلبإين، كإونهم فإنَّ  هنا: تقرير معنى النهي، وتأكيد وجوب االنتهاء؛
ا االجتنإإاب  موجبإإات  أقإإوى  مإإن معهإإم وناصإإرهم -وجإإل عإإز -  الإإذل يإإوهم عمإإَّ

 .(1)والضراعة

ز القاضي ابن عطية والشيخ أبو حيان كونها للحال ولالست ناف  .  (2)وجوَّ
ا الطإإإاهر بإإإن عاشإإإور فإإإرأى  أنَّ الإإإواو للعطإإإف، عطفإإإا  –كمإإإا علمإإإا  –أمإإإَّ

تاما } الجملإة الخبريإإة  ِون   و أ نررِ ال   }علإإى الجملإإة اإلنشإائية  {اأِل ِعلرر  وا فرر  {، علإإى ت ِهاررا
 أنَّ هذا الخبر مستعمل  في الوعد والتبشير لهم.

ا ذهإإب إليإإه األكثإإرون،  -مإإن وجهإإة نظإإري  –ومإإا ارتإإآه ابإإن عاشإإور أعلإإى  ممإإَّ
وأوفإإإق بالمقإإإام؛ وذلإإإك ألنَّ المقإإإام مقإإإام نهإإإي لهإإإم عإإإن الضإإإعف والعجإإإز أمإإإام 

تاما أعإإإدائهم، وكإإإون الجملتإإإين الشإإإريفتين: }  ِون   و أ نرررِ ا  اأِل ِعلررر  ّللاَّ مِ  و  { إخبإإإاًرا م ع كرررا
تخلإف فيإه بنصر ث تعالى ومعونته وتمكينه لهإم علإى سإبيل الوعإد الإذي ال ي

مإا فيإه مإإن التبشإير الإدافع لهإإم إلإى اجتنإاب النهإإي، فإال يضإعفون وال يجبنإإون 
ا ال يتخلإإف أبإإًدا  وقإإد ُأخبإإروا خبإإًرا صإإادًقا ال يحتمإإل كإإذًبا، وُوعإإدوا وعإإًدا جازمإإً

ا يزيإإد البشإإارة تأكيإإًدا وتقريإإًرا مجإإيء كإإلٍ  مإإن  بالنصإإر وال لبإإة والتمكإإين، وممإإَّ

 

 المعإإإإإإإإاني رو  ،(361/ 14)  ال يإإإإإإإإب وفتإإإإإإإإو  ،(263/ 18) الإإإإإإإإدرر نظإإإإإإإإم: ُينظإإإإإإإإر (1)
  .  (9/227، وإعراب القرآن وبيانه )(13/235)
 (.9/476(، والبحر المحي  )5/122المحرر الوجيز ): ُينظر (2)
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بهإم ومعيتإه  ث عنايإة وثبإات  لهإم ال لب  ثبات  لىالخبرين جملًة اسميًة تدل ع
 لهم.

ا –وتقريإإًرا  تأكيإإًدا البشإإارة وكإإون الإإواو عاطفإإة يزيإإد  مطلإإق  تفيإإد  ألنَّهإإا -أيضإإً
الجمإإع، فكإإإأن ِّي باآليإإة الشإإإريفة تقإإول للمإإإِّمنين: إنَّ ث تعإإالى قإإإد جمإإع بيإإإنكم 

ا وبإإين ال لبإإة علإإى أعإإدائكم ومعيتإإه لكإإم، فإإال تضإإعفوا  وتإإدعوا إلإإى السإإلم جبنإإً
وخإإوًرا، وبإإذلك يكإإون ال إإر  مإإن عطإإف الخبإإر علإإى النهإإي التعليإإل المقإإرون 

 اجتنابه، وث أعلم. إلى لهم بالتبشير الدافع

 ********************* 

يِ } تعإالى:  قولإه  :الرابع  الموضع ون   بر  ِؤِثرا اة   ترا ير  ِني ا اِلح  ر ةا ( 16) الرد  ر   و اِْلخرِ يرِ  خ 
ي   .(1){و أ ِبق 

ر ةا } : وجملة: ه عاشور بن الطاهر  قال ر   و اِْلخرِ يرِ ي خ   جملإة علإى عطإف   {و أ ِبقر 
ا التإوبيخ إنشإاء يزيإد  الخبر هذا ألنَّ   اإلنشاء  على  الخبر  عطف  التوبيخ  توجيهإً
ا أعرضإوا قإد  آخإرة حيإاة دالئإل فإي النظإر عإن إعراضإهم فإي بإأنَّهم  وتأييًدا  عمإَّ

 . (2)وأبقىه. أهإ خير   هو

 الدراسة:

ر ةا } أنَّ الإواو فإي قولإه تعإالى:  –رحمإه ث  –يرى الطاهر بن عاشإور     و اِْلخرِ
ِير   ي  خ  ر   اِْلِخر ةا }  للعطف، وقد عطفا الجملة الخبرية:{ و أ ِبق  يرِ ي خ  علإى  {و أ ِبقر 

ون  اإلنشائية }    جملة ي اة    تاِؤِثرا ِني ا  اِلح  { فهي بمعنى ) االستفهام( علإى تقإدير الد 

 

 .17 ،16: األعلى (1)
 (.30/290) والتنوير التحرير (2)
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همزتإإه أي: )أتإإِّثرون؟!( وال إإر  مإإن عطإإف الخبإإر علإإى اإلنشإإاء فإإي هإإذا 
مون الفإإإاني علإإإى  المقإإإام زيإإإادة تإإإوبيخهم وعتإإإابهم تأييإإإًدا وتأكيإإإًدا؛ إذ كيإإإف يقإإإد ِّ

 الباقي؟!
وذهإإب العالمإإة البقإإاعي، والقاضإإي أبإإو السإإعود العمإإادي، والمحقإإق األلوسإإي، 

إلإإإى أنَّ الإإإواو هنإإإا  -علإإإيهم سإإإحائب الرحمإإإة –ي الإإإدين درويإإإش والشإإإيخ محيإإإ
ر ةا حاليإإإة، والجملإإإة الشإإإريفة }  ر   اِْلخرررِ يرررِ { فاعإإإل مإإإن حإإإال {و أ ِبقررري خ  ثُِّرونال  ِّ  } تإإإُ

 اآلخرة أنَّ  والحال اآلخرة  على  تِّثرون الحياة الدنيا  أي  والعتاب   للتوبيخ  مِّكدة
 لإإإه انقطإإإاع ال شإإإائبة، أبإإإديع دائإإإم  فيإإإه وال  كإإإدر ال خإإإالم   ن يمهإإإا ألنَّ  خيإإإر  
 . (1)أصالً 

إلإى أنَّهإا اسإت نافية، وجملإة  -طيإَّب ث ثراهمإا –وذهب النحاس، وابن خالويه 
ِير    اِْلِخر ةا }  { خبره {و أ ِبقي خ  ي ر  رالُة{ مبتدأ، و } خال خِّ  . (2)مستأنفة، و }اآل 

 -قلإُا: ومإا ذهإب إليإه ابإن عاشإور مإإن كإون الإواو فإي اآليإة الكريمإة للعطإإف
أوفإإق بالمقإإام وأليإإق بالسإإياق وأعلإإى مإإن  -أعنإإي عطإإف الخبإإر علإإى اإلنشإإاء

كونهإإا حاليإإة أو اسإإت نافية؛ إذ الإإواو العاطفإإة لمطلإإق الجمإإع كمإإا هإإو معلإإوم، 
خإرة الباةيإة، ويإزداد والمقام مقام توبيٍخ لهم على تقديمهم الدنيا الفانيإة علإى اآل

لوا الإإإإإدنيا علإإإإإى اآلخإإإإإرة بعإإإإإد اجتمإإإإإاع  تإإإإإوبيخهم وعتإإإإإابهم إذا ُعلإإإإإم أنَّهإإإإإم فضإإإإإَّ
صإإورتيهما أمإإام أعيإإنهم، وقإإابلوا وقإإارنوا بينهمإإا، وكإإأن ِّي باآليإإة الشإإريفة تنعإإى 

 

 ورو  ،(147/ 9) السإإإإإإليم العقإإإإإإل وإرشإإإإإإاد ،(406 ،21/405) الإإإإإإدرر نظإإإإإإم: ُينظإإإإإإر (1)
 (.453/ 10) وبيانه القرآن وإعراب ،(15/323) المعاني

(، وإعإإراب ثالثإإين سإإورة البإإن خالويإإه ) ص: 128/ 5إعإإراب القإإرآن للنحإإاس ): ُينظإإر (2)
63 .) 
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عليهم إيثارهم الدنيا على اآلخرة بعد استحضار صورتيهما في الذهن، والجمع 
ا مإإإا أفادتإإإه الإإإواو العاطفإإإة، وغنإإإيع عإإإن البيإإإان أنَّ بينهمإإإا فإإإي المخيلإإإة، وهإإإذ 

الضالل بعد علٍم واختياٍر أعظم جرًما، وأكبر إثًما من ضالٍل عن جهٍل، وث 
 أعلم.

 ************************* 

 الخبر في التحرير والتاوير  علي المطلب الثاني: من مواضع عطف اإلنشاء

نَّكامِ قوله تعالى: }   الموضع األول: ِبلاو  ل ا  ِيء   و  ن   ِبش  ِوفِ  مرِ وعِ  اِلخر  ص   و اِللرا ن قرِ  و 
رِ  و الثَّم ر اتِ  و اأِل ِنفاسِ  اأِل ِمو الِ  ِمن   ب شِ  اِبِرين   و    .(1){الصَّ

رِ } : قإإإال الطإإإاهر بإإإن عاشإإإور: ه وجملإإإة ب شرررِ  اِبِرين   و  }  علإإإى معطوفإإإة   {الصرررَّ
نَّكامِ  و  ِبلررا ل ا  الم للرسإإول والخطإإاب  {،و  ه بمناسإإبة عليإإه السإإَّ ن أنإإَّ } : قولإإه شإإمله ممإإَّ
نَّكامِ  و  ِبلرررا ل ا  ن   عنإإإد  فيإإإه ضإإإي ر وال خبإإإٍر، علإإإى إنشإإإاءٍ  عطإإإف وهإإإو {،و  ق مإإإال  تحقإإإَّ

وعكسإإهه.  اإلنشإإاء علإإى الخبإإر عطإإف كثإإرة كالمهإإم فإإي ورأى العإإرب  أسإإاليب 
  .(2)أهإ

 الدراسة:

رِ في عطف قوله: }  ب شِ  اِبِرين   و   ثالثة أقوال: {الصَّ

ه معطإإوف  علإإى قولإإه: }  نَّكامِ أولهإا: أنإإَّ و  ِبلررا ل ا  { عطإإف القصإإة علإإى القصإإة أي و 
 حاصإإل   االبإإتالء: عطإإف مضإإمون كإإالٍم علإإى مضإإمون كإإالٍم مثلإإه، والمعنإإى

ن   ولكإإإن البشإإإارة، وكإإإذا لكإإإم،  –مإإإنكم، وال يمنإإإع اخإإإتالف الجملتإإإين  صإإإبر لمإإإال

 

 . 155البقرة:  (1)
 (.57 ،2/56) والتنوير التحرير (2)
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إنشإإاًء وخبإإًرا؛ ألنَّ المعتبإإر هإإإو التناسإإب بإإين القصإإتين ومضإإإمونهما  -حين إإذٍ 
ز هإإإذا الوجإإإه الشإإإهاب الخفإإإاجي فإإإي حواشإإإيه علإإإى  ن جإإإوَّ دون آحادهمإإإا، وممإإإَّ

 .(1)أنوار التنزيل، والمحقق األلوسي
ه معطإإإوف  علإإإى محإإإذوٍف مناسإإإٍب  للمعطإإإوف فإإإي نوعإإإه وداللتإإإه، ثانيهإإإا: أنإإإَّ

وتنوعإا وجهإة نظإر أهإل العلإم فإي تقإدير هإذا المحإذوف وتعيإين موقعإه علإى 
 وجهين:

ه معطإإوف  علإإى فعإإل أمإإٍر مقإإدٍر قبإإل النإإداء فإإي قولإإه: ا}  أحإإدهما: أنإإَّ ا يرر   أ   هرر 
ِبرِ   اِست ِعيااوا  آم ااوا  الَِّذ ن   ةِ   ِبالصَّ ال  اِبرِ  م ع   ّللاَّ   ِإنَّ   و الصَّ ، تقإديره: قإل، (2){ين  الصرَّ

اكي  .(3)وممَّن ذهب إلى هذا الوجه السكَّ

ه رِ }  :قولإإه قبإإل مقإإدرٍ  أمإإرٍ  فعإإل علإإى معطإإوف   واآلخإإر: أنإإَّ ب شررِ  اِبِرين   و  { الصررَّ
ن ذهإب إلإى  الجازعين فأنذر:  تقديره  يرشد إليه السياق، ابرين، وممإَّ وبشر الصإَّ

ل  والمحقإإإإق الخفإإإإاجي هإإإذا الوجإإإإه العالمإإإإة البقإإإإاعي والشإإإهاب  األلوسإإإإي، وعلإإإإَّ
ا  فأنإإذر: التقإإدير أنَّ  إلإإى مرشإإًدا السإإياق كإإان البقإإاعي سإإبب حذفإإه بقولإإه:ه ولمإإَّ

وي  ولكنإَّه يصإبر، لإم  من  فإيهم يكإون  أن عإن آمنإوا الإذين إجإالل إلإى إشإارةً  طإُ
 . (4)أهإ .يصبره لم مالن  

نَّكامِ ثالثها: أنَّه معطوف  على قوله: }   ِبلاو  ل ا  الخبر، وهو  على اإلنشاء عطف {و 
 قول الطاهر بن عاشور كما قد علما.  

 

 (.   1/421(، ورو  المعاني )2/258ُينظر: حاشية الشهاب ) (1)
 . 153البقرة:  (2)
 (.  1/523، وعروس األفرا  )(260: ص) العلوم  مفتا ُينظر:  (3)
 (.     1/421(، ورو  المعاني )2/258(، وُينظر: حاشية الشهاب )2/256نظم الدرر ) (4)
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أعلإإى وأوجإإه وأنسإإب بالمقإإام  -عليإإه الرحمإإة –قلإإُا: ومإإا ذهإإب إليإإه الطإإاهر 
د فإي قولإه: }  وأليإق بالسإياق، وبيإان ذلإك: أنَّ  نَّكامِ الخبإر المِّكإَّ و  ِبلرا ل ا  {  يحمإل و 

رِ فإإي طيَّاتإإه األمإإر بالصإإبر علإإى هإإذا الإإبالء الواقإإع ال محالإإة، وقولإإه: }  ب شررِ   و 
اِبِرين   لإإإذين أطإإإاعوا ث بتبشإإإير ا وسإإإلم عليإإإه ث صإإإلى ث لرسإإإول { أمإإإر  الصرررَّ

 يحمإل بتبشإيرهم الرسول أمر أنَّ  يخفى وال وامتثلوا أمره وقابلوا البالء بالصبر،
إلفإادة  عاطفإةً  الإواو وكإون  علإيهم، والثنإاء لهإم المإد   يتضإمن  خبإًرا  طيَّاتإه  في

وبإين تحقإيقهم للصإبر المإأمور بإه ضإمًنا فإي قولإه:    الجمع بإين وقإوع البشإارة
نَّكامِ } ِبلاو  ل ا   {.و 

م  كانرَ المغرا رة إذن برين اللملترين إنشراًء وخبرًرا؟ وهرالَّ جراءت  : لرِ  َ فِن قلر
ا}  البشررارة فرري صررورة الخبررر  كمررا فرري اْليررة التررابقة: ا يرر  ِذ ن   أ   هرر  وا الررَّ اررا  آم 

ِبرِ  اِست ِعيااوا ةِ  ِبالصَّ ال  اِبِرين   م ع   ّللاَّ   ِإنَّ  و الصَّ  {؟الصَّ

: َا لبيإإان مإإا بإإين الصإإبرين مإإن بعإإد المنزلإإة وتفإإاوت المكانإإة، فالصإإبر فإإي  قلرر
اقولإه: }  ا يرر  ِذ ن   أ   هر  وا الررَّ ارا ت ِعيااوا آم  ِبرِ  اسررِ ةِ  ِبالصررَّ ال  { صإإبر  عإن الكسإإل  و الصرَّ

ع   ّللاَّ   ِإنَّ وعلإإإإى العمإإإإل، فكانإإإإا عاةبإإإإة صإإإإاحبه م يإإإإة ث }  اِبِرين   مرررر  {، الصررررَّ
ل ا  والصبر في قولإه: }  نَّكامِ و  ِيء   ِبلاو  ِوفِ  ِمن   ِبش  ن ِقص   و اِللاوعِ  اِلخ   اأِل ِمو الِ  ِمن   و 

سِ  ر اتِ  و اأِل ِنفرررا { صإإإبر  علإإإى مصإإإائب الإإإدنيا ونوائبهإإإا وشإإإدائدها، فكانإإإا و الثَّمررر 
المة مإن عقوبإة اآلخإرة }  رِ عاةبة صإاحبه البشإارة بإالخير فإي الإدنيا والسإَّ ب شرِ   و 

اِبِرين   ا كإإإإان الصإإإإابر عإإإإن الكسإإإإل وعلإإإإى العمإإإإل أعلإإإإى وأرقإإإإى (1){الصررررَّ ، ولمإإإإَّ
وأسمى؛ إذ صبره عن المعصية وإةبالإه علإى الطاعإة اختيإاًرا يإدله علإى رسإو  

 

فإي نظإم البقإاعي  العالمإة هذا الفرق بين الصبرين من عبارة الحرالي التإي نقلهإا  أفدتُ   (1)
 بإإين(، واألسإإتاذ الإإدكتور محمإإود توفيإإق سإإعد فإإي مسإإالك العطإإف 257، 2/256الإإدرر )
 . 20ص:  والخبر  اإلنشاء
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بإالخبر  -وهي م يإة ث لإه –إيمانه، وقوة يقينه، ناسب أن ُتساق إليه العاةبة 
د الدال على ثبوتها ورسوخها جزاًء له من جن  عمله.  المِّكَّ

ا  الصإإإبر علإإإى مصإإإائب الإإإدنيا وشإإإدائدها فيتفإإإاوت النإإإاس فيإإإه، فمإإإنهم مإإإن أمإإإَّ
يصبر عند الصدمة األولى، ومنهم من يجزع عند الصدمة األولى ثم يصإبر، 
ومنهم من ال يصبر أبًدا، بل لو ُخي ِّر أحد  بين الإبالء والعافيإة الختإار العافيإة 

لنإإاس وتفإإاوتوا فإإي ورفإإض الإإبالء، مإإع أنَّ الإإبالء واقإإع  ال محالإإة، وإن رفضإإه ا
د}  رت اآليإإإة الشإإإريفة عإإإن وقوعإإإه بإإإالخبر المِّكإإإَّ نَّكامِ مقابلتإإإه؛ لإإإذا عبإإإَّ و  ِبلرررا ل ا  {، و 

رِ وعبَّرت عن عاةبة الصإابر علإى الإبالء بإاألمر}   ب شرِ  اِبِرين    و  { إشإارًة إلإى الصرَّ
ما ُيعانيه صاحب البالء من التردد بين رفضه بحكم بشريته، وبإين الرضإا بإه 

يإإإه بحكإإإم إيمانإإإه، فإإإإذا حإإإاول أن يرفضإإإه أو يعتإإإر  عليإإإه جإإإاءه والصإإإبر عل
نَّكامِ قولإإه: }  و  ِبلررا ل ا  ه واقإإع  ال محالإإة، و  { الإإدال علإإى أنَّ هإإذا الإإبالء مإإن ث، وأنإإَّ

إال الصإإإبر، وإذا صإإإبر كانإإإا عاقبتإإإه بشإإإارة الرسإإإول  -حين إإإذٍ  -فلإإإي  أمامإإإه
المة   –فإإي اآلخإرة، وال يخفإإى صإلى ث عليإه وسإإلم لإه بإإالخير فإي الإإدنيا والسإَّ

أنَّ الم إإايرة بإإين الجملتإإين خبإإًرا وإنشإإاًء يشإإير إلإإى تفإإاوت النإإاس فإإي  -حين إإذٍ 
مواجهإإة ابإإتالءات الإإإدنيا كمإإا سإإإبق بيانإإه، كمإإا يشإإإير إلإإى ذلإإإك التنإإازع الإإإذي 
يعتإإري نفإإ  الصإإابر علإإى تلإإك االبإإتالءات، فكانإإا عاقبتإإه أدنإإى مإإن عاةبإإة 

لهذا كل ِّه اختلفا العاقبتان وتفاوت التعبيإر الصابر عن الكسل وعلى العمل؛ و 
 وبين معه ث كان مالن   عنهما؛ للداللة على البون الشاسع والفرق الواضح بين

ره لنبيه قيل مالن    البالء، فتدبر، وث أعلم.       على بصبره بش ِّ

 ******************** 
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ت ر    ّللاَّ   ِإنَّ قولإإإإه تعإإإإالى: }  الموضررررع الثرررراني: ن   اشررررِ ِؤِمِاين   مررررِ مِ  اِلمررررا ها  أ ِنفاترررر 
مِ  ما   ِبأ نَّ   و أ ِمو ال ها اَّة    ل ها اِتلاون    اِلل  ِبييِ   ِفي  ياق  ي ِقتالاون    ّللاَِّ   س  ياِقت لاون      ًدا و  هِ  و عرِ ل يرِ  ع 

ا قرر  ي ح  ِور اةِ  فررِ ِنِليرريِ  التررَّ ِرآنِ  و اإلِِ نِ  و اِلقررا مرر  ي و  ِدهِ  أ ِوفرر  ن   ِبع هررِ واف ا ّللاَِّ  مررِ را  ِست ِبشررِ
ِيِعكاما  اي ِعتامِ   الَِّذي  ِبب  هِ   بر  ذ لرِ     برِ و    و  ِوزا   هرا يما   اِلفر  اِئباون    (111)  اِلع ظرِ ون    الترَّ دا  اِلع ابرِ

ون   اِمدا اِئحاون    اِلح  ون    الرَّاِكعاون    التَّ اِجدا ون    التَّ وفِ   اِْلِمرا  ع نِ   و الاَّاهاون    ِباِلم ِعرا
اِفظاون   اِلماِاك رِ  ودِ  و اِلح  رِ  ّللاَِّ  ِلحادا ب شِ   . (1){اِلماِؤِمِاين   و 

رِ } : قال الطاهر بن عاشور:ه وجملة ب شِ   ِإنَّ } جملإة  على عطف{ اِلماِؤِمِاين   و 
ا خبإٍر، على  إنشاءٍ   عطف  {اِلماِؤِمِاين    ِمن    اِشت ر     ّللاَّ   نه وممإَّ  المقصإود  أنَّ  حسإَّ

 األمإإإر مإإإن والمقصإإإود  األمإإإر، فأشإإإبه بإإإه العمإإإل عليإإإه المعطإإإوف الخبإإإر مإإإن
 .وإنشإإائيه خبإإري  معنيإإان منهإإا مإإراًدا الجملتإإين كلتإإا فكإإان إبالغهإإم، بتبشإإيرهم

 . (2)أهإ

 الدراسة:

رِ ذهإإإب العالمإإإة البقإإإاعي إلإإإى أنَّ قولإإإه:}   ب شررررِ  ِؤِمِاين   و  معطإإإوف  علإإإإى { اِلمررررا
ن   فأنإإذر محإإذوٍف أرشإإد إليإإه السإإياق، تقإإديره: ى مإإال  عإإن الصإإفات المإإذكورة تخلإإَّ

ه الشإإإقاوة دار فإإإي سإإإجنه بعإإإد  يسإإإوؤه مإإإا بكإإإل ِّ   هإإإِّالء أي وبشإإإرهم، كإإإافر   فإنإإإَّ
ه اإلضإإمار، األصإإل كإإان هكإإذا الموصإإوفين بالصإإفات المإإذكورة،  أظهإإر ولكنإإَّ

ا ا بإإإدأ بإإإه بمإإإا ختامإإإً ا بالوصإإإف وتعليقإإإً رِ } : فقإإإال وتعميمإإإً ب شرررِ  ِؤِمِاين   و   أي{ اِلمرررا
 .(3)السعادة بدار تخصيصهم بعد  يسرهم ما بكل ِّ  بها المتخل ِّقين

 

 .112، 111التوبة:  (1)
 (.11/43) والتنوير التحرير (2)
 (.9/29ُينظر: نظم الدرر ) (3)
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إلإى أنَّ القإول الكإريم معطإوف   -كما قد علمإا    –وذهب الطاهر بن عاشور  
ت ر    ّللاَّ   ِإنَّ }  علإإى قولإإه: ن   اشررِ ِؤِمِاين   مررِ {، وهإإو مإإن عطإإف اإلنشإإاء علإإى اِلمررا

 ِإنَّ }  المعطإوف عليإه، وهإو قولإه:الخبر، وعلَّل ذلك بأنَّ المقصود مإن الخبإر 
ِؤِمِاين    ِمن    اِشت ر     ّللاَّ   { العمإل بإه، فأشإبه المقصإود مإن األمإر فإي قولإه: } اِلمرا

رِ  ب شِ   ؛ إذ المراد منه إبالغهم بالتبشير.  {اِلماِؤِمِاين   و 

أعلإإى وأوجإإه وأنسإإب بالمقإإام  -عليإإه الرحمإإة –قلإإُا: ومإإا ذهإإب إليإإه الطإإاهر 
رِ وأليإإإإق بالسإإإإياق، وبيإإإإان ذلإإإإك: أنَّ المإإإإراد مإإإإن المإإإإِّمنين فإإإإي قولإإإإه: }  ب شررررِ   و 

ِؤِمِاين   ِمن   اِشت ر    ّللاَّ   ِإنَّ } هم هم المعهودون في قولإه: {  اِلماِؤِمِاين   { علإى اِلمرا
 ّللاَّ   ِإنَّ } ولإإإإه: أنَّ كلتإإإإا الجملتإإإإين مإإإإراد  منإإإإه معنيإإإإان خبإإإإري وإنشإإإإائي، ففإإإإي ق

ت ر    ن   اشرِ ِؤِمِاين   مررِ { خبإإر  يتضإمن الثنإإاء علإيهم ومإدحهم، وفإإي ذلإك أعظإإم اِلمرا
بشارٍة لهم، كما أنَّ هذا الخبر يحمل في طيَّاته األمر ل يرهم أن يكونوا مثلهم، 

رِ وأن يسإإلكوا سإإبيلهم حتإإى يبل إإوا شإإأنهم، وفإإي قولإإه: }  ب شررِ  ِؤِمِاين   و  أمإإر   {اِلمررا
ل ث صلى ث عليه وسلم بتبشيرهم التصافهم بتلك الصفات العالية، وال لرسو 

يخفإإإى أنَّ أمإإإر الرسإإإول بتبشإإإيرهم يحمإإإل فإإإي طيَّاتإإإه خبإإإًرا يتضإإإمن مإإإدًحا لهإإإم 
وثنإإإإاًء علإإإإيهم، وكإإإإون الإإإإواو عاطفإإإإًة إلفإإإإادة الجمإإإإع بإإإإين الجملتإإإإين، فتحصإإإإل 

رِّين المزية التامة الجامعة بين بشارة ث لهم،  وبين أمر رسوله صلى ث للمبشَّ
 عليه وسلم أن يبشرهم.

م  وررا ر بررين البشررارتين فكانررَ األولرري مررن هللا  والثانيررة مررن  : لررِ  َ فررِن قلرر
 رسوله؟ وِلم  كانَ األولي خبًرا لفًظا  والثانية إنشاًء لفًظا؟

قلإإُا: لبيإإان الفإإإرق الواضإإح والبإإون الشاسإإإع بإإين المإإِّمن الإإإذي تخلإإق بجميإإإع 
ه لإإم يجاهإإد فإإي سإإبيل ث بنفسإإه ومالإإه، وبإإين المإإِّمن  الصإإفات المإإذكورة لكنإإَّ
الإإذي جمإإإع بإإين جميإإإع الصإإفات المإإإذكورة وبإإين الجهإإإاد فإإي سإإإبيل ث بنفسإإإه 
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مالإإإه دليإإإل  علإإإى ومالإإإه، وغنإإإيع عإإإن البيإإإان أنَّ جهإإإاده فإإإي سإإإبيل ث بنفسإإإه و 
حاله كان أعلى وأرقى  هذا رسو  إيمانه وتمكنه من قلبه، وال شكَّ أنَّ من كان

ًرا عنهإا بإالخبر  وأسمى من غيره، فكانا البشارة لإه مإن ث العلإي األعلإى ُمعبإَّ
د الدال على رسوخها، فكان جزاؤه من جن  عمله، وال يخفإى أنَّ  الثابا المِّكَّ

ترغيإإٍب فإإي الجهإإاد وحإإثٍ  عليإإه، وهإإو المقصإإود مإإن فإإي هإإذه الم إإايرة أعظإإم 
 ، وث أعلم.    (1)سياق اآليات الشريفة

 ******************* 

َ   أ ر اِوب   ق ال   قوله تعالى: }  الموضع الثالث: ِتي ع نِ  أ ِن مِ  ل ِئنِ  ِإِبر اِهيما  ي ا آِله   لر 
ِرِني أل  ِرجام اَّ    ت ِات هِ  ِلي ا و اِهلا  .(2){م 

ِرِني}  وجملة قال الطاهر بن عاشور: ه ا و اِهلا ِلير  ِئنِ }  جملإة علإى عطإف   {م   لر 
ده  أنَّه  وذلك  {؛أل  ِرجام اَّ     ت ِات هِ   ل مِ   بإآلهتهم، كفإره عإن يقلع لم إن آجلةٍ   بعقوبةٍ   هدَّ

 . (3)أهإ .مكالمتهه وقطع معاشرته من طرده وهي عاجلةٍ  وبعقوبةٍ 

 

ا الكإإالم هإإذا مضإإمون  أفإإدتُ  (1) فهمإإه شإإيخنا األسإإتاذ الإإدكتور محمإإود توفيإإق سإإعد مإإن  ممإإَّ
 بالبشإإارة اآليتإإين خإإتم وفإإي: ه يقإإول حيإإث وذلإإك البقإإاعي، العالمإإة قلإإم اسإإطرهال بإإارة التإإي 

 ث مإن األولإى جعإل وفإي للمإِّمنين، مزيإة أعظإم الخالئإق أكمإل مإن وتإارةً  الخإالق من  تارةً 
 اآليتإإين ابتإإداء وفإإي الجإإالد، غمإإرات خإإو  علإإى حإإث وأعلإإى الجهإإاد فإإي ترغيإإب أعظإإم

 بمثلإإه وختمهمإإا للعشإإر المإإتمم الوصإإف هإإو الإإذي اإليمإإان فإإي بالرسإإو  المشإإعر بالوصإإف
 اإلهمإال درجإة في الراسخين عدا مالن   وأنَّ  طفيلي، عليها  يجل   ال  مائدة  هذه  أنَّ   إلى  إشارة  

(، وُينظإإر: مسإإالك العطإإف 9/29نظإإم الإإدرر )  أهإإإه.إليهم بوجإإهٍ  التفإإات وال معهإإم كإإالم ال
 . 23ص:  والخبر  اإلنشاء بين

 .46مريم:  (2)
 (.16/120) والتنوير التحرير (3)
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 الدراسة:

ي} يرى جمهإور المفسإرين والبالغيإين أنَّ قولإه:  ِرنرِ ا و اِهلا ِلير  معطإوف  علإى  {م 
ٍر يإإإدل عليإإإه قولإإإه: }  ارررَّ   محإإإذوٍف مقإإإدَّ م  {، والتقإإإدير فاحإإإذرني واهجرنإإإي، أل  ِرجا

 . (1)وذلك فراًرا من عطف اإلنشاء على الخبر
أنَّه معطوف  على االستفهام  –حفظه ث   –ويرى الدكتور محمود توفيق سعد 
ب  اإلنكإإإاري التإإإوبيخي فإإإي قولإإإه }  } {، فهمإإإا مقإإإوالن ألبإإإي إبإإإراهيم قإإإال: أ ر اورررِ

ِرِني} ، وقال: {أ ر اِوب   ِلي ا اِهلا  .(2)، وهو من عطف اإلنشاء على اإلنشاء{م 

ِئنِ } أنإَّه معطإوف  علإى قولإه:  -كمإا علمإا   –أمَّا الطاهر بن عاشور فإرأى    لر 
ده أنَّه وذلك  ،{أل  ِرجام اَّ     ت ِات هِ   ل مِ   بإآلهتهم، كفإره عإن يقلإع لم إن آجلةٍ  بعقوبةٍ  هدَّ

كمإإإا ال  -مكالمتإإإه، وهإإإو  وقطإإإع معاشإإإرته مإإإن طإإإرده وهإإإي عاجلإإإةٍ  وبعقوبإإإةٍ 
 من عطف اإلنشاء على الخبر.   -يخفى

أعلإى وأوفإق بالمقإام  -مإن وجهإة نظإري  –قلُا: وما ارتآه الطاهر بن عاشور 
وأليإإق بالسإإياق، وبيإإان ذلإإك: أنَّ الإإواو جمعإإا بإإين العقإإوبتين الصإإادرتين مإإن 

يبهإإا، أبإإي إبإإراهيم لإإه، وهمإإا الإإرجم والطإإرد إن لإإم يقلإإع عإإن الكفإإر بإإآلهتهم وع
ر عإإن األولإإى ) الإإرجم( بإإالخبر، وعإإن  والم إإايرة فإإي التعبيإإر عنهمإإا حيإإث عبإإَّ
ا  الثانيإة ) الطإرد( بإاألمر؛ لمناسإبة المقإام وموافقإة السإياق، فلإك أن تتصإور أبإإً
 يإإوقن بآلهإإٍة ويعتقإإد نفعهإإا وضإإرها، وإذا بابنإإه يكفإإر بتلإإك اآللهإإة ويعيبهإإا، فإإال

 

(، واإليضإإإإا  فإإإإي علإإإإوم البالغإإإإة 4/12(، وأنإإإإوار التنزيإإإإل )3/21ُينظإإإإر: الكشإإإإاف ) (1)
(، وحاشإية الشإهاب 5/268(، وإرشاد العقل السليم )1/523)(، وعروس األفرا  3/131)
 (.8/416(، ورو  المعاني )6/162)
 .38ُينظر: مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر ص:  (2)
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ن يعيإب آلهتإه،  –محالة  ال –شك أنَّ إيمانه واعتقاده سيدفعه  إلى االنتقام ممإَّ
مإإإع  -وهإإإي الإإرجم بالحجإإارة حتإإى المإإوت  –وتهديإإده بأقصإإى عقوبإإٍة وأقسإإاها 

تأكيإإد هإإذا التهديإإد وتقويتإإه، والمناسإإب لهإإذه الحإإال أن يعبإإر عإإن هإإذه العقوبإإة 
د، ومإن ثإمَّ قإال: } ِئنِ   بالخبر المِّكإَّ مِ   لر  هِ  لر  ارَّ    ت ِاتر  م  ا تهد أل  ِرجا  يإده بإالالم{ مفتتحإً

بإإإآلهتهم، كمإإإا أنَّ  كفإإإره عإإإن ينتإإإه لإإإم إن راجمإإإه لكونإإإه تأكيإإإًدا للقسإإإم الموط إإإة
ا يخاطإإإب ابنإإإه وإن خالفإإإه فإإإي المعتقإإإد وعإإإاب  –عاطفتإإإه األبويإإإة  باعتبإإإاره أبإإإً

ه فيهإا كبيإُر  -ال محالة  –ستدفعه    -آلهته إلى اختيار عقوبٍة أدنإى ال ينإال ابنإال
ِرِني}  أذى؛ لذا أمره بالبعد عنه وطرده بقوله:   ِلي ا  اِهلا ؛ حتى ال ُيضطر إلى {م 

إنإزال العقوبإة األولإى بإه، وحتإى ال ُيحإر  أمإام قومإه الإذين أسإندوا إليإه عقوبإة 
ا ابنإه، عقوبإة في تحكمي الوالد  أنَّ  عادتهم من كان  ابنه إمَّا ألنَّه  كإان ألنإَّه وإمإَّ

ا وكبيإإإًرا عاطفإإإًة؛ إلفإإإادة جمإإإع أبإإإي  -حين إإإذٍ  –قومإإإه، وكإإإون الإإإواو  فإإإي حاكمإإإً
في قوله الذي قصد به تهديد ابنه، والم إايرة فإي التعبيإر   العقوبتين  بين  إبراهيم

عنهمإإإا بكإإإون إحإإإداهما خبإإإًرا، واألخإإإرى إنشإإإاًء يشإإإير إلإإإى ذلإإإك التنإإإازع الإإإذي 
أصإإإاب أبإإإا إبإإإراهيم، ودفعإإإه إلإإإى هإإإذا الت إإإاير بإإإين دفاعإإإه عإإإن آلهتإإإه، وبإإإين 
عاطفته األبوية تجاه ولده، وهذا هو سر عطف اإلنشاء على الخبر فإي اآليإة 

 ريفة، وث أعلم. الش

 **************************** 
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مِ  ر  ِ   ناو     ق ال  قوله تعالى }    الموضع الرابع: ِوِني ِإنَّها    ِزِدها  ل مِ  م نِ  و اتَّب عاوا ع ص 
ها   م الاها  ل دا و  اًرا  ِإالَّ   و  ت  وا(  21)  خ  م ك را ِكًرا  و  بَّاًرا  م  ق الاوا(  22)  كا نَّ   ال    و  ذ را ت كامِ  تر   آِلهر 
نَّ   و ال   ا  ت ذ را د  و اًعا  و ال    و  ي عاوق    ي غاو     و ال    سا ًرا  و  ن ترِ دِ (  23)  و  قر  ل وا  و  ِثيرًرا  أ ضر   و ال   ك 
الً  ِإالَّ  الظَّاِلِمين   ت ِزدِ  ال   .(1){ض 

الً  ِإالَّ  الظَّاِلِمين   ت ِزدِ   و ال  }    :هعاشور  بن  الطاهر  قال ال   هإذه تكإون  أن يجإوز{ ضر 
  جزء  عاطفة  الواو  فتكون   السابق، كالمه  بحكاية  متصلة  نو ٍ   كالم  تتمة الجملة
 بعضإإإها المفاعيإإل عطإإف قبلهإإا الإإذي جزئهإإا } قإإال{ علإإى لفعإإل مقولإإة جملإإة
 ث إلإإى شإإكواه  نإإو    خإإتم نبإإك، قفإإا القإإي  امإإرؤ قإإال تقإإول: كمإإا بعإإض، علإإى

 يريبإإإك ضإإإالاًل، وال ث يزيإإإدهم بإإإأن عإإإنهم المتحإإإدث  الضإإإالين علإإإى بالإإإدعاء
 علإإإإى الخبإإإإر علإإإإى اإلنشإإإإاء عطإإإإف منإإإإع ألنَّ  الخبإإإإر؛ علإإإإى اإلنشإإإإاء عطإإإإف

ِزِد ويجإإإوز أن تكإإإون جملإإإة }  .بإإإه طإإإافح   والقإإإرآن وجيإإإٍه، غيإإإر اإلطإإإالق و ال  تررر 
الً  ال  ِم { غير متصلة بحكاية كالمه في قوله: }الظَّاِلِمين  ِإالَّ ض  قال  ناو   ر  ِ  ِإنَّها

ِوِني  الإإواو فتكإإون  آخإإر، موقإإف فإإي صإإدر لإإه آخإإر كإإالمحكايإإة { بإإل هإإو ع صرر 
 قإال فعإل عإن نائبإة أي آخإر، قإول  مقولإة  جملة  على  قول  مقولة  جملة  عاطفة

 وقإد  البإالي، الطلل أيهها صباًحا عم وأال قفا نبك، :القي  امرؤ قال:  تقول  كما
 . (2)أهإ .الخبره على اإلنشاء عطف يأبون  مالن   المعنى هذا نحا

 الدراسة:

الً } اتفق المفسرون على أنَّ الواو في قوله:  ال   {و ال  ت ِزِد الظَّاِلِمين  ِإالَّ ض 
  عاطفة، وتعددت آراؤهم في المعطوف عليه إلى ما يلي: 

 

 .24 – 21نو :  (1)
 (.29/210) والتنوير التحرير (2)
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ِوِنيأنَّهإإإا عطإإإف  علإإإى قولإإإه: }  الوجررره األول: ِم ع صررر  {، والإإإواو مإإإن ر  ِ  ِإنَّهرررا
الً } الجملة الكريمة:الحكاية ال من المحكي، فتكون   ال   {و ال  ت ِزِد الظَّاِلِمين  ِإالَّ ض 

الم الم  نو    قال :أي مقواًل ثانًيا لنوٍ  عليه السَّ : قإال: } هإذين القإولينعليه السإَّ
ِوِني ِم ع صررر  الً } وقإإإال:، {ر  ِ  ِإنَّهرررا ال  اِلِمين  ِإالَّ ضررر  ِزِد الظرررَّ  –، إال أنَّ الإإإواو {ال  تررر 

الم قإال كإلَّ واحإٍد من كالم ث  -حين ذٍ   تعالى ال من كالم نوٍ ، فهإو عليإه السإَّ
من القولين من غير أن يعطف أحدهما علإي اآلخإر، فحكإى ث سإبحانه أحإد 
قوليه بتصديره بلف  )قال(، وحكى قوله اآلخإر بعطفإه علإى قولإه األول بإالواو 

 النائبة عن لف  )قال(. 

مال كانإإا الإإواو مإإن  :فإإإن قلإإاال  ال مإإن  -يعنإإي مإإن كإإالم ث تعإإالي -الحكايإإة لإإِّ
: كونهإإا مإإن المحكإإي يسإإتلزم عطإإف ؟ قلإإاُ -يعنإإي مإإن كإإالم نإإو  -المحكإإي 

 همطاشإتر ال -كما قإد علمإا  –اإلنشاء علي الخبر، وهو ممنوع  عند الجمهور 
إنشإإإاًء وخبإإإًرا، وممإإإن ذهإإإب إلإإإى هإإإذا الوجإإإه:  التناسإإإب فإإإي الجمإإإل المتعاطفإإإة

شافه، والقاضإي البيضإاوي فإي أنإواره، واإلمإام الإرازي العالمة الزمخشري في ك
فإإي تفسإإيره، وشإإيخ اإلسإإالم أبإإو السإإعود، والشإإيخ زادة فإإي حواشإإيه علإإى أنإإوار 

 . (1)التنزيل

ِوِنيأنَّهإإإا عطإإإف  علإإإى قولإإإه: }  الوجررره الثررراني: ِم ع صررر  {، والإإإواو مإإإن ر  ِ  ِإنَّهرررا
 ث كإالم ال مإن م نو ٍ من كال -حين ذٍ  –المحكي ال من الحكاية، فتكون الواو 

ا أحإإإدهما علإإإي  الم قإإإال كإإإلَّ واحإإإٍد مإإإن القإإإولين عاطفإإإً تعإإإالى، فهإإإو عليإإإه السإإإَّ

 

(، ومفإإإإإإإاتيح ال يإإإإإإإب 5/250(، وأنإإإإإإإوار التنزيإإإإإإإل )620، 4/619ُينظإإإإإإإر: الكشإإإإإإإاف ) (1)
 (.9/350(، وحاشية الشيخ زادة )41، 9/40(، وإرشاد العقل السليم )30/128)
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الخبإإر، وممإإن قإإال  علإإى اإلنشإإاء اآلخإر، وال يخفإإى أنَّ هإإذا الوجإإه مإإن عطإإف
 به الطاهر بن عاشور.

ِوِنيأنَّها عطإف  علإى قولإه: }  الوجه الثالث:   ِم ع صر  : قولإه أنَّ علإى {، ر  ِ  ِإنَّهرا
مِ  ر  ِ  } ِوِني ِإنَّهرررا  الشإإإكاية بإإإل ال يإإإوب  عإإإالم إخبإإإار بإإإه المقصإإإود  لإإإي { ع صررر 

 ر  ِ   } قولإه: فإي كمإا  علإيهم،  للنصإرة  طلإب    فهإو  مإنهم،  ويأسإه  بعجزه  واإلعالم
ِرِني ذَّباونِ   ِبم ا  انصا  يكإون  فحين إذٍ  ،)2(مإرَّ  مإا مإع تكرر  هذا  يقصد   لم  ولو  ،)1({ك 

 عطإإإف مإإإن فهإإإو ونحإإإوه، دينإإإك وأظهإإإر وانصإإإرني اخإإإذلهم: قولإإإه عإإإن كنايإإإةً 
ا} : قإال حيإث  دعإاءً  مثلإه سإمَّى ث أن   لإه ويشإهد  اإلنشاء،  على  اإلنشاء ع  د   فر 

بَّها  ءِ   أ نَّ   ر  ، وممن استظهر هذا الوجه الشإهاب الخفإاجي )3({ماِلِرماون    ق ِوم    ه ؤاال 
  .)4(في حواشيه على أنوار التنزيل

ال   أنَّهإإا عطإإف  علإإى النإإداء فإإي قولإإه: } الرابررع:الوجرره  ِوِني قرر  ِم ع صرر   {ر  ِ  ِإنَّهررا
الم عليإإه نإإو  كإإالم مإإن يعنإإي - المحكإإي مإإن والإإواو  ، فإإإذا عطإإف علإإى-السإإَّ

ِوِني} ِم ع ص  ن عطإف اإلنشإاء ، وهإو منإادى والنإداء إنشإاء، فيكإون مإ  {ر  ِ  ِإنَّها

 

 .26المِّمنون:  (1)
الم: }  (2) ال  يعنإإي مإإع قولإإه تعإإالى حكايإإًة عنإإه عليإإه السإإَّ ي ر  ِ   قرر  ِوتا  ِإنررِ  عرر  ِوِمي د  ِياًل  قرر   لرر 

اًرا ن ه  لَّم ا و ِإنِ ي(  6)  ِفر اًرا  ِإالَّ   داع اِئي    ِزِدهامِ   ف ل مِ (  5)  و  مِ  كا ع ِوتاها مِ  ِلت ِغِفر   د  وا ل هرا ع لرا مِ  ج  اِبع ها  أ صر 
اِنِهمِ   ِفي ِوا  آذ  مِ   و اِست ِغش  وا  ِثي اب ها ر  وا  و أ ص  ي ثامَّ ( 7) اِسِتِكب اًرا و اِست ِكب را مِ  ِإنرِ  ِوتاها عر  اًرا د  ( 8) ِجهر 
َا   ِإنِ ي  ثامَّ  مِ   أ ِعل ِا ِرتا   ل ها مِ   و أ ِسر  َا (  9)  ِإِسر اًرا  ل ها ِل وا  ف قا مِ   اِست ِغِفرا بَّكرا ها   ر  ان   ِإنرَّ اًرا كر  { ] نإو : و فرَّ
5 – 10.] 
  . 22الدخان:  (3)
  (. 8/252ُينظر: حاشية الشهاب ) (4)
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ر  أنإوار علإى العالمإة القونإوي فإي حواشإيه الوجإه هإذا علي اإلنشاء، وممن قرَّ
     . )1(المحقق األلوسي هرجَّح، و التنزيل

ِزدِ   و ال  : }  الكريمة  الجملة  أنَّ الوجه الخامس:   اِلِمين    تر  الً  ِإالَّ  الظرَّ ال   معطوفإة  { ضر 
 الكإإالم احتإإا  وإنَّمإإا الظإإالمين، تإإزد  وال اخإإذلهم: تقإإديره إنشإإائي محإإذوفٍ  علإإى
إنشاًء، وممإن  عليه والمعطوف المعطوف جملتي  لتتناسب   محذوفٍ تقدير    إلى

ز هإإذا الوجإإه صإإاحب الكشإإف، والعالمإإة القونإإوي   أنإإوار علإإى حواشإإيه فإإي جإإوَّ
 .   )2(التنزيل

دِ  } علإى قولإإه تعإالي: معطوفإة  أنَّهإا  الوجره الترادس: قر  ل وا و  ِثيرًرا أ ضر  ألنَّهإإا  ؛{ك 
(  مضمرة، و  هو من عطف اإلنشإاء علإى الخبإر، وممإن ذهإب محكية بإإإإ )قالالال
وهإإو ممإإن ال يشإإترط التناسإإب بإإين  –رحمإإه ث –إلإإى هإإذا الشإإيخ أبإإو حيإإان 

دِ  }، وذلإإك حيإإإث يقإإول عليإإإه الرحمإإة: ه الجمإإل المتعاطفإإإة قررر  ل وا و  أي:  {أ ضررر 
ِثيًرا }الرؤساء المتبوعون،   متهم، وهذا إخبار  مإن نإو  عليإه من أتباعهم وعا{ ك 

ا أخبإر أنَّهإإم قإإد  السإالم عإإنهم بمإإا جإرى علإإى أيإإديهم مإن الضإإالل........ ولمإإَّ
دِ }علإى  وهي معطوفة  { ت ِزدِ   و ال  }  ا، دعا عليهم بالضالل، فقال:  ضلوا كثيرً أ قر   و 

ل وا ا، فهي معمولإة لقإال المضإمرة المحكإي إذ تقديره: وقال قد أضلوا كثيرً {؛  أ ض 
دِ  }بهإإإا قولإإإه:  قررر  ل وا و  وال يشإإإترط التناسإإإب فإإإي عطإإإف الجمإإإل، بإإإل قإإإد ، {أ ضررر 

ن  يإإإإإدعي  يعطإإإإإف جملإإإإإة اإلنشإإإإإاء علإإإإإى جملإإإإإة الخبإإإإإر والعكإإإإإ ، خالفإإإإإًا لمإإإإإال
 .)3(التناسبه.أهإ

 

 . (29/78) المعاني رو ، و (19/334) القونوي  حاشيةُينظر:  (1)
    ُينظر: المصدران السابقان. (2)
 (. 8/336البحر المحي  ) (3)
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ها  : أمثرري هررذه الوجرروه وأصررح  َا أنَّ الجملإإة الكريمإإة -مررن وجهررة نظررري  –قلرر
ِوِنيمعطوفة  على قوله: } ِم ع صر  {، والإواو مإن المحكإي ال مإن الحكايإة ر  ِ  ِإنَّها

دِ  }تعالى حكايًة عنه، وكإذلك قولإه:  ث كالم ال من يعني من كالم نو ٍ   – قر   و 
ل وا ِثيًرا  أ ض  ِوِنيمعطوف  على قولإه: }  {ك  ِم ع صر  الم قإد ر  ِ  ِإنَّهرا {، فهإو عليإه السإَّ

ا بعضإإإها علإإإي بعإإإٍض بإإإالواو، أي: قإإإال كإإإلَّ  واحإإإٍد مإإإن األقإإإوال الثالثإإإة عاطفإإإً
ِوِنيقإال:} ِم ع صرر  دِ  } :وقإال {،ر  ِ  ِإنَّهرا ل وا قرر  ِثيرًرا أ ضرر  ِزدِ  ال  }  :وقإإال  {ك  ، علإإى {تر 

أنَّ القإإولي ن األولإإي ن إخبإإار  مإإن بإإاب الشإإكاية بإظهإإار كفإإرهم، واإلعإإالم بيأسإإه 
ِزدِ  و ال  }اء علإيهم بقولإه الثالإث من إيمانهم تمهيًدا وتوط ًة للدع ، وكإون الإواو {تر 

الم –عاطفإإإًة؛ إلفإإإادة جمعإإإه  بإإإين األقإإإوال الثالثإإإة، والم إإإايرة فإإإي  -عليإإإه السإإإَّ
تعبيره عن األولي ن بالخبر، والثالث باإلنشاء؛ إرادة إثبات وتأكيد عصيانهم في 

، بإل صإاروا أنفسهم، وإضاللهم ل يرهم، أي: إنَّهإم لإم يكتفإوا بإالكفر والعصإيان
ين ُيحر ِّضإإون غيإإرهم علإإى الظلإإم والطغيإإان، وال شإإكَّ أن مإإن صإإار  أئمإإًة متَّبالعإإِّ

إيمان  وال هدى، ومن  -في األعم األغلب  –إماًما في الضاللة ال ُيرتجى منه 
م نإإو    الم –ثإإمَّ قإإدَّ قبإإل دعائإإه علإإيهم سإإبب ذلإإك، وهإإو كفإإرهم أواًل  -عليإإه السإإَّ

د وصإإيرورتهم أئمإإًة فإإي الكفإإر وال ر عإإن ذلإإك بإإالخبر المِّكإإَّ ا، وعبإإَّ ضإإالل ثانيإإً
إعذاًرا لنفسه بين يدي ربه، واحتراًسا مإن تإوهم جنايتإه علإيهم وظلمإه لهإم بهإذا 

ا - الإإدعاء، وال يخفإإى أنَّ هإإذا الوجإإه  ارتضإإاه مإإا بإإين يجمإإع -الإإذي قررتإُإه آنفإإً
 حيان عليهما الرحمة.  أبو الشيخ رجَّحه ما وبين عاشور بن الطاهر

: فما حظ األوجه األخر  من التحقيا؟   َ  فِن قل
قلُا: ال تخلو من تكلهٍف فضاًل عن مخالفتها لظاهر سياق النظم الجليل،  
واحتياجها إلى تقدير وتأويٍل، باستثناء الوجه القاضي بالعطف على النداء 

ِوِني ق ال   في قوله: } ِم ع ص    نو ٍ   كالم من يعني -  لمحكيا من والواو {ر  ِ  ِإنَّها
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الم  عليه اإلنشاء، على أنَّ العطف   علي  اإلنشاء عطف  من فيكون  ،-السَّ
ِوِني  على الجملة الخبرية } ِم ع ص  أنسب بالمقام، وأليق بالسياق، كما   {ِإنَّها

 سبق بيانه، فال ت فل، وث أعلم.    

 ***************************** 
 الطإاهر رأي علإى وقوفإه بعإد  - الكإريم القإارح  أحسب   : الفي نهاية المطافو 

 ابإإن الشإإيخ تنإإاول إنَّ : قلإإاُ  إذا معإإي يختلإإف -المسإإألة فإإي وأدلتإإه عاشإإور بإإن
 – المتخصصإإإين بعإإإض  علإإإى تخفإإإى قإإإد  التإإإي الدةيقإإإة المسإإإألة هإإإذه عاشإإإور

 منإذ  الفكإر وتجمإد  الإرأي، فيهإا ثبإا  وقإد  غمارها وخوضه  –  غيرهم  عن  فضاًل 
 فإإإي دوااعتمإإإ بمإإإا مسإإإل ِّمٍ  وغيإإإر ليإإإه،إ الجمهإإإور ذهإإإب  بمإإإا آبإإإهٍ  غيإإإر بعيإإإٍد، أمإإإدٍ 

دل ِّاًل  ليإإه،ع مإإذهبهم حيحة، الناصإإعة باألدلإإة رأيإإه صإإحة علإإى مإإُ  واألمثلإإة الصإإَّ
ريحة الواضإإإحة  بإإإارزٍة، علميإإإةٍ  بشخصإإإيةٍ  تمتعإإإه علإإإى ظإإإاهرةً  داللإإإةً  يإإإدله  الصإإإَّ

 وصإحة ك بإه، وعلإو قدمإه، رسإو   عإن  ينبإ   كمإا  ثاقٍب،  وفكر  واسٍع،  واطالعٍ 
 بعلومإإه ونفعنإإا واسإإعًة، رحمإإةً  ث فرحمإإه علمإإه، وغإإزارة عقلإإه، ورجاحإإة فهمإإه،

 .الدارين في
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 الرخراتمرررة

 ( حتاها -تعالي –نتأل هللا  )
ٍة و  ره ث لإإي مإإإن جولإإٍة علميإإَّ مسإإألة بال يإإإة  متأنيإإٍة لدراسإإإةٍ وبعإإد فهإإذا مإإإا يسإإَّ

دةيقإإإة عإإإر  لهإإإا الشإإإيخ ابإإإن عاشإإإور فإإإي تفسإإإيره القإإإيم ) التحريإإإر والتنإإإوير( 
ًدا رأيإه بالإدليل  –ث ثإراه طيإَّب  -ه ، فألفيتإُ خالف فيها جمهور أهل العلإم، مِّيإ ِّ

ه رأيًّا برزت في اختيار تتمتع ب زارة العلم، ودقة الفهم،   صاحب شخصيٍَّة علميَّةٍ 
دا باألدلإإإإة الصإإإإحيحة الصإإإإريحة ا كمإإإإا قإإإإإال مسإإإإتقاًل مِّيإإإإَّ ، فكإإإإان بحإإإإقٍ  إمامإإإإً

ه غيإإر معصإإوٍم؛ فإإإنَّ ث  ،مترجمإإوه قإإد أبإإى أن ُيلإإب   -عإإز وجإإل -علإإى أنإإَّ
 ث عليه وسلم.  صلى -ثوب العصمة ألحٍد بعد نبيه 

َا إليها:  أهم  الاتائج التي توصل

لُا من خالل معايشتي لمسائل هذا البحث إلى أهم ِّ النتائج التالية:  وقد توصَّ

أن ال إإإر  الإإإرئي  مإإإن اسإإإتدراكات العلمإإإاء بعضإإإهم علإإإى بعإإإض هإإإو : أوالً 
 وأصوبها. الوجوه أكمل على نقله على حراسة العلم، والحرص 

ا  وغإإزارة ابإن عاشإور، الشإإيخ اطإالع سإعةدراسإإة ال اتَّضإح لإإي مإن خإالل: ثانيرً
 األقإإإوال علإإإى وتنبيهإإإه النقإإإدي فإإإي تفسإإإيره، نظإإإره ودقإإإة قدمإإإه، ورسإإإو  علمإإإه،

 فإي للصإواب  وبيانإه سبقه، من فيها وقع  التي  المعتبرة  التفسير  لقواعد   المخالفة
 .ذلك

 المِّلفإات  أهإم ِّ  مإن( والتنإوير التحريإر)    كتإاب   أنَّ   –  كإذلك  –  لإي  اتَّضإح  :ثالًثا
 دفتيإه بإين حوى  قد  وأنَّه المتأخرين،  عند   وأجودها  التفسير،  علم  في  ُألفا   التي
 العلإم طالإب  يجإدها ال ربما وفوائد  فرائد  على واشتمل  التفسير،  قواعد   من  كثيًرا

  .الكتب  من غيره في مجتمعةً 
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ا ة الطإإاهر الشإإيخ شخصإإيَّة بإإروز: رابعررً  حإإدَّ  عنإإد  عملإإه يتوقإإف لإإم حيإإث  العلميإإَّ
رين، ألقإإإوال النقإإإل ح بإإإل المفسإإإ ِّ  الصإإإحيح وبإإإيَّن وضإإإعَّف، ونقإإإد  وصإإإحَّح رجإإإَّ

منهإإإا، كمإإإا بإإإرزت عنايتإإإه باألسإإإرار البال يإإإة وتطبيقهإإإا علإإإى اآليإإإات  والإإراجح
 .القرآنية

ا ق قإإإد  ابإإإن عاشإإإور الشإإإيخ اتضإإإح لإإإي أنَّ : خامترررً  وأجإإإاد  التوفيإإإق، غايإإإة ُوفإإإ ِّ
مخالفتإه لإرأي الجمهإور فإي مسإألة العطإف  فإي -من وجهإة نظإري   –  وأصاب 

بإإين اإلنشإإاء والخبإإر فإإي القإإرآن الكإإريم، وأنَّ مإإا انتهإإى إليإإه مإإن جإإواز العطإإف 
 .بينهما يتفق وجزالة النظم القرآني الشريف

ا عإإن  الكشإإف فإإي وأثإإره بالتفسإإير الوثيقإإة وصإإلته البالغإإة علإإم أهميإإة :سادسررً
 . القرآني عجازجمال اإل دقائقه، وتذوق 

عطإاءات القإرآن ال تنقضإي، ومعينإه ال ينضإب، ولكإل ِّ جيإٍل عطاءاتإه   سابًعا:
 وفيوضاته.

 هذا مجمل ما تيسر لي تسجيله من النتائج.

 بعض المقترحات:

ة ُتبإإرز جهإإود   الطإإاهر بإإن عاشإإور وعنايتإإه باألسإإرار أواًل: إعإإداد دراسإإة علميإإَّ
 .البال ية في تفسيره

 المنهج النقدي عند المفسرين من خالل تفاسيرهم. االهتمام بثانًيا: 
التفاسير التإي ُعنيإا بالجوانإب الل ويإة والبال يإة، ودراسإة كتب  ب  العنايةثالًثا:  

؛ لمإا لهإا مناهج أصحابها في كي ية تطبيق الدرس البالغي علإى آيإات القإرآن
 .  أثٍر بالٍه في الكشف عن وجوه وأسرار اإلعجاز القرآنيمن 
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ا يجعلإإه وأن حسإإٍن، بقبإإولٍ  هإإذا عملإإي يتقبإإل ث أن وفإإي الختإإام أسإإأل  خالصإإً
واآلخرة ، وأن يثقل به ميإزان حسإناتي   الدنيا  في  به  ينفعني  الكريم، وأن  لوجهه

ه واسإإإإعًة، رحمإإإإةً  يرحمهمإإإإا وأن الكإإإإريمين، وحسإإإإنات والإإإإديَّ   قريإإإإب   سإإإإميع   إنإإإإَّ
،  األنبيإإإإاء جميإإإع وعلإإإى محمإإإإد  سإإإيدنا علإإإى وبإإإإارا وسإإإلم ث وصإإإلَّى مجيإإإب 

 .في البدء والختام هلل  والحمد  والمرسلين،

 :دكتور

 . بالقاهرة الد ن أصول بكلية القرآن وعلوم التفتير مدرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1627 

 أهم المصادر والمراجع

 أواًل: القرآن الكريم .

 ثانيًا : كتب التفتير: 
لمحمإإد بإن محمإإد العمإادي أبإإو السإعود ، المتإإوفى (  إرشإاد العقإإل السإليم  1) 

 .[بيروت  –هإ ]طبعة دار إحياء التراث العربي 982سنة 
 بإن إسإماعيل بإن محمد  بن أحمد  النَّحَّاس جعفر القرآن لإلمام أبي  إعراب   (2)

بيإإإإروت،  العلميإإإإة، الكتإإإإب  دار هإإإإإ، ]338: المتإإإإوفى النحإإإإوي  المإإإإرادي يإإإإون 
سإإنة  األولإإى: إبإإراهيم، الطبعإإة خليإإل المإإنعم عبإإد : عليإإه وعلإإق حواشإإيه وضإإع

 .[م 2001هإ/  1421
هإإ، 1403 سإنة درويإش المتإوفى  الدين  وبيانه للشيخ محيي  القرآن  ( إعراب 3)

 / هإإإإإإإ 1415 الرابعإإإإإإة سإإإإإإنة: بيإإإإإإروت، الطبعإإإإإإة – دمشإإإإإإق - اليمامإإإإإإة ] دار
 [م1994

ألبإي سإعيد عبإد ث بإن عمإر بإن محمإد بإن أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (  4)
هإإإ ]دار إحيإإاء التإإراث 691علإإي الشإإيرازي القاضإإي البيضإإاوي المتإإوفى سإإنة 

 بيروت، قدم له : محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة األولى[ –العربي 
لسإإإي لإلمإإإام محمإإإد بإإإن يوسإإإف الشإإإهير بإإإأبي حيإإإان األند ( البحإإإر المحإإإي  5)

بيإإإروت ، تحقيإإإق : الشإإإيخ -هإإإإ]طبعة دار الكتإإإب العلميإإإة 745المتإإإوفى سإإإنة
الشإيخ علإي محمإد معإو ، شإارا فإي التحقيإق:   -عادل أحمد عبد الموجود  

وقرظإه د/عبإد الحإي ، د/أحمإد النجإولي الجمإل  و  ،د/زكريا عبإد المجيإد النإوقي
 م[ 2001هإ/ 1422الفرماوي، الطبعة األولى
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ير(  6) سِّ ي  البال   التَّف   المتإوفى النيسابوري  الواحدي أحمد  بن علي  الحسن  ألبي  سِّ
 في سعود  بن محمد  اإلمام جامعة من علمية  لجنة  بتحقيقه  قاما   هإ،468سنة

 محمإإد  اإلمإإام جامعإة - العلمإإي البحإث  عمإإادة: الناشإر]  دكتإإوراه  رسإالة( 15)
 إ[ ه1430 األولى،: الطبعة اإلسالمية، سعود  بن
]طبعإة الإدار التونسإية  للشيخ محمد الطإاهر بإن عاشإورالتحرير والتنوير  (  7)

 م[ 1984هإ/1405للنشر سنة 
( حاشإإإية الشإإإهاب المسإإإماة عنايإإإة القاضإإإي وكفايإإإة الراضإإإي علإإإي تفسإإإير 8)

البيضإإاوي للشإإيخ أحمإإد بإإن محمإإد بإإن عمإإر الملقإإب بشإإهاب الإإدين الخفإإاجي 
 هإ ]دار صادر إ بيروت [1069المتوفي سنة 

 مصإإإلح بإإإن لمحمإإإد  البيضإإإاوي  القاضإإإي تفسإإإير علإإإى زادة الشإإإيخ ( حاشإإإية9)
 الكتإإإب  دار طبعإإإة. ]هإإإإ951 سإإإنة المتإإإوفى الحنفإإإي القإإإوجي مصإإإطفى الإإإدين

 [.شاهين القادر عبد  محمد  آياته وخرَّ  وصححه ضبطه بيروت، – العلمية

 إسإإماعيل الإإدين لعصإإام البيضإإاوي  اإلمإإام تفسإإير علإإى القونإإوي  حاشإإية( 10)
 – العلميإإإإة الكتإإإإب  دار طبعإإإإة. ]هإإإإإ1195 سإإإإنة المتإإإإوفى الحنفإإإإي محمإإإإد  بإإإإن

 [.عمر محمد  محمود  ث عبد  آياته وخرَّ  وصححه ضبطه بيروت،

لإلمإإإام أبإإإإي ( رو  المعإإإاني فإإإي تفسإإإإير القإإإرآن العظإإإإيم والسإإإبع المثإإإإاني 11)
هإإإ]طبعة 1270سإإنةالفضإإل شإإهاب الإإدين محمإإود األلوسإإي الب إإدادي المتإإوفى 

 .بيروت[ –دار إحياء التراث العربي 
ن   النَّمِّير  ( العالذ ب 12) الِّ ِّ  مإِّ ي ِّ  مالجإال ن قِّيطِّ يرِّ للشإيخ محمإد  فإِّي الشإَّ سإِّ  األمإين التَّف 

]  هإإإ، 1393: المتإوفى الشإنقيطي الجكنإإي القإادر عبإد  بإإن المختإار محمإد  بإن
 عثمإإإان بإإإن خالإإإد  :المكرمإإإة، تحقيإإإق مكإإإة والتوزيإإإع، للنشإإإر الفوائإإإد  عإإإالم دار



 

1629 

هإإإإإ/  1426 الثانيإإإة،: زيإإإد، الطبعإإإإة أبإإإإو ث عبإإإد  بإإإإن بكإإإر: السإإإبا، إشإإإإراف
 م[.2006

 علإإإإإى الطيبإإإإي حاشإإإإإية) الريإإإإب  قنإإإإإاع عإإإإن الكشإإإإإف فإإإإي ال يإإإإإب  فتإإإإو ( 13)
 هإإ، 743: المتإوفى الطيبإي ث عبإد  بإن الحسين الدين لإلمام شرف  (الكشاف

 اإلخإإإرا  علإإإى العإإإام الكإإإريم، المشإإإرف للقإإإرآن الدوليإإإة دبإإإي ] الناشإإإر: جإإإائزة
 األولإإإإى،: العلمإإإإاء، الطبعإإإإة سإإإإلطان الإإإإرحيم عبإإإإد  محمإإإإد . د : للكتإإإإاب  العلمإإإإي
 م[. 2013 / هإ 1434

ألبإإإي القاسإإإم الكشإإإاف عإإإن حقإإإائق غإإإوامض التنزيإإإل وعيإإإون األقاويإإإل  ( 14)
هإإإ ] مكتبإإة العبيكإإان ، 538محمإإود بإإن عمإإر الزمخشإإري الخإإوارزمي المتإإوفى 

الشيخ علي محمد معو ، شإارا  -خ عادل أحمد عبد الموجود تحقيق: الشي
هإإإإإ  1418فإإإإي التحقيإإإإق: د/فتحإإإإي عبإإإإد الإإإإرحمن حجإإإإازي ، الطبعإإإإة األولإإإإي 

 .م[1998/

لإلمإإام أبإإي حفإإم عمإإر بإإن علإإي بإإن عإإادل ( اللبإإاب فإإي علإإوم الكتإإاب 15)
 –هإإإإإإ]طبعة دار الكتإإإإإب العلميإإإإإة 880الدمشإإإإإقي الحنبلإإإإإي المتإإإإإوفى بعإإإإإد سإإإإإنة

: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معو ، بيروت، تحقيق
 .م[ 1998هإ/ 1419الطبعة األولى 

لإلمام أبي محمد عبإد الحإق ( المحرر الوجيز في  تفسير الكتاب العزيز 16)
هإ ]طبعة دار الكتب العلميإة 546بن غالب بن عطية األندلسي المتوفى سنة  

هإ / 1413الشافي محمد، الطبعة األولى بيروت، تحقيق : عبد السالم عبد –
 .م[1993
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لإلمإإإام فخإإإر الإإإدين محمإإإد بإإإن عمإإإر التميمإإإي الإإإرازي ( مفإإإاتيح ال يإإإب  17)
هإ 1421 -بيروت  -دار الكتب العلمية هإ ]طبعة 606الشافعي المتوفى سنة

 [م الطبعة : األولى 2000 -
 الحسإإإن أبإإإي البقإإإاعي لإلمإإإام والسإإإور اآليإإإات  تناسإإإب  فإإإي الإإإدرر ( نظإإإم18)

 اإلسإإإالمي الكتإإإاب  دار فإإإي طبإإإع هإإإإ، 885 سإإإنة المتإإإوفى عمإإإر بإإإن إبإإإراهيم
 .بالقاهرة

 ثالًثا: كتب البالوة: 
هإإإإ 739( اإليضإإإا  فإإإي علإإإوم البالغإإإة للخطيإإإب القزوينإإإي المتإإإوفى سإإإنة 1) 

]طبعإإإة مِّسسإإإة المختإإإار، القإإإاهرة، تحقيإإإق: د/عبإإإد الحميإإإد هنإإإداوي، الطبعإإإة 
 م[.1999هإ/1419األولى 

 عربشإاه بإن محمإد  بإن العلإوم لإلمإام إبإراهيم مفتا  تلخيم   شر   ( األطول2)
 الحميإإإإد  د/عبإإإإد  :وتعليإإإإق تحقيإإإإقهإإإإإ،  943: المتإإإإوفى الحنفإإإإي الإإإإدين عصإإإإام

 لبنان[. – بيروت  العلمية، الكتب  هنداوي، دار

عبإد المتعإال لألسإتاذ  بغية اإليضا  لتلخيم المفتا  في علوم البالغإة(  3) 
، القاهرة ت مكتبة اآلداب م ] طبعة 1996ه/  1383المتوفى سنة    الصعيدي

 م[.2009 /هإ1430 األولى لسنةالطبعة: مصر، 

 المتإإوفى الصإعيدي المتعإإال عبإد  علإإم المعإاني لألسإإتاذ  –( البالغإة العاليإة 4)
: الطبعإإإة مصإإإر، ت  القإإإاهرة اآلداب، مكتبإإإة طبعإإإة] م1996 /ه1383 سإإإنة

 .[م2002 /هإ1423 لسنة األولى
 –( البالغإإإة فنونهإإإا وأفنانهإإإا للإإإدكتور فضإإإل حسإإإن عبإإإاس، ] دار الفرقإإإان 5)

 م[.1997هإ/ 1417األردن، الطبعة الرابعة سنة 
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لإلمإإإام  التفتإإإازاني الإإإدين لسإإإعد  المعإإإاني مختصإإإر علإإإى الدسإإإوقي ( حاشإإإية6)
 العصإرية، هنإداوي، المكتبإة الحميإد  د/عبإد : الدسإوقي، تحقيإق عرفإة  بن  محمد 

 بيروت[.
الت التراكيب دراسة بال ية للدكتور محمد محمد أبو موسى، ] مكتبة  ( دال7)

 م[.1987هإ/ 1408مصر، الطبعة الثانية سنة  –القاهرة  –وهبة 

( الطإإراز المتضإإمن ألسإإرار البالغإإة وعلإإوم حقإإائق اإلعجإإاز لإلمإإام يحيإإى 8)
بإإإن حمإإإزة بإإإن علإإإي العلإإإوي اليمنإإإي، تحقيإإإق محمإإإد عبإإإد السإإإالم شإإإاهين، دار 

 م[.1995هإ/ 1415لبنان، الطبعة األولى سنة  –علمية، بيروت الكتب ال
 عبإد  بإن علإي بإن المفتإا  لإلمإام أحمإد  تلخيم  شر  في األفرا  ( عروس9)

 د/عبإإد : هإإإ، تحقيإإق 773: المتإإوفى السإإبكي الإإدين بهإإاء حامإإد، أبإإي الكإإافي،
: الطبعإةلبنإان،  –  بيإروت   والنشإر،  للطباعة  العصرية  هنداوي، المكتبة  الحميد 

 م[. 2003 / هإ 1423 األولى سنة

التفتازاني مسعود بن عمإر بإن عبإد  الدين  سعد   ( مختصر المعاني لإلمام10)
هإإإإإ، تحقيإإإإق محمإإإإد عثمإإإإان، مكتبإإإإة 791ث الهإإإإروي الشإإإإافعي المتإإإإوفى سإإإإنة 

 م[. 2009هإ/ 1430مصر، الطبعة األولى سنة  –بورسعيد  –الثقافة الدينية 

اإلنشإإإإاء والخبإإإإر للإإإإدكتور محمإإإإود توفيإإإإق سإإإإعد  ( مسإإإإالك العطإإإإف بإإإإين11)
 م[.1993هإ/ 1413مصر، الطبعة األولى سنة  –]مطبعة األمانة 

 السإكاكي علإي بإن محمإد  بإن بكإر أبإي  بإن  العلإوم لإلمإام يوسإف  ( مفتا 12)
 هوامشإإإه وكتإإإب  هإإإإ، ضإإإبطه626: المتإإإوفى يعقإإإوب  أبإإإي الحنفإإإي الخإإإوارزمي

: لبنإإإان، الطبعإإإة – بيإإإروت  العلميإإإة، الكتإإإب  زرزور، دار ن إإإيم: عليإإإه وعلإإإق
 م[. 1987 / هإ 1407 الثانية،
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التونسإية،  الإدار طبعإة] عاشإور  بن  الطاهر  محمد   للشيخ  ( موجز البالغة13)
   .[الطبعة األولى

 رابًعا: كتب الاحو 
 الشإهير يوسف بن محمد  التسهيل لإلمام  كتاب   شر   في  والتكميل  التذييل  (1)

 هنإإإداوي، دار حسإإإن د/: ه، تحقيإإإق745سإإإنة المتإإإوفى األندلسإإإي حيإإإان بإإإأبي
 األولى[.: دمشق، الطبعة – القلم

 العرفان مالك لإلمام أبي ابن ألل ية األشمونى شر  على الصبان ( حاشية2)
 العلميإة الكتإب  ، ] دار(هإإ1206: المتإوفى)  الشإافعي  الصإبَّان  علإي  بإن  محمد 

 م[.1997/ هإ 1417 األولى سنة: لبنان، الطبعة -بيروت 
 عمإإإإر بإإإإن القإإإإادر عبإإإإد  لإلمإإإإام العإإإإرب  لسإإإإان لبإإإإاب  ولإإإإب  األدب  ( خزانإإإإة3)

 هإإارون، محمإإد  السإإالم عبإإد  وشإإر  تحقيإإق هإإإ، 1093 سإإنة المتإإوفى الب إإدادي
 .بالقاهرة[ المدني مطبعة في م1197/هإ 1418 سنة الرابعة للمرة ]طبع

( رصإإف المبإإاني فإإي شإإرو  المعإإاني لإلمإإام أحمإإد بإإن عبإإد النإإور المإإالقي 4)
هإ، تحقيق أحمد محمد الخإراط، طبعإة مجمإع الل إة العربيإة 702المتوفى سنة  

 بدمشق[. 
 أبإإو عيسإإى، بإإن محمإإد  بإإن لعلإإي مالإإك ابإإن أل يإإة علإإى األشإإموني شإإر ( 5)

ُموني  الدين  نور  الحسن،  الكتإب  دار طبعة ( ]هإ900: المتوفى) الشافعي اأُلش 
 .[م1998 هإ/1419 األولى: الطبعة لبنان، -بيروت  العلمية

 الجيإاني، الطإائي مالإك ث بإن  عبإد   بإن  الفوائد لإلمام محمإد   تسهيل  ( شر 6)
 السإيد، الرحمن عبد  د/: ، تحقيق(هإ672: المتوفى) الدين جمال ث،  عبد   أبو
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واإلعإإإإالن،  والتوزيإإإإع والنشإإإإر للطباعإإإإة المختإإإإون، دار هجإإإإر بإإإإدوي  محمإإإإد  د/
 م[. 1990 / هإ1410 األولى، سنة الطبعة

 هإإإإ، 180 سإإإنة المتإإإوفى عثمإإإان بإإإن عمإإإرو بِّشإإإر أبإإإي لسإإإيبويه الكتإإإاب ( 7)
 م1988/هإ 1408 الثانية للمرة طبع هارون، محمد  السالم عبد  وشر   تحقيق

 .بالقاهرة الخانجي مكتبة في

( م ني اللبيب عن كتب األعاريب لإلمام أبي محمإد عبإد ث جمإال الإدين 8)
بن يوسف بإن أحمإد بإن عبإد ث بإن هشإام األنصإاري المصإري المتإوفى سإنة 

هإإ، تحقيإإق الشإيخ محمإإد محيإإي الإدين عبإإد الحميإد، دار الطالئإإع، مدينإإة 761
 القاهرة[. -نصر 

 بكإر، أبإي بإن الإرحمن عبد  للحاف   الجوامع  جمع  شر   في  الهوامع  همع(  9) 
 هنإإإداوي  الحميإإإد  د/عبإإإد : ، تحقيإإإق(هإإإإ911: المتإإإوفى) السإإإيوطي الإإإدين جإإإالل

 .[مصر – التوفيقية المكتبة طبعة]

 والمعاجم ودواوين الشعر وأخر : اللغة خامًتا: كتب
 مرتضإإإى محمإإإد  ال إإإيض  أبإإإي للسإإإيد  القإإإاموس جإإإواهر مإإإن العإإإروس تإإإا  (1)

 واألنبإإإإاء اإلرشإإإإاد  وزارة أصإإإإدرتها سلسإإإإلة ] هإإإإإ1205سإإإإنة  المتإإإإوفى الزبيإإإإدي
فإإإإإإإإرا ، الطبعإإإإإإإإة األولإإإإإإإإى سإإإإإإإإنة  أحمإإإإإإإإد  السإإإإإإإإتار عبإإإإإإإإد : تحقيإإإإإإإإق بالكويإإإإإإإإا،

 . [م1965/هإ1385
ُرح القالي   بن حجر بن الحارث الكنإدي، مإن بنإي (  2) ديوان امرِّح القي  الم 

دار  م(، اعتنإإى بإإه: عبإإد الإإرحمن المصإإطاوي ] 545آكإإل المإإرار )المتإإوفى: 
 . م[2004 /هإ1425 سنة الطبعة الثانية، ،بيروت  –المعرفة  
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 ابإن مكرم بن محمد  الفضل أبي الدين جمال العالمة لإلمام  العرب   لسان(  3)
 الكتب  دار طبعة  ]  هإ711  سنة  المتوفى  المصري   اإلفريقي  األنصاري   منظور

 األولإإإإإإإى، سإإإإإإإنة حيإإإإإإإدر، الطبعإإإإإإإة أحمإإإإإإإد  عإإإإإإإامر :بيإإإإإإإروت، تحقيإإإإإإإق العلميإإإإإإإة
 .[م2003/هإ1424

 بإن الحسإين بإن أحمإد  الفضإل الهمإذاني لإلمإام أبإي  الزمإان  بإديع  ( مقامات 4)
 الشإإإيخ محمإإإد : ، ] تحقيإإإق(هإإإإ398: المتإإإوفى) الهمإإإذاني الزمإإإان بإإإديع يحيإإإى
 م[.1923 هإ/1342: النشر األزهرية عام الحميد، المكتبة عبد  الدين محيي
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 فهرس الموضوعات 

 الموضـــــــــــــــــــــــــــوع  م
 المقدمة  1
 محتويات البحث                                                                     2
 التمهيد 3
  ابن والطاهر اللمهور بين وعكته اإلنشاء علي الخبر عطف: األول المبحث 4

 عاشور 
 وأدلته.المطلب األول: رأي اللمهور  5
 المطلب الثاني: رأي الطاهر بن عاشور وأدلته.  6
 المطلب الثالث: الرأي المختار في المتألة.  7
 المطلب الرابع: القائلون بلواز العطف بين الخبر واإلنشاء قديًما وحد ًثا.  8
 التحرير في وعكته اإلنشاء علي الخبر عطف مواضع من: الثاني المبحث 9

 ( تطبي ية دراسة)  والتاوير
 والتاوير   التحرير في اإلنشاء علي الخبر عطف مواضع من: األول المطلب 10
ة   أ ِقيماوا الموضع األول: قوله تعالي: } و أ نِ  11 ال  وها  الصَّ  ِإل ِيهِ  الَِّذي و هاو   و اتَّقا

 } ون  را                                  تاِحش 
ل ا   و الَِّذي: } تعالي قوله: الثاني الموضع 12 ا اأِل ِزو اج   خ  لَّه  ع ي   كا ج  ِل ِ  ِمن   ل كامِ   و   اِلفا

وا( 12) ت ِرك باون   م ا و اأِل ِنع اِم ل ي ِلت ِتت وا وا ثامَّ  ظاهاورِهِ  ع  بِ كامِ  ِنِعم ة   ت ِذكارا ِيتامِ  ِإذ ا ر    اِست و 
ل ِيهِ  ولاوا ع  ت قا ان   و  ِبح  ر   الَِّذي سا خَّ م ا ه ذ ا ل ا ا س  اَّا و  بِ ا ا ِإل ي و ِإنَّا( 13) ماِقِرِنين   ل ها  كا   ر 

ِلباون                                                         {ل ماِاق 
ت ِدعاوا ت ِهااوا ف ال  : }تعالي قوله: الثالث الموضع 13 ِلِم ِإل ي و  ا  اأِل ِعل ِون    و أ ِنتاما  التَّ ّللاَّ   و 

ل نِ  م ع كامِ  كامِ  و                                                             {أ ِعم ال كامِ    ِتر 
ون   ب يِ } تعالي: قوله: الرابع الموضع 14 ي اة   تاِؤِثرا ِني ا اِلح  ِير   و اِْلِخر ةا ( 16) الد  ي خ                                                       {و أ ِبق 
 الخبر في التحرير والتاوير  علي المطلب الثاني: من مواضع عطف اإلنشاء  15
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نَّكامِ قوله تعالى: }  الموضع األول: 16 ل ا ِبلاو  ِيء   و  ِوفِ  ِمن   ِبش  ن ِقص   و اِللاوعِ  اِلخ   ِمن   و 
رِ  و الثَّم ر اتِ  و اأِل ِنفاسِ  اأِل ِمو الِ  ب شِ  اِبِرين    و   { الصَّ

مِ  اِلماِؤِمِاين   ِمن    اِشت ر    ّللاَّ   ِإنَّ قوله تعالى: }  الموضع الثاني: 17 ها مِ  أ ِنفات   ِبأ نَّ  و أ ِمو ال ها
ما  اَّة   ل ها اِتلاون   اِلل  ِبييِ  ِفي ياق  ي ِقتالاون   ّللاَِّ  س  ياِقت لاون      ل ِيهِ  و ِعًدا  و  ا ع  ق   التَِّور اةِ  ِفي ح 

ِنِلييِ  ِرآنِ   و اإلِِ م نِ  و اِلقا وا ّللاَِّ  ِمن   ِبع ِهِدهِ  أ ِوف ي و  ما  ف اِست ِبِشرا  ِبهِ  ب اي ِعتامِ  الَِّذي ِبب ِيِعكا
ذ ِل    ِوزا  هاو   و  اِمداون   اِلع اِبداون   التَّاِئباون   (111) اِلع ِظيما  اِلف  اِئحاون   اِلح   الرَّاِكعاون   التَّ

و اِجدا ون   ن  التَّ وفِ  اِْلِمرا اِفظاون   اِلماِاك رِ  ع نِ  و الاَّاهاون   ِباِلم ِعرا ودِ  و اِلح  رِ  ّللاَِّ  ِلحادا ب شِ    و 
 {اِلماِؤِمِاين  

َ   أ ر اِوب   ق ال   قوله تعالى: } الموضع الثالث: 18 ِتي ع نِ  أ ِن   ت ِات هِ  ل مِ  ل ِئنِ  ِإِبر اِهيما  ي ا آِله 
م اَّ    ِرِني أل  ِرجا  {م ِلي ا و اِهلا

  
19      

مِ   ر  ِ   ناو    ق ال  قوله تعالى }  الموضع الرابع:  ِوِني ِإنَّها  م الاها    ِزِدها  ل مِ  م نِ  و اتَّب عاوا ع ص 
ها  ل دا و  اًرا ِإالَّ  و  ت  وا( 21) خ  م ك را بَّاًرا م ِكًرا و  ق الاوا( 22) كا نَّ  ال   و  ت كامِ  ت ذ را نَّ  و ال   آِله   ت ذ را
ا د  و اًعا و ال   و  ي عاوق   ي غاو    و ال   سا ن ِتًرا  و  ق دِ ( 23) و  ل وا و  ِثيًرا أ ض   ِإالَّ  الظَّاِلِمين   ت ِزدِ   و ال   ك 

اًل  ال   {ض 
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