أحىص ابلاحث للزخمرشي  --ثلة من الفنقالت تنوعت بتنوع أبواب
ابلالغة :فمنها ما اكن يف علم املعاين ،ومنها ما اكن يف علم ابليان ،ومنها ما اكن يف
علم ابلديعَّ ،
وقرب ابلاحث عبارات الزخمرشي ،ومقاصده ،وأسقط عباراته اليت اعرتاها
الغموض ىلع القضايا ابلالغية ادلقيقة اليت استقر عليها االصطالح.
وقد كشفت ادلراسة عن دقة نظر الزخمرشي ابلالغية ،وغوصه يف عويصها،
وحكمته يف تشقيق االحتماالت ،وعن شغفه بصوغ املسائل يف قالب الفنقالت ،وبينت
أثر فنقالته يف تفسري سورة يوسف  --مع املناقشة ،والرتجيح بدراسة تفسريية
تظهر ادلقة ابلالغة يف فهم ابليانيني لكتاب اهلل ،وتربز أهمية اتلفسري ابلاليغ يف الكشف
عن أرسار بيان القرآن.

(*)

أستاذ مساعد -لكية ادلعوة وأصول ادلين -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية.
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املقدمة

احلمد هلل اذلي أنزل كتابًا بهرت بالغته العقول ،وظهرت فصاحته ىلع لسان
ً
ً
حممد
الرسول ،والصالة والسالم ىلع أفصح اخللق لسانا ،وأبينهم مقاال ،وأحسنهم خطابًا:
ٍ
وىلع آهل وصحبه أمجعني ،وبعد:

ً
فقد أنزل اهلل القرآن الكريم هداية للناس ،وبرهانا ىلع صدق الرسول -عليه


ابلالغية
الزخمرشي
الفكر ،وأجالوا فيه انلظر ،فسربوا من غور
أعملوا فيه
فنقالتهل علماء
الصالة والسالم -فقيض
ُ
-فاستخرجوا من مكنون د ِّره ،فمنهم منيوسف حبور علومه،
واغصوا يف
وسعهم-
سورة
آياته -حسب يف
ٌّ
تفسريية وإرشاده ،ومنهم استهوته لغته وبيانه...إلخ ،لك
اعتىن بوعظه،
نظر يف أحاكمه ،ومنهم من
دراسة

من فهم.
علم،
صالح
أويتأمحد
ومااهلل
عطا
مننزار
حسب ما برع فيه د.
وقد جاء هذا ابلحث ليسلط الضوء ىلع نزر يسري من أرسار بيانه يف تفسري أحد
َّ
اجلل ِة املشاهري ،أال وهو اإلمام الزخمرشي  --فاكن عنوانه« :فنقالت الزخمرشي
ِ
ابلالغية يف سورة يوسف .»--
وسبب اختيار فنقالت الزخمرشي علو كعب املؤلف يف هذا الفن ،وأثر فنقالته
اجليل يف تفسري القرآن ،وال سيما هذه السورة اليت هلا ماكنة خاصة يف قلوب العامة،
واخلاصة ،وفيها من اللفتات ابلالغية املرشقة ما يمتع القلوب ،ويقنع العقول.
َ
وقد اقتضت طبيعة ابلحث أن يكون يف ثالثة مباحث ،إضافة إىل تمهيد ،ومقدمة،
وخاتمة ىلع انلحو اتلايل:
املبحث األول :فنقالت علم املعاين.
املبحث اثلاين :فنقالت علم ابليان.
املبحث اثلالث :فنقالت علم ابلديع.
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اتلمهيد
تعريفات موجزة:
ً
َّ
أوال -اتلعريف باإلمام الزخمرشي  --و«تفسري الكشاف»(((:
الزخمرشي :هو أبو القاسم حممود بن عمر بن أمحد ،الزخمرشي جار اهلل ودل بزخمرش-
من أعمال خوارزم  -يف رجب مرض (467ـه) ،وتويف بقصبتها يللة عرفة (538ـه) عن
إحدى وسبعني سنة ،واكن قد جاور بمكة واملدينة ،وهو إمام كبري يف اتلفسري ،وفنون
ٌ
جماهر به مناظر عليه،
العربية لكها ،واألنساب ،وهو حنيف املرشب ،ومعزتيل املعتقد
شديد اإلنكار ىلع املتصوفة ،ويف لسانه رهق ىلع أهل السنة واجلماعة.
وقد طارت شهرته يف اآلفاق ،وسارت بتصانيفه الركبان ،منها« :تفسري الكشاف»،
و«الفائق يف غريب احلديث» ،و«املفصل يف انلحو» ،و«املستقىص يف أمثال العرب»،
وغريها ،وهل شعر رائق ،وعبارات حسنة يف تفسريه اذلي حقق فيه نظرية انلظم اليت َّ
قعد

ْ
هلا عبد القاهر اجلرجاين  --ثم أخذ الزخمرشي بِذ َرتها فأينعت يف تفسريه ،وآتت
ُ ُ
أكلها فيه ،ذللك قال« :علم اتلفسري اذلي ال يتم تلعاطيه وإجالة انلظر فيه لك ذي علم...

إال رجل قد برع يف علمني خمتصني بالقرآن ،وهما علم املعاين وعلم ابليان »(((.
َّ
طلب حثيث من طلبة العلم ،وانبهار عظيم بمجالس تفسريه،
دلى
تفسريه
ف
وقد أل
ٍ
وملا ظهر فيها من حسن الفهم ابلاليغ ،وتلأسفه ىلع قصور انلاس يف علومها ،ويلنرص
ً
مذهبه العقدي ،وقد اكن يطري تفسريه أحيانا ،ومما قال فيه:
((( انظر« :وفيات األعيان» ( )168 /5البن خلاكن ،و«مقدمة يف أصول اتلفسري» (ص  )36البن تيمية ،و«سري أعالم
انلبالء» ( 151 /20وما بعدها-91/أرنؤوط) لذلهيب ،و«العرب يف خرب من غرب» ( )455 /2هل ،و«ابلداية وانلهاية» (/12
 )272البن كثري ،و«اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية» ( )493/160 /2للقريش حممد بن أيب الوفاء ،و«جالء العينني
يف حماكمة األمحدين» (ص 152 :وما بعدها) لآللويس ،و«األعالم» ( )178 /7للزريلك ،و«اتلفسري واملفرسون» (/1
 304وما بعدها) لدلكتور حممد اذلهيب.
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)1 /1

51

َّ
إن اتلفاســر يف ادلنيــا بــا عــدد

َْ
وليــس فيهــا لعمــري مثــل كشــايف.

وال يُعرف تلفسري من اتلفاسري حواش كما تلفسريه ،وأشهرها «حاشية ابن ُ
المنَ ِّي».

وإنما كرثت حواشيه؛ ألنه مشحون بابلالغة واالعزتال ،بصورة فريدة تفوق اخليال ،حىت
إنهما ليستخرجان منه باملناقيش!.
ِّ
وللزخمرشي --غرام ،وشغف بالفنقلة ال يلحق فيه ،فاستحقت فنقالته أن

تدرس يف حبوث علمية دقيقة تربز َّ
درها ،وتكشف عن مكنوناتهاِّ ،
ورسها مع احلذر من
فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية
اعزتايلات مهر يف ِّ
دسها.

-يف سورة يوسف
َ
وقد ُعين أبو حيان  --بتفسريه ،وق َع َد هل لك مرصد ،وقد أنصف يف املحاكمة
دراسة تفسريية
ََ
َّ ْ
انلحوية بما تق ُّر به العيون ،وكتب
بينهما السمني يف «ادلر املصون» وال سيما يف املسائل
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
يف ذلك معارصون.
َُْ
ً
ثانيا -اتلعريف بالفنقالت:
َ ْ َ َ
َُْ
ٌ
حلة»،
حنت مودل من جنس «السب
الفنقالت :يف اللغة مجع فنقلة ،والفنقلة:
َ
ُ
و«احل َ ْم َدلة» ،و«البَ ْس َملة» ،((( ...وحنت الفنقلة جاء من قوهلم( :فإن قلت ،قلت((().

ً
َ
ُ
والفنقالت اصطالحا :نكات بيانية تطرح يف أسلوب املحاورة« :فإن قلت ،قلت».

والفنقلة أسلوب تعلييم مشهور عند املتقدمني ،واملتأخرين ،قائم ىلع السؤال
ً
املشوق ،واجلواب املحقق .وملا اكن هذا األسلوب لونا اصطبغ به تفسري الزخمرشي ،لم
يكن األثر اتلفسريي هلذه الفنقالت موضع شك ،وادلراسة اتلفصيلية اآلتية تنقلنا من
اخل َ َب إىل اخل ُ ْب.

ً
ثاثلا -وقد فرضت طبيعة ابلحث أن تقسم هذه الفنقالت ىلع مباحث ابلالغة

اثلالثة :املعاين ،وابليان ،وابلديع:

((( انظر« :الصحاح» ( )1464 /4للجوهري ،و«خمتار الصحاح» (ص ،)167و«لسان العرب» ( ،)67 /10و«املعجم
الوسيط» (.)210 /1
((( انظر« :مباحث يف علوم القرآن» (ص -294 :دار العلم) لصبيح الصالح ،و«مجايلات املفردة القرآنية» (ص-260 :
دمشق) أمحد ياسوف.
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ْ
وعلم املعاين((( تقريبه بعبارة عرصية إنه :ال ِعل ُم بأثر اختالف املعىن يف اختالف انلظم

(السياق) ،من تقديم وتأخري ،وفصل ووصل ،وتعريف وتنكري ،وإطناب وإجياز...إلخ.
َ ُّ
وحده العليم أنه« :علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اذلي يطابق مقتىض احلال»(((.
وقربه اجلرجاين  --من قبل بقوهل« :تَ َو ِّخ معاين اإلعراب»((( ،وقال َ
َّ
غري مرة:
َ ِّ
«ت َوخ معاين انلحو»(((.
َ
وهذا اتلعريف بعبارتيه دقيق؛ ألن اإلعراب فرع عن املعىن ،وهو هل تبَ ٌع ،واكشف عنه.
وتعريف علم ابليان اإلمجايل :أنه أحد أراكن ابلالغة اثلالثة ،وهو علم يصور فيه

املعىن بأحد األسايلب اجلذابة األربعة :التشبيه ،واالستعارة ،واملجاز ،والكناية(((.
ُّ
وحد ُه العليم« :علم يعرف به إيراد املعىن الواحد ،بطرق خمتلفة يف وضوح ادلاللة

عليه»(((.

وقد يُطلق ابليان ىلع ابلالغة لكها كما يف إطالقه ىلع اإلعجاز ابلياين ،واتلفسري
ابلياين ،فـ« :علم ابليان يف اصطالح املتقدمني ،من أئمة ابلالغة يُطلق ىلع فنونها
اثلالثة»(((.

َ
وابلديع علم حتسيين يزين َّ
حميا ابلالغة بلطائف لفظية ،ومعنوية ذات مجايلات
َ ُّ
وحده أنه« :علم ابلديع هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم ،بعد راعية مطابقة
بهية،
الكالم ملقتىض احلال ،وراعية وضوح ادلاللة أي :اخللو عن اتلعقيد املعنوي»(((.
ْ
ُْ
ّ
واللفظية (((.
فهو بإجياز :ال ِعل ُم اذلي تع َرف به املحسنات املعنوية
(((

فأصله يف كتابه «دالئل اإلعجاز»َّ ،
هو علم انلظم عند املتقدمني ،وقد عين به اجلرجاين أيما عناية َّ
وفصله ،وأطنب فيه.

((( «اتلعريفات» للجرجاين (ص ،)1000 /201 :و«عقود اجلمان يف علم املعاين وابليان» للسيويط (ص.)32 :
((( «دالئل اإلعجاز» للجرجاين (ص -55شاكر).
((( «دالئل اإلعجاز» للجرجاين (ص -81شاكر) ،وتكررت عبارته يف مواطن.
((( ينظر «املعجم الوسيط» ( )80 /1جممع اللغة العربية ،جمموعة من العلماء.
((( «اتلعريفات» للجرجاين (ص /200 :رقم .)994
((( «جواهر ابلالغة يف املعاين وابليان وابلديع» للهاشيم (ص.)16 :
((( «اتلعريفات» للجرجاين (ص816( )993 /200 :ـه) ،و«عقود اجلمان» للسيويط (ص ( )95ت911ـه).
((( انظر« :ابلالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها» للشيخ عبد الرمحن حبنكة (-369/2القلم).
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املبحث األول

َُْ
فنقالت علم املعاين
وإيلك ما تعلق به كالم اإلمام الزخمرشي  --يف ستة مطالب:

املطلب األول :اإلجياز(((.
الفنقلة األوىل :قال الزخمرشي  --عند قوهل -تعاىل﴿ :-


فنقالت
ابلالغية كيف لم ترصح يف قوهلا بذكر يوسف،
الزخمرشي«فإن قلت:
﴾ [يوسف:]25 :
وأنه أراد بها ً
سوءيفا؟.سورة يوسف --
ً
ّ
تفسرييةأراد بأهلك سوءا ،فحقه أن يسجن ،أو يعذب؛
وأن لك من
قلت :قصدت العموم،
دراسة
ّ
صالح ((( انتىه.
أمحديوسف»
ختويف
قصدته من
عطا اهلل
ألن ذلك أبلغ فيما د .نزار
قال ابلاحث :ألفاظ العموم من إجياز الق َص ،فيه مع َ
وجازة لفظها واسعة املعىن(((،
ِ

وهذا الغرض ابلياين من االسم املوصول اذلي ذكره الزخمرشي لم يقف عنده ابليانيون؛
ِّ
ً
أغراضا أخرى ،قد تكون مقصودة ىلع َحدها ،أو مضمومة إىل غريه،
فقد استدركوا
كهذا الغرض ابلاليغ الزخمرشي.

فأغراض العدول هنا عن االسم العلم إىل االسم املوصول(((:
ً
أوال -اتلعميم :اذلي ذكره الزخمرشي ،وهو أبلغ من اتلرصيح باالسم؛ ألنه يعطي
قانونًا ً
ٌ
(رقيق)  -بل ُّ
يعم لك أحد مهما
اعما ال خيص يوسف  --فهو يف نظرهم
َ
ص ،أو احلذف) مع تمام املعىن ،أو زيادته.
((( اإلجياز اختصار الكالم الطويل (بال ِق ِ

َ َّ
وحده بعض األدباء بقوهل:
قال ابن سنان (466ـه) يف تعريفه« :هو إيضاح املعىن بأقل ما يمكن من اللفظ»،
«إجاعة اللفظ ،وإشباع املعىن!».
انظر :ابن سنان ،األمري عبد اهلل بن حممد« ،رس الفصاحة» (ص  ،)211و«العمدة يف حماسن الشعر وآدابه» البن
رشيق ( ،)242 /1و«عقود اجلمان يف علم املعاين وابليان» للسيويط (ص.)69 :

((( «تفسري الكشاف» (.)459 /2
((( ويمكن أن يدرج هذا املثال حتت باب «اتلعريف واتلنكري» ىلع اعتبار استخدام االسم املوصول ،وهو معرفة
ً
لكن امرأة العزيز لم ترد اتلعريف؛ فالعلم أشد تعريفا ،وعدلت عنه؛ألنها أرادت اإلبهام عن عمد ،وقصد.
((( «ابلالغة فنونها وأفنانها-املعاين» د.فضل حسن عباس ( 320/1وما بعدها-الفرقان).
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اكنت مزنتله؛ ألن من أغراض اإلتيان باالسم املوصول أن تكون صلتُه يه اليت عليها
َ
َ َ
َّ
مدار احلكم (((؛ فاملهم أن َم ْن ف َعل هذا الفعل بقطع انلظر عن شخصه يستحق تلكم

العقوبة؛ فاملغزى من عدم اتلرصيح بذكر يوسف  --تعميم الكالم((( ،اذلي
أغىن عن ذكره ىلع وجه اخلصوص ،تلحقق الغرض ابلاليغ.
ْ
ً
ثانيا -اتلفخيم الداعئها :فقد أهملت ِذك َر يوسف  --كأنه ال حق هل يف

ادلفاع مع اداعئها ،بناء ىلع أن اذلنب ثابت عليه بمجرد اداعئها ال حيتاج إىل حتقيق(((؛ذلا
اقرتحت اجلزاء ثقة بماكنتها(((.
ً
ثاثلا -اتلخويف :كما ذكر الزخمرشي؛ فاتللويح أبلغ يف اتلخويف من اتلرصيح (((.

واذلي يظهر للباحث :أن هذا حسن لواكن اإلبهام للعقوبة؛ ألن ذلك يوقع يف ابلال
َ
ً
ما ق ُر َب وما َب ُع َد ،ويقلق انلفس ،أما إبهام الشخص ،فأقل ختويفا من اتلرصيح به -واهلل

أعلم -فيبعد أن يكون الغرض املقصود أصالة.
ً
رابعا -اتلهويل :فعدم اتلرصيح فيه إرجاف بيوسف ،واستثارة لزوجها ،وتشويق
َ َّ
ملعرفة الفاعل ،يؤججه حتت ِمظلة االستعطاف ،واملسكنة املاكرة ،إلظهار أن الفاعل ال
يستطاع حتديده بوصف ((( ،وبذلك يُستصدر احلكم ً
بعيدا عن ذكر الشخص لضمانه،
وتمكينه.

ً
ْ
خامسا-االحتشام :فالكناية (عدم اتلرصيح) فيها احتشام هنا كما يَكين القرآن

عن الوطء :باجلماع ،واملالمسة ،...وعن طلبه باملراودة((( لكن احتشامها ها هنا كيدي
((( انظر« :من بالغة القرآن» لدلسويق (ص .)107
((( انظر« :التسهيل لعلوم اتلزنيل» البن جزي ( ،)385 /1و«معرتك األقران يف إعجاز القرآن» للسيويط (.)322 /2
((( انظر« :التسهيل لعلوم اتلزنيل» البن جزي ( ،)385 /1و«معرتك األقران» للسيويط (.)322 /2
((( انظر« :خصائص اتلعبري القرآين وسماته ابلالغية» للمطعين (.)466 /2
ً
((( وقد قرر أبو حيان معىن كالمه دون عزو ىلع اعدته؛ فال يرصح باسمه يف املحاسن إمخادا ذلكره .انظر «ابلحر
املحيط» ( )260 /6هل.
((( انظر« :اجلدول يف إعراب القرآن» ملحمود صايف (« ،)247 /18إعراب القرآن وبيانه» دلرويش ( ،)588 /6و«من
بالغة القرآن» لدلسويق (ص.)108 :
((( ولك أسماء الوطء كناية ليس منها يشء رصيح فيه :قال ابن عباس --يف ﴿

﴾ [النساء= :]43 :
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مصطنع! ،وهذا ىلع صورة االحتشام الصادق من ابنة الرجل الصالح ،ويه تمدح موىس
َّ
﴾ [القصص ،(((]26 :وكما كنت امرأة العزيز
﴿ :ٰ
الزىن بالسوء((( ،وهذا اتلفنن واتلملق يف طرح احلجة ،من كيد النساء املقصود بـقوهل
عن
﴾ [يوسف.(((]28 :

-تعاىل﴿ :-

فهذا اتلعميم َ
بـ(من) أوجز من ذكر يوسف  --باالسم الرصيح مع ِسعة
ُ
يف املعىن؛ فهو نوع إجياز ِّ
بي ختزتل فيه األلفاظ مع االحتفاظ باملعاين ،بل مع زيادتها

فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية
بالغرض ابلاليغ.يف سورة يوسف --

تفسريية -عند :قوهل -تعاىل﴿ :-
الزخمرشي -
الفنقلة اثلانية :قال
دراسة

بعد فعل الشهادة؟.

قلت :اجلملة الرشطية كيف جازت حاكيتها
د﴾....
«فإنصالح
:]26أمحد
[يوسف:اهلل
نزار عطا

قلت :ألنها قول من القول((( ،أو ىلع إرادة القول ،كأنه قيل﴿ :
﴿

﴾ فقال:

﴾»((( انتىه.
قال ابلاحث :ذكر اإلمام هاهنا توجيهني اثنني ،وتوضيحهما كما ييل(((:
َّ َّ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ
اع َما ُه َوَ ،ولَ َّ َ
اء ب َما َش َ
ُ َ ِّ َ َ َ
ال َم ِ
اء».
ِ
«إن اللمس ،والمس والمباشة إِل ِ
كن اهلل  --يكن ما ش ِ
أخرجه سعيد بن منصور يف «سننه (اتلفسري)» ( -640/1262 /4عصييم) بسند صحيح ً
جدا ىلع رشط الشيخني،

=

وأخرجه الطربي يف «تفسريه» ( 9638/63 /7وما بعده) من طرق عنه.
َ
ُ
((( من تعليق ابن ُ
ِّ
المنَ ِّ
ي ىلع «تفسري الكشاف» ( ،)459 /2وضبط اسم ابن المني بهذ الضبط من«توضيح املشتبه» (/8
 )168البن نارص ادلين حيث قال« :قال [اذلهيب]ُ :
والمنَري باتلثقيل.
قلت :مع فتح انلون وكرس املثناة حتت املثقلة» .وانظر العسقالين ،أمحد بن يلع بن حجر« ،تبصري املنتبه بتحرير
املشتبه» (.)1325 /4
((( انظر« :خصائص اتلعبري القرآين» للمطعين (.)371 /1
((( انظر« :معاين القرآن» للزجاج ( ،)103 /3وابن ُ
المنَ ِّ
ي،أمحد بن حممد« ،حاشيته ىلع الكشاف» (.)459 /2
((( وهذا مذهب الكوفيني انظر« :ابلحر املحيط» أليب حيان (.)261 /6
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)460 /2
((( انظر« :اجلدول يف إعراب القرآن» ملحمود صايف (.)410 /12
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ً
أوال -أن اجلملة الرشطية﴿ :

َّ
تفسريية
[ ﴾...يوسف ]26 :مجلة

لـ ﴿ ﴾ [يوسف]26 :؛ ألن ﴿
َ
(((
ص قريب من اتلضمني.
الكوفيني  ،وهو إجياز ِق ٍ
ً
[ ﴾...يوسف ]26 :مقول لقول مقدر أي:
ثانيا -أن اجلملة الرشطية﴿ :
﴿

﴾ بمعىن القول دون حروفه ،وهذا اختيار

﴾ فقال﴿ :

﴾ [يوسف ،]26 :فقوهل« :ىلع إرادة

القول» يعين :ىلع تقديره (نيته) ،وهذا من إجياز احلذف ،وقد سبق بيان نويع اإلجياز

بإجياز ،وهذا اتلوجيه مذهب ابلرصيني(((.

ونظري قوهلم يف القرآن يف تقدير القول((( يف قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [هود ،]25 :ويكشف عن حذفه قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [املؤمنون.]23 :
وىلع الوجه األول الكالم فيه «إجياز حذف» متحقق هنا بوضوح .وىلع اتلوجيهني

عندنا إجياز؛ فاإلجياز حتصيل حاصل.

وترجيح الزخمرشي  --ظاهر من تقديم قول الكوفيني يف اذلكر (كون مجلة
ً
الرشط تفسريية) ،وجعل املذهب ابلرصي هنا احتماال ،ويبدو للباحث رجحان مذهب
ابلرصيني؛ ذلك أنه جاء ُم َ َّ
ص ًحا به يف موطن آخر من القرآن يف قصة نوح --
بسياق اكشف عن حنو اذلي بني أيدينا ،وهذا يوافق كون احلذف لغرض باليغ هو «اإلجياز».
الفنقلة اثلاثلة :اتلضمني((( :قال أبو القاسم الزخمرشي  --عند تفسري :قوهل

-تعاىل﴿ :-

﴾ [يوسف.]5 :

((( انظر« :ابلحر املحيط» أليب حيان ( ،)261 /6و«ادلر املصون» للسمني احلليب (.)472 /6
((( انظر« :ابلحر املحيط» أليب حيان ( ،)261 /6و«ادلر املصون» للسمني احلليب (.)472 /6
((( انظر« :اجلدول يف إعراب القرآن» ملحمود صايف (.)248 /12

((( واتلضمني :حتميل اللفظة الواحدة معنيني :أصيل يدل عليه اللفظ ،ودخيل يكشفه السياق.
انظر يف تأدية هذا املعىن« :اتلضمني انلحوي يف القرآن الكريم» ملحمد نديم فاضل (ص ،)2و«شذا العرف يف فن
الرصف» للحمالوي (ص .)39
َ
ٌ
َ
ٌّ
اإلجياز يف ابليان» كما قال الشيخ عبد الرمحن
واتلضمني عني اإلجياز فــ« :هذا اتلضمني فن رفيع من فنون ِ
حبنكة يف «ابلالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها» (-49/2القلم).
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َ ّ
«فإن قلت :هال قيل :فيكيدوك ؟! كما قيل﴿ :

﴾؟.

قلت :ضمن معىن فعل يتعدى بالالم ،يلفيد معىن فعل الكيد ،مع إفادة معىن الفعل
املضمن ،فيكون آكد ،وأبلغ يف اتلخويف ،وذلك حنو :فيحتالوا لك(((» انتىه.
َ َّ ُ َ َ َ ْ ً
قال ابلاحث :أي :فيحتالوا عليك((( ،أو فيَت ِخذوا لك كيدا((( ،أو يصنعوا لك
ً
كيدا((( .وقد قرر أبو حيان ،وتلميذه السمني احلليب -رمحهما اهلل (((-كالم الزخمرشي(((،

َ ُ
وذكرا يف توجيهه ً
وأوجه ما قيل :هذا اتلقرير الزخمرشي اذلي اكتىف به؛
أيضا غري ذلك(((،


فنقالت الزخمرشي ابلالغية
إذ ال منافس هل من األقوال؛ ألن الغرض ابلاليغ فيه واضح جيل.
يف سورة يوسف --

الفنقلة الرابعة  -ويف ِّ
تفسريية(احلذف الطويل) قال أبو القاسم الزخمرشي
يط الكالم
دراسة
﴾؟.
« :-فإن قلت :كيف وحد ابلاب ،وقد مجعه يف قوهل ﴿د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
قلت :أراد ابلاب َّ
الرباين((( اذلي هو املخرج من ادلار ،واملخلص من العار» انتىه.
قال ابلاحث :يعين  --بهذه العبارة اللطيفة :أن اجلمع للعموم ،واإلفراد
(((
ختصيص؛ فقوهل« :أراد ابلاب َّ
﴾ [يوسف،]25 :
الرباين» صحيح بديلل﴿ :

وهذا االنتقال املفائج من اجلمع إىل اإلفراد فيه َ ُّ
ط كالم ،وهو حذف ذكر تفتيح األبواب
ْ َ
َ
َ َّ ُ ُ َ
ِّ َ َ ْ
وسف  --فتَ َح
«وقد ُع ِل َم ِم َن الكالمِ أن ي
اخلار ِج:
وابلاب
الواقعة بني احلجرة،
ِ
ِ
((( انظر« :بصائر ذوي اتلميزي يف لطائف الكتاب العزيز» للفريوزابادي ( ،)399 /4و«اجلدول يف إعراب القرآن»
ملحمود صايف (.)381 /12
((( انظر« :معاين القرآن» للنحاس (.)398 /3
((( انظر« :معاين القرآن» لألخفش (( )395/1ت ،)215وقد نقله الطربي يف «تفسريه» عنه بإبهامه ( )14 /13ىلع اعدته.
((( ىلع أن ﴿

﴾ منصوب ىلع أنه مفعول به ال مفعول مطلق.

انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب ( ،)440 /6و«إعراب القرآن وبيانه» ملحيي ادلين درويش (.)450 /4
((( انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب (.)439 /6
((( وأمخل ذكره -غفر اهلل هل -ىلع اعدته يف استفادته منه .انظر« :ابلحر املحيط» أليب حيان (.)239 /6
((( وانظر «تفسري الطربي» (-15 /13هجر) ،وهذا هو الوجه اذلي اكتىف به اخلطايب يف «اإلعجاز» (ص )45يف هذه
الصورة من اقتصاره ىلع أنهما لغتان فصيحتان.
((( وتابعه ىلع هذه اللفتة مجع من املفرسين منهم :ابن جزي،و أبو السعود ،والقاسيم ،وغريهم يف تفاسريهم.
((( قرص سيادة العزيز عليها دون يوسف  --فيه ديلل لطيف ىلع أن يوسف  --أجل منه.
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َ
َ ً َ ً َ َّ َ َ َ ْ َ َّ ُ ُّ َ َ
ك ف َحال ْ
اب الَّت َغلَّ َقتْ َ
األب ْ َو َ
اس ِتبَاقِ ِه َما،
ل
ذ
ك
،
ج
ار
ال
غ
ل
ب
ت
ح
ا
اب
ب
ا
اب
ب
العزيز
امرأة
ا
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ ٌ (((
َوه َو إِجياز» .
ُْ ََ ُ َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ ُْ ْ
َّ َ ْ َ ُ
ج ِز الِي يت ِمع
آن المع ِ
قال القرطيب« :--قال العلماء :وهذا مِن اختِصارِ القر ِ
َْ َ
فِي ِه المع ِان»(((.
ً
ويف القرآن أمثلة كثري من هذا القبيل أذكر -لألهمية -مثاال توضيحيًا ىلع ذلك،
وباملثال يتضح املقال ،فيف قصة سليمان  --مع اهلدهد قال﴿ :
﴾ [انلمل.]29 ،28 :

َ
َْ
«تأمل ما بني هذيْن احلدثي من أحداث ُح ِذفت للعلم بها ،فويع القارئ ونباهته،
ال حتتاج أن نقول هل»(((« :فسليمان [ ]--أمر اهلدهد أن يليق كتابًا إىل بلقيس
وقومها .واآلية اليت بعدها جاءت بقوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ لك اتلفاصيل حذفت من أن اهلدهد أخذ الكتاب وطار إىل مملكة سبأ ،وألىق الكتاب
أمام عرشها ..واتلقطت بلقيس ملكة سبأ الكتاب وقرأته ..ودعت قومها وبدأت تروي إيلهم
ً
ِّ
قصة الكتاب[ .فهذه أحداث يُرتبها العقل تلقائيا(((] لك هذا ُحذف ألنه مفهوم»((( .وهذا
نظري ما حدث يف قصة يوسف  --مع امرأة العزيز ،فقد اخترصت اتلفاصيل املفهومة
ِّ
ُ
ُّ
الق َّصاص َح ْذفُها يف َ ْ
س ِدهم لألحداث ىلع
جتنبًا للتكرار اململ ،وليس من اعدة املؤرخني ،أو

مر اتلاريخ ،بل ال حيسن يف كالمهم ،وإنما يطيب مثل هذا يف كالم اهلل -تعاىل.-

قال أبو حيان  :--حيتمل أن تكون األبواب املغلقة ليست ىلع الرتتيب ،بل

تكون يف جهات خمتلفة لكها منافذ للماكن اذلي اكنا فيه ،فاستبقا إىل باب خيرج منه(((،
وىلع هذا فالقسمة إىل :بَ َّراين ُ
وج َّواين ،الغية.
((( «اتلحرير واتلنوير» البن اعشور (.)256 /12
((( «تفسري القرطيب» (.)170 /9
((( «تفسري الشعراوي» (.)10225/16
((( «تفسري الشعراوي» (.)10225/16
((( «تفسري الشعراوي» (.)360/1
((( انظر« :ابلحر املحيط» أليب حيان (.)259 /6
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قلت :لو َص َّح هذا اإليراد ،لم يكن هنالك إشاكل يف االنتقال من اجلمع إىل اإلفراد،
ِّ
ٌ
ولكنه توجيه ضعيف!؛ ألن األبواب لو اكنت سواء ،نلكر ابلاب املفرد ،ولقيل( :واستبقا
بابًا) ،وملا صح اتلعريف.
وكون األبواب متتايلة يستأنس هل بما ُر ِو َي عن ابن عباس  ،(((--وقد تابع
أحدا َّ
الزخمرشي ىلع قوهل من املفرسين أُناس((( ،ولم أر ً
رجح احتمال أيب حيان ،إنما توبع

َّ

الرجحان إال أن ذكره ىلع أنه احتمال فيه
الزخمرشيكشف
ىلع َم ْن َرده ،يف
يف إيراده((( ،ولم أقف
ابلالغية
فنقالت
َ ْ
سورة يوسف --
ووض ٌعيفلرتبته.
غض منه،
ُ
ً
ً -
دراسة
تفسرييةا ثاثلًا فقال :إنه إنما أيت به مفردا؛ ألن عموم
وجه
وقد ذكر ابن عرفة -
صالح
عطامناهلل
د.
((( ،يعين حنو﴿ :
أمحداجلمع
عموم
نزارأبلغ
االستغراق
املفرد بـ(أل)
﴾ [ابلقرة.]29 :
لكن يف هذا غفلة عن قوهل -تعاىل﴿ :-

﴾ [يوسف]25 :؛ فال

ً
يستوي أن يكون عند األبواب لكها ،فهذا ممتنع عقال ،فاألبواب متعددة األمكنة،
َّ
فالرباين اذلي تسابقا إيله َّ
معرف بالعهد اذلهين،
وتوايل اتلعريف يدل ىلع اتلعيني،

ْ
وتعريفه َبع ُد عند إلفاء سيدها تعريف بالعهد اذلكري ،والقاعدة :أن تكرار
املعرفة حيمل ىلع اتلأكيد ،وتكرار انلكرة ىلع اتلأسيس كما يف قوهل  -تعاىل:

﴿

﴾ [الرشح(((]6 ،5 :؛ فاتلعريف األول ذهين ،واآلخر ذكري،

واتلنكري املتتايل يفيد اتلعدد.
((( أخرجه ابن أيب حاتم يف «تفسريه» ( )11492/2126 /7بسند ضعيف.
((( منهم :ابن جزي (ت )741يف «التسهيل لعلوم اتلزنيل» ( ،)385 /1واأللويس (ت )1270يف «روح املعاين» (،)408 /6
والقاسيم (ت )1332يف «تفسريه» (.)169 /6
((( انظر« :روح املعاين» لآللويس (.)409 /6
((( انظر« :تفسري ابن عرفة» (-383 /2علمية) (املتوىف803 :ـه).
((( انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب ( ،)47 /11و«إعجاز القرآن ابلياين» د.صالح اخلادلي (ص.)239
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املطلب اثلاين :اتلقديم واتلأخري(((.
الفنقلة األوىل :قال اإلمام الزخمرشي  --عند قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [يوسف.]99 :
«فإن قلت :بم تعلقت املشيئة؟.
ً
قلت :بادلخول مكيفا باألمن ،ألن القصد إىل اتصافهم باألمن يف دخوهلم ،فكأنه
قيل هلم :اسلموا وأمنوا يف دخولكم إن شاء اهلل .ونظريه قولك للغازي :ارجع ً
سالما اغنما
ً
ً
إن شاء اهلل .فال تعلق املشيئة بالرجوع مطلقا ،ولكن مقيدا بالسالمة والغنيمة ،مكيفا
بهما .واتلقدير( :ادخلوا مرص آمنني إن شاء اهلل دخلتم آمنني) ،ثم حذف اجلزاء((( دلاللة
الكالم عليه ،ثم اعرتض باجلملة اجلزائية بني احلال وذي احلال.
ْ َ
﴾ من باب اتلقديم واتلأخري ،وأن
ومِن بِدع اتلفاسري أن قوهل(((﴿ :

موضعها ما بعد قوهل ﴿

﴾ يف كالم يعقوب ،وما أدري ما أقول فيه

ويف نظائره»((( انتىه.
قال ابلاحث :وقد خالفه اجلرجاين  --يف «اتلفسري» -املنسوب إيله:-
«ولفظة ﴿

﴾ ىلع معىن اخلرب كقول الشاعر:

((( اتلقديم يعرف بأنه :تغيري يف ترتيب انلظم لغرض باليغ.
كتقديم املسند ىلع املسند إيله ،أو املفعول به ىلع الفعل ،أو الفاعل ،أو احلال ىلع صاحبه،وحنوه مما فيه تغيري لللكم
عن مواضعه األصلية قبل أن يعرض هلا الغرض ابلاليغ.
وأهم أغراضه ابلالغية :اتلخصيص ،وعموم السلب ،وسلب العموم ،والتشويق ،وتعجيل البرشى ،وكون املقدم
سبب االنفعال من :إنكار ،وتعجب
انظر« :دالئل اإلعجاز» للجرجاين (ص  106وما بعدها-شاكر) ،و«معجم اللغة العربية املعارصة» ألمحد خمتار (/1
 ،)71و«قواعد اللغة العربية» حلفين ناصف،وآخرين (ص ،)160و«ابلالغة فنونها وأفنانها-املعاين» د.فضل حسن
عباس ( 218وما بعدها-الفرقان).
((( هذا هو اإلجياز هنا.
((( انظر« :تفسري الطربي» ( )351 /13ذكره عن بعض السلف.
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي ( 505 /2وما بعدها).
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ُ
ُ
ل ِـــدوا للمــوت وابنــوا للخــراب

................................

وذللك دخله االستثناء ،وقيل :االستثناء لألمن ال لدلخول»(((.
واجلرجاين هذا أسبق ،ويسوق اختيار الزخمرشي بصيغة اتلمريض:
ً
 فاجلرجاين جعل ادلخول َّاملؤول (بمعىن تلدخلن) معلقا باملشيئة.
 والزخمرشي جعل اتلعليق لألمن. ىلع اخلرب؛ فحافظ ىلع انلظم فيما يبدو! ،وتأول
ومن هنا تأول اجلرجاين الطلب

فنقالت الزخمرشي ابلالغية
الزخمرشي الكالم ىلع اتلقديم واتلأخري يلبيق اتلعليق ىلع ظاهره بدون تأويل .واحلق
يف سورة يوسف --
أن كالم الزخمرشي أظهر للفهم ،وكالم اجلرجاين أغور وأعمق ،وكالهما مرجوح عند

دراسة تفسريية

اتلحقيق اتلايل:
صالح
أمحد
اهلل
عطا
نزار
د.
ُ
ْ ُ
َ
اء ُ
ْ َ
ني إ ْن َش َ
اهلل.
فقول الزخمرشي واضح مع تغيري الرتتيب :ادخلوا ِمص آ ِم ِن ِ

أما قول اجلرجاين فتوضيحه بتأويل اإلنشاء الطليب إىل خرب :ستدخلون مرص إن

شاء اهلل آمنني.
كما قال -تعاىل﴿ -

﴾ [الفتح.]27 :

ويف توجيه اتلعليق يف هذه اآلية من سورة الفتح أقوال تساعد يف فهم آية سورة
َّ
يوسف اليت سبق ذكرها ،ليس هذا حمل ب َ ْسطها (((.
َ
َّ ُ ُ َ
وسف  --خرج ،فاستقبل أباه --
وقول ذاك اجلرجاين يقتيض أن ي
َ
َ ْ َ ً َُ َ َ َ ْ ْ ُ
ىلع مشارف مرص تك ِرمة
ل قبْل أن يَدخلها ((( ،وهذا اذلي رجحه شيخ املفرسين اإلمام
َ
الطربي .(((--
ُّ
والغرض ابلاليغ :ىلع قول الزخمرشي يكون «اتلخصيص»؛ فإن تقديم ما َحقه
اتلأخري من أسايلب احلرص؛ فاألمن من عند اهلل وحده ،أي لوال اهلل ،ما أمنتم (من
َ
((( «د ْر ُج ادلرر يف تفسري اآلي والسور» للجرجاين (-1017 /3جملة احلكمة) منسوب!.
((( انظر« :إعراب القرآن » لألصبهاين (ص-382 :الرياض).
((( انظر« :تفسري الطربي» (.)349 /13
((( انظر« :تفسري الطربي» «تفسريه» (.)351 /13
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ً
اجلوع((( ،وغريه) ،وهذا توحيد ربوبية ،وهذا حيقق ً
عظيما.
أمرا عقديًّا
أما ىلع قول اجلرجاين ،فهو خرب يف صورة الطلب؛ ألن استخدام حرف اتلنفيس
(السني) سيقتيض وجود مسافة تذكر عند اللقاء ،وال متنفس يف ذلك املقام ،فهم ىلع
ختوم مرص؛ ذللك استغين عنه.
لكن اآلية ذكرت أن قوهل ذلك بعد دخوهلم عليه!! ،أي :يف القرص مما يرجح كفة
قول الزخمرشي ىلع قول اجلرجاين ال ىلع اإلطالق﴿ :
﴾ [يوسف.]99 :
وهذه (ملا) احلينية اليت يه بمعىن الرشط تفيد تزامن األمرين.
ْ ُ ُ
اهلل آمن َ
شاء ُ
ْ َ
ص إ ْن َ
ني ثم ملا
ِِ
فعىل قول اجلرجاين ،وغريه يكون املعىن :قال ادخلوا ِم ِ
آوى إ َلْه أَبَ َويْ
َ
كبري ،وتأخري آخر
تقديم
يقتيض
فهذا
العرش؛
ىلع
ورفعهما
،
ه
ِ
دخلوا القرصِ ِ َ ،
ٍ
أكرب مما يف تقرير الزخمرشي اذلي َّ
فر منه اجلرجاين!.
ٌ
وقد أحسن أبو حيان  --لك اإلحسان حني قرر أن االستثناء (اتلعليق) اعئد

ىلع ادلخول ،وتأوهل ىلع السكىن فقال« :تمكنوا منها ،واستقروا فيها»(((؛ فضمن (ادخلوا)
معىن (اسكنوا)؛ فيكون املعىن :اسكنوا مرص -إن شاء اهلل -آمنني ،أي :ستسكنونها ،وهذا
يستوي حىت لو قيل بعد دخول القرص اذلي هو فيه ،ويقوي قول أيب حيان --يف
هذا اتلضمني تناوب الفعلني ،وتضمن أحدهما لآلخر كما يف قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [ابلقرة ،]58 :وقد فرسه قوهل-تعاىل﴿ :-
﴾ [األعراف.]161 :
((( واجلوع أمر خموف﴿ :
َ ْ َ َََُْ َ َ َُ َ
هلل
﴾ [انلحل ،]112 :وعن أ ِب هريرة :قال رسول ا ِ
َْ ْ َْ ُ ْ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ ْ َ
يح تش الفق َر َوتأ ُمل ال ِغ َن .»...أخرجه :ابلخاري (،1419
« :-أن تصدق وأنت ص ِحيح ش ِحو ،)2748ومسلم.)1032( - 92 :

((( «ابلحر املحيط» أليب حيان (.)326 /6
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وهذا اتلضمني اذلي أملح إيله أبو حيان --أرجح عندنا من تأويل اجلرجاين،
ِّ
وتقديم وتأخري الزخمرشي ،وهو اتلحقيق ادلقيق هلذه ُّ
انلكتة ابلالغية ُوفق إيله أبو حيان
أحسن توفيق ،وما زال انلاس يستشلكون هذا اتلعليق ،وديلل ىلع احلاجة املاسة للتفسري
ابلياين ،اذلي يكشف عن أرسار املعىن القرآين.

املطلب اثلالث :اإلطناب(((.
تفسري قوهل -تعاىل﴿ :-
الزخمرشي عند
-
قال صاحب الكشاف -
ابلالغية
فنقالت
َ َّ
﴾ [يوسف« :]4 :فإن قلت لِم أخر الشمس والقمر؟.
يف سورة يوسف --
ً
َّ
قلت :أخرهما يلعطفهما ىلع الكواكب ىلع طريق االختصاص ،بيانا لفضلهما

دراسة تفسريية

واستبدادهما باملزية ىلع غريهما من الطوالع ،كما أخر جربيل ،ومياكئيل --
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
عن املالئكة ،ثم عطفهما عليها ذللك.
(((

وجيوز أن تكون (الواو) بمعىن (مع) ،أي :رأيت الكواكب مع الشمس والقمر»
انتىه.

َّ ْ
قال ابلاحث :اذلي يهمنا هنا هو اتلوجيه األول اذلي مضمونه :أن ِذك َر الشمس

والقمر بعد الكواكب من قبيل عطف اخلاص ىلع العام!! ،أي :إن الشمس والقمر داخالن
يف عموم الكواكب كما يف عطف جربيل ومياكئيل  --ىلع املالئكة مع
دخوهلما يف العموم يف قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [ابلقرة.]98 :
((( اإلطناب نقيض اإلجياز؛ فيكون :اتلفصيل ابلليغ .والفرق بني اإلجياز ،واإلطناب ،واملساواة :األلفاظ اليت ىلع
ْ
ْ
واألز َيد إطناب .مثل اتلوكيد اللفظي ،واتلكرير ،وذكر اخلاص بعد العام...
قياس املعىن مساواة ،واألد َون إجياز،
وابلاعث عليه اقتضاء املقام هل؛ فاإلطناب من ابلالغة يف حمله ،قال الزخمرشي « :--وكما جيب ىلع ابلليغ يف
ّ
مظان اإلمجال ،واإلجياز أن جيمل ،ويوجز؛ فكذلك الواجب عليه يف موارد اتلفصيل ،واإلشباع أن يفصل ويشبع»
انظر :ابن اعشور ،حممد الطاهر« ،موجز ابلالغة» (ص  30وما بعدها) ،والشافيع ،د.خادل بن ربيع« ،نظرية انلظم
عند عبد القاهر اجلرجاين» (ص-4جازان) ،والزخمرشي ،حممود بن عمر« ،الكشاف» ( 79 /1وما بعدها-بريوت)،
و«عقود اجلمان» للسيويط (ص.)69 :
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)443 /2
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ْ
ً
وحينئذ حيتمل أن يكون ذلك العطف من باب ِذكر اخلاص بعد العام تفصيال (((،
ٍ

ويف هذا نوع من اإلطناب ملا فيه من تكرار ،لكنه غري معيب؛ ألن فيه فائدة زائدة يه
اتلنويه باملخصص ،والكشف عن رفعة قدره ،وهذا غرض باليغ أنيق.
ثم وجدت اخلطايب  --يقول« :أما ما اعبوه من اتلكرار؛ فإن اتلكرار ىلع رضبني:
أحدهما :مذموم ،وهو ما اكن مستغىن عنه ،غري مستفاد به زيادة معىن...والرضب

اآلخر ما اكن خبالف هذه الصفة»(((.

والزخمرشي هنا قد يظهر من كالمه من الوهلة األوىل أنه يتلكم ىلع باب اتلقديم
واتلأخري ،والصواب كما ترى أنه يتلكم ىلع اإلطناب؛ فاملعاين ابلالغية مع حضورها
القوي يف كالم الزخمرشي ،إال أن االنفساح يف االصطالح  -اذلي لم يكن استقر بعد
كما عليه احلال ايلوم-قد ينأى بالقارئ الغافل عن القصد ،وال ينبيغ بلاحث ِّحمرر
ِّ
حماكمة كالم أحد إىل اصطالح متأخر.
َ َّ
إذا تبني ذلك ظهر نلا أن هذا االحتمال اذلي قدمه الزخمرشي ،ومال إيله ،مرجوح
يستحق أن نميل عنه ،ونزهد فيه؛ ألن القمر غري الكوكب يف اتلعبري القرآين ادلقيق كما
ً
مغايرا بينها﴿ :
قال -تعاىل-
﴾ [األنعام.]78 - 76 :
ولو اكن القمر والشمس كوكبني يف لغة القرآن دلخال يف اآلية األوىل ،وألغنت عن
غريها ،ثم إن هذا الرتجيح أوفق مع تعبري الرؤيا بإخوته وأبويه اليت حتققت يف آخر السورة
ً
﴾ [يوسف.]100 :
مجيعا﴿ .
ملا سجدوا هل
ذلا قال أبو حيان « :--واذلي يظهر أن اتلأخري إنما هو من باب الرتيق من

األدىن إىل األىلع»(((.

((( انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب (.)436 /6
((( «بيان إعجاز القرآن» للخطايب (ص.)52
((( «ابلحر املحيط» أليب حيان (.)238 /6
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واألىلع غري األدىن؛ فالواو تدل ىلع املغايرة اللكية((( ،والرتيق واتلديل من مباحث
ً
مرجوحا.
ابلديع((( ،لكن كالم الزخمرشي هو اذلي حيكمنا يف تصنيف الفنقالت ،ولو اكن

املطلب الرابع :الوصل والفصل(((.
قال حممود بن عمر  --عند تفسري قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [يوسف.]4 :


رأيت؟.ابلالغية
الزخمرشي
فنقالت تكرار
«فإن قلت :ما معىن
-قلت :ليسيف سورة
اإلطناب! ،إنما هو كالم مستأنف ىلع تقدير
يوسفمن باب
بتكرار ،وال هو

ً
دراسة
تفسريية -قال هل عند قوهل:
كأن يعقوب
سؤال وقع الكالم جوابا هل،
صالح
اهلل أمحد
[يوسف.]4 :
د .نزار عطا ﴾
﴿ كيف رأيتها -سائال عن حال رؤيتها-؟. -فقال﴿ :

﴾ [يوسف (((»]4 :انتىه.

قال ابلاحث :وهذا من باب الفصل (ترك العطف) بني اجلملتني اذلي لم يشغل
ٌ
بالواو مع إماكنها لغة .أما اتلكرار -كما سبق -فلون من ألوان اإلطناب واتلكرار املحض،
((( انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب (.)436 /6
((( «ابلالغة العربية» ( )461 /2للشيخ حبنكة.
((( تعريف الوصل والفصل :إعمال العطف بالواو ،وإهماهل بني اجلمل لغرض باليغ.
قال السيويط (ت:-- )911

ُ ْ َ ْ ْ
َ َ ُ ُ ُْ َ
ـــل يـــدع ال َوصـــا
تعاطـــف الم ِ

َ ُ ُ َْ ْ ُ
َوت ْركـــه الفصـــل . . . . . . . . . . .

لعطف اجلمل ،واستئنافِها يف إطار ذكر الواو،وحذفها.
أو هما :العلم باألثر ابلاليغ
ِ

فالوصل العطف بالواو خاصة،والفصل إغفاهل مع احتماهل؛ مرااعة بلعد باليغ معترب.
وإنما اعتىن ابلالغيون بمواضعها من دون سائر احلروف الشتباهها،ودقة احتماالتها.
انظر« :دالئل اإلعجاز» للجرجاين (ص  222وما بعدها -شاكر) ،و«عقود اجلمان» (ص )69 :للسيويط ،و«ابلالغة
فنونها وأفنانها  -املعاين» د .فضل حسن عباس ( 408وما بعدها -الفرقان) ،و«قواعد اللغة العربية» حلفين ناصف
وآخرين (ص.،)164
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي ( 443 /2وما بعدها).
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اذلي ال يتجدد معه غرض ،وهو ممجوج يف كالم اخللق يتزنه عنه بلغاؤهم؛ فكيف بكالم
احلق-تبارك وتعاىل -املعجز لفصحائهم؟.

َ
ُّ
يمت للكمال بصلة،
وهو يف القرآن بهذا املعىن ممتنع؛ ألنه معيب منتقص ال

والقاعدة «أن محل الكالم ىلع اتلأسيس أوىل من محله ىلع اتلأكيد»(((؛ ألن «اإلعمال
ً
مفيدا لغرض جديد أيلق به من أن يكون
مقدم ىلع اإلهمال»(((.فأن يكون الكالم
ً
ً
ممجوجا ،والقول باتلكرار فيه غفلة عن أثر السياق يف املعىن؛ فاتلكرار اللفظي
مكرورا
(((

ال يعين تكرار املعىن

حبال؛فهو تكرار حكيم بديع ،تتنوع فيه املعاين حىت سيم

باتلنويع(((؛ فتكرار ألفاظه كتكرار املاء الواحد ىلع قطع متجاورات من األرض تشرتك
ُ
يف املاء ،وختتلف يف األلك؛ ألنه يتناسب مع لك ماكن تناسبًا يليق به ،وكذلك اللكمات
اليت يتوهم فيها اتلكرار مع الغفلة عن اختالف املناسبة.
ومن هنا عدل الزخمرشي  --بفهمه اثلاقب عن هذا املسلك ،وطبق
َّ
ْ ً
هاتيك القواعد اليت تربز الفوائد؛ َّ
فطبق َمف ِصال ،ولو سلم الزخمرشي  --أن
تكرارا ً
ً
حمضا جلعله من «باب اإلطناب» ،ونلاقشنا قوهل حتت هاتيك املظلة،
يف اآلية
ولكنه جعله من «االستئناف ابلياين»((( ،وهذا حتقيق صحيح ،وافقه عليه مجع من
علماء اتلفسري واملعاين ،منهم السمني (ت 756 :ـه)((( ،فقال عن هذا االختيار« :وهذا
َ َ ْ ُ
َْ
ُ
ُ
احلمل ىلع اتلأكيد ،أو اتلأسيس ،فحمله ىلع اثلاين
أظهر ألنه مىت دار الكالم بني
أوىل».
((( «ادلر املصون» للسمني احلليب (.)437 /6
َّ
((( انظر :تاج ادلين السبيك ،عبد الوهاب بن يلع« ،األشباه وانلظائر» (-189 /1علمية).
((( انظر« :أرسار اتلكرار يف القرآن» للكرماين (ص 17وما بعده).
((( انظر« :إعجاز القرآن ابلياين» د.صالح اخلادلي (ص.)310
َّ ْ
انلحوي؛ ألن ذلك ال يلزم عنه تقدير يشء؛فهو أعم.
((( وهو غري االستئناف
((( انظر« :ادلر املصون»للسمني احلليب ( ،)437 /6ورجح قول الزخمرشي ىلع قول شيخه أيب حيان!.
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ووافقه ً
أيضا النسيف((( ،واخلازن ((( ،وابن اعدل احلنبيل (ت ،((()880 :وممن وافقه
من املعارصين الشعراوي((( ،والزحييل((( ،وحممود صايف((( ،ودرويش((( ،وغريهم.
ً
ً
وتوكيدا ،أي لطول الفاصل -اذلي يوضع هل رشطة يف الرتقيم-
تكرارا
أما كونه
فتتايع -بايلاء -عليه اجلمهور ،وىلع رأسهم أبو عبيدة((( ،والطربي((( ،والزجاج إذ قال:
َ َّ
«فكرر ﴿ ﴾ لما طال الكالم» ( ،((1وكذا ابن اجلوزي( ،((1وبه قال ابن عطية(،((1
(((1

(((1

جزي .
وانليسابوري  ،وابن

الزخمرشي ابلالغية
فنقالت
وابن اعشور(.((1
والسيويط(،((1
األندليس(،((1
-يوسف
وأبو حيانيف سورة

ً
ادلقيق كما أسلفنا يرجح كفة من قال باالستئناف
فاتلق ِعيد
مجهوريا!؛
واحلق ليس
تفسريية
دراسة
َّ
مأخذه.
يلتفت
صالح
للطف أمحد
نزارإيلهعطا اهلل
ابلياين ،وقل من د.

((( انظر« :تفسري النسيف» (-509 /2نفائس).
((( انظر« :تفسري اخلازن» ( )512 /2وقد ذكر توجيهني ينفيان اتلكرار ،وجعل هذا اثلاين ،واألول عنده أن الرؤية
األوىل ذلات األجرام ،واثلانية لصفة السجود! ،وهذا بعيد فهو رآها بتلك احلال؛ فيه رؤية واحدة ضمن تلكم
الرؤيا املنامية.
((( انظر« :اللباب يف علوم الكتاب» البن اعدل (-12/11علمية).
((( انظر« :تفسري الشعراوي» (.)6843 /11
((( انظر« :اتلفسري ُ
المنَ ِّ
ي» للزحييل (.)205 /12
((( انظر« :اجلدول يف إعراب القرآن» ملحمود صايف (.)380 /12
((( انظر« :إعراب القرآن وبيانه» ملحيي ادلين درويش (.)451 /4
((( انظر« :جماز القرآن» أليب عبيدة (.)13 /1
((( انظر« :تفسري الطربي» (.)11 /13
( ((1انظر« :معاين القرآن» للزجاج (.)91 /3
( ((1انظر« :زاد املسري يف علم اتلفسري» البن اجلوزي ( ،)413 /2وذكر قول الزجاج.
( ((1انظر« :املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز» البن عطية (.)220 /3
( ((1انظر« :غرائب القرآن وراغئب الفرقان» للنيسابوري ( )66 /4وجعل االستئناف ابلياين احتماال.
( ((1انظر« :التسهيل لعلوم اتلزنيل» البن جزي (.)381 /1
ً
( ((1انظر« :ابلحر املحيط» أليب حيان ( ،)238 /6وذكر قول الزخمرشي خمالفا هل.
( ((1انظر« :معرتك األقران يف إعجاز القرآن» للسيويط ()295 /3هل.
ً
( ((1انظر« :اتلحرير واتلنوير» البن اعشور (-207 /12تونس) ،وجعل قول الزخمرشي احتماال.
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املطلب اخلامس :اخلرب واإلنشاء (الطليب)(((.
وقف ابلاحث ىلع فنقلة واحد تندرج حتت هذا ابلاب ،ويه يف بعض أنواع انلداء،

ودونكم اتلفصيل:

قال الزخمرشي  --يف انلداء عند قوهل -تعاىل﴿ :-

[يوسف.]84 :

﴾

ّ
«فإن قلت :كيف تأسف ىلع يوسف دون أخيه ودون اثلالث ،والرزء األحدث أشد
ً
ىلع انلفس وأظهر أثرا؟.
ّ
قلت :هو ديلل ىلع تمادي أسفه ىلع يوسف ،وأنه لم يقع فائت عنده موقعه ،وأن
ً
الرزء فيه مع تقادم عهده اكن غضا عنده طريا»((( انتىه.
قال ابلاحث :يعين ما سبب اقتصار تأسفه ىلع يوسف خاصة دون أخيه األصغر

واألكرب الذلين حلقا بيوسف مع قرب العهد بهما؟ .وأجاب :أن املصيبة يف يوسف أعظم،
ّ
وتابعه بعض املفرسين ىلع هذا املعىن؛فعللوا حزنه عليه أنه اكن أشد لفرط حمبته ،وألن

مصيبته اكنت السابقة((( ،أو لعدم ثقته حبياة يوسف  --خاصة(((.
َ
 وقيل :ألن أخاه األصغر اكن أشبه انلاس به؛ فاكن ُح ْزنه ىلع يوسف --َ
ْ
طاقة من َ
نزلت به ،وتبعتها طاقة ه ٍّم أخرى ،ويه افتقاد الشبيه (((.
اله ِّم
((( اخلرب واإلنشاء يف ابلالغة متقابالن:

فاألول :ما حيتمل الصدق،والكذب ذلاته بقطع انلظر عن قائله.
ُ
واثلاين :ال حيتمله؛ألنه غرض يدث (يُنشأ) من وقت اتللكم ،ليس فيه إعطاء معلومة قابلة للنيف،أو االثبات.

وهو قسمان طليب :كـ (األمر ،وانليه ،وادلاعء ،واالتلماس ،والعرض ،واحلض ،والرتيج ،واتلنيم ،وانلداء) ،وغري

طليب :اكالنفعاالت( :من القسم ،واتلعجب ،ومدح ،وذم) ،واكلعقود( :من إنشاء بيع ،ورشاء ،ونكاح ،وغريها)

وقال السيويط (ت:-- )911

ْ
ْ
ُ ْ َ ٌ ِّ ْ
َْ
ال َ ْ
ـــر
مت ِمـــل ل ِلصـــد ِق َوالكِـــذ ِب

َ
َ َ ْ ُُ ْ َ
َ
ِـــث َق ْ
ـــر
اإلنشـــا َوال ثال
وغـــره ِ

انظر« :موجز ابلالغة» البن اعشور (ص 22وما بعدها) ،و«عقود اجلمان يف علم املعاين وابليان» للسيويط (ص.)32 :
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)497 /2
((( انظر« :التسهيل لعلوم اتلزنيل» البن جزي (.)394 /1
((( انظر :القاسيم« ،حماسن اتلأويل» (.)210 /6
((( انظر« :تفسري الشعراوي» ( 7046 /11وما بعدها).
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(((

يعين هما عنده كيشء واحد؛ فيدخل أخوه يف احلزن عليه ،وقد قلب عليه املواجع
حىت زاد بكاؤه إىل درجة ذهابه ببرصه.

ولكن يؤخذ ىلع هذا اتلقرير إغفال توجيه احلزن ىلع األخ األكرب!.
َ َ َّ َ ُّ َ ُ َ َّ َ َ َ َُّ
الي يتعلق
 وقيل يف هذا اإلشاكل اذلي طرحه الزخمرشي :إن ذلِك اتلحس هو ِبهذه ال ِق َّص ِة؛ فليس مفهومه أنه لم يقع ىلع غريه ،وإهمال ذكر اتلحرس ىلع أخويه نابع
من اإلجياز لكونهما ليسا موضوع القصة الرئيس ،فيُ ْذكرا ً
تبعا ،وحمور القصة شخصية

فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية
يوسف .((( --ولعل هذا أضعف ما قيل!.
يف سورة يوسف --

 ومن أحسن ما قيل يف ذلك -واهلل أعلم :-أن ُّالرزء بيوسف  --اكن
دراسة تفسريية
ً
ً
أصال تللك الرزايا؛ فكونه واثقا حبياتهما((( ال يعفيهما من احلزن إال إنه يَد منه وخيفف،
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
فاألسف ىلع األصل يعم الفرع ،وهذا هو غرض انلداء بصورة انلدابة ها هنا يف سورة
يوسف؛ فأطلق األسف ىلع يوسف  --وأرادبه العموم؛ فاتلأسف اعم يف صورة
خاص ،هذا أحسن ما قيل.
وهذا نظري خطاب األمة من خالل شخص انليب  --بيشء يدخلون
ً
رشع (((﴿ :
فيه
﴾ [اتلحريم.]2 ،1 :
االتلفات من خطابه  --باإلفراد يف اآلية األوىل إىل اجلمع كما يف تتمة
الكالم يف اآلية اثلانية ديلل ىلع دخول األمة يف األول.

َ ْ َ َ َّ
 -واتلوجيه األحسن من ذلك لكه فيما يبدو للباحث أن يقال :من تدبر قوهل -تعاىل:-

﴿
﴾ [يوسف .]84 ،83 :وجد أن إرسائيل  --قال قبل ذلك﴿ :
((( انظر« :اتلفسري الوسيط للقرآن الكريم» للطنطاوي ( )407 /7منسوب!.
((( انظر« :اتلحرير واتلنوير» البن اعشور (.)42 /13
((( «غرائب القرآن وراغئب الفرقان» للنسابوري ( ،)117 /4و«حماسن اتلأويل» للقاسيم ( ،)210 /6وغريهما.
((( انظر« :اإلحاكم» لآلمدي ( 281 /2وما بعدها-بريوت) ،و«جمموع الفتاوى» البن تيمية (.)322 /22
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ً
مجيعا ،ثم خص يوسف --
﴾ [يوسف ]83 :فأظهر حزنه عليهم
بمزيد من احلزن واألىس ،وهذا جيعل إشاكل الزخمرشي غري وارد ،وجيعل تلك انلدابة
من باب ذكر اخلاص بعد العام؛ فتأمل.
وخروج انلداء عن الغرض الطبييع هل  -وهو استداعء املنادى  -هل غرض باليغ هنا
هو اتلأسف ،واتلوجع ،واتلفجع ىلع الفقيد فالصورة نداء ،واحلقيقة ندابة ال يستدىع فيها
منادى حقيقة ،بل فيها بث األسف ،والشكوى إىل اهلل -تعاىل﴿ :-
﴾ [يوسف.]86 :

َ ْ
املطلب السادس :القص(احلرص)(((.
قال العالمة الزخمرشي  --عند قوهل -تعاىل﴿ :-

﴾

[يوسف.]66 :
«فإن قلت :أخربين عن حقيقة هذا االستثناء ،ففيه إشاكل.
قلت﴿ :

﴾ مفعول هل ،والكالم املثبت اذلي هو قوهل﴿ :

﴾ يف

تأويل انليف معناه:
ال تمتنعون من اإلتيان به إال لإلحاطة بكم ،أي :ال تمتنعون منه لعلة من العلل
إال لعلة واحدة :ويه أن حياط بكم ،فهو استثناء من أعم العام يف املفعول هل ،واالستثناء
من أعم العام ال يكون إال يف انليف وحده فال بد من تأويله بانليف .ونظريه من اإلثبات
ّ
املتأول بمعىن انليف قوهلم :أقسمت باهلل ملا فعلت وإال فعلت ،تريد :ما أطلب منك إال
َُ ُ
ٌ
الفعل َع ما نقول من طلب املوثق وإعطائه َو ِكيل رقيب مطلع» ((( انتىه.
((( القرص :هو حرص يشء بأخر بطريق خمصوص.
أي :ختصيص موصوف بصفة ،أو صفة بموصوف ،وهو قسمان حقييق،وجمازي (إضايف،أو اداعيئ)
انظر« :اتلعريفات» للجرجاين (ص ،)225 :و«ابلالغة فنونها وأفنانها  -املعاين» د .فضل حسن عباس (-372/1
/375الفرقان).
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)487 /2
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قال ابلاحث :هذا من باب احلرص ،والقرص باألدوات ((( ،وهو استثناء َّ
مفرغ نفيه
مقدر كما يقدر انليف يف﴿ :

ال تفتأ أي( :ال تزال) كما هو معلوم(((.

﴾ [يوسف ،]85 :واتلقدير

ّ
وتأوهل غريه ىلع تقدير كالم مثبت :واملصدر ّ
املؤول (أن حياط )...يف حمل نصب
ّ
﴾ يف لك حال ﴿ ﴾ حال اإلحاطة
مستثىن ىلع حذف املضاف أي﴿ :
﴿

﴾((( وقيل غري ذلك.

فنقالت 
الزخمرشي ُّابلالغية َّ
احلذاق من انلحويني كسيبويه ُّ
نصوا ىلع
واألول اذلي قرره الزخمرشي أصح؛ ألن
ً
سورة يوسف --
يف
ً
ْ
ّ
أن املصدر املؤول من (أن) هذه انلاصبة ،والفعل ال يقع حاال مطلقا (((.
ُ
مفراغ ً َو َج َ
تفسريية ومىت اكن َّ
فالظاهر من هذا أنهدراسة ٌ
ب تأويله بانليف(((.
استثناء مفرغ،
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
إذا تقرر هذا املعىن انلحوي ،وتبني رجحانه أمكن نلا تويخ املعىن انلظيم لآلية،

وهو أنها يف احلرص ،واحلرص فيه قرص الصفة املذكورة (العذر) ىلع املوصوف؛ فنىف مجيع
األعذار إال ىلع هذا الوصف.

((( فاحلرص يكون بأربع طرق :بتلك املذكورة أعاله ،وتقديم ماحقه اتلأخري ،وتعريف الطرفني ،وبضمري الفصل.
انظر« :جمموع الفتاوى» البن تيمية ( ،)533 /16و«ابلالغة فنونها وأفنانها  -املعاين» د .فضل حسن عباس (،381/1
وما بعدها ،وص-337الفرقان) ،و«أسايلب ابليان» (ص )161هل يف الكالم ىلع سورة اإلخالص.
((( انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب (.)546 /6
((( انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب ( ،)521 /6وصايف ،حممود عبد الرحيم« ،اجلدول يف إعراب القرآن» (.)25 /13
((( انظر« :ابلحر املحيط» أليب حيان ( ،)297 /6و(.)536 /2
((( انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب (.)522 /6
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املبحث اثلاين

فنقالت علم ابليان
املطلب األول :االستعارة (((.
الفنقلة األوىل -قال أبو القاسم الزخمرشي  --عند قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [يوسف.]4 :

ُ
«فإن قلت :ف ِل َم أجريت جمرى العقالء يف ﴿

﴾؟.

قلت :ألنه ملا وصفها بما هو خاص بالعقالء وهو السجود .أجرى عليها حكمهم،
َ
ُ
اليشء من بعض الوجوه،
اليشء
كأنها اعقلة ،وهذا كثري شائع يف كالمهم ،أن يالبس
ً
ً
فيعطى حكما من أحاكمه إظهارا ألثر املالبسة واملقاربة»((( انتىه.
قال ابلاحث :رسى اتلجوز يف وصف الفاعل بصفة العاقلني لكونهم البس
أفعاهلم «واملالبسة بني العامل وعمله من أقوى املالبَسات»((( كما أن اتلجارة أسند إيلها
الربح ملا اكنت مالبسة للعاقلني يف قوهل -تعاىل﴿ :-

[ابلقرة.]16 :

﴾

قال اجلرجاين  --يف «اتلفسري» املنسوب إيله(((« :وإنما مجع مجع العقالء- :
َ
تأويلـ[ـه] أبواه وإخوته»(((.
العتبار فعل العقالء وهو السجود - .أو ألن
َ
ْ
ْ
َ ْ ْ ُ َ َّ
َ
َّ َ َ َ َ
َ
َّ
َ
كَ
ب َوالش ْم ِس َوالق َم ِر؛ ألن ك ْون ذلِك
ك
ا
و
ل
ل
ر
ك
ِ
ِ
ِ
وقيل :استعمال ض ِم ِ
ري ج ِع المذ ِ
َ
ْ َ
ٌ
لِل ُعقال ِء أمر غ ِليب غري ُم َّط ِرد(((.
(((
(((
(((
(((

(((

االستعارة :جماز مقيد بعالقة املشابهة ،وأصله تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه.
«اتلعريفات» للجرجاين (ص ،)94/35 :و«قواعد اللغة العربية» حلفين ناصف وأخرين (ص.)176
«تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)444 /2
«ابلالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها» للشيخ عبد الرمحن حبنكة (.)298 /2
واتلحقيق عندي أنه غري ثابت إيله؛ ألنه شافيع ،وصاحب اتلفسري حنيف ،وأمري ،وعزا إىل «مفتاح اهلدي» هل،
وكأنه يف أسماء اهلل احلسىن ،وال يعرف هذا لعبد القاهر اجلرجاين.
انظر« :درج ادلرر» (15 /1وما بعدها-الفكر)« :توثيق نسبته إىل املؤلف.»...
َ
«د ْر ُج ادلرر يف تفسري اآلي والسور» للجرجاين (-991 /3جملة احلكمة) منسوب ،والزيادة يل.

((( انظر« :اتلحرير واتلنوير» البن اعشور (-208 /12تونس).
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فمدار اتلعليل أن مرااعة معىن العقل يف تسويغ هذا مجع مذكر سالم ىلع ثالثة أمور:
أوهلا :اتلعليل بمشابهة يف وصف من أوصاف العقالء (مالبسة أفعاهلم) ،وهذا
توجيه الزخمرشي ،وهو قول قوي كما أوضحنا.
ثانيها :اعتبار ادلاللة الرمزية اتلعبريية (فاملراد بهذه األجرام أرسة يوسف
 --ىلع اعتبار ما تؤول إيله الرؤيا) ،وهذا اتلوجيه فيه ضعف؛ فإنه حتدث عنهم


ابلالغية جيري ال نظائر هذه اآلية كما يأيت.
الزخمرشي اتلوجيه ال
وهذا
فنقالتاتلعبري،
باعتبار احلال قبل معرفة

-يوسف
مجعسورة
ثاثلها :أنه يف
خيتص بهم (فالقاعدة غري مطردة) ،واألصل
العقالء ،وال
غلب يف

عدم الشذوذ.

دراسة تفسريية

بالسجود صالح
األجرام اهلل أمحد
تلكنزار عطا
ويف وصف د.
بصيغة مجع املذكر السالم إحلاق هلا بمصاف
العقالء ،وهذا من االستعارة املكنية اتلبعية اللطيفة.
َ ُُ
وك ْونه يعود عليه الضمري(هم) اذلي هو للعاقل يف ﴿

َ َ
﴾ مع مجعه بِ ِصيغ ِة جْ ِع

َ َْ ٌ ْ ْ
ْ َ
َّ
املشبه به((( .ويف تعبري الرؤيا استعارة أصلية
يح لِل َمك ِن َّي ِة ذلكر ما يالئم
ال ُعقال ِء فذلِك تر ِش

أخرى بتشبيه أبويه ،وإخوته بتلك األجرام اجلامدة ،وقد حذف ذكرهم.
َ َّ ُ َّ
ُ
ُ
غري
ء
يش
(ك
علم العربي ِة أن
ٍ
قال الشنقيطي « :--القاعدة املقررة يف ِ
ِ
َ
َْ
ُْ
َ َ َُ
َ َّ َ ُ ُ
اعقل إذا نزل
العاقل أنه ي َرى م َرى
صفات
ببعض
ه
ف
ص
و
أو
،
العاقل
مزنلة
انلاس
بعض
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُْ
َ
َ
العاقل)؛ وذلا قال -تعاىل -يف رؤيا يوسف ﴿ :--
ِ
ُ
ُّ
َ
سالم خيتص
﴾ اذلي هو مجع
﴾ [يوسف :آية  ،]4فجاء بـ ﴿
مذكر ٍ
ٍ
َ
ُ
والسجود م ْن َخ َو ِّ
اص
والقمر؛ ألنه َو َصف ُه ْم بالسجو ِد،
والشمس
للكواكب
بالعقالءِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
﴾ [فصلت :آية
واألرض﴿ :
السموات
املعن قال -تعاىل -عن
العقالءِ؛ وهلذا
ِ
ِ
.(((»]11
((( انظر« :اتلحرير واتلنوير» البن اعشور ( ،)208 /12و(.)248 /24
((( «العذب انلمري» للشنقيطي (-95 /2مكة).
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فهذه اآلية نظري اآلية يف سورة يوسف  --وقد وصفت فيها السموات
واألرض بوصف العاقلني ملالبستهما فعلهما ،وهذا يؤكد رجحان قول الزخمرشي
.-الفنقلة اثلانية  -قال حممود الزخمرشي  --عند قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [يوسف.]27 ،26 :
«فإن قلت :ل ِ َم َس َّ ٰ
م قوهل شهادة ،وما هو بلفظ الشهادة؟!.

ّ
ّ
قلت :ملا أدى مؤدى الشهادة يف أن ثبت به قول يوسف ،وبطل قوهلا سيم شهادة»

(((

انتىه.
قال ابلاحث :استعار لفظ الشاهدة هلذا احلاكم الغائب اذلي لم يعاين احلادثة؛
ألنه باستدالهل بالقرائن أصبح اكملشاهد احلارض جبامع أن الشهادة والقرائن كالهما بيِّنة
دالة ىلع احلكم كما أن وجود السقاية (الصواع) من واعء بنيامني اعتربت إدانة هل ،وكما
أن محل األيِّم ديلل ىلع الزىن ،وتقيؤ اخلمر ديلل ىلع رشبه...إلخ(((؛ «فاثلابت بالربهان
اكثلابت بالعيان»(((.

َ َّ
آيات
وهذه القرائن دالئل مرجحة قوية تكاد تكون قطعية؛ ذلا سماها -تعاىلٍ -

فقال﴿ :

﴾ [يوسف.]35 :

فرؤية ادلاللة الراجحة كرؤية الواقعة الفاضحة؛ فهذه استعارة ترصحيية تبعية
واضحة ،وعالقتها كذلك.
((( «الكشاف» (.)460 /2
َّ
((( انظر« :تفسري السعدي» (ص ،)407 :وكالمه ملخص من كالم ابن القيم  --فهو قد جل هذا انلوع
من األدلة يف «الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية» (ص 7وما بعدها) بكالم حمكم متني ال جمال
تلفصيله.
وانظر «الوجوه وانلظائر» أليب هالل العسكري (ص ،)268 :و«بصائر ذوي اتلميزي» للفريوزابادي (.)352 /3
((( «رشح القواعد الفقهية» ألمحد الزرقا (ص.)217 :
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ً
َّ
شاهدا من
الزخمرشي يف هذا اتلوجيه فقال« :وسىم الرجل
وقد خالف أبو حيان

حيث دل ىلع الشاهد ،وهو ختريق القميص»(((.

فوجهه ىلع أنه جماز مرسل بعالقة السببية ،وتوجيه الزخمرشي أقعد؛ فإن أصل
ً
املشاهدة احلضور واإلبصار ،جعل ادلال شاهدا من باب ادلال ىلع اليشء كفاعله ،وليس
القميص بفاعل ،وال شاهد إال من باب اتلجوز ،وبناء جماز ىلع جماز إن جاز ال يكون
أوىل من عالقة بني املشابهة بني احلاكم صاحب ابلينة ،والشاهد احلقييق.

فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية
يف سورة يوسف --

الفنقلة اثلاثلة -قال الزخمرشي ﴿ :--
[يوسف.]12 :

﴾

دراسة تفسريية

«فإن قلت :كيف استجاز هلم يعقوب  --اللعب؟.
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح ُ ْ ُ (((
َ
أنفسهم بما حيتاج إيله لقتال
قلت :اكن لعبهم االستباق واالنتضال ،يلضوا
ً
ّ
﴾ وإنما َس َّموه لعبا؛ ألنه يف صورته»((( انتىه.
العدو ال للهو ،بديلل قوهل﴿ :
قال ابلاحث :أي :استعاروا اللعب للتدريب؛ ألنه يف صورته؛ فهو تدريب ،وليس
ً
قتاال حقيقيًا ،وفيه متعة حمببة إىل انلفس؛ فاألبلغ أن يسىم لعبًا؛ ألنه أمس بواقع ذلك
اتلدريب اجلهادي ،وال سيما أن يوسف  --يف طور طفوتله.

َ َْ ََْ
واللعب يعم يوسف ،وإخوته وال سيما ىلع قراءة من قرأ بانلون ﴿ن ْرتع َونلع ْب﴾

[يوسف ،]12 :ويه قراءة سبعية(((.
ً
مقررا هل دون عزو((( ،وكذلك
وأبو حيان  --خلَّص كالم الزخمرشي هذا

األلويس((( ،وغريهما.

((( «ابلحر املحيط» أليب حيان (.)261 /6
َ َ ْ َّ َ َ ً ْ َ َ َ َ َ َ َ ً ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ٌ
ارية»« .املصباح املنري» للفيويم
(((
ِ
«ضي بِالش ِء ضا ِمن ب ِ
ار والنث ض ِ
اب ت ِعب وضاوة اعتاده واجتأ علي ِه فهو ض ٍ
(-361 /2علمية).

((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)448 /2
((( انظر« :القراءات العرشة املتواترة بهامش املصحف» للشيخ حممد كريم راجح (ص-236املهاجر).
((( انظر« :ابلحر املحيط» أليب حيان (.)245 /6
((( انظر« :روح املعاين» لآللويس (.)385 /6
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وقد اعرتضت طائفة من املتأخرين ىلع أصل هذا اإلشاكل ابلاليغ:
ْ
َ َّ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ
اح ِف
ب ال ُمبَ ِ
فقال صاحب املنار ِ « :--من اتلنط ِع والغفل ِة! استِشكل الل ِع ِ
َْ
نف ِس ِه»((( من االنبساط(((.
ُ ِّ
ْ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ُ َ ٌ
اح ف َّ َ
الشائِ ِع ك َها
وقال الطاهر بن اعشور  :--االس ِتجمام ودفع السآم ِة مب ِ
َ َْ َ ْ ًََ َ
ْ َ َّ
ازة َي ْع ُق َ
ْ َ َ َ ُ َ
ْ َ َ
وب --
إِذا لم ي ِص دأبا ،فال َوجه ِلتساؤ ِل صاحب «الكشاف» ىلع اس ِتج ِ
ل َ ُه ُم اللَّع َ
ب!(((.
ِ
وأجاب قال ابن جزي  --وهو أسبق منهم ،عن ذلك االعرتاض فقال« :وإنما
قالوا :نلعب ،ألنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء ،واكن اللعب من املباح للتعلم اكملسابقة
َ َ ِّ ُ
ِّ ُ
اع َو َّ
الر ُ ْ
م
والسبَاق ىلع األرجل (العدو) -هو األرجح من خالل اآليات -والص
باخليل»(((،
َ َُُْ َ ُ َ
الس َ
ص َو ِّ
ب أ ْهل ْ َ
بالْ ِع ِ ِّ
الا ِديَ ِة (((.
ع
ل
ه
ث
ك
أ
وهو
،
ه
امِ
ِ
ِ
ِ
قال ابلاحث :من دقة اتلحرير أن يُعلم أن الكالم ليس ىلع حتريم أو حتليل ،كما
َ
ذهب إيله ابن اعشور ،إنما هو عما يليق بهم وقد ش ُّبوا؛ فلعبهم من خوارم املروءة اليت
يزنههم عنها أبوهم  ،--وهو نيب جليل .وهذا اإلشاكل قديم ليس من بنات أفاكر
الزخمرشي  --فقط فقد ظفرت به عن بعض السلف:
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ َ ُ َ
ون بن موىس قَ َالَ :ك َن أَبُو َع ْمرو -ابلرصيَ -يق َرأ﴿ :ن ْر َت ْع َونل َع ْب﴾ ب ُّ
ون،
انل
فعن هار
ِ ِ
ٍ
َ
َ
ََْ َُ ُ َ ََْ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ َ َ َ
َ َ َ
ُ ُ
َ
ف ُقلْ ُاء ؟ .قال :ل ْم يَكونوا يَ ْو َمئِ ٍذ
ت أل ِب ع ْم ٍرو :كيف يقولون ﴿نلعب﴾ وهم أن ِبي
قال:
أَنْبيَ َ
اء»(((.
ِ

فأبو عمرو  --صحح اإلشاكل ،وإال ملا أجاب عنه .فاملراد أنه ال يليق
برشدهم من اللعب ما اكن عبثًا ً
حمضا كعبث األطفال ،ولو ارتضوه ألنفسهم؛ فما اكن
((( «تفسري املنار» ملحمد رشيد رضا (.)218 /12
((( انظر« :تفسري القرطيب» (.)139 /9
((( انظر« :اتلحرير واتلنوير» البن اعشور (.)229 /12
((( انظر« :التسهيل لعلوم اتلزنيل» البن جزي (.)382 /1
((( انظر« :تفسري املنار» ملحمد رشيد رضا (.)218 /12
((( سنده جيد .أخرجه الطربي يف «تفسريه» (-18897/25 /13هجر) ،وابن جزي أخذ توجيهه منه.
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نيب اهلل  --لريتضيَه هلم ،ويف األسفار من االنبساط ،ما ليس يف غريها ،وقد

سابق انليب  --اعئشة  --يف السفر((( ،...والكالم يطول ،واملقصود
تصحيح اإلشاكل ،واإلجابة عنه حىت يسلم نلا ما بنينا عليه من تفصيل باليغ يلكون
قرينة ىلع وجود االستعارة ،وىلع وجه العدول عن لكمة اتلدريب ،ويه استعارة ترصحيية؛
فاملشبه (اتلدريب) حمذوف ،واملشبه (اللعب) به مذكور.
وقد يعرتض ىلع هذه االستعارة باعرتاض آخر فيقول قائل :إن اللعب يعم :العبث،

فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية
واملرح املفيد؟.
يف سورة يوسف --

فيقال هل :بل أصل اللكمة مأخوذ -كما قال الراغب -من« :اللُّ َع ُ
اب ،وهو الزباق
ََ َ ََْ ُ َْ ً
دراسة ُ َ ُ ُ
ً
تفسرييةولَع َ
مقصدا
ب فالن :إذا اكن فعله غري قاصد به
السائل ،وقد لعب يلعب لعبا :سال لعابهِ ،
ً
عطايفاهلل
صالحالعبثية :اليت يه عدم القصد واجلدوى:
أمحدمعىن
اللعب
نزار أن
صحيحا»(((« :وهذاد.يؤكد
﴾ [يوسف﴿ .]12 :

﴿
 ،]16وهذا مثل﴿ :

﴾ [املؤمنون.(((»]115 :

﴾ [األنبياء:

((( صحيح :أخرجه أمحد ( )26277/313 /43بسند حسنَّ ،
وجوده األرنؤوط ،وأبو داود (-2578/223 /4أرنؤوط) بسند
جيد ،وصححه األرنؤوط ،واألبلاين يف «صحيح أيب داود-األم» ( ،)2323/329 /7و«إرواء الغليل» (،)1502/327 /5
و«سلسلة األحاديث الصحيحة» (.)131/254 /1
((( «مفردات القرآن» للراغب (ص.)741 :
((( «املعجم االشتقايق» أ.د .حممد حسن حسن جبل( .ص.)1980
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املبحث اثلالث

فنقالت علم ابلديع
أحىص ابلاحث يف هذا الفصل فنقالت ،أكرثها يندرج حتت مبحث «أسلوب
احلكيم»((( -من املحسنات املعنوية -وإيلك بيانها:
الفنقلة األوىل -قال أبو القاسم الزخمرشي  --عند قوهل -تعاىل﴿ :-
﴾ [يوسف.]41 :
«فإن قلت :ما استفتيا يف أمر واحد ،بل يف أمرين خمتلفني ،فما وجه اتلوحيد؟.
َّ ّ
قلت :املراد باألمر ما اتهما به من ّ
سم امللك وما سجنا من أجله ،وظنا أن ما رأياه
يف معىن ما نزل بهما ،فكأنهما اكنا يستفتيانه يف األمر اذلي نزل بهما أاعقبته جناة أم
هالك؟ فقال هلما :قىض األمر اذلي فيه تستفتيان ،أي :ما ُّ
جير إيله من العاقبة ،ويه هالك
أحدهما وجناة اآلخر.

ً
وقيل :جحدا وقاال :ما رأينا شيئا ،ىلع ما روي! أنهما حتاملا هل((( ،فأخربهما أن ذلك
َ َّ
َّ
اكئن َصدقتما أو كذبتما»(((انتىه.
((( تعريفه :تليق كالم املخاطب بإرشاده إىل ما هو أصلح هل مع اتلغافل عن اخلوض الرد املتوقع.كأن جياب ىلع غري
سؤاهل بإجابة أصلح هل ،أو اتلظاهر بفهم قصده ملا هو أصلح ،ولك ذلك عن عمد ،وهذا األسلوب فيه ظرافة ،وتربية
بليغة .انظر «ابلالغة الواضحة» للجارم وزميله (ص.)295
ْ َ َ َ ْ َ َّ
َ َ
ج ِّر َب ُاه .فَلَماَّ
الر ْؤ َيا :إ َّن َما كَنَا َتَال َ َما ُل َ
الليْن أَ َتيَا يُ ُ
وس َف َو ُّ
«ف الفتي ِي
((( ع ْن عبْ ِد ِاهلل بن مسعود
ِ
ِ
ِ
 -أنه قالِ :َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ
َ َ
اال - :إ َّن َما ُك َّنا نَلْ َع ُ
﴾».
ب! - .قال﴿ :
أول رؤياهما ق
ِ
ً
أخرجه ابن أيب حاتم يف «تفسريه» ( )11632/2148 /7بسند حسن ،وابن جرير من طرق خمترصا ،وبهذا اتلمام يف
«تفسريه» ( )19381/167 /13وبعض طرقه صحيحة ،ويه املخترصة ،وأخرجه احلاكم بسند حسن من طريق
أمحد بن إسحاق بن أيوب ( ،)8195/438 /4وهل سند آخر ضعيف ( ،)3324/377 /2وأخرجه ابن أيب شيبة ،وأبو

الشيخ كما يف «ادلر املنثور» ( )256 /8للسيويط.
وقال احلافظ يف «الفتح» (« :)381 /12فأخرج الطربي عن ابن مسعود قال :لم يريا شيئا وإنما حتاكما يلجربا ويف
سنده ضعف ،وأخرج احلاكم بسند صحيح عن بن مسعود حنوه».ويؤخذ ىلع الزخمرشي  --تمريض

الرواية ،ويه ثابتة.

((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (471 /2وما بعدها).
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قال ابلاحث :فمن أسلوب احلكيم أنه جعل االستفتاءين ً
أمرا(((؛ ألنهما يلتقيان يف
أمر هو الكالم ىلع املآل (العاقبة) ،أو َ
القدر اذلي تتنبأ به الرؤيا؛ فكأنه  --قال
هلما إنكما -وإن سأتلما عن رؤيني خمتلفتني -إال إن السؤال يرجع إىل أمر واحد ،وهو
السؤال عن العاقبة اليت تؤول إيلها لك رؤيا ،وقد صارت من القضاء انلافذ ال حمالة؛ فإنما
أرادا استبانة اعقبة ما نزل بهما(((.وهذا إجياز ً
ٍّ
بياين ،وال حيتاج إىل بياين.
قطعا ال خيىف ىلع
تعم األمرين؛ فلفظ العموم يصدق ىلع اجلمع االثنني،
وقد يقال :إن الالم استغراقية

الزخمرشي ابلالغية
فنقالت
ً
﴾ [الشعراء ،]16 :يصدق ىلع
فصاعدا كما أن لفظ (رسول) يف﴿ :

يف سورة يوسف --

املثىن؛ ألنه من ألفاظ العموم وحنوه لفظ (نعمة) يف﴿ :

دراسة تفسريية

﴾

[انلحل .]18 :وقد يقال -كما أشار الزخمرشي -أن هذا رد ىلع كالم مقدر بـاداعئهما أنهما
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
افرتيا املنامني ،وهذا ال خيرج عن أسلوب احلكيم؛ألن الرتاجع عن أمرين؛ فتنبه.
والظاهر أن تعقيب يوسف  --ىلع طلب تعبري الرؤيا لقوهل -تعاىل:-
﴾ [يوسف ،]41 :ال عن تراجع ،ولم يقل اذلي عنه ترتاجعان((( ،أو اذلي

﴿

كنتم فيه تستفتيان ،واملضارع يفيد االستمرار ،بل لو قدر يف الكالم أنهما قد سأال عن
حتقق الرؤيني بعد السؤال عن اتلعبري ،فأجاب بذلك ،لاكن أقرب من القول بأنهما تراجعا،
فأخربهما بالقضاء.
وىلع تفسري ابن مسعود  --اذلي أومأ إيله الزخمرشي  --يكون
االستفتاء مضمنًا معىن املجادلة.
وتلوضيح الكالم السابق نقول :اختصاره للجواب من يوسف  --نظري
ُ ْ
للمح ِرم ،فأرشد إىل
اختصاره من نبينا  --عندما سئل عما حيل من اللباس
((( وفيه أسلوب حكيم آخر ذكره غري واحد من املفرسين ،ولم ينبه عليه الزخمرشي ،وهو أن كالمه يف حتقق الرؤيني
زائد ىلع السؤال عن اتلعبري انظر« :تفسري املنار» ملحمد رشيد رضا ( ،)257 /12والبن اجلوزي رأي آخر يف «زاد
املسري يف علم اتلفسري» (.)441 /2
((( «تفسري ابليضاوي» (.)289 /3
((( إال أن يضمن االستفتاء معىن املجادلة (جتادالن).
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حفظ ما ال حيل؛ ألنه أقل ،وحفظه أضبط ،وما حيل ال حيىص ،فأجاب ّ
عما حيرم عليه؛ألن
ما حيرم عليهم يمكن حرصه.
َ
َ
َ
فيف احلديث عن ابن عمر  --قال قال ُس ِئل َّ
انل ُّ
ب َ - :--ما
ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ
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َ َ َ ْ ً َ َّ ُ َ ْ ٌ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َّ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ َ
ي فليقطعهما حت يكونا
ي ِإال أن ال ِ
َوال ثوبا مسه ورس وال زعفران وال الف ِ
يد نعل ِ
ْ َ َ َ ْ َ َْْ
ي»(((.
أسفل ِمن الكعب ِ
ويوسف  --اخترص هلما اتلعبريين يف أمر واحد ،وهو املآل سواء تراجعا،
أو لم يرتاجعا َّ
عما ادعيا من الرؤى.
الفنقلة اثلانية  -قال الزخمرشي  - -عند قوهل -تعاىل﴿ :-

﴾ [يوسف« :]44 :فإن قلت :ما هو إال حلم واحد ،فلم قالوا:

أضغاث أحالم فجمعوا؟!.
قلت :هو كما تقول :فالن يركب اخليل ،ويلبس عمائم اخلز ،ملن ال يركب إال فرسا
ً
ً
تزيدا يف الوصف ،فهؤالء أيضا ً َّ
تزيدوا يف وصف احللم
واحدا ،وما هل إال عمامة فردة،
بابلطالن ،فجعلوه أضغاث أحالم.
وجيوز أن يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غريها ﴿
﴾.
إما أن يريدوا باألحالم املنامات ابلاطلة خاصة ،فيقولوا :ليس هلا عندنا تأويل،
فإن اتلأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصاحلة ،وإما أن يعرتفوا بقصور علمهم ،وأنهم

ليسوا يف تأويل األحالم بنحارير»((( انتىه.

ُ
قال ابلاحث :فاجلمع ىلع إرادة اتلعميم؛ فإنهم لو نفوا قدرتهم عن تأويل هذا احلُلم،

لاكن مفهوم كالمهم العلم بغريه ،لكن اتلعميم يقطع الطمع فيهم عن تعبري الرؤى لكها،
وهذه إجابة بأسلوب احلكيم؛ فقد أنه سأهلم عن حلم معني ،وهذا خصوص ،فأجابوا عن
((( أخرجه :ابلخاري يف مواطن أوهلا ( ،)134ومسلم.)1177( - 2 :
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)475 /2

81

ً

َّ
األحالم لكها ،كما سئل انليب  --عن الوضوء بماء ابلحر فأجاب عما هو

أوسع من السؤال ،فيف احلديث عن أيب هريرة  --قال« :جاء رجل إىل رسول اهلل

 -فقال- :يا رسول اهلل ،إنا نركب ابلحر ،وحنمل معنا القليل من املاء ،فإنتوضأنا به عطشنا ،أفنتوضأ به؟.
ُّ
 -فقال رسول اهلل « :--هو الطهور ماؤه احل ِل ميتته»(((.

واالحتماالت اليت ذكرها الزخمرشي استطرادية خالف الظاهر ،ومحل الكالم

الزخمرشي
فنقالت
ابلالغيةلكالم مطلق ،وعريها عن ادليلل يبقيها
قيود حمتملة
مرجحة؛ فيه
عليها حيتاج إىل قرينة


-يوسف
االحتماالتسورة
يف
املخالفة للظاهر.
املرجوحة
يف مزنلة

تفسريية
 -عند قوهل -تعاىل﴿ :-
دراسةالقاسم -
الفنقلة اثلاثلة  -قال أبو

[يوسف.]13 :
د .نزار عطا اهلل أمحد﴾صالح
«فإن قلت :قد اعتذر إيلهم بعذرين ،ف ِل َم أجابوا عن أحدهما دون اآلخر؟!.
ً ً
ّ
األمرين فأاعروه آذانا ُص ّما ولم يعبؤوا به»((( انتىه.
قلت :هو اذلي اكن يغيظهم ويذيقهم
قال ابلاحث :يعين ذكر هلم أن فراقه حيزنه ،وأنه خياف عليه من اذلئب؛ فأجابوا
ِّ
عن خوفه ،وأعرضوا عن اإلجابة عن حزنه!؛ ألن اإلجابة عنه تكشف عن الغل اذلي
َ
يف قلوبهم جتاهه؛ ألنه خ َّصه حبزن من فرط حبه هل؛ فلو اعرتض عليه لشعر باملؤامرة،
ََ
وملا أسلمه إيلهم؛ فسكتوا ،وأمسكوا حىت يتم هلم مطلبهم ،وهذا أسلوب حكيم فيه تل ٍّق
ِّ
ٌ
للخطاب بما هو أصلح ،وفيه َحيْ َدة متعمدة عن اإلجابة عما يعكر عليهم مبتغاهم.
الفنقلة الرابعة  -قال أبو القاسم  --عند قوهل -تعاىل﴿ :-

﴾ [يوسف« :]90 :فإن قلت :قد سألوه عن نفسه ،ف ِل َم أجابهم
ً
عنها وعن أخيه ىلع أن أخاه اكن معلوما هلم ؟.
قلت :ألنه اكن يف ذكر أخيه بيان ملا سألوه عنه »(((.
((( صحيح :أخرجه مالك ( )41/22 /1بسند صحيح ،وأمحد ( )7233/171 /12من طريقه ،وصححه األرنؤوط ،واألبلاين
يف «اإلرواء» ( ،)9/42 /1و«الصحيحة» (.)480/864 /1
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)449 /2
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)502 /2
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قال ابلاحث :فاجلواب أوسع من السؤال :قال أبو حيان « :--وزادهم يف
﴾ :ألنه سبق قوهل :هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟.
اجلواب قوهل﴿ :
ً
واكن يف ذكر أخيه بيان ملا سألوا عنه ،وإن اكن معلوما عندهم.
وتوطئة ملا ذكر بعد من قوهل :قد ّ
من اهلل علينا أي :باالجتماع بعد الفرقة واألنس

بعد الوحشة»(((.

وهذا الكالم منه  --فيه تقرير لألسلوب احلكيم دون تعليل وجيه يظهر
ً
ً
مقنعا ،والصواب أنه
غرضا بالغيًا
بهذا اجلواب احلكيم حاد عن ذكر إخوته ألبيه ،وذكر شقيقيه ،ويف هذا إشارة إىل أن
ّ
أُ َّ
خوتهم خمدوشة بما اقرتفت أيديهم ،يعين :إين ألخ ملثل هذا ال ملثلكم ،كأنه أشار إىل

طرف من العتاب الرقيق(((.
ً
وسؤاهلم ُم ْ َ
تنبيها ىلع
ش ٌب باتلعجب من هذه املصادفة ،فأرشدهم إىل مزيد منه
َ ُ َُ
َْ َ ُ
ج ْملة ﴿
ول فراق ،ف
عظمة قدرة اهلل؛ إذ مجع اهلل بينه ،وبني أخيه بعد ط ِ
ُ َ
ٌ ْ ْ
﴾(((؛ فليس مقصوده اإلشارة إىل ذات أخيه،
﴾ َبيَان لِل َمق ُصو ِد ِم ْن جْل ِة ﴿

بل إىل الزم اجتماعه به ،وهو منحة االجتماع بعد حمنة االفرتاق ،والعرب يف مقام
إجابة املدهوش َ
يتو َّس ُعون ِف طريقة اإلخبار(((؛ فيخربون باملعلوم للزومه املناسبة
لدلهشة.
الفنقلة اخلامسة -يف اللف ،والنرش((( :قال أبو القاسم الزخمرشي --عند
قوهل -تعاىل﴿ :-
((( «ابلحر املحيط» ( )320 /6أليب حيان.
((( انظر« :لطائف اإلشارات» للقشريي (.)203 /2
((( انظر« :اتلحرير واتلنوير» البن اعشور (.)49 /13
((( انظر« :اتلحرير واتلنوير» البن اعشور (.)586 /1
((( هو إمجال لشيئني ،فأكرث ،ثم تفصيل ما يتعلق باملجمالت ىلع الرتتيب،أو بدونه.
ويف «املعجم الوسيط» ( 499 /1وما بعدها)« :وقول ابلالغيني (لف ونرش مشوش) إجياز ثم تفصيل ىلع غري ترتيب املوجز».
وانظر «اللكيات» أليب ابلقاء الكفوي (ص.)1279 :
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﴾ [يوسف.]76 - 70 :
َ َّ
ذكر ضمري الصواع ّ
مرات ثم أنثه؟
«فإن قلت :لِم
(((

السقاية .
 قلت :قالوا :رجع باتلأنيث ىلعابلالغية
الزخمرشي
فنقالت
ُ َ َّ
َّ
يوسفر ويؤنث.
سورةألنه يذك
الصواع؛
- -أو أنث يف

ّ
ً
صواع ،فقد وقع فيما يتصل به من الكالم
وعبيده
سقاية،
يسميه
اكن
يوسف
ولعل
دراسة تفسريية

سقاية ،وفيما يتصل بهم منه صوااع»((( انتىه.
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
قال ابلاحث :يعين ىلع عو ِد الضمري املؤنث ىلع السقاية :أراد ختصيص السقاية بما
يتصل بيوسف --

والضمري من املعارف املعيِّنة املشهورة ،واستحسن هذا السمني احلليب .(((--

قال اجلرجاين﴿« :

﴾ أي الصاع وهو يذكر ويؤنث»((( يعين أنهما لغتان فصيحتان.

وقال أبو عبيد  :--إن هذا الصواع خاصة ىلع صورة سقاية؛ فأصله سقاية
للسيق قبل أن يكون للكيل؛ فباعتبار املعىن أنث ،يعين أنه جماز ىلع اعتبار ما اكن كما
ُ َ ً َ َّ
َ َّ
يسىم اإلنسان طينًا (((؛ فتسميته ّ
ااع أنه يُكتال
بالسقايَة تنبيه أنه يُسىق به ،وتسميته صو
به(((.

((( «معاين القرآن» لألخفش (.)399/1
((( «تفسري الكشاف» للزخمرشي (.)491 /2
((( «ادلر املصون» للسمني احلليب (.)533 /6
َ
((( «د ْر ُج ادلرر يف تفسري اآلي والسور» للجرجاين ( )1011 /3منسوب ،والفراء ،حيىي بن زياد« ،معاين القرآن» (/2
 ،)52والزجاج ،إبراهيم بن الرسي« ،معاين القرآن» ( ،)120 /3و«زاد املسري يف علم اتلفسري» البن اجلوزي (/2
.)457
((( انظر« :ادلر املصون» للسمني احلليب (.)533 /6
((( انظر« :بصائر ذوي اتلميزي يف لطائف الكتاب العزيز» للفريوزآبادي (.)232 /3
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«وهذا اتلأ ِن ِ
ِ
ْ َ ُ َ َ َّ ْ
الصدر»((( وهو فن من فنون ابلديع ،ويمكن أن يقال هو «لف ،ونرش» غري
العج ِز ع

مرتب؛ ألنه ذكر السقاية ،ثم ذكر الصواع ،وكشف عن تذكريه بالعائد ،ثم أنث السقاية
بالضمري العائد عليها ،وهذا فن من فنون ابلديع ً
أيضا ،هل مجاهل.
وقول الزخمرشي يف اتلوجيه األول« :قلت :قالوا :رجع باتلأنيث ىلع السقاية» حيقق
هذا املحسن املعنوي .واهلل أعلم.

((( «اتلحرير واتلنوير» البن اعشور (.)31 /13
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اخلاتمة
بعد هذه اجلولة املاتعة مع فنقالت الزخمرشي ابليانية خرجنا بنتائج أهمها:
تبني للباحث من خالل دراسة مبحث علم املعاين يف فنقالت الزخمرشي أنه يطبق
نظرية عبد القاهر اجلرجاين يف انلظم فريايع أثر اختالف املقاصد يف اختالف السياق،
وهذا واضح يف فنقالت علم املعاين.

فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية

وقد وجد ابلاحث أن أبا حيان  --يرتصد للزخمرشي أخطاءه ،فإن وجد
يوسف --
يف سورة
ُ
هفوة أبرزها ،وإن اتلقط من د ِّره أغفل ذكره خبالف تلميذه السمني اذلي يلزتم العزو

دراسة تفسريية

إيله يف اغلب األحول ،مع اإلجالل ،واإلنصاف ،كما يف فنقلة اإلجياز الرابعة ،وفنقلة
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
االستعارة اثلاثلة.
خالف ابلاحث الزخمرشي يف رجحان بعض األقوالَّ ،
وبي بادليلل ،والربهان وجهة
نظره اليت ترجحت دليه ال ليشء إال أن هذا ما يقتضيه ابلحث العليم املوضويع ،ومن
أبرز األمثلة املطلب اثلاين من اتلقديم واتلأخري ،إذ حيث حقق القول يف توهم تعليق
األمن باملشئية.
َّ
تبي للباحث أن الزخمرشي  --يقرر تلكم املسائل ابلالغية املشهورة
بعبارته اخلاصة يف وقت لم تستقر فيه املصطلحات ،ولم تنضج نضجها املعروف ايلوم
مما يوقع من تعجل دراسة فنقالته يف مزالق ،منها :أنه قد يتوهم أنه يتلكم ىلع باب ما،
وهو يقرر غريه مما يستديع احليطة واحلذر ،وتدقيق انلظر ،ويتضح ذلك جليًا يف املطلب
اثلالث من اإلطناب وفنقالت ابلديع.
يقترص الزخمرشي اعدة ىلع أقوى االحتماالت ،وأقربها من روح اآلية كما يف
الفنقلة األوىل ،واثلاثلة من اإلجياز ،وال يكرث التشقيق لألقوال إن ذكر االحتماالت،
ِّ
ويبدأ بأبرزها ،ويُشفع باذلي يليه يف القوة،ثم اذلي يليه إن وجد ،كما يف الفنقلة اثلانية
من ابلديع.
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الزخمرشي قد يتوىخ معاين انلحو الكويف يف اختياراته ابلالغية ،وهذا يدل ىلع
حتقيقه يف علم انلحو ،وعدم تعصبه للمذهب ابلرصي كما مر يف الفنقلة اثلانية من
اإلجياز.
هذا ،ويويص ابلاحث :بدراسات أوسع لفنقالت الزخمرشي لكها :سواء ابلالغية ،أو
انلحوية ،أو غريها الستخراج درها ،وبيان عظيم أثرها يف علم اتلفسري.
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ََ ُ
ثبت املصادر واملراجع
«1 .1اإلحاكم يف أصول األحاكم» لآلمدي ،يلع بن حممد ،دار الكتاب العريب  -بريوت-
الطبعة األوىل 1404 ،ـه-حتقيق :د .سيد اجلمييل-
«2 .2اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم» جلامعة املدينة -مالزييا -،كود املادة:
 -IUQR3213املرحلة :بكالوريوس.املؤلف :مناهج جامعة املدينة العاملية  -جامعة

فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية
املدينة العاملية.-
يف سورة يوسف --
َّ
«3 .3األشباه وانلظائر» للسبيك :تاج ادلين السبيك ،عبد الوهاب بن يلع ،انلارش :دار
دراسة تفسريية

الكتب العلمية  -سنة النرش1403 :ـه1983/م  -الطبعة :األوىل « -األعالم» للزريلك،
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
خري ادلين بن حممود ،دار العلم للماليني  -الطبعة :اخلامسة عرش  -أيار  /مايو
2002م.
«4 .4إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل» لألبلاين ،حممد نارص ادلين بن نوح،
إرشاف :زهري الشاويش-انلارش :املكتب اإلساليم -بريوت -الطبعة :اثلانية  1405ـه
 1985م.«5 .5إعجاز القرآن ابلياين ودالئل مصدره الرباين» لدلكتور اخلادلي ،صالح عبد الفتاح،
دار عمار للنرش واتلوزيع -عمان -ساحة املسجد احلسيين  1435ـه2014 -م.
«6 .6إعراب القرآن » لألصبهاين قوام السنة ،إسماعيل بن حممد ،قدمت هل ووثقت
نصوصه :ادلكتورة فائزة بنت عمر املؤيد-غري معروف (فهرسة مكتبة امللك فهد
الوطنية  -الرياض)  -الطبعة :األوىل 1415 ،ـه1995 -م.-
«7 .7إعراب القرآن وبيانه» دلرويش ،حميي ادلين بن أمحد ،دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية
 محص  -سورية ،الطبعة :الرابعة1415 ،ـه.«8 .8أسايلب ابليان» لدلكتور فضل حسن عباس  -دار انلفائس -عمان  -األردن -ط-2/
 1430ـه2009-م.
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«9 .9أرسار اتلكرار يف القرآن» للكرماين ،حممود بن محزة (ت :ما بني 505-500ـه) ،انلارش:
دار االعتصام -القاهرة -الطبعة اثلانية1396 ،ـه -حتقيق :عبد القادر أمحد عطا.
«1010ابلداية وانلهاية» البن كثري ،إسماعيل بن عمر ،حققه :يلع شريي  -دار إحياء
الرتاث العريب  -الطبعة :طبعة جديدة حمققة  /الطبعة األوىل  1408ـه1988 -م -قام
بفهرسته :عبد الرمحن الشايم.
«1111ابلحر املحيط» أليب حيان ،حممد بن يوسف ،انلارش :دار الفكر -بريوت -سنة
الطبع1420 :ـه -حتقيق :صديق حممد مجيل.
«1212ابلالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من اتلطبيقات بهيلك جديد من
طريف وتليد»  -حلبنكة امليداين ،عبد الرمحن حسن« ،دار القلم (دمشق) ،وادلار
الشامية (بريوت) ط1426/ 1 :ـه1996/م.
«1313ابلالغة الواضحة» للجارم ،يلع بن صالح ،بمشاركة مصطىف أمني ،ط.دار املعارف.
«1414ابلالغة فنونها وأفنانها  -املعاين» لدلكتور فضل حسن عباس -الطبعة اتلاسعة عن
دار الفرقان 1407-ـه1987/م عمان األردن.
«1515بصائر ذوي اتلميزي يف لطائف الكتاب العزيز» للفريوزابادي ،حممد بن يعقوب،
املحقق :حممد يلع انلجار -املجلس األىلع للشؤون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث
اإلساليم ،القاهرة.
«1616بيان إعجاز القرآن» للخطايب ،محد بن حممد ،مطبوعة ضمن «ثالث لرسائل يف
إعجاز القرآن :للرماين واخلطايب -واجلرجاين» حتقيق حممد خلف اهلل ،ود .حممد
زغلول -دار املعارف.
«1717اتلحرير واتلنوير» البن اعشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن اعشور-
ادلار اتلونسية للنرش -تونس -سنة النرش1984 :م.
«1818التسهيل لعلوم اتلزنيل» البن جزي ،حممد بن أمحد ،حتقيق :ادلكتور عبد اهلل
اخلادلي  -رشكة دار األرقم بن أيب األرقم -بريوت -الطبعة :األوىل  1416 -ـه.
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«1919اتلضمني انلحوي يف القرآن الكريم» ملحمد نديم فاضل ،دار الزمان ،املدينة املنورة
 اململكة العربية السعودية  -الطبعة :األوىل 1426( ،ـه2005 -م).«2020اتلعريفات» للجرجاين ،بن حممد الرشيف ،حتقيق :إبراهيم األبياري -دار الكتاب
العريب -بريوت -الطبعة األوىل1405 ،ـه.
«2121اتلفسري ُ
الم ِنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج» للزحييل :د .وهبة بن مصطىف الزحييل-
انلارش :دار الفكر املعارص -دمشق -الطبعة :اثلانية1418 ،ـه.

فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية
«2222اتلفسري الوسيط للقرآن الكريم» للطنطاوي ،حممد سيد ،دار الرسالة ،القاهرة.
يف سورة يوسف --

«2323اتلفسري واملفرسون» لذلهيب ،د .حممد حسني ،انلارش :مكتبة وهبة /القاهرة.

دراسة تفسريية

«2424اجلدول يف إعراب القرآن» لصايف ،حممود بن عبد الرحيم ،دار الرشيد مؤسسة
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
اإليمان -دمشق -الطبعة :الرابعة1418 ،ـه.
«2525تبصري املنتبه بتحرير املشتبه » للعسقالين ،أمحد بن يلع بن حجر ،طبعة املكتبة
العلمية  -بريوت -بلنان -حتقيق :حممد يلع انلجار.
«2626تفسري ابن أىب حاتم» البن أيب حاتم ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ،دار النرش:
املكتبة العرصية -صيدا -حتقيق :أسعد حممد الطيب.
«2727تفسري ابن عرفة املاليك» البن عرفة الورغيم ،حممد بن حممد -،مركز ابلحوث
باللكية الزيتونية  -تونس 1986 -م -الطبعة :األوىل  -حتقيق :د .حسن املنايع
«2828تفسري ابليضاوي= أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل» للبيضاوي ،عبد اهلل بن عمر ،دار
النرش :دار الفكر -بريوت.-
«2929تفسري الشعراوي= اخلواطر» للشعراوي ،حممد متويل ،مطابع أخبار ايلوم -نرش اعم
1997م).
«3030تفسري القرطيب= اجلامع ألحاكم القرآن» للقرطيب ،حممد بن أمحد ،حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش -دار الكتب املرصية -القاهرة -الطبعة :اثلانية 1384 ،ـه
 1964م -عدد األجزاء 20 :جزءا (يف  10جمدلات).90

«3131تفسري اللباب» البن اعدل احلنبيل ،عمر بن يلع ،دار الكتب العلمية ـ حتقيق اعدل
أمحد عبد املوجود ،ويلع حممد معوض ،ود .حممد سعد رمضان ،ود .حممد املتويل
ادلسويق.
«3232تفسري املنار= تفسري القرآن احلكيم» ملحمد رشيد رضا ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب  -سنة النرش1990 :م-
«3333تفسري النسيف= مدارك اتلزنيل وحقائق اتلأويل» للنسيف ،عبد اهلل بن أمحد ،مكتبة
نزار مصطىف ابلاز  -حتقيق :سيد زكريا.
«3434تفسري لطائف اإلشارات» للقشريي ،عبد الكريم بن هوازن ،حتقيق :إبراهيم
البسيوين  -اهليئة املرصية -العامة للكتاب -مرص -الطبعة :اثلاثلة.
«3535توضيح املشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» البن نارص ادلين،
حممد بن عبد اهلل ،مؤسسة الرسالة  -بريوت 1993 -م-الطبعة :األوىل-حتقيق :حممد
نعيم العرقسويس.
«3636تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان» للسعدي ،عبد الرمحن بن نارص-
حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق -مؤسسة الرسالة-الطبعة :األوىل  1420ـه
2000م.-«3737جامع ابليان عن تأويل آي القرآن» للطربي ،حممد بن جرير -حتقيق :مكتب
اتلحقيق بدار هجر -دار هجر-الطبعة :األوىل.-
«3838جالء العينني يف حماكمة األمحدين» لآللويس ،نعمان بن حممود ،قدم هل :يلع السيد
صبح املدين  --مطبعة املدين -اعم النرش 1401 :ـه1981 -م.
«3939جواهر ابلالغة يف املعاين وابليان وابلديع» للهاشيم ،أمحد بن إبراهيم (ت1362 :ـه)-،
ضبط وتدقيق وتوثيق :د .يوسف الصمييل  -انلارش :املكتبة العرصية ،بريوت.
«4040حاشية ىلع تفسري الكشاف» البن ُ
المنَ ِّي ،أمحد بن حممد - ،دار الكتاب العريب -
بريوت-سنة الطبع1407 :ـه.-
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«4141خصائص اتلعبري القرآين وسماته ابلالغية» للمطعين ،عبد العظيم إبراهيم ،مكتبة
وهبة  -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1992 -م -عدد األجزاء.2 :
«4242ادلر املنثور» للسيويط ،عبد الرمحن بن أيب بكر-حتقيق :مركز هجر للبحوث -دار
هجر -مرص -سنة النرش 1424 :ـهـ 2003م .-
َ
«4343د ْر ُج ادلرر يف تفسري اآلي والسور» منسوب للجرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرمحن،
ْ
َ ويلد بِن أمحد بن َصا ِلح احل ُ َسي( ،وشاركه يف بقية
دراسة وحتقيق( :الفاحتة وابلقرة)
فنقالت الزخمرشي ابلالغية
األجزاء) :إياد عبد اللطيف القييس  -جملة احلكمة ،بريطانيا  -الطبعة :األوىل 1429 ،ـه

يف سورة يوسف --

2008 -م( -يف ترتيب مسلسل واحد) حتقيق (الفاحتة وابلقرة) أطروحة للمحقق.

دراسة تفسريية

«4444درج ادلرر» منسوب للجرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرمحن ،حمقق القسم األول:
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
طلعت صالح الفرحان  -وحمقق القسم اثلاين :حممد أديب شكور أمرير -دار
الفکر  -عمان ،األردن  -الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م -وأصل الكتاب أطروحتا
َْ
دكتوراه للمحققي.
«4545دالئل اإلعجاز يف علم املعاين» للجرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرمحن (ت471 :ـه)-
حتقيق :حممود حممد شاكر أبو فهر -مطبعة املدين بالقاهرة -دار املدين جبدة  -الطبعة:
اثلاثلة  1413ـه1992 -م.
«4646روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين» لأللويس ،حممود بن عبد اهلل،
دار الكتب العلمية -بريوت -سنة الطبع1415 :ـه -حتقيق :يلع عبد ابلارى عطية-
«4747زاد املسري يف علم اتلفسري» البن اجلوزي ،عبد الرمحن بن يلع ،حتقيق :عبد الرزاق
املهدي-انلارش :دار الكتاب العريب -بريوت -الطبعة :األوىل  1422 -ـه.
«4848رس الفصاحة» البن سنان ،األمري عبد اهلل بن حممد ،دار الكتب العلمية -سنة
النرش 1402 :ـه1982م -ماكن النرش :بريوت.-
«4949سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها» لألبلاين ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض  -الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف).
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َ
«5050سنن أيب داود» أليب داود ،سليمان بن األشعث ،حتقيقَ :
شعيب األرنؤوط  -حم َّمد
اك ِمل قره بليل -دار الرسالة العاملية -الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م.-
«5151سنن سعيد بن منصور (اتلفسري)» اخلراساين ،سعيد بن منصور ،الطبعة األوىل عن
دار الصمييع1414 ،ـه.-
«5252سري أعالم انلبالء» لإلمام اذلهيب ،حممد بن أمحد ،حتقيق :جمموعة من املحققني
بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة :اثلاثلة 1405 ،ـه/
1985م.-
«5353شذا العرف يف فن الرصف» للحمالوي ،أمحد بن حممد ،حتقيق :نرص اهلل عبدالرمحن
نرص اهلل  -مكتبة الرشد الرياض.-
«5454رشح القواعد الفقهية» للزرقا ،أمحد بن حممد ،دار النرش :دار القلم.-
«5555صحيح ابلخاري= اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل
 وسننه وأيامه» للبخاري ،حممد بن إسماعيل -،حتقيق :حممد زهري بن
نارص انلارص -دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد
عبدابلايق) -الطبعة :األوىل1422 ،ـه -عدد األجزاء.9 :
«5656صحيح أيب داود -األم» لألبلاين ،حممد نارص ادلين بن نوح ،مؤسسة غراس للنرش
واتلوزيع ،الكويت -الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
«5757صحيح مسلم» ملسلم بن احلجاج ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب -بريوت -حتقيق
وتعليق :حممد فؤاد عبد ابلايق.-
«5858طبقات احلنفية» للقريش ،حممد بن أيب الوفاء ،حتقيق :انلارش مري حممد كتب خانه
ماكن النرش كراتيش.-«5959الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية» البن القيم ،حممد بن أيوب ،مطبعة املدين
القاهرة -حتقيق :د .حممد مجيل اغزي.-93

َّ ْ
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انلم ُ
َ ْ ُ َّ
الشنْ ِق ِ ِّ
ري» للشنقيطي ،حممد األمني بن حممد
ري ِم ْن مال ِ ِس
«6060العذب ِ
يطي ِف اتلف ِس ِ
(ت1393ـه)  -حتقيق :خادل بن عثمان السبت  -إرشاف :بكر بن عبد اهلل أبو زيد-

دار اعلم الفوائد للنرش واتلوزيع ،مكة املكرمة  -الطبعة :اثلانية1426 ،ـه.-
«6161العرب يف خرب من غرب» لإلمام اذلهيب ،حممد بن أمحد- ،حتقيق :أبو هاجر حممد
السعيد بن بسيوين زغلول -دار الكتب العلمية -بريوت-
«6262عقود اجلمان يف علم املعاين وابليان» للسيويط ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،وهو

فنقالت 
الزخمرشي ابلالغية
يف سورة يوسف --

نظم لكتاب «تلخيص املفتاح» للخطيب القزويين املتوىف 739ـه -حتقيق وضبط:
عبداحلميد ضحا -دار اإلمام مسلم للطباعة والنرش واتلوزيع ،القاهرة -الطبعة:

دراسة تفسريية

األوىل 1433 ،ـه2012 -م.-
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
«6363العمدة يف حماسن الشعر وآدابه» للقريواين ،احلسن بن رشيق ،حتقيق :حممد حميي
ادلين عبد احلميد -دار اجليل -الطبعة :اخلامسة 1401 ،ـه1981 -م.-
«6464غرائب القرآن وراغئب الفرقان» للنيسابوري ،نظام ادلين احلسن بن حممد ،حتقيق:
الشيخ زكريا عمريات  -دار الكتب العلمية  -بريوت  /بلنان  1416 -ـه1996 -م
الطبعة :األوىل.-«6565فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري» للعسقالين ،أمحد بن يلع بن حجر  -دار املعرفة
 بريوت -1379 ،حتقيق :أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع.-«6666القراءات العرشة املتواترة بهامش املصحف» ملحمد كريم راجح  -دار املهاجر
للنرش واتلوزيع -املدينة املنورة -تريم حرضموت -ط  3لعام 1414ـه1994/م.
«6767قواعد اللغة العربية» حلفين ناصف ،وآخرين (مصطىف طموم ،وحممد دياب،
وحممود عمر ،وسلطان بك حممد) مكتبة اآلداب -القاهرة  -دققها حممد حميي ادلين
أمحد حممود1426 .ـه2005-م.
«6868الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل» للزخمرشي،
حممود بن عمر  -دار الكتاب العريب ـ بريوت  -سنة الطبع1407 :ـه.-
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«6969اللكيات» معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية أليب ابلقاء الكفوي ،أيوب بن
موىس- ،حتقيق :عدنان درويش -حممد املرصي -مؤسسة الرسالة -بريوت 1419 -ـه
 1998م.«7070بلاب اتلأويل يف معاين اتلزنيل» للخازن ،يلع بن حممد ،دار الكتب العلمية -بريوت-
سنة الطبع1415 :ـه -حتقيق :تصحيح حممد ىلع شاهني.-
«7171املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز» البن عطية ،عبد احلق بن اغلب ،حتقيق:
عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية  -بريوت -الطبعة :األوىل -
1422ـه.
«7272جماز القرآن » أليب عبيدة ،معمر بن املثىن ،مكتبة اخلانيج -ماكن الطبع :القاهرة-
حتقيق :حممد فواد زسگني.-
«7373جمموع الفتاوى» البن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،حتقيق :أنور ابلاز  -اعمر اجلزار-
دار الوفاء  -الطبعة :اثلاثلة 1426 ،ـه2005 /م.
«7474حماسن اتلأويل» للقاسيم ،حممد باسل ،حتقيق :حممد باسل عيون السود -دار الكتب
العلمية -بريوت -الطبعة :األوىل 1418 -ـه.
«7575املستدرك ىلع الصحيحني» للحاكم ،حممد بن عبد اهلل ،دار الكتب العلمية
بريوت -الطبعة األوىل 1411 ،ـه 1990 -م  -حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا-بتعليقات اذلهيب يف اتللخيص.
«7676مسند اإلمام أمحد بن حنبل» للشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل -حتقيق :شعيب
األرنؤوط ،وآخرون  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
«7777املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري» للفيويم ،أمحد بن حممد (ت770ـه) -
املكتبة العلمية -بريوت.-
«7878املصنف يف األحاديث واآلثار» البن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد ،حتقيق :كمال يوسف
احلوت  -مكتبة الرشد -الرياض -الطبعة :األوىل1409 ،ـه -عدد األجزاء.7 :
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«7979معاين القرآن» لألخفش ،سعيد بن مسعدة ،حتقيق :ادلكتورة هدى حممود قراعة -
مكتبة اخلانيج ،القاهرة -الطبعة :األوىل 1411 ،ـه1990 -م.-
«8080معاين القرآن» للزجاج ،إبراهيم بن الرسي،حتقيق :أمحد يوسف جنايت  /حممد يلع
جنار  /عبدالفتاح إسماعيل شليب دار املرصية للتأيلف والرتمجة -ماكن الطبع :مرص.-
«8181معاين القرآن» للفراء ،حيىي بن زياد ،حتقيق :أمحد يوسف جنايت  /حممد يلع جنار /
املرصية للتأيلف والرتمجة -ماكن الطبع :مرص.
عبدالفتاح إسماعيل شليب دار

فنقالت الزخمرشي ابلالغية
«8282معاين القرآن» للنحاس ،أمحد بن حممد- ،حتقيق :حممد يلع الصابوين -انلارش:
يف سورة يوسف --
جامعة أم القرى -مكة املكرمة -الطبعة األوىل1409 ،ـه.-

دراسة تفسريية

«8383معرتك األقران يف إعجاز القرآن» للسيويط ،عبد الرمحن بن أيب بكر -دار الكتب
د .نزار عطا اهلل أمحد صالح
العلمية  -بريوت -بلنان -الطبعة :األوىل  1408ـه1988 -م.-
«8484املعجم االشتقايق املؤصل أللفاظ القرآن الكريم» جبل ،أ.د .حممد بن حسن حسن،
مكتب اآلداب /القاهرة-ط.1«8585املعجم الوسيط» جممع اللغة العربية ،جمموعة من العلماء (إبراهيم مصطىف ـ
أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد انلجار) ،دار ادلعوة -حتقيق :جممع اللغة
العربية.-
«8686معجم اللغة العربية املعارصة» ألمحد خمتار عبد احلميد بمساعدة فريق عمل -اعلم
الكتب -الطبعة :األوىل 1429 ،ـه2008 -م -عدد األجزاء 4 :يف ترقيم مسلسل واحد.
«8787مفاتيح الغيب = اتلفسري الكبري» للرازي ،حممد بن عمر ،دار إحياء الرتاث العريب
ـ بريوت.-
«8888مفردات القرآن» للراغب األصفهاين ،حسني بن حممد ،دار القلم ادلار الشامية-
ماكن الطبع :دمشق -بريوت -سنة الطبع1412 :ـه -حتقيق :صفوان عدنان داودي.
«8989مقدمة يف أصول اتلفسري» البن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم - ،دار مكتبة احلياة،
بريوت ،بلنان -الطبعة1490 :ـه1980 /م.
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«9090من بالغة القرآن» لدلسويق ،حممد حممد عبد العليم ،رقم اإليداع بدار الكتب يف
مرص2003/8606 -م.

«9191موجز ابلالغة » البن اعشور ،حممد الطاهر بن اعشور .طبع ىلع نفقة املكتبة العلمية
-تونس -املطبعة اتلونسية نهج ابلالط.

«9292املوطأ» لألصبيح ،مالك بن أنس ،دار إحياء الرتاث العريب -مرص -حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق.-

«9393الوجوه وانلظائر أليب هالل العسكري» للعسكري ،احلسن بن عبد اهلل بن سهل،
حققه وعلق عليه :حممد عثمان -مكتبة اثلقافة ادلينية ،القاهرة -الطبعة :األوىل،

 1428ـه2007 -م.-

«9494نظرية انلظم عند عبدالقاهر اجلرجاين» للشافيع ،د .خادل بن ربيع -حبث مطبوع
حمكم يف جملة ادلراسات -الرشقية يف جامعة طنطا جبمهورية مرص العربية العدد

السابع واثلالثون يف يويلو 2006م.

«9595وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان» البن خلاكن ،أمحد بن حممد - ،حتقيق :إحسان
عباس  -دار صادر  -بريوت.
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