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 القرآني في سياقاتها المختمفة داللية في التعبيرالعالقات ال
 عدوية عبد الجبار الشرع أ.م.د.

 جامعة بابل/كمية الدراسات القرآنية
 مقدمة:

وىنبا  ،ذ بظاىر المفظ، وفيم التعبير بحسب  ذلبك  با لبم ي نبذ  بن ذلبك  بانذاألصل في القرآن الكريم، وفي المغة األخ
يأتي دور السياق في تحديد داللة ىذه األلفاظ، وتوضيح  عانييا، وترجيح  عنًى عمى آخر ببالقرانن ال تعبددو و نيبا التبي فبي 

كيب  تكتسب  مي تيبا  بن  قابمتيبا ل با وحسب  رتبيبا فييبان ألن للالكم با  فبي التر  ،السياق. وتكون ىذه القرانن بصبور  ختمفبة
 أو بحس  القرينة لالحالية( أو لالعقمية(. ،(ٔليسبقيا أو يمحقيا  ن كم ا ((

وترتبط المغة العربية ارتباطًا وثيقًا  ن حيث في يا ببالقرانن البث ث والسبي ا لالقرينبة المفظيبة(، سبوات أكانب  سبيامية،  
 ن ألن  عانيو ال ي كن  عرفتيا إال  ن خ ل ذلك.أم غير سيامية، وبخاصة في القرآن الكريم

ولكببل طريقببة غايتيببا فببي إيصببال ال عنببى ال ببراد، فتببارو تضببفي عمببى التعبيببر الغ ببوض ابتببداتن وذلببك لح ببل ال تمقببي  
، عمبى البحببث عبن ال عنببى وحثببو عمبى  عرفتببو، ثببم تبأتي ا جابببة بعبد الحببث وا ثببارو، وتبارو تج ببلل إيجببازًا ليتمقبى الببذىن البيببان

بفاعميببة أكبببر ويببأتي البيببان والتفصببيل بعببدىا وتببارو يسببتفيم ويجيبب ، وىكببذا. وىببذا  ببا يتبببين لمببدارس فببي التعبيببر القرآنببي، وىببو 
 القدرو عمى التعبير عن ال عنى والبيان بأكثر  ن صورو.

يضاحو، وفي ىذا ال بحث سنتناول الحالة التي ت  رد بيا ىذه القرينة وتلعد ىذه الحاال  مرانن لمتعبير عن ال عنى، وا 
 في التعبير القرآني، في  عية حاال  عّدو، ولكل حالة مي تيا الداللية وخصوصيتيا، ف ن ذلك:

 ( اإلبهام ثم البيان:ٔ)
يرد أسمو  ا ييام ثم البيان في التعبير القرآني لمتشويق واالثارو في ذكر  ا ىو غبا ض و ببيم، ثبم ا فصباح عنبو  

أو  وضببحًا بعببببارا  ، فيببو أسببمو  يثيبببر انتببباه ال تمقببي ويمفتبببو إلببى ال عنببى، فبببي تتببابذ فكبببر   وايضبباحو بعببد ذلبببك،  فصبب ً 
ف بببن مبببديم مبببالوا للإن القبببرآن يفسبببر بعضبببو  ، تناسبببق، وىبببو  بببن أسبببالي  تفسبببير القبببرآن ببببالقرآن التبببي تلعبببّد أمبببو  األسبببالي 

 فيم  عاني القرآن. ، وأىل بيتو والصحابة، في ، وىي طريقة اتبعيا الرسول  ح د(ٕلبعضًا((
ففببي تفسببير لالصبب د(  ببثً  رو  عببن الحسببين بببن عمببي لعميي ببا السبب م(، أنببو نيببى أىببل العببراق عببن تفسببير القببرآن  

ن اهلل مد فسر سببحانو الصب د، فقبال  بغير عمم، حين كتبوا إليو يسألونو عن لالص د( وذكر حديثًا في ذلك، ثم مال ليم: للوا 
،  حتجًا لذلك بالسياق مرينة عمى  عنى ىذا المفظ الجديد، عمى إفيام العر ، وذلك (ٖل((كفوًا أحد د ولم يولد ولم يكن لولم يم

 في تفسير سورو ا خ ص.
 ويأتي أسمو  ا بيام ثم البيان عمى صور،  نيا أن يكون بأسمو  الخبر، و نيا ا نشات  ت ثً  باالستفيام غالبًا. 
فيكببون  ،(ٗلداللتببو الب غيببة، أ : الكبب م الببذ  يحت ببل الصببدق والكببذ  لذاتببوونعنببي بببالخبر ىنببا : خباار    فااالول 

فال عباني النفسبية ال عّببر عنيبا بمفبظ الخببر، غيبر ال عباني ، ر عبن ال عنبى فبي الج مبة االنشبانيةالتعبير فيو  ختمفًا عن التعبي
 .(٘لال عّبر عنيا باسمو  ا نشات

(، ومبد اختمبف فبي تفسبير لالخيبرا  ٓٚالبرح ن:) ِهنَّ َخْيرَاٌت ِحسَانٌ ِفيف ن ذلك مولو تعالى يصف نسات الجنبة:  
مببق مببق حسببان الخق مببقن وذلببك  بيا يببا ، فقيببل : بببأنيّن فاضبب   الخل مببق أو الخل ، (ٙلالحسببان( فببي افيببة فببي كببونين حسببان الخق

يّن نسبات البدنيا تلبرد عمبييم فبي ، وميل: إنواأللوانوميل: للخيرا  فاض   في الص ح والج ال ، وميل: حسان في ال ناظر 
 .(ٚل((...الجنة وىن أج ل  ن الحور العين، وميل: خيرا   ختارا 
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، مال: إن للالخيرا   ن نسات أىل الدنيا وىّن أج بل  بن أن ا  ام جعفرًا الصادق  (ٛلوذكر السيد الطباطباني 
ُحااوٌر مَْقوُااورَاٌت ِفااي نن ال تببأخرو فببي مولببو تعببالى: ، وترفعببو القببرا(ٜلفاالبيببام إذن واضببح فببي سببياق افيببة ،الحببور العببين((

، فعرفنبا صبفا  الخيبرا  الحسبان ىنبا (ٗٚلالبرح ن: َلْم يَْطِمْثهُنَّ ِإْنٌس قَاْبَمهُْم وال َجاانّ  (، ثم مال: ٕٚلالرح ن:  اْلِخيَامِ 
نسبات الجنبة ، وافخبر وىبو األشبير وىي صفا  الحبور العبين المبواتي ذكبرىن القبرآن، فقيبل ىبن نسبات البدنيا يتصبفّن بصبفا  

 .(ٓٔلأنين نسات الجنة
ويمحظ أن ا بيام في سياق افية كان لغرض التشبويق والترغيب  فبي الحبث عمبى الع بل لمفبوز ب با ىبو  وجبود فبي  

 الجنة  ن الخيرا ، و نو الحور العين ذوا  الصفا  الكا مة.
َِ َكِلااَ  بببانزال العببذا  بيببم، بقولببو:   ، ومببد أ ببر اهلل و ثمببو مولببو تعببالى يتحببدث عببن مببوم لببوط   َوَقَضاايْنَا ِإلَيْاا

 (.ٙٙلالحجر: اْلَْمرَ 
، وىبو أّن داببر ىبؤالت  ففّسر  افية بأنو مضى اهلل تعبالى أ بره العظبيم فبي عبذابيم  وحيبًا ببذلك إلبى نبيبو لبوط  

 .(ٔٔلبحيننات وع ل  قطوع حال كونيم  صوأثرىم الذ   ن شأنو أن يبقى بعدىم  ن نسل وب
َأنَّ َداِباَر : (ٕٔلسبيا بقولبو تعبالىفإن لاأل ر( ىنا  بيم غير  حدد، إال أنو فلّسبر بالقرينبة ال تبأخرو عنبو  بن افيبة نف 

. فيبذا لاأل بر( يعنبي: أ بر العبذا  ك با فلّسبر بالقرينبة ال تبأخرو عنبو، وللا شبارو إليبو بمفبظ لذلبك(  َهؤالِء مَْقُطوعٌ ُمْواِبِحين
ب غببًة، ويكسببببو ن ألن للال عنبببى ال قصببود إذا ورد فبببي الكبب م  لبي بببًا فإنببو يقيبببده (ٖٔلعمببى عظبببم خطببره وىبببول أ ببره((لمداللببة 

، وذلك ألنو إذا مقرقعق الس ذ عمى جية االبيام ، فإن السا ذ لو يذى  في إبيا و كل  ذى ((إعجابًا وفخا ةً 
، فبيعظم فبي (ٗٔل

 .(٘ٔلىذه افية كان لغرض خرج إليو، وىو لتفخيم لأل ر وتعظيم لو(ثم البيان في سياق  فا بيامذىنو، لذلك 
وََأْمَطرْنَاا َعمَاْيِهْم َمطَاراَ فَااْنُ ْر َكيْاَا َكااَن  :ونظيره مولو تعالى يتحدث عبن نبوع العبذا  ال نبزل عمبى مبوم لبوط  

 ( .ٗٛ:األعراف)َعاقبَُة اْلُمْجِرِمين
ال طبببر ال عتبباد ال نببزل عمبببى ن ألن  طببر عببذا  اهلل تعبببالى يختمببف عببن فنجببد ىنببا أن فبببي داللببة لال طببر( إبيا بببًا  

، أو يكون  طرًا بحجبارو  ، فقد يكون  طرًا  ن ال ات ولكنو سيل عقِرم بفيضان مد يحدث غرمًا، ك ا حدث لقوم نوح العباد
ركببة( وال تبأخرو عنبو فبي سبورو لال في نوع  طر العذا ، وتثبيتو بالقرينة المفظية ال نفصبمة  ا بيام، فجات تفسير ىذا  ّسو ة
َفَممَّاا َجااءَ َأْمرُنَاا َجعَْمنَاا َعاِليَهَاا سَااِفَمهَا وََأْمَطرْنَاا َعمَْيهَاا ِحَجاارَ َ ِماْن أيضبًا:  ، وىو مولو تعالى  تحدثًا عن موم لوط ىود

يٍل مَْنُضودٍ   (. ٕٛلىود: ِسجِّ
فبي  بورد ترمّب   األ طبار، وورود ذكبر لل(ٙٔلعجيببة -  بةأ   عم بة بع –فتبين  ن ذلك أنو  طر حجبارو  ّسبو ة  

، إذ إن  بن خصبانص (ٚٔلذكر العذا  يدّل عمى أّن العذا  كان بو، ومبد نّكبر ال طبر لمداللبة عمبى غراببة أ بره وغبزارو أثبره((
 التنكير التعظيم . 

 نين ال صّرين .وغضبو وموو بطشو في خمقو الخاط وكان ا بيام ثم البيان ىنا لبيان مدرو اهلل  
واردًا  ا نشبات. ومد يكون ىبذا (ٛٔلا نشات يعني : الك م الذ  ال يحت ل الصدق والكذ  لذاتو :اإلنشائيوالثاني   

وىبذا  ،البذ  فبي السبياق ا بيامفي التعبير القرآني في سياق االستفيام، فطريقة السؤال والجوا  تثير ال تمقي وتشومو ل عرفة 
يَاا َأيههَاا الَّاِكيَن آمَنُاوا هَاْل َأدُلهكُاْم َعمَار ِتَجاارٍَ  تُْنِجايُكْم ِماْن عَاَكاٍ  لتعبير القرآني، كالبذ  فبي مولبو تعبالى: وارد في ا األسمو 

 ( .ٓٔلالصف: َأِليمٍ 
وىبببي لغبببًة، تعنبببي: طمببب   ،فا بيبببام البببذ  فبببي افيبببة ورد فبببي لفظبببة ل التجبببارو ( فيبببي  بي بببة النبببوع، والتجبببارو أنبببواع 

 .(ٕٔلفي شرات ال تاع، واستعير ىنا لطم  الربح في أع ال الطاعة والجياد في  قاتمة العدو (ٕٓلالربح
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 (ٕٕلوفلّسبر  لفظبة لالتجبارو( ال بي ببة ببالقرانن السبيامية ال تبأخرو عنيببا ، وكأنبو ميبل:  با ىببذه التجبارو   فكبان الجببوا  
َِ َوتَُجاِهافبي مولبو تعبالى:  َِ َوَرسُااوِل َِ ِباَاْموَاِلُكْم وََأْنُفِسااُكْم َكِلكُاْم َخيْااٌر َلكُاْم ِإْن ُكْنااتُْم تَعَْممُااونَ تُْؤِمنُااوَن ِبالمَّا   ُدوَن ِفااي سَاِبيِل المَّاا

 (.ٔٔلالصف:
 .(ٖٕلبال ال والنفس باهلل ورسولو والجياد في سبيل اهلل  با ي ان،  ت ثمة األليمفكان  تجارو  نجية  ن العذا   
سبومًا بندات لفنبة خاصبة، وىبم ال سبم ون ال ؤ نبون فقبط، وىبو نبدات  ثبارو انتبباىيم، وكان سياق افية االستفيا ي   

والذ  أضفى عميو أى ية أكبر، ىبذا االسبتفيام وا بيبام فبي السبياق، ثبم إيضباحو وبيانبو  بن لبدن  ،وتوجيو عنايتيم أل ر  يم
  تعالى، وذلك ببيان ثوا  ذلك.وفي ىذا ا بيام ثم البيان حث لم ؤ نين عمى البقات في طاعة اهلل ،اهلل 

 َومَاا َأْدرَاَ  مَاا اْلقَاِرعَاةُ  مَاا اْلقَاِرعَاُة   اْلقَاِرعَاُة ، مولو تعبالى فبي بيبان  عنبى القارعبة: و ن االستفيام أيضاً  
 (.ٖ-ٔلالقارعة:
وسب ي   ،(ٕ٘ل بة: يبوم القيا، وىنبا  عنبى ببو(ٕٗل، وميل تعني: ضبر  شبيت عمبى شبيتولالقارعة( لغًة، تعني: الشدو 

وذكر الطبرسبي بعبد تفسبيره ليبا  ،(ٕٙلالقارعة بيذا االسمن ألنيا تقرع ممو  العباد بال خافة إلى أن يصير ال ؤ نون إلى األ ن
تعمبببم حقيقبببة أ رىبببا وكنبببو وصبببفيا عمبببى  ببببذلك، أن حقيقبببة القيا بببة وكنييبببا ال يعرفبببو أحبببد، إذ مبببال: لليقبببول: إنبببك يبببا  ح بببد ال

ن ا تعم  .(ٕٚل يا عمى سبيل ا ج ال((التفصيل ، وا 
وكببان ىببذا ا ج ببال فببي الوصببف فيببو شببيت  ببن إزالببة الغ ببوض والبيببان ليببذا اليببوم العظببيم، وذلببك بقرينببة السببياق  

 (.٘-ٗلالقارعة: َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكالِعْهِن اْلمَْنُفوش يَْومَ يَُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلمَبْثُوث ال تأخرو، في مولو تعالى: 
كببان ببباألداو ل ببا( التببي تسببتع ل لمسببؤال عببن غيببر  األولويمحببظ فببي السببياق السببابق اسببتفيام  تكببرر، فاالسببتفيام  

ثبببا  إبيا يببا لببد  الج يببذ ثببم كلببّرر االسببتفيام ببباألداو نفسببيا ببدد ا بيببام  العامبل، فببورد االسببتفيام بيببا عببن يببوم القيا ببة وا  لكببن حل
تعظي بًا وتفخي بًا ليبذا  األنبيباتي ىذا ا بيام ال تكرر، بل حتى عند الخاصة، وىبم ، فكان ف بشكل خاص عند النبي  ح د

 اليوم.
 (. ٖ -ٔلالحامة:  َومَا َأْدرَاَ  مَا اْلَحاقَّة مَا اْلَحاقَُّة  اْلَحاقَّة و نيا أيضًا مولو تعالى:  
وللمبببال اببببن  ،(ٜٕلمبببة ىبببي إشبببارو إلبببى القيا بببة، والحا(ٕٛلوالحامبببة لغبببًة تعنبببي: للالنازلبببة التبببي حقّببب  فببب  كاذببببة ليبببا(( 

، (ٖٓلوسبب ي  القيا ببة الحامببة ألنيببا تحببق الكفببار(( …االنببار  الحامببة الواجبببة، حببّق : أ  وجبب  يحببقق حقببًا وحقومببًا فيببو حبباق 
األ ببور  ببن وفلّسببر  الحامببة بأنيببا للالسبباعة الواجبببة الومببوع الثابتببة ال جببيت التببي ىببي آتيببة ال ريبب  فييببا، أو التببي فييببا حببواق 

 .(ٖٔلالحسا  والثوا  والعقا ، او التي تحق فييا األ ور أ  تعرف عمى الحقيقة((
واالستفيام االبيا ي فبي السبياق التعبيبر  ل يبة مبد أضبفى عمبى الحامبة  عنبى التفخبيم لحاليبا والتعظبيم لشبأنيا ، ثبم  

بيبام، فكأنبك لسب  تعم يبا إذا لبم تعاينيبا ولبم تبرق  با عمييبا ا  أضبفىأتبعيا باسبتفيام آخبر زاد فيبو سببحانو فبي التيويبلن ألنبو 
ن ببا مببال ل ببن وميببل: لل يقببال لم عمببوم ل ببا أدراك( ول ببا لببيس ب عمببوم ل ببا يببدريك( فببي ج يببذ القببرآن ،(ٕٖلفييببا  ببن األىببوال ، وا 
 .(ٖٖلن ألنو إن ا يعم يا بالصفة((يعم يا  ا أدراك

التعبيبببر كنايبببة عببببن ك بببال أى يبببة الشببببيت وبموغبببو الغايبببة فببببي وذكبببر الطباطبببباني أنبببو إبيببببام للبحقيقبببة اليبببوم وىببببذا  
 .(ٖٗلالفخا ة((
َبْت ثَمُاااوُد َوعَااااٌد ِباْلقَاِرعَاااةِ ثبببم تبببأتي القرينبببة السبببيامية ال تبببأخرو التبببي أزالببب  ا بيبببام وبّينتبببو فبببي مولبببو تعبببالى:    َكاااكَّ
ذن فٗلالحامة: الحامبة ، يبوم القيا بة، فتكبون الع مبة عمبى الوجبو (، فدل عمى أن الحامة ىي القارعة، والقارعة يوم القيا بة، وا 
 افتي:

 الحامة = القارعة . 
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 القارعة = يوم القيا ة . 
 إذن الحامة = يوم القيا ة . فيي ع مة تعدّ . 
وببذلك وضببح ا بيببام الببذ  فببي الحامببة بالقارعببة، فكانبب  فبي سببورو أخببر ، وىببي سببورو لالقارعببة( وىببي مرينببة سببيامية  

 عنيا .  نفصمة  تأخرو
ومد يكون ا بيام ثم البيان في التعبير القرآني بطريقبة الخببر بعبد االنشبات، ك با فبي الخببر بعبد االسبتفيام التجييمبي  

 (.ٕٔ-ٔٔ:لالبمد َومَا َأْدرَاَ  مَا اْلعَقَبَةُ   َفال اْقتََحمَ اْلعَقَبََة في مولو تعالى: 
أوللالثنيببة الضببيقة فببي رأس الجبببل  (ٖ٘لوالج ببذ عقبب  وعقببا  فالعقبببة ىببي: طريببقل فببي الجبببل وعببرل يرتقببى ب شببقة، 

 .(ٖٙليتعامبيا الناس، فشلّبي  النفقة في وجوه البر بيا((
طعببام اليتببا ى، وال سبباكين ثببم  باألع ببالوفلّسببر  العقبببة ىنببا باأليبباد ، والببنعم    با ي ببانالصببالحة  ببن فببك الرمببا  وا 

يقذ في  عناه لبو لبم يكبن  الطبرسي ىذا المفظ، وذكر االشتباه الذ  مد وفّسر ،(ٖٙلالذ  ىو أصل كل طاعة وأساس كل خير
، مانً : للإن ال عنى و با أدراك  با امتحبام العقببة  فبكق رمببة أو إطعبام، أ : امتحا يبا أحبد ىبذين أو ىبذا الضبر   بن مد ملدر

وال تكبون العقببة الفبك ن ألنبو عبينل والفبك فعل القر  فمو لم تقدره وترك  الك م عمى ظاىره، كان ال عنى: العقببة، فبك رمببة، 
)) دقثل يَِتيمااَ  َأْو ِإْطعَامٌ ِفي يَْوٍم ِك  َمْسَغبٍَة  َف ه رََقبٍَة وفلّسر  العقبة بالقرينة السيامية ال تأخرو في مولو تعالى:  ،(ٖٚلحق

 (.ٙٔ-ٖٔلالبمد: َأْو ِمْسِكيناَ َكا مَتْرَبَةٍ   َكا مَْقرَبٍَة 
ام بصيغة االستفيام، وىو أسمو  بميغ فبي إيصبال ال براد بإثبارو وتشبويق ال تمقبي، ثبم ورد بعبده بيبانل ليبذا فورد ا بي 

زالتو بك م  فصل.  ا بيام وا 
 .(ٖٛلوتلعّد الج مة االنشانية  وجدو لم عنى، والخبرية حاكية عنو 
نيض بعضببببو لتوضببببيح بعببببض وعمببببى ذلببببك يكببببون التعبيببببر القرآنببببي  سبببباندًا بعضببببو بعضببببًان فيببببو للكببببل  تكا ببببل يبببب 
 .(ٜٖلوتبيينو((

 اإلجمال ثم التفويل: (ٕ)
ويأتي الك م فيو  ج ً  لدرجة ا بيام ثم تردفو عبارا   فصمة لدفذ ذلك ا بيام والغ وض، وىي طريقة يتض نيا  

ْن أراد للتفسير الكتا  العزيز طمبو أواًل  ن القرآن، ف ا أج ل  نو في  التعبير القرآني في تفسير آياتو بعضيا ببعضن ألن  ق
 .(ٓٗل كان فقد فلّسر في  وضذ آخر، و ا اختصر في  كان فقد بسط في  وضذ آخر  نو((

آِخاِكيَن مَاا  وفي التعبير القرآني ورد ا ج ال ثم التفصيل في  واضذ عّدو،  نيا إبيام ا حسان في مولو تعبالى:  
 ( .ٙٔلالذاريا :  ِلَ  ُمْحِسِنينَ آتَاهُْم رَبههُْم ِإنَّهُْم َكاُنوا َقْبَل كَ 

َكااُنوا ، فكان ا حسان  ج ً  ثبم فّصبل بقولبو تعبالى: (ٔٗلوا حسان ىو فعل الخيرا  إلى الغير بضروبو ال ختمفة 
 .(ٜٔ-ٚٔلالذاريا :ِئِل وَاْلَمْحُرومَوِفي َأْموَاِلِهْم َحقٌّ ِلمسَّا َوِباْلَْسَحاِر هُْم َيْستَْغِفُروَن  َقِمياَل ِمَن المَّْيِل مَا يَْهَجعُوَن 

أ ا لال حروم( ففيو أموال،  نيا أنو ال تعفف الذ  ال يسأل، وميبل: ىبو البذ   ،(ٕٗلولالسانل( ىو الذ  يسأل الناس 
ال سببيم لببو فببي الغني ببة، وميببل: إن األصببل فببي  عنبباه أنببو ال  نببوع الببرزق بتببرك السببؤال وذىببا  ال ببال أو خببرا  الضببيعة أو 

فبنمحظ أن تفسبير ا حسبان ورد فبي تفصبي    با بعبده  ،(ٖٗلسيم  ن الغني ةن ألن ا نسبان يصبير فقيبرًا بيبذه الوجبوهسقوط ال
ففّصبببل القبببول فييبببا بالتفصبببي   الث ثبببة: وىبببي أنيبببم يقضبببون الميبببل بالصببب و، ويواصبببمونيا إلبببى السبببحر  ،(ٗٗلل بببا( ال زيبببدو

 باالستغفار، ولمسانل وال حروم نصي ل في أ واليم.
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 (٘ٗل(، أ  أصبنافًا ث ثبة، ثبم فّسبرىاٚلالوامعبة: َوُكْنتُْم َأْزوَاجاَ َثالثَاةو ن ا ج ال ثم التفصيل أيضًا مولو تعالى:  
 السَّااِبُقونوَالسَّااِبُقوَن  وََأْواَحاُ  اْلَمْشاَاَمِة مَاا َأْواَحاُ  اْلَمْشاَاَمِة  َفَاْوَحاُ  اْلمَْيمَنَاِة مَاا َأْواَحاُ  اْلمَْيمَنَاِة  بقولو: 
 (.ٓٔ-ٛلالوامعة:
، (ٙٗلفأصحا  ال ي نة يلقصد بيم الذين يلعطون كتببيم بأي بانيم، وميبل: ىبم البذين يؤخبذ بيبم ذا  الي بين إلبى الجنبة 

وميببل: ال ي نببة  ببن الببي ن  قابببل الشببؤم وىببم أصببحا  السببعادو والببي ن،  قابببل أصببحا  ال شببأ ة الببذين ىببم أصببحا  الشببقات 
وميببل: ىببم الببذين يؤخببذ بيببم ذا  الشبب ال إلببى النببار،  حا  ال شببأ ة فيببم الببذين يعطببون كتبببيم بشبب اليم،أ ببا أصبب ،(ٚٗلوالشببؤم

كبان عجببو تعظي بًا  فباألولثم عج  سبحانو وتعالى  ن الصنفين،  ،وميل: ىم ال شانيم عمى أنفسيم ب ا ع موا  ن ال عصية
الببذين  األنبيببات إتببباعوالسببابقون، ىببم السببابقون إلببى  ،العببذا  وتفخي ببًا لشببأنيم، أ ببا الثبباني فكببان تعظي ببًا وتفخي ببًا لشببأنيم فببي

 .(ٛٗلاليد  فيم السابقون إلى جزيل الثوا  عند اهلل أن ةصاروا 
 .(ٜٗلالث ثة وىذه افيا   تفرعة عمى  ا مبميا تفّرع البيان عمى ال بيَّن ، وىي بيان ل زواج 

َفِماْنهُْم  َااِلمٌ قرانن السبيامية ال تقد بة ال نفصبمة فبي مولبو تعبالى: ويلمحظ في السياق السابق أن لالسابقون( فلّسر  بال
َِ َوِمْنهُْم مُْقَتِوٌد َوِمْنهُْم سَاِبٌق ِباْلَخْيرَاِت ِبِإْكِن المََّ  (  ٕٖلفاطر: ِلَنْفِس

ُأولَِئاَ  ُيسَاااِرُعوَن ِفااي ومولبو تعببالى: (، ٛٗٔلالبقبرو: َوِلكُاالو ِوْجهَاٌة هُااَو مَُولِّيهَااا َفاسْاتَِبُقوا الَخيْاارَاِت ومولبو تعبالى:  
 .(ٓ٘ل(، أ  السابقون بالخيرا  لذلك ىم السابقون بالرح ةٔٙال ؤ نون:) اْلَخْيرَاِت َوهُْم َلهَا سَاِبُقونَ 

ثببم اسببتقرارىم ثببم ورد تفصببيل آخببر ليببذه الرح ببة ألولنببك السببابقين، فوصببف حبباليم و ببومعيم  فببي الجنببة، ثببم عببددىم  
بتفصببيل آخببر، وىببو  ، وغيرىببا  ببن نعببم افخببرو، فببي افيببا  السبب  عشببرو ال حقببة ليببا، ثببم شببرع اهلل وشببربيمفييببا وأكميببم 

، ثببم ببدأ بتفصببيل حببال أصببحا  فيببا  األربببذ عشبرو ال حقببة أيضبباً تفصبيل  ببا انتيببى إليبو حببال أصببحا  ال ي نببة فبي سببياق ا
 الش ال في سياق افيا  السبذ عشرو األخيرو.

يْنَاُكْم ِمْن آِل ِفرَْعْوَن َيسُومُوَنُكْم سُوءَ اْلعََكاِ  تعالى يخاط  بني إسرانيل:  و نيا أيضًا مولو  ْك َنجَّ  (.ٜٗالبقرو:) وَاِ 
 .(ٔ٘للك لإلبل خاصةً و عنى لالسْوم( ىو: أن تلجّشم إنسانًا  شقًة وخّطًة  ن الشّر، وأكثر  ا يقال ذ 
فالسببوت اسببم جببا ذ  ،(ٕ٘لوت العببذا  ىببو أمبحببو وأشببّده وأمطعببووالعببذا  كم ببة  ج مببة تضببم أصببنافًا كثيببرو  نببو، وسبب 

، وىببو كببل  ببا يلغببمل ا نسببان  ببن األ ببور الدنيويببة واألخرويببة(ٖ٘لل فببا  والببدات
. فيببأتي تفصببيل وبيببان سببوت العببذا  لبنببي (ٗ٘ل

فيبو   ُكْم َوِفاي َكِلكُاْم بَاالءٌ ِماْن رَبِّكُاْم َعِ ايمٌ يُاَكبُِّحوَن َأبْنَااءَُكْم َوَيسْاتَْحيُوَن ِنسَااءَ  إسرانيل في مولو تعالى في افية نفسيا : 
لبني إسرانيل عن ىبذا العبذا ، تبذكير ليبم بنع تبو عمبييم  ، وفي حديث اهلل ليذا العذا  (٘٘لتفصيل لبيان لالسوم( وتفسير

 بخ صيم  ن آل فرعون وأع اليم.
َنبِّاْْ ِعبَااِد  َأنِّاي َأنَاا ، ك با فبي مولبو تعبالى: ومد يرد العكس في طانفبة  بن افيبا  ، وىبو التفصبيل ثبم ا ج بال  

  .(ٓ٘-ٜٗلالحجر: وََأنَّ َعَكاِبي ُهَو اْلعََكاُ  اْلَِليمُ  اْلَغُفوُر الرَِّحيم 
ل ببن غفببر لببو  ببن الجنببان، ووعيببد ل ببن  فسببياق افيتببين ىببو إج ببال ل ببا فصببل  ببن افيببا  السببابقة فببي وعببد اهلل   
ِإنَّ اْلمُتَِّقاايَن ِفااي فببي الوعببد تقببدم فببي مولببو تعببالى:  األولببىن الببرجيم للعنببو اهلل(، فتفصببيل افيببة واتبببذ الشببيطا عصببى اهلل 

ال يََمسههُْم ِفيهَاا  َوَنزَْعنَا مَا ِفي ُوُدوِرِهْم ِمْن ِغلو ِإْخوَاناَ َعَمر سُُرٍر مُتَقَاِبِميَن  اْدُخُموهَا ِبَسالٍم آِمِنيَن  َجنَّاٍت َوعُيُوٍن 
 (.ٛٗ-٘ٗ:الحجر) َوٌ  َومَا هُْم ِمْنهَا ِبُمْخرَِجينَ نَ 

َلهَاا  وَاِ نَّ َجهَانَّمَ َلَمْوِعاُدهُْم َأْجمَِعايَن أ ا افية الثانية، وىي في الوعيد، فكان تفصيميا مد تقبدم فبي مولبو تعبالى:  
  (.ٗٗ-ٖٗلالحجر: سَْبعَُة َأْبوَاٍ  ِلُكلِّ بَاٍ  ِمْنهُْم ُجزْءٌ مَْقسُومٌ 

 . (ٙ٘لوبذلك كان  افيتان إج ااًل ل ا للسبق  ن الوعد والوعيد وتقرير لو(( 
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 ( التشاكل: ٖ) 
( ىبذا ذاك  بن األ بور، أ : وافقبو وشبابيو  وتكبون ال شباكمة فبي اليينبة  ،(ٚ٘لالتشاكل لغة  صدر  شبتق  بن لشباكلق

 .بة، وتكون عمى أساس ال صاح(ٛ٘لوالصورو، فأصميا  ن الشكل وىو تقييد الدابة
، فيكبون المفبظ  شباكً  لمفبظ آخبر فبي (ٜ٘لأ ا في االصط ح فيو: ذكر للالشيت بمفبظ غيبره لوموعبو فبي صبحبتو(( 

السياق بحيث يفسره، وذكر القزويني أن ىذه الصحبة مد تكون  ذكورو أو  قدرو، إذ مال: للال شاكمة، وىي ذكر الشيت بمفظ 
 :(ٔٙلوعمى أساس ذلك ي كن تقسيم ال شاكمة عمى مس ين ،(ٓٙلغيره لوموعو في صحبتو تحقيقًا أو تقديرًا((

 أن ال شاكمة تقذ في النص بين ال شاكمين ال ذكورين في إطار الت اثل. األول:
 يكون ال شاكل  حذوفًا ويقدر داخل النص في إطار الت اثل. والثاني:

 قسبم ببو، وىبو الغالب ، ومبد ال يصبرح ببو، ببل ويلمحظ األ ر نفسو عند الققسقم في القرآن الكريم، فإنو للمد يصرح بال 
 ت ا ًا ك ا يحصل في التشاكل. (ٕٙليذكر صفة  ن صفاتو ال  ز ة لو((

 . فيو ًا واضحاً  األولوالتشاكل نوع  ن أنواع التقابل، لوجود لفظين  تقابمين، ويكون  
ن ا نبحث عن االشبتراك والتشبابو بيني بان وذلبك  بيم يحتاج إلى تفسيرن لذلك فإننا ال نبحث عن االخت ف بيني ا، و  والثاني ا 

 لتوضيح ال بيم وتفسيره، أو ذكر ال قّدر بقرينة ال فسر ال ذكور.
ولببذلك ي يببل فريببق  ببن ال حببدثين إلببى إرجبباع عببدد  ببن الظببواىر المغويببة  ثببل: ا عببرا  عمببى الجببوار فببي النعببب   
حقيقبي، وليسب   سبألة ا عبرا   انعبة ليبذه الحقيقبة المغويبة ، إلى ال شاكمة، ف  يوجد عندىم نعب  سبببي ببل ىبو (ٖٙلالسببي

بل ال شاكمة فبي المفبظ ىبي السبب ، وفبي ذلبك يقبول البدكتور إببراىيم السبا راني: لللبيس لالجبوار( سبببًا فبي ىبذا، ببل مبل: إن 
 .(ٗٙللمفظ( ((لال شاكمة( في المفظ كان  سببًا في ىذا، و راعاو الشكل ىنا تقربنا  ن لفظ القدا ى وىو ل راعاو ا

ففي موليم لىذا جحر ضّ  خرٍ ( وصفوا للال رفوع وىو الجحر، بال خفوض ، وىبو لخبر (  فبأكثر العبر  ترفبذ  
ن كبان  خربًا، وال إشكال فيو، و نيم  ن يخفضو ل جاورتو لم حفوض و رادىم بذلك أن يناسببوا ببين ال تجباورين فبي المفبظ، وا 

 .(٘ٙلال عنى عمى خ ف ذلك ((
البدكتور إببراىيم السببا راني  يمبو إلبى ىبذا الببرأ  فبي أّن للال شباكمة بسبب  الجببوار تصبرفنا عبن افتعبال شببيت ويعمبل  

   (ٙٙليقوم عمى أساس فاسد، وىو إذا كان النع  ل نعو   عروف فكيف يكون إعرابو  بطً  ليذه الع مة النحوية((
 التشاكل، عمى ث ثة أجزات، ىي: وي كن تقسيم ال شاكمة في السياق أو النص، عمى أساس عناصر  

 ال شاكقل: وىو المفظ ال ذكور وال فسر، فيكون مرينة سيامية  ثبا  ال شاكل. (ٔل
 ال شاِكل: وىو المفظ ال قدر أو ال ذكور ال بيم. (ٕل
الع مة بيني ا: وىي ارتباط ال شاِكل بال شاكقل في إطار النص، وىي بدورىا تكون عمى مس ين عمى أساس الذكر  (ٖل

 قدير:أو الت
  ذكورو في سياق النص. ( أل
  قّدرو ، و فيو ة  ن  عنى سياق النص . (  ل

والتشاكل في التعبير القرآني يتضب ن الع مبة بنوعييبا، و بن اال ثمبة عمبى ذلبك: مولبو تعبالى فبي سبورو لالتبين( وىبو 
يْتُوِن يقسبم:  ومبد فلّسبر لالتبين والزيتبون( ىنبا تفسبيرا   ،(ٖ-ٔن:لالتبي َوهَاَكا اْلبَمَاِد اْلَِماينِ  َوُطوِر ِسايِنيَن  وَالتِّيِن وَالزَّ

: ىبو تيبنكم  وعبن اببن عبباس  ...للأمسم بي ا، ألني ا عجيبان  ن بين أصناف االشبجار ال ث برو  عدو،  نيا: أن اهلل 
ين والزيتببون. ىببذا وزيتببونكم، وميببل: جببب ن  ببن األرض ال قدسببة يقببال لي ببا بالسببريانية طببور تينببًا وطببور زيتببًان ألني ببا  نبتببا التبب

 .(ٚٙلوميل: التين جبال  ا بين حموان وى ذان والزيتون جبال الشأمن ألني ا  نابتي ا ، كأنو ميل: و ناب  التين والزيتون((
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ومبد أوضبح  ،(ٛٙلأ ا لالطبور( ففلّسبر بالجببل وأضبيف إلبى لسبينين( وىبي البقعبة ،أ با ل البمبد األ بين( ف كبة ال كر بة
الشيات وىي أنيا ألجل للا بانة عن شرف البقاع ال باركة ، و با ظيبر فييبا  بن الخيبر والبركبة الز خشر  سب  القسم بيذه ا

بسببكنى االنبيببات والصببالحين. ف نببب  التببين والزيتببون  يبباجر إبببراىيم و ولببد عيسببى و نشببؤه. والطببور: ال كببان الببذ  نببود   نببو 
 .(ٜٙلو بعثو((  وسى، و كة:  كان البي  الذ  ىو ىد  لمعال ين، و ولد رسول اهلل 

وكبببان ال فسبببرون فبببي عرضبببيم ليبببذه الوجبببوه أو ال عببباني حريصبببين عمبببى البببربط ببببين  عنبببى لالتبببين والزيتبببون( وببببين 
السياق، حتى ال تكون غير  ألوفة فيبون لبذلك فيبم يسبعون لبذكر كبل وجبو  بن الوجبوه ب با يقبار  ىبذا ال عنبى لتكبون ج يعيبا 

  تصمة بعضيا ببعض.
يْتُااونِ وَالتِّاايفقببال تعببالى:  ، فببأكثر ال فسببرين َوهَااَكا اْلبَمَااِد اْلَِمااينِ ثببم مببال :   َوطُااوِر ِساايِنينَ ثببم مببال:   ِن وَالزَّ

ح مبوا لالتبين( ولالزيتبون( عمبى ظباىر المفبظ والتعبيبر، أ  الفاكيتبان ال عروفتبان، عمبى حبين ح ميبا بعبض  بنيم عمبى  عنببى 
 عي ا، وىي ب د الشام.ي نم السياق، وىو:  واضذ التين والزيتون و وام

ويلمحببظ   ببا سبببق أن ىنبباك  شبباكمة فببي السببياق القرآنببي بببين لالتببين والزيتببون(  ببن جيببة، وى ببا فاكيتببان وبببين آيببا  
القسم  ن جية أخر  وى ا  واضذ وأ كنة  قدسة. لذلك حل لق لالتين والزيتبون( عمبى أني با  وامبذ بقرينبة آيبا  القسبم، وأني با 

 بي ا. ن لي ا مدسيتي ا أيضًان لذلك أمسم اهلل  وامذ و واضذ لي ا، وأ
ن تنبييًا عمى أى يتيبا الصفا  الدالة عمى عناصر الطبيعةإلى أن اهلل سبحانو أمسم للب( ٓٚلومد تنبو أستاذ  الزيد 

 في حياو الناس((.
زيتببون(، وىببو ولببو طبقنببا عناصببر التشبباكل عمببى الببنص القرآنببي السببابق لوجببدنا أن المفببظ ال شبباكل ىببو: لالتببين وال

  ذكور، إال أن فيو شينًا  ن ا بيام ن ألنو يختمف عن سانر آيا  القسم، لذلك كان تفسيره بالقرانن السيامية ال صاحبة لو.
 وال فسر وىو لوطور سينين. وىذا البمد األ ين( وىو المفظ ال شاكل، وىو مرينة سيامية  تأخرو لم شاكل .

ي  عنويببة و قببّدرو، وىببي  وامببذ الببب دن لببذلك لببم نأخببذ بظبباىر المفببظ بببل أخببذنا أ ببا ع مببة التشبباكل التببي بيني ببا فيبب
 بالتقدير بالحذف.

تَبَااَرَ  الَّاِك  َجعَاَل ِفاي السَّامَاِء بُُروجااَ َوَجعَاَل ِفيهَاا ِسارَاجاَ  و ن التشاكل أيضًا فبي التعبيبر القرآنبي، مولبو تعبالى: 
 ( .ٔٙلالفرمان: َوَقمَراَ مُِنيراَ 

َوَجعَااَل بالسببراج ىنببا لالشبب س( بقرينببة التشبباكل  ببذ لالق ببر(، بالقرينببة السببيامية ال تببأخرو،  فببي مولببو تعببالى: فببال راد 
ْمَس ِسرَاجاَ   (.ٙٔلنوح: الشَّ

والسراج يعني: المفظ ال شاكل الذ  يحتباج  ،(ٔٚلويلعّبر بو عن كل  ضيت ،غًة يعني: الزاىر بفتيمًة ودلىنٍ والسراج ل
ق ببر فيببو المفببظ ال شبباكل ال فسببر، والع مببة بيني ببا ىببي ل نيببرًا(، أ  ا ضبباتو وىببو  عطببوف عمببى السببراج. إلببى تفسببير، أ ببا ال

 فنمحظ أن الع مة ىنا لفظية  ذكورو.
نَّهَا َلَكِبيرَ ٌ ِإالَّ َعَمر اْلَخاِشِعينَ : (ٕٚلو نيا مولو تعالى ْبِر وَالوَّالِ  وَاِ   (.٘ٗلالبقرو: وَاْستَِعيُنوا ِبالوَّ

، والثاني : فلّسبر عمبى أنبو الصبوم، (ٕٚلفلّسر لالصبر( تفسيرين: األول أخذ  ن ظاىر المفظ ، وىو الصبر نفسو فقد
 . وىي مرينة تشاكمية تناظرية، وىو  ا يس ى لالتبادر(.(ٖٚلبقرينة لفظ لالص و(ن ألنو يذى  بالشره وىو  النفس

، فكانبب  لالصبب و( افيببة الكري ببة بببين الصببر والصبب وفبي ولبو أخببذنا بالتفسببير الثبباني فإننبا نجببد أن التشبباكل حببدث 
ىي ال شاكل وىي  فسبرو و عروفبة، وىبي مرينبة لم شباكل البذ  يحتباج إلبى تفسبير وىبو : لالصببر(، أ با الع مبة التبي بيني با 

 .(ٗٚلص و  تناظران فيي  عنوية  قّدروفيي ع مة تناظريةن ألن الصوم وال
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والقرينببة ىنبببا  ،بر( فببي افيببة عمببى ظبباىرو ، و عنبباه: التح ببل وضبببط ىببو  الببنفسإال أن السببياق يلشببعر بببأن لالصبب
اِبِرينَ تركي  خبر   ؤكد وىو   (، وىي مرينة لفظية  تأخرو.ٖ٘ٔلالبقرو: ِإنَّ المَََّ َمعَ الوَّ

َن اْلَخْوِا وَاْلُجوِع َولََنْبُمَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِ الصبر في مولو تعالى:  -وىو  ح د جعفر  حيسن  -وح ل أحد الباحثين 
اااِبِرينَ  ااِر الوَّ (، عمببى أنببو الصبببر عمببى الصببوم، وىببو  نببو غمببط ٘٘ٔلالبقببرو: َوَنقْااٍص ِمااَن اْلَمْااوَاِل وَاْلَْنفُااِس وَالثَّمَاارَاِت َوَبشِّ

، وىبو سواألنفبواضح، إذ السياق يدل عمى أن الصبر ىنا عمى ظاىره بدليل  ا تقد و، وىبو الخبوف والجبوع ونقبص األ بوال 
اِبِرينَ  ا ال يتسق  ذ الصوم في   .(٘ٚلبل يتسق  ذ التح ل وضبط النفس  ِإنَّ المَََّ َمعَ الوَّ

 .(ٙٚلو  ا يقو  ىذه الداللة أن الصبر ورد  قترنًا بالص و في التعبير
ح  عنبًى عمبى ونمحظ   ا سبق في التشباكل أن لبو أثبره فبي التأويبل والتفسبير لمبنص القرآنبي، وتحديبد ال عنبى وتبرجي

 آخر.
يضبباحو تلعببد مببرانن فببي التعبيببر  نجببد  ببن خبب ل ىببذا البحببث أن ىنبباك ع مببا  دالليببة فببي التعبيببر عببن ال عنببى، وا 

 والتشاكل.  نيا:ا بيام ثم البيان،وا ج ال ثم التفصيل، القرآني،
 
 الهوامش:

 .ٖٕٓ: ح د عبد ال طم  واألسموبية،الب غة  .ٔ
، و بني  الج لبين فبي تفسبير القبرآن، د. ٘ٚٔ/ٕالسبيوطي: ،، واالتقبان فبي عمبوم القبرآنٖٜابن تي ية : ينظر:  قد ة في أصول التفسير،  .ٕ

 .ٕٖٔ: لبحث(كاصد ياسر الزيد 
 .٘ٙ٘/ٓٔ ،الطبرسي: ج ذ البيان .ٖ
 .ٖٚ:  اني، الر ، والحدود في النحو لض ن رسالتان في المغة(ٕٙ/ٔ ابن السراج: ،، واالصول في النحوٜٛ/ٖ، ال برد ينظر: ال قتض  .ٗ
 .ٕٗٛينظر: دالال  التركي  ،  ح د حسنين أبو  وسى :  .٘
، وال يببزان  ٜٜٔ/ٛ، والبحبر ال حبيط ٖٓٛ/ٜٕ/ٓٔ ،البراز :، والتفسبير الكبيرٕٔٔ/ٜ، وينظبر:  ج بذ البيبان ٓ٘/ٗ ،الز خشبر :الكشاف .ٙ

ٜٔ/ٕٔ٘. 
 .ٕ٘ٔ/ٜٔ ،الطباطباني:، وينظر : ال يزانٕٔٔ/ٜ ج ذ البيان  .ٚ
 .ٜٕٔ/ٜٔال يزان  .ٛ
 .ٜٕٔ/ٜٔ يزان ال .ٜ

 .ٜٕٔ/ٜٔ، وال يزان ٕٔٔ/ٜينظر:  ج ذ البيان  .ٓٔ
 .ٜٗٔ/ٕٔ، وال يزان ٕٕٗ/ٙينظر:  ج ذ البيان  .ٔٔ
 .ٜٖ٘/ٕ، وينظر : الكشاف ٜٗٗ/ٔ ،البيضاو :أنوار التنزيل .ٕٔ
 .ٜٗٔ/ٕٔال يزان  .ٖٔ
 .ٕٓٗالطراز ، العمو  :  .ٗٔ
 .ٕٓٗ، وينظر : الطراز : ٜٖ٘/ٕالكشاف  .٘ٔ
 .ٖٗٛ-ٖٖٛ/ٛٔ/ٙكبير   ، والتفسير الٖٜ/ٕينظر: الكشاف  .ٙٔ
 .ٕٜٔ/ٛال يزان  .ٚٔ
 .٘ٛ/ٔ ،القزويني:، وااليضاح في عموم الب غة٘ٗٔ:  ،السكاكي فتاح العموم .ٛٔ
( .ٕٙٔ -ٕ٘ٔ/ٔ،الخميل:العين  .ٜٔ رق  ، لتقجق
 .ٜٕٛ/ٜٔ، وال يزان ٕٔٛ/ٜ، لتجر( ، و ج ذ البيان ٗٙٔ: الراغ  االصفياني،تح صفوان عدنان فردا  لالراغ (  .ٕٓ
 .ٜٜ/ٗوينظر : الكشاف ،ٜٕٛ/ٜٔال يزان  .ٕٔ
 .ٕٔٛ/ٜ، و ج ذ البيان ٜٜ/ٗينظر: الكشاف  .ٕٕ
 .ٖٔ٘/ٓٔ، ل مرع( ، وينظر:  ج ذ البيان ٙٙٙ فردا  ل الراغ ( / .ٖٕ
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 ، ل مرع( .ٙٙٙ، ل مرع( ، و فردا  ل الراغ ( /ٗٙٗٔ/ٖالعين  .ٕٗ
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٓٔ ج ذ البيان  .ٕ٘
 .ٕٖ٘/ٓٔال صدر نفسو  .ٕٙ
 .ٖٖٗ/ٓٔ ،  ادو ل حق(، و ج ذ البيانٛٓٗ/ٔالعين  .ٕٚ
 .ٖٖٗ/ٓٔ، لحق( ، و ج ذ البيان ٕٚٗ فردا  ل الراغ ( :  .ٕٛ
 .ٕٖٗ/ٓٔ ج ذ البيان  .ٜٕ
 .ٕٖٓ/ٛ ،ابو حيان االندلسي:، والبحر ال حيطٖٖٗ/ٓٔ، وينظر:  ج ذ البيان ٜٗٔ/ٗالكشاف  .ٖٓ
 .ٕٖٓ/ٛ، والبحر ال حيط ٖٖٗ/ٓٔ، و ج ذ البيان ٜٗٔ/ٗينظر: الكشاف  .ٖٔ
 .ٖٖٗ/ٓٔ ج ذ البيان  .ٕٖ
 .ٗ٘/ٕٓال يزان  .ٖٖ
 ،  ادو ل عق ( .ٙٚ٘،  ادو ل عق ( ، و فردا  ل الراغ ( /ٕٗٗٔ/ٕالعين  .ٖٗ
 .ٕٜٗ/ٓٔ ج ذ البيان  .ٖ٘
 .ٕٙ٘/ٗينظر: الكشاف  .ٖٙ
 .ٜٔٗ/ٓٔ ج ذ البيان  .ٖٚ
 .ٕٓٙ: ،د. صطفى ج ال الدينينظر: البحث النحو  عند األصوليين  .ٖٛ
 .٘ٗجستير( : دراسة لغوية ونحوية في تفسير البيضاو  ، عبد الوىا  حسن ح د ل رسالة  ا .ٜٖ
 .ٖٜ: ،ابن تي يو قد ة في أصول التفسير  .ٓٗ
 .٘٘ٔ/ٜينظر:  ج ذ البيان  .ٔٗ
 .ٔٓٗ -ٓٓٗ/ٛٔ، وال يزان ٖ٘ٔ/ٛ، والبحر ال حيط ٘٘ٔ/ٜ، و ج ذ البيان ٙٔ/ٗينظر: الكشاف  .ٕٗ
 .ٖ٘ٔ/ٛ، والبحر ال حيط ٘٘ٔ/ٜ، و ج ذ البيان ٙٔ/ٗينظر: الكشاف  .ٖٗ
 .ٓٓٗ/ٛٔوال يزان  ،٘٘ٔ/ٜ، و ج ذ البيان ٘ٔ/ٗينظر: الكشاف  .ٗٗ
 .ٕٗٔ/ٜينظر:  ج ذ البيان  .٘ٗ
 .ٕٗٓ/ٛ، والبحر ال حيط ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٜ، و ج ذ البيان ٕ٘/ٗينظر: الكشاف  .ٙٗ
 .ٕٖٔ/ٜٔينظر: ال يزان  .ٚٗ
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٛ، والبحر ال حيط ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٜ، و ج ذ البيان ٕ٘/ٗينظر: الكشاف  .ٛٗ
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٜٔينظر: ال يزان  .ٜٗ
 .ٕٖٔ/ٜٔال يزان  .ٓ٘
 ،  ادو ل سام( .ٖٛٗل سوم(، و فردا  الراغ  : ، ادو ٙٚٛ/ٕالعين  .ٔ٘
 .ٜٕٚ/ٔينظر: الكشاف  .ٕ٘
 .٘ٓٔ/ٔ،  ادو لسوت( ، وينظر:  ج ذ البيان ٔٚٛ/ٕالعين  .ٖ٘
 ،  ادو لسوت( .ٔٗٗ فردا  لالراغ ( / .ٗ٘
 .٘ٓٔ/ٔ، و ج ذ البيان ٜٕٚ/ٔينظر: الكشاف  .٘٘
 .ٕٜٖ/ٕ، وينظر: الكشاف ٛٗٗ/ٔأنوار التنزيل  .ٙ٘
 ، ل شكل( .ٜٖٚ/ٕالعين  .ٚ٘
 ،  ادو ل شكل( .ٕٙٗفردا  ل الراغ ( :   .ٛ٘
 .ٗٔٔ/ٔ ،ابن عاشور:تحرير التحبير .ٜ٘
 .ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٕ، واالتقان، لمسيوطي ٜٕ-ٕٙ/ٙ،وينظر:ا يضاحٖٛ٘-ٖٙ٘التمخيص في ا يضاح ، الخطي  القزويني : .ٓٙ
 .ٖٙ-ٕٙ: فايز عارف القرعان،د.، وينظر: التقابل والت اثل في القرآن الكريمٕٛٙ-ٕٚٙ: ،ابن سينا ينظر: ا شارا  والتنبييا   .ٔٙ
 .ٕٓ٘الطبيعة في القرآن الكريم ، د. كقاصد ياسر الزيد  :  .ٕٙ
ي النع  السببي ىو  ا دّل عمى صفة في اسم لبو ارتبباط ببال تبوع ، ويكبون دان بًا  فبردًا ويتببذ  تبوعبو فبي تعريفبو وتنكيبره ويتببذ  با بعبده فب .ٖٙ

 .ٕٔٛ-ٕٓٛ، وشرح مطر الند  ، ابن ىشام : ٕٔٗ-ٕٓٗتذكيره وتأنيثو . ينظر: ال قر ، ابن عصفور : 
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 ل بحث( .ٖٕ شاكمة المفظ والنظر إلى ال عنى ، د. إبراىيم السا راني :  .ٗٙ
 .ٕٔٛ-ٕٓٛ: ،ابن ىشامشرح مطر الند  .٘ٙ
 .ٕٗ:  ، شاكمة المفظ والنظر إلى ال عنى .ٙٙ
 .ٔٔ٘ - ٓٔ٘/ٓٔ، وينظر:  ج ذ البيان ٕٛٙ/ٗالكشاف  .ٚٙ
 .ٔٔ٘/ٓٔان ، و ج ذ البيٕٛٙ/ٗينظر: الكشاف  .ٛٙ
 .ٜ٘ٔ -ٜٗٔ، وينظر: الطبيعة في القرآن الكريم : ٜٕٙ/ٗالكشاف  .ٜٙ
 .ٕٓ٘الطبيعة في القرآن الكريم ، د. كقاصد ياسر الزيد  :  .ٓٚ
 ل سرج( . ٙٓٗ فردا  ل الراغ ( :  .ٔٚ
 . ٖ٘ٔينظر : البقرو :  .ٕٚ
 .ٖ٘ٔ/ٔينظر: ال يزان  .ٖٚ
 .ٗ٘ٔ/ٔ، وال يزان ٓٓٔ-ٜٜ/ٔ، و ج ذ البيان ٕٛٚ -ٕٚٚ/ٔينظر: الكشاف  .ٗٚ
 .ى ، د. إبراىيم السا راني ل بحث(وىناك كثير  ن اال ثمة عمى التشاكل في السياق القرآني ، ينظر:  شاكمة المفظ والنظر إلى ال عن .٘ٚ
 .ٖٕٓٓب ٕٕٓٓ حاضرا  الدكتور كقاصد ياسر الزيد ، سنة  .ٙٚ

 
 ثبت الموادر والمراجع:

 القرآن الكريم-
:  ح ببد أبببو الفضببل قيببقىببب(، تحٜٔٔعبببد الببرح ن بببن أبببي بكببر السببيوطي ل : جبب ل الببدين اإلتقااان فااي عمااوم القاارآن -ٔ

  .ٜ٘ٚٔإبراىيم، الييأو ال صرية العا ة لمكتا ، القاىرو ، 
 مٖٜٚٔ: د. عبد الحسين الفتمي،  طبعة النع ان في النجف األشرف، قيق: أبو بكر بن السراج، تحالوول في النحو -ٕ
لحسين بن عبد اهلل بن سبينا:  بذ الشبرح لم حقبق: نصبير البدين الطوسبي، وشبرح الشبرح : أبو عمي ااإلشارات والتنبيهات -ٖ

 . ٜٚ٘ٔ-ىبٖٚٚٔلمع  ة: مط  الدين الراز ،  طبعة الحيدر  ، طيران ، 
ىبب(، تحقيبق: عببد القبادر عرفبا  العشبا حسبونة، دار الفكبر، بيبرو ، ٜٔٚ: البيضباو  ل  أنوار التنزيل وأسرار التاويال -ٗ

 م.ٜٜٙٔ
: جبب ل البببدين أبببو عببببد اهلل  ح ببد بببن عببببد الببرح ن ال عبببروف اإليضاااف فاااي عمااوم البالغاااة )المعااااني والبيااان والباااديع(  -٘

 .مٜٜٛٔار الكتا  العال ي، بيرو ، ، د٘ىب(، شرح وتعميق: د.  ح د عبد ال نعم خفاجي، طٜٖٚبالخطي  القزويني ل 
 .مٜٓٛٔن، دار الرشيد لمنشر، بغداد، : د.  صطفى ج ال الديالبحث النحو  عند الووليين -ٙ
،  ؤسسببة ٕىببب(، ط٘ٗٚ:  ح ببد بببن يوسببف الشببيير بببأبي حيببان األندلسببي ل  البحاار المحاايط )تفسااير القاارآن الكااريم( -ٚ

 م.ٜٜٓٔ ،التاريخ العربي، دار إحيات التراث العربي، بيرو 
 م.ٜٗٛٔ ، :  ح د عبد ال طم ، الييأو ال صرية العا ة لمكتاالبالغة والسموبية -ٛ
 م.ٜٗٛٔىب(، الدار التونسية لمنشر، تونس، ٕٚٛٔ:  ح د بن طاىر بن عاشور ل  تحرير التحبير -ٜ

 م.ٕٔٓٓ، إحيات التراث العربي، بيرو دار ، ٗطىب(، ٙٓٙ: ا  ام الفخر الراز  ل  التفسير الكبير -ٓٔ
 م.ٜٜٗٔ -ىب٘ٔٗٔ، األردنكز الجا عي لمنشر، أربد، : د. فايز عارف القرعان، ال ر التقابل والتماثل في القرآن الكريم -ٔٔ
: لجبب ل البببدين  ح بببد عببببد البببرح ن القزوينببي الخطيببب ، ضببببطو وشبببرحو عببببد البببرح ن التمخااايص فاااي عماااوم البالغاااة -ٕٔ

 م.ٕٖٜٔب صر،  ،، ال طبعة الرح انيةٕالبرمومي، ط
: وتعميببق قيببقبببن عيسببى الر بباني، تح : أبببو الحسببن عمببيالحاادود فااي النحااو )ضاامن ثااالث رسااائل فااي النحااو والمغااة( -ٖٔ

 م.ٜٗٛٔوتقديم: د. إبراىيم السا راني، دار الفكر لمنشر والتوزيذ، ع ان، 
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 م.ٜٜٚٔ:  ح د حسنين أبو  وسى،  كتبة وىبة، القاىرو، دالالت التراكي  دراسة بالغية -ٗٔ
:  ح ببد قيببقىببب(، تحٔٙٚر  ل  : أبببو  ح ببد عبببد اهلل ج ببال الببدين بببن ىشببام األنصبباشاارف قطاار الناادا وباال الواادا -٘ٔ

 ىب.ٕٖٛٔ، ٕ حي الدين عبد الح يد، ط
: يحيببى بببن ح ببزو بببن عمببي بببن إبببراىيم العمببو  الي ببي ل  الطااراز المتضاامن لساارار البالغااة وعمااوم حقااائق اإلعجاااز -ٙٔ
 م.ٜٜ٘ٔ، شاىين، دار الكت  العم ية، بيرو ىب(،  راجعة وضبط:  ح د عبد الس م ٘ٗٚ
: د.  يبببد  ال خزو بببي ود. إببببراىيم السبببا راني، تصبببحيح قيبببقىبببب( ، تح٘ٚٔببببن أح بببد الفراىيبببد  ل   : الخميبببلالعاااين -ٚٔ

 ىب.ٗٔٗٔاألستاذ: أسعد الطي ،  طبعة بامر ، مم، إيران، 
: أبببو القاسببم جببار اهلل  ح ببد بببن ع ببر الز خشببر ، الكشاااا عاان حقااائق التنزياال وعيااون القاوياال فااي وجااو  التاوياال -ٛٔ

لبنبان لد.  ( ، وطبعبة  نشبورا   -، دار ال عرفة لمطباعبة والنشبر، بيبرو ٖعبد الس م شاىين، طتصحيح وضبط:  ح د 
 م .ٖٕٓٓلبنان،  - ح د عمي بيضون، دار الكت  العم ية، بيرو 

ىب(، ومف عمى تصحيحو ٛٗ٘: أ ين الدين أبو عمي الفضل بن الحسن الطبرسي ل  مجمع البيان في تفسير القرآن -ٜٔ
 ىب.ٕٖٛٔ، ، مم،  ؤسسة كتابفروش إس  يةٖحسن الشعراني، طالشيخ أبو ال

ىببب(، ٕٓ٘: أبببو القاسببم الحسببين بببن  ح ببد بببن الفضببل ال شببيور بالراغبب  األصببفياني ل معجاام مفااردات ألفااا  القاارآن -ٕٓ
 م.  ٕٜٚٔ، دار القمم، د شق، والدار الشا ية ، بيرو ، ٗ: صفوان عدنان داوود ، طقيقتح
:  ح ببد ، بإشببرافصببدر عظي ببةي العببباس  ح ببد بببن يزيببد ال بببرد، تحقيببق:  ح ببد عبببد الخببالق : صببنعة أبببالمقتضاا  -ٕٔ

 ىب.ٖٙٛٔتوفيق عويضة، القاىرو، 
: أح د عبد الستار الجبوار  وعببد اهلل الجببور ، قيقىب(، تحٜٙٙ: عمي بن  ؤ ن ال عروف بابن عصفور ل  المقر  -ٕٕ

  طبعة العاني، بغداد.
 ىب.ٜٖٚٔ ، دار الكت  ا س  ية، طيران،ٖط ،ىب(ٕٓٗٔ: السيد  ح د حسين الطباطباني ل  رآنالميزان في تفسير الق -ٖٕ

 الرسائل الجامعية:
كميبة  -: عبد الوىبا  حسبن ح بد، رسبالة  اجسبتير، جا عبة بغبداد دراسة لغوية ونحوية في تفسير البيضاو  -ٔ

 م.ٜ٘ٛٔافدا ، 
 البحوث:
السببا راني، ل جمببة الضبباد( تصببدرىا الييببأو العميببا لمعنايببة بالمغببة  : إبببراىيممشاااكمة المفاا  والن اار إلاار المعناار -ٔ

 م.ٜٛٛٔشباط  -ىبٕٛٓٗ، ج اد  افخرو ٔالعربية في الج يورية العرامية، ج
 –: د. كاصبد ياسبر الزيبد ،  جمبة آدا  الرافبدين جا عبة ال وصبل منهج الجاللين فاي تفساير القارآن الكاريم -ٕ

 م.ٜٚٚٔلسنة  ٛم، وٜٗٚٔ، ٘، العدد مس ان –كمية افدا  


