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امللخص:
يتنــاول هــذا البحــث التعريــف جبهــود اإلمــام أمحــد بــن حممــد البَســيلي مــن خــال
إبـراز دراســته البالغيــة للمفــردة القرآنيــة يف كتابــه (نكــت وتنبيهــات يف تفســر القــرآن
اجمليــد) وأييت البحــث إلب ـراز جهــود مــن مل يُعرف ـوا يف احلقــل البالغــي ،وهلــم آراء
وتوجيهــات يف جمــال البالغــة التطبيقيــة.
عـ َّـرف الباحــث يف هــذا البحــث ابإلمــام البَســيلي وذكــر هنجــه البالغــي يف
وقســم البحــث إىل ثالثــة مباحــث تنــاول فيهــا جوانــب املفــردة القرآنيــة ،ففــي
كتابــهَّ ،
املبحــث األول ذكــر جهــده يف تبيــان أسـرار اختيــار املفــردة القرآنيــة دون مرادفاهتــا،
ويف املبحــث الثــاين تنــاول الداللــة البالغيــة هليئــة الكلمــة ،ويف املبحــث الثالــث تنــاول
داللــة تقــدمي املفــردات بعضهــا علــى بعــض ،وختــم البحــث أبهــم النتائــج الــي توصــل
إليهــا ،ومنهــا َّ
أن البَســيلي أتثــر بشــيخه ابــن عرفــة التونســي يف تفســره ،خصوص ـاً
يف هنجــه البالغــي ،ومتيــزه يف دراســة بالغــة املفــردة القرآنيــة يف تقييــده الصغــر دون
غريهــا مــن أبـواب البالغــة.
وتنبيهات.
نكت
ٌ
الكلمات املفتاحية :بالغة املفردة القرآنية -البسيليٌ -
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The eloquence of the Quranic Vocabulary
When Imam AL-bsili Write
(jokes and alerts on interpreting Quran Majeed)
Presentation and treatise

Abstract:
This research addresses definition Imam Ahmed Bin
Mohamed effort albsili by eating the rhetorical effort by
examining the Quranic vocabulary in writing (jokes and alerts
on interpreting Quran Majeed) comes searching for trying to
highlight the efforts of did not know in the field of rhetoric،
and their opinions and guidance in the field of rhetoric Applie.
In this research the researcher knew Imam albsili rhetorical
approach stated in writing، and research into three detectives
on the aspects of the Quranic vocabulary، first female effort
in showing the secrets of choosing the Quranic vocabulary
without synonyms، and in the second section dealing with
rhetorical significance for body Floor، and in the third section
addressing indications provide vocabulary on each other، and
sealing the main research findings، including that albasili
affected by his Shaykh Ibn Arafa Tunisian explained، including
the rhetorical approach، as well as characterize albasili in
individual communication study Koranic little without restriction
Other sections of the rhetoric.
key words: eloquence, Vocabulary, AL-bsili, jokes and
alerts.
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املقدمة:
القــرآن الكــرمي منــذ نزولــه علــى نبينــا  وهــو موضــع أتمــل صحابتــه ومــن بعدهــم
مــن التابعــن ،وطــال أتمــل العلمــاء فيــه جي ـاً بعــد جيــل ،يتوارثــون علمــه ودقائقــه،
ويُضيــف إليهــا كل َعلَــم ُمـ ْـرز فيــه مــا اهتــدت إليــه قرحيتــه وفــق أصــول التفســر،
وأصبــح يف الدراســات القرآنيــة أعــام كبــار ومؤلفــات ذات شــهرة ،حظــي كثــر منهــا
إببـراز جهــود أصحاهبــا ،والتعمــق يف فكرهــم ،وذكــر مــا أضافــوه علــى ســابقيهم إال
َّ
تنل جهودهم احلظوة والدراسة؛ خاصة يف الدرس البالغي،
أن الكثري يف املقابل مل ْ
فكثــر مــن علمــاء هــذا الفــن ممــن آثــروا الــدرس التطبيقــي ألســاليب البالغــة مل تذكــر
جهودهــم يف إطــار التأريــخ البالغــي ،وال يعــرف بعضهــم إال ابالســم فقــط ،ومــن
هــؤالء أيب العبــاس البَســيلي ،تلميــذ اإلمــام ابــن عرفــة األندلســي ،فقــد كانــت لــه
جهــود ونظـرات اســتفادها مــن شــيخه كمــا ذكــر مــع أتملــه يف هــذه اآلايت ،إضافــة
المتالكــه األدوات اللغويــة الــي مكنتــه مــن معرفــة بواطــن إعجــاز القــرآن الكــرمي،
الســنيات األخــرة ،فتفســره الكبــر ُحقــق منــه
وهــذا اإلمــام مل تظهــر كتبــه إال يف ُ
ســورة البقــرة وآل عمـران((( ،وأمــا تفســره الصغــر فطبــع يف املغــرب عــام 2008م(((،
وهــو موضــع دراســي هنــا .وتعــود أســباب اختيــار املوضــوع لــآيت:
 -١إبـراز جهــد َعلَــم مــرز أفــى عمــره يف تفقــه كتــاب هللا  والزم مــن أجــل فهمــه
كثــر مــن العلمــاء ،فكانــت لــه نظراتــه واجتهاداتــه.
 -٢تنــوع مســائل البالغــة الــي ذكرهــا يف كتابــه ،فقــد تنــاول فيــه كثـراً مــن مســائل
علــم املعــاين والبيــان وقليـاً مــن مســائل علــم البديــع.
 -٣إظهــار قيمــة علــوم البالغــة ،ووجــوب دراســتها ملــن أراد أن يتفقــه يف كتــاب هللا،
و َّأنــا علــم أصيــل يف فهمــه وارتبــاط اإلعجــاز هبــا.
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 -٤احلديــث عــن أمهيــة املفــردة القرآنيــة ،و َّأنــا اللبنــة الثانيــة يف بنــاء الــكالم ،وتبيــان
َّأنــا وجــه مــن وجــوه اإلعجــاز يف القــرآن ،فقــد جــاءت دقيقــة يف كل موضــع وتركيــب
وردت فيــه.
وأمــا منهجــي يف هــذا الدراســة فهــو املنهــج االســتقرائي ،فقــد تتبعــت فيــه كل
مــا ذكــره البَســيلي مــن املســائل البالغيــة املتعلقــة ابملفــردة وتصنيفهــا وفــق مباحــث
هــذه الدراســة ،مــع التحليــل والتعقيــب والرتجيــح بــن اآلراء األخــرى للمفسـرين إن
اســتلزم األمــر.

الدراسات السابقة:
ظ البَســيلي ابلدراســة وتبيــان جهــده لعامــة القـراء واملتخصصــن ،فلــم أجــد
مل حيـ َ
لــه إال دراســة واحــدة تتبعــت مصــادره النحويــة واألدبيــة والبالغيــة يف كتابــه (التقييــد
الصغــر) للدكتــور حممــد الطـراين ،وذكــر مــن مصــادره البالغيــة كتابــن :املثــل الســائر
البــن االثــر ومفتــاح العلــوم للســكاكي((( ،واكتفــى فيهمــا ابلتعريــف مبؤلفيهمــا ،وذكــر
االقتبــاس دون تعليــق.

التعريف ابإلمام البَسيلي وشيوخه وتالميذه وكتبه:
أوالً :كنيته وامسه ونشأته:

ـص علــى ذلــك يف
هــو أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد البَســيلي كمــا نـَ َّ
مقدمــة كتابــه التقييــد الكبــر((( ،وأمســاه ابــن خملــوف صاحــب كتــاب (شــجرة النــور
الزكيــة يف طبقــات املالكيــة) أمحــد بــن عمــر ،وهــو وهــم؛ ملخالفتــه كل املصــادر الــي
ذكــرت ترمجتــه ،وهــو فقيــه مالكــي ،مــن أهــل تونــس ،وعُــرف أبنـَّـه مــن أشــهر تالميــذ
املفســر ابــن عرفــة التونســي.
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اثنياً :ميالده ووفاته:
نص ـوا علــى اتريــخ وفاتــه وأنـَّـه عــام ،((( 830
ال يُعــرف اتريــخ ميــاده ،وإّنــا َّ
وقيــل عــام .((( ٨٤٠
اثلثا :شيوخه:
ـص عليهــم ،واألقــرب َّأنــم أكثــر مــن ذلــك،
تتلمــذ البَســيلي علــى ســتة شــيوخ نـُ َّ
وهــم:
 -١أبو عبدهللا حممد بن حممد بن ُمسافر العامري(((.
 -٢أبــو عبــدهللا حممــد بــن أمحــد بــن موســى البطــرين األنصــاري((( األندلســي ،ولــد
مبدينــة تونــس ســنة  703ه ـ((( ،وخطــب جبامــع الزيتونــة ،ودرس علــى علمــاء ُكثــر
ذكرهــم ابــن حجــر(.((1
ابلقصــاري ،لــه اضطــاع
 -٣أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عبدالرمحــن عُــرف َّ
كبــر ابلنحــو ،وشــرح الــردة ،وشــرح شـواهد املقــرب البــن عصفــور ،وكان حيّـاً بعــد
التســعني وســبعمائة(.((1
 -٤أبــو عبــدهللا حممــد بــن حممــد بــن عرفــة الورغمــي التونســي ،ولــد عــام 716هــ،
ووصــف ابإلمــام املقــرئ الفروعــي األصــويل البيــاين ،وكلَّهــا أوصــاف تــدل علــى علــو
كعبه يف العلم ،وأخذه عن مجع من العلماء؛ وكان إماماً وخطيباً يف جامع الزيتونة
ملــدة مخســن ســنة ،ومــن مؤلفاتــه :تقييــده الكبــر يف املذهــب (املالكــي) ولــه اختصــار
علــى كتــاب احلــويف ،وتفســره املشــهور ،وتــويف عــام 803هــ ،وهــو أشــهر شــيوخه(.((1
 -٥أبــو مهــدي عيســى بــن أمحــد بــن حيــى وقيــل :حممــد الغربيــي املالكــي ،قاضــي
تونــس وعاملهــا ،أخــذ عــن ابــن عرفــة ،وعـ َّـد ابــن خملــوف صاحــب كتــاب (شــجرة
النــور الزكيــة) البَســيلي مــن تالميــذه ،وتــويف عــام 813ه ـ (.((1
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 -٦أبــو زيــد عبدالرمحــن بــن حممــد بــن حممــد بــن احلســن بــن خلــدون احلضرمــي ،ولــد
عــام 732هــ ،وتــوىل قضــاء الــداير املصريــة يف عهــد امللــك الظاهــر وابنــه الناصــر،
وتــويف عــام 808هــ ،ولــه مــن املؤلفــات :مقدمتــه املعروفــة املســتلة مــن اترخيــه املوســم
بـ(العــر ودي ـوان املبتــدأ واخلــر يف معرفــة أايم العــرب والعجــم والرببــر ومــن عاصرهــم
مــن ذوي الســلطان األكــر) ولــه لبَّــاب احملصــل يف أصــول الديــن ،وشــفاء الســائل
لتهذيــب املســائل ،وكتابــه الــذي ترجــم فيــه لنفســه( ،((1وذكــر ابــن خملــوف َّ
أن البَســيلي
تتلمــذ عليــه(.((1
رابعاً :تالميذه:
من أشهرهم:
ابلرصــاع ،ولــه ُمِؤلــف
 -١أبــو عبــدهللا حممــد بــن قاســم األنصــاري التونســي ،لُقــب َّ
بعن ـوان (تذكــرة احملبــن يف أمســاء ســيد املرســلني) و(التســهيل والتقريــب والتصحيــح
لروايــة اجلامــع الصحيــح) و(اجلمــع الغريــب يف ترتيــب آي مغــي اللبيــب) وغريهــا مــن
املؤلفــات ،وكان إمامـاً وخطيبـاً جلامــع الزيتونــة(.((1
 -٢أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عبــدهللا الشــهري اببــن ُكحيــل ،ولــد بتونــس ودرس
على الربزيل وعبدهللا القرشــي وأخذ عن البَســيلي املنطق(.((1
خامساً :نشأته:

مل يُعــرف مــن حياتــه إال القليــل ،منَّهــا أنـّـه كان يُقــري مــن يطلــب علمــه يف
ســقيفة داره ،وأكثــر جمالســه هنــاك ،وذكــر أنـَّـه درس يف املدرســة احلكيميــة(.((1
سادساً :مؤلفاته:

ذكــر املرتمجــون لــه ســتة مؤلفــات يف مخســة فنــون ،هــي :التفســر والرتاجــم
واملنطــق والعــروض والفقــه ،وهــذه املؤلفــات هــي :التقييــد الكبــر يف تفســر كتــاب
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هللا اجمليــد( ،((1والتقييــد الصغــر ،وهــو موضــع البحــث ،وتقييــد يف الوفيــات ،وشــرح
علــى اجلمــل يف املنطــق ،وشــرح علــى اخلزرجيــة يف العــروض ،وشــرح علــى املدونــة(.((2

التعريف مبنهجه البالغي:
صنَّــف البالغيــون احملدثــون املؤلفــات البالغيــة يف مدرســتني؛ املدرســة الكالميــة
َ
واملدرســة األدبيــة ،وذكــروا لــكل منهمــا خصائــص متميــزة ،فذكــروا لــأوىل عــدة
ممي ـزات نالحظهــا يف مدرســة املفتــاح ،وهــي:
 العناية ابلتعاريف والتقسيم املنطقي واجلدل واملناقشة. احلرص على القواعد احملددة ،واإلقالل من الشواهد القرآنية واألدبية. اســتعمال أســاليب املناطقــة والفالســفة يف احلكــم علــى الــكالم ،وتوظيــفمصطلحــات احلســن والقبــح عندهــم.
بينما املدرسة األدبية ختالفها يف ذلك ،فهي تتميز ب ــ:
 االبتعاد عن التقسيمات املنطقية وكثرة التحديد والتعريف. استعمال املقاييس الفنية يف احلكم على الشواهد األدبية. تتميز ابألســاليب الســهلة يف طرح الفكرة وعرضها دون تعقيد وغموض وإلباسيف الرتاكيب(.((2
والبَســيلي مــن أصحــاب هــذه املدرســة يف كتابــه هــذا ،فعبارتــه دقيقــة ال تبلــغ
حــد الغمــوض ،ينفــذ إىل الغــرض مباشــرة دون مقدمــات أو اســتطرادات ،وكان
حيــرص علــى ذكــر الغــرض البالغــي والتعليــل لــه يف أقــل عــدد ممكــن مــن الكلمــات،
فــكان مســتحضراً لفكــرة الكتــاب ،وأنـَّـه نــكات وتنبيهــات يُكتفــى فيهــا ابللمحــة
الدالــة الــي يفهمهــا ال ُق ـراء ،إضافــة إىل اســتحضاره َّ
أن مــن يقــرئ تقييــده هــذا هــم
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العلمــاء وطلبــة العلــم الذيــن ميتلكــون كثـراً مــن املعــارف والفنــون وفهــم للمصطلحــات
تغــي املؤلــف عــن الشــرح واإليضــاح ،وســأذكر منهجــه التفصيلــي يف تنــاول اآلايت
القرآنيــة مــن خــال الوجهــة البالغيــة.
أوالً :التحليل البالغي عند اإلمام البَسيلي:
اعتمــد البَســيلي يف ذكــر الغــرض البالغــي الختيــار الكلمــات أو تبيــان بالغــة
هيئتهــا الصرفيــة علــى عــدة طــرق ،منهــا:
 -١اف ـراض َّ
أن ســائالً أتمــل يف اآليــة القرآنيــة ،فــدر يف خلــده أســئلة حــول ســر
اختيــار هــذه الكلمــة دون غريهــا ،أو ســر اختيــار هــذه اهليئــة دون سـواها ممــا يُشــكل
أو لتبيــان العلــة ،فيجيــب علــى مــا يــدور يف ســره ،وهــذه الطريقــة كثــرة يف تقييــده(،((2
وهــي طريقــة أهــل الشــروح واحلواشــي يف عــرض أفكارهــم ليوصلوهــا إىل مــن يقــرئ
كتبهــم.
 -٢اســتند يف بعض الواضع على قلتها على ما ذكره املفســرون قبله وأحال عليهم
﴿ويـَْقتـُلُــو َن النَّبِيِّيـ َـن بِغَْي ـ ِر َحـ ٍّـق﴾( ،((2فكلمــة (حــق)
كمــا يف تفســره لقولــه تعــاىلَ :
نُ َّكــرت يف هــذه الســورة وعُرفــت يف البقــرة ،فذكــر أ ّن التنكــر يف ســورة آل عم ـران
لنزولــه أوالً ،وهــو شــبيه بتعليــل الزخمشــري لتنكــر كلمــة (آمنــا)( ((2يف قولــه تعــاىل:
﴿وإِ ْذ قَـ َ ِ
اج َعـ ْـل َهـ َذا بـَلَـ ًـدا آَِمنًــا﴾(.((2(((2
ب ْ
ـال إِبـَْراهيـ ُـم َر ِّ
َ
 -٣علَّــل لبعــض التســاؤالت البالغيــة أبكثــر مــن علــة حماولــة منــه حلصــر الدقائــق
البالغيــة الــي ميكــن أن حيملهــا األســلوب(.((2
 -٤كان البَســلي دقيقـاً يف أتمــل اآلايت ،فــكان يـوازن بــن املتقابــات ،ويذكــر مــا
فيهــا مــن تطابــق واختــاف ،مــع تبـ ّـن لألس ـرار البالغيــة للعــدول عــن املقابــل(،((2
وكان شــغوفاً ابملتشــابه اللفظــي ويُعلــل لــكل مــا يذكــره(.((2
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 -٥يف بعــض املواطــن بـ َّـن ســر إيثــار حــرف علــى حــرف مــن خــال ذكــر القاعــدة
ِ
اعلَ ُم ـوا
البالغيــة املقــررة كمــا يف حتليلــه لقولــه تعــاىل ﴿ :فَـِإ ْن لَـ ْـم يَ ْســتَجيبُوا لَ ُكـ ْـم فَ ْ
أَنَّ َمــا أُنْـ ِزَل بِعِْلـ ِم اللَّـ ِـه﴾( ،((3فاآليــة ذكــر فيهــا (إن) دون (إذا) وعلــل البســيلي لذلــك
أبنـَّـه «عُــر بــ(إن) دون (إذا)؛ َّ
ألن (إن) تدخــل علــى املمكــن املســتحيل ،و(إذا)
تدخــل علــى مــا يتحقــق وقوعــه ،وأيضـاً (إن) تدخــل علــى مــا يُطلــب وقوعــه ،وعــدم
اســتجابتهم ممــا يُطلــب عــدم وقوعــه»(.((3
 -٦أحــال يف بعــض املواطــن علــى الشـواهد البالغيــة ،وهــي قليلــة كتعليلــه للحــذف
﴿ولََق ـ ْد أ َْهلَ ْكنَــا الْ ُقـ ُـرو َن﴾( ،((3فذكــر َّ
أن يف اآليــة حذف ـاً للمضــاف
يف قولــه تعــاىلَ :
كقولــه تعــاىل﴿ :الْ َق ْريَـةَ﴾(.((3
 -٧مــن لفتاتــه اجلميلــة يف اســتقراءه البالغــة القرآنيــة مــا ذكــره مــن َّ
أن احلــذف مســة
ـال أَلْ ِق َهــا يَــا
ابرزة يف القصــص القــرآين إال يف موطــن واحــد ،وهــو قولــه تعــاىل﴿ :قَـ َ
اهــا فَـِإ َذا ِهـ َـي َحيَّـةٌ تَ ْسـ َـعى﴾( ((3وعلّــل لذلــك ابلغرابــة يف حتــول العصــا
وســى * فَأَلْ َق َ
ُم َ
إىل احليــة ،وهــي علــة ذكرهــا البالغيــون يف حــذف املفعــول بــه ،وذكرهــا البَســيلي يف
ذكــر املســند(.((3
وكربطــه الفعــل (اذكــر) بتســلية النــي  والفعــل (اتــل) الـوارد يف حقــه أبنـَّـه إنــذار
ألمتــه( ،((3ومنهــا ذكــره َّ
أن تقــدمي لفــظ (شــهيدا) علــى غــره مــن الكلمــات وقــع يف
القــرآن كلــه إال موضع ـاً واحــداً ،وهــو قولــه تعــاىل﴿ :قُـ ْـل َك َفــى بِاللَّـ ِـه بـَْينِــي َوبـَيـْنَ ُكـ ْـم
يدا﴾(.((3(((3
َش ـ ِه ً
 -٨اهتـ َّـم البَســيلي بعلــم املناســبات ،ولــه مالحظــات دقيقــة تنــم عــن فهمــه للروابــط
الدقيقــة بــن اآلايت القرآنيــة(.((3
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اثنياً :أوجه التعليل لألغراض عند اإلمام البَسيلي:
مــن املواطــن املهمــة الــي تغفــل عنهــا الدراســات احلديثــة يف هــذا الفــن تبيــان
طــرق البالغيــن يف اســتخراج النــكات البالغيــة ،وهــي مهمــة جــداً؛ َّ
ألنــا تتعلــق
مبعرفــة آليــات تفكريهــم يف اســتخرج مســتتبعات الرتاكيــب ،وتعليــات البَســيلي
متنوعــة املشــارب ،وهــي علــى النحــو اآليت:
 -١مــن الطبيعــة فنجــده يُعلــل لربــط بعــض الكلمــات ببعــض يف بعــض اآلايت
ابخلصائــص الطبيعــة الــي يراهــا النــاس يف مشــاهدهتم اليوميــة ،فالــرق ُربــط ابلفعــل
ص َارُهـ ْـم ﴾( ،((4ومل يُربــط نظــره يف
اد الْب ـَْـر ُق يَ ْخطَـ ُ
(كاد) يف قولــه تعــاىل﴿ :يَـ َك ُ
ـف أَبْ َ
الوجــود الرعــد هبــذا الفعــل ،فمــا الســر البالغــي يف ذلــك؟ أجــاب البَســيلي َّ
أبن الــرق
مــن طبيعتــه املفاجــأة فــا يُســتعد لــه ،خبــاف الرعــد فهــو أييت بعــد الــرق ،فالــرق
دليــل عليــه ،ولــذا خيلــو مــن طبيعــة املفاجــأة املوجــودة يف الــرق(.((4
 -٢مــن الواقــع املعــاش ،فهــو يعلــل لذكــر النســاء دون البنــات املقابلــة لــأوالد يف
قصــة اســتحقار فرعــون لبــي إس ـرائيلَّ ،
أبن اآليــة أتــت موافقــة ملــا كان موجــوداً يف
(((4
ـت ِملَّـةَ
﴿واتـَّبـَْعـ ُ
زمــن هــذا الظــامل  ،أو يُعلــل للتقــدمي إببراهيــم  يف قولــه تعــاىلَ :
ِ ِ ِ ِ
ـوب﴾( ،((4ألنـَّـه أبــو الــكل وأصلهــم(.((4
ـح َ
اق َويـَْع ُقـ َ
آَبَائــي إبـَْراهيـ َـم َوإ ْسـ َ
 -٣مــن العلــوم التطبيقيــة ،فقــد علــل الختيــار كلمــة (الدائــرة) يف قولــه تعــاىل:
أبن فيــه «إشــارة إىل َّ
السـ ْـوِء﴾(َّ ((4
أن مــا حــل هبــم مــن العــذاب ال
﴿علَْي ِهـ ْـم َدائـِ َـرةُ َّ
َ
(((4
ينتهــي؛ َّ
ألن الدائــرة كمــا تقــرر يف اهلندســة ال طــرف هلــا وال آخــر»  ،فتعليلــه مبــي
علــى مــا هــو معلــوم يف اهلندســة َّ
أبن كل أطـراف الدائــرة متســاوية فــا يُعلــم أوهلــا مــن
آخرهــا.
 -٤التعليــل ابلقواعــد البالغيــة املقــررة عــن أصحــاب هــذا الفــن كالتعليــل ابلتجــدد
واالســتمرار يف الفعــل املضــارع ،والثبــوت والــدوام لالســم(.((4
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 -٥التعليــل ابلطبيعــة اللغويــة للكلمــات ،فبعــض الكلمــات حتمــل داللــة العمــوم
أكثــر مــن مرادفاهتــا ،وهــذا التعليــل كثـراً مــا يذكــره( ،((4واســتدل لــه ابلقاعــدة األصوليــة
(احلكــم علــى األعــم حكــم علــى األخــص دون عكــس)( ،((4أو داللــة اخلضــوع بــن
بــن يــدي هللا  كاســم (الــرب) دون غــره مــن األمســاء ،أو َّ
أن يف بعــض الكلمــات
تـ ٍ
ـرق يف الصفــة امل ـرادة كتفضيــل كلمــة احلســد علــى البخــل يف قولــه تعــاىل﴿ :أ َْم
ضلِـ ِـه﴾( ،((5ففــي هــذا الكلمــة تـ ٍ
ـرق يف
اهـ ُـم اللَّــهُ ِمـ ْـن فَ ْ
ـاس َعلَــى َمــا آَتَ ُ
يَ ْح ُسـ ُـدو َن النَّـ َ
الــذم(.((5
 -٦علــل يف مواطــن قليلــة ابألبنيــة الصرفيــة َّ
(فعــاال) وهــذا
ككفــار فهــي علــى وزن َّ
الــوزن أبلــغ مــن نظــره (فعــول) (كفــور)( ،((5أو تفريقــه بــن (اســتجبتم) و(أجبتكــم)
فــاألوىل يف املوافــق ،والثانيــة فيــه ويف املخالــف(.((5
 -٧كثـراً مــا يُعلــل ابالحـراس ،و َّ
أن القــرآن الكــرمي دقيــق يف ألفاظــه فــا يدخــل يف
احلكم أو املراد ما ليس منه( ،((5أو يكون هذا االحرتاس داعياً إىل نفي توهم وجود
تعاىل﴿:وَمــا
نظــر هلل يف ربوبيتــه ،فالعــدول مــن (افــرى علــى هللا) إىل مــا ورد يف قولــه
َ
َكا َن هـ َذا الْ ُقــرآَ ُن أَ ْن يـ ْفت ــرى ِمــن د ِ
ون اللَّـ ِـه﴾( ((5احـر ًاز مــن مفهــوم (افــرى علــى غــر
ُ ََ ْ ُ
َ
ْ
(((5
هللا) واســتدل ابلقاعــدة األصوليــة( :يلــزم مــن نفــي األعــم نفــي األخــص)  ،وذكــر
هــذه القاعــدة يف ســياق التدليــل علــى غــرض العمــوم(.((5
 -٨أحــال يف بعــض تعليالتــه البالغيــة إىل األحاديــث النبويــة كتعليلــه لدخــول
الســن يف خطــاب املؤمنــن و(ســوف) يف خطــاب الكافريــن ،فذكــر يف أحــد جوابتــه
صلِي ِهـ ْـم نـَ ًـارا ُكلَّ َمــا
عــن دخوهلمــا يف قولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن الَّ ِذيـ َـن َك َفـ ُـروا بِآَيَاتِنَــا َسـ ْـو َ
ف نُ ْ
ِ
ِ
اب إِ َّن اللَّــهَ َكا َن َع ِزيـًـزا َح ِك ًيمــا
نَض َجـ ْ
اهـ ْـم ُجلُـ ً
ـت ُجلُ ُ
ود ُهـ ْـم بَ َّدلْنَ ُ
ـودا َغيـَْرَهــا ليَ ُذوقُـوا الْ َعـ َذ َ
ات سنُ ْد ِخلُهم جن ٍ
& والَّ ِذين آَمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِ َها ْالَنـَْه ُار
َ َ َ ََ
الصال َح َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
(((5
اج ُمطَ َّهـ َـرةٌ َونُ ْدخلُ ُهـ ْـم ظـ ًّـا ظَليـ ًـا﴾ َّ
أن فيهمــا
َخالديـ َـن ف َيهــا أَبَـ ًـدا لَ ُهـ ْـم ف َيهــا أ َْزَو ٌ
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معىن قوله ( :ســبقت رمحيت غضيب)( ،((5فمقصده َّ
أن الســن أقصر من (ســوف)
فدخــول املؤمنــن اجلنــة مبجــرد اإلميــان ،بينَّمــا الكفــر البــد أن يُســجل علــى صاحبــه،
ولذلــك أ ُكــد ب ـ (إن) ،وذكــر البَســيلي يف تفســره الكبــر هــذا احلديــث يف داللــة
التعبــر ابالســم والفعــل عــن الفريقــن يف قولــه تعــاىلِ ِ :
ـص اللَّــهُ الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا
﴿وليُ َم ّحـ َ
َ
َويَ ْم َحـ َـق الْ َكافِ ِريـ َـن﴾( ،((6فذكــر َّ
«أن مــن اتصــف أبدىن اإلميــان مغفــور لــه ،واملغضــوب
ضمــم علــى الكفــر»( ،((6ولــذا قــال اإلمــام النــووي َّ
أن معــى الســبق
عليــه َّإنــا هــو مــن َّ
والغلبــة كثــرة الرمحــة ومشوهلــا(.((6
اثلثاً :العناية ابملصطلح واملفاهيم:
مل يُعــرف البَســيلي ابملصطلحــات البالغيــة يف كتابــه هــذا إال مبصطلــح املذهــب
الكالمــي( ،((6فقــد ذكــر اللــف والنشــر( ،((6واملقابلــة( ،((6واالســتخدام( ،((6وغريهــا مــن
املصطلحــات فلــم حيددهــا ويبســط القــول يف مفهومهــا ،ولعــل ذلــك عائــد إىل مــا
ذكرتــه ســابقاً مــن َّ
أن فكــرة الكتــاب مبنيــة علــى االختصــار ،وهــو موجــه للعلمــاء
وطالهبــم.

بالغة املفردة القرآنية:
تتبــع البَســيلي داللــة اختيــار املفــردة القرآنيــة ،وبـ َّـن أســباب اختيــار بعضهــا دون
مرادفاهتــا الــي تشــاركها يف احلقــل الــداليل ،ومالءمتهــا لســياقها الــذي وردت فيــه،
وذكــر أحــد عشــر غرضـاً ،هــي:
أن بعــض الكلمــات أتــت دقيقــة وواصفــة للواقــع كمــا هــو رغــم َّ
َّ -١
أن الســياق
﴿وإِ ْذ نَ َّجيـْنَا ُكـ ْـم ِمـ ْـن آَ ِل فِْر َعـ ْـو َن
الرتكيــي يتطلــب غريهــا َّ
كمــا يف قولــه تعــاىلَ :
يســومونَ ُكم ســوء الْع ـ َذ ِ
اب يُ َذبِّ ُحــو َن أَبـْنَاءَ ُكـ ْـم َويَ ْســتَ ْحيُو َن نِ َســاءَ ُك ْم﴾( ،((6فاملقابــل
َُ ُ ْ ُ َ َ
َّ
املنتظــر أن يُقــال( :ويســتحيون بناتكــم) مقابلــة لتذبيــح األبنــاء إال أنــه عُــدَّل عــن
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هــذا إىل لفــظ (النســاء) توصيفـاً حلاهلــم ،فهــم يرتكــون البنــات إىل أن يُصبحــن نســاءً
قــادرات علــى اخلدمــة كمــا قــال البَســيلي( ،((6فهــو جمــاز مرســل ابعتبــار مــا ســيكون،
﴿ويَ ْســتَ ْحيُو َن﴾ الــدال علــى داللــي
وهــذا التعليــل يتناســب مــع الفعــل املضــارع َ
االســتحضار واالســتمرار؛ اســتحضار صــورة اإلهانــة والــذل الــي عاشــها ســلفهم فلــم
يســتطيعوا الدفــاع عــن أبنائهــم ونســائهم ،وداللــة االســتمرار الواصفــة حلالــة هــؤالء
النســوة الــايت اسـ َّ
ـتعبدن يف اخلدمــة مــن إطاقتهــا إىل أن عجــزن عــن ذلــك ،فمـ ّـن هللا
عليهــم إبرســال موســى .
وخالــف يف هــذا التعليــل شــيخه ابــن عرفــة الــذي ذكــر َّ
أن العــدول هنــا إلرادة
املعــرة عليهــم واالســتحقار لشــأهنم( ،((6ويقصــد بضمــر اجلمــع بــي إس ـرائيل.
َّ ِ
ـس و ِ
ِ
احـ َـد ٍة
ـاس اتـَُّقـوا َربَّ ُكـ ُـم الــذي َخلَ َق ُكـ ْـم مـ ْـن نـَْفـ ٍ َ
ومنــه قولــه تعــاىل﴿ :يـَـا أَيـَُّهــا النَّـ ُ
ـث ِمنـْ ُه َمــا ِر َجـ ًـال َكثِيـًـرا َونِ َســاءً﴾( ((7ذكــر البَســيلي عدوليــن يف
َو َخلَـ َـق ِمنـَْهــا َزْو َج َهــا َوبـَ َّ
هــذه اآليــة ،فمقتضــى الظاهــر أن يُقــال( :وبــث منهمــا ذكــوراً وإاناثً) ففيهــا عــدول
مــن لفــظ الذكــور إىل الرجــال ،وســر ذلــك عنــده َّ
أن لفــظ (الذكــر) يشــمل الصغــار
والكبــار« ،وهــم كان ـوا يثقــون ابلرجــال يف احلــروب» ،فهــم حيبــون الرجــال أكثــر
مــن النســاء ،واآليــة داخلــة يف ابب االمتنــان عليهــم هبــذه النعمــة ،و َّأمــا عدولــه إىل
النســاء «ومل يقــل( :إاناثً)؛ َّ
ألن التمتــع ابلبالغــات منهــن»( ،((7فلفــظ اإلانث فيمــا
يــرى يشــمل الصغــار والكبــار ،وأيض ـاً العــدول منتظــم مــع االمتنــان الســابق ،وهــذا
أدعــى للتقــوى الــي طولبـوا هبــا يف بدايــة اآليــة ،ففــي اآليــة امتنــان عليهــم أبكثــر مــن
نعمــة كمــا أشــار البَســيلي ،وتفســره عنــد الطاهــر بــن عاشــور َّ
أن يف اآليــة «منَّــة علــى
الذكـران خبلــق النســاء هلــم ،واملنــة علــى النســاء خللــق الرجــال هلــن»(.((7
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وذكــر أبــو الســعود رأايً آخــر يف العــدول وهــو أنـَّـه «لتأكيــد الكثــرة واملبالغــة فيهــا
برتشــيح كل فــرد مــن األفـراد املبثوثــة ملبدئيــة غــره»(.((7
 -٢لالحـراز يف الــكالم مــن أن يكــون فيــه مــا ليــس منــه كقولــه تعــاىل﴿ :ي ِ
وصي ُكـ ُـم
ُ
اللُ ِف أ َْوَل ِد ُكـ ْـم﴾( ،((7ففــي هــذه اآليــة عــدول عــن (أبناءكــم) ألوالدكــم ،وعلــة ذلــك
َّ
عنــد البَســيلي َّ
أن املعــدول عنــه يدخــل فيــه املتبــى ،ومعلــوم يف األحــكام الفقهيــة
َّ
أبن هــذا ال يــرث ممــن تبنــاه ،ولــذا احــرز القــرآن عــن ذكــره؛ فالعــرب يف اجلاهليــة
كان ـوا يُورثــون أبنائهــم مــن التبــي؛ ألنـَّـه نــوع مــن أن ـواع املعاهــدة يف امل ـراث ،فقــد
كان املـراث عندهــم مــن طريقــن؛ طريــق النســب وطريــق العهــد ،وهــو علــى وجهــن
احللــف والتبــي ،وأقرهــم اإلســام يف أول أمــره علــى هــذا؛ مث نســخ احلكــم هبــذا اآليــة
وغريهــا( ،((7ولــذا احــرز هبــذا اللفــظ (أوالدكــم) عــن إدخالــه يف زمرهتــم ،وعلمــاء اللغــة
يُفرقــون بــن الكلمتــن(.((7
ِ
وذكــره يف قولــه تعاىل﴿:ويسـتـ ْع ِجلُونَ َ ِ
َجـ ٌـل ُم َسـ ًّـمى لَ َجاءَ ُهـ ُـم
ك بالْ َعـ َذاب َولَـ ْـوَل أ َ
ََ ْ َ
اب﴾( ،((7فتناســب اآليــة يقتضــي أن يُقــال( :لعاجلهــم العــذاب) مشــاكلة
الْ َع ـ َذ ُ
لقوهلــم ،ولكنَّــه ُختــم مبــا جــاء يف اآليــة؛ «لئــا يُتوهــم َّ
أن ســبب نــزول العــذاب هبــم
هــو اســتعجاهلم»( ،((7بــل هــو إصرارهــم علــى الكفــر ورفضهــم ملــا جــاء بــه النــي ،
ففــي جمــيء العــذاب إمهــال وحكمــة ورمحــة؛ إمهــال هلــم لعلهــم يتدبــرون فيمــا جــاء بــه
الرســل فيؤمنوا ،وحكمة يف «كونه { }حكيماً ال يكون ُمتغرياً منقلباً ،ولكون
رحيمـاً ال يكــون غضــوابً منزعجـاً»(.((7
 -٣قـ ّـرر البَســيلي أنـَّـه كث ـراً مــا يُعــدل عــن لفــظ خــاص إىل لفــظ أعــم منــه يف
احلقــل الــداليل ذاتــه لداللــة العمــوم كمــا يف قولــه تعــاىل﴿ :يَــا أَيـَُّهــا الَّ ِذيـ َـن آَ َمنُـوا َل
الصـ َـا َة َوأَنـْتُـ ْـم ُسـ َك َارى َحتَّــى تـَْعلَ ُمـوا َمــا تـَُقولُــو َن﴾( ،((8فأصــل الــكالم( :حــى
تـَْقَربـُوا َّ
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تعلم ـوا مــا تتكلمــون) ولكــن ذُكــر القــول؛ لصدقــه علــى القــول املفــرد واملركــب كمــا
قــال البَســيلي( ،((8فالــكالم خمصــوص ابملفيــد( ،((8وهــذا ال يتطابــق كث ـراً مــع حــال
ص ـ ّدر منهــم ابلقــول،
الســكارى الذيــن يهــذون ابملفيــد وغــر املفيــد ولــذا ُســي مــا َ
وهــذا هــو األنســب حلاهلــم ،فالفــرق بــن الــكالم والقــول مــن املســائل النحويــة الدقيقــة
الــي اســتثمرها البَســيلي يف تبيــان العلــة البالغيــة هنــا.
﴿مــا لَ ُكـ ْـم َل
وكذلــك يف العــدول مــن التكلــم إىل النطــق يف قولــه تعــاىلَ :
تـَْن ِط ُقــو َن﴾( ،((8لنفــي داللــة العمــوم؛ ف ـ “نفــي األعــم يســتلزم نفــي األخــص”( ،((8فــإذا
نُفــي النطــق دخــل حتتــه نفــي الــكالم ،فإبراهيــم  أراد منهــا أن توجــد صــوت ولــو
كان غــر مفهوم ـاً لتســتحق أن تُعبــد؛ ألنـّـه هــو “األص ـوات املقطعــة الــي يُظهرهــا
اللســان وتعيهــا اآلذان”(.((8
وأتيت داللــة العمــوم إلظهــار العجــز كمــا يف العــدول عــن القتــل إىل املــوت
ِ
ـاد َرءُوا
يف قولــه تعــاىل﴿ :الَّذيـ َـن قَالُـوا ِِل ْخ َوانِ ِهـ ْـم َوقـََعـ ُـدوا لَـ ْـو أَطَاعُونَــا َمــا قُتِلُـوا قُـ ْـل فَـ ْ
ِ
ص ِادقِيـ َـن﴾( ،((8فهــذه اآليــة تذكــر احلـوار الذيــن دار
َعـ ْـن أَنـُْفسـ ُك ُم الْ َمـ ْـو َ
ت إِ ْن ُكنـْتُـ ْـم َ
بــن مــن يُريــد القتــال ومــن يُثبطهــم عنــه وهــم املنافقــون يف االســتعداد ملعركــة اُحــد،
وحتــدي هللا للمثبطــن ،فــكان مقتضــى الظاهــر أن يُقــال( :فــادرءوا عــن أنفســكم
القتــل) ليتناســب ويتشــاكل مــع مــا قبلــه ،ولكنَّــه عُــدل إىل لفــظ املــوت وهــو أعــم؛
َّ
ألن «عجزهــم عــن دفعــه يســتلزم عجزهــم عــن دفــع األخــص منــه» وهــو القتــل ،وهــي
حجــة عقليــة يف الــرد عليهــم ،وفيهــا تعجيــز هلــم حيــث َّأنــم ال يقــدرون علــى دفــع
املــوت ،وإظهــار هلواهنــم وصغــر مهتهــم ،إضافــة إىل َّ
أن هنــاك عــدوالً آخــر يف اآليــة
يقــوي هــذه الداللــة ،فأصــل الــكالم (ال متوتــون) إال أنـَّـه ذكــر فعــل الــدرء إشــارة إىل
لــزوم املــوت هلــم(.((8
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وأتيت داللــة العمــوم لتتناســب الكلمــة مــع آخــر اآليــة كمــا يف قولــه تعــاىل:
ِ
ِ
ِح
ـب َّ
﴿ولَئـ ْـن أَ َذقـْنَــاهُ نـَْع َمــاءَ بـَْعـ َـد َ
الســيِّئَ ُ
ات َعنّــي إِنـَّـهُ لََف ـر ٌ
َ
ضـ َّـراءَ َم َّس ـْتهُ لَيـَُقولَـ َّـن َذ َهـ َ
(((8
ـدال مــن النَّعمــاء لتُطابــق
ـ
ب
ـة
ـ
ع
املنف
أو
ـة
ـ
مح
الر
ـر
ـ
ك
ذ
ت
أن
ـكالم
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ص
فأ
،
﴾
ـور
ـ
ً
ُ
فَ ُخ ٌ
الضـراء ،ولكنَّــه عُــدل إىل أثــر الرمحــة ،وهــي مــا يف اآليــة َّ
«ألن الفــرح والفخــر يكــون
ابلوجــه األبلــغ»( ،((8فالْنعمــاء كلمــة عامــة واصفــة للرمحــة ومتجــاوزة هلــا ،فلعــل الرمحــة
مرحلــة أوليــة ذُكــر فيهــا إنعــام هللا عليــهَّ ،أمــا آاثرهــا ونفعهــا لصاحبهــا ومتتعــه هبــا فــا
تــدل كلمــة (الرمحــة) علــى هــذه املعــاين ،ولــذا هــي أدق علــى وصــف احلالــة النفســيّة
هلــؤالء الذيــن ذاق ـوا شــيئاً مــن الضــر فأصاهبــم اليــأس مث غمرهتــم رمحــة هللا ف ـزال مــا
هــم فيــه وعــادوا إىل النعمــة الســابقة الــي كان ـوا فيهــا ،ففرح ـوا وعــادوا إىل اغرتارهــم
أبنفســهم وبصحتهــم ومل يشــكروا هللا عليهــا ،إضافــة إىل َّ
أن هــذه الكلمــة مرتبطــة
ابألثــر الظاهــري( ،((9ولــذا قــال البحــري يف بيتــن لــه:
أأجحدك النَّعماء وهي

للب اخلفي جباحد
جليَّة وما أان َّ

(((9

وقوله:
ساطع
أأكفرك النّعماء عندي وقد منت على منو الفجر والفجر
ُ
فــكل مــن يــرى صاحبهــا يعلــم فضــل هللا عليــه؛ سـواء أكان يف صحــة بــدن أم
يف ســعة الــرزق ،فهــي كلمــة امتنــان ميــن هللا هبــا علــى النــاس علــى نعمــه الــي أعطاهــم
إايهــا ،وهــي مــن الكلمــات الــي يصــح وصــف هبــات هللا علــى النــاس مؤمنهــم
وكافرهــم خبــاف كلمــة النعيــم الــي يُـراد هبــا نعيــم اآلخــرة(.((9
(((9

 -٤الداللــة علــى البُعــد كمــا يف عــدول يعقــوب  يف خطابــه لبنيــه عــن لفــظ
﴿متـََفِّرقَـ ٍـة﴾(((9؛ َّ
ألن التباعــد بــن األب ـواب مقصــد رئيــس لــه،
(متباعــدة) إىل قولــهُ :
وليــس دخوهلــم مــن أب ـواب متعــددة فقــط ،فالتعــدد شــرط يلزمــه البُعــد بينهــا ،فهــذا
30

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .محمد بن راشد حمد الصبحي

وفصــل الطاهــر بــن عاشــور مـراد البَســيلي
“أدخــل يف مـراده” كمــا قــال البَســيلي(َّ ،((9
فقال« :واملتفرقة أراد هبا املتعددة؛ ألنَّه جعلها يف مقابلة الواحد ،ووجه العدول عن
املتعــددة إىل املتفرقــة اإلميــاء إىل علــة األمــر ،وهــي إخفــاء كوهنــم مجاعــة واحــدة»(،((9
واملـراد إبعــاد احلســد والعــن عنهــم جلماهلــم وكماهلــم وبســطة أجســامهم(.((9
ع يـَ َـدهُ فَـِإ َذا ِهـ َـي
﴿ون ـَ َـز َ
 -٥أتــى العــدول للمبالغــة يف املعــى كمــا يف قولــه تعــاىلَ :
بـيضــاء لِلن ِ
َّاظ ِريـ َـن﴾( ،((9ففــي التعبــر ابلنــزع دون اخلــروج داللــة دقيقــة ،فـ«كأنـَّـه فــارق
َْ َ ُ
(((9
يــده لشــدة خمالفــة لوهنــا للونــه»  ،فبيــاض يــده كان شــديداً وصفــه الزخمشــري
ابلشــعاع الــذي يــكاد يُغشــي األبصــار ويســد األفــق( ،((10وموســى  كان ذو
دم أمحــر مائــل إىل السـواد( ،((10فمــع ظهــور هــذه املعجــزة تبايــن اللــوانن ،بينمــا لفــظ
اخلــروج ال يُوحــي هبــذه الداللــة املختصــرة الــي تــدل علــى معــى املفاجــأة يف هــذا
املشــهد بدليــل اجلــار واجملــرور ﴿لِلن ِ
َّاظ ِريـ َـن﴾ وهــذه املفاجــأة مقصــودة بدليــل حــذف
الفاعــل (موســى) مــن اجلملــة اهتمام ـاً هبــذه املعجــزة.
ِ
﴿وإِ َذا ذُكـ َـر اللَّــهُ َو ْحـ َـدهُ
 -٦للداللــة علــى املقصــود األدق كمــا يف قولــه تعــاىلَ :
وب الَّ ِذيـ َـن َل يـُْؤِمنُــو َن بِ ْالَ ِخـ َـرِة﴾( ،((10فهــذه اآليــة فيهــا وصــف حلــال
ا ْشـ َـمأَز ْ
َّت قُـ ـلُ ُ
املشــركني مــع أصنامهــم ،فهــم يستبشــرون إذا ذُكــرت وتشــمئز قلوهبــم إذا ذكــر هللا
وحــده ،فأصــل الــكالم( :ال يُؤمنــون ابهلل) لتطابــق هــذه اآليــة فاعــل فعــل الشــرط؛
َّ
ألن ســياق الكالم له ،ولكن عُدل ليتطابق األمر مع معتقدهم ،فهم يروهنا شــافعة
هلــم يف الدنيــا عنــد هللا  وليــس هلــا مــن أمــر اآلخــر نصيــب« ،فـ َّ
رد علــى
ـإن اآليــة َّ
دعواهــم التشـريك ال جحدهــم اآلخــرة ،قلــت :هــو إشــارة إىل َّأنــم َّإنــا َّادعـوا شــفاعة
األصنــام يف الدنيــا ،وأنكروهــا يف اآلخــرة»(.((10
ِ
ِ
ت
ت بِ َم ْك ِرهـ َّـن أ َْر َسـلَ ْ
ومــن شـواهده يف هــذا الغــرض قولــه تعــاىل﴿ :فَ ـلَ َّما َســم َع ْ
ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
اخـ ُـر ْج َعلَْي ِهـ َّـن
إِلَْي ِهـ َّـن َوأ َْعتَـ َـد ْ
ت لَ ُهـ َّـن ُمتَّـ َكأً َوآَتَـ ْ
ـت ُك َّل َواحـ َـدة منـْ ُهـ َّـن سـ ّكينًا َوقَالَــت ْ
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(((10
﴿اخـ ُـر ْج َعلَْي ِهـ َّـن﴾ (فخــرج عليهــن) إال
فـَلَ َّمــا َرأَيـْنَــهُ أَ ْكبـَْرنـَـهُ ﴾  ،فاملطابــق لقوهلــاْ :
أنـَّـه عُــدل إىل مــا يف اآليــة لتوصيــف حاهلــن قبــل خروجــه عليهــن ،فهــن «أكربنــه
بنفــس رؤيتهــن إايه قبــل خروجــه»( ،((10وبعــض املفس ـرين كأيب الســعود ذكــر َّ
أن
املعــدول عنــه ُحــذف حتقيق ـاً ملعــى املفاجــأة الــي يقتضيهــا ســياق اآليــة( ،((10وهــو
أن البســيلي ركــز علــى مقــدار هــذا الذهــول واملفاجــأة ،و َّ
معــى حتتملــه اآليــة ،إال َّ
أن
مجالــه  تبــدى هلــن قبــل أن يصــل إليهــن ،ويقــف يف جملســهن ،فلعلهــم رأوا مجالــه
وحســنه مــن بعيــد.

 -٧ذكــر البَســيلي أنـّـه يُ ْذكــر فعــل دون مرادفــه الــذي حيتملــه الــكالم؛ َّ
ألن يف
صيـْنَــا
﴿وَو َّ
األول تك ـرارا واســتمرارا مطلــوابً يف أداء املقصــود كمــا يف قولــه تعــاىلَ :
ِْ
بدال من (وصينا)؛
النْ َســا َن بَِوالِ َديِْه ُح ْســنًا﴾( ،((10فاجلملة ميكن أن تكون بـ(أمران) ً
إال َّ
أن (وصينــا) فيهــا «التك ـرار خبــاف األمــر»( ،((10ومــن ســبقه مــن املفس ـرين
كالزخمشــري( ((10والبيضــاوي( ((11ذكــروا َّ
أن وصــى هنــا مبعــى أمـران إال َّأنــم مل يذكــروا
الفــرق بــن الفعلــن ،وفـّـرق بَينهمــا أبــو الســعود فذكــر َّ
أن التوصيــة تســتعمل فيمــا فيــه
نفــع عائــد إىل املأمــور أو غــره ،وهــذا وجــه اإليثــار عنــده( ،((11ومــا ذكــره البَســيلي فيــه
معــى املداومــة علــى الفعــل واملبالغــة يف االحتفــاء هبمــا مــا مل أيم ـرا مبعصيــة.
 -٨ربــط البَســيلي الداللــة القرآنيــة يف اختيــار الكلمــات ابحلالــة النفســية للمخاطبــن
ِ
الر ُسـ ِـل َوَل تَ ْسـتـَْع ِج ْل
صبـََر أُولُو الْ َع ْزم ِم َن ُّ
كما يف حتليله لقوله تعاىل﴿ :فَ ْ
اصبِْر َك َما َ
ـاعةً ِمـ ْـن نـََهــا ٍر بَـ َـاغٌ﴾( ،((11مل
وعـ ُـدو َن لَـ ْـم يـَْلبـَثُـوا إَِّل َسـ َ
لَ ُهـ ْـم َكأَنـَُّهـ ْـم ي ـَ ْـوَم ي ـَ َـرْو َن َمــا يُ َ
يقــل :ســاعة مــن ليــل كمــا هــي عــادة العــرب يف التأريــخ ،فيقولــون :ثالثــة ليــايل وأربعــة
ليــايل ،والشــهر فيــه ثالثــون أو تســع وعشــرون ليلــة وهكــذا؛ َّ
«ألن ســاعات النَّهــار
يعقبهــا ظــام الليـ َّـل ،وســاعات الليـ َّـل يعقبهــا ضيــاء النَّهــار ،فلُبــث ســاعة مــن الليـ َّـل
يعقبهــا الفــرج ،ومــن النَّهــار خبالفــه»( ،((11وهــذا التعليــل فيــه دقــة؛ َّ
ألن املفسـرين نظــروا
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إىل هــذه اآليــة مــن زاويــة مقارنــة الدنيــا ابآلخــرة ،فهــي ال تســاوي منهــا إال مقــدار
ســاعة ،وهنــاك تعليــل آخــر لطيــف ،وهــو َّ
«أن ســاعة النَّهــار تبــدو للنــاس قصــرة ملــا
للنــاس يف النهــار مــن الشـواغل خبــاف ســاعة الليــل تطــول ،إذ ال جيــد الســاهر شــيئاً
يشــغله»( ،((11وهــذا تعليــل قريــب ،وكال التعليلــن نُظــر فيــه حلــال النــاس مــع الوقــت.
 -٩التحقــر كمــا يف العــدول عــن فعــل الرمــي إىل فعــل اإلرســال يف قولــه تعــاىل:
﴿لِنـُْرِسـ َـل َعلَْي ِه ْم ِح َج َارةً ِم ْن ِطي ٍن﴾( ،((11ففي هذا العدول «إشــارة إىل َّأنم ال يُؤبه
هبــم؛ َّ
ألن الرمــي يكــون بقــوة»( ،((11وهــذا التعليــل فيــه ملحــظ رمبــا غفــل عنــه البَســيلي،
وهــو تعديــة الفعــل (أرســل) ب ــحرف اجلــر (علــى) َّ
ألن ارتباطــه بــه دل علــى املبالغــة
يف املباشــرة والعــذاب( ،((11وهــذا الفعــل يُســتعمل يف مــكان الرمــي جمــازاً( ((11يف حــال
كان الرامــي أقــوى للتدليــل علــى معــى االســتعالء والغلبــة.
اهـ ُـم
ـاس َعلَــى َمــا آَتَ ُ
 -١٠الرتقــي يف الــذم كمــا يف قولــه تعــاىل﴿ :أ َْم يَ ْح ُسـ ُـدو َن النَّـ َ
ضلِـ ِـه﴾( ((11ففيهــا عــدول عــن البخــل الــذي يســتلزمه ســياق اآليــة إىل ذم
اللَّــهُ ِمـ ْـن فَ ْ
اليهــود ابحلســد؛ فهــم جتــاوزوا مرحلــة األمــر املتعلــق بذاهتــم وهــو البخــل إىل مرحلــة
متــي زاول مــا عنــد اآلخريــن ،وهــذا هــو مقصــد البَســيلي( ،((12فلعلــه ذهــب إىل َّ
أن كل
خبيــل حســود يف طبعــه ،فهــو مينــع خــره عــن اآلخريــن ويتمــى فنــاء مــا عنــد اآلخريــن،
فصفــة احلســد متأصلــة فيــه فهــو مبعــث الفعلــن الــذايت والغــري ،وأقــام الـرازي عالقــة
بينهمــا وذكــر َّأنمــا يشــركان يف َّ
أن صاحبهمــا يُريــد منــع النعمــة عــن الغــر ،فالبخيــل
مينــع نعمــة نفســه عــن الغــر ،واحلاســد مينــع نعمــة هللا مــن عبــاده ،و َّ
أن ســبب وجــود
الفعلــن هــو اجلهــل(.((12
﴿وَمـ ْـن أَظْلَـ ُـم ِم َّمـ ِن افـْت ـََـرى َعلَــى اللَّـ ِـه َك ِذبـًـا
 -١١العتــاب واللــوم كمــا يف قولــه تعــاىلَ :
ضــو َن َعلَــى َربِِّهـ ْـم﴾( ،((12ففــي اآليــة عــدوالن ذكــر البَســيلي أحدمهــا،
أُولَئِـ َ
ـك يـُْعَر ُ
وهــو العــدول عــن لفــظ اجلاللــة إىل لفــظ الــرب املشــعر ابإلحســان علــى هــذا العبــد
		
العدد الثالث والعشرون (رجب  ١٤٤٠هـ  -مارس  ٢٠١٩م)
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وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد)
(نكت
ٌ
البسيلي في كتابه ٌ
بالغة المفردة القرآنية عند اإلمام َ

اجلاحــد ،ففيهــا «استشــعار العبــد الوقــوف بــن يــدي الــرب احملســن إليــه ،املنعــم عليــه،
وعرضــه؛ القتضــاء لفــظ الــرب ذلــك»( ،((12فلفــظ الــرب وردت مبعــاين عــدة تــدور
حــول معــى اإلحســان وإســداء اخلدمــة مــن الســيد ملــن هــو دونــه ،وهــي :املدبِـّـر،
ـرب واملقيِّــم ،واملنعِــم(.((12
واملـ ِّ
والعــدول الثــاين كان يف إقامــة الظاهــر مقــام املضمــر ،فأصــل الــكالم( :يُعرضــون
عليــه) ألنـَّـه ُســبق بلفــظ اجلاللــة ،والغــرض منــه أتكيــد معــى جحودهــم وإنكارهــم
لفضــل هللا عليهــم.

ويف موطــن آخــر حصــل العكــس فعُــدل مــن (رب) إىل لفــظ اجلاللــة يف قولــه
تعــاىل﴿ :يــا ِ
ِ
ِ
ِ
ـار﴾(،((12
ـج ِن أَأ َْربـَ ٌ
السـ ْ
َ َ
ـاب ُمتـََفِّرقُــو َن َخي ـٌْـر أَم اللَّــهُ الْ َواحـ ُـد الْ َق َّهـ ُ
صاحبَـ ِي ّ
ف ـ «مل يقــل( :أم الــرب) لداللــة اســم اجلاللــة علــى اخللــق واالخـراع»(((12؛ َّ
ألن املقــام
مقــام إبـراز عظمــة هللا  وقدرتــه واســتحقاقه للعبوديــة.
ومجــع البَســيلي بــن غرضــن يف شــاهد واحــد واضع ـاً أداة احتماليــة كمــا يف
قولــه تعــاىل﴿ :وقَالَــت ِل ِ ِ ِ
صيـ ِـه﴾( ،((12فالقــول الصــادر مــن أم موســى ميكــن أن
َ ْ ْ
ُختــه قُ ّ
يـُـؤدى بطريقتــن؛ أن يُقــال :وقالــت البنتهــا أو مــا ورد يف اآليــة وهــو مــا كان ،وعلــة
ذلــك عنــد البَســيلي أمريــن:
األول :أنَّه كان أخاها من أبيها.

الثــاين :تعليق ـاً ابلوصــف املناســب ،فهــي أرادت أن تذكــر هلــا وصــف األخــوة
املقتضــي للشــفقة والرمحــة واحلنــان( ،((12وهــو األقــرب بداللــة اآلايت الــي بعدهــا.
ويف بعــض املواضــع يذكــر َّ
أن هــذه اللفظــة أبلــغ مــن مرادفاهتــا دون أن يذكــر
النكتــة البالغيــة كمــا يف العــدول مــن املغرقــن إىل الكافريــن يف قصــة ابــن نــوح 
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ِ
ٍ
ـب َم َعنَــا َوَل تَ ُكـ ْـن
﴿ونـَ َ
ـادى نـُ ٌ
ـوح ابـْنَــهُ َوَكا َن فــي َم ْع ـ ِزل يـَـا بـُنَـ َّـي ْارَكـ ْ
يف قولــه تعــاىلَ :
َمـ َـع الْ َكافِ ِريـ َـن﴾( ،((12ومجــع مــن املفسـرين عللـوا لنهيــه عــن الكفــر رغــم علــم نــوح 
بكفــره( ،((13ولعــل العلــة يف ذلــكَّ :
أن نــوح  كان أيمــل إميانــه ،فيأمــن مــن
الغــرق الــي هــي قضيــة متأكــدة يف حــال اســتمراره علــى الكفــر ،فعدولــه عــن األمــر
إىل النهــي يُؤكــد هــذا األمــر ،فلــم يقــل لــه :اي بــي اركــب معنــا وآمــنَّ ،
وإنــا وضــع
أمــام عينيــه مصــر ال ّكفــار الــذي بــدأ ي ـراه بدليــل خماطبــة نــوح لــه بركــوب الســفينة،
وأســلوب النهــي يف بدايــة اجلملــة املنســوقة وعدولــه عــن الفعــل تكفــر إىل االســم
إلرادة الداللــة علــى أنَّ ــم بلغ ـوا يف الكفــر أقصــاه ،فهــم اثبتــون عليــه.

الداللة البالغية هليئة املفردة القرآنية:
أوالً :احلــذف والــزايدة :وازن البَســيلي بــن الكلمــات املتحــدة يف جــذر واحــد،
ووردت يف موضعــن خمتلفــن ،كل منَّهمــا لــه ســياق خــاص بــه ،فيُحــذف مــن
أحدمهــا حــرف أو أكثــر أو يـُزاد فيــه ،فيُبــن العلــة البالغيــة يف ذلــك معتمــداً علــى مــا
يف اآليــة مــن تراكيــب.
الزايدة :ذكر َّ
أن الزايدة يف البنية الصرفية تدل على اختالف املعىن ،وشــاهده
ال الشَّيطَا ُن لَ َّما قُ ِ
ض َي ْال َْمُر إِ َّن اللَّهَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد الْ َح ِّق َوَو َع ْدتُ ُك ْم
﴿وقَ َ ْ
قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ٍ
اســتَ َجبـْتُ ْم لِــي﴾(،((13
فَأ ْ
َخلَ ْفتُ ُكـ ْـم َوَمــا َكا َن لــي َعلَْي ُكـ ْـم مـ ْـن ُسـ ْلطَان إَِّل أَ ْن َد َع ْوتُ ُكـ ْـم فَ ْ
فـّـرق البَســيلي بــن االســتجابة واإلجابــة ،فذكــر َّ
أن مــا زيــد فيهــا حــريف الســن والتــاء
معناهــا أخــص مــن نظريهتــا ،فهــي تــرد يف املوافــق ،ويقصــد َّ
أن املخاطَــب واملدعــو
ُييــب املتكلــم والداعــي فيمــا يســأله عنــه ويدعــوه إليــه وفــق مــا يُريــد هــذا املتكلــم،
خبــاف اإلجابــة الــي ذكــر ّأنــا تــرد يف املوافــق وغــر املوافــق( ،((13فــكل اســتجابة هــي
إجابــة ،وليــس كل إجابــة اســتجابة فقــد ُييبــه خــاف مــا يُريــد ،وهــذا علــى خــاف
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مــا ذكــره املعجميــون الذيــن يــرون َّأنمــا مبعــى واحــد( ،((13وخــاف مــن فـ ّـرق بينهمــا
فذكــر َّ
أن اســتجاب طلــب أن يفعــل اإلجابــة ،و َّأمــا أجــاب فمعنــاه عنــده فعــل
اإلجابــة(.((13
وأتيت ال ـزايدة للداللــة علــى معــى التكلــف كالعــدول مــن صيغــة (فعــل) إىل
(تفعــل) املزيــدة حبرفــن ،وهــذا الــوزن يــدل علــى معــى التكلــف كمــا ذكــر
صيغــة َّ
ســيبويه( ،((13ومن شـواهده قوله تعاىل﴿ :وما تـنـَّزلَت بِِه َّ ِ
ين﴾( ،((13ففي هذه
َ َ ََ ْ
الشــيَاط ُ
اآليــة عــدول مــن (نــزل) إىل (تنـّـزَل) وعلــة ذلــك عنــد البَســيلي َّ
أن يف الثانيــة تكلفـاً،
«فــإذا مل يســتطيعوا مــع تكلفهــم ،فأحــرى ال معــه»( ،((13ويقصــد َّ
أبنــم بــدون تكلــف
لــن يســتطيعوا ،فلــو قيــل :مــا نزلــت بــه الشــياطني ،لــكان جمــرد نفــي ألن يكــون مــن
قبلهم ،ولكنَّه زيد على هذا املعىن َّ
أبن ذكر َّأنم مهما تكلفوا فلن يســتطيعوا ،ومن
ابب أوىل َّأنــم لــن يســتطيعوا بــدون تكلــف ،وهــذه اآليــة أتــت للــرد علــى مــن ّادعــى
مــن كفــار قريــش َّ
أن مــا جــاء بــه النــي  هــو مــن جنــس مــا تتنــزل بــه الشــياطني علــى
(((13
ورد عليهــم يف آيــة بعدهــا فيهــا تبيــان لســبب عجزهــم ﴿إِنـَُّهـ ْـم
الكهنــة  ،فكذب ـوا ُ
السـ ْـم ِع لَ َم ْعُزولُــو َن﴾(.((13
َعـ ِن َّ
احلــذف :ذكــر يف حــذف املفــرد أنواعـاً منــه كحــذف املقابــل املفــرد ،وذكــره يف
موضــع واحــد فقــد بـ َّـن َّ
أن يف ختصيــص احملصنــات ابلذكــر دون احملصنــن يف قولــه
تعــاىل﴿ :والَّ ِذيــن يـرمــو َن الْمحصنَـ ِ
ـات﴾(َّ ((14
“ألن حلــوق املعــرة للنســاء”( ((14أكثــر
ُْ َ
َ َ َْ ُ
وضــرره عليهــن أشــد ،وهــذا أمــر مشــاهد.
ومــن أن ـواع حــذف املفــرد الــي ذكرهــا حــذف املضــاف ،وورد عنــده يف ثالثــة
الشــيطَ ِ
ضعِي ًفــا﴾( ،((14فأصــل الــكالم:
ان َكا َن َ
مواضــع؛ منَّهــا قولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن َكْيـ َـد َّ ْ
َّ
(إن كيــد أوليــاء الشــيطان) ولكــن ُحــذف املضــاف لتالزمهمــا(.((14
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اثني ـاً :تراكيــب املبالغــة :أييت العــدول مــن صيغــة إىل أخــرى للداللــة علــى َّ
أن
﴿وفَاكِ َهـ ٍـة ِم َّمــا يـَتَ َخي ـَُّـرو َن﴾(،((14
املتحــدث عنــه يف أعلــى منزلــة كمــا يف قولــه تعــاىلَ :
ففيها عدول عن (خيتارون) اليت تُشعر ابألرحيية يف االختيار واالنتقاء إىل (يتخريون)
(تفعــل) الــدال علــى معــى التكثــر( ((14والتكلَّــف كمــا
ومفردهــا (ختـ ّـر) علــى وزن َّ
ذكــرت ســابقاً ،فلكثــرة مــا يف اجلنــة مــن النعيــم يتحــرون فيمــا خيتــارون ،وربطهــا
البَســيلي بــازم هــذا الفعــل «وهــو كــون املختــار يف أعلــى درجــات احلُســن ،فهــي
داللــة الت ـزام ال مطابقــة»(.((14
وذكــر َّ
أن يف العــدول مــن صيغــة اســم الفاعــل إىل صيغــة املبالغــة زايدة يف املعــى،
كفــار يف قولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن ِْ
فقــد عُــدل مــن كافــر إىل َّ
ـار﴾(،((14
النْ َســا َن لَظَلُـ ٌ
ـوم َك َّفـ ٌ
للمبالغــة يف املعــى ،ف ـ (فعــاالً) أبلــغ مــن (فعــول)؛ َّ
ألن الكفــر أشـ ُّـد مــن الظلــم،
فلذلــك أُويت بصيغتــه أبلــغ مــن صيغــة الظلــم»(.((14
اثلثـاً :اجلمــع واإلفـراد :تنبَّــه البَســيلي لداللــة اجلمــع واإلفـراد ،ومــا تُوحيــان بــه
مــن دقائــق املعــى ،وســار يف ذكــر هاتــن اهليئتــن علــى ثالثــة طــرق ،هــي:
 -١ذكــر جمموعــة مــن اخلصائــص لبعــض الكلمــات القرآنيــة كجمــع
الســموات وإفـراد األرض ،فقــد ُجعــت األوىل يف مائــة ومخســن موضعـاً( ،((14فذكــر
َّ
حباســة البصــر ،خصوص ـاً عنــد «مــن نظــر يف هيئــات األفــاك
أن مجعهــا مرتبــط َّ
خبــاف األرض»( ،((15فتعــدد الســموات يُشــاهده كل مــن كان لــه حــظ مــن النظــر
والتدبــر «بنــاء علــى مشــاهدهتم تعــدد حــركات الكواكــب خبــاف األرض ،فـ َّ
ـإن
تعددهــا مل يثبــت إال ابلشــرع واالســتدالل»(.((15
لسر هذه املخالفة:
وذكر العلماء جمموعة من األوجه َّ

أَّ -
أن السموات أشرف من األرض ،واجلمع أبلغ يف التفخيم من الواحد(.((15
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بَّ -
أن أوامره خترتق مجيع السماوات السبع(.((15
جَّ -
أن السموات طبقات متفاصلة ابلذات ،خمتلفة احلقيقة ،خبالف األرضني(.((15
دَّ -
أن الســموات طبَّــاق بعضهــا فــوق بعــض ،واألرض كذلــك إالّ َّأنــا بعضهــا مـوال
لبعض(.((15
هَّ -
أن مجع األرض ثقيل خبالف السموات(.((15
أن الســموات خمتلفــة ابحلقيقــة خبــاف األرضيــن ،فـ َّ
وَّ -
ـإن كلهــا مــن جنــس واحــد،
وهــو الـراب(.((15
وبعــض العلمــاء ربطهــا ابألج ـرام الس ـيَّارة يف الســماء كعُطــاردة والزهــرة واملريــخ
وغريهــا(.((15
ويُلحــظ يف هــذا اآلراء أنَّ ــا مل تربــط اجلمــع واإلف ـراد ابملقــام والنظــم املوجــود يف
اآليــة حــي تســتبني العلــة مــن هــذا العــدول ،ولعــل أقــرب مــا ذكــر فيهــا مــن املـراد هــو
َّ
أن مجعهــا كان يف كل مقــام يُـراد فيــه عظمــة وجــال قــدرة هللا ؛ ليكــون ذلــك
مدعــاة إىل التأمــل والنظــر( ،((15فهــذا ال ـرأي ربــط العــدول يف الصيغــة بقيمــة بالغيــة
أظهــرت لنــا شــيئاً مــن إعجــاز القــرآن يف وضــع كل صيغــة يف َّ
مكانــا الالئــق هبــا
خبــاف مــا صنــع البَســيلي الــذي ربطهــا بعنصــر غــر بالغــي.

ومــن املواطــن الــي ذكرهــا إف ـراد الســبل ومجعهــا ،فذكــر َّ
أن اجلمــع ابعتبــار
األشــخاص ،وتوحــد إذا ذكــرت مقاب ـاً لســبل الباطــل( ،((16فاحلــق طريقــه واحــد
خبــاف الباطــل فأنواعــه وحقائقــه خمتلفــة.
 -٢املوازنــة بــن اآلايت داخــل القصــة الواحــدة :فلفظــة الــداير وردت أبكثــر
مــن صيغــة ،فــوردت بصيغــة اإلف ـراد يف قصــة صــاحل مــع قومــه يف ســورة األع ـراف
َصبَ ُح ـوا فِــي َدا ِرِهـ ْـم َجاثِ ِميـ َـن﴾( ،((16وبصيغــة
َخ َذتـْ ُهـ ُـم َّ
الر ْج َف ـةُ فَأ ْ
يف قولــه تعــاىل﴿ :فَأ َ
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َخ ـ َذ الَّ ِذيـ َـن ظَلَ ُم ـوا
﴿وأ َ
اجلمــع يف ختــام القصــة يف ســورة هــود يف قولــه تعــاىلَ :
َصبَ ُح ـوا فِــي ِديَا ِرِهـ ْـم َجاثِ ِميـ َـن﴾( ،((16وعلــل البَســيلي ذلــك َّ
أبن الرجفــة
َّ
الصْي َح ـةُ فَأ ْ
املذكــورة يف اآليــة األوىل أشـ ُّـد مــن الصيحــة يف اآليــة الثانيــة ،و َّ
أن الــداير يف اآليــة
الثانيــة َّ
وإن وردت بصيغــة اجلمــع «فـ ُـرَّد الــداير كــدار واحــدة»( ،((16فالبَســيلي ربطهــا
ابلســياق الــذي ورد فيهــا ،فهــذا العقــاب وقــع مباشــرة بعــد املهلــة (ثالثــة أايم) الــي
أمهلهــم هللا إايهــا بداللــة الفــاء الدالــة علــى معــى التعقيــب ،إضافــة إىل َّ
أن الرجفــة
ـص مــن لفــظ الصيحــة؛ َّ
ألن الثانيــة تشــمل األوىل وزايدة ،فــإذا مــا ذكــرت الرجفــة
أخـ َّ
فهــي للداللــة علــى العــذاب خاصــة ،ولــذا انســب اجلمــع الصيحــة لعمــوم اللفــظ،
وأفــرد الرجفــة خلصــوص اللفــظ( ،((16وذكــر الدكتــور /حممــد األمــن اخلضــري َّ
أن علــة
االختــاف انبعــة مــن اختــاف املخاطــب ،فســورة األعـراف كان اخلطــاب فيهــا بــن
األنبيــاء وســادة القــوم ،بينَّمــا ســورة هــود بــن األنبيــاء وأقوامهــم( ،((16وهــو رأي لــه
حظــه مــن النظــر.
 -٣العــدول مــن اإلف ـراد إىل اجلمــع أو العكــس :يُعــدل يف بعــض أســاليب
القــرآن عــن اإلف ـراد الــذي يطلبــه تركيــب الــكالم ،ورمبـَّـا الواقــع إىل اجلمــع ،وذكــر
البَســيلي ثالثــة أغ ـراض ،هــي:

أ -التدليــل علــى شــناعة اجلــرم الــذي ارتكبــه صاحبــه كمــا يف قولــه تعــاىل:
ِ
ين﴾( ،((16فقوم نوح  كانوا من أوائل األمم املكذبة؛
ت قـَْوُم نُ ٍ
﴿ َك َّذبَ ْ
وح الْ ُم ْر َسل َ
ونبيهــم نــوح  كان أول نــي أُرســل ،فأصــل الــكالم :كذبــت قــوم نــوح رســوهلم،
ويعــود الضمــر إىل نــوح ،أو إذا أُدخــل آدم معــه فيكون ـوا كذب ـوا ابالثنــن ،فيكــون
مجع ـاً؛ َّ
ألن أقــل اجلمــع اثنــن كمــا رأى الس ـرايف( ((16ووافقــه البَســيلي وهــو خــاف
رأي النحــاة ،أو مــن ابب اجملــاز ،فيكــون تكذبيهــم لرســول تكذيــب جلميــع الرســل
ممــن أتـوا بعدهــم؛ َّ
ألن دعــوة الرســل واحــدة وهــي التوحيــد ،فهــو مــن اســتعمال اللفــظ
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يف حقيقتــه وجمــازه كمــا ذكــر البَســيلي( ،((16وأضــاف ابــن عرفــة إىل هذيــن النبيـ ّـن
إدريــس  فيكــون قــد كذبـوا ثالثــة( ،((16فاجلمــع إذن علــى حقيقتــه املعنويــة ،وعُلــل
للجمــع ابختــاف حــال الرســول يف خطابــه فمــرة يكــون ُمبشـراً ومــرة منــذراً خموفـاً مــن
عــذاب هللا( ،((17وهــو جيــد إال َّ
أن األول أقــرب ملــا يف اجلمــع مــن اإلحيــاء بشــناعة مــا
ارتكبـوا وعظــم جرمهــم ،فنــوح  مكــث يدعوهــم هــذه املــدة الطويلــة ألــف ســنة
إال مخســن عامـاً ومل يؤمــن بــه إال القليــل.
ب -التعظيم والتشـريف كما يف عدول بلقيس يف حديثها عن ســليمان 
يف قولــه تعــاىل﴿ :وإِنـِّـي مرِس ـلَةٌ إِلَي ِهــم بِه ِديـَّ ٍـة فـنَ ِ
اظـ َـرةٌ بِـ َـم يـَْرِجـ ُـع الْ ُم ْر َس ـلُو َن﴾(،((17
ْ ْ َ َ
َ ُْ
وإن ُمرســلة إليــه بضمــر الغائــب املفــرد ،ولكنَّهــا عدلــت ألمريــن
فأصــل الــكالمَّ :
كمــا قــال البَســيلي:
وك﴾(.((17
األول :تعظيماً لسليمان  لدخوله يف قوهلا﴿ :إِ َّن الْ ُملُ َ

الثاين :إهلام هللا هلا تعظيمه تشريفاً هلذا النيب الكرمي(.((17

(((17
ـس َعلَــى
ج -للتدليــل علــى القلــة كمــا يف إفـراد الصديــق يف قولــه تعــاىل ﴿:لَْيـ َ
َعـ َـرِج َحـ َـر ٌج َوَل َعلَــى الْ َم ِريـ ِ
ـض َحـ َـر ٌج َوَل َعلَــى أَنـُْف ِس ـ ُك ْم
َع َمــى َحـ َـر ٌج َوَل َعلَــى ْال ْ
ْال ْ
ـوت أ َُّمهاتِ ُكــم أَو بـيـ ِ
ـوت آَبائِ ُكــم أَو بـيـ ِ
أَ ْن تَأْ ُكلُـوا ِمــن بـيوتِ ُكــم أَو بـيـ ِ
ـوت إِ ْخ َوانِ ُكـ ْـم
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
ْ ُُ ْ ْ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَو بـيـ ِ
ِ
ِ
ـوت أ ِ
َخ َوال ُكـ ْـم أ َْو
َخ َوات ُكـ ْـم أ َْو بـُيُــوت أ َْع َمام ُكـ ْـم أ َْو بـُيُــوت َع َّمات ُكـ ْـم أ َْو بـُيُــوت أ ْ
َ
ْ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((17
صديق ُكـ ْـم﴾  ،ورجــح هــذا الـرأي علــى
بـُيُــوت َخ َالت ُكـ ْـم أ َْو َمــا َملَ ْكتُـ ْـم َم َفات َحــهُ أ َْو َ
مــا ذكــره املفســرون كالزخمشــري وشــيخه ابــن عرفــة يف أحــد رأييــه( ((17الذيــن ذكــروا
َّ
أن األلــف والــام يصــح أ ْن يـُراد هبــا اجلنــس ،فالكلمــة تــدل علــى املفــرد واجلمــع(.((17

ومــن الصــور امللحقــة هبــذا البــاب العــدول عــن التثنيــة إىل اإلفـراد كمــا يف قولــه
اق بـَْينِ ِه َمــا فَابـَْعثُـوا َح َك ًمــا ِمـ ْـن أ َْهلِـ ِـه َو َح َك ًمــا ِمـ ْـن أ َْهلِ َهــا إِ ْن
﴿وإِ ْن ِخ ْفتُـ ْـم ِشـ َق َ
تعــاىلَ :
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ص َل ًحــا يـَُوفِّـ ِـق اللَّــهُ بـَيـْنـَُه َمــا﴾( ،((17ففــي هــذه اآليــة عــدول مــن التثنيــة (حكمني
يُِريـ َـدا إِ ْ
مــن أهلهمــا) إىل اإلفـراد املذكــور يف اآليــة رغــم َّ
أن األول أخصــر مــن املذكــور ،فمــا
العلــة يف ذلــك ،ذكــر البَســيلي أنـَّـه لتجنــب اللبــس؛ َّ
«ألن املـراد أن يكــون كل واحــد
مــن احلكمــن مــن أهــل أحــد الزوجــن ال مــن أهلهمــا معـاً»( ،((17فلــو ثُنيــت اجلملــة
لرمبــا فُهــم أن يكفــي أن يكــون احلكــم مــن أحــد الطرفــن ،وهــذا غــر مقصــود ،بــل
احلكمــان مــن الطرفــن.
رابعاً :الكلمة بني االمسية والفعلية وداللتها البالغية:
تناول البَسيلي يف هذه اجلزئية عدة أمور:

أ -العــدول بــن املتقابــات ،فــورود أحدهــا ابالســم واآلخــر ابلفعــل مدعــاة
للتســاؤل املوصــل إىل حقيقــة املعــى امل ـراد كمــا يف تفســره لقولــه تعــاىل﴿ :قَـ ْد َكا َن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُخـَـرى َكافِـَـرةٌ﴾( ،((18ففــي هــذه
لَ ُكـ ْـم آَيَـةٌ فــي فئـَتـَْيـ ِن الْتـََقتَــا فئَـةٌ تـَُقاتـ ُـل فــي َسـبِ ِيل اللَّــه َوأ ْ
اآليــة أكثــر مــن تســاؤل بالغــي ذكــره البَســيلي ،ومنهــا العــدول يف كلمــي ﴿تـَُقاتِـ ُـل﴾
و﴿ َكافِـَـرةٌ﴾ فــاألوىل وردت بصيغــة املضــارع بينمــا الثانيــة وردت بصيغــة االســم ،وعلّــل
البَسيلي ذلك َّ
أبن طبيعة القتال متجددة ،فهو فعل ينشأ ابستمرار ألسباب خمتلفة،
ولــذا عُـِّـر عنــه مبــا يُفيــد التجــدد ،بينمــا الكفــر اعتقــاد راســخ يف القلــب(.((18
ـك عُ ْقبَــى الَّ ِذيـ َـن اتـََّقـ ْـوا َوعُ ْقبَــى الْ َكافِ ِريـ َـن
ومــن ش ـواهده قولــه تعــاىل﴿ :تِْلـ َ
ـار﴾( ،((18فاملتقــون عُـ ّـر عنهــم بصيغــة الفعــل بينمــا عُـ ّـر عــن الكفــار عنهــم ابالســم،
النَّـ ُ
وداللــة ذلــك عنــد البَســيلي َّ
أن هللا  بكرمــه يعفــو عــن املتقــن حبصــول مطلــق
التقــوى ،ويف هــذا دليــل علــى ســعة رمحــة هللا( ((18خبــاف الكفــر.
ب -وازن بــن مجلتــن يف آيــة واحــدة مــن مــادة واحــدة ذاك ـراً العلــة يف
ِ ِ
ـت فِي ِهـ ْـم َوَمــا َكا َن
﴿وَمــا َكا َن اللَّــهُ ليـَُع ّذبـَُهـ ْـم َوأَنْـ َ
اختالفهمــا ،ففــي قولــه تعــاىلَ :
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اللَّــهُ ُم َع ِّذبـَُهـ ْـم َوُهـ ْـم يَ ْس ـتـَ ْغ ِفُرو َن﴾( ((18ذُكــر لفــظ العــذاب مرتــن؛ مــرة بصيغــة الفعــل
املضــارع مؤكــداً ابلــام ،واملــرة الثانيــة بصيغــة االســم« ،ووجــه ذلــك َّ
أن وجــوده 
فيهــم أقــوى يف دفــع العــذاب مــن اســتغفارهم ،فأتــى يف األول ابلنفــي األخــص؛ َّ
ألن
االســم أخــص مــن الفعــل لداللتــه علــى الثبــوت ،ونفــي األخــص أعــم مــن نفــي األعــم،
ونفــي األعــم أخــص مــن نفــي األخــص»(((18؛ فاســتند يف إثبــات مــا قــال علــى قاعــدة
أصوليــة ،فنفــي يف اآليــة األوىل ابلفعــل للداللــة علــى َّ
أن وجــوده  بينهــم أقــوى يف
دفــع العــذاب عنهــم مــن اســتغفارهم وهــو املنفــي األعــم ،فنفــي األخــص أقــوى مــن
نفــي األعــم.
ج -ذكــر البَســيلي كغــره مــن البالغيــن َّ
أن الفعــل املضــارع يــدل علــى التجــدد
﴿ويـَُقـ ُ
ـول الَّ ِذيـ َـن َك َفـ ُـروا لَـ ْـوَل أُنْـ ِزَل َعلَْيـ ِـه آَيَـةٌ
واالســتمرار ،ومــن شـواهده قولــه تعــاىلَ :
ِمـ ْـن َربِـّ ِـه﴾( ،((18فالتعبــر ابلفعــل املضــارع عــن هــذا القــول رغــم وقوعــه يف زمــن ماضــي
أتــى للداللــة «لإلشــارة إىل جتــدد هــذا القــول منهــم»(.((18

تقدمي املفردات بعضها على بعض:
يف بعــض اآلايت تتقــدم بعــض املعطوفــات علــى بعــض ،فيســعى العلمــاء يف
﴿ولَئِـ ْـن قُتِْلتُـ ْـم فِــي َسـبِ ِيل اللَّـ ِـه أ َْو ُمتُّـ ْـم
تبيــان أسـرار هــذا التقــدمي كمــا يف قولــه تعــاىلَ :
لَ َم ْغ ِفـَـرةٌ ِمـ َـن اللَّـ ِـه َوَر ْح َمـةٌ َخي ـٌْـر ِم َّمــا يَ ْج َمعُــو َن﴾( ،((18ففــي اآليــة تقــدمي للمغفــرة علــى
الرمحــة ،فمــا العلــة يف ذلــك؟ العلــة كمــا رأى البَســيلي َّ
أن املغفــرة راجعــة لدفــع املـؤمل،
وهــو آكــد( ،((18ويقصــد ابملـؤمل الذنــوب واخلطــااي الــي اقرتفهــا اإلنســان فهــو بــن رجــاء
املغفــرة وخــوف الذنــب ،ولــذا بُشــر ابملغفــرة مؤكــدة ابلــام ،و ّأمــا الرمحــة فهــي أعــم؛
َّ
ألنــا شــاملة حملــو الســيئة وكتابــة احلســنة ،ففــي اآليــة عطــف أتســيس(.((19
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﴿وَمــا َكا َن
ووزان البَســيلي بــن موضعــن مــن آيــة واحــدة ،ففــي قولــه تعــاىلَ :
لِ ُم ْؤِم ـ ٍن أَ ْن يـَْقتُـ َـل ُم ْؤِمنًــا إَِّل َخطَـأً َوَمـ ْـن قـَتَـ َـل ُم ْؤِمنًــا َخطَـأً فـَتَ ْح ِريـ ُـر َرقـَبَـ ٍـة ُم ْؤِمنَـ ٍـة َوِديَـةٌ
ص َّدقُـوا فَـِإ ْن َكا َن ِمـ ْـن ق ـَ ْـوٍم َعـ ُـد ٍّو لَ ُكـ ْـم َوُهـ َـو ُم ْؤِمـ ٌـن فـَتَ ْح ِريـُـر
ُم َسـلَّ َمةٌ إِلَــى أ َْهلِـ ِـه إَِّل أَ ْن يَ َّ
ـاق فَ ِديَـةٌ ُم َسـلَّ َمةٌ إِلَــى أ َْهلِـ ِـه َوتَ ْح ِريـُـر
َرقـَبَـ ٍـة ُم ْؤِمنَـ ٍـة َوإِ ْن َكا َن ِمـ ْـن ق ـَ ْـوٍم بـَيـْنَ ُكـ ْـم َوبـَيـْنـَُهـ ْـم ِميثَـ ٌ
ٍ ٍِ
ِ ِ
ـام َشـ ْـهَريْ ِن ُمتـَتَابِ َعْيـ ِن تـَْوبَـةً ِمـ َـن اللَّـ ِـه﴾( ،((19فهــذه اآليــة
َرقـَبَــة ُم ْؤمنَــة فَ َمـ ْـن لَـ ْـم يَجـ ْد فَصيَـ ُ
حتدثــت عــن القتــل وأنواعــه ،وقُســمت فيهــا أح ـوال املقتــول ،ففــي القســم األول:
مؤمــن مقتــول ابخلطــأ ،فيجــب علــى قاتلــه حتريــر رقبــة ال بــد أن تكــون مؤمنــة ،مث
عطــف عليهــا الديــة ،وهــي موطــن املقارنــة ،بينمــا يف القســم الثــاين ذكــر املؤمــن لكنَّــه
ينتمي إىل عدو للمســلمني فديته حترير رقبة مؤمنة ،والقســم الثالث ذكر فيه مقتول
غــر مؤمــن لكــن ينتمــي إىل مجاعــة عقــدت ميثــاق مــع املســلمني ،فكفارتــه الديــة مث
حتريــر رقبــة مؤمنــة أو صيــام شــهرين ،فرتتيــب القســم الثالــث خمالــف لرتتيــب القســم
األول ،والعلــة يف ذلــك اختــاف داينــة املقتولــن ورد ملــا قــد يُتوهــم فيــه ســقوط الديــة
كالقســم الثــاين ،ف ُقدمــت اهتمامـاً هبــا(.((19
ووازن بــن تقــدمي املذكــر يف جرميــة الســرقة وأتخــره يف جرميــة ال ـزان يف قولــه
الزانِــي﴾( ((19وعلَّــة ذلــك
﴿الزانِيَـةُ َو َّ
الســا ِرقَةُ﴾( ((19وقولــه تعــاىلَّ :
الســا ِر ُق َو َّ
﴿و َّ
تعــاىلَ :
األكثريــة ،ف ـ «الـزان يف اإلانث أغلــب ،والســرقة يف الذكــور أغلــب»( ،((19و ّأمــا تقــدمي
ِ
الـزاين يف قولــه تعــاىلِ َّ :
ـح َّإل َزانِيَـةً﴾( ،((19فألنـَّـه األصــل يف النــكاح،
﴿الزانــي َل يـَْنكـ ُ
وهــو املخاطــب والفاعــل للــوطء»(.((19
ويــرى البَســيلي َّ
أن التقــدمي والتأخــر أييت للمحافظــة علــى فواصــل اآلي كمــا
﴿والَّ ِذيـ َـن يَبِيتُــو َن لَِربِِّهـ ْـم
يف تعليلــه لتقــدمي الســجود علــى القيــام يف قولــه تعــاىلَ :
ـج ًدا َوقِيَ ًامــا﴾( ،((19فتأخــر القيــام ذكــر أنـّـه يـُراد بــه» مــا بعــد الســجود ،أو لــرؤوس
ُسـ َّ
اآلي»(.((19
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و َّأمــا التعريــف والتنكــر يف املفــردة س ـواء كان يف املســند أو املســند إليــه أو يف
املتعلــق ،فلــم يذكــر البَســيلي التنكــر إال يف املضــاف يف ابب املتشــابه اللفظــي(،((20
وأمــا الثــاين فلــم أجــد لــه فيــه شــيئاً.
ويف خامتة هذا البحث خلصت إىل النتائج اآلتية:
 متيــزت لغــة اإلمــام البَســيلي يف هــذا الكتــاب ابلســهولة واإلجيــاز يف طــرح الفكــرة،واالبتعــاد عــن األســاليب امللتويــة والتعبـرات الغامضــة.
 أتثر اإلمام البَسيلي بشيخه ابن عرفة يف تفسريه ،خصوصاً يف منهجه البالغي. أوجــز البســيلي يف عــرض آراءه يف كثــر مــن املســائل ،والعلــة يف ذلــك أ ّن كتابــهموجــه للعلمــاء وطالهبــم.
 متيــز البَســيلي يف دراســة بالغــة املفــردة القرآنيــة يف كتابــه دون غريهــا مــن أب ـوابالبالغــة.
 ذكر البســيلي أحد عشــر غرضاً يف ســر اختيار كلمات دون مرادفاهتا ،وهذا ينمعــن عقليــة متعمقــة يف فهــم الفــروق بــن املفــردات ،وقدرتــه علــى ربطهــا بســياقها
الــذي وردت فيــه.
 أجــاد البســيلي يف تبيــان أسـرار اختيــار كلمــات هبيئــات صرفيــة معينــة يف القــرآندون غريهــا س ـواء كان يف املزيــد أو يف صيــغ املبالغــة أو يف اجلمــع واإلف ـراد.
 أكثــر البَســيلي مــن تتبــع املتشــاهبات اللفظيــة يف القــرآن الكــرمي ،وأجــاد يف كثــرممــا ذكــره.
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اهلوامش والتعليقات:
((( حقــق هــذا اجلــزء الدكتــور عبــدهللا الطوالــة يف رســالة دكتــوراه عــام ،وطبعــه عــام 1412ـ1992/
يف دار كنــوز اشــبيليا.
((( حقــق هــذا الكتــاب األســتاذ حممــد الط ـراين ،وهــو مــن مطبوعــات وزارة األوقــاف والشــؤون
االســامية ابململكــة املغربيــة.
((( الدكتــور /حممــد الطـراين( ،املصــادر األدبيــة والنحويــة والبالغيــة عنــد أيب العبــاس أمحــد البَســيلي
(ت ـ 830هــ1427 -م) مــن خــال خمطــوط (التقييــد الصغــر يف التفســر) حوليــات كليــة اللغــة
العربيــة مبراكــش -املغــرب ،ع2000 ,14م.
((( التقييــد الكبــر  ،199ويُنظــر يف ترمجتــه :نيــل االبتهــاج بتطريــز الديبــاج ألمحــد بــن عمــر
التنبكيت ،115و شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  ،361/1واألعالم  ،227/1ومعجم
املفس ـرين لعــادل نويهــض  ،71وتراجــم املؤلفــن التونســيني  ،103/1والتفســر واملفســرون يف
غــرب أفريقيــا .176/1
((( شجرة النور الزكية  ،361/1وتراجم املؤلفني التونسيني .103/1
((( الضوء الالمع .261/2
((( ذكــره الســخاوي هبــذا االســم  68/7 ,136/2ومل يُرتجــم لــه ،ويُنظــر نكــت وتنبيهــات ,74 /2
.263 /2
((( نيل االبتهاج بتطريز الديباج .461
((( املصدر السابق.462
( ((1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  ،370/3ونيل االبتهاج .462-461
( ((1نيل االبتهاج .107
( ((1يُنظر يف ترمجته :الديباج املذهب  ،333-331/2والوفيات البن قنفذ  ،380-379وذيل
التقييــد  ,401/1وغايــة النهايــة يف طبقــات القـرا ,214/2 ،والضــوء الالمــع  ،240/9ونيــل
االبتهاج .463
( ((1يُنظر يف ترمجته :الضوء الالمع  ،151/6ونيل االبتهاج  ،297وشجرة النور الزكية ،350/1
ومعجم أعالم اجلزائر .250 /1
( ((1يُنظــر يف ترمجتــه :اإلحاطــة يف أخبــار غرانطــة  ،497/3وذيــل التقييــد  ،101/2ورفــع اإلصــر
البــن حجــر .237-233
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( ((1شجرة النور الزكية .361/1
( ((1يُنظر :نيل االبتهاج  ،537واألعالم  ،5-4-7ومعجم أعالم اجلزائر .80
( ((1الضــوء الالمــع  ،268/11واجلوهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ االســام ابــن حجــر ,427/1
واألعــام . 230/1
( ((1تراجم املؤلفني التونسيني .105/1
( ((1نيل االبتهاج  ،115وتعريف اخللف برجال السلف للحفناوي .73/2
( ((2املرجع السابق.
( ((2يُنظر البحث البالغي عند العرب للدكتور /أمحد مطلوب .76-56
( ((2يُنظر نكت وتنبيهات .131/2 ,129/2 ،100-99/2
( ((2سورة آل عمران .21
( ((2الكشاف .379/2
( ((2سورة البقرة .126
( ((2نكت وتنبيهات .103-102/2
( ((2يُنظر املصدر السابق .148/2
( ((2املصدر السابق .171/2
( ((2املصدر السابق .223/2
( ((3سورة هود .14
( ((3نكت وتنبيهات .228/2
( ((3سورة يونس .13
( ((3سورة يوسف .82
( ((3سورة طه .20-19
( ((3نكت وتنبيهات  ،347/2ويُنظر .380/2
( ((3املصدر السابق .522/2
( ((3سورة العنكبوت .52
( ((3نكت وتنبيهات  ،380/2ويُنظر .448/2 ,368/2 ,287/2
( ((3يُنظر املصدر السابق .489/2 ،450 /2
( ((4سورة البقرة .20
( ((4نكت وتنبيهات  ،65/2ويُنظر . 525/2 ،453/2 ،449/2 ،276/2
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( ((4املصدر السابق  ،66/2ويُنظر .149/2
( ((4سورة يوسف .38
( ((4نكت وتنبيهات  ،257/2ويُنظر .351/2 ،335/2 ،331/2 ،66/2
( ((4سورة الفتح .6
( ((4نكت وتنبيهات .537/2
( ((4املصدر السابق  .100-99/2ويُنظر .116/2 ،228/2
( ((4يُنظر .165/2 ,131/2
( ((4نكت وتنبيهات .290/2
( ((5سورة النساء .54
( ((5نكت وتنبيهات .228/2 ،169/2
( ((5املصدر السابق .299/2
( ((5املصدر السابق  .292/2ويُنظر .351/2 ،348/2
( ((5املصدر السابق  .149/2ويُنظر .163/2
( ((5سورة يونس .37
( ((5نكت وتنبيهات .220/2
( ((5املصدر السابق .479/ويُنظر .580/2
( ((5سورة النساء .57-56
( ((5حديــث صحيــح رواه الشــيخان يف صحيحهمــا؛ صحيــح البخــاري كتــاب التوحيــد ،ابب
﴿وَكا َن عرشــه علَــى الْمـ ِ
ـاء﴾ ،125/9رقــم احلديــث ( )7422وذكــره يف حديــث آخــر برقــم
َْ ُ ُ َ َ
( ،160/9 )7553وصحيح مسلم كتاب التوبة ،ابب يف سعة رمحة هللا تعاىل و َّأنا سبقت
غضبــه  ،1192رقــم احلديــث (.)6969
( ((6سورة آل عمران .141
( ((6التقييد الكبري .572
( ((6شرح النووي على صحيح مسلم .106/17
( ((6نكت وتنبيهات .251/2
( ((6يُنظر .226 /2 ،220 /2
( ((6يُنظر .237 /2
( ((6يُنظر .159/2
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( ((6سورة البقرة .49
( ((6نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن اجمليد  ،66/2ويُنظر .287/2
( ((6تفسري ابن عرفة .111/1
( ((7سورة النساء .1
( ((7نكت وتنبيهات .149-148/2
( ((7التحرير والتنوير .217/4
( ((7إرشاد العقل السليم .109/2
( ((7سورة النساء .11
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُهـ ْـم
اجــهُ أ َُّم َهاتـُُهـ ْـم َوأُولُــو َْال ْر َحـ ِـام بـَْع ُ
( ((7كقولــه تعــاىل﴿ :النَّـُِّـي أ َْوَل ِبلْ ُم ْؤمنـ َـن مـ ْـن أَنـُْفس ـ ِه ْم َوأ َْزَو ُ
ِ
الل ِمــن الْمؤِمنِــن والْمه ِ
أَوَل بِبـعـ ٍ ِ ِ ِ
اج ِريـ َـن إَِّل أَ ْن تـَْف َعلُـوا إِ َل أ َْوليَائِ ُكـ ْـم َم ْع ُروفًــا َكا َن
ْ َْ
ـض ِف كتَــاب َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ـك ِف الْكتَــاب َم ْس ـطُ ًورا﴾ األح ـزاب.6 :
َذلـ َ
يُنظر مفاتيح الغيب للرازي .509/9
( ((7الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري .510-509
( ((7سورة العنكبوت .53
( ((7نكت وتنبيهات .381/2
( ((7مفاتيح الغيب .67/25
( ((8سورة النساء .43
( ((8نكت وتنبيهات .149/2
( ((8البديع يف علم العربية البن األثري  ،8/1والنحو الوايف .16/1
( ((8سورة الصافات .92
( ((8نكت وتنبيهات  ،479 /2ويُنظر .377/2 ،290/2
( ((8املفردات يف غريب القرآن .811
( ((8سورة آل عمران .168
( ((8يُنظر نكت وتنبيهات .131/2
( ((8سورة هود .10
( ((8نكت وتنبيهات .226/2
( ((9يُنظر الفروق يف اللغة .339
( ((9الديوان 626
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( ((9الديوان 1305
( ((9اإلعجاز البياين للقرآن للدكتور عائشة بنت الشاطئ .236
( ((9سورة يوسف .67
( ((9نكت وتنبيهات .261/2
( ((9التحرير والتنوير .21/13
( ((9اجلامع ألحكام القرآن .399/11
( ((9سورة الشعراء .33
( ((9نكت وتنبيهات .370/2
( ((10الكشاف .111/3
( ((10احملرر الوجيز .14/9
( ((10سورة الزمر .45
( ((10نكت وتنبيهات .490/2
( ((10سورة يوسف .31
( ((10نكت وتنبيهات  ،254/2ويُنظر .365/2
( ((10تفسري أيب السعود .424/3
( ((10سورة العنكبوت .8
( ((10نكت وتنبيهات .377/2
( ((10تفسري الزخمشري .197/3
( ((11تفسري البيضاوي .30/3
( ((11يُنظر إرشاد العقل السليم .149/5
( ((11سورة األحقاف .35
( ((11نكت وتنبيهات 525/2
( ((11التحرير والتنوير .68/26
( ((11سورة الذارايت .33
( ((11نكت وتنبيهات 567/2
( ((11احملرر الوجيز .75/27
( ((11التحرير والتنوير .6/27
( ((11سورة النساء .54
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( ((12نكت وتنبيهات 169/2
( ((12تفسري الرازي 102/10
( ((12سورة هود .18
( ((12نكت وتنبيهات .230/2
( ((12لسان العرب مادة (ربب).
( ((12سورة يوسف .39
( ((12نكت وتنبيهات .258/2
( ((12سورة القصص .11
( ((12يُنظر نكت وتنبيهات .370/2
( ((12سورة هود .42
( ((13احملــرر الوجيــز  ،174/3واجلامــع ألحــكام القــرآن  ،46/9وأن ـوار التنزيــل وأس ـرار التأويــل
 ،136/3ونظــم الــدرر .289-288/9
( ((13سورة إبراهيم .22
( ((13يُنظر نكت وتنبيهات .292/2
( ((13الصحاح  ،104/1ولسان العرب .283/1
( ((13الفروق يف اللغة .392
( ((13الكتاب .71/4
( ((13سورة الشعراء .210
( ((13نكت وتنبيهات .353/2
( ((13يُنظر تفسري الكشاف .131-130/3
( ((13سورة الشعراء .212
( ((14سورة النور .4
( ((14نكت وتنبيهات .332/2
( ((14سورة النساء .76
( ((14نكت وتنبيهات  ،175/2ويُنظر .575/2 ,218/2
( ((14سورة الواقعة .20
( ((14نكت وتنبيهات .578/2
( ((14املصدر السابق .578/2
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( ((14سورة إبراهيم .34
( ((14نكت وتنبيهات .299/2
( ((14التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب .118/4
( ((15نكت وتنبيهات .276/2
( ((15تفسري املظهري .160/1
( ((15النكت والعيون .92/2
( ((15املصدر السابق .92/2
( ((15يُنظر تفسري البيضاوي  ،116/1والتحرير والتنوير .72/2
( ((15يُنظر تفسري النسفي .489/1
( ((15حاشية الشهاب .262/2
( ((15البحر احمليط .170/3
( ((15التحرير والتنوير .77/2
( ((15التفسري القرآين للقرآن .119/4
( ((16يُنظر نكت وتنبيهات .289/2
( ((16سورة األعراف .78
( ((16سورة هود .67
( ((16نكت وتنبيهات .239/2
( ((16مالك التأويل .534/1
( ((16اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ .218
( ((16سورة الشعراء .105
( ((16شرح كتاب سيبويه .231/4
( ((16نكت وتنبيهات .348/2
( ((16تفسري ابن عرفة .246/3
( ((17املصدر السابق.
( ((17سورة النمل .35
( ((17سورة النمل .34
( ((17نكت وتنبيهات .356/2
( ((17يُنظر نكت وتنبيهات .335/2
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( ((17سورة النور .61
( ((17تفسري ابن عرفة .230/3
( ((17الكشاف .77/3
( ((17سورة النساء .35
( ((17نكت وتنبيهات .163/2
( ((18سورة آل عمران .13
( ((18نكت وتنبيهات  ،100-99/2ويُنظر .135/2
( ((18سورة الرعد .35
( ((18يُنظر نكت وتنبيهات .285/2
( ((18سورة األنفال .33
( ((18نكت وتنبيهات .209/2
( ((18سورة الرعد .27
( ((18نكت وتنبيهات .282 /2
( ((18سورة آل عمران .157
( ((18نكت وتنبيهات .128/2
( ((19تفسري ابن عرفة .435/1
( ((19سورة النساء .92
( ((19نكت وتنبيهات .184/2
( ((19سورة املائدة .38
( ((19سورة النور.2
( ((19نكت وتنبيهات .330/2
( ((19سورة النور .3
( ((19نكت وتنبيهات .331/2
( ((19سورة الفرقان .64
( ((19نكت وتنبيهات .340/2
( ((20املصدر السابق .102/2
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املصادر واملراجع
نصــه ووضــع مقدمتــه
 اإلحاطــة يف أخبــار غرانطــة للســان الديــن ابــن اخلطيــب ،حقــق َّوحواشــيه /حممــد عبــدهللا عنــان ،ط ،1مكتبــة اخلاجنــي -القاهــرة1395 -ه1975/م.
 إرشــاد العقــل الســليم إىل م ـزااي الكتــاب الكــرمي ،حملمــد بــن حممــد بــن مصطفــى العمــادي،حققــه وخــرج أحاديثــه /حممــد علــي جيــايل ،املكتبــة التوفيقيــة -القاهــرة -ط2013 ،1م.
 اإلعجــاز البيــاين يف صيــغ األلفــاظ (دراســة حتليليــة لإلفـراد واجلمــع يف القــرآن) حملمــد األمــناخلضــري ،ط ،1مطبعــة احلســن اإلســامية -القاهــرة1413 -ه1993/م.
األعــام ،خلــر الديــن بــن محــود بــن حممــد الزركلــي ،ط ،15دار العلــم للماليــن -بــروت-
2002م.
 أن ـوار التنزيــل وأس ـرار التأويــل ،لعبــدهللا بــن عمــر البيضــاوي ،حتقيــق /حممــد صبحــي حســنحــاق وحممــد أمحــد األطــرش ،ط ،1دار الرشــيد ومؤسســة اإلميــان –دمشــق وبــروت-
1421ه2000/م.
 البحــث البالغــي عنــد العــرب ألمحــد مطلــوب ،طبعــة 1982م ،دار اجلاحــظ للنشــر-بغــداد.-
 البحــر احمليــط يف التفســر حملمــد بــن يوســف األندلســي املعــروف أبيب حيَّــان ،حتقيــق /حممــدمعتــزكــرمي الديــن وماهــر حبّــوش ،ط ،1دار الرســالة العلميــة -دمشــق1436 -ه2015/م.
 البديــع يف علــم العربيــة أليب الســعادات جمــد الديــن ابــن األثــر اجلــزري ،حتقيــق ودراســةالدكتــور /فتحــي أمحــد علـ ّـى الديــن ،مطبوعــات مركــز إحيــاء ال ـراث اإلســامي جبامعــة أم
القــرى -مكــة1420 -ه.
 اتج اللغــة وصحــاح العربيــة إلمساعيــل بــن محــاد اجلوهــري ،حتقيــق /أمحــد عبدالغفــور عطــار،ط ،4دار العلــم للماليــن -بــروت1407 -ه1987/م.
 تراجم املؤلفني التونسيني حملمد حمفوظ ،ط ،2دار الغرب اإلسالمي -بريوت1994 -م. تعريــف اخللــف برجــال الســلف حملمــد بــن أيب القاســم احلفنــاوي ،مطبعــة بيــر فونتانــةالشــرقية -اجلزائــر1324 -ه1906/م.
 تفســر ابــن عرفــة حملمــد بــن حممــد بــن عرفــة الورغمــي ،حتقيــق /جــال األســيوطي ،ط ،1دارالكتــب العلميــة –بــروت2008 -م.
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 تفســر التحريــر والتنويــر حملمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد التونســي ،الــدار التونســية للنشــر-تونس1984 -م.
 التفسري القرآين للقرآن لعبدالكرمي اخلطيب ،دار الفكر العريب -القاهرة.- التفســر املظهــري حملمــد ثنــاء هللا املظهــري ،حتقيــق /غــام نــي التونســي ،طبعــة 1412ه،مكتبــة الرشــدية -ابكســتان.
 التفســر واملفســرون يف غرب إفريقيا حملمد بن رزق طرهوين ،ط ،1دار ابن اجلوزي -الدمام 1426ه. التقييد الكبري يف تفســر كتاب هللا اجمليد ألمحد بن حممد البَســيلي ،حتقيق الدكتور /عبدهللامطلق الطوالة ،ط ،1دار كنوز اشبيليا ،الرايض1412 -ه1992/م.
 اجلامــع املســند الصحيــح مــن أمــور رســول هللا  وســننه وأايمــه حملمــد بــن إمساعيــل البخــاري،حتقيــق /حممــد زهــر بــن انصــر الناصــر ،ط ،1دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية
برتقيــم حممــد فـؤاد عبدالباقــي) 1422ه.
 اجلامــع ألحــكام القــرآن واملبــن ملــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان حملمــد بــن أمحــد بــنأيب بكــر القرطــي ،حتقيــق الدكتــور /عبــدهللا عبداحملســن الرتكــي ،ط ،1مؤسســة الرســالة-
بــروت1427 -ه2006/م.
 اجلواهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ اإلســام ابــن حجــر حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي،حتقيــق /إبراهيــم ابجــس عبداجمليــد ،ط ،1دار ابــن حــزم – بــروت -ط1419 ،1ه1999/م.
 اجلواهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ اإلســام ابــن حجــر حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي،حتقيــق /إبراهيــم ابجــس عبداجمليــد ،ط ،1دار ابــن حــزم  -بــروت -ط1419 ،1ه1999/م.
 الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة ،ألمحــد بــن علــي العســقالين املعــروف اببــن حجــر،دائــرة املعــارف العثمانيــة ،تصويــر إحيــاء ال ـراث العــريب1349 ،ه.
 الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علمــاء املذهــب إلبراهيــم بــن علــي بــن حممــد اليعمــري،حتقيــق وتعليــق الدكتــور /حممــد األمحــدي أبــو النــور ،دار ال ـراث للطبــع والنشــر -القاهــرة.-
 دي ـوان البحــري الوليــد بــن عبيــد ،عُــي بتحقيقــه وشــرحه والتعليــق عليــه /حســن كامــلالصــريف ،ط ،3دار املعــارف -القاهــرة.
 ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واألســانيد حملمــد بــن أمحــد بــن علــي الفاســي ،حتقيــق حممــد صــاحلبن عبدالعزيز املراد ،ط ،1مطبوعات جامعة أم القرى1418 ،ه1997/م.
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 شــجرة النــور الزكيّــة يف طبقــات املالكيــة حملمــد بــن حممــد بــن عمــر خملــوف ،خـ َّـرج حواشــيهوعلــق عليــه عبداجمليــد خيّــايل ،ط ،1دار الكتــب العلميــة -بــروت1424 -ه2003/م.
 شــرح كتــاب ســيبويه للحســن بــن عبــدهللا السـرايف ،حتقيــق /أمحــد حســن مهــديل وعلــي ســيدعلــي ،ط ،1دار الكتــب العلميــة -بــروت.-
 الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي ،ط ،1منشــورات داراجليــل -بــروت1412 -ه1992/م.
عناية الراضي وكفاية القاضي ألمحد بن حممد اخلفاجي ،دار صادر -بريوت.
 غاية النهاية يف طبقات القراء حملمد بن حممد اجلزري ،عُين بنشره ألول مرة ،ج برجسرتاسر،ط ،1دار الكتب العلمية -بريوت1427 -ه2006/م.
 الفــروق يف اللغــة أليب هــال العســكري ،حتقيــق /مجــال عبدالغــي مدغمــش ،ط ،1مؤسســةالرســالة -بــروت1422 -ه2002/م.
 الكتــاب لبشــر بــن عمــرو بــن قنــر املعــروف بســيبويه ،حتقيــق /عبدالســام هــارون ،ط،4مكتبــة اخلاجنــي -القاهــرة -طبعــة 1425ه2004/م.
 الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل حملمــود بــن عمــر الزخمشــري،حقــق الروايــة /حممــد الصــادق قمحــاوي ،الطبعــة األخــرة ،مطبعــة مصطفــى البــايب احللــي
وأوالده1392 ،ه.1972/
 لسان العرب حملمد بن مكرم بن علي اإلفريقي ،ط ،3دار صادر -بريوت1414 -ه. احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز لعبداحلــق بــن غالــب األندلســي ،حتقيــق /الرحالــةالفــاروق وزمــاؤه ،ط ،2مطبوعــات وزارة الشــؤون اإلســامية -قطــر1428 -ه2007/م.
 مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل لعبــدهللا بــن أمحــد النســفي ،حققــه وخـَّـرج أحاديثــه /يوســفعلــي بديــوي ،ط ،1دار الكلــم الطيــب -بــروت1419 -ه1998/م.
 املســند الصحيــح املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا  rملســلم بــن احلجــاجالقشــري ،وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد -اململكــة العربيــة
الســعودية -ط1421 ،2ه2000/م.
 معجــم أعــام اجلزائــر لعــادل نويهــض ،ط ،2مؤسســة نويهــض الثقافيــة -بــروت-1400ه1980 /م.
		
العدد الثالث والعشرون (رجب  ١٤٤٠هـ  -مارس  ٢٠١٩م)
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وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد)
(نكت
ٌ
البسيلي في كتابه ٌ
بالغة المفردة القرآنية عند اإلمام َ

 معجــم املفسـرين مــن صــدر اإلســام حــى العصــر احلاضــر لعــادل نويهــض ،ط ،3مؤسســةنويهــض الثقافيــة للتأليــف والرتمجــة والنشــر -بــروت1409 -ه1988 /م.
 مفاتيــح الغيــب حملمــد بــن عمــر ال ـرازي امللقــب بفخــر الديــن ،ط ،3دار إحيــاء ال ـراثالعــريب -بــروت1420 -ه.
 املفــردات يف غريــب القــرآن للحســن بــن حممــد الراغــب األصفهــاين ،حتقيــق /صفـوان عــداننالــداودي ،ط ،1دار القلــم -دمشــق1412 -ه.
 مــاك التأويــل ألمحــد بــن إبراهيــم الغرانطــي ،حتقيــق /ســعيد الفــاح ،ط ،2دار الغــرباإلســامي -بــروت1428 -ه2007/م.
 املنهــاج (شــرح صحيــح مســلم) حملــي الديــن بــن حيــى بــن شــرف النــووي ،ط،21414ه1994 /م.
 النحو الوايف ،لعباس حسن ،ط ،19دار املعارف -القاهرة2016 -م. نظــم الــدرر يف تناســي اآلايت والســور إلبراهيــم بــن عمــر البقاعــي ،ط ،1الطبعــة اهلنديــة-حيــدر آابد -نســخة مصــورة 1400ه.1980/
 النكــت والعيــون للمــاوردي علــي بــن حممــد بــن حبيــب ،راجعــه وعلــق عليــه /الســيد بــنعبداملقصــود عبدالرحيــم ،دار الكتــب العلميــة ومؤسســة الكتــب الثقافيــة -بــروت.
 نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن اجمليد ألمحد بن حممد البَسيلي ،حتقيق الدكتور /حممد الطرباين،ط ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،اململكة املغربية1429 ،ه2008/م.
 نيــل االبتهــاج بتطريــز الديبــاج ألمحــد اباب بــن أمحــد التنبكــي ،حتقيــق الدكتــور /عبداحلميــد بــنعبــدهللا اهلرامــة ،ط ،2دار الكاتــب -طرابلــس ليبيــا2000 -م.
 الوفيــات ألمحــد بــن حســن القســنطيين املعــروف اببــن قنفــذ ،حتقيــق عــادل نويهــض ،ط،4دار اآلفــاق اجلديــدة -بــروت1403 -ه1983 /م.

56

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

