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امللخص:
يتنــاول هــذا البحــث التعريــف جبهــود اإلمــام أمحــد بــن حممــد الَبســيلي مــن خــال 
إبــراز دراســته الباغيــة للمفــردة القرآنيــة يف كتابــه )نكــت وتنبيهــات يف تفســر القــرآن 
اجمليــد( وأييت البحــث إلبــراز جهــود مــن مل يُعرفــوا يف احلقــل الباغــي، وهلــم آراء 

وتوجيهــات يف جمــال الباغــة التطبيقيــة.

الَبســيلي وذكــر هنجــه الباغــي يف  الباحــث يف هــذا البحــث ابإلمــام  عــرَّف 
كتابــه، وقسَّــم البحــث إىل ثاثــة مباحــث تنــاول فيهــا جوانــب املفــردة القرآنيــة، ففــي 
املبحــث األول ذكــر جهــده يف تبيــان أســرار اختيــار املفــردة القرآنيــة دون مرادفاهتــا، 
ويف املبحــث الثــاين تنــاول الداللــة الباغيــة هليئــة الكلمــة، ويف املبحــث الثالــث تنــاول 
داللــة تقــدمي املفــردات بعضهــا علــى بعــض، وختــم البحــث أبهــم النتائــج الــي توصــل 
إليهــا، ومنهــا أنَّ الَبســيلي أتثــر بشــيخه ابــن عرفــة التونســي يف تفســره، خصوصــاً 
يف هنجــه الباغــي، ومتيــزه يف دراســة باغــة املفــردة القرآنيــة يف تقييــده الصغــر دون 

غرهــا مــن أبــواب الباغــة.

الكلمات املفتاحية: باغة املفردة القرآنية- البسيلي- نكٌت وتنبيهاٌت.
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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.



د. محمد بن راشد حمد الصبحي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤0 هـ - مارس 20١٩ م(             ١7

املقدمة:
القــرآن الكــرمي منــذ نزولــه علــى نبينــا  وهــو موضــع أتمــل صحابتــه ومــن بعدهــم 
مــن التابعــن، وطــال أتمــل العلمــاء فيــه جيــًا بعــد جيــل، يتوارثــون علمــه ودقائقــه، 
وُيضيــف إليهــا كل َعلَــم ُمــْرز فيــه مــا اهتــدت إليــه قرحيتــه وفــق أصــول التفســر، 
وأصبــح يف الدراســات القرآنيــة أعــام كبــار ومؤلفــات ذات شــهرة، حظــي كثــر منهــا 
إببــراز جهــود أصحاهبــا، والتعمــق يف فكرهــم، وذكــر مــا أضافــوه علــى ســابقيهم إال 
أنَّ الكثر يف املقابل مل تنْل جهودهم احلظوة والدراسة؛ خاصة يف الدرس الباغي، 
فكثــر مــن علمــاء هــذا الفــن ممــن آثــروا الــدرس التطبيقــي ألســاليب الباغــة مل تذكــر 
جهودهــم يف إطــار التأريــخ الباغــي، وال يعــرف بعضهــم إال ابالســم فقــط، ومــن 
هــؤالء أيب العبــاس الَبســيلي، تلميــذ اإلمــام ابــن عرفــة األندلســي، فقــد كانــت لــه 
جهــود ونظــرات اســتفادها مــن شــيخه كمــا ذكــر مــع أتملــه يف هــذه اآلايت، إضافــة 
المتاكــه األدوات اللغويــة الــي مكنتــه مــن معرفــة بواطــن إعجــاز القــرآن الكــرمي، 
وهــذا اإلمــام مل تظهــر كتبــه إال يف الُســنيات األخــرة، فتفســره الكبــر ُحقــق منــه 
ســورة البقــرة وآل عمــران))(، وأمــا تفســره الصغــر فطبــع يف املغــرب عــام 008)م))(، 

وهــو موضــع دراســي هنــا. وتعــود أســباب اختيــار املوضــوع لــآيت: 

)- إبــراز جهــد َعلَــم مــرز أفــى عمــره يف تفقــه كتــاب هللا  والزم مــن أجــل فهمــه 
كثــر مــن العلمــاء، فكانــت لــه نظراتــه واجتهاداتــه. 

)- تنــوع مســائل الباغــة الــي ذكرهــا يف كتابــه، فقــد تنــاول فيــه كثــراً مــن مســائل 
علــم املعــاين والبيــان وقليــًا مــن مســائل علــم البديــع.

٣- إظهــار قيمــة علــوم الباغــة، ووجــوب دراســتها ملــن أراد أن يتفقــه يف كتــاب هللا، 
ــا علــم أصيــل يف فهمــه وارتبــاط اإلعجــاز هبــا. وأهنَّ
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ــا اللبنــة الثانيــة يف بنــاء الــكام، وتبيــان  ٤- احلديــث عــن أمهيــة املفــردة القرآنيــة، وأهنَّ
ــا وجــه مــن وجــوه اإلعجــاز يف القــرآن، فقــد جــاءت دقيقــة يف كل موضــع وتركيــب  أهنَّ

وردت فيــه.

وأمــا منهجــي يف هــذا الدراســة فهــو املنهــج االســتقرائي، فقــد تتبعــت فيــه كل 
مــا ذكــره الَبســيلي مــن املســائل الباغيــة املتعلقــة ابملفــردة وتصنيفهــا وفــق مباحــث 
هــذه الدراســة، مــع التحليــل والتعقيــب والرتجيــح بــن اآلراء األخــرى للمفســرين إن 

اســتلزم األمــر.

الدراسات السابقة:
مل حيــَظ الَبســيلي ابلدراســة وتبيــان جهــده لعامــة القــراء واملتخصصــن، فلــم أجــد 
لــه إال دراســة واحــدة تتبعــت مصــادره النحويــة واألدبيــة والباغيــة يف كتابــه )التقييــد 
الصغــر( للدكتــور حممــد الطــراين، وذكــر مــن مصــادره الباغيــة كتابــن: املثــل الســائر 
البــن االثــر ومفتــاح العلــوم للســكاكي)٣(، واكتفــى فيهمــا ابلتعريــف مبؤلفيهمــا، وذكــر 

االقتبــاس دون تعليــق.

التعريف ابإلمام الَبسيلي وشيوخه وتالميذه وكتبه:
أواًل: كنيته وامسه ونشأته:

هــو أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد الَبســيلي كمــا نَــصَّ علــى ذلــك يف 
مقدمــة كتابــه التقييــد الكبــر)٤(، 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، وُعــرف أبنَّــه مــن أشــهر تاميــذ 

املفســر ابــن عرفــة التونســي.
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اثنياً: ميالده ووفاته:
ال يُعــرف اتريــخ ميــاده، وإّنــا نصَّــوا علــى اتريــخ وفاتــه وأنَـّـه عــام 8٣0 ))(، 

وقيــل عــام 8٤0 ))(.

اثلثا: شيوخه:
ــم أكثــر مــن ذلــك،  تتلمــذ الَبســيلي علــى ســتة شــيوخ نـُـصَّ عليهــم، واألقــرب أهنَّ

وهــم:
)- أبو عبدهللا حممد بن حممد بن ُمسافر العامري))(.

)- أبــو عبــدهللا حممــد بــن أمحــد بــن موســى البطــرين األنصــاري)8( األندلســي، ولــد 
مبدينــة تونــس ســنة 0٣) هـــ))(، وخطــب جبامــع الزيتونــة، ودرس علــى علمــاء ُكثــر 

ذكرهــم ابــن حجــر)0)(.
٣- أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عبدالرمحــن ُعــرف ابلقصَّــاري، لــه اضطــاع 
كبــر ابلنحــو، وشــرح الــردة، وشــرح شــواهد املقــرب البــن عصفــور، وكان حيّــاً بعــد 

التســعن وســبعمائة)))(.
٤- أبــو عبــدهللا حممــد بــن حممــد بــن عرفــة الورغمــي التونســي، ولــد عــام )))هـــ، 
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 80٣هـــ، وهــو أشــهر شــيوخه)))(.

)- أبــو مهــدي عيســى بــن أمحــد بــن حيــى وقيــل: حممــد الغريــي املالكــي، قاضــي 
تونــس وعاملهــا، أخــذ عــن ابــن عرفــة، وعــدَّ ابــن خملــوف صاحــب كتــاب )شــجرة 

النــور الزكيــة( الَبســيلي مــن تاميــذه، وتــويف عــام ٣)8هـــ )٣)(.
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)- أبــو زيــد عبدالرمحــن بــن حممــد بــن حممــد بــن احلســن بــن خلــدون احلضرمــي، ولــد 
عــام )٣)هـــ، وتــوىل قضــاء الــداير املصريــة يف عهــد امللــك الظاهــر وابنــه الناصــر، 
وتــويف عــام 808هـــ، ولــه مــن املؤلفــات: مقدمتــه املعروفــة املســتلة مــن اترخيــه املوســم 
بـ)العــر وديــوان املبتــدأ واخلــر يف معرفــة أايم العــرب والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم 
مــن ذوي الســلطان األكــر( ولــه لبَّــاب احملصــل يف أصــول الديــن، وشــفاء الســائل 
لتهذيــب املســائل، وكتابــه الــذي ترجــم فيــه لنفســه)٤)(، وذكــر ابــن خملــوف أنَّ الَبســيلي 

تتلمــذ عليــه)))(.

رابعاً: تالميذه: 
من أشهرهم: 

)- أبــو عبــدهللا حممــد بــن قاســم األنصــاري التونســي، لُقــب ابلرصَّــاع، ولــه ُِمؤلــف 
بعنــوان )تذكــرة احملبــن يف أمســاء ســيد املرســلن( و)التســهيل والتقريــب والتصحيــح 
لروايــة اجلامــع الصحيــح( و)اجلمــع الغريــب يف ترتيــب آي مغــي اللبيــب( وغرهــا مــن 

املؤلفــات، وكان إمامــاً وخطيبــاً جلامــع الزيتونــة)))(. 
)- أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عبــدهللا الشــهر اببــن ُكحيــل، ولــد بتونــس ودرس 

على الرزيل وعبدهللا القرشــي وأخذ عن الَبســيلي املنطق)))(. 

خامساً: نشأته:
مل يُعــرف مــن حياتــه إال القليــل، منَّهــا أنّــه كان يُقــري مــن يطلــب علمــه يف 

املدرســة احلكيميــة)8)(. أنَـّـه درس يف  ســقيفة داره، وأكثــر جمالســه هنــاك، وذكــر 

سادساً: مؤلفاته:
والرتاجــم  التفســر  هــي:  فنــون،  مؤلفــات يف مخســة  ســتة  لــه  املرتمجــون  ذكــر 
واملنطــق والعــروض والفقــه، وهــذه املؤلفــات هــي: التقييــد الكبــر يف تفســر كتــاب 
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هللا اجمليــد)))(، والتقييــد الصغــر، وهــو موضــع البحــث، وتقييــد يف الوفيــات، وشــرح 
علــى اجلمــل يف املنطــق، وشــرح علــى اخلزرجيــة يف العــروض، وشــرح علــى املدونــة)0)(.

التعريف مبنهجه البالغي:
َصنَّــف الباغيــون احملدثــون املؤلفــات الباغيــة يف مدرســتن؛ املدرســة الكاميــة 
عــدة  لــأوىل  لــكل منهمــا خصائــص متميــزة، فذكــروا  واملدرســة األدبيــة، وذكــروا 

مميــزات ناحظهــا يف مدرســة املفتــاح، وهــي:

- العناية ابلتعاريف والتقسيم املنطقي واجلدل واملناقشة.
- احلرص على القواعد احملددة، واإلقال من الشواهد القرآنية واألدبية.

وتوظيــف  الــكام،  علــى  احلكــم  يف  والفاســفة  املناطقــة  أســاليب  اســتعمال   -
عندهــم. والقبــح  احلســن  مصطلحــات 

بينما املدرسة األدبية ختالفها يف ذلك، فهي تتميز بـــ:

- 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 وإلباس 
يف الرتاكيب)))(.

والَبســيلي مــن أصحــاب هــذه املدرســة يف كتابــه هــذا، فعبارتــه دقيقــة ال تبلــغ 
الغــرض مباشــرة دون مقدمــات أو اســتطرادات، وكان  حــد الغمــوض، ينفــذ إىل 
حيــرص علــى ذكــر الغــرض الباغــي والتعليــل لــه يف أقــل عــدد ممكــن مــن الكلمــات، 
فــكان مســتحضراً لفكــرة الكتــاب، وأنَـّـه نــكات وتنبيهــات ُيكتفــى فيهــا ابللمحــة 
الدالــة الــي يفهمهــا الُقــراء، إضافــة إىل اســتحضاره أنَّ مــن يقــرئ تقييــده هــذا هــم 
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العلمــاء وطلبــة العلــم الذيــن ميتلكــون كثــراً مــن املعــارف والفنــون وفهــم للمصطلحــات 
تغــي املؤلــف عــن الشــرح واإليضــاح، وســأذكر منهجــه التفصيلــي يف تنــاول اآلايت 

القرآنيــة مــن خــال الوجهــة الباغيــة.

أواًل: التحليل البالغي عند اإلمام الَبسيلي:
اعتمــد الَبســيلي يف ذكــر الغــرض الباغــي الختيــار الكلمــات أو تبيــان باغــة 

هيئتهــا الصرفيــة علــى عــدة طــرق، منهــا:

)- افــرتاض أنَّ ســائًا أتمــل يف اآليــة القرآنيــة، فــدر يف خلــده أســئلة حــول ســر 
اختيــار هــذه الكلمــة دون غرهــا، أو ســر اختيــار هــذه اهليئــة دون ســواها ممــا ُيشــكل 
أو لتبيــان العلــة، فيجيــب علــى مــا يــدور يف ســره، وهــذه الطريقــة كثــرة يف تقييــده)))(، 
وهــي طريقــة أهــل الشــروح واحلواشــي يف عــرض أفكارهــم ليوصلوهــا إىل مــن يقــرئ 

كتبهــم.
)- اســتند يف بعض الواضع على قلتها على ما ذكره املفســرون قبله وأحال عليهم 
﴾)٣)(، فكلمــة )حــق(  كمــا يف تفســره لقولــه تعــاىل: ﴿َويـَْقتـُلُــوَن النَِّبيِّيــَن ِبَغْيــِر َحــقٍّ
ــرت يف هــذه الســورة وُعرفــت يف البقــرة، فذكــر أّن التنكــر يف ســورة آل عمــران  ُنكَّ
لنزولــه أواًل، وهــو شــبيه بتعليــل الزخمشــري لتنكــر كلمــة )آمنــا()٤)( يف قولــه تعــاىل: 

﴿َوِإْذ قَــاَل ِإبـْرَاِهيــُم َربِّ اْجَعــْل َهــَذا بـََلــًدا َآِمًنــا﴾)))(()))(.
٣- علَّــل لبعــض التســاؤالت الباغيــة أبكثــر مــن علــة حماولــة منــه حلصــر الدقائــق 

الباغيــة الــي ميكــن أن حيملهــا األســلوب)))(.
٤- كان الَبســلي دقيقــاً يف أتمــل اآلايت، فــكان يــوازن بــن املتقابــات، ويذكــر مــا 
فيهــا مــن تطابــق واختــاف، مــع تبــّن لأســرار الباغيــة للعــدول عــن املقابــل)8)(، 

وكان شــغوفاً ابملتشــابه اللفظــي ويُعلــل لــكل مــا يذكــره)))(.
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)- يف بعــض املواطــن بــنَّ ســر إيثــار حــرف علــى حــرف مــن خــال ذكــر القاعــدة 
الباغيــة املقــررة كمــا يف حتليلــه لقولــه تعــاىل: ﴿  فَــِإْن لَــْم َيْســَتِجيُبوا َلُكــْم فَاْعَلُمــوا 
أَنََّمــا أُنْــزَِل ِبِعْلــِم اللَّــِه﴾)٣0(، فاآليــة ذكــر فيهــا )إن( دون )إذا( وعلــل البســيلي لذلــك 
أبنَـّـه »ُعــر بـــ)إن( دون )إذا(؛ ألنَّ )إن( تدخــل علــى املمكــن املســتحيل، و)إذا( 
تدخــل علــى مــا يتحقــق وقوعــه، وأيضــاً )إن( تدخــل علــى مــا يُطلــب وقوعــه، وعــدم 

اســتجابتهم ممــا يُطلــب عــدم وقوعــه«))٣(. 
)- أحــال يف بعــض املواطــن علــى الشــواهد الباغيــة، وهــي قليلــة كتعليلــه للحــذف 
يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َأْهَلْكنَــا اْلُقــُروَن﴾))٣(، فذكــر أنَّ يف اآليــة حذفــاً للمضــاف 

كقولــه تعــاىل: ﴿اْلَقْريَــَة﴾)٣٣(.
)- مــن لفتاتــه اجلميلــة يف اســتقراءه الباغــة القرآنيــة مــا ذكــره مــن أنَّ احلــذف مســة 
ابرزة يف القصــص القــرآين إال يف موطــن واحــد، وهــو قولــه تعــاىل: ﴿قَــاَل أَْلِقَهــا يَــا 
ُموَســى *  فَأَْلَقاَهــا فَــِإَذا ِهــَي َحيَّــٌة َتْســَعى﴾)٣٤( وعلّــل لذلــك ابلغرابــة يف حتــول العصــا 
إىل احليــة، وهــي علــة ذكرهــا الباغيــون يف حــذف املفعــول بــه، وذكرهــا الَبســيلي يف 

ذكــر املســند))٣(.
وكربطــه الفعــل )اذكــر( بتســلية النــي  والفعــل )اتــل( الــوارد يف حقــه أبنَّــه إنــذار 
ألمتــه))٣(، ومنهــا ذكــره أنَّ تقــدمي لفــظ )شــهيدا( علــى غــره مــن الكلمــات وقــع يف 
القــرآن كلــه إال موضعــاً واحــداً، وهــو قولــه تعــاىل: ﴿قُــْل َكَفــى بِاللَّــِه بـَْينِــي َوبـَيـَْنُكــْم 

َشــِهيًدا﴾))٣(()٣8(.
8- اهتــمَّ الَبســيلي بعلــم املناســبات، ولــه ماحظــات دقيقــة تنــم عــن فهمــه للروابــط 

الدقيقــة بــن اآلايت القرآنيــة))٣(.
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اثنياً: أوجه التعليل لألغراض عند اإلمام الَبسيلي:
مــن املواطــن املهمــة الــي تغفــل عنهــا الدراســات احلديثــة يف هــذا الفــن تبيــان 
ــا تتعلــق  طــرق الباغيــن يف اســتخراج النــكات الباغيــة، وهــي مهمــة جــداً؛ ألهنَّ
الَبســيلي  وتعليــات  الرتاكيــب،  مســتتبعات  اســتخرج  تفكرهــم يف  آليــات  مبعرفــة 

متنوعــة املشــارب، وهــي علــى النحــو اآليت:
)- مــن الطبيعــة فنجــده يُعلــل لربــط بعــض الكلمــات ببعــض يف بعــض اآلايت 
ابخلصائــص الطبيعــة الــي يراهــا النــاس يف مشــاهدهتم اليوميــة، فالــرق رُبــط ابلفعــل 
)كاد( يف قولــه تعــاىل: ﴿يَــَكاُد اْلبــَـْرُق َيْخطَــُف أَْبَصاَرُهــْم ﴾)٤0(، ومل يُربــط نظــره يف 
الوجــود الرعــد هبــذا الفعــل، فمــا الســر الباغــي يف ذلــك؟ أجــاب الَبســيلي أبنَّ الــرق 
مــن طبيعتــه املفاجــأة فــا ُيســتعد لــه، خبــاف الرعــد فهــو أييت بعــد الــرق، فالــرق 

دليــل عليــه، ولــذا خيلــو مــن طبيعــة املفاجــأة املوجــودة يف الــرق))٤(. 
)- مــن الواقــع املعــاش، فهــو يعلــل لذكــر النســاء دون البنــات املقابلــة لــأوالد يف 
قصــة اســتحقار فرعــون لبــي إســرائيل، أبنَّ اآليــة أتــت موافقــة ملــا كان موجــوداً يف 
زمــن هــذا الظــامل))٤(، أو يُعلــل للتقــدمي إببراهيــم  يف قولــه تعــاىل: ﴿َواتَـّبـَْعــُت ِملَّــَة 

َآبَائِــي ِإبـْرَاِهيــَم َوِإْســَحاَق َويـَْعُقــوَب﴾)٤٣(، ألنَّــه أبــو الــكل وأصلهــم)٤٤(.
تعــاىل:  قولــه  )الدائــرة( يف  علــل الختيــار كلمــة  فقــد  التطبيقيــة،  العلــوم  مــن   -٣
ــْوِء﴾))٤( أبنَّ فيــه »إشــارة إىل أنَّ مــا حــل هبــم مــن العــذاب ال  ﴿َعَلْيِهــْم َدائِــَرُة السَّ
ينتهــي؛ ألنَّ الدائــرة كمــا تقــرر يف اهلندســة ال طــرف هلــا وال آخــر«))٤(، فتعليلــه مبــي 
علــى مــا هــو معلــوم يف اهلندســة أبنَّ كل أطــراف الدائــرة متســاوية فــا يُعلــم أوهلــا مــن 

آخرهــا. 
٤- التعليــل ابلقواعــد الباغيــة املقــررة عــن أصحــاب هــذا الفــن كالتعليــل ابلتجــدد 

واالســتمرار يف الفعــل املضــارع، والثبــوت والــدوام لاســم))٤(.
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)- التعليــل ابلطبيعــة اللغويــة للكلمــات، فبعــض الكلمــات حتمــل داللــة العمــوم 
أكثــر مــن مرادفاهتــا، وهــذا التعليــل كثــراً مــا يذكــره)٤8(، واســتدل لــه ابلقاعــدة األصوليــة 
)احلكــم علــى األعــم حكــم علــى األخــص دون عكــس())٤(، أو داللــة اخلضــوع بــن 
بــن يــدي هللا  كاســم )الــرب( دون غــره مــن األمســاء، أو أنَّ يف بعــض الكلمــات 
تــرٍق يف الصفــة املــرادة كتفضيــل كلمــة احلســد علــى البخــل يف قولــه تعــاىل: ﴿أَْم 
َيْحُســُدوَن النَّــاَس َعلَــى َمــا َآتَاُهــُم اللَّــُه ِمــْن َفْضلِــِه﴾)0)(، ففــي هــذا الكلمــة تــرٍق يف 

الــذم)))(.
ــار فهــي علــى وزن )فعَّــاال( وهــذا  )- علــل يف مواطــن قليلــة ابألبنيــة الصرفيــة ككفَّ
الــوزن أبلــغ مــن نظــره )فعــول( )كفــور()))(، أو تفريقــه بــن )اســتجبتم( و)أجبتكــم( 

فــاألوىل يف املوافــق، والثانيــة فيــه ويف املخالــف)٣)(.
)- كثــراً مــا يُعلــل ابالحــرتاس، وأنَّ القــرآن الكــرمي دقيــق يف ألفاظــه فــا يدخــل يف 
احلكم أو املراد ما ليس منه)٤)(، أو يكون هذا االحرتاس داعياً إىل نفي توهم وجود 
نظــر هلل يف ربوبيتــه، فالعــدول مــن )افــرتى علــى هللا( إىل مــا ورد يف قولــه تعاىل:﴿َوَمــا 
َكاَن َهــَذا اْلُقــْرَآُن َأْن يـُْفتــَـَرى ِمــْن ُدوِن اللَّــِه﴾)))( احــرتاًز مــن مفهــوم )افــرتى علــى غــر 
هللا( واســتدل ابلقاعــدة األصوليــة: )يلــزم مــن نفــي األعــم نفــي األخــص()))(، وذكــر 

هــذه القاعــدة يف ســياق التدليــل علــى غــرض العمــوم)))(.
لدخــول  النبويــة كتعليلــه  األحاديــث  إىل  الباغيــة  تعلياتــه  بعــض  أحــال يف   -8
الســن يف خطــاب املؤمنــن و)ســوف( يف خطــاب الكافريــن، فذكــر يف أحــد جوابتــه 
ــا َســْوَف ُنْصِليِهــْم نَــارًا ُكلََّمــا  عــن دخوهلمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيــَن َكَفــُروا ِبَآيَاتَِن
ْلَناُهــْم ُجلُــوًدا َغيـَْرَهــا لَِيُذوقُــوا اْلَعــَذاَب ِإنَّ اللَّــَه َكاَن َعزِيــزًا َحِكيًمــا  َنِضَجــْت ُجُلوُدُهــْم َبدَّ
& َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اأْلَنـَْهاُر 
ــَرٌة َونُْدِخُلُهــْم ِظــاًّ ظَِليــًا﴾)8)( أنَّ فيهمــا  َخاِلِديــَن ِفيَهــا أَبَــًدا َلُهــْم ِفيَهــا أَْزَواٌج ُمَطهَّ
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معى قوله : )ســبقت رمحي غضي()))(، فمقصده أنَّ الســن أقصر من )ســوف( 
فدخــول املؤمنــن اجلنــة مبجــرد اإلميــان، بينَّمــا الكفــر البــد أن ُيســجل علــى صاحبــه، 
ولذلــك أُكــد بـــ )إن(، وذكــر الَبســيلي يف تفســره الكبــر هــذا احلديــث يف داللــة 
ــَص اللَّــُه الَِّذيــَن آَمنُــوا  التعبــر ابالســم والفعــل عــن الفريقــن يف قولــه تعــاىل: ﴿َولُِيَمحِّ
َوَيْمَحــَق اْلَكاِفرِيــَن﴾)0)(، فذكــر »أنَّ مــن اتصــف أبدىن اإلميــان مغفــور لــه، واملغضــوب 
ــا هــو مــن ضمَّــم علــى الكفــر«)))(، ولــذا قــال اإلمــام النــووي أنَّ معــى الســبق  عليــه إنَّ

والغلبــة كثــرة الرمحــة ومشوهلــا)))(.

اثلثاً: العناية ابملصطلح واملفاهيم:
مل يُعــرف الَبســيلي ابملصطلحــات الباغيــة يف كتابــه هــذا إال مبصطلــح املذهــب 
الكامــي)٣)(، فقــد ذكــر اللــف والنشــر)٤)(، واملقابلــة)))(، واالســتخدام)))(، وغرهــا مــن 
املصطلحــات فلــم حيددهــا ويبســط القــول يف مفهومهــا، ولعــل ذلــك عائــد إىل مــا 
ذكرتــه ســابقاً مــن أنَّ فكــرة الكتــاب مبنيــة علــى االختصــار، وهــو موجــه للعلمــاء 

وطاهبــم.

بالغة املفردة القرآنية:
تتبــع الَبســيلي داللــة اختيــار املفــردة القرآنيــة، وبــنَّ أســباب اختيــار بعضهــا دون 
مرادفاهتــا الــي تشــاركها يف احلقــل الــداليل، وماءمتهــا لســياقها الــذي وردت فيــه، 

وذكــر أحــد عشــر غرضــاً، هــي: 
)- أنَّ بعــض الكلمــات أتــت دقيقــة وواصفــة للواقــع كمــا هــو رغــم أنَّ الســياق 
ِفْرَعــْوَن  َآِل  ِمــْن  يـَْناُكــْم  َنجَّ ﴿َوِإْذ  تعــاىل:  قولــه  يف  ــا  غرهــا كمَّ يتطلــب  الرتكيــي 
فاملقابــل  ِنَســاءَُكْم﴾)))(،  َوَيْســَتْحُيوَن  أَبـَْناءَُكــْم  يَُذبُِّحــوَن  اْلَعــَذاِب  ُســوَء  َيُســوُموَنُكْم 
املنتظــر أن يُقــال: )ويســتحيون بناتكــم( مقابلــة لتذبيــح األبنــاء إال أنَـّـه ُعــدَّل عــن 
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هــذا إىل لفــظ )النســاء( توصيفــاً حلاهلــم، فهــم يرتكــون البنــات إىل أن ُيصبحــن نســاًء 
قــادرات علــى اخلدمــة كمــا قــال الَبســيلي)8)(، فهــو جمــاز مرســل ابعتبــار مــا ســيكون، 
الــدال علــى داللــي  املضــارع ﴿َوَيْســَتْحُيوَن﴾  الفعــل  مــع  يتناســب  التعليــل  وهــذا 
االســتحضار واالســتمرار؛ اســتحضار صــورة اإلهانــة والــذل الــي عاشــها ســلفهم فلــم 
يســتطيعوا الدفــاع عــن أبنائهــم ونســائهم، وداللــة االســتمرار الواصفــة حلالــة هــؤالء 
النســوة الــايت اســتعبدنَّ يف اخلدمــة مــن إطاقتهــا إىل أن عجــزن عــن ذلــك، فمــّن هللا 

. عليهــم إبرســال موســى

وخالــف يف هــذا التعليــل شــيخه ابــن عرفــة الــذي ذكــر أنَّ العــدول هنــا إلرادة 
املعــرة عليهــم واالســتحقار لشــأهنم)))(، ويقصــد بضمــر اجلمــع بــي إســرائيل. 

ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿يَــا أَيُـَّهــا النَّــاُس اتَـُّقــوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة 
َوَخلَــَق ِمنـَْهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمنـُْهَمــا رَِجــااًل َكِثيــرًا َوِنَســاًء﴾)0)( ذكــر الَبســيلي عدوليــن يف 
هــذه اآليــة، فمقتضــى الظاهــر أن يُقــال: )وبــث منهمــا ذكــوراً وإاناثً( ففيهــا عــدول 
مــن لفــظ الذكــور إىل الرجــال، وســر ذلــك عنــده أنَّ لفــظ )الذكــر( يشــمل الصغــار 
الرجــال أكثــر  يثقــون ابلرجــال يف احلــروب«، فهــم حيبــون  والكبــار، »وهــم كانــوا 
ــا عدولــه إىل  مــن النســاء، واآليــة داخلــة يف ابب االمتنــان عليهــم هبــذه النعمــة، وأمَّ
النســاء »ومل يقــل: )إاناثً(؛ ألنَّ التمتــع ابلبالغــات منهــن«)))(، فلفــظ اإلانث فيمــا 
يــرى يشــمل الصغــار والكبــار، وأيضــاً العــدول منتظــم مــع االمتنــان الســابق، وهــذا 
أدعــى للتقــوى الــي طولبــوا هبــا يف بدايــة اآليــة، ففــي اآليــة امتنــان عليهــم أبكثــر مــن 
نعمــة كمــا أشــار الَبســيلي، وتفســره عنــد الطاهــر بــن عاشــور أنَّ يف اآليــة »منَّــة علــى 

الذكــران خبلــق النســاء هلــم، واملنــة علــى النســاء خللــق الرجــال هلــن«)))(.
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وذكــر أبــو الســعود رأايً آخــر يف العــدول وهــو أنَّــه »لتأكيــد الكثــرة واملبالغــة فيهــا 
برتشــيح كل فــرد مــن األفــراد املبثوثــة ملبدئيــة غــره«)٣)(.

)- لاحــرتاز يف الــكام مــن أن يكــون فيــه مــا ليــس منــه كقولــه تعــاىل: ﴿يُوِصيُكــُم 
ُ يف أَْواَلدُِكــْم﴾)٤)(، ففــي هــذه اآليــة عــدول عــن )أبناءكــم( ألوالدكــم، وعلــة ذلــك  اللَّ
عنــد الَبســيلي أنَّ املعــدول عنــه يدخــل فيــه املتبــى، ومعلــوم يف األحــكام الفقهيــة 
أبنَّ هــذا ال يــرث ممــن تبنــاه، ولــذا احــرتز القــرآن عــن ذكــره؛ فالعــرب يف اجلاهليــة 
كانــوا يُورثــون أبنائهــم مــن التبــي؛ ألنَـّـه نــوع مــن أنــواع املعاهــدة يف املــراث، فقــد 
كان املــراث عندهــم مــن طريقــن؛ طريــق النســب وطريــق العهــد، وهــو علــى وجهــن 
احللــف والتبــي، وأقرهــم اإلســام يف أول أمــره علــى هــذا؛ مث نســخ احلكــم هبــذا اآليــة 
وغرهــا)))(، ولــذا احــرتز هبــذا اللفــظ )أوالدكــم( عــن إدخالــه يف زمرهتــم، وعلمــاء اللغــة 

يُفرقــون بــن الكلمتــن)))(.

وذكــره يف قولــه تعاىل:﴿َوَيْســتـَْعِجُلوَنَك بِاْلَعــَذاِب َوَلــْواَل َأَجــٌل ُمَســمًّى َلَجاَءُهــُم 
مشــاكلة  العــذاب(  )لعاجلهــم  يُقــال:  أن  يقتضــي  اآليــة  فتناســب  اْلَعــَذاُب﴾)))(، 
لقوهلــم، ولكنَّــه ُختــم مبــا جــاء يف اآليــة؛ »لئــا يُتوهــم أنَّ ســبب نــزول العــذاب هبــم 
 ، هــو اســتعجاهلم«)8)(، بــل 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 ُمتغراً منقلباً، ولكون 

رحيمــاً ال يكــون غضــوابً منزعجــًا«)))(.

منــه يف  أعــم  لفــظ  لفــظ خــاص إىل  يُعــدل عــن  مــا  أنَـّـه كثــراً  الَبســيلي  قــّرر   -٣
ــوا اَل  احلقــل الــداليل ذاتــه لداللــة العمــوم كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿يَــا أَيُـَّهــا الَِّذيــَن َآَمُن
تـَْقَربـُـوا الصَّــَاَة َوأَنـْتُــْم ُســَكاَرى َحتَّــى تـَْعَلُمــوا َمــا تـَُقولُــوَن﴾)80(، فأصــل الــكام: )حــى 
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تعلمــوا مــا تتكلمــون( ولكــن ذُكــر القــول؛ لصدقــه علــى القــول املفــرد واملركــب كمــا 
قــال الَبســيلي))8(، فالــكام خمصــوص ابملفيــد))8(، وهــذا ال يتطابــق كثــراً مــع حــال 
الســكارى الذيــن يهــذون ابملفيــد وغــر املفيــد ولــذا مُســي مــا َصــّدر منهــم ابلقــول، 
وهــذا هــو األنســب حلاهلــم، فالفــرق بــن الــكام والقــول مــن املســائل النحويــة الدقيقــة 

الــي اســتثمرها الَبســيلي يف تبيــان العلــة الباغيــة هنــا. 

اَل  َلُكــْم  ﴿َمــا  تعــاىل:  قولــه  النطــق يف  إىل  التكلــم  مــن  العــدول  وكذلــك يف 
تـَْنِطُقــوَن﴾)8٣(، لنفــي داللــة العمــوم؛ فـــ “نفــي األعــم يســتلزم نفــي األخــص”)8٤(، فــإذا 
نُفــي النطــق دخــل حتتــه نفــي الــكام، فإبراهيــم  أراد منهــا أن توجــد صــوت ولــو 
كان غــر مفهومــاً لتســتحق أن تُعبــد؛ ألنّــه هــو “األصــوات املقطعــة الــي يُظهرهــا 

اللســان وتعيهــا اآلذان”))8(.

وأتيت داللــة العمــوم إلظهــار العجــز كمــا يف العــدول عــن القتــل إىل املــوت 
ــاْدَرُءوا  ــْل َف ــوا ُق ــا قُِتُل َــا َم ــْو َأطَاُعون ــُدوا َل ــْم َوقـََع ْخَوانِِه ــوا إِلِ يف قولــه تعــاىل: ﴿الَِّذيــَن قَاُل
َعــْن أَنـُْفِســُكُم اْلَمــْوَت ِإْن ُكنـْتُــْم َصاِدِقيــَن﴾))8(، فهــذه اآليــة تذكــر احلــوار الذيــن دار 
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 ُعــدل إىل لفــظ املــوت وهــو أعــم؛ 
ألنَّ »عجزهــم عــن دفعــه يســتلزم عجزهــم عــن دفــع األخــص منــه« وهــو القتــل، وهــي 
ــم ال يقــدرون علــى دفــع  حجــة عقليــة يف الــرد عليهــم، وفيهــا تعجيــز هلــم حيــث أهنَّ
املــوت، وإظهــار هلواهنــم وصغــر مهتهــم، إضافــة إىل أنَّ هنــاك عــدواًل آخــر يف اآليــة 
يقــوي هــذه الداللــة، فأصــل الــكام )ال متوتــون( إال أنَّــه 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: 
ــيَِّئاُت َعنِّــي ِإنَـّـُه َلَفــرٌِح  ــْتُه لَيـَُقولَــنَّ َذَهــَب السَّ ﴿َولَئِــْن أََذقـْنَــاُه نـَْعَمــاَء بـَْعــَد َضــرَّاَء َمسَّ
َفُخــوٌر﴾)88(، فأصــل الــكام أن ُتذكــر الرمحــة أو املنفعــة بــداًل مــن النَّعمــاء لُتطابــق 
الضــراء، ولكنَّــه ُعــدل إىل أثــر الرمحــة، وهــي مــا يف اآليــة »ألنَّ الفــرح والفخــر يكــون 
ابلوجــه األبلــغ«))8(، فالْنعمــاء كلمــة عامــة واصفــة للرمحــة ومتجــاوزة هلــا، فلعــل الرمحــة 
مرحلــة أوليــة ذُكــر فيهــا إنعــام هللا عليــه، أمَّــا آاثرهــا ونفعهــا لصاحبهــا ومتتعــه هبــا فــا 
تــدل كلمــة )الرمحــة( علــى هــذه املعــاين، ولــذا هــي أدق علــى وصــف احلالــة النفســّية 
هلــؤالء الذيــن ذاقــوا شــيئاً مــن الضــر فأصاهبــم اليــأس مث غمرهتــم رمحــة هللا فــزال مــا 
هــم فيــه وعــادوا إىل النعمــة الســابقة الــي كانــوا فيهــا، ففرحــوا وعــادوا إىل اغرتارهــم 
أبنفســهم وبصحتهــم ومل يشــكروا هللا عليهــا، إضافــة إىل أنَّ هــذه الكلمــة مرتبطــة 

ابألثــر الظاهــري)0)(، ولــذا قــال البحــرتي يف بيتــن لــه:
أأجحدك النَّعماء وهي     جليَّة وما أان للرَّ اخلفي جباحد)))(

وقوله:
أأكفرك الّنعماء عندي وقد نت      على نو الفجر والفجر ساطُع)))(

فــكل مــن يــرى صاحبهــا يعلــم فضــل هللا عليــه؛ ســواء أكان يف صحــة بــدن أم 
يف ســعة الــرزق، فهــي كلمــة امتنــان ميــن هللا هبــا علــى النــاس علــى نعمــه الــي أعطاهــم 
النــاس مؤمنهــم  الــي يصــح وصــف هبــات هللا علــى  إايهــا، وهــي مــن الكلمــات 

وكافرهــم خبــاف كلمــة النعيــم الــي يُــراد هبــا نعيــم اآلخــرة)٣)(.
٤- الداللــة علــى الُبعــد كمــا يف عــدول يعقــوب  يف خطابــه لبنيــه عــن لفــظ 
ــٍة﴾)٤)(؛ ألنَّ التباعــد بــن األبــواب مقصــد رئيــس لــه،  )متباعــدة( إىل قولــه: ﴿ُمتـََفّرَِق
وليــس دخوهلــم مــن أبــواب متعــددة فقــط، فالتعــدد شــرط يلزمــه الُبعــد بينهــا، فهــذا 
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“أدخــل يف مــراده” كمــا قــال الَبســيلي)))(، وفصَّــل الطاهــر بــن عاشــور مــراد الَبســيلي 
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«)))(، 

واملــراد إبعــاد احلســد والعــن عنهــم جلماهلــم وكماهلــم وبســطة أجســامهم)))(.
)- أتــى العــدول للمبالغــة يف املعــى كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َونـَــزََع يَــَدُه فَــِإَذا ِهــَي 
بـَْيَضــاُء لِلنَّاِظرِيــَن﴾)8)(، ففــي التعبــر ابلنــزع دون اخلــروج داللــة دقيقــة، فـ»كأنَّــه فــارق 
الزخمشــري  وصفــه  يــده كان شــديداً  فبيــاض  للونــه«)))(،  لوهنــا  لشــدة خمالفــة  يــده 
ابلشــعاع الــذي يــكاد يُغشــي األبصــار ويســد األفــق)00)(، وموســى  كان ذو 
دم أمحــر مائــل إىل الســواد))0)(، فمــع ظهــور هــذه املعجــزة تبايــن اللــوانن، بينمــا لفــظ 
اخلــروج ال يُوحــي هبــذه الداللــة املختصــرة الــي تــدل علــى معــى املفاجــأة يف هــذا 
املشــهد بدليــل اجلــار واجملــرور ﴿لِلنَّاِظرِيــَن﴾ وهــذه املفاجــأة مقصــودة بدليــل حــذف 

الفاعــل )موســى( مــن اجلملــة اهتمامــاً هبــذه املعجــزة.
)- للداللــة علــى املقصــود األدق كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوِإَذا ذُِكــَر اللَّــُه َوْحــَدُه 
اْشــَمَأزَّْت قُـــُلوُب الَِّذيــَن اَل يـُْؤِمنُــوَن بِاآْلَِخــَرِة﴾))0)(، فهــذه اآليــة فيهــا وصــف حلــال 
املشــركن مــع أصنامهــم، فهــم يستبشــرون إذا ذُكــرت وتشــمئز قلوهبــم إذا ذكــر هللا 
وحــده، فأصــل الــكام: )ال يُؤمنــون ابهلل( لتطابــق هــذه اآليــة فاعــل فعــل الشــرط؛ 
ألنَّ ســياق الكام له، ولكن ُعدل ليتطابق األمر مع معتقدهم، فهم يروهنا شــافعة 
هلــم يف الدنيــا عنــد هللا  وليــس هلــا مــن أمــر اآلخــر نصيــب، »فــإنَّ اآليــة ردَّ علــى 
ــا ادَّعــوا شــفاعة  ــم إنَّ دعواهــم التشــريك ال جحدهــم اآلخــرة، قلــت: هــو إشــارة إىل أهنَّ

األصنــام يف الدنيــا، وأنكروهــا يف اآلخــرة«)0٣)(.

ومــن شــواهده يف هــذا الغــرض قولــه تعــاىل: ﴿فَـــَلمَّا َســِمَعْت ِبَمْكرِِهــنَّ أَْرَســَلْت 
ِإلَْيِهــنَّ َوَأْعَتــَدْت َلُهــنَّ ُمتَّــَكًأ َوَآتَــْت ُكلَّ َواِحــَدٍة ِمنـُْهــنَّ ِســكِّيًنا َوقَالَــِت اْخــرُْج َعَلْيِهــنَّ 
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ــا رَأَيـَْنــُه َأْكبـَْرنَــُه ﴾)0٤)(، فاملطابــق لقوهلــا: ﴿اْخــرُْج َعَلْيِهــنَّ﴾ )فخــرج عليهــن( إال  فـََلمَّ
أنَـّـه ُعــدل إىل مــا يف اآليــة لتوصيــف حاهلــن قبــل خروجــه عليهــن، فهــن »أكرنــه 
الســعود ذكــر أنَّ  قبــل خروجــه«))0)(، وبعــض املفســرين كأيب  بنفــس رؤيتهــن إايه 
املعــدول عنــه ُحــذف حتقيقــاً ملعــى املفاجــأة الــي يقتضيهــا ســياق اآليــة))0)(، وهــو 
معــى حتتملــه اآليــة، إال أنَّ البســيلي ركــز علــى مقــدار هــذا الذهــول واملفاجــأة، وأنَّ 
مجالــه  تبــدى هلــن قبــل أن يصــل إليهــن، ويقــف يف جملســهن، فلعلهــم رأوا مجالــه 

وحســنه مــن بعيــد.
الــكام؛ ألنَّ يف  الــذي حيتملــه  مرادفــه  فعــل دون  يُْذكــر  أنّــه  الَبســيلي  )- ذكــر 
األول تكــرارا واســتمرارا مطلــوابً يف أداء املقصــود كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَوصَّيـْنَــا 
ْنَســاَن ِبَواِلَدْيِه ُحْســًنا﴾))0)(، فاجلملة ميكن أن تكون بـ)أمران( بداًل من )وصينا(؛  اإْلِ
املفســرين  مــن  ســبقه  ومــن  األمــر«)08)(،  خبــاف  »التكــرار  فيهــا  أنَّ )وصينــا(  إال 
ــم مل يذكــروا  كالزخمشــري))0)( والبيضــاوي)0))( ذكــروا أنَّ وصــى هنــا مبعــى أمــران إال أهنَّ
الفــرق بــن الفعلــن، وفــّرق بَينهمــا أبــو الســعود فذكــر أنَّ التوصيــة تســتعمل فيمــا فيــه 
نفــع عائــد إىل املأمــور أو غــره، وهــذا وجــه اإليثــار عنــده))))(، ومــا ذكــره الَبســيلي فيــه 

معــى املداومــة علــى الفعــل واملبالغــة يف االحتفــاء هبمــا مــا مل أيمــرا مبعصيــة.
8- ربــط الَبســيلي الداللــة القرآنيــة يف اختيــار الكلمــات ابحلالــة النفســية للمخاطبــن 
كما يف حتليله لقوله تعاىل: ﴿فَاْصِبْر َكَما َصبـََر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّســِل َواَل َتْســتـَْعِجْل 
َلُهــْم َكأَنَـُّهــْم يـَــْوَم يـَــَرْوَن َمــا يُوَعــُدوَن لَــْم يـَْلبـَثُــوا ِإالَّ َســاَعًة ِمــْن نـََهــاٍر بَــَاٌغ﴾))))(، مل 
يقــل: ســاعة مــن ليــل كمــا هــي عــادة العــرب يف التأريــخ، فيقولــون: ثاثــة ليــايل وأربعــة 
ليــايل، والشــهر فيــه ثاثــون أو تســع وعشــرون ليلــة وهكــذا؛ »ألنَّ ســاعات النَّهــار 
يعقبهــا ظــام الليــلَّ، وســاعات الليــلَّ يعقبهــا ضيــاء النَّهــار، فلُبــث ســاعة مــن الليــلَّ 
يعقبهــا الفــرج، ومــن النَّهــار خبافــه«)٣))(، وهــذا التعليــل فيــه دقــة؛ ألنَّ املفســرين 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 »أنَّ ســاعة النَّهــار تبــدو للنــاس قصــرة ملــا 
للنــاس يف النهــار مــن الشــواغل خبــاف ســاعة الليــل تطــول، إذ ال جيــد الســاهر شــيئاً 
يشــغله«)٤))(، وهــذا تعليــل قريــب، وكا التعليلــن نُظــر فيــه حلــال النــاس مــع الوقــت.

)- التحقــر كمــا يف العــدول عــن فعــل الرمــي إىل فعــل اإلرســال يف قولــه تعــاىل: 
م ال يُؤبه  ﴿لِنـُْرِســَل َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِطيٍن﴾))))(، ففي هذا العدول »إشــارة إىل أهنَّ
هبــم؛ ألنَّ الرمــي يكــون بقــوة«))))(، وهــذا التعليــل فيــه ملحــظ رمبــا غفــل عنــه الَبســيلي، 
وهــو تعديــة الفعــل )أرســل( بـــحرف اجلــر )علــى( ألنَّ ارتباطــه بــه دل علــى املبالغــة 
يف املباشــرة والعــذاب))))(، وهــذا الفعــل ُيســتعمل يف مــكان الرمــي جمــازًا)8))( يف حــال 

كان الرامــي أقــوى للتدليــل علــى معــى االســتعاء والغلبــة.
0)- الرتقــي يف الــذم كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿أَْم َيْحُســُدوَن النَّــاَس َعلَــى َمــا َآتَاُهــُم 
اللَّــُه ِمــْن َفْضِلــِه﴾))))( ففيهــا عــدول عــن البخــل الــذي يســتلزمه ســياق اآليــة إىل ذم 
اليهــود ابحلســد؛ فهــم جتــاوزوا مرحلــة األمــر املتعلــق بذاهتــم وهــو البخــل إىل مرحلــة 
متــي زاول مــا عنــد اآلخريــن، وهــذا هــو مقصــد الَبســيلي)0))(، فلعلــه ذهــب إىل أنَّ 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 الــرازي عاقــة 
مــا يشــرتكان يف أنَّ صاحبهمــا يُريــد منــع النعمــة عــن الغــر، فالبخيــل  بينهمــا وذكــر أهنَّ
مينــع نعمــة نفســه عــن الغــر، واحلاســد مينــع نعمــة هللا مــن عبــاده، وأنَّ ســبب وجــود 

الفعلــن هــو اجلهــل))))(.
ــِن افـْتــَـَرى َعلَــى اللَّــِه َكِذبًــا  ))- العتــاب واللــوم كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــْن َأْظلَــُم ِممَّ
الَبســيلي أحدمهــا،  َربِِّهــْم﴾))))(، ففــي اآليــة عــدوالن ذكــر  َعلَــى  يـُْعَرُضــوَن  أُولَئِــَك 
وهــو العــدول عــن لفــظ اجلالــة إىل لفــظ الــرب املشــعر ابإلحســان علــى هــذا العبــد 



بالغة المفردة القرآنية عند اإلمام الَبسيلي في كتابه )نكٌت وتنبيهاٌت في تفسير القرآن المجيد(

3٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

اجلاحــد، ففيهــا »استشــعار العبــد الوقــوف بــن يــدي الــرب احملســن إليــه، املنعــم عليــه، 
وعرضــه؛ القتضــاء لفــظ الــرب ذلــك«)٣))(، فلفــظ الــرب وردت مبعــاين عــدة تــدور 
حــول معــى اإلحســان وإســداء اخلدمــة مــن الســيد ملــن هــو دونــه، وهــي: املدبِّــر، 

واملــريبِّ واملقيِّــم، واملنِعــم)٤))(.

والعــدول الثــاين كان يف إقامــة الظاهــر مقــام املضمــر، فأصــل الــكام: )يُعرضــون 
عليــه( ألنَـّـه ُســبق بلفــظ اجلالــة، والغــرض منــه أتكيــد معــى جحودهــم وإنكارهــم 

لفضــل هللا عليهــم.

ويف موطــن آخــر حصــل العكــس فُعــدل مــن )رب( إىل لفــظ اجلالــة يف قولــه 
ــاُر﴾))))(،  ــْجِن أَأَْربَــاٌب ُمتـََفّرِقُــوَن َخيــْـٌر أَِم اللَّــُه اْلَواِحــُد اْلَقهَّ تعــاىل: ﴿يَــا َصاِحَبــِي السِّ
فـــ »مل يقــل: )أم الــرب( لداللــة اســم اجلالــة علــى اخللــق واالخــرتاع«))))(؛ ألنَّ املقــام 

مقــام إبــراز عظمــة هللا  وقدرتــه واســتحقاقه للعبوديــة.

ومجــع الَبســيلي بــن غرضــن يف شــاهد واحــد واضعــاً أداة احتماليــة كمــا يف 
يــِه﴾))))(، فالقــول الصــادر مــن أم موســى ميكــن أن  قولــه تعــاىل: ﴿َوقَالَــْت أِلُْختِــِه ُقصِّ
يـُـؤدى بطريقتــن؛ أن يُقــال: وقالــت البنتهــا أو مــا ورد يف اآليــة وهــو مــا كان، وعلــة 

ذلــك عنــد الَبســيلي أمريــن:

األول: أنَّه كان أخاها من أبيها.
ــاين: تعليقــاً ابلوصــف املناســب، فهــي أرادت أن تذكــر هلــا وصــف األخــوة  الث

املقتضــي للشــفقة والرمحــة واحلنــان)8))(، وهــو األقــرب بداللــة اآلايت الــي بعدهــا.

ويف بعــض املواضــع يذكــر أنَّ هــذه اللفظــة أبلــغ مــن مرادفاهتــا دون أن يذكــر 
  النكتــة الباغيــة كمــا يف العــدول مــن املغرقــن إىل الكافريــن يف قصــة ابــن نــوح
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يف قولــه تعــاىل: ﴿َونَــاَدى نُــوٌح ابـْنَــُه وََكاَن فِــي َمْعــزٍِل يَــا بـُنَــيَّ ارَْكــْب َمَعنَــا َواَل َتُكــْن 
  َمــَع اْلَكاِفرِيــَن﴾))))(، ومجــع مــن املفســرين عللــوا لنهيــه عــن الكفــر رغــم علــم نــوح
مــن  فيأمــن  إميانــه،   كان أيمــل  نــوح  أنَّ  ذلــك:  العلــة يف  ولعــل  بكفــره)٣0)(، 
الغــرق الــي هــي قضيــة متأكــدة يف حــال اســتمراره علــى الكفــر، فعدولــه عــن األمــر 
ــا وضــع  إىل النهــي يُؤكــد هــذا األمــر، فلــم يقــل لــه: اي بــي اركــب معنــا وآمــن، وإنَّ
أمــام عينيــه مصــر الّكفــار الــذي بــدأ يــراه بدليــل خماطبــة نــوح لــه بركــوب الســفينة، 
وأســلوب النهــي يف بدايــة اجلملــة املنســوقة وعدولــه عــن الفعــل تكفــر إىل االســم 

ــم بلغــوا يف الكفــر أقصــاه، فهــم اثبتــون عليــه. إلرادة الداللــة علــى أهنَّ

الداللة البالغية هليئة املفردة القرآنية:
أواًل: احلــذف والــزايدة: وازن الَبســيلي بــن الكلمــات املتحــدة يف جــذر واحــد، 
مــن  فُيحــذف  بــه،  خــاص  ســياق  لــه  منَّهمــا  ووردت يف موضعــن خمتلفــن، كل 
أحدمهــا حــرف أو أكثــر أو يـُـزاد فيــه، فيُبــن العلــة الباغيــة يف ذلــك معتمــداً علــى مــا 

يف اآليــة مــن تراكيــب. 

الزايدة: ذكر أنَّ الزايدة يف البنية الصرفية تدل على اختاف املعى، وشــاهده 
قوله تعاىل: ﴿َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم 
فََأْخَلْفُتُكــْم َوَمــا َكاَن لِــي َعَلْيُكــْم ِمــْن ُســْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكــْم فَاْســَتَجبـُْتْم لِــي﴾))٣)(، 
فــّرق الَبســيلي بــن االســتجابة واإلجابــة، فذكــر أنَّ مــا زيــد فيهــا حــريف الســن والتــاء 
معناهــا أخــص مــن نظرهتــا، فهــي تــرد يف املوافــق، ويقصــد أنَّ املخاطَــب واملدعــو 
جُييــب املتكلــم والداعــي فيمــا يســأله عنــه ويدعــوه إليــه وفــق مــا يُريــد هــذا املتكلــم، 
خبــاف اإلجابــة الــي ذكــر أهّنــا تــرد يف املوافــق وغــر املوافــق))٣)(، فــكل اســتجابة هــي 
إجابــة، وليــس كل إجابــة اســتجابة فقــد جُييبــه خــاف مــا يُريــد، وهــذا علــى خــاف 
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مــا مبعــى واحــد)٣٣)(، وخــاف مــن فــّرق بينهمــا  مــا ذكــره املعجميــون الذيــن يــرون أهنَّ
فعــل  أجــاب فمعنــاه عنــده  يفعــل اإلجابــة، وأمَّــا  اســتجاب طلــب أن  فذكــر أنَّ 

اإلجابــة)٣٤)(.

وأتيت الــزايدة للداللــة علــى معــى التكلــف كالعــدول مــن صيغــة )فعــل( إىل 
صيغــة )تفعَّــل( املزيــدة حبرفــن، وهــذا الــوزن يــدل علــى معــى التكلــف كمــا ذكــر 
ــَياِطيُن﴾))٣)(، ففي هذه  ســيبويه))٣)(، ومن شــواهده قوله تعاىل: ﴿َوَما تـَنـَزََّلْت ِبِه الشَّ
اآليــة عــدول مــن )نــزل( إىل )تنــّزَل( وعلــة ذلــك عنــد الَبســيلي أنَّ يف الثانيــة تكلفــاً، 
ــم بــدون تكلــف  »فــإذا مل يســتطيعوا مــع تكلفهــم، فأحــرى ال معــه«))٣)(، ويقصــد أبهنَّ
لــن يســتطيعوا، فلــو قيــل: مــا نزلــت بــه الشــياطن، لــكان جمــرد نفــي ألن يكــون مــن 
م مهما تكلفوا فلن يســتطيعوا، ومن  قبلهم، ولكنَّه زيد على هذا املعى أبنَّ ذكر أهنَّ
ــم لــن يســتطيعوا بــدون تكلــف، وهــذه اآليــة أتــت للــرد علــى مــن اّدعــى  ابب أوىل أهنَّ
مــن كفــار قريــش أنَّ مــا جــاء بــه النــي  هــو مــن جنــس مــا تتنــزل بــه الشــياطن علــى 
الكهنــة)٣8)(، فكذبــوا وُرد عليهــم يف آيــة بعدهــا فيهــا تبيــان لســبب عجزهــم ﴿ِإنَـُّهــْم 

ــْمِع َلَمْعُزولُــوَن﴾))٣)(. َعــِن السَّ

احلــذف: ذكــر يف حــذف املفــرد أنواعــاً منــه كحــذف املقابــل املفــرد، وذكــره يف 
موضــع واحــد فقــد بــنَّ أنَّ يف ختصيــص احملصنــات ابلذكــر دون احملصنــن يف قولــه 
تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن يـَْرُمــوَن اْلُمْحَصنَــاِت﴾)٤0)( “ألنَّ حلــوق املعــرة للنســاء”))٤)( أكثــر 

وضــرره عليهــن أشــد، وهــذا أمــر مشــاهد.

ومــن أنــواع حــذف املفــرد الــي ذكرهــا حــذف املضــاف، وورد عنــده يف ثاثــة 
ــْيطَاِن َكاَن َضِعيًفــا﴾))٤)(، فأصــل الــكام:  مواضــع؛ منَّهــا قولــه تعــاىل: ﴿ِإنَّ َكْيــَد الشَّ

)إنَّ كيــد أوليــاء الشــيطان( ولكــن ُحــذف املضــاف لتازمهمــا)٤٣)(.
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اثنيــاً: تراكيــب املبالغــة: أييت العــدول مــن صيغــة إىل أخــرى للداللــة علــى أنَّ 
ــا يـََتَخيَـّــُروَن﴾)٤٤)(،  املتحــدث عنــه يف أعلــى منزلــة كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوفَاِكَهــٍة ِممَّ
ففيها عدول عن )خيتارون( الي ُتشعر ابألرحيية يف االختيار واالنتقاء إىل )يتخرون( 
ومفردهــا )ختــّر( علــى وزن )تفعَّــل( الــدال علــى معــى التكثــر))٤)( والتكلَّــف كمــا 
ذكــرت ســابقاً، فلكثــرة مــا يف اجلنــة مــن النعيــم يتحــرون فيمــا خيتــارون، وربطهــا 
الَبســيلي بــازم هــذا الفعــل »وهــو كــون املختــار يف أعلــى درجــات احُلســن، فهــي 

داللــة التــزام ال مطابقــة«))٤)(.

وذكــر أنَّ يف العــدول مــن صيغــة اســم الفاعــل إىل صيغــة املبالغــة زايدة يف املعــى، 
ْنَســاَن َلظَلُــوٌم َكفَّــاٌر﴾))٤)(،  فقــد ُعــدل مــن كافــر إىل كفَّــار يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإنَّ اإْلِ
للمبالغــة يف املعــى، فـــ )فعــااًل( أبلــغ مــن )فعــول(؛ ألنَّ الكفــر أشــدُّ مــن الظلــم، 

فلذلــك أُويت بصيغتــه أبلــغ مــن صيغــة الظلــم«)٤8)(.

اثلثــاً: اجلمــع واإلفــراد: تنبَّــه الَبســيلي لداللــة اجلمــع واإلفــراد، ومــا تُوحيــان بــه 
مــن دقائــق املعــى، وســار يف ذكــر هاتــن اهليئتــن علــى ثاثــة طــرق، هــي:

القرآنيــة كجمــع  الكلمــات  لبعــض  اخلصائــص  مــن  جمموعــة  ذكــر   -١
الســموات وإفــراد األرض، فقــد مُجعــت األوىل يف مائــة ومخســن موضعــًا))٤)(، فذكــر 
ــة البصــر، خصوصــاً عنــد »مــن نظــر يف هيئــات األفــاك  أنَّ مجعهــا مرتبــط حباسَّ
خبــاف األرض«)0))(، فتعــدد الســموات ُيشــاهده كل مــن كان لــه حــظ مــن النظــر 
والتدبــر »بنــاء علــى مشــاهدهتم تعــدد حــركات الكواكــب خبــاف األرض، فــإنَّ 

تعددهــا مل يثبــت إال ابلشــرع واالســتدالل«))))(.

وذكر العلماء جمموعة من األوجه لسرَّ هذه املخالفة:
أ- أنَّ السموات أشرف من األرض، واجلمع أبلغ يف التفخيم من الواحد))))(.
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ب- أنَّ أوامره خترتق مجيع السماوات السبع)٣))(.
ج- أنَّ السموات طبقات متفاصلة ابلذات، خمتلفة احلقيقة، خباف األرضن)٤))(.

ــا بعضهــا مــوال  د- أنَّ الســموات طبَّــاق بعضهــا فــوق بعــض، واألرض كذلــك إالّ أهنَّ
لبعض))))(.

ه- أنَّ مجع األرض ثقيل خباف السموات))))(.
و- أنَّ الســموات خمتلفــة ابحلقيقــة خبــاف األرضيــن، فــإنَّ كلهــا مــن جنــس واحــد، 

وهــو الــرتاب))))(.
وبعــض العلمــاء ربطهــا ابألجــرام الســيَّارة يف الســماء كُعطــاردة والزهــرة واملريــخ 

وغرهــا)8))(.

ــا مل تربــط اجلمــع واإلفــراد ابملقــام والنظــم املوجــود يف  ويُلحــظ يف هــذا اآلراء أهنَّ
اآليــة حــي تســتبن العلــة مــن هــذا العــدول، ولعــل أقــرب مــا ذكــر فيهــا مــن املــراد هــو 
أنَّ مجعهــا كان يف كل مقــام يُــراد فيــه عظمــة وجــال قــدرة هللا ؛ ليكــون ذلــك 
مدعــاة إىل التأمــل والنظــر))))(، فهــذا الــرأي ربــط العــدول يف الصيغــة بقيمــة باغيــة 
ــا الائــق هبــا  أظهــرت لنــا شــيئاً مــن إعجــاز القــرآن يف وضــع كل صيغــة يف مكاهنَّ

خبــاف مــا صنــع الَبســيلي الــذي ربطهــا بعنصــر غــر باغــي.

ابعتبــار  اجلمــع  أنَّ  فذكــر  ومجعهــا،  الســبل  إفــراد  ذكرهــا  الــي  املواطــن  ومــن 
الباطــل)0))(، فاحلــق طريقــه واحــد  إذا ذكــرت مقابــًا لســبل  األشــخاص، وتوحــد 

خمتلفــة.  وحقائقــه  فأنواعــه  الباطــل  خبــاف 

٢- املوازنــة بــن اآلايت داخــل القصــة الواحــدة: فلفظــة الــداير وردت أبكثــر 
مــن صيغــة، فــوردت بصيغــة اإلفــراد يف قصــة صــاحل مــع قومــه يف ســورة األعــراف 
ــْم َجاِثِميــَن﴾))))(، وبصيغــة  ــُة فََأْصَبُحــوا ِفــي َدارِِه ــُم الرَّْجَف يف قولــه تعــاىل: ﴿فََأَخَذتـُْه
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ظََلُمــوا  الَِّذيــَن  ﴿َوَأَخــَذ  تعــاىل:  قولــه  هــود يف  ســورة  القصــة يف  ختــام  اجلمــع يف 
الصَّْيَحــُة فََأْصَبُحــوا فِــي ِديَارِِهــْم َجاِثِميــَن﴾))))(، وعلــل الَبســيلي ذلــك أبنَّ الرجفــة 
املذكــورة يف اآليــة األوىل أشــدُّ مــن الصيحــة يف اآليــة الثانيــة، وأنَّ الــداير يف اآليــة 
الثانيــة وإنَّ وردت بصيغــة اجلمــع »فــرُتدَّ الــداير كــدار واحــدة«)٣))(، فالَبســيلي ربطهــا 
ابلســياق الــذي ورد فيهــا، فهــذا العقــاب وقــع مباشــرة بعــد املهلــة )ثاثــة أايم( الــي 
أمهلهــم هللا إايهــا بداللــة الفــاء الدالــة علــى معــى التعقيــب، إضافــة إىل أنَّ الرجفــة 
أخــصَّ مــن لفــظ الصيحــة؛ ألنَّ الثانيــة تشــمل األوىل وزايدة، فــإذا مــا ذكــرت الرجفــة 
فهــي للداللــة علــى العــذاب خاصــة، ولــذا انســب اجلمــع الصيحــة لعمــوم اللفــظ، 
وأفــرد الرجفــة خلصــوص اللفــظ)٤))(، وذكــر الدكتــور/ حممــد األمــن اخلضــري أنَّ علــة 
االختــاف انبعــة مــن اختــاف املخاطــب، فســورة األعــراف كان اخلطــاب فيهــا بــن 
األنبيــاء وســادة القــوم، بينَّمــا ســورة هــود بــن األنبيــاء وأقوامهــم))))(، وهــو رأي لــه 

حظــه مــن النظــر. 

٣- العــدول مــن اإلفــراد إىل اجلمــع أو العكــس: يُعــدل يف بعــض أســاليب 
القــرآن عــن اإلفــراد الــذي يطلبــه تركيــب الــكام، ورمبَـّـا الواقــع إىل اجلمــع، وذكــر 

الَبســيلي ثاثــة أغــراض، هــي: 

الــذي ارتكبــه صاحبــه كمــا يف قولــه تعــاىل:  التدليــل علــى شــناعة اجلــرم  أ- 
َبْت قـَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِليَن﴾))))(، فقوم نوح  كانوا من أوائل األمم املكذبة؛  ﴿َكذَّ
ونبيهــم نــوح  كان أول نــي أُرســل، فأصــل الــكام: كذبــت قــوم نــوح رســوهلم، 
ويعــود الضمــر إىل نــوح، أو إذا أُدخــل آدم معــه فيكونــوا كذبــوا ابالثنــن، فيكــون 
مجعــاً؛ ألنَّ أقــل اجلمــع اثنــن كمــا رأى الســرايف))))( ووافقــه الَبســيلي وهــو خــاف 
رأي النحــاة، أو مــن ابب اجملــاز، فيكــون تكذبيهــم لرســول تكذيــب جلميــع الرســل 
ممــن أتــوا بعدهــم؛ ألنَّ دعــوة الرســل واحــدة وهــي التوحيــد، فهــو مــن اســتعمال اللفــظ 
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يف حقيقتــه وجمــازه كمــا ذكــر الَبســيلي)8))(، وأضــاف ابــن عرفــة إىل هذيــن النبيــّن 
إدريــس  فيكــون قــد كذبــوا ثاثــة))))(، فاجلمــع إذن علــى حقيقتــه املعنويــة، وُعلــل 
للجمــع ابختــاف حــال الرســول يف خطابــه فمــرة يكــون ُمبشــراً ومــرة منــذراً خموفــاً مــن 
عــذاب هللا)0))(، وهــو جيــد إال أنَّ األول أقــرب ملــا يف اجلمــع مــن اإلحيــاء بشــناعة مــا 
ارتكبــوا وعظــم جرمهــم، فنــوح  مكــث يدعوهــم هــذه املــدة الطويلــة ألــف ســنة 

إال مخســن عامــاً ومل يؤمــن بــه إال القليــل.

  ب- التعظيم والتشــريف كما يف عدول بلقيس يف حديثها عن ســليمان
يف قولــه تعــاىل: ﴿َوِإنِّــي ُمْرِســَلٌة ِإلَْيِهــْم ِبَهِديَـّـٍة فـََناِظــَرٌة بِــَم يـَْرِجــُع اْلُمْرَســُلوَن﴾))))(، 
فأصــل الــكام: وإينَّ ُمرســلة إليــه بضمــر الغائــب املفــرد، ولكنَّهــا عدلــت ألمريــن 

كمــا قــال الَبســيلي:

األول: تعظيماً لسليمان  لدخوله يف قوهلا: ﴿ِإنَّ اْلُمُلوَك﴾))))(.
الثاين: إهلام هللا هلا تعظيمه تشريفاً هلذا الني الكرمي)٣))(.

ج- للتدليــل علــى القلــة كمــا يف إفــراد الصديــق)٤))( يف قولــه تعــاىل:﴿ لَْيــَس َعلَــى 
اأْلَْعَمــى َحــرٌَج َواَل َعلَــى اأْلَْعــرَِج َحــرٌَج َواَل َعلَــى اْلَمرِيــِض َحــرٌَج َواَل َعلَــى أَنـُْفِســُكْم 
َأْن تَْأُكلُــوا ِمــْن بـُُيوِتُكــْم أَْو بـُيُــوِت َآبَاِئُكــْم أَْو بـُيُــوِت أُمََّهاِتُكــْم أَْو بـُيُــوِت ِإْخَواِنُكــْم 
أَْو بـُُيــوِت َأَخَواِتُكــْم أَْو بـُُيــوِت َأْعَماِمُكــْم أَْو بـُُيــوِت َعمَّاِتُكــْم أَْو بـُُيــوِت َأْخَواِلُكــْم أَْو 
بـُيُــوِت َخااَلِتُكــْم أَْو َمــا َمَلْكتُــْم َمَفاِتَحــُه أَْو َصِديِقُكــْم﴾))))(، ورجــح هــذا الــرأي علــى 
مــا ذكــره املفســرون كالزخمشــري وشــيخه ابــن عرفــة يف أحــد رأييــه))))( الذيــن ذكــروا 
أنَّ األلــف والــام يصــح أْن يـُـراد هبــا اجلنــس، فالكلمــة تــدل علــى املفــرد واجلمــع))))(.

ومــن الصــور امللحقــة هبــذا البــاب العــدول عــن التثنيــة إىل اإلفــراد كمــا يف قولــه 
تعــاىل: ﴿َوِإْن ِخْفتُــْم ِشــَقاَق بـَْيِنِهَمــا فَابـَْعثُــوا َحَكًمــا ِمــْن َأْهلِــِه َوَحَكًمــا ِمــْن َأْهِلَهــا ِإْن 
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يُرِيــَدا ِإْصَاًحــا يـَُوفِّــِق اللَّــُه بـَيـْنـَُهَمــا﴾)8))(، ففــي هــذه اآليــة عــدول مــن التثنيــة )حكمن 
مــن أهلهمــا( إىل اإلفــراد املذكــور يف اآليــة رغــم أنَّ األول أخصــر مــن املذكــور، فمــا 
العلــة يف ذلــك، ذكــر الَبســيلي أنَّــه لتجنــب اللبــس؛ »ألنَّ املــراد أن يكــون كل واحــد 
مــن احلكمــن مــن أهــل أحــد الزوجــن ال مــن أهلهمــا معــًا«))))(، فلــو ثُنيــت اجلملــة 
لرمبــا ُفهــم أن يكفــي أن يكــون احلكــم مــن أحــد الطرفــن، وهــذا غــر مقصــود، بــل 

احلكمــان مــن الطرفــن.

رابعًا: الكلمة بن االمسية والفعلية وداللتها البالغية: 
تناول الَبسيلي يف هذه اجلزئية عدة أمور:  

أ- العــدول بــن املتقابــات، فــورود أحدهــا ابالســم واآلخــر ابلفعــل مدعــاة 
ــْد َكاَن  للتســاؤل املوصــل إىل حقيقــة املعــى املــراد كمــا يف تفســره لقولــه تعــاىل: ﴿َق
َلُكــْم َآيَــٌة فِــي ِفئـَتـَْيــِن اْلتـََقتَــا ِفئَــٌة تـَُقاتِــُل فِــي َســِبيِل اللَّــِه َوُأْخــَرى َكافِــَرٌة﴾)80)(، ففــي هــذه 
اآليــة أكثــر مــن تســاؤل باغــي ذكــره الَبســيلي، ومنهــا العــدول يف كلمــي ﴿تـَُقاتِــُل﴾ 
و﴿َكافِــَرٌة﴾ فــاألوىل وردت بصيغــة املضــارع بينمــا الثانيــة وردت بصيغــة االســم، وعلّــل 
الَبسيلي ذلك أبنَّ طبيعة القتال متجددة، فهو فعل ينشأ ابستمرار ألسباب خمتلفة، 

ولــذا ُعــرِّ عنــه مبــا يُفيــد التجــدد، بينمــا الكفــر اعتقــاد راســخ يف القلــب))8)(.
اْلَكاِفرِيــَن  َوُعْقبَــى  اتَـَّقــْوا  الَِّذيــَن  ُعْقبَــى  ﴿تِْلــَك  تعــاىل:  قولــه  شــواهده  ومــن 
النَّــاُر﴾))8)(، فاملتقــون ُعــّر عنهــم بصيغــة الفعــل بينمــا ُعــّر عــن الكفــار عنهــم ابالســم، 
وداللــة ذلــك عنــد الَبســيلي أنَّ هللا  بكرمــه يعفــو عــن املتقــن حبصــول مطلــق 

التقــوى، ويف هــذا دليــل علــى ســعة رمحــة هللا)8٣)( خبــاف الكفــر.
يف  العلــة  ذاكــراً  واحــدة  مــادة  مــن  واحــدة  آيــة  يف  مجلتــن  بــن  وازن  ب- 
َوَمــا َكاَن  ِفيِهــْم  َوأَنْــَت  لِيـَُعذِّبـَُهــْم  اللَّــُه  تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن  قولــه  ففــي  اختافهمــا، 
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ــْم َوُهــْم َيْســتـَْغِفُروَن﴾)8٤)( ذُكــر لفــظ العــذاب مرتــن؛ مــرة بصيغــة الفعــل  اللَّــُه ُمَعذِّبـَُه
  املضــارع مؤكــداً ابلــام، واملــرة الثانيــة بصيغــة االســم، »ووجــه ذلــك أنَّ وجــوده
فيهــم أقــوى يف دفــع العــذاب مــن اســتغفارهم، فأتــى يف األول ابلنفــي األخــص؛ ألنَّ 
االســم أخــص مــن الفعــل لداللتــه علــى الثبــوت، ونفــي األخــص أعــم مــن نفــي األعــم، 
ونفــي األعــم أخــص مــن نفــي األخــص«))8)(؛ فاســتند يف إثبــات مــا قــال علــى قاعــدة 
أصوليــة، فنفــي يف اآليــة األوىل ابلفعــل للداللــة علــى أنَّ وجــوده  بينهــم أقــوى يف 
دفــع العــذاب عنهــم مــن اســتغفارهم وهــو املنفــي األعــم، فنفــي األخــص أقــوى مــن 

نفــي األعــم.

ج- ذكــر الَبســيلي كغــره مــن الباغيــن أنَّ الفعــل املضــارع يــدل علــى التجــدد 
واالســتمرار، ومــن شــواهده قولــه تعــاىل: ﴿َويـَُقــوُل الَِّذيــَن َكَفــُروا لَــْواَل أُنْــزَِل َعَلْيــِه َآيَــٌة 
ِمــْن َربِـّـِه﴾))8)(، فالتعبــر ابلفعــل املضــارع عــن هــذا القــول رغــم وقوعــه يف زمــن ماضــي 

أتــى للداللــة »لإلشــارة إىل جتــدد هــذا القــول منهــم«))8)(.

 تقدمي املفردات بعضها على بعض:
يف بعــض اآلايت تتقــدم بعــض املعطوفــات علــى بعــض، فيســعى العلمــاء يف 
تبيــان أســرار هــذا التقــدمي كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َولَِئــْن قُِتْلتُــْم ِفــي َســِبيِل اللَّــِه أَْو ُمتُّــْم 
ــا َيْجَمُعــوَن﴾)88)(، ففــي اآليــة تقــدمي للمغفــرة علــى  َلَمْغِفــَرٌة ِمــَن اللَّــِه َوَرْحَمــٌة َخيــْـٌر ِممَّ
الرمحــة، فمــا العلــة يف ذلــك؟ العلــة كمــا رأى الَبســيلي أنَّ املغفــرة راجعــة لدفــع املــؤمل، 
وهــو آكــد))8)(، ويقصــد ابملــؤمل الذنــوب واخلطــااي الــي اقرتفهــا اإلنســان فهــو بــن رجــاء 
املغفــرة وخــوف الذنــب، ولــذا ُبشــر ابملغفــرة مؤكــدة ابلــام، وأّمــا الرمحــة فهــي أعــم؛ 

ــا شــاملة حملــو الســيئة وكتابــة احلســنة، ففــي اآليــة عطــف أتســيس)0))(. ألهنَّ
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ووزان الَبســيلي بــن موضعــن مــن آيــة واحــدة، ففــي قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن 
ــٍة َوِديَــٌة  ــٍة ُمْؤِمَن ــُر َرقـََب ــا َخَطــًأ فـََتْحرِي ــَل ُمْؤِمًن ــا ِإالَّ َخَطــًأ َوَمــْن قـََت ــَل ُمْؤِمًن ِلُمْؤِمــٍن َأْن يـَْقُت
قُــوا فَــِإْن َكاَن ِمــْن قــَـْوٍم َعــُدوٍّ َلُكــْم َوُهــَو ُمْؤِمــٌن فـََتْحرِيــُر  ُمَســلََّمٌة ِإلَــى َأْهلِــِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَّ
َرقـَبَــٍة ُمْؤِمنَــٍة َوِإْن َكاَن ِمــْن قــَـْوٍم بـَيـَْنُكــْم َوبـَيـْنـَُهــْم ِميثَــاٌق َفِديَــٌة ُمَســلََّمٌة ِإلَــى َأْهلِــِه َوَتْحرِيــُر 
َرقـَبَــٍة ُمْؤِمنَــٍة َفَمــْن لَــْم َيِجــْد َفِصيَــاُم َشــْهَرْيِن ُمتـََتاِبَعْيــِن تـَْوبَــًة ِمــَن اللَّــِه﴾))))(، فهــذه اآليــة 
حتدثــت عــن القتــل وأنواعــه، وُقســمت فيهــا أحــوال 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 للمســلمن فديته حترير رقبة مؤمنة، والقســم الثالث ذكر فيه مقتول 
غــر مؤمــن لكــن ينتمــي إىل مجاعــة عقــدت ميثــاق مــع املســلمن، 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، فُقدمــت اهتمامــاً هبــا))))(.

الــزان يف قولــه  ووازن بــن تقــدمي املذكــر يف جرميــة الســرقة وأتخــره يف جرميــة 
ــارَِقُة﴾)٣))( وقولــه تعــاىل: ﴿الزَّانَِيــُة َوالزَّانِــي﴾)٤))( وعلَّــة ذلــك  ــارُِق َوالسَّ تعــاىل: ﴿َوالسَّ
األكثريــة، فـــ »الــزان يف اإلانث أغلــب، والســرقة يف الذكــور أغلــب«))))(، وأّمــا تقــدمي 
الــزاين يف قولــه تعــاىل: ﴿الزَّانِــي اَل يـَْنِكــُح إالَّ زَانَِيــًة﴾))))(، فأنَّــه األصــل يف النــكاح، 

وهــو املخاطــب والفاعــل للــوطء«))))(.

ويــرى الَبســيلي أنَّ التقــدمي والتأخــر أييت للمحافظــة علــى فواصــل اآلي كمــا 
ِلَربِِّهــْم  يَِبيتُــوَن  تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن  قولــه  القيــام يف  الســجود علــى  لتقــدمي  تعليلــه  يف 
ُســجًَّدا َوِقَياًمــا﴾)8))(، فتأخــر القيــام ذكــر أنـّـه يـُـراد بــه« مــا بعــد الســجود، أو لــرؤوس 

اآلي«))))(.
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وأمَّــا التعريــف والتنكــر يف املفــردة ســواء كان يف املســند أو املســند إليــه أو يف 
املتعلــق، فلــم يذكــر الَبســيلي التنكــر إال يف املضــاف يف ابب املتشــابه اللفظــي)00)(، 

وأمــا الثــاين فلــم أجــد لــه فيــه شــيئاً.

ويف خامتة هذا البحث خلصت إىل النتائج اآلتية:
- متيــزت لغــة اإلمــام الَبســيلي يف هــذا الكتــاب ابلســهولة واإلجيــاز يف طــرح الفكــرة، 

واالبتعــاد عــن األســاليب امللتويــة والتعبــرات الغامضــة.
- أتثر اإلمام الَبسيلي بشيخه ابن عرفة يف تفسره، خصوصاً يف منهجه الباغي.

- أوجــز البســيلي يف عــرض آراءه يف كثــر مــن املســائل، والعلــة يف ذلــك أّن كتابــه 
موجــه للعلمــاء وطاهبــم.

- متيــز الَبســيلي يف دراســة باغــة املفــردة القرآنيــة يف كتابــه دون غرهــا مــن أبــواب 
الباغــة.

- ذكر البســيلي أحد عشــر غرضاً يف ســر اختيار كلمات دون مرادفاهتا، وهذا ينم 
عــن عقليــة متعمقــة يف فهــم الفــروق بــن املفــردات، وقدرتــه علــى ربطهــا بســياقها 

الــذي وردت فيــه.
- أجــاد البســيلي يف تبيــان أســرار اختيــار كلمــات هبيئــات صرفيــة معينــة يف القــرآن 

دون غرهــا ســواء كان يف املزيــد أو يف صيــغ املبالغــة أو يف اجلمــع واإلفــراد.
- أكثــر الَبســيلي مــن تتبــع املتشــاهبات اللفظيــة يف القــرآن الكــرمي، وأجــاد يف كثــر 

ممــا ذكــره.
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اهلوامش والتعليقات:
))( حقــق هــذا اجلــزء الدكتــور عبــدهللا الطوالــة يف رســالة دكتــوراه عــام، وطبعــه عــام ))٤)ـ/)))) 

يف دار كنــوز اشــبيليا.
))( حقــق هــذا الكتــاب األســتاذ حممــد الطــراين، وهــو مــن مطبوعــات وزارة األوقــاف والشــؤون 

املغربيــة. ابململكــة  االســامية 
)٣( الدكتــور/ حممــد الطــراين، )املصــادر األدبيــة والنحويــة والباغيــة عنــد أيب العبــاس أمحــد الَبســيلي 
)تـــ 8٣0هـــ- ))٤)م( مــن خــال خمطــوط )التقييــد الصغــر يف التفســر( حوليــات كليــة اللغــة 

العربيــة مبراكــش- املغــرب، ع٤), 000)م.
عمــر  بــن  ألمحــد  الديبــاج  بتطريــز  االبتهــاج  نيــل  ترمجتــه:  يف  ويُنظــر   ،((( الكبــر  التقييــد   )٤(
التنبكي)))، و شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية )/))٣، واألعام )/)))، ومعجم 
املفســرين لعــادل نويهــض ))، وتراجــم املؤلفــن التونســين )/0٣)، والتفســر واملفســرون يف 

غــرب أفريقيــا )/))).
))( شجرة النور الزكية )/))٣، وتراجم املؤلفن التونسين )/0٣).

))( الضوء الامع )/))).
))( ذكــره الســخاوي هبــذا االســم )/)٣), )/8) ومل ُيرتجــم لــه، ويُنظــر نكــت وتنبيهــات )/ ٤), 

.((٣ /(
)8( نيل االبتهاج بتطريز الديباج ))٤.

))( املصدر السابق))٤.
)0)( الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 0/٣)٣، ونيل االبتهاج ))٤-))٤.

)))( نيل االبتهاج )0).
)))( يُنظر يف ترمجته: الديباج املذهب )/)٣٣-٣٣٣، والوفيات البن قنفذ ))٣-٣80، وذيل 
التقييــد )/)٤0, وغايــة النهايــة يف طبقــات القــرا، )/٤)), والضــوء الامــع )/٤0)، ونيــل 

االبتهاج ٣)٤.
)٣)( يُنظر يف ترمجته: الضوء الامع )/)))، ونيل االبتهاج )))، وشجرة النور الزكية )/0)٣، 

ومعجم أعام اجلزائر )/ 0)).
)٤)( يُنظــر يف ترمجتــه: اإلحاطــة يف أخبــار غرانطــة ٣/))٤، وذيــل التقييــد )/)0)، ورفــع اإلصــر 

البــن حجــر ٣٣)-)٣).
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)))( شجرة النور الزكية )/))٣.
)))( يُنظر: نيل االبتهاج )٣)، واألعام )-٤-)، ومعجم أعام اجلزائر 80.

)))( الضــوء الامــع ))/8))، واجلوهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ االســام ابــن حجــر )/))٤, 
واألعــام )/٣0) . 

)8)( تراجم املؤلفن التونسين )/)0).
)))( نيل االبتهاج )))، وتعريف اخللف برجال السلف للحفناوي )/٣).

)0)( املرجع السابق.
)))( يُنظر البحث الباغي عند العرب للدكتور/ أمحد مطلوب ))-)).

)))( يُنظر نكت وتنبيهات )/))-00)، )/))), )/)٣). 
)٣)( سورة آل عمران )).
)٤)( الكشاف )/))٣.
)))( سورة البقرة ))).

)))( نكت وتنبيهات )/)0)-0٣).
)))( يُنظر املصدر السابق )/٤8).

)8)( املصدر السابق )/))).

)))( املصدر السابق )/٣)).
)٣0( سورة هود ٤).

))٣( نكت وتنبيهات )/8)).
))٣( سورة يونس ٣).

)٣٣( سورة يوسف )8.
)٣٤( سورة طه ))-0).

))٣( نكت وتنبيهات )/)٣٤، ويُنظر )/٣80.
))٣( املصدر السابق )/))).

))٣( سورة العنكبوت )).
)٣8( نكت وتنبيهات )/٣80، ويُنظر )/)8), )/8)٣, )/٤٤8.

))٣( يُنظر املصدر السابق )/ 0)٤، )/)٤8.
)٤0( سورة البقرة 0).

))٤( نكت وتنبيهات )/))، ويُنظر )/)))، )/)٤٤، )/٣)٤، )/))) . 
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))٤( املصدر السابق )/))، ويُنظر )/)٤).
)٤٣( سورة يوسف ٣8.

)٤٤( نكت وتنبيهات )/)))، ويُنظر )/))، )/)٣٣، )/)٣٣، )/))٣.
))٤( سورة الفتح ).

))٤( نكت وتنبيهات )/)٣).
))٤( املصدر السابق )/))-00). ويُنظر )/8))، )/))).

)٤8( يُنظر )/)٣), )/))).
))٤( نكت وتنبيهات )/0)).

)0)( سورة النساء ٤).
)))( نكت وتنبيهات )/)))، )/8)).

)))( املصدر السابق )/))).
)٣)( املصدر السابق )/))). ويُنظر )/٣٤8، )/))٣.

)٤)( املصدر السابق )/)٤). ويُنظر )/٣)).
)))( سورة يونس )٣.

)))( نكت وتنبيهات )/0)).
)))( املصدر السابق/))٤. ويُنظر )/80).

)8)( سورة النساء ))-)).
)))( حديــث صحيــح رواه الشــيخان يف صحيحهمــا؛ صحيــح البخــاري كتــاب التوحيــد، ابب 
﴿وَكاَن َعْرُشــُه َعَلــى اْلَمــاِء﴾)/)))، رقــم احلديــث )))٤)( وذكــره يف حديــث آخــر برقــم 
ا سبقت  )٣)))( )/0))، وصحيح مسلم كتاب التوبة، ابب يف سعة رمحة هللا تعاىل وأهنَّ

غضبــه ))))، رقــم احلديــث )))))(.
)0)( سورة آل عمران )٤).

)))( التقييد الكبر ))).
)))( شرح النووي على صحيح مسلم ))/)0).

)٣)( نكت وتنبيهات )/))).
)٤)( يُنظر )/ 0))، )/ ))).

)))( يُنظر )/ )٣).
)))( يُنظر )/))).
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)))( سورة البقرة )٤.
)8)( نكت وتنبيهات يف تفسر القرآن اجمليد )/))، ويُنظر )/)8).

)))( تفسر ابن عرفة )/))).
)0)( سورة النساء ).

)))( نكت وتنبيهات )/٤8)-)٤).
)))( التحرير والتنوير ٤/))).

)٣)( إرشاد العقل السليم )/)0).
)٤)( سورة النساء )).

ْرَحــاِم بـَْعُضُهــْم  )))( كقولــه تعــاىل: ﴿النَّــيُّ أَْوىَل اِبْلُمْؤِمِنــَن ِمــْن أَنـُْفِســِهْم َوأَْزَواُجــُه أُمََّهاتـُُهــْم َوأُولُــو األَْ
أَْوىَل بِبـَْعــٍض يف ِكتَــاِب اللَِّ ِمــَن اْلُمْؤِمنِــَن َواْلُمَهاِجرِيــَن ِإالَّ َأْن تـَْفَعلُــوا ِإىَل أَْولَِياِئُكــْم َمْعُروفًــا َكاَن 

ــاِب َمْســطُورًا﴾ األحــزاب: ). َذِلــَك يف اْلِكَت
 يُنظر مفاتيح الغيب للرازي )/)0). 

)))( الفروق يف اللغة أليب هال العسكري )0)-0)).
)))( سورة العنكبوت ٣).

)8)( نكت وتنبيهات )/)٣8.
)))( مفاتيح الغيب ))/)).

)80( سورة النساء ٤٣.
))8( نكت وتنبيهات )/)٤).

))8( البديع يف علم العربية البن األثر )/8، والنحو الوايف )/)).
)8٣( سورة الصافات )).

)8٤( نكت وتنبيهات )/ ))٤، ويُنظر )/0))، )/))٣.
))8( املفردات يف غريب القرآن ))8.

))8( سورة آل عمران 8)).
))8( يُنظر نكت وتنبيهات )/)٣).

)88( سورة هود 0).
))8( نكت وتنبيهات )/))).

)0)( يُنظر الفروق يف اللغة )٣٣.
)))( الديوان )))
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)))( الديوان )٣0)
)٣)( اإلعجاز البياين للقرآن للدكتور عائشة بنت الشاطئ )٣).

)٤)( سورة يوسف )).
)))( نكت وتنبيهات )/))).
)))( التحرير والتنوير ٣)/)).

)))( اجلامع ألحكام القرآن ))/))٣.
)8)( سورة الشعراء ٣٣.

)))( نكت وتنبيهات )/0)٣.
)00)( الكشاف ٣/))).

))0)( احملرر الوجيز )/٤).
))0)( سورة الزمر )٤.

)0٣)( نكت وتنبيهات )/0)٤.
)0٤)( سورة يوسف )٣.

))0)( نكت وتنبيهات )/٤))، ويُنظر )/))٣.
))0)( تفسر أيب السعود ٤/٣)٤.

))0)( سورة العنكبوت 8.
)08)( نكت وتنبيهات )/))٣.
))0)( تفسر الزخمشري ٣/))).
)0))( تفسر البيضاوي ٣/٣0.

))))( يُنظر إرشاد العقل السليم )/)٤).
))))( سورة األحقاف )٣.

)٣))( نكت وتنبيهات )/)))
)٤))( التحرير والتنوير ))/8).

))))( سورة الذارايت ٣٣.
))))( نكت وتنبيهات )/)))

))))( احملرر الوجيز ))/)).
)8))( التحرير والتنوير ))/).

))))( سورة النساء ٤).
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)0))( نكت وتنبيهات )/)))
))))( تفسر الرازي 0)/)0)

))))( سورة هود 8).
)٣))( نكت وتنبيهات )/٣0).
)٤))( لسان العرب مادة )ربب(.

))))( سورة يوسف )٣.
))))( نكت وتنبيهات )/8)).

))))( سورة القصص )).
)8))( يُنظر نكت وتنبيهات )/0)٣.

))))( سورة هود )٤.
)٣0)( احملــرر الوجيــز ٤/٣))، واجلامــع ألحــكام القــرآن )/)٤، وأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل 

الــدرر )/88)-)8).  ونظــم   ،(٣/)٣
))٣)( سورة إبراهيم )).

))٣)( يُنظر نكت وتنبيهات )/))).
)٣٣)( الصحاح )/0٤)، ولسان العرب )/8٣).

)٣٤)( الفروق يف اللغة ))٣.
))٣)( الكتاب ٤/)).

))٣)( سورة الشعراء 0)).
))٣)( نكت وتنبيهات )/٣)٣.

)٣8)( يُنظر تفسر الكشاف ٣/٣0)-)٣).
))٣)( سورة الشعراء ))).

)٤0)( سورة النور ٤.
))٤)( نكت وتنبيهات )/)٣٣.

))٤)( سورة النساء )).
)٤٣)( نكت وتنبيهات )/)))، ويُنظر )/8)), )/))).

)٤٤)( سورة الواقعة 0).
))٤)( نكت وتنبيهات )/8)).
))٤)( املصدر السابق )/8)).
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))٤)( سورة إبراهيم ٣٤.
)٤8)( نكت وتنبيهات )/))).

))٤)( التفسر القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب ٤/8)).
)0))( نكت وتنبيهات )/))).
))))( تفسر املظهري )/0)).
))))( النكت والعيون )/)).
)٣))( املصدر السابق )/)).

)٤))( يُنظر تفسر البيضاوي )/)))، والتحرير والتنوير )/)).
))))( يُنظر تفسر النسفي )/)٤8.

))))( حاشية الشهاب )/))).
))))( البحر احمليط ٣/0)).

)8))( التحرير والتنوير )/)).
))))( التفسر القرآين للقرآن ٤/))).
)0))( يُنظر نكت وتنبيهات )/)8).

))))( سورة األعراف 8).
))))( سورة هود )).

)٣))( نكت وتنبيهات )/)٣).
)٤))( ماك التأويل )/٣٤).

))))( اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ 8)).
))))( سورة الشعراء )0).

))))( شرح كتاب سيبويه ٤/)٣).
)8))( نكت وتنبيهات )/٣٤8.
))))( تفسر ابن عرفة ٣/)٤).

)0))( املصدر السابق.
))))( سورة النمل )٣.
))))( سورة النمل ٣٤.

)٣))( نكت وتنبيهات )/))٣.
)٤))( يُنظر نكت وتنبيهات )/)٣٣.
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))))( سورة النور )).
))))( تفسر ابن عرفة ٣/٣0).

))))( الكشاف ٣/)).

)8))( سورة النساء )٣.
))))( نكت وتنبيهات )/٣)).

)80)( سورة آل عمران ٣).
))8)( نكت وتنبيهات )/))-00)، ويُنظر )/)٣).

))8)( سورة الرعد )٣.
)8٣)( يُنظر نكت وتنبيهات )/)8). 

)8٤)( سورة األنفال ٣٣.
))8)( نكت وتنبيهات )/)0). 

))8)( سورة الرعد )).
))8)( نكت وتنبيهات )/ )8).

)88)( سورة آل عمران ))).
))8)( نكت وتنبيهات )/8)).
)0))( تفسر ابن عرفة )/)٤٣.

))))( سورة النساء )).
))))( نكت وتنبيهات )/8٤).

)٣))( سورة املائدة ٣8.
)٤))( سورة النور).

))))( نكت وتنبيهات )/٣٣0.
))))( سورة النور ٣.

))))( نكت وتنبيهات )/)٣٣.
)8))( سورة الفرقان ٤).

))))( نكت وتنبيهات )/٣٤0.
)00)( املصدر السابق )/)0).
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 املصادر واملراجع
مقدمتــه  ووضــع  نصَّــه  حقــق  اخلطيــب،  ابــن  الديــن  للســان  غرانطــة  أخبــار  اإلحاطــة يف   -
))٣)ه/))))م. القاهــرة-  اخلاجنــي-  مكتبــة  ط)،  عنــان،  عبــدهللا  حممــد  وحواشــيه/ 

- إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي، حملمــد بــن حممــد بــن مصطفــى العمــادي، 
حققــه وخــرج أحاديثــه/ حممــد علــي جيــايل، املكتبــة التوفيقيــة- القاهــرة- ط)، ٣)0)م.

- اإلعجــاز البيــاين يف صيــغ األلفــاظ )دراســة حتليليــة لإلفــراد واجلمــع يف القــرآن( حملمــد األمــن 
اخلضــري، ط)، مطبعــة احلســن اإلســامية- القاهــرة- ٣)٤)ه/٣)))م.

األعــام، خلــر الديــن بــن محــود بــن حممــد الزركلــي، ط))، دار العلــم للمايــن- بــروت- 
)00)م.

- أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، لعبــدهللا بــن عمــر البيضــاوي، حتقيــق/ حممــد صبحــي حســن 
حــاق وحممــد أمحــد األطــرش، ط)، دار الرشــيد ومؤسســة اإلميــان –دمشــق وبــروت- 

))٤)ه/000)م.
للنشــر- العــرب ألمحــد مطلــوب، طبعــة )8))م، دار اجلاحــظ  الباغــي عنــد  البحــث   -

بغــداد-.
- البحــر احمليــط يف التفســر حملمــد بــن يوســف األندلســي املعــروف أبيب حيَّــان، حتقيــق/ حممــد 
معتــز كــرمي الديــن وماهــر حّبــوش، ط)، دار الرســالة العلميــة- دمشــق- )٤٣)ه/))0)م.

ابــن األثــر اجلــزري، حتقيــق ودراســة  البديــع يف علــم العربيــة أليب الســعادات جمــد الديــن   -
الدكتــور/ فتحــي أمحــد علــّى الديــن، مطبوعــات مركــز إحيــاء الــرتاث اإلســامي جبامعــة أم 

مكــة- 0)٤)ه. القــرى- 
- اتج اللغــة وصحــاح العربيــة إلمساعيــل بــن محــاد اجلوهــري، حتقيــق/ أمحــد عبدالغفــور عطــار، 

ط٤، دار العلــم للمايــن- بــروت- )٤0)ه/)8))م.
- تراجم املؤلفن التونسين حملمد حمفوظ، ط)، دار الغرب اإلسامي- بروت- ٤)))م.

فونتانــة  بيــر  مطبعــة  احلفنــاوي،  القاســم  أيب  بــن  حملمــد  الســلف  برجــال  اخللــف  تعريــف   -
٤)٣)ه/)0))م. اجلزائــر-  الشــرقية- 

- تفســر ابــن عرفــة حملمــد بــن حممــد بــن عرفــة الورغمــي، حتقيــق/ جــال األســيوطي، ط)، دار 
الكتــب العلميــة –بــروت- 008)م.
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- تفســر التحريــر والتنويــر حملمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد التونســي، الــدار التونســية للنشــر-
تونس- 8٤))م.

- التفسر القرآين للقرآن لعبدالكرمي اخلطيب، دار الفكر العريب- القاهرة-.
- التفســر املظهــري حملمــد ثنــاء هللا املظهــري، حتقيــق/ غــام نــي التونســي، طبعــة ))٤)ه، 

مكتبــة الرشــدية- ابكســتان.
- التفســر واملفســرون يف غرب إفريقيا حملمد بن رزق طرهوين، ط)، دار ابن اجلوزي- الدمام 

- ))٤)ه.
- التقييد الكبر يف تفســر كتاب هللا اجمليد ألمحد بن حممد الَبســيلي، حتقيق الدكتور/ عبدهللا 

مطلق الطوالة، ط)، دار كنوز اشبيليا، الرايض- ))٤)ه/))))م.
- اجلامــع املســند الصحيــح مــن أمــور رســول هللا  وســننه وأايمــه حملمــد بــن إمساعيــل البخــاري، 
حتقيــق/ حممــد زهــر بــن انصــر الناصــر، ط)، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

برتقيــم حممــد فــؤاد عبدالباقــي( ))٤)ه.
- اجلامــع ألحــكام القــرآن واملبــن ملــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان حملمــد بــن أمحــد بــن 
أيب بكــر القرطــي، حتقيــق الدكتــور/ عبــدهللا عبداحملســن الرتكــي، ط)، مؤسســة الرســالة- 

))٤)ه/)00)م.  بــروت- 
-  اجلواهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ اإلســام ابــن حجــر حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، 
حتقيــق/ إبراهيــم ابجــس عبداجمليــد، ط)، دار ابــن حــزم – بــروت- ط)، ))٤)ه/))))م.

- اجلواهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ اإلســام ابــن حجــر حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، 
حتقيــق/ إبراهيــم ابجــس عبداجمليــد، ط)، دار ابــن حــزم - بــروت- ط)، ))٤)ه/))))م.

- الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، ألمحــد بــن علــي العســقاين املعــروف اببــن حجــر، 
دائــرة املعــارف العثمانيــة، تصويــر إحيــاء الــرتاث العــريب، )٣٤)ه.

- الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علمــاء املذهــب إلبراهيــم بــن علــي بــن حممــد اليعمــري، 
حتقيــق وتعليــق الدكتــور/ حممــد األمحــدي أبــو النــور، دار الــرتاث للطبــع والنشــر- القاهــرة-. 
ُعــي بتحقيقــه وشــرحه والتعليــق عليــه/ حســن كامــل  بــن عبيــد،  الوليــد  البحــرتي  ديــوان   -

القاهــرة.  املعــارف-  دار  ط٣،  الصــريف، 
- ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واألســانيد حملمــد بــن أمحــد بــن علــي الفاســي، حتقيــق حممــد صــاحل 

بن عبدالعزيز املراد، ط)، مطبوعات جامعة أم القرى، 8)٤)ه/))))م. 
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-  شــجرة النــور الزكّيــة يف طبقــات املالكيــة حملمــد بــن حممــد بــن عمــر خملــوف، خــرَّج حواشــيه 
ــايل، ط)، دار الكتــب العلميــة- بــروت- ٤)٤)ه/00٣)م. وعلــق عليــه عبداجمليــد خّي

- شــرح كتــاب ســيبويه للحســن بــن عبــدهللا الســرايف، حتقيــق/ أمحــد حســن مهــديل وعلــي ســيد 
علــي، ط)، دار الكتــب العلميــة- بــروت-.

- الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، ط)، منشــورات دار 
اجليــل- بــروت- ))٤)ه/))))م.

عناية الراضي وكفاية القاضي ألمحد بن حممد اخلفاجي، دار صادر- بروت.
- غاية النهاية يف طبقات القراء حملمد بن حممد اجلزري، ُعي بنشره ألول مرة، ج برجسرتاسر، 

ط)، دار الكتب العلمية- بروت- ))٤)ه/)00)م.
- الفــروق يف اللغــة أليب هــال العســكري، حتقيــق/ مجــال عبدالغــي مدغمــش، ط)، مؤسســة 

الرســالة- بــروت- ))٤)ه/)00)م.
- الكتــاب لبشــر بــن عمــرو بــن قنــر املعــروف بســيبويه، حتقيــق/ عبدالســام هــارون، ط٤، 

القاهــرة- طبعــة ))٤)ه/00٤)م. مكتبــة اخلاجنــي- 
- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل حملمــود بــن عمــر الزخمشــري، 
حقــق الروايــة/ حممــد الصــادق قمحــاوي، الطبعــة األخــرة، مطبعــة مصطفــى البــايب احللــي 

وأوالده، ))٣)ه/)))).
- لسان العرب حملمد بن مكرم بن علي اإلفريقي، ط٣، دار صادر- بروت- ٤)٤)ه.

- احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز لعبداحلــق بــن غالــب األندلســي، حتقيــق/ الرحالــة 
الفــاروق وزمــاؤه، ط)، مطبوعــات وزارة الشــؤون اإلســامية- قطــر- 8)٤)ه/)00)م.

- مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل لعبــدهللا بــن أمحــد النســفي، حققــه وخــرَّج أحاديثــه/ يوســف 
علــي بديــوي، ط)، دار الكلــم الطيــب- بــروت- ))٤)ه/8)))م.

- املســند الصحيــح املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا r ملســلم بــن احلجــاج 
العربيــة  اململكــة  واإلرشــاد-  والدعــوة  واألوقــاف  اإلســامية  الشــؤون  وزارة  القشــري، 

))٤)ه/000)م.  ط)،  الســعودية- 
بــروت-  الثقافيــة-  نويهــض  مؤسســة  ط)،  نويهــض،  لعــادل  اجلزائــر  أعــام  معجــم   -

80))م.  ٤00)ه/
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- معجــم املفســرين مــن صــدر اإلســام حــى العصــر احلاضــر لعــادل نويهــض، ط٣، مؤسســة 
نويهــض الثقافيــة للتأليــف والرتمجــة والنشــر- بــروت- )٤0)ه/ 88))م.

الــرتاث  الــرازي امللقــب بفخــر الديــن، ط٣، دار إحيــاء  بــن عمــر  الغيــب حملمــد  - مفاتيــح 
0)٤)ه. بــروت-  العــريب- 

- املفــردات يف غريــب القــرآن للحســن بــن حممــد الراغــب األصفهــاين، حتقيــق/ صفــوان عــدانن 
الــداودي، ط)، دار القلــم- دمشــق- ))٤)ه.

الغــرب  بــن إبراهيــم الغرانطــي، حتقيــق/ ســعيد الفــاح، ط)، دار  التأويــل ألمحــد  - مــاك 
8)٤)ه/)00)م. بــروت-  اإلســامي- 

ط)،  النــووي،  شــرف  بــن  حيــى  بــن  الديــن  حملــي  مســلم(  صحيــح  )شــرح  املنهــاج   -
٤)))م.  ٤)٤)ه/

- النحو الوايف، لعباس حسن، ط))، دار املعارف- القاهرة- ))0)م.
- نظــم الــدرر يف تناســي اآلايت والســور إلبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، ط)، الطبعــة اهلنديــة- 

حيــدر آابد- نســخة مصــورة ٤00)ه/80)).
- النكــت والعيــون للمــاوردي علــي بــن حممــد بــن حبيــب، راجعــه وعلــق عليــه/ الســيد بــن 

بــروت. الثقافيــة-  الكتــب  العلميــة ومؤسســة  الكتــب  دار  عبداملقصــود عبدالرحيــم، 
- نكت وتنبيهات يف تفسر القرآن اجمليد ألمحد بن حممد الَبسيلي، حتقيق الدكتور/ حممد الطراين، 

ط، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، اململكة املغربية، ))٤)ه/008)م.
- نيــل االبتهــاج بتطريــز الديبــاج ألمحــد اباب بــن أمحــد التنبكــي، حتقيــق الدكتــور/ عبداحلميــد بــن 

عبــدهللا اهلرامــة، ط)، دار الكاتــب- طرابلــس ليبيــا- 000)م.
- الوفيــات ألمحــد بــن حســن القســنطيي املعــروف اببــن قنفــذ، حتقيــق عــادل نويهــض، ط٤، 

دار اآلفــاق اجلديــدة- بــروت- ٤0٣)ه/ 8٣))م.


