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 ملخص ال
نفرادات ابن عاشور في القول باعتراضية الجمل، أصاب في معظمها ، امن بين ثناياه صورا حث البهذا  ضم        

يقة البحث أنني ذكرت النص َّ القرآني ، وبعده رأي ابن   عاشور ، وآراء العلماء وأبعد في النزر اليسير، وكانت طر
، ثم ذكرت رأيي في المسألة ، وقد أخذت نماذج من تلك الانفرادات ؛ لتكون محور الدراسة ،  -إن توافرت -

 وكان ترتيب النصوص على ضوء ترتيب سور القرآن الـكريم ، ثم أعقبت ذلك بأهم النتائج التي توصلت إليها.
 

Abstract  

    This is a concise research contained within the pages samples of AL-Taher Ibn

Ashoor (D.1393A.H) ideas in interceptive sentences in AL-Tahreer and AL-Tanweer

Book". He was right in most of them but he was not inafew of them   .  

     My way in the research was I mentioned the Quran text after that Ibn Ashoor opinion

and the opinions of the scientists if available, then my opinion concering the matter  .  

     I dealt with samples from that ideas to be the core of my study  .  

      The arrangement of the texts were according to the Holly Quran Suras then I

followed that with the most important rasults that I concluded , then list of the

references and the bibliography  .  

 
ير فمن ذلك قوله في قوله  هذه صور من انفرادات ابن عاشور في القول باعتراضية الجمل في كتاب التحرير والتنو

َحِيِم  تعالى :  ِ بَِشيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُْسَأُل عَْن َأْصحَاِب اْلج ا َأْرَسلْنَاكَ بِاْلحَق  ِإن َّ
: "جملة معترضة بين حكايات أحوال (1)

( من أسفه على ما لقيه من أهل الكتاب مما يماثل ما لقيه المشركين وأهل الكتاب، القصد منها تأنيس الرسول )
 .(2)من المشركين"

هما لم يقولا باعتراضية الجملة، وكان ابن عاشور  (4)، وأبا حي ان(3عاشور يوافق الزمخشري)وابن  في الغرض، إلا أن َّ
ُه  ًا في القول باعتراضيتها، ورأي ِد .  –فيما أرى–متفر  ٌ  مصيبٌ حسن

َ ومما انفرد به ابن عاشور في القول باعتراضية الجملة قوله تعالى :  لْْْن ُسُل فَض َّ ْ تِلَْك الر ُّ َن ْ م ُم ْه ِن ٍ م ْض َع َى ب َل ُم ع َه ْض َع ا ب
ْدنَاهُ بِرُوِح الْقُدُسِ  َ الْبَي ِنَاِت وََأي َّ يَم هُ وَرَفََع بَعْضَهُْم دَرَجَاٍت وَآتَيْنَا عِيسَى ابَْن مَْر مَ الل َّ هُ مَا اقْتَتََل ال َّذِيَن  كَل َّ وَلَوْ َشاءَ الل َّ

ُ مَا اقْتَتَلُوا مِْن بَعْدِهِْم مِْن بَعْدِ مَا جَاءَْتهُمُ ا ه َ الل َّ َ وَلَوْ َشاء َمِْنهُْم مَْن آمََن وَمِْنهُْم مَْن َكفَر لْبَي ِنَاُت وَل َِكِن اْختَلَفُوا ف
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 ِ ا رَزَقْنَاكُْم مِْن قَبِْل َأْن يَْأت هَا ال َّذِيَن آمَنُوا َأنْفِقُوا مِم َّ ِيدُ. يَا َأي ُّ هَ يَْفعَُل مَا يُر ٌ لَا وَل َِكن َّ الل َّ بَيٌْع فِيهِ وَلَا خُل َّةٌ وَلَا يَ يَوٌْ
ِمُونَ  ال َشفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظ َّ

(5). 
فقد ذكر أن َّ قوله تعالى: )ولو شاء الل   ه ما اقتتل الذين من بعدهم...ول كن الل   ه يفعل ما يريد( اعتراض بين 

المستفادة من جملة:)تلك الرسل...(، وبين جملة: )يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم(، وذكر أن َّ  (6)الفذل كة
ةَ الذين يقاتلون في  الواو اعتراضية والغرض هو بيان حجة المؤمنين على الكافرين، فقال "بي َّن الل   ه بهذا الاعتراض ُحج َّ

ظالمون إذ اختلفوا على ما جاءتهم به الرسل، ولو اتبعوا الحق سبيل الل   ه على الذين كفروا: بأن الكافرين هم ال
 .(7)لسلموا وسالموا"

إذ لم أجد أحدا من النحاة والمفسرين من يقول باعتراضية الجملة، أو حتى بهذا الغرض فعلى سبيل المثال نجد أن َّ 
اس قد ذكر وجهين لقوله تعالى: )ولو شاء الل   ه ما اقتتل الذين من بعده ح َّ  م من بعد ما جاءتهم البينات(: الن َّ

 الوجه الأول: أن َّ المعنى لو شاء الل   ه ما أمر بالقتال بعد أن اصبحِت الحجج والبراهين واضحةً.
 .(8)الوجه الثاني: أن َّ المعنى: لو أراد الل   ه أن يج برهم على الإيمان لَفَعَل

أعماق النص؛ ليظهر لنا لآلئ خفية  فكأن َّ تفسيره جرى على ظاهر الآية، بخلاف ابن عاشور فكان يغوص في
 تعين على فهم المراد وإدراك المقصود؛ لذا أرى صحة ما ذهب إليه ابن عاشور. 

َ  وقوله تعالى:  َي ا َأْخرَْجنَا ل َكُْم مَِن اْلَأْرِض وَلَا ت ْ وَمِم َّ هَا ال َّذِيَن آمَنُوا َأنْفِقُوا مِْن َطي ِبَاِت مَا َكسَبْتُم مُوا الْ يَا َأي ُّ َبِيَث ّم َّ خ
يْطَانُ ٌّ حَمِيدٌ.  الش َّ َ غَنِي  ه ا َأْن تُغْمُِضوا فِيهِ وَاعْلَمُوا َأن َّ الل َّ ْ بِآِخذِيهِ ِإل َّ ُ تُنْفِقُونَ وَلَْستُم َ وَيَْأمُرُكُْم مِنْه ُ الْفَْقر  يَعِدُكُم

 َ هُ وَاِسٌِع ع ُ وَفَْضلًا وَالل َّ ً مِنْه هُ يَعِدُكُْم مَغْفِرَة وتِيَ بِالْفَْحشَاءِ وَالل َّ َ فَقَْد أُّ َ مَْن يَشَاءُ وَمَْن يُؤَْت اْلحِْكمَة لِيمٌ. يُؤْتِي اْلحِْكمَة
 َ ْ مِْن نَْذٍر ف ْ مِْن نَفَقَةٍ َأْو نَذَْرتُم ولُو اْلَألْبَاِب. وَمَا َأنْفَْقتُم ا أُّ ُ ِإل َّ ر الِمِينَ مِنْ خَيْرًا َكثِيرًا وَمَا يَذ َّك َّ ُ وَمَا لِلظ َّ َ يَعْلَمُه ه  ِإن َّ الل َّ

َأنَْصارٍ 
(9). 

قال ابن عاشور عن قوله تعالى: )يؤتي الحكمة...(: "هذه الجملة اعتراض وتذييل لما تضمنته آيات الإنفاق من 
يمة، مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل، المقصود  المواعظ، الآداب وتلقين الأخلاق ال كر

وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به حكماء بعد أن كانوا في أهلية جهلاء، التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الل   ه به، 
 .(10)فالمعنى: هذا من الحكمة التي آتاكم الل   ه، فهو يؤتي الحكمة من يشاء"

وهذا مم ا انفرد به ابن عاشور، أي: القول باعتراضية الجملة، ولعل ه جعل التنبيه بجملة:)يؤتي...( معترضا بين آيات 
قولًا جيدًا يتناسب وسياق الجملة؛  -والل   ه أعلم-بين قوله: )أنفقوا...(، وقوله:)وما أنفقتم...(، وأراه  الإنفاق، أي:

 إذ الإنفاُق دون حكمةٍ إسراٌف. 
َ  و قوله تعالى:  ا مَا يُتْل ٌِ ِإل َّ ْت ل َكُْم بَهِيمَةُ اْلَأنْعَا ِحل َّ هَا ال َّذِيَن آمَنُوا َأْوفُوا بِالْعُقُودِ أُّ يْدِ وََأنْتُمْ يَا َأي ُّ ى عَلَيْكُْم غَيْرَ ُمحِل ِي الص َّ

ْهرَ الْ  هِ وَلَا الش َّ َ الل َّ وا َشعَائِر هَا ال َّذِيَن آمَنُوا لَا ُتحِل ُّ ِيدُ. يَا َأي ُّ هَ َيحْكُمُ مَا يُر ٌ ِإن َّ الل َّ حَرَاٌَ وَلَا الْهَْدَي وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا حُرٌُ
 ْ و آم ِينَ الْبَيَْت اْلحَرَاٌَ يَب ٌٍ َأْن َصد ُّ كُْم َشنَآنُ قَوْ ْ فَاْصطَادُوا وَلَا َيجْرِمَن َّ ِهِْم وَرِْضوَانًا. وَِإذَا حَلَلْتُم َب  كُْم تَغُونَ فَْضلًا مِْن ر
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 ْ ْقوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى اْلِإْثِم وَال ٌِ َأْن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِ وَالت َّ هَ َشدِيدُ عَِن الْمَْسِجدِ اْلحَرَا هَ ِإن َّ الل َّ قُوا الل َّ عُْدوَاِن   وَات َّ
الْعِقَابِ 

((11. 
قال ابن عاشور عن قوله تعالى:)يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الل   ه...(: "اعتراض بين الجمل التي قبله وبين جملة: 

إحلال المحرمات، يدل على أن  )وإذا حللتم فاصطادوا...(  وتوجيه الخطاب إلى الذين آمنوا مع أنهم لا يظن بهم
 . (12)المقصود النهي عن الاعتداء على الشعائر الإلهية التي يأتيها المشركون كما يأتيها المسلمون"

وابن عاشور كان متفردًا في قوله باعتراضية الجملة هنا أيضا، فلعل ه جعل الاعتراض بين تحريم الاصطياد في حالة 
ِ، وهو وجه مقبول، والل   ه أعلم.  باحته في حالة الحل   الإحراٌ، وبين إ

ِ وكذلك منه قوله تعالى:  ير ٌُ وَلَحْمُ اْلخ ِنْزِ ُ وَالد َّ ُ وَالْمَوْقُوذَةُ  حُر ِمَْت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة ِ وَالْمُنَْخنِقَة ِ بِه ه هِل َّ لِغَيْرِ الل َّ وَمَا أُّ
ُصِب وََأْن تَْستَْقسِ  يْتُمْ وَمَا ذُِبحَ عَلَى الن ُّ ا مَا ذَك َّ بُُع ِإل َّ طِيحَةُ وَمَا َأكََل الس َّ ٌِ ذَل ِكُْم فِْسٌق الْيَوٌَْ وَالْمُتَرَد ِيَةُ وَالن َّ مُوا بِاْلَأْزلَا

ِ يَئَِس ال َّ  َ َأْكمَلُْت ل َكُْم دِينَكُْم وََأتْمَْمُت عَلَيْكُْم ن عْمَتِي وَرَِضيُت ذِيَن َكفَرُوا مِْن دِينِكُْم فَلَا َتخْشَوْهُْم وَاْخشَوِْن الْيَوٌْ
 ٌ هَ غَفُورٌ رَِحيم  .(13) ل َكُمُ الإسلاٌ  دِينًا  فَمَِن اْضطُر َّ فِي مَخْمََصةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِف لِِإْثٍم فَِإن َّ الل َّ

عن قوله تعالى: )اليوٌ يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون(: "جملة  -متفردا-قال ابن عاشور 
وقعت معترضة بين آية المحرمات المتقدمة، وبين آية الرخصة الآتية: وهي قوله: )فمن اضطر في مخمصة(...والمناسبة 

ان فعلها من جملة دين الشرك، وهي ما أهل لغير الل   ه به، وما ذبح في هذا الاعتراض: هي أن  الل   ه لم ا حرٌ  أمورًا ك
على النصب، وتحريم الاستقساٌ بالأزلاٌ، وكان في كثير منها تضييق عليهم بمفارقة معتادهم، والتقليل من 
يناسهم بتذكير أن  هذا كله إكمال لدينهم، وإخراج لهم من أحوال ضلال  أقواتهم، أعقب هذه الشدة بإ

 .(14)ة... فلما نزلت هذه الأحكاٌ أنزل الل   ه هذه الآية: بشارة للمؤمنين، ونكاية بالمشركين"الجاهلي
لُوا َأْو يَُصل َّ  وكذلك قوله تعالى:  هَ وَرَُسولَهُ وَيَْسعَوْنَ فِي اْلَأْرِض فَسَادًا َأْن يُقَت َّ بُونَ الل َّ مَا جَزَاءُ ال َّذِيَن ُيحَارِ َع ِإن َّ بُوا َأْو تُقَط َّ

 ُ نْيَا وَلَه ا َأيْدِيهِْم وََأْرجُلُهُْم مِْن ِخلَاٍف َأْو يُنْفَوْا مَِن اْلَأْرِض ذَلَِك لَهُْم ِخْزٌي فِي الد ُّ ِ عَذَاٌب عَظِيمٌ. ِإل َّ ْم فِي اْلآِخرَة
هَا ال َّذِيَن آ هَ غَفُورٌ رَِحيمٌ.  يَا َأي ُّ هَ وَابْتَغُوا ِإلَيْهِ الْوَِسيلَةَ ال َّذِيَن تَابُوا مِْن قَبِْل َأْن تَْقدِرُوا عَلَْيهِْم فَاعْلَمُوا َأن َّ الل َّ قُوا الل َّ مَنُوا ات َّ

 َ ِ لَع ِ وَجَاهِدُوا فِي َسبِيلِه ُ لِيَْفتَدُوا بِه ُ مَعَه كُْم تُْفلُِحونَ. ِإن َّ ال َّذِيَن َكفَرُوا لَوْ َأن َّ لَهُْم مَا فِي اْلَأْرِض جَمِيعًا وَمِثْلَه  مِْن ل  َّ
ٌِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُب َِل مِْنهُْم وَلَهُْم عَذَاٌب َألِيمٌ  عَذَاِب يَوْ

(15). 
كُْم تُْفلُِحونَ(: " اعتراض بين آيات قال ابن عاشور متفردًا عن قوله تعالى: )يَا  هَ... لَعَل  َّ قُوا الل َّ هَا ال َّذِيَن آمَنُوا ات َّ َأي ُّ

وعيد المحاربين وأحكاٌ جزائهم، وبين ما بعده من قوله: )إن الذين كفروا لو أن َّ لهم ما في الأرض جميعًا(، 
في تخلل الأغراض بالموعظة والترغيب  خاطب المؤمنين بالترغيب بعد أن حذ رهم من المفاسد، على عادة القرآن

يقة من الخطابة لاصطياد النفوس  .(16)"والترهيب، وهي طر
ٌِ ا و قوله تعالى:  كُْم ِإلَى يَوْ ْحمَةَ لَيَْجمَعَن َّ هِ َكتََب عَلَى نَْفِسهِ الر َّ مَاوَاِت وَاْلَأْرِض قُْل لِل َّ ِمَْن مَا فِي الس َّ لْقِيَامَةِ لَا قُْل ل

ال َّذِيَن َخسِرُوا َأنْفُسَهُْم فَهُْم لَا يُؤْمِنُونَ رَيَْب فِيهِ 
(17). 
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قال ابن عاشور: " وجملة: )كتب على نفسه الرحمة( معترضة، وهي من المقول الذي أمر الرسول بأن يقوله، وفي 
يقلعون عن عنادهم" هذا الاعتراض معان: أحدها:.. التذكير  .(18)بأنه رحيم بعبيده عساهم يتوبون و

، إلا أن ه لم (19)(عاشور متابع لأبي السعود؛ إذ عد  الجملة مستقلة داخلة تحت الأمر الذي أمر به ) ولعل ابن
يقل باعتراضية الجملة، وكذلك النحاة والمفسرون، وتفرد ابن عاشور بهذا، وأرى ما ذهب إليه صوابًا؛ إذ يمكن 

ليكون  (20)بجملة: )وله ما سكن في الليل...(جعل الجملة اعترًضا بين قوله: )قل لل   ه(، وبين ما عطف عليها 
المعنى: قل لل   ه ما في السماوات  والأرض، وله ما سكن في الليل والنهار، فهو من عطف الخاص على العاٌ؛ 

 لأن َّ ما سكن في الليل والنهار هو مم ا في السماوات والارض، وما بينهما اعتراض للتذكير برحمة الل   ه.
يْلَ ِإن َّ رَ  و قوله تعالى:  ٌٍ ثُم َّ اْستَوَى عَلَى الْعَرِْش يُغْشِي الل َّ ا ةِ َأي َّ مَاوَاِت وَاْلَأْرَض فِي ِست َّ هُ ال َّذِي خَلََق الس َّ  ب َّكُمُ الل َّ

رَاٍت بَِأْمرِهِ َألَا لَهُ اْلخَلُْق وَاْلَأْمرُ  ُجوٌَ مُسَخ َّ ْمَس وَالْقَمَرَ وَالن ُّ هَارَ يَْطلُبُهُ َحثِيثًا وَالش َّ َ الن َّ ِينَ. اْدعُوا تَب َم هُ رَب ُّ الْعَال ارَكَ الل َّ
عًا وَُخْفيَةً ِإن َّهُ لَا ُيحِب ُّ الْمُعْتَدِيَن. وَلَا تُْفِسدُوا فِي اْلَأْرِض بَعْدَ ِإْصلَاِحهَا وَاْدعُ  َب َّكُْم تَضَر ُّ وهُ َخوْفًا وََطمَعًا ِإن َّ رَْحمََت ر

َ ال َّذِ  يٌب مَِن الْمُْحِسنِينَ. وَهُو ِ قَرِ ه ُ لِبَلَدٍ الل َّ ْت َسحَابًا ثِقَالًا ُسْقنَاه ى ِإذَا َأقَل َّ ِ َحت َّ ي يُرِْسُل الر ِيَاَح بُشْرًا بَيْنَ يَدَْي رَْحمَتِه
كُْم تَذَك َّ  ِ الث َّمَرَاِت كَذَلَِك ُنخْرُِج الْمَوْتَى لَعَل  َّ رُونَمَي ٍِت فََأنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فََأْخرَْجنَا بِهِ مِْن كُل 

(21). 
عن قوله تعالى: )ادعوا ربكم تضرعا...(: "فالجملة معترضة بين جملة: )يغشي الليل النهار(  -متفردا-ل ابن عاشورقا

ياح(... والخطاب ب  )ادعوا( خاص بالمسلمين؛ لأنه تعليم لأدب دعاء الل   ه تعالى  وجملة: )وهو الذي يرسل الر
تقريب للمؤمنين وإدناء لهم وتنبيه على رضى الل   ه عنهم وعبادته، وليس المشركون بمتهيئين لمثل هذا الخطاب، وهو 

 .(22)ومحبته"
َ قوله تعالى:  و َل ْت َسحَابًا ثِقَالًا ُسْقنَاهُ لِب ى ِإذَا َأقَل َّ دٍ مَي ٍِت فََأنْزَلْنَا بِهِ وَهُوَ ال َّذِي يُرِْسُل الر ِيَاَح بُشْرًا بَيْنَ يَدَْي رَْحمَتِهِ َحت َّ

 ُ ر كُْم تَذَك َّ ِ الث َّمَرَاِت كَذَلَِك ُنخْرُِج الْمَوْتَى لَعَل  َّ ونَ الْمَاءَ فََأْخرَْجنَا بِهِ مِْن كُل 
(23). 

قال ابن عاشور: "وجملة: )كذلك نخرج الموتى( معترضة استطرادا؛ للموعظة والاستدلال على تقريب البعث الذي 
 .(24)يستبعدونه"

اء  جوابا ل  )أنزلنا(؛ ليكون التقدير:  إن كان من أمرنا إنزال الماء فكذلك أمرنا أن نخرج الموتى في حين عد ها الفر َّ
 احد من النحاة والمفسرين باعتراضية الجملة فكان هذا مم ا تفر د به ابن عاشور. ، ولم يقل(25)ونحييهم

ينَ وقوله تعالى:  ِ اكِر اِس بِرَِسالَاتِي وَبِكَلَاِمي فَخُْذ مَا آتَيْتَُك وَُكْن مَِن الش َّ . قَاَل يَا مُوسَى ِإن ِي اْصطَفَيْتَُك عَلَى الن َّ
ُ فِي اْلَألْوَاِح مِنْ  ةٍ وَْأمُْر قَوْمََك يَْأخُذُوا بَِأْحسَنِهَا  وََكتَبْنَا لَه ِ شَْيءٍ. فَخُْذهَا بِقُو َّ ً وَتَْفِصيلًا لِكُل  ِ شَْيءٍ مَوْعِظَة كُل 
يكُْم دَارَ الْفَاِسقِينَ  رِ َسأُّ

(26). 
؛ لأن ذكر ابن عاشور أن َّ قوله تعالى: )فخذها بقوة(  يجوز يكون بدلًا من قوله تعالى: )فخذ ما آتيتك( بدل اشتمال

الأخذ بقوة يشتمل عليه الأخذ المطلق؛ لذا أعيد مضمون ما سبق؛ ليتصل ببقيته، فيكون بمنزلة أن يقول: فخذ ما 
يكون ما بينهما اعتراضا، وأن َّ قوله: )فخذها( ليس بتأكيد، ويجوز أن يكون  آتيتك بقوة وكن من الشاكرين، و

يكون تأخير القيد تحسينًا للتوكيد يادة فائدة، فعلى الوجه الأول يكون  توكيدًا لفظيًا، و اللفظي؛ ليكون معه ز
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الاعتراض قد وقع بين المبدل منه والبدل، وعلى الوجه الآخر يكون الاعتراض قد وقع بين التوكيد 
، فقد عد وها عطفًا على )كتبنا(، وأجازوا أن تكون بدلا من (29)، وأبو حي ان(28)أم ا الزمخشري، والبيضاوي

 ، وأرى أن َّ ما تفرد به ابن عاشور لا يخلو من وجاهة؛ لاستقامة المعنى به، والل   ه أعلم. (30)قوله: )فَخُْذ ما آتَيْتَُك(
هُ مُعَذ ِبَهُْم وَهُْم يَْستَغْفِرُونَ وقوله تعالى:  هُ لِيُعَذ ِبَهُْم وََأنَْت فِيهِْم وَمَا كَانَ الل َّ وَمَا كَاَن الل َّ

(31). 
هُ مُعَذ ِبَهُْم وَهُْم يَْستَغْفِرُونَ( جملة معترضة جاءت للترغيب  -متفردا - ذكر ابن عاشور أن َّ قوله تعالى: )وَمَا كَانَ الل َّ

 .(32)بعد الترهيب، وهذا على جري القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب، والوعيد بالوعد
ِمَْن خَاَف عَذَاَب اْلآخِ وقوله تعالى:  اُس وَذَلَِك يَوٌٌْ مَشْهُودٌ. وَمَا نُؤَخ ِرُهُ ِإن َّ فِي ذَلَِك لَآيَةً ل رَةِ ذَلَِك يَوٌٌْ مَجْمُوعٌ لَهُ الن َّ

ٌّ وََسعِيدٌ  َمِْنهُْم َشقِي  ا بِِإْذنِهِ ف مُ نَْفٌس ِإل َّ ا لَِأجٍَل مَعْدُودٍ. يَوٌَْ يَْأِت لَا تَكَل َّ ِإل َّ
(33). 

أن َّ قوله تعالى: )وما نؤخره إل ا لأجل معدود( جملة معترضة بين جملة: )ذلك يوٌ مجموع  -متفردًا–ذكر ابن عاشور 
له الناس(، وبين جملة: )يوٌ يأت لا تكلم نفس...(، وذكر أن َّ المقصود من هذا الاعتراض هو الر د  على المنكرين 

له من يوٌ أن بدأ خلق العالم كتحديد  - -ٌ إلى أجل حدده الل   ه للبعث، فبي ن الل   ه تعالى لهم أن تأخير ذلك اليو
 .(34)آجال الأحياء

ْغنِي عَنْكُْم مَِن الوكذلك قوله تعالى:  هِ وَقَاَل يَا بَنِي َّ لَا تَْدخُلُوا مِْن بَاٍب وَاِحدٍ وَاْدخُلُوا مِْن َأبْوَاٍب مُتَفَر ِقَةٍ وَمَا أُّ ل َّ
ِل الْمُتَوَك ِلُونَ مِْن شَْيءٍ ِإِن اْلحُْكمُ إِ  لُْت وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَك َّ هِ عَلَيْهِ تَوَك َّ ا لِل َّ ل َّ

(35). 
قال ابن عاشور متفردا: "وجملة: )وما أغني عنكم من الل   ه من شيء( معترضة في آخر الكلاٌ، أي: وما أغني عنكم 

مغنيا غناء مبتدئا من عند الل   ه بل  بوصيتي هذه شيئا، و )من الل   ه( متعلق ب : )أغني(، أي: لا يكون ما أمرتكم به
 .     (36)"هو الأدب والوقوف عند ما أمر الل   ه

ْ  وقوله تعالى:  ا رِجَالًا نُوِحي ِإلَْيهِْم مِْن َأهِْل الْقُرَى َأفَلَْم يَِسيرُوا فِي اْلَأْرِض فَيَن ظُرُوا َكيَْف وَمَا َأْرَسلْنَا مِْن قَبْلَِك ِإل َّ
قَوْا َأفَلَا تَعْقِلُونَ  ذِيَن ات َّ كَانَ عَاقِبَةُ ال َّذِيَن مِْن قَبْلِهِْم وَلَدَارُ اْلآِخرَةِ خَيْرٌ لِل َّ

(37). 
عن جملة: )ولدار الآخرة خير(" معطوفة على الاعتراض فلها حكمه، وهو اعتراض  -متفردا-قال ابن عاشور

 .(38)ومن آمن بهم وهم الذين اتقوا" -عليهم السلاٌ -بالتبشير وحسن العاقبة للرسل
هِ َحنِيفًا وَلَْم يَُك  قوله تعالى:   ِتًا لِل َّ ةً قَان م َّ بْرَاهِيمَ كَانَ أُّ مَِن الْمُشْرِِكينَ. َشاكِرًا لَِأنْعُمِهِ اْجتَبَاهُ وَهَدَاهُ ِإلَى صِرَاٍط ِإن َّ ِإ

مُْستَقِيمٍ 
(39). 

براهيم  قال ابن عاشور: " )ولم يك من المشركين( اعتراض؛ لإبطال مزاعم المشركين أن َّ ما هم عليه هو دين إ
(ب يه له عم ا اختلقه راهيم )(...فليس قوله: )ولم يك من المشركين( مسوقا مساق الثناء على إ (، ول كنه تنز

، ولعل َّ هذا ما ذهب إليه الزمخشري من قبل، إذ قال:  "ونفى عنه الشرك تكذيبا ل كفار قريش (40)عليه المبطلون"
براهيم"  .(41)في زعمهم أنهم على ملة أبيهم إ

هذه الآية كانت ردا ، إذ ذكروا أن َّ (45)وغيرهم (44)والشوكاني (43)، والنسفي(42)وإلى ذلك ذهب البيضاوي
براهيم ) هم كانوا على ملة إ إلا أنهم لم يقولوا باعتراضية الجملة إنما كان ذلك مما  )على مزاعم المشركين من أن َّ
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ها اعتراض بين أخبار )كان(، ويجوز أن تكون  تفرد به ابن عاشور، إذ عد  الجملة لا محل لها من الإعراب؛ إذ إن 
( فهي في محل رفع، وأرى أن ما ذهب إليه ما ذهب إليه ابن عاشور أقرب؛ إذ ليس الجملة معطوفة على خبر )إن َّ 

براهيم ) بطال مزاعم كفار قريش، وهذا ما أفاده الاعتراض )المقصود الإخبار عن إ ، إن ما المقصود هو: إ
 والل   ه أعلم. 

ا قُْل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ َكمَا يَقُولُونَ ِإذًا لَابْتَغَوْا ِإلَى ذِي الْعَرِْش َسبِيلًا. ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم َّ  وقوله تعالى:  ا يَقُولُونَ عُلُو ًّ
 ِ ا يُسَب  بُْع وَاْلَأْرُض وَمَْن فِيهِن َّ وَِإْن مِْن شَْيءٍ ِإل َّ مَاوَاُت الس َّ ُح بِحَمْدِهِ وَل َِكْن لَا تَْفقَهُونَ تَْسبِيَحهُْم َكبِيرًا. تُسَب ُِح لَهُ الس َّ

ِإن َّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 
(46). 

يه لل   ه تعالى عما ، غرضه ذكر ابن عاشور أن قوله تعالى: )سبحانه وتعالى( اعتراض بين أجزاء المقول إنشاء تنز
بن عاشور، ولعل َّ ما ذهب إليه صواٌب، ، وهذا القول مما تفرد به ا(47)ادعوه من وجود شركاء له في الإلهية

 فالسياق يحتمله إن لم يكن يقتضيه، والل   ه أعلم
ِ اْمرٍِئ وقوله تعالى: ٌ ل َكُْم  لِكُل  َ خَيْر ا ل َكُْم بَْل هُو ُ شَر ًّ ٌ مِنْكُْم لَا َتحْسَبُوه مِْنهُْم مَا ِإن َّ ال َّذِيَن جَاءُوا بِاْلِإفِْك عُْصبَة

وَال َّذِي تَوَل َّى ِكبْرَهُ مِْنهُْم لَهُ عَذَاٌب عَظِيمٌ اْكتَسََب مَِن اْلِإْثِم 
(48). 

( التي في قوله تعالى: )إن َّ الذين جاءوا بالإفك( ثلاثة توجيهات:  لابن عاشور في خبر )إن َّ
.) ا ل كم( خبر)إن َّ  الأول: أن ه يرى أن َّ قوله تعالى: )لا تحسبوه شر ًّ

يكون الكلاٌ مستعملًا في التعجيب من فعلهم مع أنهم عصبة من القوٌ  الثاني:  أن ه جعل )عصبة( هي  الخ بر و
 أشد نكرًا.

الثالث: أن َّ قوله تعالى: )لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم(هو الخ بر، وتكون جملة: )لا تحسبوه( معترضة بين 
( وخبرها  .(49)اسم )إن َّ

(، والتقدير: إن   فعل الذين...، ويرى أن  )عصبة( رفعت على ويرى ابن عطية أن َّ )لا تحسبوه( هو خبر )إن َّ
 .(51))يتعاقبون فيكم ملائكة( ، وهذا أحد وجوه رفع )عصبة( على لغة(50)البدلية من الفاعل في )جاءوا(

وجو ز القرطبي أن تكون جملة: )لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم(هي الخ بر، وجملة: )لا تحسبوه( اعتراضية 
 .(52)بة على الحالشريطة أن تكون )عصبة( منصو 

أن  كون )لا تحسبوه...( هو الخ بر فيه وجه من الضعف؛ لوقوع خبر )ِإنَ ( جملة طلبية، ومن  -والل   ه أعلم  -ويبدو لي 
وِ لَ  ، قال ابن الشجري: " لأن َّ الخ بر حق ه أن (53)النحاة والمفسرين من لا يج يز ذلك، وإن ورد منه شيء في الشعر أُّ

حي ان: "والذي نختاره أن ذلك لا يجوز، وعليه نصوص شيوخنا، ، وقال أبو (54)لتكذيب"يكون محتملًا للتصديق وا
وتأولوا البيتين على إضمار القول، أي: أقول ل كم: لا تحسبوا، وكذلك أقول: لا تُنصبك للشيب، وكثيرًا ما يُضمر 

يه فهم منه الجواز، قال (56)، في حين أجازه ابن جني(55)القول" ا لسيبو يه: " وقد يكون في ، ونقل نص ًّ سيبو
هَت  الأمر والنهى أن يُبْنَى الفعل على الاسم، وذلك قولك: عبدُ الل   ه اضربْه، ابتدْأَت عبدَ الل   ه فرفعته بالابتداء، ونب َّ

 .(57)المخاَطَب له لتُعر ِفَه باسمه، ثم بنيَت الفعَل عليه كما فعلت ذلك في الخ بر
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فله وجاهته إذا كانت نكتته التعجب كما ذكر ذلك ابن عاشور، وهو أم ا الوجه الثاني: كون )عصبة(  هي الخ بر 
 -الوجهَ الثالَث  -، وأما ما انفرد به ابن عاشور (58)اختيار العكبري، وعنده أن  )لا تحسبوه( كلاٌ مستأنف 

ي أٌ فهو ما أرجحه؛ لأن َّ الإخبار ب  )لكل امرئ منهم ما اكتسب...( كان جزاء لأولئك الذين قالوا بهتانا ف
 والل   ه أعلم.  -رضي الل   ه عنها-المؤمنين السيدة عائشة 

ِ ومنه قوله تعالى: ق ً لِلْمُت َّ ُ نُورُ وَلَقَْد َأنْزَلْنَا ِإلَيْكُْم آيَاٍت مُبَي ِنَاٍت وَمَثَلًا مَِن ال َّذِيَن خَلَوْا مِْن قَبْلِ كُْم وَمَوْعِظَة ه ينَ. الل َّ
 ِ مَاوَاِت وَاْلَأْرِض مَثَُل نُورِه ٌّ يُوقَدُ مِْن  الس َّ هَا َكوَْكٌب دُر ِي  جَاجَةُ كََأن َّ ٍ الز ُّ كَمِْشكَاةٍ  فِيهَا مِْصبَاٌح الْمِْصبَاُح فِي زُجَاجَة

َمْسَْسهُ نَارٌ نُو َيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَْم ت ةٍ يَكَادُ ز ِي َّ ب ةٍ وَلَا غَْر ٍ لَا شَرْقِي َّ َيْتُونَة ٍ ز ِ مَْن رٌ عَلَى نُورٍ يَ َشجَرَةٍ مُبَارَكَة هُ لِنُورِه هْدِي الل َّ
هُ َأْن تُرْفََع  ِ شَْيءٍ عَلِيمٌ. فِي بُيُوٍت َأذِنَ الل َّ هُ بِكُل  اِس وَالل َّ هُ اْلَأْمثَاَل لِلن َّ يَضْرُِب الل َّ وَيُذْكَرَ فِيهَا اْسمُهُ يُسَب ُِح لَهُ فِيهَا يَشَاءُ وَ

بِالْغُدُو ِ وَاْلآَصاِل 
(59). 

 ً ، كما ذكر (60)ا من النحاة والمفسرين ترددوا في تعلق الجار والمجرور من قوله: )في بيوت(ذكر ابن عاشور أن َّ كثير
، ومنها: أن َّ الجار والمجرور صفة ل  (61)وجوها لتعلقه، منها: تعلقه بقوله )يوقد(، ونُسب هذا الرأي للر ماني

، أي:  (63)أن َّ ما بينهما اعتراض، وذكر ابن عاشور (62))مشكاة(، أي: مشكاة في بيوت ونُسب هذا الرأي للحوفي
بين الصفة والموصوف، قال: " والأظهر عندي: أن َّ قوله: )في بيوت( ظرف مستقر هو حال من )نوره(  في قوله: 

إلا أن َّ الباقولي يجعله حالا  ، وهو بهذا يوافق الباقولي في كون: )في بيوت( حالا،(64))مثل نوره كمشكاة( الخ"
، وعلى ما اختاره ابن عاشور يكون الاعتراض (65)تعالى: )ومثلا من الذين خلوا من قبل كم(من الضمير في قوله 

قد وقع بين الحال وذي الحال، وقد علل صاحب الجدول سبب هذا التردد والاختلاف بطول الفصل بين 
بعيدًا؛ إذ إن َّ المعنى لا ، وأرى القول باعتراضية الجملة بين قوله: )نوره( وقوله: )في بيوت( (66) المتعلق والمتعلق به

 يستقيم إلا مع المشبه به الذي هو ركن في الآية متين، وهو أعلى مراتب البلاغة في هذه الآية، والل   ه أعلم.  
ا مَِن الْمُْجرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وقوله تعالى:  ِ ثُم َّ َأْعرََض عَْنهَا ِإن َّ َب ِه َ بِآيَاِت ر ْن ذُك ِر ُ مِم َّ وَلَقَْد آتَيْنَا مُوسَى وَمَْن َأْظلَم

ةً  ِيَل. وََجعَلْنَا مِْنهُْم َأئِم َّ يَةٍ مِْن لِقَائِهِ وََجعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي ِإسْرَائ َاَب فَلَا تَكُْن فِي مِْر ا َصبَرُوا وَكَانُوا الْكِت يَهْدُونَ بَِأْمرِنَا لَم َّ
 َ َ يَْفِصُل بَيْن َب ََّك هُو ِنَا يُوقِنُونَ. ِإن َّ ر َا مِْن قَبْلِهِْم بِآيَات هُْم يَوٌَْ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ َيخْتَلِفُونَ. َأوَلَْم يَهْدِ لَهُْم كَْم َأهْلَْكن

مَِن الْقُرُوِن يَمْشُونَ فِي مَسَاِكنِهِْم ِإن َّ فِي ذَلَِك لَآيَاٍت َأفَلَا يَْسمَعُونَ 
(67). 

موسى الكتاب... فيما كانوا فيه يختلفون( معترضات؛ لتسلية النبي ذكر ابن عاشور متفردا أن َّ جمل: )ولقد اتينا 
(( بسبب ما لقيه من قومه، وهو نظير ما لقيه موسى ) من قوٌ فرعون الذين أرسل إليهم؛ لذا فالخ بر )

ِ فِي ال َّذِيَن ومنه قوله تعالى:   .(68)مستعمل في التسلية ه َ الل َّ ة ُ ُسن َّ ُ لَه ه بِي ِ مِْن حَرٍَج فِيمَا فَرََض الل َّ مَا كَانَ عَلَى الن َّ
 َ هِ وََيخْشَوْنَهُ وَل هِ قَدَرًا مَْقدُورًا. ال َّذِيَن يُبَل ِغُونَ رَِسالَاِت الل َّ َ خَلَوْا مِْن قَبُْل. وَكَانَ َأْمرُ الل َّ ه ا الل َّ وََكفَى  ا َيخْشَوْنَ َأحَدًا ِإل َّ

هِ َحِسيبًا  بِالل َّ
(69). 
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ذكر ابن عاشور أن َّ قوله تعالى: )الذين يبلغون رسالات الل   ه...( يجوز أن يكون صفة لاسم الموصول )الذين خلوا 
من قبل(، وجملة: )وكان أمر الل   ه قدرًا مقدورًا( معترضة بين الموصول )الموصوف( والصفة، ويجوز أن تكون 

 .(70)( مستأنفة، وعندئذٍ تكون جملة: )وكان أمر الل   ه...( جملة تذييلية لما سبقهاجملة: )الذين يبلغون...
اء اس(71)وابن عاشور يتابع من سبقه في هذين الوجهين كالفر َّ ح َّ اج وجهًا (72)، والن َّ ج َّ اج وأضاف الز َّ ج َّ ، والز َّ

ِ نصٍب على المدح والعكبري، إل ا أن َّه جعل ، (74)، كذلك فعل الزمخشري(73)آخر، وهو كون )الذين( في محل 
ِ جر ٍ على البدلية من الموصول )في (75)النصب على إضمار )أعني( ا النسفي فقد جعل )الذي يبلغون( في محل  ، أم َّ

ِ رفٍع على الاستئناف، أو النصب على إضمار )أعني( ، فعلى قوله الأول  يكون (76)الذين( أو أن َّه في محل 
يِن لا اعتراض، ولم يذكر هؤلاء النحاة والمفسرون وجه  الاعتراض  بين المبدل منه والبدل وعلى قوليه الآخر

وجه حسن؛ لأن َّ ما وقع بين المتلازمين  -والل   ه أعلم  -الاعتراض إنم ا كان ابن عاشور متفردًا فيما ذهب إليه، وهو
 يُعَد ُّ اعتراًضا، وهذا الذي ذكره ابن عاشور.

ْن وقوله تعالى:  ِ وَهُْم عَْن دُعَائِهِْم وَمَْن َأَضل ُّ مِم َّ ٌِ الْقِيَامَة ُ ِإلَى يَوْ ِ مَْن لَا يَْستَِجيُب لَه ه يَْدعُو مِْن دُوِن الل َّ
غَافِلُونَ

(77). 
ذكر ابن عاشور متفردا أن َّ قوله تعالى: )ومن أضل ممن يدعو من دون الل   ه...( اعتراض في أثناء تلقين الاحتجاج، 

هِ َأرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مَِن اْلَأْرِض...(قُْل َأرَأَ  أي: بين قوله تعالى: )  ْ مَا تَْدعُوَن مِْن دُوِن الل َّ ، وبين قوله (78)يْتُم
هِ...( ْ ِإْن كَانَ مِْن عِنْدِ الل َّ ( بأن يحاجهم بالدليل وجه ، وأن َّ الل   ه تعالى لما أمر رسوله )(79)تعالى: )قُْل َأرََأيْتُم

وضلالهم، و)مَن( استفهامية، والاستفهاٌ إنكار وتعجيب، والمعنى: لا أحد أشد الخطاب إليه تعجيبا من حالهم 
  .(80)ضلالا وأعجب حالا ممن يدعون من دون الل   ه من لا يستجيب لهم دعاءه، فهو أقصى حد من الضلالة

ِ  وقوله تعالى:   يْطَاِن لِيَْحزُنَ ال َّذِيَن آمَنُوا وَلَيَْس ب ْجوَى مَِن الش َّ مَا الن َّ ِل ِإن َّ هِ فَلْيَتَوَك َّ هِ وَعَلَى الل َّ ا بِِإْذِن الل َّ َضار ِهِْم َشيْئًا ِإل َّ
الْمُؤْمِنُونَ 

(81). 
أن َّ جملة: )وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الل   ه( معترضة، وقد جيء بها؛ ليطمئن المؤمنون  -متفردا-ذكر ابن عاشور 

ياهم من ضر ِ الشيطان  .(82)بحفظ الل   ه إ
ُ يَا أَ  وقوله تعالى:  ةِ وَقَْد َكفَر ُلْقُونَ ِإلَْيهِْم بِالْمَوَد َّ كُْم َأْولِيَاءَ ت خِذُوا عَدُو ِي وَعَدُو َّ هَا ال َّذِيَن آمَنُوا لَا تَت َّ وا بِمَا جَاءَكُْم مَِن ي ُّ

 ْ ْ خَرَْجتُم َب ِكُْم ِإْن ُكنْتُم ِ ر ه اكُْم َأْن تُؤْمِنُوا بِالل َّ ُسوَل وَِإي َّ ِ ُيخْرُِجوَن الر َّ وَن اْلحَق  َ مَْرَضاتِي تُسِر ُّ ِجهَادًا فِي َسبِيلِي وَابْتِغَاء
 َ ةِ وََأنَا َأعْلَمُ بِمَا َأْخفَيْتُمْ وَمَا َأعْلَنْتُمْ وَمَْن يَْفعَلْهُ مِنْكُْم فَقَْد َضل َّ َسو بِيلِ ِإلَْيهِْم بِالْمَوَد َّ اءَ الس َّ

(83). 
 وما أعلنتم(: ذكر ابن عاشور وجهين لقوله تعالى: )وأنا أعلم بما أخفيتم

ون(، وهو قول سبقه إليه ابن عطية ِ نصب حال من ضمير )تسر ُّ ، وأبو (84)الوجه الأول: أن َّ الجملة في محل 
 .(87)، والآلوسي(86)، والشوكاني(85)حي ان
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الوجه الآخر: أن َّ الجملة لا محل َّ لها من الإعراب؛ إذ هي معترضة، والواو اعتراضية، وذكر أن َّ هذا موضع 
ِض بهالتعجيب  ، وهذا رأي انفرد به ابن عاشور، وهو رأي لا يخلو من (88)من فعل حاطب بن أبي بلتعة الْمُعَر َّ

 وجاهة؛ إذ إن َّه أوقع الاعتراض بين جملتي الشرط، والغرض منه التعجب من فعل المنافق.

ُ الن ِسَاءَ فَطَل ِقُوهُن َّ  وقوله تعالى:  ْقتُم بِي ُّ ِإذَا َطل َّ هَا الن َّ َب َّكُْم لَا ُتخْرُِجوهُن َّ مِْن  يَا َأي ُّ هَ ر قُوا الل َّ ةَ وَات َّ تِهِن َّ وََأْحُصوا الْعِد َّ لِعِد َّ
هِ وَمَْن يَتَعَد َّ حُدُودَ  ا َأْن يَْأتِينَ بِفَاِحشَةٍ مُبَي ِنَةٍ وَتِلَْك حُدُودُ الل َّ َ  بُيُوتِهِن َّ وَلَا َيخْرُْجَن ِإل َّ هِ فَقَْد َظلَمَ نَْفسَهُ  لَا ت ْدرِي الل َّ

هَ ُيحْدُِث بَعْدَ ذَلَِك َأْمرًا  لَعَل َّ الل َّ
(89). 

قال ابن عاشور عن قوله تعالى: )وتلك حدود الل   ه(: " الواو اعتراضية، والجملة معترضة بين جملة: )ولا يخرجن(، 
الأحكاٌ وجملة: )لا تدري لعل الل   ه يحدث بعد ذلك أمرا( أريد بهذا الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة 

المذكورة من أول السورة إقامة لا تقصير فيها ولا خيرة لأحد في التسامح بها، وخاصة المطلقة والمطلق أن يحسبا 
 .(90)أن ذلك من حقهما انفرادا أو اشتراكا"

هَ كَانَ عَلِيمًا حَِكيمًا. يُْدخِ  وقوله تعالى:  هُ ِإن َّ الل َّ ا َأْن يَشَاءَ الل َّ الِمِينَ َأعَد َّ وَمَا تَشَاءُونَ ِإل َّ ُل مَْن يَشَاءُ فِي رَْحمَتِهِ وَالظ َّ
ًا لَهُْم عَذَابًا َألِيم

(91). 
( في قوله: )إن  الل   ه(، وتكون جملة  أجاز ابن عاشور أن يكون قوله تعالى:)يدخل من يشاء في رحمته( خبر)إن َّ

( وخبرها أو حالا، وذكر أن  الجمل ة: "على التقديرين منبئة بأن إجراء )كان عليما حكيما( معترضة بين اسم )إن َّ
وصفي العليم الحكيم على اسم الجلالة مراد به التنبيه على أن فعله كله من جزاء برحمة أو بعذاب جار على حسب 

 .(92)علمه وحكمته"
ولم يذكر المفسرون هذا الاعتراض، وانفرد به ابن عاشور، وكون جملة: )كان عليما حكيما( جملة اعتراضية رأي 

ه؛ لأن َّ نسق ما بين الجملتين متعلق بالمشيئة، فَحَسَُن الاعتراض ب )كان عليمًا حكيمًا(؛ للتنبيه على أن َّ هذه وجي
 المشيئة مشيئة عليٍم حكيٍم، والل   ه أعلم. 

وَرَفَعْنَا لََك ذِكْرَكَ. فَِإن َّ مََع  َألَْم نَشْرَْح لََك َصْدرَكَ. وَوََضعْنَا عَنَْك وِْزرَكَ. ال َّذِي َأنْقََض َظْهرَكَ. وقوله تعالى: 
الْعُسْرِ يُسْرًا. ِإن َّ مََع الْعُسْرِ يُسْرًا. فَِإذا فَرَْغَت فَانَْصْب 

(93). 
قال ابن عاشور: " ويجوز أن تكون جملة: )فإن مع العسر يسرا( معترضة بين جملة: )ورفعنا لك ذكرك(، وجملة: 

ه لولا ذلك )فإذا فرغت فانصب(؛ تنبيها على أن َّ ا ر أن لا يخلوَ عسرٌ من مخالطة يسرٍ وأن َّ لل   ه لطيٌف بعباده، فقد َّ
 .(94)لهلك الناس

ية رجائه )  . (95)( دون أن يذكر أن َّ الجملة اعتراضيةوذكر ابن عطية أن َّ الغرض من مجيء هذه الجملة هو تقو
يادة في تسلية الرسول كذلك فعل النسفي، فقد ذكر الغرض دون القول باعتراضية الجملة، والغرض  عنده هو: ز

(( ية لقلبه  .(96)( وقلوب المؤمنين( وتقو
أن َّ ابن عاشور لم يبعد عن الصواب رغم تفرده في القول باعتراضية الجملة، فالجملة وقعت  -والل   ه أعلم-وأرى 

يمعترضة بين الكلاٌ الذي خوطب به )  (. ة لقبله )(؛ لينبهه على لطفه تعالى به؛ وبذلك تكون تسلية وتقو
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ْ  وقوله تعالى:  مَ بِال َب َُّك اْلَأكْرٌَُ. ال َّذِي عَل َّ َب َِك ال َّذِي خَلََق. خَلََق اْلِإنْسَانَ مِْن عَلٍَق. اقْرَْأ وَر مَ اقْرَْأ بِاسِْم ر قَلَمِ. عَل َّ
اْلِإنْسَانَ مَا لَْم يَعْلَْم 

(97). 
، أي: (98)خبر عن قوله: )وربك الأكرٌ( وما بينهما اعتراض"قال ابن عاشور: " وجملة: )علم الإنسان ما لم يعلم( 

 : )الذي علم بالقلم( جملة معترضة بين المبتدأ والخ بر.  ن َّ جملةأ
بُعد ما انفرد به ابن عاشور، إذ لم يشر أحد من المفسرين والنحاة إلى هذا الرأي؛ لأن َّ عد   –والل   ه أعلم  –وأرى 

بوبيته )الأكرٌ( خبرًا للمبتدأ أولى من  ، -سبحانه –عد  )علم الإنسان ما لم يعلم(؛ لأن الإخبار بأن َّه الأكرٌ أليق بر
 وأن َّ تعليم الإنسان ما لم يعلم جزء من كرمه.

ومن وجه آخر فإن َّ وقوع جملة: )علم الإنسان ما لم يعلم ( بدلا من صلة الموصول أولى؛ حفاظا على النسق الموجود 
 خلق الإنسان من علق(، والل   ه أعلم. في الآية التي قبلها وهي: )

ٌٍ يَسْ  هَارَ مُبْصِرًا ِإن َّ فِي ذَلَِك لَآيَاٍت لِقَوْ يَْل لِتَْسكُنُوا فِيهِ وَالن َّ َ ال َّذِي َجعََل ل َكُمُ الل َّ مَعُونَ( جملة معترضة وقوله: )هُو
 .(99)بين البيان والمبين

اكتفى غيره من النحاة والمفسرين بذكر غرض الآية، وهو ولعل ابن عاشور قد تفرد بالقول باعتراضية الجملة، إذا 
 –هنا–ويمكن عد  التنبيه  (100)وعِظم نعمته، فهو المتوحد بالعبادة والمتفرد بها، -جل َّت-التنبيه على كمال قدرته 

 غرضا للاعتراض الذي قال به ابن عاشور، والل   ه أعلم.
 

 الخاتمة : 
الحمد لل   ه الذي أنعم علينا بوافر النعم والصلاة والسلاٌ على نبي خير الامم وبعد فهذه بعض النتائج التي     

 : إن َّ الذي يتتبع تفسير ابن عاشور يجد: توصلت إليها 
 أن َّ بعض آراء ابن عاشور توافق آراء بعض النحاة والمفسرين الذين سبقوه . -1
 آرائه ، وقد أصاب في معظمها ، وأخفق في بعضها .  أن َّ ابن عاشور ينفرد كثيرا في -2
أن َّ ابن عاشور يسلط الأضواء عند حديثة عن الاعتراض على الجانب النحوي أحيانا، فيذكر أن َّ الجملة معترضة  -3

 بين المبتدأ والخ بر مثلا، وعلى الجانب البلاغي أحيانًا أخرى فيذكر لنا غرض الاعتراض فقط. 
 ور في القول باعتراضية الجمل هي التي أوقته في بعض الضعف .مغالاة ابن عاش -4
إنماز ابن عاشور بثقته العالية بنفسه فكان لا يعبأ أحيانا بآراء المتقدمين أو المعاصرين له؛ لذا انفرد برأيه دون -5

 الاستئناس بتلك الآراء . 
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 الهوامش
 . 119سورة البقرة، الآية :   ((1
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن التحرير والتنوير)تحرير  ((2

 1/691ه  :  1984تونس،  –ه ( ، الدار التونسية للنشر 1393عاشور التونسي )ت :
يل، أبو القاسم محمود ب  ((3 يل في وجوه التأو يل وعيون الأقاو ن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار ينظر: ال كش اف عن حقائق التنز

 .1/182بيروت :   -إحياء التراث العربي 
ه (، 745ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت:  ((4

 .1/588ه .  1420بيروت، ط:  –تحقيق: صدقي محمد جميل،  دار الفكر 
 . 254 -253سورة البقرة، الآيتان:   ((5
" هو مأخوذ من قول الحساب )فذلك  كان كذا(، فذلك إشارة إلى حاصل الحساب ونتيجته، ثم أطلق لفظ الفذل كة لكل ما  ((6

ركبة هو نتيجة متفرعة على ما سبق حسابا كان أو غيره، ونظير هذا الأخذ أخذهم نحو البسملة والحمدلة ونظائرهما من الكلمات الم
ية( أيوب بن موسى الحسيني القريمي ال كفوي، الكليات ." المعلومة، وهذا يسمى بالنحت )معجم في المصطلحات والفروق اللغو

 .697 -696: 1998ٌبيروت،  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -ه (، تحقيق: عدنان درويش 1094أبو البقاء الحنفي )ت: 
 .3/9التحرير والتنوير:   ((7
 . 259 -1/258: 1409، 1مكة المكرمة، ط:  -معاني القرآن للن ح اس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أٌ القرى : ينظر ((8
 . 270 -267سورة البقرة، الآيات:  9))
 . 61-3/60التحرير والتنوير:   (10)

 . 2-1سورة المائدة، الآيتان:  ((11

 . 6/81التحرير والتنوير:  ((12
 . 3سورة المائدة، الآية: ( (13

 .100 -6/99التحرير والتنوير:  (14)
 .36-33سورة المائدة، الآيات:  15))

 .6/187التحرير والتنوير:  ((16
 .12سورة الأنعاٌ، الآية:  ((17
 . 152 -7/151التحرير والتنوير:  ((18
 ينظر: تفسير أبي السعود، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ال كريم(، أبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  ((19

 .3/115بيروت:  –ه (، دار إحياء التراث العربي 982)ت: 
 . 13سورة الأنعاٌ، الآية:   ((20
 .57-54سورة الأعراف،  الآيات:  ((21
 .171-170ب/-8التحرير والتنوير:  ((22
 .57سورة الأعراف، الآية:  ((23
 .183ب/8التحرير والتنوير:  ((24
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اء،  ((25 اء )ت: ينظر: معاني القرآن للفر َّ ياد بن عبد الل   ه بن منظور الديلمي الفر َّ يا يحيى بن ز ه (، تحقيق: أحمد يوسف 207أبي زكر

ار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي،   ج َّ ية للتأليف والترجمة النجاتي، ومحمد علي الن َّ  .1/382: 1مصر، ط:  –دار المصر
 .145-144سورة الأعراف، الآيتان:   ((26
 . 99 -9/98التحرير والتنوير:  ((27
يل ( ناصر الدين أبو سعيد عبد الل   ه بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ) ينظر: تفسير البيضاوي،  ((28 يل وأسرار التأو أنوار التنز

 .3/34ه:  1418 - 1بيروت ، ط :  –يق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي ه (، تحق685)ت : 
 . 5/171ينظر: البحر المحيط في التفسير:  ((29
 .2/158ينظر: ال كش اف:  ((30
 . 33سورة الأنفال، الآية:  ((31
 .9/334ينظر: التحرير والتنوير:  ((32

 . 105-104-103سورة هود، الآيات:  (33)
 .12/162ينظر: التحرير والتنوير:   ((34
 . 67سورة يوسف، الآية:  ((35
 .13/21التحرير والتنوير:   ((36
 .109سورة يوسف، الآية:    ((37
 .13/69التحرير والتنوير:  ((38
 .121-120سورة النحل، الآيتان:  ((39
 .14/316التحرير والتنوير:  ((40
 . 643/ 2ال كش اف:   ((41
 .3/244البيضاوي : تفسير  ((42
يل(، أبو البركات عبد الل   ه بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت : ينظر: تفسير النسفي  ((43 يل وحقائق التأو )مدارك التنز

، 1ه (، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدٌ له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط : 710
 .2/240:  ٌ 1998 -ه   1419

ه (، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الل   ه الشوكاني اليمني )ت: ينظر: فتح القدير للشوكاني،  ((44
 .3/241:  دمشق، بيروت -

ن عبد الل   ه الحسيني الآلوسي )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(، شهاب الدين محمود بينظر: تفسير الآلوسي  ((45
 .7/483: ه 1415، 1بيروت،  ط:  –ه (، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار ال كتب العلمية 1270)ت: 

 . 44 - 43 - 42سورة الإسراء،الآيات:  ((46
 .15/113التحرير والتنوير:  ((47
 .11سورة النور، الآية:   ((48
 . 18/171ينظر: التحرير والتنوير:   ((49
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ينظر: تفسير ابن عطية) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(، أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تماٌ بن عطية   ((50

ه  :  1422،  1بيروت، ط:  –ه (، تحقيق: عبد السلاٌ عبد الشافي محمد، دار ال كتب العلمية 542الأندلسي المحاربي )ت: 
4/169 . 
صحيح مسلم بن الحجاج ، ومسلم، 16حيح البخاري عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول، باب المواقيت :أخرجه البخاري، ص ((51

 . 210، باب المساجد : ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث
رح الأنصاري الخزرجي شمس ينظر: تفسير القرطبي ) الجامع لأحكاٌ القرآن (، أبي عبد الل   ه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف  ((52

ية  671الدين القرطبي )ت:   -ه  1384، 2القاهرة، ط:  –ه (، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار ال كتب المصر
1964  :ٌ12/197 . 

 –ه (، دار ال كتب العلمية  880ينظر: تفسير اللباب، أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي )ت بعد سنة  ((53
،و شرح التسهيل المسمى )تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(، محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي 14/312بيروت، 

ه (، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرين، دار السلاٌ للطباعة والنشر  778ثم المصري، المعروف بناظر الجيش )ت: 
يع والترجمة، القاهرة  ية مصر العربية، ط: جمه -والتوز  ، أما البيت: 3/1316ه ،   1428، 1ور

ياضةَ لا تُنِْصبْك لِلش ِيبِ   ولو َأصابْت لقالْت وهي صادقةٌ     ِإن َّ الر ِ
ه (، تحقيق وشرح: أحمد محمد 168وهو للجُميح الأسدي، ينظر: المفضليات، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي )ت: نحو    

، سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني 34، ص: 6القاهرة، ط:  –لسلاٌ محمد هارون، دار المعارف شاكر، و عبد ا
 .2/66ٌ: 2000 -ه 1421،  1لبنان، ط:  -ه (، دار ال كتب العلمية بيروت392الموصلي )ت: 

ه (، تحقيق: 542أمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة الل   ه بن علي بن حمزة، المعروف بابن الشجري )ت:   ((54
 .2/80ٌ: 1991 -ه   1413، 1الدكتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: 

لي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان محمد بن يوسف بن ع ((55
، 5/33 1(، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، ط : 5إلى  1دمشق )من  -ه ( ، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم  745

، 1القاهرة، ط: –وينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان  الأندلسي تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي 
 .3/1243ٌ:  1998 -ه   1418

 .2/66ينظر: سر صناعة الإعراب:  ((56
يه )ت:   ((57 ه (، تحقيق: عبد السلاٌ محمد هارون، 180الكتاب ، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبو

 .1/138ٌ :  1988 -ه   1408، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: 
ه (، تحقيق: علي محمد 616في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الل   ه بن الحسين بن عبد الل   ه العكبري )ت: ينظر: التبيان   ((58

 .2/966البجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه: 
 .36 -35 -34سورة النور، الآيات:  ((59
ي الحسن نور الدين جامع العلوٌ الَأْصفهاني ، وإعراب القرآن للباقولي، علي بن الحسين بن علي، أب3/247ينظر: ال كش اف:  ((60

براهيم الإبياري، دار الكتاب المصري 543الباقولي )ت: نحو  بيروت  -القاهرة، ودار ال كتب اللبنانية  -ه (، تحقيق ودراسة: إ
إعراب ، و12/265، وتفسير القرطبي: 2/970، والتبيان في إعراب القرآن :1/265ه  :  1420، 4القاهرة /بيروت، ط:  -

يا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت:  يا بن محمد بن أحمد بن زكر ه (، حققه وعلق عليه: د. 926القرآن العظيم، زكر
، والجدول في إعراب القرآن ال كريم، 411ٌ :  2001 -ه   1421، 1موسى على موسى مسعود )رسالة ماجستير(، ط: 
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هِ :  1418، 4مؤسسة الإيمان، بيروت،  ط:  -دار الرشيد، دمشق  ه (،1376محمود بن عبد الرحيم صافي )ت: 
18/266- 268 . 

 .4/185تفسير ابن عطية: ينظر:   (61)
 .8/247ينظر: البحر المحيط:   ((62
 .18/245ينظر: التحرير والتنوير:   ((63
 .18/247التحرير والتنوير:  ((64
 . 1/265ينظر: إعراب القرآن للباقولي:   ((65
 .18/268ينظر: الجدول في إعراب القرآن:  ((66
 .26-22سورة السجدة، الآيات:  ((67

 .  21/234ينظر: التحرير والتنوير:  (68)
 .   39 -38سورة الاحزاب، الآيتان:  (69)
 .42 -22/41ينظر: التحرير والتنوير: (  70)

اء:  ((71  .2/344ينظر: معاني القرآن للفر َّ
 .3/217للن ح اس: ينظر: إعراب القرآن  ((72
 .4/175ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ((73

 .3/544ينظر: ال كش اف:  (74)
 . 2/1057ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ((75
 .3/34ينظر: تفسير النسفي:  ((76
 .5سورة الأحقاف، الآية:  ((77
 .  4سورة الأحقاف، الآية:  ((78
 . 10سورة الأحقاف، الآية:  ((79
 .26/11التحرير والتنوير: ينظر:  ((80
 . 10سورة المجادلة، الآية:  ((81

 .35 -28/34التحرير والتنوير:( 82)
 .1سورة الممتحنة، الآية:  (83)

 .5/294ينظر: تفسير ابن عطية :  ((84
 .10/153ينظر: البحر المحيط في التفسير:  ((85
 .5/251ينظر: فتح القدير للشوكاني : ((86
 . 14/262:  ينظر: تفسير الآلوسي ((87

 .28/138ينظر: التحرير والتنوير:  (88)
 . 1سورة الطلاق، الآية:  ((89

 .28/304التحرير والتنوير:  ((90
 .31 - 30سورة الإنسان، الآيتان:   ((91
 . 29/416التحرير والتنوير:  ((92
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 . 7 -1سورة الشرح، الآيات:   ((93
 . 30/414التحرير والتنوير:   ((94
 .5/497عطية : ينظر: تفسير ابن ((95
 .3/657ينظر: تفسير النسفي :  ((96
 . 5 -1سورة العلق، الآيات:   ((97
 . 30/441التحرير والتنوير:   ((98

  .11/226التحرير والتنوير:  99))
 .2/32، وتفسير النسفي: 3/118، وتفسير البيضاوي: 3/130، وتفسير ابن عطية: 2/358ينظر: ال كش اف:  ((100

 
 المصادر والمراجع

 .  القرآن ال كريم
ه (  745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت: -

 ٌ. 1998 -ه   1418، 1القاهرة، ط: –تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي 
يا الأنصاري،- يا بن محمد بن أحمد بن زكر ه (، حققه وعلق عليه: 926زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت:  إعراب القرآن العظيم، زكر

 ٌ. 2001 -ه   1421، 1د. موسى على موسى مسعود )رسالة ماجستير(، ط: 
إعراب القرآن المنسوب للباقولي، علي بن الحسين بن علي، أبي الحسن نور الدين جامع العلوٌ الَأْصفهاني الباقولي )ت: نحو -

براهيم الإبياري، دار الكتاب المصري  ه (، تحقيق ودراسة:543  ه  . 1420، 4ط: ، القاهرة –إ
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )ت: - ح َّ اس، أبو جعفر الن َّ ه (، وضع حواشيه 338إعراب القرآن للنح َّ

براهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار ال كتب العلمية  ه  . 1421، 1بيروت،  ط :  -وعلق عليه: عبد المنعم خليل إ
ه (، تحقيق: الدكتور 542أمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة الل   ه بن علي بن حمزة، المعروف بابن الشجري )ت: -

 ٌ.1991 -ه   1413، 1محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: 
ه (، تحقيق: صدقي 745بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف -

 ه . 1420بيروت، ط:  –محمد جميل،  دار الفكر 
ه (، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: 616التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الل   ه بن الحسين بن عبد الل   ه العكبري )ت: -

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه
ر التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشو-

 ه  . 1984تونس،  –ه ( ، الدار التونسية للنشر 1393التونسي ) ت : 
حمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تماٌ بن عطية الأندلسي تفسير ابن عطية ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(، أبو م-

 ه  . 1422،  1بيروت، ط:  –ه (، تحقيق: عبد السلاٌ عبد الشافي محمد، دار ال كتب العلمية 542المحاربي )ت: 
ه (، 982بن مصطفى )ت: تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ال كريم(، أبو السعود العمادي محمد بن محمد -

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 
تفسير الآلوسي )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(، شهاب الدين محمود بن عبد الل   ه الحسيني الآلوسي )ت:  -

 ه . 1415، 1بيروت،   ط:  –ه (، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار ال كتب العلمية 1270
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يل ( ناصر الدين أبو سعيد عبد الل   ه بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت : ت - يل وأسرار التأو فسير البيضاوي ) أنوار التنز
 ه  . 1418 - 1بيروت ، ط :  –ه (، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 685

الل   ه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  تفسير القرطبي ) الجامع لأحكاٌ القرآن (، أبو عبد -
ية  671)ت:   ٌ. 1964 -ه  1384، 2القاهرة، ط:  –ه (، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار ال كتب المصر

 بيروت . –ار ال كتب العلمية ه (، د 880تفسير اللباب، أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي )ت بعد سنة  -
 هِ . 1418، 4ط:  -ه (، دار الرشيد، دمشق 1376الجدول في إعراب القرآن ال كريم، محمود بن عبد الرحيم صافي )ت:  -
 ٌ.2000،  1لبنان، ط:  -ه (، دار ال كتب العلمية بيروت392سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت:  -
المسمى )تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(، محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف  شرح التسهيل -

يع والترجمة، القاهرة  778بناظر الجيش )ت:  ه (، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرين، دار السلاٌ للطباعة والنشر والتوز
ية مصر العربية، ط:  -  ه . 1428، 1جمهور
 صحيح البخاري )الطبعة الهندية(. -
 صحيح البخاري عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول. -
 صحيح مسلم بن الحجاج ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث . -
 دمشق، بيروت . -لكلم الطيب، دار ابن كثير، دار اه (1250فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الل   ه الشوكاني اليمني )ت:  -
يه )ت:  - ه (، تحقيق: عبد السلاٌ محمد هارون، 180الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبو

 ٌ. 1988 -ه   1408، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: 
يل، أبو القاس - يل في وجوه التأو يل وعيون الأقاو م محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار إحياء ال كش اف عن حقائق التنز

 بيروت .  -التراث العربي 
ية( أيوب بن موسى الحسيني القريمي ال كفوي، أبو البقاء الحنفي )ت: - ه (، 1094الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغو

 ٌ.1998 -ه   1419بيروت،  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -تحقيق: عدنان درويش 
(، 5إلى  1دمشق )من  -التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم  -

 .1وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، ط : 
اء  )ت:  - ياد بن عبد الل   ه بن منظور الديلمي الفر َّ يا يحيى بن ز اء، أبو زكر تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ه (، 207معاني القرآن للفر َّ

ية للتأليف والترجمة  ار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي،  دار المصر ج َّ  .1مصر، ط:  –ومحمد علي الن َّ
 .1409، 1مكة المكرمة، ط:  -معاني القرآن للن ح اس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أٌ القرى  -
ِ )ت: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج، أبي اسحق اب - ج 311راهيم بن الس ِر ي  ه (، شرح وتحقيق: د. عبد الجليل عبده َشلَبي، خر َّ

 ٌ.2005 -ه   1426القاهرة،  –أحاديثه: الأستاذ علي جمال الدين محمد، دار الحديث 
سلاٌ محمد ه (، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، و عبد ال168المفضليات، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي )ت: نحو  -

 . 6القاهرة، ط:  –هارون، دار المعارف 
يل(، أبو البركات عبد الل   ه بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت :  - يل وحقائق التأو ه (، 710تفسير النسفي )مدارك التنز

 ٌ.1998، 1، ط : حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدٌ له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت


