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 :المقدمة
الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل، كبعد،       
فقد امتاز القرآف عمى غيره مف الكتب المنزلة كعمى       

سائر الكبلـ بطريقة فريدة في  العرض، كتسمسؿ اآليات، 
كاختيار التعبيرات، كمع أنو نزؿ مفرقان عمى مدل ثبلث 

ق قد جاء كحدة كاحدة، كنسقان فريدان في كعشريف سنة فإف
ترتيب آياتو كسكره، كجاء مترابطان مف أكلو إلى آخره، ىذا 

كنستطيع أف . الترابط كالتكامؿ يعرؼ بالنسؽ كالتناسؽ
نفيـ النص الكريـ الكارد مف خبلؿ نسقو كسياقو، كنحؿ 

بعض اإلشكاالت كنكجو االختبلفات في ضكء ىذا النسؽ 
. كذلؾ

 

حببت في بحثي ىذا قصر الجيد عمى سكرة كأ      
التيف مف قصار المفصؿ، لتسييؿ السيطرة عمى النقكؿ، 
ألف السكرة عمى قصرىا قد تشعبت األقكاؿ فييا، كنيفت 

 .في التيف عمى العشرة
 ؽػدة النسػكقد حاكلت جيدم االنطبلؽ مف قاع      

 .األردنية جامعةاؿ، الشريعة ، كمية.مشارؾ أستاذ *
فيي أم السكرة نسؽ كاحد كخيط متصؿ . المذككرة      

. ال انقطاع فيو كال تعقيد
: كالسكرة مف سكر القسـ، إذ أقسمت بأربعة أشياء      

ثمرتيف كمكانيف، فما السر في الجمع بينيما؟ ثـ ما 
العبلقة بيف ىذه المقسـ بيا كالحقيقة المقسـ عمييا؟ كما 

ىك المقسـ عميو أصبلن؟ 
لفت نظرم في التفاسير، كحدا بي إلى كتابة كمما       

ىذا البحث، األقكاؿ الغريبة التي سيقت في تفسيرىا، 
منيا ما كرد في كشاؼ الزمخشرم كغيره مف أقكاؿ 

( بمصر)تفسير التيف بأنو رمز لجباؿ بيف حمكاف 
كماذا في حمكاف كىمداف مما ينسجـ (. بفارس)كىمداف 

عف أماكف محددة مع نسؽ السكرة؟ إف القرآف يتحدث 
ألغراض محددة، تتسؽ مع مقاصد السكرة، فبل ينبغي 

أف يفسر نص خارج ىذا اإلطار، كبعيدان عف ىذا 
. النسؽ
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ملخص 

، كييدؼ إلى كضع ضابط لمفيـ، سكرة التيف ج مشكمة تشعب األقكاؿ كتشتت كجيات النظر في تفسيرىذا البحث يعاؿ      
أف السكرة كحدة كاحدة ال تشتت فييا كال اختبلؼ، كينبغي أف تككف : ، بمعنى"قاعدة النسؽ: "كقاعدة لمنظر في كتاب اهلل، ىي

قصار المفصؿ؛ لتسيؿ السيطرة عمى النقكؿ، كتتركز كجية المعاني المطركحة منسجمة مع ىذا النسؽ، كقد اخترت سكرة مف 
. النظر في إثبات المقصكد مف البحث

Abstract 
      This research deals with the issue of having several different interpretations of the understanding of 

Surat Al- Tin. It aims at presenting a new approach to understanding the Holly Book which is based on 

the concept of text and texuality : looking at the sura as a whole unit trying to interpret meaning in this 

context. 
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 َلَقْد َخَلْقَنا : عندما نفسر قكلو تعالى: كمثاؿ آخر      
نَناَن ِ   َأْحَنِن َتْقِويمٍ  منتصب القامة : بأف معناه ااِْ

أك . قان مع نسؽ السكرةىذا ليس األكثر اتسا: قمت –
القكؿ بأف التيف تذكير بالعيد األكؿ لمبشرية عندما غطى 

آدـ عكرتو بكرؽ التيف، كما قاؿ محمد عبده كتمميذه 
. كىذا اعتماد منيـ عمى اإلسرائيميات. المراغي

فنسؽ السكرة عف الديف، كفطرة الديف، كالمحافظة عمييا 
ؿ الكافريف، مف قبؿ المؤمنيف أك االرتكاس عنيا مف قب

كىذا ما يترتب عميو الجزاء عند أحكـ الحاكميف، في يـك 
 -أييا النبي -الديف، فمف الذيف كما الذم بعد ىذا يكذبؾ

بالديف؟ 
ىذا ىك النسؽ المحكـ المتيف لمسكرة، كفي ضكئو       

نفسرىا كنفيميا أحسف الفيـ ال أم فيـ، فبل يميؽ بأحسف 
لفيـ، كليس ىذا الجيد الحديث كأطيب الكمـ إال أحسف ا

ف التقى مع التفسير، ككنت أحاكؿ أف  تفسيران لمسكرة، كا 
ف كاف ىذا في  استقصي أكبر عدد مف التفاسير، كا 

. التكثيؽ جاء مثقبلن أك ثقيبلن 
كىذا البحث مقسـ إلى مقدمة كتمييد كثبلثة       

كاف التمييد مدخبلن إلى المكضكع مف  .مباحث كخاتمة
لنسؽ كالتناسؽ، كالحديث بإيجاز عف خبلؿ التعريؼ با

السكرة، كالمبحث األكؿ كاف تفصيبلن لمقكؿ  حكؿ المقسـ 
معناه كترتيبو كأقكاؿ العمماء فيو، كتحدثت : بو مف حيث

في المبحث الثاني عف المقسـ عميو، كعبلقتو بالمقسـ 
بو، كذكرت في المبحث الثالث القكؿ المختار في تفسير 

ت البحث بأىـ النتائج التي السكرة الكريمة، كختـ
. تكصمت إلييا

كبعد فيذا ىك جيدم في فيـ ىذه السكرة الكريمة       
كآياتيا، كىك جيد المقؿ الضعيؼ، كقد رجعت إلى 
أزاىير التفاسير كعيكف األقاكيؿ، كبينت ما اعتقدتو 

صكابان، سائبلن اهلل صكاب الفيـ لآليات، إنو سميع مجيب 
 .الدعكات

دي الموضوع بين ي :تمهيد

 تعريف النسق والتناسق لغة واصطالحًا

 :النسق في اللغة
 نسىؽ الدر كغيره، : "قاؿ الزمخشرم في األساس      

كنٌسقو، كدر مىنسكؽ كمينىسَّؽ كنىسىؽه، كتنسقت ىذه 
. األشياء كتناسقت

كبلـ متناسؽ، كقد تناسؽ كبلمو، كجاء : كمف المجاز      
كغرست . قاـ القـك نسقان ك. كثغر نسؽ. عمى نسؽ كنظاـ

. (ُ)"النَّسىؽي  :الككاكب الجكزاء: كيقاؿ. النخؿ نسقان 
: النسؽ مف كؿ شيء: "كجاء في المساف ما نصو      

ما كاف عمى طريقة نظاـ كاحد، عاـ في األشياء، كقد 
نسؽ الشيء ينسقو : قاؿ ابف سيده. نسقو تنسيقان، كيخفؼ

سؽ ىك كتناسؽ، كقد كانت. نظمو عمى السكاء: نسقان كنٌسقو
. تنسقت: انتسقت ىذه األشياء بعضيا إلى بعض، أم

حركؼ النسؽ؛ ألف : كالنحكيكف يسمكف حركؼ العطؼ
. الشيء إذا عطفت عميو شيئان بعده جرل مجرل كاحدان 

: ناسقكا بيف الحج كالعمرة، أم: قاؿ كركم عف عمر 
كثغر نسؽ إذا كانت األسناف مستكية، قاؿ أبك . تابعكا
. (ِ) ..."بجيًد ريـو كريـو زانو نسىؽ: دزبي

عطؼ بعضو : نىسىؽى الكبلـ: "كقاؿ الفيركزأبادم      
ما جاء مف الكبلـ عمى نظاـ : كالنَّسىؽي . عمى بعض

ما (: )النسؽ مف كؿ شيء: أم)كمف كؿ شيء، . كاحد
. (ّ)..."عمى طريقة نظاـ عاـ( كاف

: كيقاؿ. نظمو: نسؽ الشيء نسىقان : "كفي الكسيط      
عطؼ بعضو :)نسؽ الدر، كنسؽ كتبو، كنسؽ الكبلـ

كناسؽ بيف ، تكمـ سجعان : كأنسؽ فبلف، (عمى بعض
اتسقت ، نظمو: نسقو .تابع بينيما كالـز: األمريف
نسقيا : انتظـ بعضيا إلى بعض، يقاؿ: األشياء
تناسؽ كبلمو، : يقاؿ. انتسقت: تنسقت األشياء، فاتسقت

      ،حركؼ العطؼ: سىؽكالف ،ككبلـ نسؽ عمى نظاـ
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زرعت األشياء : ما كاف عمى نظاـ كاحد، يقاؿ: كالنسىؽ
. (ْ)"نسىقان 

 :كقد كردت ىذه المادة بمعانييا في قكلو : أقكؿ      
كالقمر إذا اتسؽ[ٖ :االنشقاؽ]اجتمع : ، اتسؽ، أم

. إذا استدار: كقاؿ قتادة. كاستكل، عمى قكؿ ابف عباس
ميـ أنو إذا تكامؿ نكره كمعنى كبل: قاؿ ابف كثير

. (ٓ)"كأبدر
 

 

 :النسق اصطالحًا
: في التناسؽ كمعناه( رحمو اهلل)قاؿ سيد قطب       

لحظة –أف يييئ األديب : كالتناسؽ في التعبير، ىك"
لؤللفاظ نظامان كنسقان كجكان يسمح ليا بأف تشع  -التعبير

كأف تتناسؽ . شحنتيا مف الصكر كالظبلؿ كاإليقاع
إيقاعيا مع الجك الشعكرم الذم تريد أف ترسمو، ظبلليا ك

كأال يتـ . كأال يقؼ بيا عند الداللة المعنكية الذىنية
. (ٔ)"اختياره لؤللفاظ عمى ىذا األساس كحده

أف يتـ تنظيـ العبارات : كالتناسؽ في األسمكب، ىك"      
فيو عمى األساس السابؽ ذكره، بحيث يككف متبلئمان عمى 

متناسؽ النظـ متناسب الفقرات، . ظاـ كاحدطريقة كاحدة كف
..  حسف اإليقاع

 :[ألوان التناسق]
: كالتناسؽ بعد ذلؾ ألكاف كدرجات، منيا      
التنسيؽ في تأليؼ العبارات بتخير األلفاظ، ثـ نظميا  -

 ..في سياؽ كاحد يبمغ في الفصاحة أرقى درجاتيا

اإليقاع المكسيقي الناشئ مف تخٌير األلفاظ كنظميا  -
 (..نسؽ)في سياؽ خاص 

 ..التسمسؿ المعنكم بيف األغراض -

التناسؽ النفسي بيف الخطكات المتدرجة في بعض  -
 ..النصكص

 ..تناسؽ التعبير مع الحالة المراد تصكيرىا -

التناسؽ بيف أجزاء الصكرة المرسكمة، كتناسؽ  -
طارىا مع  المكسيقى فييا، كتناسؽ لكنيا معيا، كا 

. (ٕ) .."لكاف التناسؽإلى غير ذلؾ مف أ ..أجزائيا
كالتناسؽ في القرآف بمغ اإلعجاز في ألكانو "      

كدرجاتو كآفاقو، فمف نظـ فصيح، إلى سرد عذب، إلى 
معنى مترابط، إلى نسؽ متسمسؿ، إلى لفظ معبر، إلى 

تعبير مصكر، إلى تصكير مشخص، إلى تخييؿ مجسـ، 
 إلى مكسيقى منغمة، إلى اتساؽ في األجزاء، إلى تناسؽ

في اإلطار، إلى تكافؽ في المكسيقى إلى افتناف في 
.. اإلخراج
. (ٖ)"كبيذا كمو يتـ اإلبداع، كيتحقؽ اإلعجاز      

 :مكية السورة أو مدنيتها
نيا لكذلؾ؛ (ٗ)جٌؿ المفسريف يقكلكف بمكيتيا       ، كا 

: فسكر القسـ مف حيث ىي نسؽ كميا مكية، أعني
نتياء الصافات كالسكر المفتتحة بالقسـ بدءان مف ا

اثنتا : بالعصر بترتيب المصحؼ، كىي مف حيث العدد
كالسكر المفتتحة ببل أقسـ كالسكرة المتضمنة  ،عشرة سكرة

كميا مكية؛ فالقسـ يتسؽ مع حالة التكذيب  ال أقسـ: لػ
التي كانت في مكة، أضؼ إليو أف مكضكع السكرة 

. (َُ)ناطؽ بمكيتيا ببل ريب
بأنيا مدنية، كىك زعـ ال يسنده  ىـكلكف زعـ بعض      

نقؿ، كال يتسؽ مع مضمكف السكرة، كال مع نسؽ سكر 
رضي )القسـ المكية، كىذا القكؿ منسكب إلى ابف عباس 

أنو : ، كفي اعتقادم(ُُ)فيما نقمو عنو قتادة( اهلل عنيما
ف مكية السكرة ظاىرة، كمما يعيف عمى إال يعتمد؛ إذ 

" خمقنا: "ح بو، أف صيغةالجـز بذلؾ سكل القسـ كاالفتتا
مرة، ليس بينيا مرة  أربعان كعشريفبرمتيا كقد كردت 

كاحدة مدنية؛ فيذا نسؽ آخر يستعاف بو، كال يستياف بو، 
ذا تتبعنا صيغتي ، "خمقنا اإلنساف"ك" خمؽ اإلنساف: "كا 

ليؾ أمثمة  كجدناىما باالستقراء التاـ مكيتيف، كا 
: لمصيغتيف، فمثاؿ األكلى
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 .[النحؿ: ْ]َلَ  اِانَناَن ِ ن نُّنْ َ  ٍ خَ   :قكلو  .1

نَنانَ  : كقكلو .2  .[الرحمف: ّ]َخَلَ  ااِْ

ارِ : كقكلو .3 نَناَن ِ ن َصْلَصاٍل َ اْلَ خَّخ : ُْ] َخَلَ  ااِْ
 .[الرحمف

نَناَن ِ ْن َ َل ٍ  : كقكلو .4  .[العمؽ: ِ]َخَلَ  ااِْ

: كتتمثؿ الصيغة الثانية فيما يمي      
َوَلَقْد َخَلْقَنا اِانَناَن ِ ن َصْلَصاٍل  ِّْن َحَ ٍإ  :قكلو  .1

 .[الحجر: ِٔ] َّخْنُنونٍ 

نَناَن ِ ن ُنَ َلٍ   ِّن ِ ينٍ :كقكلو .2  َوَلَقْد َخَلْقَنا ااِْ
 .[المؤمنكف: ُِ]

نَناَن َوَنْعَلُم َ ا ُتَوْنِوُس ِبِه : كقكلو .3 َوَلَقْد َخَلْقَنا ااِْ
 .[ؽ: ُٔ] ً ِإَلْيِه ِ ْن َحْبِل اْلَوِريد َنْ ُنُه َوَنْحُن َأْقَر ُ 

نَناَن ِ ن نُّنْ َ ٍ  َأْ َ اٍج نَّخْبَتِليهِ : كقكلو .4  ِإنَّخا َخَلْقَنا ااِْ

 .[اإلنساف: ِ]َ َ َعْلَناُا َنِ يعًا َبِصيراً      

نَناَن ِ   َ َبدٍ :كقكلو .5  .[البمد: ْ]َلَقْد َخَلْقَنا ااِْ

 .[التيف :ْ]نَناَن ِ   َأْحَنِن َتْقِويمٍ َلَقْد َخَلْقَنا اْاِ :كقكلو .6

فتمؾ عشرة كاممة مف اآليات تتحدث عف خمؽ      
اإلنساف، لـ يرد فييا نص كاحد مدني، كذلؾ نسؽ آخر 

. متصؿ باألكؿ، يستأنس بو كذلؾ
كبعض القائميف بالمكية حاكلكا تحديد مكقعيا نزكالن       

سكرة : "، فقالكافي سياؽ البعثة النبكية، كأحداث السيرة
التيف مكية، نزلت بعد سكرة البركج، كالبركج نزلت بيف 

اليجرة إلى الحبشة كاإلسراء كالمعراج؛ فيككف نزكؿ سكرة 
. (ُِ)"التيف في ذلؾ التكقيت

: أغراض السورة
احتكت ىذه السكرة عمى التنبيو بأف : "قاؿ ابف عاشكر      

عممكا أف اهلل خمؽ اإلنساف عمى الفطرة المستقيمة؛ لي
َ َأِقْم َوْ َهَك :اإلسبلـ ىك الفطرة كما قاؿ في اآلية األخرل
، [الرـك: َّ] ِللدِّيِن َحِني ًا ِ ْ َرَة اللَّخِه الَّخِت  َ َ َر النَّخاَس َ َلْيَها

كأف ما يخالؼ أصكلو باألصالة أك بالتحريؼ فساد 
. كضبلؿ، كمتبعي ما يخالؼ اإلسبلـ أىؿ ضبللة

كاإلشارة باألمكر . د لممكذبيف لئلسبلـكالتعريض بالكعي
؛ إيماء إلى أف (ُّ)المقسـ بيا إلى أطكار الشرائع األربعة

اإلسبلـ جاء مصدقان ليا، كأنيا مشاركة أصكليا ألصكؿ 
كالتنكيو بحسف جزاء الذيف اتبعكا اإلسبلـ في . اإلسبلـ

كشممت االمتناف عمى اإلنساف بخمقو عمى . أصكلو كفركعو
 .(ُْ)"جثمانو كنفسو أحسف نظاـ في

 :المقسم به في سورة التين :المبحث األول
 .معناه، ترتيبه، أقوال العلماء فيه

 :ظاهرة القسم
القسـ ظاىرة إنسانية تشترؾ فييا البشرية بأجمعيا،       

كليست تختص بأمة دكف أمة، كىي في الكقت نفسو 
ر المقسـ لو بنكع مف الطمأنينة، كىي عحاجة نفسية تش

ظاىرة ببلغية في لغتنا العربية الشريفة، : كية ثالثةمف زا
ككذلؾ ىي مف ظكاىر أسمكب القرآف المعجز البياف؛ فقد 

جاءت عدة سكر مفتتحة بالقسـ، كجاء القسـ في ثنايا 
أثنائيا، كىك في السكر في عشرات السكر األخرل ك

. المكية ظاىرة أسمكبية ال تخطئيا العيف
قسـ ليس مكضكعنا اآلف، كتفصيؿ الحديث في اؿ      

عميو تعريجان سريعان؛ فمعمـك أنو متضمف  جكلكف نعر
، كالمقسىـ لو (بالكسر)المقًسـ : ألركاف خمسة، ىي

، كالمقسـ عميو، كالمقسـ بو، كأداة القسـ، كمف (بالفتح)
الضركرم أف يككف المقسـ بو شيئان مقدران مشتركان بيف 

. (ُٓ)الفريقيف، المقًسـ كالمقسىـ لو
كالقرآف بأسمكب القسـ يعظـ القضية المقسـ عمييا،       

َهْل ِ   َذِلَك :كيمفت األنظار إلى أىميتيا، كما في قكلو 
، كأيضان يعظـ المقسـ بو؛ فبل [الفجر :ٓ]َقَنٌم لِِّذي ِحْ رٍ 

يقسـ العظيـ إال بعظيـ عمى عظيـ، كما عٌظـ حياة النبي 
 م قكلوحيف أقسـ الحؽ تبارؾ كتعالى بيا ؼ: َلَعْ ُرَك

. [الحجر: ِٕ]ِإنَّخُهْم َلِ   َنْ َرِتِهْم َيْعَ ُهونَ 

: القسم في سورة التين
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َوالتِّيِن (:تعالى)افتتحت السكرة الكريمة بقكلو       
ْيُتونِ  : ، كأقكؿَوَهَذا اْلَبَلِد اْاَِ ينِ * َوُ وِر ِنيِنينَ *َوالزَّخ

رة المعركفة، الثـ: صحيح أف معنى التيف في ظاىره، ىك
ككذلؾ الزيتكف، كلكف النص القرآني عنى بيذا ككنى بو 

فمسطيف؛ فيمتقي في : عف المكاف الذم ينبتيما، كىك
السياؽ بذلؾ أطير ثبلث بقاع تنزؿ فييا الكحي عمى 

. حتى في الزماف ؽأنبياء اهلل؛ فيي نس
، ..إذا قمنا بيذا اتفؽ النص مكانان كزمانان كاتساقان       
الفيـ فمـ يتبعثر، كلـ تتقطع السبؿ بالعقؿ، كلـ  كانسجـ

التيف : تتفكؾ أكصاؿ النص؛ فيصبح عمى قكليـ
كالزيتكف مأككليف، كالطكر كالبمد األميف مكانيف، عنى 

نعمو بالرسالة؛ : نعـ اهلل بالطعاـ، كبالتالييف: باألكليف
فيذا تفكيؾ أكؿ، ثـ ما عبلقة المقسـ بو مع القسـ 

م تفكيؾ ثاف إف لـ نصكب نقطة ، سندخؿ ؼ!عميو؟
فخمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ مرتبط بالمقسـ  البداية؛

أف يتعانؽ  :بو، كىذه قاعدة مطردة في القرآف الكريـ
كما المقسـ بو كالمقسـ عميو في السكرة الكاحدة كيتناسقا، 

 .(ُٔ)"تناسؽ اإلطار كالصكرة" :يقكؿ صاحب التصكير
إف أحسف تقكيـ : إف قمناثـ سنتعرض لتفكيؾ ثالث       

نما المعني بو  ىك مكضكع الشكؿ كالييئة كالقكاـ، كا 
الركح كالنفس : قطب الرحى في إنسانية اإلنساف، أعني

التي عمييا مدار الفبلح كالنجاح، أك االنطراح في 
-ٗ] َوَقْد َخاَ  َ ن َدنَّخاَها *َقْد َأْ َلَح َ ن َز َّخاَها:النار
.  [الشمس: َُ

إف أسفؿ : ل ننجك مف تفكيؾ رابع إذ نقكؿكحت      
الرد كاألطفاؿ، إذ يصيب الناس الخرؼ : سافميف، ىك

كالضعؼ مف بعد الفتكة كميعة الصبا كقكة الشباب، إال 
الذيف آمنكا فإنو يحفظيـ إيمانيـ، كىذا تفسير ينقضو 

.  الكاقع مف ناحية، كيفكؾ النص مف ناحية أخرل
إف الذم : -د أف أكرركلـ أر –قصدت أف أقكؿ       

تفسير المقسـ بو : ينجينا مف كؿ ىذا التفكؾ كالتفكيؾ، ىك
عمى أنو ثبلثة أمكنة، كليس ىذا ابتداعان كال اختراعان سجمت 

نما ىك اخت ار فقط مف بيدر األقكاؿ، كلعؿ مف مبراءتو، كا 
ابف تيمية، كنقمو عنو تمميذه  :لوأكؿ كأكلى كأجمى مف أٌص 

جماؿ : يذ النجيب في األعصر المتأخرةابف كثير، ثـ التمـ
الديف القاسمي؛ فيذه السمسمة الكريمة جٌمت ىذا فحمت 

. (ُٕ)مشكمة في الفيـ كمنيجية في التفسير
كأعكد إلى أقكاؿ المفسريف في المكضكع؛ فقد قاؿ       

ىذه أقساـ بثبلثة مكاضع بعث فييا عظاـ : "كثير منيـ
، كميبلد بعضيـ ، كمشاىير األنبياء(عظماؤىـ)الرسؿ 

بعث اهلل : ىي محاؿ ثبلثة: "؛ فقاؿ ابف كثير(ُٖ)"فييا
؛ (ُٗ)"في كؿ كاحد منيا نبيان مرسبلن مف أكلي العـز

مبعث عيسى عميو السبلـ في بيت : فاألكؿ، ىك
: ىككمبعث مكسى عميو السبلـ، : ، كالثاني(َِ)المقدس

مبعث محمد خاتـ األنبياء : طكر سيناء، كالثالث، ىك
ـ باألشرؼ ثـ األشرؼ منو ػ، كليذا بدأ بالقس  كالرسؿ

. (ُِ)ثـ األشرؼ منيما
 : الغرض مف القسـ بتمؾ األشياء: "كقاؿ اآللكسي      

 ف ػكما ظير فييا ـ ،اإلبانة عف شرؼ البقاع المباركة
. (ِِ)"الخير كالبركة ببعثة األنبياء

ؿ دمشؽ؛ ألنو مأكل بأقسـ اهلل بج: "كقاؿ القرطبي      
، كجبؿ بيت المقدس؛ ألنو مقاـ األنبياء، كبمكة؛ عيسى

. (ِّ) ("عمييما السبلـ)ألنيا دار إبراىيـ كمحمد 
كمعنى القسـ بيذه األشياء مف خبلؿ ما سبؽ       

: ككذلؾ مف االطبلع عمى أقكاؿ المفسريف عامة، معناه
اإلبانة عف شرؼ ىذه البقاع المباركة؛ بسكنى األنبياء 

مياجر إبراىيـ، : بت التيف كالزيتكفكالصالحيف ليا؛ فمف
المكاف الذم نكدم : ، كالطكر(ِْ)كمكلد عيسى كمنشؤه
لمعالميف  لمكاف البيت الذم ىك ىد: منو مكسى، كمكة

. (ِٓ)كمبعثو كمكلده 
كالقسـ باألماكف المباركة ىك الظاىر مف اآليات،       

كىك معركؼ في لغة العرب، كقد تطمؽ الصفة كيراد بيا 
ؼ، كقد يطمؽ المحؿ كيراد بو أىمو، كقكلو المكصك
: أىميا، كقكلو: ، أم[يكسؼ: ِٖ]اْلَقْرَي َ  َواْنَألِ :تعالى
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  ِ َ  ِ  َالّلهِ  َرْح[َُٕ :آؿ عمراف]في جنتو، أطمؽ : ، أم
: الجنة، أم: الرحمة كىي صفة، كأراد المكصكؼ، كىي

. (ِٔ)ىـ في الجنة مكاف نزكؿ رحمة اهلل

التين والزيتون وبيان تعليق على القسم ب

 .ترتيب األمور المقسم بها
قاؿ الزمخشرم ككثيركف ممف نقمكا عنو أك قالكا       

أقسـ بيما؛ ألنيما عجيباف مف بيف أصناؼ : "بمثؿ قكلو
دىاشان عنيما (ِٕ)!.."األشجار؟ ، كالنخؿ ال يقؿ عجبان كا 

، ..؛ فيي جميعان تؤكؿ رطبة كيابسة(ِٖ)كال األعناب
لثمار مدىش كعجيب، كلكف األمر فيما كغيرىا مف ا

 – كفؽ نسؽ السكرة -األمر -تجاه آخريجرم في ا-أرل
أمر أمكنة الكحي؛ أك منبيان أك مذكران بتمؾ األرض، 

ليس ىك المقصكد  -حسب السياؽ -كذكر األرض
نما ألنو ميد نبكة عظيمة ؛لذاتو  .كا 

 ر أك ػؿ مباشػكأعتقد أف المذككر أمكنة إف بشؾ      
شارة كالرمز كالكناية مف خبلؿ ذكر أخص ما ينبت باإل

المكاف، كأعتقد أنيا تشير إلى ترتيب زمني في 
، (عمييـ الصمكات)إبراىيـ فمكسى فمحمد : الرساالت

كذىب كثير مف المفسريف إلى ككف الترتيب تصاعديان 
كالمبلحظ لمقسـ : "في المقسـ بو مف األماكف؛ إذ قالكا

 -بط الكحي المقسـ بيا؛ فأكالن درج بحسب أفضمية مياتاؿ
. بمد اهلل الحراـ، ثـ طكر سينيف، ثـ ببلد التيف كالزيتكف

ككذلؾ الكتب المنزلة عمى أصحابيا في كؿ بقعة مقسـ 
بيا؛ فأفضميا القرآف ثـ التكراة ثـ اإلنجيؿ، كبالتأمؿ نرل 
أف القسـ بميابط الكحي يرجع إلى القسـ برساالت اهلل 

ألصحاب ىذه الرساالت، كأف القسـ ككتبو التي أنزليا 
بالرساالت الربانية إشارة إلى عظمتيا كرفعتيا، كأنيا 

. (ِٗ)"لتيدم الناس إلى صراط مستقيـ
كالترتيب زماني لكحظ فيو األقدمية، فبدأ : قمت      

باألقدـ ثـ الذم يميو في الزماف، ثـ ختـ بخاتـ األنبياء 
القرآف : تب، كبخاتمة الرساالت كالؾ محمد: كالرسؿ

العظيـ، كأف تسير األمكر عمى طبيعتيا كترتيبيا؛ خير 
. مف قمب الترتيب ببل مكجب

 :التين بين الحقيقة والمجاز
ال شؾ أف التيف ىك التيف، لكف ىؿ ىنا ينتيي بنا       

التطكاؼ أـ أف الكممة تحتيا معنى آخر، كترمز إلى 
كنة شيء بعيد، كترمي إلى مرامي كراء المفظ مف األـ

التي ترمي بدكرىا إلى ما حصؿ في األمكنة مف تنزؿ 
لمعبلمة " أضكاء البياف: "سأقؼ ىنيية عند. نكر الكحي؟
كمنيا القكؿ الذم  –، كتتمتو (رحمو اهلل)الشنقيطي 
رحمو )عطية سالـ : لتمميذه النجيب العالـَسأقتطفو 

؛ إذ يرل أف التيف ىك التيف، كال شيء بعد كال خطكة (اهلل
: مف ذلؾ، كنص عبارتو أبعد

، كعف ..الثمرتاف المعركفتاف: التيف كالزيتكف"      
بيت المقدس، أراد : مسجد دمشؽ، كالزيتكف: التيف: كعب

منابت التيف كالزيتكف بقرينة الطكر كالبمد األميف، عمى 
، كطكر سينيف (َّ)أف منبت التيف كالزيتكف لعيسى
التيف  ، كلكف حمؿلمكسى، كالبمد األميف لمحمد 

إبقاؤىما : كالزيتكف عمى منابتيما ال دليؿ عميو، فاألكلى
أف التيف أشبو ما يككف : د لذلؾقعمى أصميما، كيش

إف : بثمار الجنة؛ إذ ال عجـ لو كال قشر، كذكر الحديث
كىك قطعان ال يصح إلى  -التيف يقطع البكاسير كالنقرس

كعٌمؽ الشيخ سالـ  -؛ إنما ىك كصؼ عطاريف الرسكؿ
ذكره النيسابكرم كلـ يخٌرجو، أك لـ يذكر : ليو، فقاؿع

. مف خٌرجو
ابف القيـ في  -الحديث: أم–كذكره : كقاؿ الشيخ      

أىدم إلى : كذكر عف أبي الدرداء : زاد المعاد قائبلن 
كفي : كساؽ النص، ثـ قاؿ.. طبؽ مف تيف النبي 

. (ُّ)ثبكتو نظر
حب القامكس كقد ذكر المفسركف كابف القيـ كصا      

إنيا مما تجعمو محبلن لمقسـ بو، : لمتيف خكاص، كقالكا
ثـ نقؿ عطية سالـ –كجـز ابف القيـ أنو المراد في السكرة 
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 :، ثـ قاؿ...-منافعو الطبية، حتى ما كرد عف جالينكس
ف المقسـ بو ىك التيف أ: كالصحيح كما يقكؿ ابف القيـ

.. المعركؼ
لـ يذكر  :ؿ ابف القيـككما قا: كعقب الشيخ عطية      

نة؛ لعدـ كجكده بالحجاز، كلـ يأت ذكره في التيف في الٌس 
؛ فترجح أف المراد ىك ...القرآف قط إال في ىذا المكضع
؛ فقد (ِّ)، أما الزيتكف..يناالمأككؿ، كما ترجح عمف سـٌ 

أف مف أنكاع : في المقدمة -الشنقيطي –لشيخ ؿتقدـ 
د، ككاف مجيء أحد البياف إذا اختمؼ في المعنى المرا

المعنييف أك المعاني المحتممة أكثر في القرآف، فإنو 
. (ّّ)"يككف أكلى بحمؿ المفظ عميو

كأؤيد ما ذىب إليو ابف القيـ كالشنقيطي كتمميذه       
، كلكني أرل أف التيف كالزيتكف (ّْ)قأكفيما ر( رحميـ اهلل)

يرمزاف إلى أماكف زرعيما، كمنابتيما، كىذا ال يعاند 
لحقيقة كال يعارضيا كال يناكدىا، كما يعبر ابف عاشكر ا

. (ّٓ)في مكاطف أخرل
النسؽ كالتآلؼ : كبيذه الطريقة يتحقؽ ما أسميو      

. كالتناسؽ، الذم ىك مبنى القرآف كقاعدتو
، فقد تردد (رحمو اهلل)كأما صاحب الظبلؿ الكارفة       

، ..لزيتكفكثرت األقكاؿ في التيف كا: "..في البدء، ثـ قاؿ
، ..كذكر األماكف -كذكر األقكاؿ فبل نعيد ..-فقيؿ
ىما األكبلف، كليس ىناؾ رمز لشيء كراءىما، أك : كقيؿ

كمف ثـ؛ : ، ثـ قاؿ..أنيما رمز لمنبتيما مف األرض
فإننا ال نممؾ أف نجـز بشيء في ىذا األمر، ككؿ ما 
نممؾ أف نقكلو اعتمادان عمى نظائر ىذا اإلطار في 

ف األقرب أف يككف ذكر التيف كالزيتكف إ: لقرآنيةالسكر ا
إشارة إلى أماكف كذكريات ذات عبلقة بالديف كاإليماف، 

كربما –أك ذات عبلقة بنشأة اإلنساف في أحسف تقكيـ 
؛ كي تمتئـ (ّٔ) ..كاف ذلؾ في الجنة التي بدأ حياتو فييا

ىذه اإلشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السكرة، 
اإلطار مع الحقيقة المكضكعة في داخمو عمى  كيتناسؽ

. (ّٕ).."طريقة القرآف

 :أقوال العلماء في تفسير القسم بالتين
إف أقكاؿ المفسريف تفاكتت : ال أبالغ حيف أقكؿ      

تباينان كتباعدان في تفسير التيف إلى حد يضيؽ بو 
اليـ قد نٌيفت عف كؽف أالصدر، خاصة إذا عممنا أ

ؿ التالي مكجز ألقكاليـ، أفصؿ القكؿ العشرة، كفي الشؾ
. مف خبللو في الصفحات التالية، بإذف اهلل

ت صيل القول    اخت ف العل اء حول  عنى القنم 
: بالتين

التيف ىك الثمرة المعركفة، كىك منسكب  :القول ااول-
 .(ّٖ)"ىك تينكـ الذم تأكمكف: "إلى ابف عباس، إذ يقكؿ

كعصره، كىك ( السبلـ عميو)عيد آدـ : القول الثان -
أحمد مصطفى : قكؿ اإلماـ محمد عبده كتمميذه

رحميـ )عبد الكريـ الخطيب : المراغي، كتبعيما األستاذ
التذكير بعيد : إف القسـ بالتيف يعني: ، قالكا(ّٗ) (اهلل
نساف األكؿ الذم كاف يستظؿ فيو بكرؽ التيف حينما اإل

فالتيف : "كقاؿ الخطيب. (َْ)كاف يسكف الجنة
كما تقكؿ –شارة إلى عيد اإلنساف األكؿ؛ فإف آدـ إ

كاف يستظؿ في الجنة بشجر التيف، كعندما  -التكراة
 ف ػبدت لو كلزكجو سكءاتيما طفقا يخصفاف عمييما ـ

. (ُْ)"؛ فيذا أكؿ فصؿ مف فصكؿ اإلنساف..كرؽ التيف
 ، كىك(عميو السبلـ)مسجد نكح : التيف: القول الثالث -

 لـ ػ، كع ف عباس ترجماف القرآفمنسكب أيضان إلى اب
اهلل أف مثؿ ابف عباس في عظمتو كعممو ال يصدر عنو 

، كال يدرم شيئان عما يركيو عنو !مثؿ ىذه الغرائب
ق بالقكؿ كنقيضو في ، إذ كيؼ يعقؿ أف يقكؿ مثؿي !الناس

 .(ِْ)الكقت ذاتو
مسجد دمشؽ، كىك أغرب : أف التيف: القول الرابع -

كأما : "اإلماـ محمد عبده بقكلػو مف سابقو، كقد تعقبو
عمى أنو جبؿ في دمشؽ أك مسجدىا، فبل نفيـ لئلقساـ 

 .(ّْ) .."بو حكمة، بؿ يككف مما ال يعممو إال اهلل

طكرتينا بالسريانية، كىك قكؿ : التيف :القول الخا س -
إف القسـ بالتيف : عجيب؛ إذ قاؿ عدد مف المفسريف
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، !ذا االسـ بالسريانية، كاألعجب أف ق!إشارة إلى طكرتينا
كأظف أف المسألة ممفقة تمفيقان، كمجمكعة مف التيف 

، كلـ !طكرتينا: كسينا، كمؤلؼ منيا ىذا الذم زعمكه
ما العبلقة بيف النص القرآني : يقكلكا لنا

 .(ْْ)!كالسريانية؟

جباؿ الشاـ، كىذا : المقصكد بالقسـ :القول النادس -
لشاـ، كآخركف جباؿ با: القكؿ يجمعو بعضيـ بقكلو

كىذا : كأقكؿ. جبؿ بالشاـ: جبؿ بدمشؽ، كغيرىـ: بقكليـ
 :القكؿ يحتمؿ احتماليف لممعنى

أف يككف قصد الكناية؛ فذكر التيف ككنى بو عف  -ااول
. المكاف
التيف؛ لكثرتو فيو، كما : أنو قصد تسمية الجبؿ -الثان 

التيف؛ لكثرتو : كلعؿ تسمية ىذا الجبؿ: "قاؿ ابف عاشكر

يو، إذ قد تسمى األرض باسـ ما يكثر فييا مف شجر، ؼ
أسماء  –"رشى ارىـ أـ عي مخ دأمٍر ": كقكؿ امرئ القيس

بالتيف مكضع في شعر النابغة  لى ِّـم ، كسي ..-نباتات
ىب الظبلؿ أتيف التيف في ص: يصؼ سحابات

 .(ْٓ) ى .أ.." عيرض
أيان  -كلعؿ ما حمؿ القائميف بأف التيف كالزيتكف جببلف      

ذلؾ أف  ىك النسؽ في تصكرىـ؛ - اف المكقع كالمكافؾ
، فبل  بالجباؿ القسـ بجبؿ الطكر ثـ بالبمد األميف المحاط

جبميف؛ لينسجـ  أف يككف التيف كالزيتكف كناية عف بد إذان 
السياؽ كيتسؽ، كفاتيـ أف المعنى األىـ
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نما ما كاف مف كح م كتنزيؿ في المكاف ليس المكاف، كا 
. (ْٔ)..بو ازداف المكاف

: المقصكد بالقسـ أمر مقدر كتقديره :القول النابع -
 .(ْٕ)الشيخمي قأقسـ برب التيف، قاؿ

 منابت التيف كالزيتكف،": كالتيف"معنى  :القول الثا ن -
ميابط الكحي في فمسطيف عمى جممة مف : كالمقصكد

ؿ الشيخ عبد ، قا(عمييـ السبلـ)أنبياء اهلل كرسمو 
قد يككف المراد (: "رحمو اهلل)م فالرحمف حبنكة الميدا
ببلد الشاـ كما حكليا عمى كجو : بالتيف كالزيتكف معان 

، كقد يشير إلى ذلؾ جمعيما في آية كاحدة، بينما  العمـك
 .."طكر سينيف في آية منفردة، كالبمد األميف في أخرل

(ْٖ). 

ع التي جاء فييا أقسـ بالمكاض: "كقاؿ ابف تيمية      
. (ْٗ)"محمد كالمسيح كمكسى

اإلبانة عف : الغرض مف القسـ: "كقاؿ اآللكسي      
شرؼ البقاع المباركة، كما ظير فييا مف الخير كالبركة 

. (َٓ)"ببعثة األنبياء
عطية سالـ متمـ األضكاء : كذكر ذلؾ الشيخ      

لمشنقيطي، كلكنو رجح عميو أنو التيف الحقيقي كالزيتكف 

كأرادكا منابت التيف كالزيتكف، بقرينة : "عمى الحقيقة، فقاؿ
، كلكف ىذا ال دليؿ ..الطكر لمكسى كالبمد األمف لمحمد

. (ُٓ)"عميو
القسـ بالبقاع المقدسة التي : "كقاؿ الصابكني      

. (ِٓ)"خصيا اهلل بإنزاؿ الكحي
الككفة، نسبو الرازم إلى شير : التيف :القول التانع -
 .(ّٓ)كذكره غيره ببل عزكبف حكشب، ا

نقمو : جباؿ بيف حمكاف كىمداف: التيف: القول العا ر -
 .(ْٓ)الزمخشرم

سمعت رجبلن : قاؿ الفراء: "كقاؿ صديؽ حسف خاف      
كعقب خاف عميو، . التيف جباؿ حمكاف إلى ىمداف: يقكؿ
فميس بمثؿ ىذا  ،!ىب أنؾ سمعت ىذا فكاف ماذا؟: فقاؿ

. (ٓٓ)"عف الشارعتثبت المغة كال ىك نقؿ 
 ،  (ٔٓ)مسجد أىؿ الكيؼ:  التيف :القول الحادي   ر -

؛ إذ أيف مسجد أىؿ !كىك في نظرم مف الغرائب
، كىؿ نقسـ لمناس بما ال !، كمف يعيف مكانو؟!الكيؼ؟
ثـ ما الذم أتى بذكره في ىذا  ،!مكانو؟ يعممكف
، كما !كما كجو مناسبتو مع السكرة كنسقيا؟ ،!السياؽ؟

، كلماذا !ىذا المكاف مع أماكف بعثة األنبياء؟ الذم جمع
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، ىذا مثاؿ عمى التفسير !كف؟ايقدمو عمى بقية األـ
 .خارج النسؽ كالسياؽ

( تعالى)ىذا قسـ بجميع نعـ اهلل : القول الثان    ر -
 .(ٕٓ)التيف، كلكنو رمز ليا بو: كمنيا

كمنابت التيف : ، المقصكد"كالتيف" :القول الثالث   ر -
عمى حذؼ مضاؼ، كىذا يمتقي مع غيره في  –كفكالزيت

 .(ٖٓ)النتيجة، كيختمؼ في المقدمات

لـ أستكعب األقكاؿ كميا بالتفصيؿ، كاكتفيت بما       
. قيؿ، خشية التطكيؿ

:   ا    الت انير" والزيتون: " عنى
أكتفي ىنا بسرد األقكاؿ عمى صعيد كاحد دكف       

حققت مرادم مف ، كقد ..فرزىا؛ فيك إطالة كجيد مضف
الفرز لؤلقكاؿ في التيف؛ ألبرىف بنمكذج حي عمى 

المضيع لمفيـ، كالمخالؼ لنظرية النسؽ لب  تتالتش
إف : إف مف المفسريف مف قاؿ: البحث، فأقكؿ مكجزان 

الزيتكف عمى الحقيقة، كىك ما رآه ابف القيـ، كتبعو 
إف : عطية سالـ، كمكجز قكليـ: الشنقيطي كتمميذه

ف إلى الحقيقة ال إلى الكناية كال إلى صرؼ الزيتك
المجاز ىك األكلى، كدليؿ ذلؾ كركده عدة مرات في 

عمى قاعدة  – القرآف الكريـ عمى الحقيقة، كالكممة
إذا كردت في مكارد أخرل في القرآف عمى  -الشنقيطي

. (ٗٓ) .."الحقيقة، كاف حمميا عمى الحقيقة أكلى
ألحد جباؿ  اسـ: كمنيـ مف قاؿ بأف الزيتكف      

جبؿ : "القدس في فمسطيف، كذكر ذلؾ القاسمي فقاؿ
، نقمو عف صاحب الذخيرة "الزيتكف مف جباؿ فمسطيف

نما سمي بذلؾ عمى  –في تعداده لجباؿ فمسطيف؛ كا 
. (َٔ)؛ لكثرة الزيتكف فيو-قكليـ
 كػاؿ قػكمنيـ مف ذكر طكر زيتا، كمنيـ مف ؽ      

آية سكرة  ةقريفطكر سيناء؛ ألنو نبت فيو الزيتكف ب
. (ِٔ)كما ذكره عبد الكريـ الخطيب، (ُٔ)المؤمنكف

كمنيـ مف أشار إلى أف بيت المقدس بصفتو       
. (ّٔ)منبت الزيتكف ىك المقصكد

: الثاني  والثالث : القنم    اآليتين
لـ يقع في بياف المقصكد منيما خبلؼ ذك شأف؛       

: لطكرفتكاد كممة المفسريف تتفؽ في أف المقصكد با
كنزلت عميو ( عميو السبلـ)المكاف الذم كيٌمـ فيو مكسى 

فمكة : فيو الرسالة، كبدأت فيو نبكتو، كأما البمد األميف
فاآلمف المأمكف : ، كأما األميف(حرسيا اهلل كزادىا شرفان )

فيو، كىك مكاف الرسالة الخاتمة، كميبط أعظـ الكتب 
. (ْٔ)القرآف الكريـ: كالرساالت

 :يالمبحث الثان
 المقسم عليه وعالقته بالمقسم به

نَناَن ِ   َأْحَنِن َتْقِويمٍ :قاؿ تعالى        ،َلَقْد َخَلْقَنا ااِْ
ىذا ىك المقسـ عميو ببل خبلؼ، كلكف الخبلؼ كقع 

. أحسف صكرة كأبدع شكؿ: شديدان في معناه،؛ فمف قائؿ
: كآخر. منتصب القامة: كقائؿ. مديد القامة: كمف قائؿ
بينما الحيكانات مكبة : أك قائؿ. طعامو بيديويتناكؿ 

عمى كجكىيا تأخذ طعاميا بفميا، ىذا يمشي عمى 
. قدميو، كيتناكؿ طعامو بيديو

أحسف تعديؿ كخمقة كتسكية، حسان : كىناؾ مف قاؿ      
كىناؾ مف قاؿ قكالن ضبابيان يتردد فيو بيف الشكؿ . كمعنى

. كالمضمكف، كالبعد الحسي كالجسمي كالنفسي
كما سبؽ عينة لمصحك كالغائـ مف األقكاؿ في       

. (ٓٔ)معنى اآلية

: وق    ع ال قصود بااننان
ف (: "رحمو اهلل)قاؿ الشيخ عطية سالـ        كاإلنساف كا 

: ، فباستثناء الجمع منو كاف لفظان مفردان إال أنو لمجنس
. (ٔٔ)"إال الذيف آمنكا، عمـ أنو لمجنس

 ؛ فقكلو ينسجـ مع ذلؾ كقد أحسف الشيخ في      
السياؽ كالنسؽ، كبو نستغني عف قكؿ بعضيـ في تفسير 
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 ، اإلنساف بالكافر، فذلؾ مف عجائب ما أتى بو القـك
كأعجب منو قكؿ مف خصص الكافر بشخص معيف، 

، كحمؿ -عمى قكؿ-كمرة كالكليد كأبي جيؿ كذرية آدـ 
. (ٕٔ)اآلية عميو، كذلؾ تكمؼ كاضح ال يحتممو النص

: ثُمَّخ َرَدْدَناُا َأْنَ َل َناِ ِلينَ (: تعالى)قوله  عنى 
فسرت ىذه اآلية تبعان لما فسرت بو اآلية التي       

الييئة كالشكؿ : ، ىكأىٍحسىًف تىٍقًكيـو قبميا، فمف قاؿ بأف 
، كمف رأل أف (ٖٔ)بأنو اليـر كالخرؼ كالعجز: كالقكاـ، قاؿ

 أىٍحسىًف تىٍقًكيـوفسر أسفؿ سافميف بأنيا فطرة الديف، : ، ىك
. (ٗٔ)النار مأكل المنحرفيف عف فطرة الديف

: الَّخِذيَن آَ ُنوا ِإ َّخ (: تعالى) عنى قوله 
كتبعان لكجيتي النظر في تفسير ماسبؽ، اختمؼ       

فقاؿ : في نكع االستثناء بيف االنقطاع كاالتصاؿ
: كجاء معناه في الجبلليف. االستثناء منقطع: البيضاكم

مف بمغ أرذؿ العمر مف المؤمنيف، فمو أجر عممو إال 
. (َٕ)زمف الشباب

كعمى ىذا التقرير يؤكؿ :"كاعترض الجمؿ قائبلن        
المعنى إلى اتحاد المستثنى كالمستثنى منو، كعدـ 

التغاير بينيما، كيمزمو أف ال يككف متصبلن كال منقطعان، 
. (ُٕ)"كىذا ال يصح

م مخرجان مف المشكمة، كاعتبر الجمؿ قكؿ البيضاك      
كالحؽ في نظرم غير ذلؾ؛ إذ المخرج منيا تفسير النص 
في ضكء النسؽ؛ حتى نخرج مف النفؽ، نفؽ األقكاؿ التي 

. تنقؿ لمجرد الركاية دكف الفيـ أك الدراية
": أسفؿ سافميف: "كذكر الزمخشرم كجييف لمعنى      

: قاؿ .كبناء عميو يككف االستثناء. النار كأرذؿ األعمار
ىك : فكيؼ االستثناء عمى المذىبيف؟ قمت: فإف قمت"

كعمى الثاني . (ِٕ)عمى األكؿ متصؿ ظاىر االتصاؿ
 كلكف الذيف كانكا صالحيف مف اليرمى؛: منقطع، يعني

. (ّٕ)"فميـ ثكاب غير منقطع

إال  :كيرجح الشيخ عطية سالـ أف االستثناء بمعنى      
ثـ  ،(ْٕ)!!ة الخرؼالذيف آمنكا فإنيـ ال يصمكف إلى حاؿ

: إف الرد يشعر بالرد إلى أمر سابؽ، كالسابؽ، ىك: "قاؿ
خمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ، فرده يككف بعدـ اإليماف 

إال أف : كالحيكاف، بؿ أسفؿ، كعميو يككف االستثناء بمعنى
، كالكجية ..الذيف آمنكا بإيمانيـ يترفعكف عف السفالة

ابتداء مف التيف األعـ كىي الشاممة لمكضكع السكرة 
كالزيتكف؛ فالنزكؿ أسفؿ سافميف نزكؿ آدـ كذريتو إلى 

. (ٕٓ) !!.."األرض يحرث كيزرع
؛ فيؿ نزكؿ ..كىذا مف أعجب ما قيؿ أك قد يقاؿ      

اإلنساف لمخبلفة في األرض يككف بيذه الصكرة، كيعبر 
، إف ىذا خطأ فاحش كبير، خاصة !عنو بيذا التعبير؟
فكيؼ !! ف الجنة بأبي البشر أجمعيفإذا ارتبط النزكؿ ـ

!. يكصؼ بأسفؿ سافميف؟
كيرل ابف عجيبة أف االستثناء متصؿ مع أنو فسره       

. (ٕٔ)باليرمى كالزمنى
كيحٌسف ابف عطية انقطاع االستثناء؛ ألف أسفؿ       

؛ إذ يقكؿ اختمؼ الناس في معنى : "سافميف عنده اليـر
: كقاؿ -ىـراؿ: كذكر خبلفيـ كمنو–أسفؿ سافميف 

كالمؤمف إذا بمغ ىذه المرحمة رفع عنو القمـ، كاالستثناء 
. (ٕٕ)!!.."مع ىذا منقطع، كىذا قكؿ حسف

متصؿ؛ فالذيف  -فيما أراه راجحان  –كاالستثناء       
آمنكا كعممكا الصالحات كىـ المستثنكف، ىـ مف جنس 

.  اإلنساف الذم ىك في جممتو في خسر
نكا كعممكا الصالحات فيـ أما ىؤالء الذيف آـ      

مستثنكف مف الخسر كالخسراف كالرد أسفؿ سافميف، بؿ 
ىؤالء ليـ الفكز كالنجاح كالنجاة مف الخسراف، كالنجاة 

مرتبة الحيكاف، ثـ الرد : مف الرد إلى أسفؿ سافميف، كىي
. بعدىا إلى النيراف

ففي سكرة  :كفي ىذا المعنى عدة مكاضع مف القرآف      
نَناَن َلِ   ُخْنرٍ *َ ْصرِ الْ :العصر الَّخِذيَن آَ ُنوا ِإ َّخ * ِإنَّخ ااِْ
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اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَح ِّ  ْبرِ  َوَتَواَصْواَوَ ِ ُلوا الصَّخ : ّ-ُ]ِبالصَّخ
. [العصر
 اهلل إف شاء –، شاىد  كفػكىذا مطمع سكرة المؤمف      

. َقْد َأْ َلَح اْلُ ْؤِ ُنونَ : لما نقكؿ؛ ففيو -
فيذه المكاضع الثبلثة تشيد لبعضيا، كمعمـك أف       

 -عمى فرض ذلؾ–القرآف يفسر بعضو بعضان، فما أيٍجًمؿى 
في مكضع، يفٌصؿ كيبٌيف في آخر، كمعمـك أف خير مف 

يفسر القرآف القرآف؛ فالسكرة عمى ىذا تتعانؽ آياتيا 
، ..ال في المعاني كال في اإلعراب: كتتناسؽ، فبل انقطاع

كال . أعد القكؿ باالنقطاع مف اإلغراب في القكؿ بؿ إني
. كاهلل أعمـ. حاجة لو كال ضركرة تمجئ إليو

معنى المقسم به والمقسم  :المبحث الثالث

. عليه الذي أختاره في ضوء النسق
مف خبلؿ العرض السابؽ الختبلؼ العمماء في       

كما  -تفسير المقسـ بو كالمقسـ عميو في السكرة، أرل
أف معنى السكرة في ضكء تفسيرىا كفؽ  -م إال باهللتكفيؽ

 :النسؽ، يككف عمى النحك التالي
أف اهلل تعالى يقسـ بالديف ممثبلن في ميابط       

الكحي، كأماكف تنزؿ الرساالت عمى أعظـ أنبيائو، 
ميد نبكة إبراىيـ كعيسى : فمسطيف، كىي: كيشمؿ ذلؾ

، -التبعيةإبراىيـ باألساس كعيسى ب –عمييما السبلـ
كفمسطيف ىي أرض التيف كالزيتكف، كىذا المكاف رمز لو 

ثـ أقسـ سبحانو . برمزيف؛ ألنو يتضمف نبييف عظيميف
طكر : بمكاف تنزؿ رسالة مكسى عميو السبلـ، كىك

رسالة : ثـ بالبمد األميف ميد الرسالة الخاتمة. سيناء
 .القرآف الكريـ: ، كىيمحمد 
يف ممثبلن بأماكف كحيو كميابطو، إذان يقسـ اهلل بالد      

أنو تعالى خمؽ اإلنساف عمى : يقسـ عمى حقيقة، ىي
. فطرة الديف: أقـك فطرة، كىي: أحسف تقكيـ، أم

       ُثُمَّخ َرَدْدَناا،  عف  -أم اإلنساف  –بانتكاسو ىك
فطرة الديف، رددناه إلى مرتبة الحيكانية األدنى مف مرتبة 

االنتكاس عف : سفؿ سافميف، ىياإلنساف كاإلنسانية؟؛ فأ
، تمامان كما بيف تعالى أنو حٌمؿ اإلنساف ..فطرة الديف

نَناُن ِإنَّخُه  :األمانة فقصر في حمميا إذ قاؿ َوَحَ َلَها ااِْ
؛ ِإ َّخ الَّخِذيَن آَ ُنوا .[األحزاب: ِٕ]َ اَن َ ُلو ًا َ ُهو ً 

 فطرة "فإنيـ حافظكا عمى 
. ب سميـ، كأتكا اهلل بقؿ"الديف
       ِا ُيَ ذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّين َ َما الذم جعمؾ : ، أم

كالديف !. تكذب بالديف أييا اإلنساف كقد فطرؾ اهلل عميو؟
الجزاء كيـك الدينكنة، : في ىذا السياؽ قد يككف بمعنى

التزامان أك –المنيج الذم سيككف اإلثابة عميو : أك بمعنى
. (ٖٕ)في يـك الديف -عدمان 
سكرة التيف المفتتحة بالقسـ  كقد ختـ اهلل تعالى      

 :مف قائؿ باه كاالىتماـ، فقاؿ عزٌ باستفياـ يثير االنت
 ََأَلْيَس اللَّخُه ِبَأْحَ ِم اْلَحاِ ِ ين  في ىذه الدنيا كيـك الديف؟

. بمى: كالجكاب
: ممخص القكؿ كمختصره، أف معنى السكرة ىك      

ساف عمى فطرة الديف، ثـ أقسـ بالديف، أني خمقت اإلف
انتكس اإلنساف عف فطرة الديف، كما تخمى عف األمانة 
كترؾ الخبلفة التي حمؿ ثقميا، إال الذيف آمنكا فإنيـ 
حافظكا عمى فطرة الديف، فمف الذم بعد ىذا يكذب 

بالديف، أليس اهلل بأحكـ الحاكميف في الداريف كخاصة 
كالعدؿ  في يـك الديف؛ حيث تتجمى السمطة المطمقة

!.  المطمؽ هلل رب العالميف؟
. كالحمد هلل رب العالميف. ىذا كباهلل التكفيؽ      

. كصمى اهلل كسمـ عمى خاتـ النبييف

 :نتائج البحث
، القرآف الكريـ نسؽ متناسؽ، كعقد نضيد متعانؽ .1

كنسيج محكـ مترابط، ال يجكز أف يفٌسر إال عمى 
ىذا األساس؛ إذ التعامؿ معو عمى غير ذلؾ 

 .إضاعة لخط الفيـ، كخيط الحقيقة



أحمد  ........................................................... "نموذجًا –سورة التين " :النسق والتناسق وأثره في التفسير

 نوفل

العدد  الثاني، دالمجل                                                         المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2006/ ه 1427، (2)

21 

يتضمف كتاب اهلل مف األساليب ما بو ييتدم العقؿ  .2
عند الفصؿ في األمكر المشتبية، كالمعاني 

كلك تدبرنا آيات . الممتبسة، كاألقكاؿ المضطربة
تخرجنا مثؿ ىذه التضمينات، كالنسؽ أحد القرآف الس

 .أىـ ىذه المتضمنات كالضمانات

 كمكضكع مترابط،" عنقكد"كؿ سكرة قرآنية عقد أك  .3
كاحد، كفي ضكء الكحدة المكضكعية، كفي ضكء 

نستطيع أف  -ضركرة – ترابط المقسـ بو كالمقسـ عميو
نحسـ الترددات كاالضطرابات في األقكاؿ كفي 

 .التفسيرات

ان عمى ىذا األساس؛ فإف سكرة التيف نسيج تفريع .4
متيف، كخيط كاحد مكيف، تقسـ بالديف عمى خمؽ 
اإلنساف عمى فطرة الديف، إال مف انتكس عف ىذه 

: ، أم..فيرعاىا: الفطرة مف الكافريف، أما المؤمف
 .فطرة الديف

النسؽ في المعاني كالتفسير، كالقرائف في األدلة  .5
خذ بالقرائف في األحكاـ، كقضايا القكانيف، كمثمما يؤ

ينبغي أف يسترشد بالنسؽ في معرفة المعاني 
كىذا ضابط مف ضكابط التفكير، . كاستقامة األفياـ

كأصكؿ المنطؽ في ضبط التفكير الفمسفي 
 .كاإلنساني عمى العمـك

ىذا الفيـ في ضكء النسؽ ما أشبو أف يككف  .6
 كاالستنباط أك ىك ىك، كقد أمرنا باالستنباط في قكلو

: ّٖ) لعممو الذيف يستنبطكنو منيـ(: تعالى)
" نصان "، فإف لـ يكف التفسير في ضكء النسؽ (النساء

في المسألة، فيك مف رحـ النص قد خرج، كاستنباط 
 .؛ فيك قريب مف قريب..مف النص ىك

كعمى نبينا أزكى . كالحمد هلل في البدء كالختاـ     
. الصبلة كأتـ السبلـ

 :الهوامش

                                              

، (ـُُّْ/ىّٖٓ ت)محمكد بف عمر الزمخشرم ( ُ)
/ ىُُِْ، بيركت، دار صادر، أناس الب غ 

 .َّٔ، ص ُـ، طُِٗٗ

لنان ، (ـُُُّ/ ىُُٕ ت)محمد بف منظكر اإلفريقي ( ِ)
/ ىُُْٔ، بيركت، دار إحياء التراث العربي، العر 
خياط كنديـ ؛ كيكسؼ ُِٕ، صُْ، جُـ، طُٔٗٗ

، بيركت، دار لساف لنان العر  ال حي المرعشمي، 
: كركل حديث عمر بصيغة. ِٖٔ، ص ّالعرب، ج

 ركاه عمر، يبمغ بو النبي " تابعكا بيف الحج كالعمرة"
كما ركاه عبد اهلل بف عامر بف ربيعة عف أبيو بإسناد 

كركل عف أـ . كالطبراني( ُٔٗ/ٖالمختارة . )حسف
كجابر رضي اهلل عنيـ، كركاه الترمذم  سممة كأبك ىريرة

. كقاؿ حسف صحيح غريب، كالغرابة مف بعض الطرؽ
حسف : كقاؿ ُُٗ/ِكفي الترغيب كالترىيب لممنذرم 

 .عف ابف مسعكد مرفكعان  ٖٗٓ/ ِصحيح، كفتح البارم 

، (ـُُْٓ/ ىُٕٖ ت)محمد بف يعقكب الفيركزآبادم ( ّ)
د الرحمف محمد عب: ، إعداد كتقديـالقا وس ال حي 

/ ىُُْٕالمرعشمي، بيركت، دار إحياء التراث العربي، 
 ختار ؛ كطاىر الزاكم، ُِِٔ، صِج ،ُـ، طُٕٗٗ

ـ، ُّٖٗ، بيركت، الدار العربية لمكتب، القا وس
 .َِٔص

، استانبكؿ، ال ع م الوني إبراىيـ مصطفى كآخركف، ( ْ)
ص  ،ِ، جُـ، طُِٕٗ/ ىُِّٗالمكتبة اإلسبلمية، 

 .ُٗٗ -ُٖٗص

/ ىْٕٕ ت)إسماعيؿ بف كثير الدمشقي : راجع( ٓ)
، بيركت، مؤسسة ت نير القرآن الع يم، (ـُِّٕ
كيشار  َّٔ، صْ، جُـ، طُٔٗٗ/ ىُُْٕالرياف، 

 (.ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)إليو 

، النقد اادب ، (ـُٔٔٗ/ ىُّٕٖ ت)سيد قطب ( ٔ)
؛ كصبلح الخالدم، ّْالقاىرة، دار الفكر العربي، ص 

، عٌماف، دار  ري  التصوير ال ن   ند نيد ق  ن
كيشار إليو  ٖٖ، صُـ، طُّٖٗ/ ىَُّْالفرقاف، 

 (.الخالدم، نظرية التصكير الفني)
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، التصوير ال ن     (ـُٔٔٗ/ ىُّٕٖ ت)سيد قطب ( ٕ)
/ ىَُّْالقاىرة، دار الشركؽ،  القرآن ال ريم،

سيد، )كيشار إليو  ٖٖ-ٕٖ، ص صٖـ، طُّٖٗ
، ص ن ري  التصوير ال ن ؛ كالخالدم، (مالتصكير الفف

 .ٖٗ-ٖٖص

ن ري  ؛ كالخالدم، ُِْ، ص التصوير ال ن سيد، ( ٖ)
 .ٖٗ، ص التصوير ال ن 

محمد يكسؼ األندلسي : راجع في مكية السكرة ما يمي( ٗ)
عادؿ : ، تحقيؽالبحر ال حي ، (ـُّْْ/ ىْٕٓ ت)

ف، بيركت، دار الكتب العممية، معبد المكجكد كآخر
كيشار إليو  ْٖٓ، ص ٖ، جُـ، طََُِ/ىُِِْ

 ت)؛ كعمي بف محمد الخازف (األندلسي، البحر المحيط)
، لبا  التأويل     عان  التنزيل، (ـُُّْ/ىُْٕ

عبد السبلـ شاىيف، بيركت، دار : ضبط كتصحيح
، ص ْ، جُـ، طُٓٗٗ/ ىُُْٓالكتب العممية، 

؛ كىكد بف (الخازف، لباب التأكيؿ)كيشار إليو  ْْْ
ت نير ، (مف عمماء القرف الثالث اليجرم)حكـ اليكارم ـ

بف سعيد  حاجبؿ: تحقيؽ كتعميؽ تا  اهلل العزيز، 
، ُـ، طَُٗٗشريفي، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، 

اليكارم، تفسير كتاب اهلل )كيشار إليو  ُٕٓ، ص ْج
/ ىْٖٔ ت)؛ كعمي بف أحمد الكاحدم (العزيز
: ، تحقيؽاهلل العزيزالو يز    ت نير  تا  ، (ـَُٕٔ

ـ، ُٓٗٗ/ ىُُْٓصفكاف داككدم، دمشؽ، دار القمـ، 
؛ (الكاحدم، الكجيز)كيشار إليو  ُُِْ، ص ِ، جُط

الوني   ،(ـَُٕٔ/ ىْٖٔ ت)كعمي بف أحمد الكاحدم 
عادؿ عبد : تحقيؽ كتعميؽ    ت نير القرآن ال  يد،

/ ىُُْٓف، بيركت، دار الكتب العممية، مالمكجكد كآخر
الكاحدم، )كيشار إليو  ِّٓ، ص ْ، جُ، طـُْٗٗ
/ ىٕٖٓ ت)بف محمد الثعالبي ا؛ كعبد الرحمف (الكسيط
بيركت،  ال واهر الحنان    ت نير القرآن،، (ـَُْٕ

كيشار إليو  ِْٓ، صْلممطبكعات، ج ميمؤسسة األعؿ
؛ كنصر بف محمد (الثعالبي، الجكاىر الحساف)

: ال ريم ت نير القرآن ،(ـٖٓٗ/ ىّٕٓ ت)السمرقندم 
عمي معكض كآخركف، : ، تحقيؽ كتعميؽبحر العلوم

 

، ُـ، طُّٗٗ/ ىُُّْبيركت، دار الكتب العممية، 
؛ (السمرقندم، بحر العمـك)كيشار إليو  ُْٗ، ص ّج

، (ـُْْٔ/ ىَٖٓ ت)بف محمد النيسابكرم اكالحسف 
زكريا : ضبط ت نير غرائ  القرآن ورغائ  ال رقان،

/ ىُُْٔالعممية،  رات، بيركت، دار الكتبمعـ
النيسابكرم، )كيشار إليو  ِْٓ، صٔ، جُـ، طُٔٗٗ

 ن وح   ؛ كمحمد حسيف فضؿ اهلل،(غرائب القرآف
، ِـ، طُٖٗٗ/ ىُُْٗلبناف، دار مبلؾ، القرآن، 

فضؿ اهلل، مف كحي )كيشار إليو  ُِّ، صِْج
، (ـَُُِ/ ىَٔٔ ت)بف عمر الرازم ا؛ كمحمد (القرآف

دار إحياء التراث العربي، بيركت، الت نير ال بير، 
كيشار إليو  َُِ، صِّ، جّـ، طُٗٗٗ/ ىَُِْ

 ت)؛ كعبد اهلل بف أحمد النسفي (الرازم، التفسير الكبير)
  دارك التنزيل وحقائ  التأويل،، (ـَُُّ/ ىَُٕ
زكريا عميرات، بيركت، دار الكتب العممية، : ضبط
كيشار إليو  ُٖٖ، صِ، جُـ، طُٓٗٗ/ ىُُْٓ

؛ كالفضؿ بف الحسف الطبرسي (ارؾ التنزيؿالنسفي، مد)
    ع البيان    ت نير القرآن،، (ـُُّٓ/ ىْٖٓ ت)

إبراىيـ شمس الديف، بيركت، دار الكتب العممية، : بعناية
كيشار إليو  ُِّ، صَُ، جُـ، طُٕٗٗ/ ىُُْٖ

براىيـ بف عمر البقاعي (الطبرسي، مجمع البياف) ؛ كا 
ان  اآليات ن م الدرر    تن ،(ـَُْٖ/ ىٖٖٓ ت)

عبد الرازؽ غالب الميدم، بيركت، : تخريج والنور،
، ٖ، جُـ، طُٓٗٗ/ ىُُْٓدار الكتب العممية، 

؛ كمحمد بف (البقاعي، نظـ الدرر)كيشار إليو  َْٕص
بيركت، دار الكتب ص وة الت انير، عمي الصابكني، 

 ُُْٔ، صّ، جُـ، طُٗٗٗ/ ىَُِْالعممية، 
؛ كمصطفى (لتفاسيرالصابكني، صفكة ا)كيشار إليو 

ال قت ف  ،(ـَُٕٗ/ ىَُّٗ ت)الحصف المنصكرم 
محمد عمي الصابكني، : ، تحقيؽ ن  يون الت انير
، ٓ، جُـ، طُٔٗٗ/ ىُُْٔدمشؽ، دار القمـ، 

؛ كمحمد (المنصكرم، المقتطؼ)كيشار إليو  ِٓٓص
، بيركت، ، ال يزان    ت نير القرآنحسيف الطباطبائي

، َِ، جِـ، طُْٕٗ/ ىُّْٗلممنشكرات،  مياألعؿ
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؛ كأحمد بف (الطباطبائي، الميزاف)كيشار إليو  ُّٗص
البحر ال ديد ، (ـُُِٕ/ ىُِِْ ت)محمد بف عجيبة 

عمر أحمد الراكم، : ، تحقيؽ   ت نير القرآن ال  يد
، ُـ، طََِِ/ ىُِّْبيركت، دار الكتب العممية، 

؛ (ابف عجيبة، البحر المديد)كيشار إليو  ِّٓ، صٖج
      ل القرآن،، (ـُٔٔٗ/ ىُّٕٖ ت)قطب كسيد 

، ٔ، جِٔـ، طُٕٗٗ/ ىُُْٖالقاىرة، دار الشركؽ، 
؛ كمحمد بف محمد (سيد، الظبلؿ)كيشار إليو  ِّّٗص

، إر اد العقل النليم (ـُْٕٓ/ ىِٖٗ ت)العمادم 
عبد المطيؼ عبد : ، بعنايةإلى  زايا القرآن ال ريم

/ ىُُْٗالرحمف، بيركت، دار الكتب العممية، 
العمادم، )كيشار إليو  ْْٓ، صٔ، جُـ، طُٗٗٗ

 ت)؛ كمحمد بف عبدالرحمف اإليجي (إرشاد العقؿ السميـ
،  ا ع البيان    ت نير القرآن، (ـََُٓ/ ىَٓٗ
عبد الحميد الينداكم، بيركت، دار الكتب : تحقيؽ

كيشار  َٖٓ، صْ، جُـ، طََِْ/ ىُِْْالعممية، 
لحسيف بف مسعكد البغكم ؛ كا(اإليجي، جامع البياف)إليو 

محمد : ، تحقيؽ عالم التنزيل، (ـُُُٕ/ ىَُٓ ت)
/ ىُُْٕعبداهلل النمر كآخراف، الرياض، دار طيبة، 

البغكم، )كيشار إليو  ُْٕ، صٔ، جْـ، طُٕٗٗ
،   ف اانرار ؛ كرشيد الديف الميبدم(معالـ التنزيؿ
الميبدم، )كيشار إليو  ُْٓ، صَُ، جو دة اابرار
 ت)؛ كمنصكر بف محمد السمعاني (اركشؼ األسر

غنيـ بف : ، تحقيؽت نير القرآن، (ـَُٔٗ/ ىْٖٗ
، ُـ، طُٕٗٗ/ ىُُْٖعباس، الرياض، دار الكطف، 

؛ (السمعاني، تفسير القرآف)كيشار إليو  ِّٓ، صٔج
 روح ، تنوير ااذهان  ن ت نيركمحمد عمي الصابكني

/ ىَُْٗ، دمشؽ، دار القمـ، البيان للبرونوي
الصابكني، )كيشار إليو  ٕٔٓ، صْ، جِـ، طُٖٗٗ

/ ىُّٖٓ ت)؛ كطنطاكم جكىرم (تنكير األذىاف
، مصر، ال واهر    ت نير القرآن ال ريم، (ـَُْٗ

 َِٗ، صِٓـ، جُْٕٗ/ ىُّْٗالمكتبة اإلسبلمية، 
 (.الجكىرم، الجكاىر)كيشار إليو 

 

 ت)جماؿ الديف القاسمي : ةممف رجح المؾـك( َُ)
محمد : ، ضبطحانن التأويلم، (ـُُْٗ/ ىُِّّ

باسؿ عيكف السكد، بيركت، دار الكتب العممية، 
كيشار إليو  ْٖٗ، صٗ، جُط/ ىُٕٗٗ/ ىُُْٖ

؛ كمحمد بف عمي الشككاني (القاسمي، محاسف التأكيؿ)
 تح القدير ال ا ع بين  ن  ، (ـُّْٖ/ ىَُِٓ ت)

بيركت، دار الخير،  الرواي  والدراي   ن  لم الت نير،
كيشار إليو  ْٓٓ، صٓ، جُـ، طُِٗٗ/ ىُُّْ

؛ كمحمكد بف عبد اهلل اآللكسي (الشككاني، فتح القدير)
روح ال عان     ت نير ، (ـُْٖٓ/ ىَُِٕ ت)

محمد : قرأه كصححو القرآن الع يم والنبع ال ثان ،
ـ، ُٕٗٗ/ ىُُْٕحسيف العرب، دمشؽ، دار الفكر، 

؛ (اآللكسي، ركح المعاني)كيشار إليو  َُّ، صَّج
( ـَُٖٗ/ ىَُّٕ ت)صديؽ بف حسف خاف القنكجي ك

قطر، دار إحياء التراث   تح البيان     قاصد القرآن،
القنكجي، )كيشار إليو  ِٕٗ، صُٓ، جُاإلسبلمي، ط

/ ىُّّٗ ت)؛ كمحمد الطاىر بف عاشكر (فتح البياف
تحرير ال عنى النديد وتنوير العقل ال ديد ، (ـُّٕٗ

، َّسحنكف، تكنس، ج ، دار   ت نير ال تا  ال  يد
؛ (ابف عاشكر، التحرير كالتنكير)كيشار إليو  ُْٗص

، (ـُٗٓٔ/ ىَُٗٔ ت)كأحمد بف محمد الخفاجي 
حا ي  ال ها   لى :  ناي  القاض  و  اي  الراض 

عبد الرزاؽ الميدم، : ضبط كتخريجت نير البيضاوي، 
، ُـ، طُٕٗٗ/ ىُُْٕبيركت، دار الكتب العممية، 

(. الخفاجي، حاشية الشياب)إليو  كيشار ُِٓ، صٗج
: ، أم("كىذا البمد األميف(: ")تعالى)كقد استدلكا بقكلو 

 .مكة، إشارة إلى أف السكرة مكية

 حا ي  ال ها ،الخفاجي، : كممف نقؿ ىذا القكؿ( ُُ)
، َّج روح ال عان ،؛ كاآللكسي، ُِٓ، صٗج

، َّ، ج، التحرير والتنوير؛ كابف عاشكرَُّص
؛ ْٓٓ، صٓ، ج تح القديرم، ؛ كالشككافُْٗص

 ؛ كالقاسمي،ِٕٗ، صُٓج  تح البيان،كالقنكجي، 
إر اد  ؛ كالعمادم،ْٖٗ، صٗ، ج حانن التأويل
البحر ؛ كاألندلسي، ْْٓ، صٖج العقل النليم،
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،    ع البيان؛ كالطبرسي، ْٖٓ، صٖج ال حي ،
بف عمي بف محمد ا؛ كعبد الرحمف ُِّ، صَُج

اد ال نير     لم ز، (ـَُُِ/ ىٕٗٓت )الجكزرم 
، الت نير ـ، ََِِ/ ىُِّْ، بيركت، دار ابف حـز

؛ (ابف الجكزم، زاد المسير)كيشار إليو  ُٔٔٓ، صُط
    لوم   اللباكعمرك بف عمي بف العادؿ الدمشقي، 

عادؿ عبد : ، تحقيؽ(ـُْٕٓ/ىػَٖٖبعد  ت) ال تا 
/ ىُُْٗالمكجكد كفريقو، بيركت، دار الكتب العممية، 

ابف )كيشار إليو  َْٓ، صَِ، جُـ، طُٖٗٗ
/ ىَْٓ ت)؛ كعمي بف محمد الماكردم (العادؿ، المباب

: ، بعنايةالن ت والعيون    ت نير القرآن، (ـَُٖٓ
السيد بف عبد المقصكد، بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، 

كيشار إليو  ََّ، صٔ، جُـ، طُِٗٗ/ ىُُِْ
 ت)ـ، ؛ كالعز بف عبد السبل(الماكردم، النكت كالعيكف)

اختصار الن ت : ت نير القرآن، (ـُِِٔ/ ىَٔٔ
عبد اهلل الكىيبي، بيركت، دار ابف : ، تحقيؽلل اوردي

 ، كيشار  ْٔٔ، صّ، جُـ، طُٔٗٗ/ ىُُْٔحـز
؛ كسميماف بف عمر العجيمي (العز، تفسير القرآف)إليو 

ال توحات االهي  ، (ـَُٕٗ/ ىَُِْ ت)الجمؿ 
: ضبطالخ ي ،  بتوضيح ت نير ال  لين للدقائ 

إبراىيـ شمس الديف، بيركت، دار الكتب العممية، 
كيشار إليو  ّٓٓ، صٖ، جُـ، طُٔٗٗ/ ىُُْٔ

؛ كأحمد بف محمد الصاكم (الجمؿ، الفتكحات اإلليية)
حا ي  الصاوي  لى ت نير ، (ـُِٖٓ/ ىُُِْت )

محمد المرعشمي، بيركت، دار إحياء : ، تحقيؽال  لين
 ِٕٗ، صٔ، جُـ، طُٗٗٗ /ىُُْٗالتراث العربي، 

؛ كمحمد (الصاكم، الحاشية عمى الجبلليف)كيشار إليو 
حا ي  ، (ـُْْٓ/ ىُٓٗت )بف مصطفى القكجكم 

 حي  الدين  يخ زادا  لى ت نير القاض  البيضاوي، 
محمد شاىيف، بيركت، دار الكتب العممية، : ضبط
كيشار إليو  ُّٔ، صٖ، جُـ، طُٗٗٗ/ ىُُْٗ

كالمبلحظ أثناء (. ده عمى البيضاكمالقكجكم، حاشية زا)
االستقراء أف الماكردم كالعز كالصاكم كزاده كابف 
الجكزم كالجمؿ كابف العادؿ قد ذكركا القكليف دكف 

 

ترجيح أك إبداء ميكؿ نحك أحد الرأييف، كىذا غريب مف 
ككذلؾ كجدت كثيران مف المصادر السابقة تنقؿ . أمثاليـ

م، كقد بحثت عنيا في ركاية مدنية السكرة عف القرطب
طبعة دار الكتب العممية فمـ أجدىا، كلـ يتح لي المقارنة 

كاالستقراء بالطبعات األخرل، كذلؾ نقؿ ابف عاشكر 
ركاية عف ابف عطية تفيد أنو لـ يعمـ قكالن آخر في سكرة 
التيف غير المكية، كلـ أجد ىذا القكؿ في الطبعة التي 

راجع في نقؿ المفسريف أعمـ؛ ( تعالى)كاهلل . تكفرت لدم
القنكجي، : عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ركاية القرطبي
التحرير ، كابف عاشكر، ِٕٗ، صُٓ، ج تح البيان
 .ُْٗ، صَّ، جوالتنوير

/ ىّٖٓ ت)محمكد بف عمر الزمخشرم : راجع في ذلؾ( ُِ)
ال  اف  ن حقائ  غوا ض التنزيل و يون ، (ـُُّْ

عادؿ عبد : ؽ كتعميؽتحقي ااقاويل    و وا التأويل،
/ ىُُْٖالمكجكد كآخركف، الرياض، دار العبيكاف، 

الزمخشرم، )كيشار إليو  ََْ، صٔ، جُـ، طُٖٗٗ
/ ىُٕٔ ت)؛ كمحمد بف أحمد القرطبي (الكشاؼ
ال ا ع اح ام القرآن وال بين ل ا تض نه  ن ، (ـُِِٕ
سالـ مصطفى البدرم، : ، تحقيؽي ال رقانآالنن  و

، ُـ، طَََِ/ ىَُِْب العممية، بيركت، دار الكت
القرطبي، الجامع ألحكاـ )كيشار إليو  ٕٓ، صَِج

/ ىُْٕت )؛ كمحمد بف أحمد بف جزم الغرناطي (القرآف
عبد اهلل : بعنايةالتنهيل لعلوم التنزيل، ، (ـَُّْ

كيشار إليو  ْْٗ، صِالخالدم، بيركت، دار األرقـ، ج
/ ىُِّّت )؛ كمحمد عبده (ابف جزم، التسييؿ)

بيركت، دار كمكتبة اليبلؿ،  ت نير  زء  م، ،(ـَُٓٗ
؛ (عبده، تفسير جزء عـ)كيشار إليو  ُِِـ، صُٖٓٗ

ت نير ، (ـُِٓٗ/ ىُّٖٕت )كأحمد مصطفى المراغي 
ـ، ُٖٓٗبيركت، دار إحياء التراث العربي،  ال راغ ،

المراغي، تفسير )كيشار إليو  ُّٗ، صَّ، جِط
، َّ، جر والتنويرالتحري؛ كابف عاشكر، (المراغي

/ ىُِْٓت )الرحمف حبنكة الميداني  ؛ كعبدُْٗص
دمشؽ، دار  عارج الت  ر ودقائ  التدبر، ، (ـََِْ
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كيشار  ّّٗ، صِ، جُـ، طَََِ/ ىَُِْالقمـ، 
 (.حبنكة، معارج التفكر)إليو 

شرائع إبراىيـ كمكسى كعيسى كمحمد : لعمو يقصد( ُّ)
 (.عمييـ السبلـ)

 -ُْٗ، ص صَّج رير والتنوير،التح ابف عاشكر،( ُْ)
؛ كلمزيد مف االطبلع عمى أقكاؿ العمماء في َِْ

سيد، : أغراض السكرة كأىدافيا كمكضكعيا، راجع ما يمي
 عارج ؛ كحبنكة، ّّّٗ -ِّّٗ، ص صٔ، جال  ل
 ت)؛ كسعيد حٌكل ّٖٗ -ّٕٗ، ص صِج الت  ر،
القاىرة، دار  ااناس    الت نير،، (ـُٖٗٗ/ ىَُْٗ
 ٖٗٓٔ، صُُ، جُـ، طُٖٓٗ/ ىَُْٓالسبلـ، 

 ص وة؛ كالصابكني، (حكل، األساس)كيشار إليو 
 ت)؛ كعبداهلل شحاتو ُُْٔ، صّ، جالت انير
، القاىرة، دار ت نير القرآن ال ريم ،(ـََِِ/ ىُِِْ
 ُٖٓٔ-َٖٓٔ، ص صُٓ، جُـ، طَََِغريب، 

؛ كمحمد عمي (شحاتو، تفسير القرآف الكريـ)كيشار إليو 
القاىرة، دار السبلـ،  بس  ن نور القرآن، الصابكني، 

كيشار إليو  ِٗٔ، صُٔ، جُـ، طُٕٗٗ/ ىُُْٖ
 ؛ ككىبة الزحيمي،(الصابكني، قبس مف نكر القرآف)

/ ىُُِْدمشؽ، دار الفكر، الت نير الوني ، 
الزحيمي، )كيشار إليو  ِٕٖٗ، صّ، جُـ، طَََِ
؛ ُّٗ، صَّج ت نير ال راغ ،؛ كالمراغي، (الكسيط
؛ كابف ُِّ، صِْج ،  ن وح  القرآن،اهللكفضؿ 
ن م ؛ كالبقاعي، ِّٓ، صٖج البحر ال ديد، عجيبة،
، ال يزان؛ كالطباطبائي، ْٗٔ-ْٖٔ، صٖج الدرر،

 .ُّٖ، صَِج

لمزيد مف االطبلع عمى تفاصيؿ كبلـ العمماء حكؿ ( ُٓ)
محمد بف أبي بكر قيـ : أقساـ القرآف؛ راجع ما يمي

التبيان    أقنام  ،(ـَُّٓ/ ىُٕٓ ت)الجكزية 
فكاز زمرلي، بيركت، دار الكتاب : تحقيؽ القرآن،
 ّْ-ِّ، ص صُـ، طُْٗٗ/ ىُُْٓالعربي، 

؛ كعبد الحميد الفراىي (ابف القيـ، التبياف)كيشار إليو 
 إ عان    أقنام القرآن، ،(ـَُّٗ/ ىُّْٗ ت)

، ص ُـ، طُْٗٗ/ ىُُْٓدمشؽ، دار القمـ، 

 

الفراىي، )يو كيشار إؿ ٕٓ -ُْكص ص ِٖ -ِٕص
ت )؛ كبدر الديف الزركشي (إمعاف في أقساـ القرآف

: تحقيؽالبرهان     لوم القرآن، ، (ـُُّٗ/ ىْٕٗ
، ّمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، بيركت، دار المعرفة، ج

/ ىُُٗ ت)؛ كجبلؿ الديف السيكطي ْٓ-َْص ص
مصطفى : تحقيؽ ااتقان     لوم القرآن، ،(ـَُٓٓ

، ِـ، طُّٗٗ /ىُُْْكثير،  البغا، دمشؽ، دار ابف
 ت)؛ كأحمد بف تيمية َُّٓ -َُْٖ، ص صِج

عبد : جمع كترتيب   وع ال تاوى،  ،(ـُِّٖ/ ىِٖٕ
الرحمف النجدم، الرياض، تصكير عف الطبعة األكلى، 

ابف تيمية، )كيشار إليو  ُّٖ -ُّْ، ص صُّج
 (.مجمكع الفتاكل

 –ىنا  كلكف اإلبداع المعجز ال يقؼ : "..كنص عبارتو( ُٔ)
، إنو في بعض -عند التناسؽ في الصكرة كاإلطار

األحياف يضع إطاران لمصكرة، أك نطاقان لممشيد، فيتسؽ 
اإلطار كيتعانؽ مع الصكرة كالمشيد، ثـ يطمؽ مف 

؛ سيد، .."حكليما اإليقاع المكسيقي الذم يناسب ىذا كمو
 .ُِٓ، صالتصوير ال ن 

 ، (ـُِّٖ/ ىِٖٕ ت)أحمد بف تيمية : راجع في ذلؾ( ُٕ)
: تحقيؽ ال وا  الصحيح ل ن بدل دين ال نيح،

مجمكعة مف الباحثيف، الرياض، دار العاصمة، 
؛ ُْٕ-ُّٕ، ص صّ، جِـ، طُٗٗٗ/ ىُُْٗ

ابف تيمية، )كيشار إليو  ِِٓ -ُٕٗص ، صٓكج
، ت نير القرآن الع يم كابف كثير، ؛(الجكاب الصحيح

 ، صٗج  حانن التأويل،؛ كالقاسمي، ُٖٔ، صْج
، كعبارتيـ تأتي ضمف األقكاؿ في َّٓ -ْٗٗص

 .التيف بإذف اهلل

 .ُٖٔ، صْج ت نير القرآن الع يم،ابف كثير، ( ُٖ)

 .ُٖٔ، صْ، جال صدر الناب  (ُٗ)

عميو )كغير ىذا القكؿ أكلى كأقكل؛ فإبراىيـ  :قمت( َِ)
مدفنو في فمسطيف، كمبعثو كعيشو كدعكتو ( التسميـ

عميو )كأما عيسى ! عني؟فكيؼ يستبعد كال يككف ىك الـ
فيأتي ضمنان في سمسمة األنبياء المبعكثيف في ( السبلـ

فمسطيف، كعمى قكلنا ىذا يصبح الترتيب نسقان زمنيان، 
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قدـ فاألقرب، كعمى قكليـ يككف الترتيب مقمكبان، كما األ
 !قمناه أكلى، كاهلل أعمـ، فتأمؿ

 .ُٖٔ، ص ْ، جت نير القرآن الع يمابف كثير، ( ُِ)

 .ُّّ، ص َّج روح ال عان ، اآللكسي، (ِِ)

كقكلو . ٕٕ، صَِ، جال ا ع اح ام القرآن القرطبي،( ِّ)
 .منسجـ معنا في السياؽ، مختمؼ في الترتيب

بنكعيف مف ( تبارؾ كتعالى)كلذلؾ أقسـ الحؽ  :قمت( ِْ)
، فكاف ذلؾ إلماعان ..التيف كالزيتكف: النبات في فمسطيف

لماحان إلى الرسالتيف  .اهلل أعمـ، ك..كا 

؛ َُْ، صٔ، جال  افالزمخشرم، : راجع كبلن مف( ِٓ)
زاد ؛ كابف الجكزم، ْْٗ، صِ، جالتنهيلكابف جزم، 

، ٖج البحر ال حي ،؛ كاألندلسي، ُٔٔٓ، صال نير
أف : كزعـ القمي فيما نقمو عنو الطباطبائي. ْٖٔص
بيت المقدس، كطكر : المدينة المنكرة، كالزيتكف: التيف
: مكة؛ راجع في ذلؾ: ة، كالبمد األميفالككؼ: سينيف

؛ ِٓٓ، صٔ، جغرائ  القرآنالنيسابكرم، 
 .ُِّ، صَِ، جال يزانكالطباطبائي، 

، ص ُٔجقبس  ن نور القرآن،  الصابكني،: راجع( ِٔ)
 .ِْٕ -ِّٕص

 ؛ ََْ، صٔ، جال  افالزمخشرم، : راجع( ِٕ)
 ؛ ُُِ-َُِ، ص صِّ، جالت نير ال بيركالرازم، 
 ؛ كالطبرسي،ُٖٖ، صِج رك التنزيل، دا كالنسفي،

زاد ؛ كابف الجكزم، ُِّ، صَُ، ج   ع البيان
  ا ي  ال يخ زادا،ح، كالقكجكم .ُٔٔٓص ال نير،

 .َّٔ، صٖج

كر، كفي زكالتمر لو نكل، كلمزيتكف نكل، كفي التيف ب( ِٖ)
 .العنب بذكر لمف تشغميـ التفاصيؿ

 .َِْ، صِج  عارج الت  ر، حبنكة،( ِٗ)

أبك : األىـ مف عيسى في منبت التيف كالزيتكف: قمت( َّ)
 (.عميو السبلـ)إبراىيـ : األنبياء خميؿ اهلل

سميـ بفضؿ اهلل؛ ( رحمو اهلل)كنظر ابف القيـ : قمت( ُّ)
/ ىُٕٓت)راجع محمد بف أبي بكر قيـ الجكزية 

: ، تحقيؽ، زاد ال عاد    هدي خير العباد(ـَُّٓ
ؤكط، بيركت، شعيب األرناؤكط كعبد القادر األرنا

 

ص ، ٓج، ُـ، طُٔٗٗ/ ىُُْٕمؤسسة الرسالة، 
 .ِٗٔ -ِٖٔص

أضواء  ،(ـُْٕٗ/ ىُّّٗت )محمد األميف الشنقيطي ( ِّ)
عطية : مع تتمة تمميذه البيان    إيضاح القرآن بالقرآن،

محمد سالـ، الرياض، الرئاسة العامة إلدارات البحكث 
، ٗـ، جُّٖٗ/ ىَُّْالعممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، 

؛ كممف (الشنقيطي، أضكاء البياف)كيشار إليو  ِّٖص
ال ا ع اح ام القرطبي، : رأل أف التيف عمى الحقيقة كذلؾ

 .ٕٔ، صَِج القرآن،

 -ِّٓ، ص صٗج أضواء البيان، الشنقيطي،: راجع( ّّ)
ِّٖ. 

ال غيرىما، لكف ىؿ  -التيف كالزيتكف–كال شؾ أنيما ( ّْ)
ف المفظ عمى الحقيقة، يكنى بيذا عف المكاف أـ أ

فبل داعي لكثرة حشد الشكاىد؛ فقد ذكر الشيخ  ، كانتيى؟
كؿ مكارد كممة زيتكف في القرآف؛ ليستدؿ عمى أف 
: الزيتكف ىك الزيتكف، كأنا أقكؿ بو، كرحـ اهلل الشيخ

كالجدير بالذكر . عطية سالـ، كألحقنا بو في الصالحيف
؛ راجع في قد صنع مثؿ صنيعو( رحمو اهلل)أف سيدان 

 .ّّّٗ، صٔ، جال  ل سيد،: ذلؾ

، ص َّ، جالتحرير والتنويرابف عاشكر، : راجع( ّٓ)
 .ِّْ -َِْص

 .أبعد سيد بيذا القكؿ فيما أرل( ّٔ)

 -ِّّٗ، ص صٔج ال  ل، سيد،: باختصار مف( ّٕ)
ّّّٗ. 

براىيـ كالكمبي، : كتبعو فيو( ّٖ) الحسف كعكرمة كمجاىد كا 
محمد : غيرىما؛ راجع في ذلؾكاختاره الطبرم كالقرطبي ك

 ا ع البيان ، (ـِّٗ/ ىَُّ ت)بف جرير الطبرم 
بيركت، دار الكتب العممية،   ن تأويل القرآن،

 ِّٔ -ُّٔ، ص صُِ، جُـ، طُِٗٗ/ ىُُِْ
 ال ا ع؛ كالقرطبي، (الطبرم، جامع البياف)كيشار إليو 

البحر ؛ كابف عجيبة، ٕٔ، صَِج اح ام القرآن،
،  حانن التأويل ؛ كالقاسمي،ِّْ، صٖ، جال ديد

؛ ْْْ، صْج لبا  التأويل،؛ كالخازف، ْٖٗ، صٗج
إر اد ، مادعـ؛ كاؿَِٗ، صِٓجال واهر، كالجكىرم، 
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، ال قت ف؛ كالمنصكرم، ْْٓ، صٔج العقل النليم،
 قبس  ن نور القرآن،؛ كالصابكني، ِٓٓ، صٓج
، ص ُٓ، ج تح البيان؛ كالقنكجي، َِٕ، صُٔج

، ٗ، جأضواء البياننقيطي، ؛ كالشََّ -ِٗٗص
؛ ُّٗ، صَِ، جال يزان؛ كالطباطبائي، ِّٓص

؛ كابف ِٓٓ، صٔ، جغرائ  القرآنكالنيسابكرم، 
 .َْٔ -َْٓ، ص صَِ، جاللبا العادؿ، 

كأصؿ قكليـ ركاية إسرائيمية نقميا النيسابكرم، كذلؾ ( ّٗ)
، ٔ، جغرائ  القرآن النيسابكرم،: مف غرائبو؛ راجع

؛ كالمراغي، ُِّص نير  زء  م،تف؛ كعبده، ِْٓص
؛ كعبد الكريـ ُّٗ، صَّج ت نير ال راغ ،

دار الفكر  ،القاىرة الت نير القرآن  للقرآن،الخطيب، 
كيشار إليو  ُُٓٔ، صَّ، جُـ، طُٕٔٗالعربي، 

 (.الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف)

مف " الخصؼ: "الحظتـ بالطبع أنو لـ يستخدـ تعبير( َْ)
نما استخدـ  -رأيو عمى–كرؽ التيف  ليستر عكرتو، كا 

، كأنو يريد أف يتجنب الدخكؿ في جك "يستظؿ: "لفظ
كىك !! أك ما ال أدريو!! القصة؛ ليجعميا مقبكلة أكثر

ثـ مف قاؿ إف . قطعان يرجح أف الجنة ىي أم بستاف
، !الجنة حارة الشمس ليحتاج آدـ معيا إلى التظميؿ؟

 كعبر، "آدـ"بػالتعبير  -كما الحظنا–ككذلؾ اجتنب 
عز )عمى كؿ حاؿ فإف اهلل : كأقكؿ –باإلنساف األكؿ 

: تجنبأك( –عميو السبلـ)قاؿ في قصة آدـ ( كجؿ
ف لؾ أال تجكع فييا كال تعرل إ: ، قاؿ"-اإلنساف األكؿ"
، (طو: ُُٗ-ُُٖ) كأنؾ ال تظمأ فييا كال تضحى*

 -كىك خشف بالمناسبة–كعمى كؿ فإف حكاية كرؽ التيف 
 إسرائيمية، كىي بالتالي منقكضة مف حكاية 

 .أساسيا، إف كاف ثمة أساس ليا

، َّج الت نير القرآن  للقرآن، الخطيب،: راجع( ُْ)
 .ُُٓٔص

كالقسـ بو لمتذكير بأمر نكح كما : "قاؿ محمد عبده( ِْ)
أىمؾ اهلل بو أىؿ الفجكر كالفساد كأنجى المؤمنيف 

. ُِِ، صت نير  زء  معبده، : ؛ راجع"الصالحيف
اه، كلكنو يحاكؿ فال يتب( رحمو اهلل)كاألستاذ اإلماـ  :قمت

 

يتعارض مع النسؽ؛ إذ ما  - في نظرم –كىذا . تعميمو
؛ كممف !عبلقة ىبلؾ قـك برسائؿ أنبياء كأماكف بعثيـ؟

، ُِج  ا ع البيان،الطبرم، : ذكر ىذا القكؿ
ت )؛ كعبد الحؽ بف غالب بف عطية الغرناطي ِّٔص
ل حرر الو يز    ت نير  تا  اهلل ا ،(ـُُِٓ/ ىْٔٓ

عبد السبلـ عبد الشافي محمد، بيركت، : تحقيؽ العزيز،
، ٓ، جُـ، طُّٗٗ/ ىُُّْدار الكتب العممية، 

؛ (ابف عطية، المحرر الكجيز)كيشار إليو  ْٗٗص
؛ كابف ٕٓ، صَِج اح ام القرآن، ال ا عكالقرطبي، 
 الت نير ؛ كالرازم،ُٔٔٓ، صزاد ال نير الجكزم،
، ّ، جت نير القرآن؛ كالعز، ُُِ، صِّج ال بير،

؛ ْْٓ، صْجلبا  التأويل،  ؛ كالخازف،ْٔٔص
؛ كابف العادؿ، ََّ، صُٓج تح البيان،  كالقنكجي،

إر اد العقل ؛ كالعمادم، َْٔ، صَِ، جاللبا 
 ال توحات االهي ،؛ كالجمؿ، ْْٔ، صٔج النليم،

، ٔج غرائ  القرآن،؛ كالنيسابكرم، ّٓٓ، صٖج
 .ُّّ، صَُ، ج   ع البيان ؛ كالطبرسي،ِٓٓص

كأصمو ركاية عف كعب األحبار كقتادة كابف زيد ( ّْ)
 زء  ت نيرعبده،  :إليوكعكرمة كالحارث، كممف أشار 

؛ ِّٔ، صُِج  ا ع البيان،؛ الطبرم، ُِِص م، 
 ؛ كالعز،ْٗٗ، صٓج ، ال حرر الو يز،كابف عطية

  نير ال بير،الت ؛ كالرازم،ْٔٔ، صّجت نير القرآن، 
، ُٓج  تح البيان، ؛ كالقنكجي،ُُِ، صِّج

؛ ُْٕ، صٖج  عالم التنزيل،؛ كالبغكم، ِٗٗص
 ؛ كالشنقيطي،َٖٓ، صْ، ج ا ع البيان كاإليجي،

غرائ  ؛ كالنيسابكرم، ِّٓ، صٗج أضواء البيان،
، ْجلبا  التأويل،  ؛ كالخازف،ِٓٓ، صٔج القرآن،

، ٔج ن،الحا ي   لى ال  ل ؛ كالصاكم، ْْٓص
؛ ّٓٓ، صٖجال توحات االهي ، ؛ كالجمؿ، ِٕٗص

؛ كابف الجكزم، َْٔ، صَِج اللبا ،كابف العادؿ، 
، التأويل  حانن؛ كالقاسمي، ُٔٔٓ، صزاد ال نير

، ٔ، جالن ت والعيون؛ كالماكردم، ْٖٗ، صٗج
، َِ، جال ا ع اح ام القرآن؛ كالقرطبي، ََّص
 .ٕٓص
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: كقد ذكره كؿ مف ينسب ىذا القكؿ إلى الربيع،( ْْ)
، ؛ كالكاحدمْْْ، صْ، جلبا  التأويلالخازف، 
 ال واهر الحنان،؛ كالثعالبي، ُُِْ، صِجالو يز، 

؛ ُِِص ت نير  زء  م، ؛ كعبده،ْٗٗ، صّج
؛ كالجمؿ، ََّ، صٔج الن ت والعيون،كالماكردم، 

إر اد ؛ كالعمادم، ّٔٓ، صٖ، جال توحات االهي 
غرائ  لنيسابكرم، ؛ كأْْ، صٔجالعقل النليم، 

حا ي  زادا  لى ؛ كالقكجكم، ِٓٓ، صٔج القرآن،
 حا ي  ال ها ،؛ كالخفاجي، َّٔ، صٖجوي، االبيض

، َّجروح ال عان ، ؛ كاآللكسي، ُِٓ، صٗج
، َِج ، ال ا ع اح ام القرآن،؛ كالقرطبيُُّص
؛ كالرازم، َُْ، صٔ، جال  اف؛ كالزمخشرم، ٕٓص

 .ُِِ، صِّ، جالت نير ال بير

 .ُِْ، صَّج التحرير والتنوير، ابف عاشكر،( ْٓ)

، َّجروح ال عان ،  اآللكسي،: كممف ذكر ىذا القكؿ( ْٔ)
؛ ُِّ، صَُج    ع البيان،؛ كالطبرسي، ُُّص

؛ ََّ -ِٗٗ، ص صُٓج    ع البيان،كالقنكجي، 
؛ كالكاحدم، ُٖٖ، صِج  دارك التأويل،كالنسفي، 
، ٖ، جزيلالتن  عالم؛ كالبغكم، ِّٓ، صْ، جالوني 

؛ َٖٓ، صْج  ا ع البيان،؛ كاإليجي، ُْٕص
؛ ْٖٓ، صٖج البحر ال حي ،كاألندلسي، 

؛ كالسمرقندم، ُّٗ، صَِ، جال يزانكالطباطبائي، 
، البيان  ا ع؛ كالطبرم، ُْٗ، صّ، جالعلوم بحر
، ٔ، جالقرآن ت نير؛ كالسمعاني، ِّٔ، صُِج

؛ كابف َْٔ، صَِ، جاللبا ؛ كابف العادؿ، ّّٓص
كقد بمغت األقكاؿ . ُٔٔٓ، صال نير زادجكزم، اؿ

التي فسرت التيف كالزيتكف بالجباؿ قريبان مف عشرة أقكاؿ 
مف مجمكع ما قيؿ في تفسير النص الكريـ مف تفاسير 

كيؿ كأقاكيؿ، ال نحتاج معيا في ىذا المقاـ إلى آكت
 التفاصيؿ 

 .؛ خشية التطكيؿكالخكض في إعادة ما قيؿ

ب غ  القرآن    د الكاحد الشيخمي، بيجت عب: راجع( ْٕ)
، عٌماف، دنديس، إ رابًا وت نيرًا بإي از: اا  از

 

كيشار إليو  ْٗٔ، صَُ، جُـ، طََُِ/ ىُِِْ
 (.الشيخمي، ببلغة القرآف)

 .َُْ -ََْ، ص صِج   ر،ت عارج الحبنكة، ( ْٖ)

 .َِْ، صٓ، جالصحيح ال وا ابف تيمية، ( ْٗ)

 .ُّّ، صَّ، جروح ال عان اآللكسي، ( َٓ)

 .ِّٔ -ِّٓ، ص صٗ، جأضواء البيان الشنقيطي،( ُٓ)

 .ُِٕ، صُٔ، جقبس  ن نور القرآنالصابكني، ( ِٓ)

؛ ُُِ، صِّج الت نير ال بير،الرازم، : راجع( ّٓ)
؛ كالنيسابكرم، ُِّ، صَِ، جال يزانكالطباطبائي، 

 روح ال عان ،؛ كاآللكسي، ِٓٓ، صٔ، جالقرآن غرائ 
، ٗج حا ي  ال ها ، ؛ كالخفاجي،ُِّ، صَّج

 .ُِِ، ص م  زء ت نير؛ كعبده، ِِٓص

 ذكر ىذا القكؿ الماكردم منسكبان إلى ابف األنبارم( ْٓ)
الزمخشرم دكف تعميؽ  عنو ، كقد نقموكضٌعػفو كاستنكره

بالرفض أك القبكؿ، بؿ جاء في سياؽ يكحي بالقبكؿ، 
الماكردم، : كتمقفو عنو مف جاء بعده دكف تعميؽ، راجع

، ال  اف؛ كالزمخشرم، ََّ، صٔج والعيون، الن ت
؛ ْٔٔ، صّج ت نير القرآن،؛ كالعز، َُْ، صٔج

؛ كابف ُُِ، صِّ، جال بير الت نيركالرازم، 
 ال توحات؛ كالجمؿ، ُٔٔٓص زاد ال نير،الجكزم، 
، القرآن ت نير؛ كالسمعاني، ّٔٓ، صٖ، جاالهي 

 .ُِِ، ص م  زء ت نير؛ كعبده، ِٔٓ، صِٔج

 .ََّ، صُٓج  تح البيان،جي، القنك( ٓٓ)

، ريزاد ال سابف الجكزم، : كممف ذكر ىذا القكؿ( ٔٓ)
؛ ُُِ، صِّج الت نير ال بير، ؛ كالرازم،ُٔٔٓص

؛ كابف ِْٓ، صَُج   ف اانرار،دم، بكالمي
إر اد  ؛ كالعمادم،َِٔ، صَِج اللبا ،العادؿ، 

غرائ  ؛ كالنيسابكرم، ْْٔ، صٔج العقل النليم،
، روح ال عان ؛ كاآللكسي، ِٓٓ، صٔج القرآن،

، ٖج  عالم التنزيل،؛ كالبغكم، ُِّ، صَّج
؛ ّٔٓ، صٖج ال توحات االهي ،؛ كالجمؿ، ُْٕص

؛ كالقرطبي، َُّ، صٔج الن ت والعيون،كالماكردم، 
ت نير ؛ كالعز، ٕٓ، صَِج ال ا ع اح ام القرآن،

 .ْٔٔ، صّج القرآن،
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 .ِْٓ، صَُ، ج،   ف اانراردمبالمي( ٕٓ)

 .ََّ، صُٓ، جالبيان  تحالقنكجي، ( ٖٓ)

، ٗج أضواء البيان، الشنقيطي،: بتصرؼ مف( ٗٓ)
 ََّ، صُٓ، جالبيان  تحالقنكجي، : ؛ كفيِّٖص

 .أف الزيتكف ىك مسجد إيميا عمى قكؿ

؛ ْٗٗ، صٗج  حانن التأويل،القاسمي، : راجع( َٔ)
 .كلؤلسؼ لـ أعثر عمى كتاب الذخيرة ألكثؽ منو

كشجرة تخرج مف طكر سيناء (: تعالى)لو إشارة إلى قك( ُٔ)
 (.المؤمنكف: َِ) ف كصبغ لآلكميفقتنبت بالد

، َّج الت نير القرآن  للقرآن،الخطيب، : راجع( ِٔ)
 .ُُٓٔص

كمف أعجب األقكاؿ ما تناقمتو مدرسة المنار عف ( ّٔ)
القسـ بالزيتكف إشارة إلى الفصؿ أف األستاذ اإلماـ مف 

مف خبلؿ ركاية إسرائيمية عف  الثاني مف حياة اإلنساف،
غصف الزيتكف، كىذا ال  عـ( عميو السبلـ)قصة نكح 

ت نير عبده، : يثبت لدينا، كال نقبمو مف أمثاليـ؛ راجع
، َّج ت نير ال راغ ،؛ كالمراغي، ُِِص  زء  م،

، َّج الت نير القرآن  للقرآن، ؛ كالخطيب،ُْٗص
 .ُُٓٔص

، ِّج  نير ال بير،الت الرازم،: راجع في ذلؾ ما يمي( ْٔ)
زاد ال نير، ؛ كابف الجكزم، ُِِ -ُُِص ص

؛ َُٓ، صٗج  حانن التأويل، ؛ كالقاسمي،ُٔٔٓص
؛ كابف ِْٓ، صَُج  ف اانرار،  دم،بكالمي

؛ كالمنصكرم، ِّٓ، صٖ، جالبحر ال ديد عجيبة،
 ؛ كاألندلسي،ٕٔٓ -ِٓٓ، ص صٓ، جال قت ف

 أضواء ؛ كالشنقيطي،ْٖٔ، صٖجالبحر ال حي ، 
 إر اد العقل النليم، ؛ كالعمادم،ِّٗ، صٗج البيان،

 .ْْٔ، صٔج

 كممف ركز عمى الييئة كالشكؿ كاعتداؿ القامة كما ( ٓٔ)
، كأكده "أعدؿ خمؽ كأحسف صكرة: "الطبرم؛ إذ قاؿ: إليو

خمؽ : "كقاؿ ابف كثير. حيف فسر أسفؿ سافميف باليـر
اإلنساف في أحسف صكرة كشكؿ، منتصب القامة، سكم 

، كقاؿ "رده إلى النار بعد النضارة: "ثـ قاؿ" عضاءاأل
؛ "تعديؿ شكمو كصكرتو كتسكية أعضائو: "الشيخ زاده

 

، ص ُِج  ا ع البيان،الطبرم، : راجع في ذلؾ
ت نير القرآن الع يم،  ؛ كابف كثير،ّٗٔ -ّٓٔص
 حا ي  زادة  لى البيضاوي،؛ كالقكجكم، ُٖٔ، صْج
. ُّٔ، صٖج

الشيخ عطية سالـ؛ فبعد أف : النفسكممف ركز عمى الفطرة ك
أما الجانب : "ذكر الحس كالمعنى، رجح النفس فقاؿ

الجانب اإلنساني، كىك المتقدـ في قكلو : المعنكم، فيك
؛ فالنفس (الشمس: ٕ)كنفس كما سكاىا (:تعالى)

البشرية ىي مناط التكميؼ، الجانب الذم كاف بو 
تقكيـ، كناؿ  اإلنساف إنسانان، كبيما كاف خمقو في أحسف

: َٕ) كلقد كرمنا بني آدـ: بذلؾ أعمى درجات التكريـ
، ٗج أضواء البيان، الشنقيطي،: ، راجع(اإلسراء

. َِّص
، كقاؿ عبارة "كالصكرة كالنفس"، "الحس كالمعنى"كممف جمع  -

محمد عبده كعطية سالـ : تكىميما كتخمط بينيما
طكؿ، مكالصابكني كالشككاني كالمراغي، كسرد عبارتيـ 

أحسف صكرة، مديد القامة، حسف : "فأكتفي بقكؿ المراغي
 المراغي،: ؛ راجع"البزة، يأكؿ بيده، كخصو بالعقؿ كالتمييز

 تح ؛ كالشككاني، ُٓٗ، صَّج ت نير ال راغ ،
، ُٓج  تح البيان، ؛ كالقنكجي،ْٔٓ، صٓج القدير،

، ّج ص وة الت انير، ؛ كالصابكني،َِّص
؛ ُِْصء  م، ، ت نير  ز؛ كعبدهُُْٕص

. َّّ، صٗج أضواء البيان،كالشنقيطي، 
منتصب القامة؛ ": أحسف تقكيـ"كممف قاؿ بأف معنى  -

 ؛ كالبقاعي،ْٖٓ، صٖج البحر ال حي ، األندلسي،
قبس  ن نور  ؛ كالصابكني،ْٖٔ، صٖجن م الدرر، 

 عارج ؛ كحبنكة، ِِٕ -ُِٕ؛ ص صُٔ، جالقرآن
دؿ، ؛ كابف العاّٖٗ -ّٕٗ، ص صِ، جالت  ر
. َْٖ، صَِ، جاللبا 

 : كأما قكليـ أحسف فطرة، أك كما فسرىا بعضيـ بقكلو   -
؛ "نفسان كىكل: أحسف تقكيـ ركحان كعقبلن، كأسفؿ سافميف"

فيذه األشياء تجتمع في كقت كاحد، كيغمب بعضيا عمى 
نما الصكاب أف يقاؿ الفطرة ثـ : بعض في أكقات، كا 

في –يككف الراجح  االنتكاس عنيا إلى الكفر، كبالتالي
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في معنى اآلية الكريمة كمف خبلؿ النسؽ  -رأيي
لقد خمقنا اإلنساف عمى فطرة الديف؛ إذ النص : كالسياؽ

الكريـ إشارة إلى نفخة الركح التي يككف بيا اإلنساف 
، كىذا ثـ رددناه أسفؿ سافميف: إنسانان، كيؤكد ذلؾ قكلو

قكليـ بأنو  ال يككف إال باالنحراؼ عف فطرة الديف، أما
اليـر كأرذؿ العمر، كأف اإليماف يحفظ صاحبو منيما، 

 .فيذا ينقضو الكاقع

 .َّّ، صٗج أضواء البيان، الشنقيطي،( ٔٔ)

؛ َْٖ، صَِ، جاللبا ابف العادؿ، : راجع( ٕٔ)
؛ ٕٕ، صَِج ال ا ع اح ام القرآن، كالقرطبي،

؛ كالرازم، َِّ، صٔج الن ت والعيون،كالماكردم، 
 ا ع  ؛ كالطبرم،ُِِ، صِّج  بير،الت نير ال

؛ كابف عطية، ّٕٔ -ّٓٔص ، صُِ، جالبيان
 تح  ؛ كالشككاني،ََٓ، صٓج ال حرر الو يز،

؛ كابف جزم، ْٕٓ -ْٔٓ، ص صٓج القدير،
 ت نير؛ كالعز، ْٓٗ -ْْٗ، ص صِج التنهيل،
 .ْٕٔ، صّ، جالقرآن

؛ ّٗٔ -ّٓٔ، ص صُِ، ج ا ع البيانالطبرم، ( ٖٔ)
؛ ُٓٔ، صْ، جنير القرآن الع يم، تفكابف كثير
؛ ُّٔ، صٖج حا ي  زادة  لى البيضاوي،كالقكجكم، 
؛ كالبقاعي، ْٖٓ، صٖج البحر ال حي ،كاألندلسي، 
قبس  ن نور  ؛ كالصابكني،ْٖٔ، صٖج ن م الدرر،

 عارج  ؛ كحبنكة،ِِٕ -ُِٕ، ص صُٔج القرآن،
؛ كابف العادؿ، ّٖٗ -ّٕٗ، ص صِجالت  ر، 
 .َْٖ، صَِ، جاللبا 

؛ َّّ، صٗج أضواء البيان،الشنقيطي، : راجع( ٗٔ)
؛ كعبده، ُُْٕ، صّج ص وة الت انير،كالصابكني، 

، ُٓج  تح البيان،؛ كالقنكجي، ُِْصت نير  زء  م، 
؛ ْٔٓ، صٓج  تح القدير، ؛ كالشككاني،َِّص

 .ُٓٗ، صَّجت نير ال راغ ،  كالمراغي،

، ٖج حا ي  زادة  لى البيضاوي، القكجكم،: راجع( َٕ)
، ٔج الحا ي   لى ال  لين،؛ كالصاكم، ِّٔ ص
 .ِٖٗص

 .ّٕٓ، ص ٖج ال توحات االهي ، الجمؿ،( ُٕ)

 

 .َِْ-َُْ، ص ٔالزمخشرم، الكشاؼ، ج( ِٕ)

 .َِْ، ص ٔ، جال صدر الناب  ذاته (ّٕ)

 .ّّْ، ص ٗجأضواء البيان،  الشنقيطي،( ْٕ)

 .ّّٔ-ّّٓ، صٗج ال صدر الناب  ذاته، (ٕٓ)

 .ِّٓ، صٖج البحر ال ديد، عجيبة،ابف : راجع (ٕٔ)

 .ََٓ، صٓج ال حرر الو يز، ابف عطية،( ٕٕ)

" كلفظ الديف: "قاؿ المرحـك األستاذ محمكد شاكر: فائدة( ٖٕ)
مف األلفاظ التي ليا في الذىف صكرة جامعة، أك ينبغي 

أف تككف ليا صكرة جامعة، فكاجب أف تعرؼ تماـ 
عميو مف المعاني  ، كما تراكـ"الديف"المعرفة حقيقة معنى 

الحادثة المتجددة، كأف نحاكؿ محاكلة صادقة تؤدم بنا 
إلى بمكغ عمة الركابط التي تجمع ىذه المعاني، كتشد 
قديـ معانيو كحديثيا بعضيا إلى بعض شدان محكمان، 
حتى يدؿ ىذا المفظ عمى معناه المركب، كىك المعنى 
 ".الذم لو صكرة جامعة في الذىف يدركيا عند سماعو

أبا يل وأن اء،  (ـُٖٗٗ/ ىػُُْٖ ت)محمكد شاكر 
-ُّٖـ، ص ص ُّٕٗ، ِالقاىرة، مطبعة المدني، ط

ُّٗ. 


