
١، العدد  ٦، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٦٩  

یب في سورة الكھف من خالل تفسیر الجاللینداللة الـتراك

(دراسة مقاِرنة بین أًقوال الجالل المحلي وغیره من المفسرین)

رين األُوممـاھر جـاسم حـسد. م.
كلیة اإلمام األعظم / نینوى-قسم أصول الدین 

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
ن كثیـرا وإ إن تفسیر الجاللـین مـن التفاسـیر التـي عنیـت كثیـرا  بتفسـیر التراكیـب القرآنیـة ،

من المفسرین قدیما ،وحدیثا قد أهمل هذا الجانب من الدراسات الداللیة . وقـد عنـي المحلـي ببیـان 

اف إلیــه ،والجملــة داللــة التراكیــب فــي ســورة الكهــف ، وهــي عنــده خمســة أنــواع : المضــاف والمضــ

تضـــح أن القـــول الـــراجح فـــي داللـــة التركیـــب واالفعلیـــة ،وصـــلة الموصـــول ،والصـــفة والموصـــوف . 

ِلینَ (ن القول الراجح في داللة أالذكر العام ،ولیس القرآن فحسب ،و ِذْكِرَنا)( إهالك األمم :)ُسنَُّة اْألَوَّ

لـهُ قولُ نَ ، والـراجح فـي (َسـروج عـن أمـر ربـهالخـ: )هبِـرَ أمـرِ عـنْ َفسـَق السابقة ، والراجح في داللة (

،ومعنـاه : )خالف بین المفسرین في داللة (بغیر نفـسهل علیه ،والسیسرًا) : نأمره بما نا یُ مرِ أ نْ مِ 

(فـي َمـْن أغفلنـا قلبـٌه عـْن ذكرنـا):مطلق مـن غیـر تقییـد لم تقتل نفسا حتى یجب القتل به ،والراجح 

ومعناه : الجنة.،)ْجرًا َحَسناً أ( خالف بین  المفسرین في والبأحد، 
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Abstract:
Semantic explanation of the Holy Koran is considered a basic

aspect in linguistic one of the Holy Koran. it does not concern one word

of the Koran only. but it also deals with structure of the Koran . every

speech consists of many parts to signify separately one part of meaning in
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the structure of the Koran . significance of Koran structure has an

extensive and important aspect in (the Cave) (chapter of the Holy Koran)

in (Tafseer Al-Jalalain) the number of Koran structure in this chapter was

(47). As follow:

1.Adjunt.(18) structure

2. Verbal sentence .(17)

3. Phrase .(5) structure

4. Relative. (4) structure

5. Adjective and substantive.(3) structure

المقدمة :
الحمــد هللا رب العــالمین، والصــالة والســالم علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین، 

وبعد:

لة الماجستیر، والدكتوراه في التفسیر اللغوي للقـرآن، كشـفت النقـاب فعندما كنت أكتب رسا

اصــة مــا فعلتــه فــي رســالة عــن شــيء مــن الدراســات الداللیــة القرآنیــة، وأزحــت اللثــام عــن ذلــك، وبخ

وكنت في بحوثي ودراساتي وقراءاتـي فـي علـم التفسـیر، وتدریسـي للطلبـة هـذا، العلـم، ،)١(الدكتوراه

هـ)، كنت أقف ٧٤١م األعظم / قسم نینوى في تفسیر ابن جزي الكلبي (توبخاصة في كلیة اإلما

كثیرًا عند هذا الجانب من علم التفسیر الذي یخّص داللة األلفاظ القرآنیة، وتراكیبها، وعندما كنت 

أقرأ كثیرًا في تفسیر الجاللین المختصر في ألفاظه، وجمله، وتراكیبه، الكثیر في معانیـه، وفوائـده، 

فـــي مفاهیمـــه، وأفكـــاره، معتمـــدًا فـــي ذلـــك أحیانـــًا كثیـــرًة علـــى عـــدد مـــن حواشـــیه، كحاشـــیة والواســـع

الجمل، ومختصـرها حاشـیة الصـاوي، وعـدد مـن الدراسـات الخاصـة بهـذا التفسـیر الجلیـل، والنـافع، 

كنــت فــي ذلــك أجــد مباحــث داللیــة كثیــرة، فــي أثنــاء تفســیر اآلیــات، والنصــوص القرآنیــة، وبخاصــة 

أكثــر مــن داللــة التراكیــب، –علیهمــا رحمــة اهللا –اظ المفــردة، التــي عنــي بهــا الجــالالن داللــة االلفــ

وكنت أجـد أیضـًا أهتمامـًا لـیس قلـیًال لهمـا بداللـة التراكیـب، فرأیـت مـن الفائـدة، واألهمیـة أن أكتـب 

مـــن بحثـــًا یبـــین مـــدى اهتمـــام الـــرجلین بهـــذا الجانـــب أوًال، ثـــم مقارنـــة أقـــوال الجـــالل المحلـــي بغیـــره 

المفسرین حتى یكون األمر أكثر وضوحًا، وأعظم نفعًا، وأوسع دراسة، وأكمل منهجًا. 

لمحمـد جمـال الـدین القاسـمي)، جامعـة الموصـل، كلیـة –محاسن التأویـل –التي بعنوان (التفسیر اللغوي في  )١(

م).٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ن توفیق إبراهیم (اآلداب، قسم اللغة العربیة، بإشراف األستاذ الدكتور محیي الدی
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ویمكن إیضاح أهمیة هذه الدراسة المقارنة بما یأتي: 

إن تفســیر الجاللــین مــن التفاســیر التــي ُعنیــت بتفســیر التراكیــب القرآنیــة كثیــرًا، وقــد بلــغ عــدد .١

) موضـــعًا بأنواعهـــا ٤٦فـــي ســـورة الكهـــف فقـــط (المواضـــع التـــي فّســـر فیهـــا المحلـــي التراكیـــب 

المختلفة وهذا عدد غیر قلیل في سورة واحدة. 

إن هــذه الدراســة المقارنــة ستكشــف لنــا مــدى اهتمــام المفســرین قــدیمًا، وحــدیثًا بداللــة التراكیــب .٢

وبخاصــة أصــحاب المعــاني، –القرآنیــة، وقــد تبــّین لنــا أن كثیــرًا مــن المفســرین قــدیمًا، وحــدیثًا 

قــد أهمــل هــذا الجانــب مــن الدراســات الداللیــة للقــرآن؛ إذ كــان -ریــب القــرآن، ومــا شــابههموغ

اهتمامهم أكثر بداللة األلفاظ المفردة.

الوقوف عند القول الراجح، و األقرب إلى الصواب فـي أقـوال المفسـرین كمـا سیتضـح فـي هـذه .٣

الدراسة. 

یرهــا فــي هــذا التفســیر؛ فألنهــا أمــا ســبب آختیارنــا ســورة الكهــف موضــوعًا للدراســة دون غ

السورة األولى التي فسـرها المحلـي مـن النصـف الثـاني للقـرآن، وقـد ذكـر فیهـا مواضـع كثیـرة لداللـة 

التراكیــب، وقــد أرتأیــُت أن یكــون العمــل فــي هــذه الســورة أقــرب نفعــًا، وأقــوى داللــة، وأكثــر دقــة مــن 

وقبل البدء بهذه الدراسة البد أن أذكر ما یأتي:غیرها.

) تفسـیرًا، هـي التفاسـیر التـي فیهـا ١٨إن التفاسیر التي اعتمدت علیها فـي المقارنـة، وعـددها (.١

مجال غیر قلیل للدراسات الداللیة القرآنیة، والتي ُعنیت أیضًا بجانب من داللة التراكیب.

إن التقســیم الموضــوعي الــذي اعتمــدت علیــه فــي مــادة البحــث هــو تقســیم نحــوي محــض، وهــو .٢

ذي أرتأیت أن یكون المناسب للمادة، ویدخل من باب االجتهاد، وعدم القطع.التقسیم ال

منهجي في البحث ذكر قول المحلي أوًال، ثم ذكر أقـوال المفسـرین، وبعـد ذلـك اسـتخراج القـول .٣

الــراجح ســواء أكــان قــول المحلــي، أم غیــره، إذا كــان فــي المســألة خــالف بــین المفســرین، وٕاال 

ألة ال خالف فیها بینهم. اكتفیت، وبیّنُت أن المس

والحمد هللا رب العالمین
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:تمھید 
في حیاة المحلي الشخصیة والعلمیة : -أ

هـو جـالل الـدین محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن ابـراهیم المحلـي الشـافعي ، ُلقّـب بتفتــازاني 

، واشـــتهر فـــي عـــدد مـــن العلـــوم كالفقـــه ، وعلـــم الكـــالم ،   )هــــ ٧٩١(العـــرب ، ولـــد بمصـــر ســـنة 

أصول الفقه ، والنحو ، والمنطق ، وغیر ذلك ، واتصف بالذكاء ، والفهم ، وقیل فیه: " إّن ذهنه و 

یثقب الماس "، وأما هـو فقـال عـن نفسـه: " إّن فهمـي ال یقبـل الخطـأ "، وكـان علـى طریـق السـلف 

رة منهجًا ، في الصالح ، والورع ، واألمر بالمعروف ، والنهي عـن المنكـر ، ومـن صـفاته المشـهو 

أنه كان " یواجه أكابر الظلمة ، والحكام ، ویأتون إلیه فال یلتفت إلیهم ، وال یأذن لهم في الـدخول 

علیه " .

ومن أهم شیوخه : البدر محمود األقصرائي ، والبرهان البیجـوري ، والشـمس البسـطامي ، 

یحصـى كثـرة ، والعالء البخاري ، والشرف بن كویك ، وغیرهم . وتتلمـذ علیـه مـن الطـالب مـن ال

وتخرج به جماعة منهم .

ومن أهم مؤلفاته وأشهرها : شرح جمع الجوامع في األصول ، وشرح المنهـاج فـي الفقـه ، 

وشرح القواعد البن هشام ، وحاشیة علـى جـواهر األسـنوي ، وشـرح الشمسـیة فـي المنطـق ، وأجـّل 

آن .  توفي في یوم السبت من كتبه : تفسیر القرآن الذي كتب منه أول سورة الكهف إلى آخر القر 

. )١(ـ رحمه اهللا تعالى ـ )هـ٨٦٤(شهر رمضان سنة 

تفسیر الجاللین: -ب

صـــاحب تفســـیر الجاللـــین الجــــالالن : المحلـــي ـ وقـــد ســـبقت ترجمتـــه ـ ، والســـیوطي 

هــ)، وقـد فّسـر المحلـي ـ رحمـه اهللا ـ القسـم الثـاني مـن القـرآن ابتـداًء مـن سـورة الكهـف إلـى ٩١١ت(

ایــة ســورة النــاس مــع ســورة الفاتحــة ، وأّمــا الســیوطي فقــد أكمــل القــرآن كّلــه بتفســیر القســم األول نه

ابتداًء من سورة البقرة إلى نهایة سورة اإلسـراء ، وبـذلك یكـون تفسـیر سـورة الكهـف مـن اختصـاص 

.)٢(جالل الدین المحلي ـ رحمه اهللا ـ

ــ دكتور المرحــوم محمــد حســین الــذهبي أمــا مــنهج الجاللــین فــي هــذا التفســیر فیصــفه لنــا ال

فــالجالل المحلــي فّســر الجــزء الـذي فّســره بعبــارة مــوجزة محــررة ، فــي غایــة …بقولـه : " وبعــد هــذا 

الحســن ، ونهایــة الّدقــة . والجــالل الســیوطي تابعــه علــى  ذلــك ولــم یتوســع ؛ ألنــه التــزم بــأن یــتم 

، ومــــا بعــــدها ،  ٤٤٣/  ١)  تنظــــر ترجمتــــه فــــي: حســــن المحاضــــرة فــــي تــــاریخ مصــــر والقــــاهرة للســــیوطي : ١(

  .  ٢٣٠/  ٦، واألعالم: ٤١،  ٤٠، ٧/٣٩، والضوء الالمع للسخاوي:  ٣٠٤، ٧/٣٠٣وشذرات الذهب:

  . ٣٣٤/  ١)  التفسیر والمفسرون للذهبي : ٢(
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وعلـى  …ضـح هـو ذلـك فـي مقدمتـه الكتاب على النمط الذي جـرى علیـه الجـالل المحلـي، كمـا أو 

، ذكـــر مـــا یفهـــم مـــن كـــالم اهللا تعـــالى، فالســـیوطي قـــد نهـــج فـــي تفســـیره مـــنهج المحلـــي مـــنالجملـــة

واالعتماد على أرجح األقوال ، وٕاعـراب مـا یحتـاج إلیـه ، وتنبیـه علـى القـراءات المختلفـة المشـهورة 

ة ، وأعاریـب محّلهـا كتـب على وجه لطیف،وتعبیر وجیـز، وتـرك التطویـل بـذكر أقـوال غیـر مرضـی

. )١(العربیة" 

ومـــنهج الجاللـــین فـــي هـــذا التفســـیر هـــو التفســـیر بـــالرأي المحمـــود ، وهـــو تفســـیر مـــوجز ، 

ومختصر إلى حدٍّ كبیر، ومـع ذلـك فهـو ـ كمـا یقـول الـذهبي ـ مـن التفاسـیر القیّمـة ، ومـن أعظمهـا 

كثیـرة ، وُألفـت علیـه عـدة حـواٍش ، أهمهـا حاشـیتا انتشارًا ، وأكثرها تداوًال ونفعًا، وقـد طبـع طبعـات 

. )٢(الجمل والّصاوي 

ج. مفهوم داللة التراكیب القرآنیة 

تعــّد الدراســات الداللیــة للقــرآن مــن األنــواع األساســیة للتفســیر اللغــوي للقــرآن، وهــو مــنهج 

الداللـة، والمعنـى أصیل من مناهج التفسیر، وهي ال تتنـاول القضـایا اللغویـة العامـة، وٕانمـا تتنـاول

المتعلقیِن باأللفاظ القرآنیة، وتراكیبها.

والدراســات الداللیــة للقــرآن ال تخــتص فقــط بداللــة المفــردة القرآنیــة الواحــدة،  وٕانمــا تتنــاول 

أیضـًا مـا یسـّمى بالتركیـب القرآنـي، وهـو كـل كـالٍم مرّكـب مـن ّعـدة أجـزاء لیـدّل علـى معنـى مرّكـب 

ویّشـكل هـو، .)٣(لى حـدة علـى جـزء مـن المعنـى فـي التركیـب القرآنـي واحد ال یدل كّل جزء منه ع

وداللة األلفاظ المفردة المادتین األساسیتین لهذه الدراسات.

وأكثر ما نجد داللـة التراكیـب فـي كتـب التفسـیر التـي ُعنیـت كثیـرًا بهـذا المجـال، وبخاصـة 

خشـري، ومـدارك التنزیـل للنسـفي، التفاسیر التـي غلـب علیهـا الطـابع اللغـوي، كتفسـیر الكشـاف للزم

ــــین (المقدمــــة) : )  ح١( ، دار الجیــــل ، بیــــروت ، وینظــــر : التفســــیر  ٤/  ١اشــــیة الصــــاوي علــــى تفســــیر الجالل

ــــدكتور كاصــــد  ٣٣٦،  ٣٣٥/  ١والمفســــرون :  ــــرآن الكــــریم ، لل ــــي تفســــیر الق ــــین ف ، وینظــــر : مــــنهج الجالل

ــــــــــدین ، العــــــــــدد ( ــــــــــة آداب الراف ــــــــــدي ، (القســــــــــم األول) ، مجل ــــــــــران (٥الزی   هـــــــــــ) ١٣٩٤م) ، (١٩٧٤) ، حزی

هــــــــ) ، وینظــــــر : الشـــــــیخ  ١٣٩٧م) ، ( ١٩٧٧) ، آب (٨و(القســــــم الثــــــاني) مـــــــن المجلــــــة نفســـــــها ، العــــــدد(

، رســـالة ماجســـتیر للطالـــب أیـــاد مظفـــر الرمضـــاني  ٦١،  ٦٠الجمـــل ومنهجـــه فـــي حاشـــیته علـــى الجاللـــین : 

  م) .    ١٩٩٦جامعة صدام للعلوم اإلسالمیة (

  . ٣٣٧/  ١)  التفسیر والمفسرون : ٢(

، ومـا بعـدها، للـدكتور محیـي الـدین توفیـق ابـراهیم، مجلـة المجمـع ٥المصطلح اللغوي في القـرآن الكـریم ص:  )٣(

م). ١٩٨٦)، كانون األول (٤)، الجزء (٧٣العلمي العراقي، المجلد (
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والبحر المحـیط ألبـي حیـان، وغیرهـا مـن كتـب التفسـیر التـي ُعنیـت بـذلك كتفسـیر الجاللـین میـدان 

هذه الدراسة، كما سیتضح الحقًا. 

مباحث الدراسة المقارنة: 
یمكـــن تقســـیم هـــذه الدراســـة التـــي تتنـــاول مقارنـــة أقـــوال المحلـــي بغیـــره مـــن المفســـرین إلـــى 

اآلتیة التي تمثل أنواع التراكیب القرآنیة عنده، وهي خمسة أنواع، كما یأتي: المباحث

(المضاف والمضاف إلیه) المبحث األول

(الجملة الفعلیة) المبحث الثاني

(شبه الجملة) البحث الثالث

(الصلة والموصول) المبحث الرابع

(الصفة والموصوف) المبحث الخامس

بما یأتي: ویمكن تفصیل الكالم على ذلك 

المبحث األول (المضاف والمضاف إلیھ):
ببیـان داللـة التركیـب القرآنـي المكـون مـن (المضـاف  والمضـاف –رحمـه اهللا –عني المحلي 

) موضـعًا، ویمكـن تقسـیم ١٨إلیه) في سورة الكهف، وقد بلغ عدد مواضع هذا النوع مـن المركـّب (

ذلك إلى قسمین: 

المضاف إلى الضمیر.. أ

لى اسم ظاهر. المضاف إ. ب

أ. المضاف إلى الضمیر: 

وهــو أكثــر مــن الثــاني (المضــاف إلــى اســم ظــاهر) ورودًا فــي ســورة الكهــف؛ إذ بلــغ عــدده 

بـأن ) ١())َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنـا) مواضع. من ذلك ما ذكره في قوله تعالى: ((١٠(

)، -ذكـر –ح أن هذا الجزء مركب من المضاف (وهو كلمة . ویتض)٢(معنى قوله (ذكرنا): القرآن 

)، وداللـة هـذا المركـب بهـذا المعنـى ال تتحقـق بأحـد الجـزأین، -نـا–والمضاف إلیه (وهو الضمیر 

وٕانما بتركیبهما معًا، وال یدل أحـد الجـزئین علـى جـزء المعنـى الـذي یـدّل علیـه المركـّب كـامًال. وقـد 

 ٢٨سورة الكهف:  )١(

) قولــه تعــالى: ٢٩٥نظــر: ص (، تحقیــق: هــاني الحــاج، المكتبــة التوفیقــة، القــاهرة. وی٢٩٧تفســیر الجاللــین:  )٢(

) قولــه ٣٠٤) قولــه تعــالى: (عروشــها)، و ص (٢٩٨) قولــه تعــالى: (أحــدهما)، و ص (٢٩٧(عبــده)، و ص(

تعالى (عبادي)، وغیرها. 
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لمركـب قبـل المحلـي، وبعـده علـى عـدة أقـوال یمكـن إجمالهـا بمـا اختلف المفسرون في تفسیر هـذا ا

یأتي:

. ولعلهـم )٢(، والنسـفي)١(عدد من المفسرین لـم یفسـروه، واكتفـوا بقـولهم: " الـذكر"، كالزمخشـري .١

یریدون بذلك الذكر العام، ولیس القرآن فحسب.

.)٤(، واآللوسي )٣(قول بأن معناه: جناب اهللا تعالى. وهو قول أبي السعود .٢

.)٥(قول بأن معناه: التفّكر في الوحدانیة. وهو قول محمد الطاهر ابن عاشور .٣

هـو القـول الـراجح، –إن أرید بـه الـذكر العـام –أن القول األول  –واهللا أعلم  –ویبدو لي 

لما یأتي: 

عدم وجود ما یخّصص الذكر بالقرآن في اآلیة الكریمة. .١

لـم تكـن ...))ا.َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنآلیة بقولـه ((في ا –عز وجل –أن الذي وصفه اهللا .٢

، وٕانمـــا حالـــه یـــدّل علـــى غفلتـــه عـــن -كمـــا فســـره المحلـــّي بـــذلك –غفلتـــه عـــن القـــرآن فحســـب 

القرآن، وذكر اهللا تعالى، وآستحضاره في القلوب، والتفكر في وحدانیتـه، وعظمتـه، ونحـو ذلـك 

بمعناه العـام، وهـذا أمـر معلـوم فـي أصـول اإلسـالم، وعقیدتـه، مما یدخل في (ذكر اهللا تعالى) 

وفكره. 

ب.المضاف إلى اسم ظاهر: 

) مواضـع مثـال ذلـك مـا ذكـره فـي قولـه تعـالى: ٨وهو أقل مـن النـوع األول؛ إذ بلـغ عـدده (

ِلینَ ( اف، والمضاف إلیـه)، ، فقد بّین داللة التركیب المكّون من (المض)٦()ِإال َأْن تَْأِتَیُهْم ُسنَُّة اَألوَّ

ِلینَ وهو قولـه (( . وهـذا المعنـى ال یتحقـق بأحـد )٧())، بـأن معنـاه: اإلهـالك المقـّدر علـیهم ُسنَُّة اَألوَّ

الجــزأین (المضــاف) أو (المضــاف إلیــه)، بــل بتركیبهمــا معــًا. بحیــث یصــیران جــزءًا واحــدًا، ال یــدل 

.أحدهما على جزء المعنى الذي یدّل علیه التركیب كامالً 

م) ١٩٨٣. دار الفكر، الطبعة األولى، (٢/٤٨٢الكشاف:  )١(

. دار الفكر. (د.ت)٢/١١مدارك التنزیل:  )٢(

م).١٩٩٤. دار إحیاء التراث العربي (بیروت)، الطبعة الرابعة، (٥/٢١٩إرشاد العقل السلیم:  )٣(

م) ٢٠٠٠. دار إحیاء التراث العربي، الطبعة األولى، (٥/٣٣٣روح المعاني:  )٤(

. دار سحنون (تونس). ١٥/٣٠٦التحریر والتنویر:  )٥(

.٥٥سورة الكهف:  )٦(

) قولــه: (مجمــع البحــرین)، و ٣٠٠اهللا)، و ص () قولــه: (آیــات٢٩٥. وینظــر ص (٣٠٠تفســیر الجاللــین:  )٧(

) قوله (جنات الفردوس). وغیرها. ٣٠٤ص (
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وقـــد اختلفـــت عبـــارات المفســـرین قبـــل المحلـــي وبعـــده فـــي معنـــى هـــذا المركـــّب، علـــى ّعـــدة 

أقوال، یمكن إجمالها بما یأتي: 

قول بأّن معناه: إهالك األمم المذكورة، وعـذابهم فـي الـدنیا مـن اآلستئصـال، والمسـخ، والغـرق، .١

فسـرین، وجمهـورهم كـابن والصیحة، والخسف، والظُّلة، والّریح، وغیر ذلك. وهو قول غالـب الم

) ٤(هــ)، والنسـفي٥٤٦(ت ) ٣(هــ)، وابـن عطیـة ٥٣٨، (ت)٢(هـ)، والزمخشـري ٢٧٦(ت ) ١(قتیبة

هـــ)، ٧٥٤(ت  )٦(هـــ)، وأبــي حیــان٧٤١(ت  ) ٥(هـــ)، وابــن جــزي الكلبــي ٧٠١(ت  ) ٤(والنســفي

(ت ) ٩(هـــــ)، والقاســــمي ١٢٧٠(ت ) ٨(هـــــ)، واآللوســــي ٩٥١(ت  ) ٧(هـــــ)، وأبــــي الســــعود ٧٥٤

وهو قول المحلي آنفًا، ولعله نقله عنهم.م)، ١٩١٤ -هـ ١٣٣٢

هـ).٣٣٨(ت) ١٠(قول بأن معناه: معاینة العذاب. وهو قول أبي جعفر النحاس .٢

.)١١(قول بأن معناه: طریقتهم في الكفر. وهو قول محمد الطاهر ابن عاشور .٣

ولعّل القول الراجح من هذه األقوال هو القول األول؛ لسببین، هما: 

الب المفسرین، وجمهورهم. األول: أنه قول غ

والثـــاني: أن موضـــوع اآلیـــة الكـــالم علـــى العـــذاب، والهـــالك بأنواعـــه الســـابقة الـــذي أصـــاب األمـــم 

السابقة ولیس طریقتهم في الكفر، أو غیرها من األقوال، واهللا أعلم. 

المبحث الثاني (الجملة الفعلیة): 
ـــة المرّكـــب القرآنـــي المكـــ ّون مـــن الجملـــة الفعلیـــة، فـــي حـــالتي عنـــي المحلـــي أیضـــًا ببیـــان دالل

) موضــعًا، ویمكــن ١٧الماضــي، والمضــارع، وقــد بلــغ عــدد مواضــع هــذا النــوع فــي ســورة الكهــف (

تقسیم ذلك إلى ما یأتي: 

م).١٩٧٨، تحقیق: السید أحمد صقر، دار الكتب العلمیة. بیروت، (٢٦٩تفسیر غریب القرآن:  )١(

. ٢/٤٨٩الكشاف:  )٢(

هرة)، الطبعة الثانیــة، (د.ت) ، دار الفكر العربي، ودار الكتاب اإلسالمي (القا٩/٣٤٠المحرر الوجیز:  )٣(

.٢/١٧مدارك التنزیل:  )٤(

، دار األرقم (بیروت).٤٦٨/ ١التسهیل لعلوم التنزیل:  )٥(

م).١٩٩٢، دار الفكر، (٧/١٩٤البحر المحیط:  )٦(

. ٥/٢٣٠إرشاد العقل السلیم:  )٧(

. ٤٧٨/ ١٥روح المعاني:  )٨(

م). ١٩٧٨ة الثانیة (، دار الفكر، الطبع٧/٥٧محاسن التأویل:  )٩(

م). ٢٠٠٤. تحقیق الدكتور یحیى مراد، دار الحدیث (القاهرة)، (٦٩٩/ ٢معاني القرآن:  )١٠(

. ١٥/٣٥٠التحریر والتنویر:  )١١(
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أ. الجملة الفعلیة في حالة الماضي: 

نِّ ِإال ِإْبِلیَس َكـاَن ِمـْن اْلِجـ) مواضع. من ذلك ما ذكره في قوله تعالى (٩وقد بلغ عددها (

) بأّن معناها: خرّج َعْن َفَسَق َعْن َأْمِر َربِّهِ ؛ إذ بّین داللة الجملة الفعلیة ()١()َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّهِ 

. وهذا المعنـى ال یتحقـق إال بتركیـب الجملـة مـن هـذه األجـزاء (الفعـل )٢(َعْن طاعته بترك السجود 

كــلُّ جــزٍء علــى ِحــَدة علــى جــزء المعنــى الماضــي والجــار والمجــرور والمتعلقــات األخــرى)، وال یــدلّ 

الذي یدّل علیه المركّب كامًال. 

ـدة أقـوال یمكـن إیجازهـا  وقد آختلف المفسرون قبل المحلي، وبعده في هذا المعنـى علـى عٍّ

بما یأتي: 

قـــول بـــأن معنـــى الجملـــة: الخـــروج عـــن أمـــر ربـــه، والعـــدول عـــن أمـــره، وطاعتـــه فـــي الســـجود، .١

الن عنـــه، والمفارقـــة لـــه، ونحـــو ذلـــك، وهـــو قـــول غالـــب المفســـرین والتجـــاوز عـــن ذلـــك، والمـــی

، وقــول )٥(هــ)، والقـول األول للزمخشـري  ٣١٠، (ت )٤(، والطبـري )٣(وجمهـورهم. كـأبن قتیبـة 

، والقـول األول ألبـي )٩(، وأبـي حیـان )٨(، وابن جزي الكلبـي )٧(، والنسفي )٦(وقول ابن عطیة 

، وغیــرهم، )١٣(، والطــاهر ابــن عاشــور )١٢(ي ، والقاســم)١١(، وقــول اآللوســي )١٠(ألبــي الســعود 

وهو القول الذي قاله المحلي. 

هـ) ٢١٠(ت ) ١٤(قول بأن معناها: الجور عن أمر رّبه، والكفر به، وهو قول أبي عبیدة.٢

  .٥٠سورة الكهف:  )١(

) قولــه: (أخــتلط بـــه ٢٩٨) قولــه: (ضــربنا علــى آذانهــم)، و ص(٢٩٤. وینظــر ص (٢٩٩تفســیر الجاللــین:  )٢(

) قوله: (جاء وعد ربي)، وغیرها. ٣٠٤وص ( نبات األرض)،

. ٢٦٨تفسیر غریب القرآن:  )٣(

م).٢٠٠٢. دار ابن حزم (بیروت)، ودار األعالم (َعمَّان)، الطبعة األولى (١٥/٣١٩جامع البیان:  )٤(

. ٢/٤٨٨الكشاف:  )٥(

.٩/٣٣٠المحرر الوجیز:  )٦(

.٢/١٦مدارك التنزیل:  )٧(

.١/٤٦٧یل: التسهیل لعلوم التنز  )٨(

. ٧/١٩٠البحر المحیط:  )٩(

.٥/٢٢٧إرشاد العقل السلیم:  )١٠(

.١٥/٣٦٩روح المعاني:  )١١(

.١١/٥٤محاسن التأویل:  )١٢(

. ١٥/٣٤١التحریر والتنویر:  )١٣(

م) ١٩٨١. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، (١/٤٠٦مجاز القرآن:  )١٤(
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؛ إذ لــم )١()اُســُجدوا آلدمقــول بــأن معناهــا: صــار فاســقًا كــافرًا بســبب أمــر ربــه الــذي هــو قولــه (.٣

، والقول الذي ذكره )٢(لما أبى السجود. وهو القول الثاني للزمخشري یمتثل ألمره، ولوال األمر 

.)٤(، والقول الثاني ألبي السعود )٣(ذكره أبو حیان بصیغة (قیل) 

أن القول األول هو الراجح؛ لسببین:  –واهللا أعلم  –بعد عرض هذه األقوال أرى 

هو قول غالب المفسرین، وجمهورهم .١

عماله المشهور في لغة العرب؛ إذ إّن معناه في اللغـة: الخـروج، أن داللته بهذا المعنى هو است.٢

َطَبـُة َعـْن ِقشـِرها خرجـت"یقـال: " َفَسَق عـن أمـر ربٍّه خـرَج، وَفَسـَقِت  ، واسـتعمل مجـازًا فـي )٥(الرُّ

.)٦(الخروج، والتجاوز 

ب. الجملة الفعلیة في حالة المضارع: 

ــَل كــره فــي قولــه تعــالى () مواضــع. مــن ذلــك مــا ذ٨وقــد بلــغ عــددها ( ــْن آَمــَن َوَعِم ــا َم َوَأمَّ

؛ فقد بّین داللة الجملة الفعلیة التي فعلها )٧()َصاِلًحا َفَلُه َجزَاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُیْسرًا

بـأن معناهـا: نـأمره بمـا ًیسـهُل علیـه (سـنقوُل لـه مـِن أمرنـا ُیْسـرًا)فعلها فعل مضارع، وهـي قولـه: 
. وهــذا المركــّب أیضــًا ال یمكــن أن یــدّل كــل جــزء منــه علــى حــدة علــى جــزء المعنــى الــذي یــدّل )٨(

علیه المركّب كامًال. وأما المفسرون فقد اختلفوا في ذلك قبل المحلي، وبعده، وكما یأتي: 

ه مـن ین لـقول بأن معناه: سنعلِّمُه نحن في الدنیا ما تیّسر لنا تعلیمه مّما یقّر به إلى اهللا، ویلـ.١

.)٩(القول. وهو قول الطبري

. ٥٠سورة الكهف:  )١(

. ٢٨٨/ ٢الكشاف:  )٢(

.١٩٠/ ٧البحر المحیط:  )٣(

. ٥/٢٢٧إرشاد العقل السلیم:  )٤(

. ١/٤٦٧م)، والتسهیل لعلوم التنزیل: ١٩٨٣(الفسق)، دار الفكر، ( ٣/٢٧٦القاموس المحیط:  )٥(

. ٣٤١/ ١٥التحریر والتنویر:  )٦(

. ٨٨سورة الكهف:  )٧(

) قولـه: (أحـدث ٣٠١أحسن عمـًال)، وص (قوله:(ال نضیع أجر َمْن  ٢٩٧وینظر:ص ٣٠٣تفسیر الجاللین:  )٨(

قولــه (ال نقــیم لهــم یــوم القیامــة وزنــًا)،  ٣٠٤قوله:(یریــد أن یــنقّض)، و ص ٣٠٢(أحــدث لــك منــه ذكــرًا)،وص

وغیرها. 

.٢٥/ ١٦جامع البیان:  )٩(
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قول بأن معناه: ال نأمره بالصـعب الشـاّق، ولكـن بالسـهل المتیسـر مـن الزكـاة، والخـراج، وغیـر .٢

، وهـــو قریـــب مـــن قـــول )٣(هــــ)، والنســـفي ٦٠٤(ت ) ٢(، والـــرازي )١(ذلـــك. وهـــو قـــول الزمخشـــري

المحلي أنفًا.

) ٤(مــــــن أمرنـــــا. وهــــــو قـــــول الخــــــازنقـــــول بـــــأن معناهــــــا: نلـــــین لــــــه القـــــول، ونعاملـــــــه بالُیســـــر.٣

هـ).٧٤١(ت 

بالتیسیر علیهم، وال یقاُل لهم ما یتكلفونه مّما هو –عز وجّل –قول بأّن معناه: وعٌد من اهللا .٤

. وهو معنى قول المحلي أنفًا. )٦(، وأبي حّیان )٥(شاّق علیهم. وهو قول ابن جزي الكلبي 

هــــو الــــراجح، وهــــو مجمــــوع القــــولین (الثــــاني أن قــــول المحلــــي  –واهللا أعلــــم  –والــــذي أراه 

والرابع) أیضًا من األقوال السابقة؛ وذلك لسببین: 

األول: هو قول غالب المفسرین، وجمهورهم. 

یــدالن علــى التكــالیف والثــاني: ألن داللــة (القــول) و (األمــر) الــواردیِن فــي اآلیــة، واّللــذینِ 

الشرعیة بـالقول، واألمـر اإللهیـیِن هـي داللـة عامـة تشـمل جمیـع التكـالیف واألوامـر اإللهیـة، ولـیس 

فقط (التعلیم) كقول الطبري، أو (لین القول) كقول الخازن، أو أّي قول یخّصص هذا العام، ولیس 

في اآلیة شيٌء من ذلك. 

المبحث الثالث (شبھ الجملة): 
محلــي أیضــًا ببیــان داللــة التركیــب القرآنــي مــن نــوع (شــبه الجملــة)، وقــد بلــغ عــدده عنــي ال

؛ إذ بــین )٧()َقــاَل َأَقَتْلــَت َنْفًسـا َزِكیَّــًة ِبَغْیــِر َنْفـسٍ ) مواضـع. مـن ذلــك مـا ذكـره فــي قولـه تعـالى: (٥(

لــم تقتــل داللــة شــبه الجملــة المكــّون مــن (الجــار والمجــرور)، وهــو قولــه: (بغیــر نفــس) بــأن معنــاه: 

. ویتضح أّن هذا التركیب ال یمكن أن یدل كل جزء منه على حدة على جزء المعنـى الـذي )٨(نفساً 

الذي یدل علیه التركیب كامًال.

. ٤٩٨/ ٢الكشاف:  )١(

).. تحقیق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفیقیة (القاهرة٢١/١٥٢التفسیر الكبیر:  )٢(

. ٢/٢٤مدارك التنزیل:  )٣(

.٢٢٤/ ٣لباب التأویل:  )٤(

. ٤٧٤/ ١التسهیل لعلوم التنزیل:  )٥(

. ٢٢٢/  ٧البحر المحیط:  )٦(

. ٧٤سورة الكهف:  )٧(

) قولـــــه: (كـــذلك)، ٣٠٣) قولــه: (كمـــا خلقنـــاكم أول مــّرة)، وص (٢٩٩. وینظـــر ص (٣٠١تفســیر الجاللـــین:  )٨(

وقوله (من دونهما). 
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أمــا المفســرون قبــل المحلــي، وبعــده فیكــاد غــالبهم ال یــذكر تفســیر هــذا التركیــب، وداللتــه، 

وقلیل منهم من فّسره، وكما یلي: 

، )١(ســًا حتـى یجــب علیهـا القتـل بــه، وهـو قـول أبـــي جعفـر النحــاسقـول بـان معنــاه: لـم تقتـل نف.١

.)٣(، والقاسمي )٢(والخازن 

.)٥(، والنسفي )٤(قول بأن معناه: لم تقتل نفسًا فیقتّص منها. وهو قول الزمخشري.٢

ویالحــظ  أنــه ال خــالف بــین المفســرین فــي تفســیر هــذا التركیــب، وأن المحلــي لــم یخــالفهم 

هذا التفسیر منهم مختصرًا. أیضًا بل لعله نقل 

المبحث الرابع (صلة الموصول): 
عني المحلي أیضًا ببیان التركیب القرآني المؤلف من (الموصـول، وصـلته)، وقـد بلـغ عـدده 

، )٦()َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنـا َواتََّبـَع َهـَواهُ ) مواضع.من ذلك ما ذكره في قوله تعالى: (٤(

.)٧() هو: عیینـة بـن حصـن، وأصـحابه َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَناوقد بّین بأّن المقصود في قوله: (

ویتضح بأنه تركیب مؤلف من اسم الموصول (َمْن)، وصلته التي بعـده، وال یمكـن أن یـدّل كـل جـزء 

.من هذا التركیب على حدة على جزء المعنى الذي یدّل علیه التركیب كامالً 

أمـا المفســرون قبــل المحلــي، وبعــده فیكــاد غــالبهم ال یــذكر تفســیره، وداللتــه، والــذین فسَّــروه 

قلٌة منهم، وكما یأتي: 

، )٨(قول بأن المقصود منه: عیینـة بـن حصـن، واألقـرع بـن حـابس، وذووهـم وهـو قـول الطبـري.١

، وأبــي حیــان )١١(، وقـول ابــن جــزي الكلبــي )١٠(، وذكــره ابــن عطیــة بصــیغة (قیــل) )٩(والخـازن 
،  وهو قول المحلي آنفًا.)١(

. ٧٠٣/ ٢معاني القرآن:  )١(

. ٢٢٠/ ٣لباب التأویل:  )٢(

. ٦٥/ ١١محاسن التأویل:  )٣(

. ٤٩٣/ ٢الكشاف:  )٤(

. ٢٠/ ٢مدارك التنزیل:  )٥(

) قوله: (ما قدمت یداه)، و ص ٣٠٠) قوله: (ما على األرض)، وص (٢٩٤:وینظر ص (٢٨سورة الكهف:  )٦(

) قوله: (ما مكني فیه ربّي). ٣٠٣ص (

.٢٩٧تفسیر الجاللین:  )٧(

. ٢٩٠/ ١٥جامع البیان:  )٨(

. ٢٠٩/ ٣) لباب التأویل: ٩(

. ٢٨٩/ ٩المحرر الوجیز:  )١٠(

. ٤٦٤/ ١التسهیل لعلوم التنزیل:  )١١(



…داللة الـتراكیب في سورة الكهف من خالل تفسیر الجاللین

٨١

قول بأن المقصود منه:عظماء الكفار من أهل مكة، ومن قریش، وهو القول الذي رّجحه ابـن .٢

، مستدلیِن لذلك بأن السورة مكّیة.)٣(، وأبو حیان )٢(عطیة 

قــول بــأن المقصــود منــه: َمــْن هــذه صــفته. وهــو القــول الثالــث البــن عطیــة الــذي ذكــره بصــیغة.٣

.)٤((قیل)

.)٥(قول بأن المقصود منه: أمّیة بن خلف. وهو القول الثاني للخازن الذي ذكره بصیغة (قیل).٤

.)٦(قول بأن المراد منه: مطلق من غیر تقیید. وهو القول الثاني الذي رجحـه ابن جزي.٥

ان القــول الــراجح مــن هــذه األقــوال هــو القــول الــذي رّجحــه –واهللا أعلــم  –والــذي یبــدو لــي 

بـــأّن المـــراد باآلیـــة مطلـــق مـــن غیـــر تقییـــد بأحـــٍد، وتخصیصـــه بـــه وأّن –رحمـــه اهللا -ابـــن جـــزي 

المقصــود فــي اآلیــة یشــمل جمیــع المــذكورین فــي األقــوال الســابقة، وكــّل واحــد مــنهم، وربمــا یشــمل 

غیرهم، وكل من هذه صفته كما في القول الثالث الذي ذكره ابن عطیة؛ لما یأتي: 

الخــالف فــي األقــوال الســابقة، حتــى إّن الخــالف حاصــل فــي ســبب نــزول ألجــل الخــروج مــن .١

اآلیة، و (من هو المقصود في اآلیة ؟).

عدد من المفسرین لم یفسروه، ولم یذكروا داللته، ومعناه وهم أكثر من الذین فسروه،كما ذكرنا .٢

الخـــالف أنفــًا، ولعـــّل الـــذین لـــم یفســـروه قصـــدوا بـــه األطـــالق وعـــدم التقییـــد ألجـــل الخـــروج مـــن

الحاصل فیه. 

. ١٦٨/ ٧البحر المحیط:  )١(

. ٢٨٩/  ٩المحرر الوجیز:  )٢(

. ١٦٨/ ٧البحر المحیط:  )٣(

. ٢٩٣/ ٩المحرر الوجیز:  )٤(

. ٢٠٩/ ٣اب التأویل: لب )٥(

. ٤٦٤/ ١التسهیل لعلوم التنزیل:  )٦(
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المبحث الخامس (الصفة والموصوف):
عني المحلي أیضًا ببیـان داللـة التركیـب القرآنـي المؤلـف مـن (الصـفة والموصـوف)، وهـو 

أقل األنواع عنده، فلم یذكر من ذلك سوى موضعین فحسب. مثـال ذلـك مـا ذكـره فـي قولـه تعـالى: 

.وهـذا التركیـب أیضـًا ال یمكـن )٢(): الجنـة َأْجـرًا َحَسـًنانـى قولـه: (، بـأن مع)١()َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َحَسًنا(

جعل كل جزء منه داًال على جزء المعنى الذي یدل علیه التركیب كامًال. أمـا أقـوال المفسـرین قبـل 

المحلي، وبعده فهي ما یأتي: 

، وابــن )٥(، والخــازن )٤(، والنســفي )٣(، وهــو قــول الطبــري-كمــا قــال المحلــي –معنــاه: الجنــة .١

.)٩(، والقاسمي)٨(هـ) وغیره ١٢٧، واآللوسي نقًال عن السّدّي (ت )٧(، وأبي حیان )٦(جزي 

.)٩(والقاسمي

.)١٠(معناه: نعیم الجنة. وهو قول ابن عطیة .٢

) ١١(معناه: الجنة وما فیها من المثوبات الحسنى. وهو قول أبي السعود. .٣

ه: الجنة، وال خالف بینهم في ذلـك، وتكاد تتفق أقوال المفسرین آنفًا مع قول المحلي بأن معنا

  واهللا أعلم. 

الخاتمـة
یمكن ذكر أهم النتائج التي توصل إلیها البحث بما یأتي: 

ان تفســیر الجاللــین مــن التفاســیر التــي عنیــت كثیــرًا بتفســیر التراكیــب القرآنیــة، وٕان كثیــرًا مــن .١

لیة.المفسرین قدیمًا وحدیثًا قد أهمل هذا الجانب من الدراسات الدال

ُعني المحلي بییان داللة التراكیب في سورة الكهف، وهي خمسة أنواع، وكما یأتي:.٢

أ. المضاف والمضاف إلیه.

) قوله: (الباقیات الصالحات). ٢٩٩. وینظر ص (٢سورة الكهف:  )١(

. ٢٩٥تفسیر الجاللین:  )٢(

. ٤٣٦/ ١٥جامع البیان:  )٣(

.٢/ ٢مدارك التنزیل:  )٤(

. ١٩٧/ ٣) لباب التأویل: ٥(

. ٤٥٨/ ١التسهیل لعلوم التنزیل:  )٦(

. ١٣٧/ ٧البحر المحیط:  )٧(

. ٢٥٧/  ١٥روح المعاني:  )٨(

.٧/ ١١محاسن التأویل:  )٩(

. ٢٢٩/ ٩المحرر الوجیز:  )١٠(

. ٢٠٣/ ٥إرشاد العقل السلیم:  )١١(
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ب. الجملة الفعلیة.

ج. شبه الجملة.

د. صلة الموصول.

هـ. الصفة والموصوف. 

ْغَفْلَنـا َقْلَبـُه َوال ُتِطـْع َمـْن أَ أتضح أن القول الراجح في داللة التركیب (ذكرنا) في قوله تعـالى (.٣

) هو: الذكر العام، ولیس القرآن فحسب. وأن القول الراجح في داللة التركیب (سـنة َعْن ِذْكِرَنا

ِلـینَ األولـین)، فـي قولـه تعـالى ( ) هــو: إهـالك األمـم السـابقة، وعــذابهم ِإال َأْن تَــْأِتَیُهْم ُسـنَُّة اَألوَّ

ِإال (َفَســَق عــن أمــر ربِّــه) فــي قولــه تعــالى (فــي الــدنیا. وأن القــول الــراجح فــي داللــة التركیــب

) هـو، الخـروج عـن أمـر ربـه، والعـدول عـن طاعتـه ِإْبِلیَس َكاَن ِمْن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّه

في السجود، ونحو ذلك. وأن القول الراجح في داللة التركیب (سـنقول لـه ِمـن أمرنـا یسـرًا) فـي 

) هو: نأمره بما یسهُل علیه. وأنـه ْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُیْسرًاَفَلُه َجزَاًء اقوله تعالى: (

َأَقَتْلـَت َنْفًسـا َزِكیَّـًة ال خالف بین المفسرین في داللة التركیـب (بغیـر نفـًس) فـي قولـه تعـالى: (

راجح في داللـة )، وأن معناه: لم تقتل نفسًا حتى یجب علیها القتل به. وأن القول الِبَغْیِر َنْفسٍ 

) هو: مطلـق مـن غیـر تقییـد بأحـد، وتخصیصـه بـه. وأنـه َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَناالتركیب (

أّن لهـــم أجـــرًا ال خـــالف بـــین المفســـرین فـــي داللـــة التركیـــب (أجـــرًا حســـنًا) فـــي قولـــه تعـــالى: (

وأن معناه الجّنة. ًحًسنًا)،

العددنوع التركیبت

١٠(ضمیر)المضاف إلیه١

٨المضاف إلیه (اسم ظاهر)٢

٩الجملة الفعلیة (فعل ماض)٣

٨الجملة الفعلیة (فعل مضارع)٤

٥شبه الجملة٥

٤صلة الموصول٦

٢الصفة الموصوف٧

٤٦المجموع الكلي

جدول یبین عدد مواضع داللة التراكیب القرآنیة في سورة الكهف في تفسیر الجاللین. 
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ادر والمراجع المص
الرسائل الجامعیة أوال. 

الشــــیخ الجمــــل ومنهجــــه فــــي حاشــــیته علــــى الجاللــــین،  رســــالة ماجســــتیر للطالــــب أیــــاد مظفــــر -

  م).١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الرمضاني، جامعة صدام للعلوم اإلسالمیة، (

الكتب المطبوعة: .ثانیاً 
  .م)١٩٦٩اإلعالم: خیر الدین الزركلي، بیروت، الطبعة الثالثة، (.١

ـــاطي (ت .٢ ـــل: ابـــن جـــزي الكلبـــي الغرن ـــوم النزی هــــ) محمـــد بـــن أحمـــد، دار ٧٤١التســـهیل لعل

األرقم، بیروت، (د.ت) 

هـ) محمد بن یوسـف، دار الفكـر، ٧٥٤البحر المحیط في التفسیر: أبو حیان األندلسي (ت .٣

م).١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(

ة األندلســــي تفســــیر ابــــن عطیــــة (المحــــرر الــــوجیز فــــي تفســــیر الكتــــاب العزیــــز): ابــــن عطیــــ.٤

هـ)، تحقیق: عبد اهللا بـن إبـراهیم األنصـاري، وعبـد العـال السـید إبـراهیم، دار الفكـر ٥٤٦(ت

العربي، ودار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانیة، (د. ت) 

ـــ (إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا القــرآن الكــریم) أبــو الســعود .٥ تفســیر أبــي الســعود المســمى ب

) محمد بن أحمـد، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، الطبعـة الرابعـة، هـ٩٥١العمادي (ت 

م) ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(

تفسیر التحریر والتنویر: محمـــد الطاهر ابن عاشور، دار سحنـون، (تونس).(د.ت)..٦

هـــــ) عبــــد ٩١١هـــــ) محمــــد بـــن أحمــــد، والســــیوطي (ت ٨٦٤تفســـیر الجاللــــین: المحلــــي (ت .٧

ني الحاج، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، (د. ت). الرحمن بن أبي بكر، تحقیق: ها

هـــ)، عــالء ٧٤١تفســیر الخــازن المســمى بـــ (لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل) الخــازن: (ت .٨

الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي، دار الكتب العربیة، مصر، (د. ت).

مســلم، تحقیــق: الســید هـــ) أبــو محمــد عبــد اهللا بــن٢٧٦تفســیر غریــب القــرآن: أبــن قتیبــة (ت .٩

م). ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨أحمد صقر، دار الكتب العلمیة، بیروت، (

م) محمــد  ١٩١٤ -هـــ ١٣٣٢تفســیر القاســمي المســمى بـــ (محاســن التأویــل) القاســمي (ت .١٠

م). ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨جمال الدین، دار الفكــر، الطبعة الثانیة، (

محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـین بـــن  هــــ)٦٠٤التفســـیر الكبیـــر أو مفـــاتیح الغیـــب: الـــرازي (ت .١١

الحسین التمیمي، تحقیق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفیقیة، القاهرة. (د. ت).

هــــ)، أبـــو ٧٠١تفســـیر النســـفي المســـمى بــــ (مـــدارك التنزیـــل وحقـــائق التأویـــل): النســـفي (ت .١٢

البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود، دار الفكر، (د. ت).
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دكتور محمـــد حســـین الـــذهبي، دار القلـــم، بیـــروت، الطبعـــة األولـــى، التفســـیر والمفســـرون: الـــ.١٣

(د.ت).

هـــ) أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر، دار ٣١٠جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن: الطبــري (ت .١٤

م). ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ابن حزم، (بیروت)، ودار األعالم (ّعمان)، الطبعة األولى، (

هـــ) أحمــد بــن محمــد المــالكي، ١٢٤١حاشــیة الصــاوي علــى تفســیر الجاللــین: الصــاوي (ت .١٥

دار الجیل، بیروت، (د. ت).

هـــــ) جــــالل الــــدین عبــــد ٩١١حســــن المحاضــــرة فــــي تــــاریخ مصــــر والقــــاهرة: الســــیوطي (ت .١٦

الــرحمن، تحقیــق: محمـــد أبــي الفضـــل إبــراهیم، دار إحیـــاء الكتــب العربیـــة، القــاهرة، الطبعـــة 

م). ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧األولى، (

هـ) أبـو الفضـل ١٢٧٠رآن العظیم والسبع المثاني: اآللوســي (ت روح المعاني في تفسیر الق.١٧

السـید محمـود، تحقیـق: محمــد أحمـد األمـد، وعمـر عبــد السـالم السـالمي، دار إحیـاء التــراث 

م).  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١العربي، بیروت، الطبعة األولى، (

بـــن هــــ) أبـــو الفـــالح عبـــد الحـــيّ ١٠٨٩شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب: الحنبلـــي (ت .١٨

العماد، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، (د. ت).

هــــ) شـــمس الـــدین محمـــد بـــن عبـــد ٩٠٢الضـــوء الالمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع: الســـخاوي (ت .١٩

الرحمن، دار مكتبة الحیاة، بیروت، (د.ت).

هـ) أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر، دار الفكر، الطبعـة ٥٣٨الكشاف: الزمخشري (ت .٢٠

م).١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣األولى، (

هــ) أبـو عبیـدة معمـر بـن المثنـى، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ٢١٠مجاز القرآن: التیمـي (ت .٢١

م). ١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الثانیة، (

هـ)، تحقیق: الدكتور یحیى مراد، دار الحدیث،  ٣٣٨معاني القرآن: أبو جعفر النحاس (ت .٢٢

م). ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة، (

 -هــ ١٤٠٣(هـ) محمـد بـن یعقـوب، دار الفكـر، ٨١٧دي (ت القاموس المحیط: الفیروز آبا.٢٣

م). ١٩٨٣

البحوث المنشورة: .ثالثاً 
. المصطلح اللغوي في القرآن الكریم: الدكتور محیي الدین توفیق إبراهیم، مجلة المجمع العلمي ١

  م). ١٩٨٦)، كانون األول، (٤)، الجزء (٧٣العراقي، المجلد (

القــرآن الكــریم (القســم األول): الــدكتور كاصــد الزیــدي، مجلــة آداب . مــنهج الجاللــین فــي تفســیر ٢

  م).١٩٧٤)، حزیران (٥الرافدین، العدد (


