الروٌٍ يف القرآى الكرَن
(دراصح أصلىتُح)

أ .حمود تاجش هىصً فىاقا

جملح جاهعح فلضطني لألحباز والدراصاخ – اجمللد الثاهي – العدد األو 2018

2018 جملح جاهعح فلضطني لألحباز والدراصاخ – اجمللد الثاهي – العدد األو

ملخص البحث
ً طلم حصول الشًء على سبٌل المحبة والشًء المطلوم ٌكون فً التمن:ًالتمن
دائما ؼٌر متوق وٌدتل فٌه ما ٔ سبٌل إلى تحقٌقه ف ذا كان المطلوم الممكن
 لٌت زٌدا:متوقعا كان الكٕم ترجٌا والعبارة عن ذلك تكون بـ لعل وعسى) ف ذا قلت
ً فالفر بٌن التمن.ٌجًء كان وراء ذلك إحساس بؤن مجًء زٌد من اِمور المتوقعة
ًوالترجً فً المطلوم الممكن أما ؼٌر الممكن فٕ ٌؤتً فٌه الترجً إن المعان
التً نعدها من بام التمنً ذات طبٌعة تاصة فهً من المعانً التً تتعل وتشتا
إلٌها النفوس سواء أكانت بعٌدة أو مستحٌلة ثم إن البعد فٌها ربما ٔ ٌكون بعدا
 لٌتنً أفعل:بالنسبة للواق أو العقل وإنما هو بعد من حٌ إحساس النفس به نقول
كذا أو أقدر علٌه أو لٌتنً ألقى فٕنا فتفٌد بذلك أنك تحس ببعد هذا الفعل أو هذ
القدرة أو هذا اللقاء وقد ٌكون ذلك كله ؼٌر بعٌد فً واق اِمر أو عند ؼٌرك ولكن
 فقد ٌؽلم على النفس اْحساس بالٌؤس فتستبعد-شدة رؼبتك فٌه أوهمتك أنه مستبعد
.القرٌم وقد ٌؽلم الشعور باِمل فٌقرم البعٌد
:  تمنً بالحرؾ ومن صور:وتمثل نوعان من أنواع التمنً من حٌ طبٌعتهما
 التمنً بالفعل:ً والنوع الثان.ولع ّل ولو ولؤ ولم ٌؤت التمنً بهل
التمنً بلٌت
َ
.ًوٌؽلم على طرٌقة العرض للتمنً فً رٌات بنً إسرائٌل اِسلوم القصص.)و ّد
Wishing in the Quran
In Arabic terms that are used to express wishes usually indicate a
passionate language for what cant be achieved . moreover , what is wished
for is neither probable nor it is achievable . otherwise , particles like // la
Allah  لع َلEng , perhaps /// layta َ لُجEng ; hope are used to express
probability . for instance ; "  ; " لُجَ صَذ َجئtranslation , " I hope zaid will
come " is a sentence that express probability more than wishing . Thus ,
expressing wishes ( at – Tamni ) in Arabic is distinguished from that of
expressing hope ( at –Tarajee ) via probability .
The meaning implied within the former are relatively related to the
speaker intentions no matter how probable they are to reality or logic . it is
actually a reflection of the speakers inner perspectives . one may say " I wish
I could do something " or " I wish I could meet somebody " These norms
indicate a sense of improbability from the speakers viewpoint .
But out of despair one might have a gloomy vision of the bright moon .
And out of optimism , one might follow the light source of the dim light in
the dark tunnel .
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The wishes pertaining to the Israelites express their feeling as well as
their truthfulness of those who express them .
)Two sorts of wishes are found in the verse pertaining the Israelites (a
 (b) through the verbهل  but not usingلىال لعل لى لُج through words like
 . narrationود would like

مقدمة:
كتام هللا معجزة تارقة وعظٌمة وٌتمثل هذا اْعجاز عدة أمور :فهو معجز
فً حقائقه العلمٌة التً تتكشؾ بشكل ٌومً تقرٌبا ومعجز فً صٕحٌنه
للوصول بالمركم البشري إلى بر اِمان وأتٌرا هو معجز لؽته وتاصة إذا ما
أردنا الجانم البٕؼً منه ف ن بٕؼته تعلو على كل بٕؼة و تاصة موضوع
اِسالٌم اْنشائٌة بقسمٌها الطلبً وؼٌر الطلبً
وٌؤتً موضوع التمنً فً القررن الكرٌم كعنوان لهذا الدراسة وهو من
موضوعات اِسالٌم اْنشائٌة الطلبٌة.وستبرز من تٕل البح أهم اِؼراض
التً سٌترف لها التمنً.
مشكلة الدراسة وأسبلته
 الشؽؾ والشو الشدٌد لقراءة القررن ودراسته بشكل عام واٌَات التًتناولت بنً إسرائٌل بشكل تاص كانت سبم إلهام لً للبح فً هذا
الموضوع.
 عدم إفراد هذا الموضوع فً بح مستقل قائم بذاته باْضافة إلى حبًالعمٌ لدراسة اِسالٌم اْنشائٌة ولعل منهجً فً معالجة هذا الموضوع
منهجٌة جدٌدة فً الدرس من حٌ أنها تدرس وصؾ بنً إسرائٌل دون
أقتصار على الجزء أو السورة التً جاءت فٌها م مراعاة الوحدة
الموضوعٌة للسورة والجو الفكري والنفسً فٌها.
 إبراز الجوانم الفكرٌة والجمالٌة لٌُات من زاوٌة البناء اللؽوي واِسلومالبٕؼً للتمنً.
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أهداؾ البحث:
 رصد اٌَات التً اشتملت على أسلوم التمنً. الوقوؾ على أراء العلماء اللؽوٌٌن والمفسرٌن وعلماء القراءات حولأسلوم التمنً ودراسته وتحلٌله والترجٌح بناء على قوة الدلٌل.
 إضافة بعض الدٔٔت والجهود الفنٌة لما بذله السابقون فً هذا المضمار. ما ٌحس به المسلم من ضرورة ملحة لفهم معانً القررن الكرٌم ؤ ٌتم هذاإٔ بالولوف فً أسالٌم القررن للتعرؾ على مرامٌه وما ٌحمل من دٔٔت.
السؤال الربٌس:
ما هً المعانً واِؼراض التً ٌترف إلٌها التمنً عم المعنى الحقٌقً.
السؤال الفرعً:
ما هو دور النواحً الدٔلٌة فً ابراز اِؼراض البٕؼٌة للتمنً.
أهمٌة البحث:
إن الحقٌقة التً ٔ بد من الوقوؾ عندها هً أن أسلوم التمنً فً القررن
وإن جرى على قواعد الجملة العربٌة إٔ أنه ٌتتلؾ عنها فً صٌاؼته ودٔٔته
اتتٕفا واضحا وذلك ِن القررن جرى فً أسالٌبه على حسن النظم وقوة
الصٌاؼة وإعجاز اِسلوم فهو المصدر اِول الذي ترتكز علٌه القواعد اللؽوٌة
والبٕؼٌة.
ومن هنا ٌرى الباح أن ٌكون موضوع الدراسة دراسة أسلوبٌة حول
أسلوم التمنً فً القررن الكرٌم والذي ٌحتل مساحة من القررن الكرٌم.
الدراسات السابقة:
لم ٌتوفر فً المكتٌات وفً جعبة المإلفٌن استقٕل الموضوع فً كتام واحد
وانما وجد الموضوع متناثرا فً كتم التفسٌر القررنً مثل التحرٌر
مجال البح فً البٕؼة من المجأت التً نالت حظا وافرا من اهتمام
الباحثٌن قدٌما وحدٌثا إٔ أن الباح لم ٌجد من أزاح الحجم عن أسلوم
التمنً فً بح مستقل فكتم البٕؼة تناولت التمنً كموضوع من مواضٌ
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اْنشاء الطلبً كما لم ٌجد الباح
أو البٕؼٌة .

من تناول رٌات بنً إسرائٌل بالدراسة اللؽوٌة

لقد تناثرت أتبار بنً إسرائٌل التارٌتٌة فً كتم تتسم بالتارٌتٌة مثل كتام
محمد سٌد طنطاوي"بنو إسرائٌل فً القررن والسنة" وجاءت رٌاتهم مشروحة فً
كتم التفسٌر للقررن الكرٌم وتناولت هذ الكتم قلٌٕ من الشروحات البٕؼٌة
ِسلوم التمنً .وأسعفتنً بعض الكتم من مثل :اْتقان فً علوم القررن
للسٌوطً والبرهان فً علوم القررن للزركشً وتفسٌر الكشاؾ للزمتشري.
منهج البح :
ٌحرص الباح على عرض رراء علماء البٕؼة والنحو والمفسرٌن حول
أسلوم التمنً فً رٌات بنً إسرائٌل ووٌتب المنهج التحلٌلً فً تحلٌل اٌَات
التً ورد فٌها أسلوم التمنً وذلك للوقوؾ على المعنى الدٔلً والبٕؼً
للوصول إلى المعنى الدقٌ من تٕل الدراسة التطبٌقٌة على رٌا ت بنً إسرائٌل.
ف ذا تٌسر له ذلك حاول ان ٌدلً بدلو فً بعض مسائل هذا اِسلوم أو ذاك
مرجحا أو مصوبا متى أٌدته اِدلة والبراهٌن وأسعفته الحجج.
وقد ارتؤى الباح أن ٌجعل بحثه وحدة كاملة تتناسم م وحدة موضوع
التمنً مناقشا الموضوعات اَتٌة:
تعرٌؾ التمنً.
الفرو البٌنة بٌن أسلوم التمنً والرجاء.
أؼراض التمنً فً رٌات بنً إسرائٌل.

التمنً:
ٌستوي المعنى اللؽوي والمعنى أصطٕحً للتمنً وهو طلم حصول شًء
مرؼوم بشرط المحبة واللفظ الموضوع له لٌت) ؤ ٌشترط إمكان التحق
والحصول ِن الطالم كثٌرا ما ٌحم المحال فٌكون طلبه مستحٌٕ أو بعٌد
الوقوع وقد ٌستعمل المتمنً هل) فً تمنٌه نحو قوله" :هل من شفٌ " 1حٌ
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ٌعلم أن ٔ شفٌ ؛ لذا ٌمتن حمل الكٕم على حقٌقة أستفهام وقد ٌتمنى بـ لو)
نحو" :لو تؤتٌنً فتحدثنً" بنصم تحد ) وقد ٌتمنى بـ لعل) فتعطى حكم
لٌت) نحو قولك لعلً أحج فؤزورك) بنصم أزورك؛ وذلك لبعد المرجو عن
الحصول".2
إذن التمنً :طلم حصول الشًء على سبٌل المحبة والشًء المطلوم ٌكون
فً التمنً دائما ؼٌر متوق وٌدتل فٌه ما ٔ سبٌل إلى تحقٌقه ف ذا كان
المطلوم الممكن متوقعا كان الكٕم ترجٌا والعبارة عن ذلك تكون بـ لعل
وعسى) ف ذا قلت :لٌت زٌدا ٌجًء كان وراء ذلك إحساس بؤن مجًء زٌد من
اِمور المتوقعة .فالفر بٌن التمنً والترجً فً المطلوم الممكن أما ؼٌر
الممكن فٕ ٌؤتً فٌه الترجً إن المعانً التً نعدها من بام التمنً ذات طبٌعة
تاصة فهً من المعانً التً تتعل وتشتا إلٌها النفوس سواء أكانت بعٌدة أو
مستحٌلة ثم إن البعد فٌها ربما ٔ ٌكون بعدا بالنسبة للواق أو العقل وإنما هو
بعد من حٌ إحساس النفس به نقول :لٌتنً أفعل كذا أو أقدر علٌه أو لٌتنً
ألقى فٕنا فتفٌد بذلك أنك تحس ببعد هذا الفعل أو هذ القدرة أو هذا اللقاء وقد
ٌكون ذلك كله ؼٌر بعٌد فً واق اِمر أو عند ؼٌرك ولكن شدة رؼبتك فٌه
أوهمتك أنه مستبعد -فقد ٌؽلم على النفس اْحساس بالٌؤس فتستبعد القرٌم
وقد ٌؽلم الشعور باِمل فٌقرم البعٌد.3
الفر بٌن التمنً والترجً:
ولزٌادة اٌْضاح حول الفر بٌن التمنً والترجً فقد وردت مقارنة عقدها
حسٌن الدراوٌش ٌقول فٌه.
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التمنً

الترجً

 .1التمنً هو طلم حصول شًء على  .1الترجً هو ارتقام شًء ٔ وثو
بحصوله وٌدتل فٌه الطم واْشفا .
سبٌل المحبة المجردة من الطم .
 .2التمنً ٌكون فً اِمر البعٌد وهو
أعم.

 .2الترجً ٌكون فً اِمر القرٌم
وهو أتص.

 .3التمنً فً اِمر المعشو للنفس.

 .3الترجً فً ؼٌر

 .4أصل حروؾ التمنً لٌت.

 .4أصل حروؾ الترجً لعل.

 .5التمنً من أقسام اْنشاء الطلبً
وذلك ِن التمنً قد ٌكون باللسان
المعجز عما ٌهجس فً القلم ب رادة
المتمنً

 .5الترجً لٌس من أقسام اْنشاء
الطلبً وذلك ِن الترجً ترقم
حصول الشًء أما التمنً فهو طلم
4
حصول الشًء.

وأما ألفاظ التمنً فهً أربعة واحدة أصلٌة وهً لٌت وثٕثة أترى تقوم بهذا
العمل التمنً) وقد ذكرها أحمد مصطفى المراؼً بقوله" :هل نحو"" :فهل لنا
من شفعاء فٌشفعوا لنا" 5وٌبرز بها المتمنً فً شكل المستفهم عنه الذي ٔ
ٌجزم بانتقائه إظهارا لكمال العناٌة به حتى ٔ ٌستطاع اْتٌان به إٔ فً صورة
المطموع فً وقوعه لو) نحو"فلو أن لنا كرة فنكون من المإمنٌن" 6وٌتمنى
بها إشعارا بعزة المتمنً حٌ أبرز فً صورة مأ ٌوجد وٌتمنى بها إذا كان
المرجو بعٌدا مٌئوسا من حصوله فصار شبٌها بالمحأت التً ٔطماعٌة فً
حصولها".7
وقد نبه المراؼً إلى إمكانٌة التمنً بؤدوات أترى :هٕ وإٔ ولؤ ولوما
وأوضح بؤنها ألفاظ مركبة من هل ولو م ٔ وما.8
فؤداة التمنً الرئٌسة لٌت فهً مفرؼة كلٌا بنٌة التمنً وفً بعض السٌاقات
تتطلم عدؤ عنها إلى أدوات أتر حٌ ٌتم شحن تلك اِدوات بالدٔلة الٕزمة
كما هو الحال فً هل) وهً حروؾ استفهام ف ذا وضعت فً سٌا ٌصلح
للتمنً تبدأ عملٌة التحول هذ بما ٌتناسم م التمنً والتحرر من الوظٌفة
اِصلٌة لها 9.وتمثل التمنً فً رٌات بنً إسرائٌل كما ٌلً:
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فؤداة التمنً الرئٌسة لٌت فهً مفرؼة كلٌا بنٌة التمنً وفً بعض السٌاقات
تتطلم عدؤ عنها إلى أدوات أتر حٌ ٌتم شحن تلك اِدوات بالدٔلة الٕزمة
كما هو الحال فً هل) وهً حروؾ استفهام ف ذا وضعت فً سٌا ٌصلح
للتمنً تبدأ عملٌة التحول هذ بما ٌتناسم م التمنً والتحرر من الوظٌفة
اِصلٌة لها 9.وتمثل التمنً فً رٌات بنً إسرائٌل كما ٌلً:
ٌِن أَ ْش َر ُكو ْا ٌَ َو ُّد أَ َح ُد ُه ْم لَ ْو ٌُ َع َّم ُر
اس َعلَى َح ٌَا ٍة َوم َِن الَّذ َ
َ "-1ولَ َت ِج َد َّن ُه ْم أَحْ َر َ
ص ال َّن ِ
م أَن ٌُ َعم ََّر َو ّ
ون ".10
ؾ َس َن ٍة َو َما ه َُو ِبم َُزحْ ِز ِح ِه م َِن ْال َع َذا ِ
هللا ُ بَصِ ٌ ٌر ِب َما ٌَعْ َمل ُ َ
أَ ْل َ
أفادت لو) فً اٌَة التمنً .وهً فً القررن ترد م الفعل ود) كثٌراً
وتؤتً هذ اٌَة مرتبطة بالسٌا لٌُة السابقة والتً تتحدى الٌهود بؤن ٌتمنوا
الموت إثباتا لصدقهم.
ٌعل الزمتشري شارحا لٌُة" :ولتجدنهم من الفعل وجد بمعنى علم ٌتعدي
إلى مفعولٌن....ومفعؤ " :هم أحرص" ف ن قلت :لم قال على حٌاة) بالتنكٌر؟
قلتِ :نه أراد حٌاة متصوصة وهً الحٌاة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها
أوق من قراءة أبً :على الحٌاة .وأما قوله" ومن الذٌن أشركوا" محمول على
المعنى أحرص الناس أحرص من الناس) وقد أدتل الذٌن أشركوا تحت الناس
ولكن تم إفراد وذلك ٔن حرصهم على الحٌاة شدٌدا؛ وذلك ِنهم ٔ ٌإمنون
باَترة ؤ دنٌا أترى لهم ف ذا كان المشركون كذلك فً حرصهم ف ن أهل
الكتام ٌوعدون بدنٌا أترى اَترة) ف ن حرصهم على الدنٌا ٌعد توبٌتا ً
لهم".11
وٌضٌؾ سٌد قطم "ولكنها تصلة أترى فً ٌهود تصلة ٌصورها
القررن صورة تفٌض بالزراٌة وتنضج بالتحقٌر والمهانة "ولتجدنهم أحرص
الناس على حٌاة" أٌة حٌاة ٔ ٌهم أن تكون حٌاة كرٌمة ؤ حٌاة ممٌزة على
اْطٕ أحٌاة فقط! حٌاة بهذا التنكٌر والتحقٌر! حٌاة دٌدان أو حشرات  12وٌعل
الزمتشري نحوٌا فٌحدد بعض المواق اْعرابٌة فً اٌَة" :ومن الذٌن أشركوا"
كٕم مبتدأ أي ومنهم ناس ٌود أحدهم) على حذؾ الموصوؾ والذٌن أشركوا
على هذا مشار به إلى الٌهود ِنهم قالوا :عزٌز ابن هللا والضمٌر فً وما هو)
ِحدهم و أن ٌعمر) فاعل بمزحزحه أي :وما أحدهم بمن ٌزحزحه من النار
لتعمٌر وقٌل :الضمٌر لما د ّل علٌه ٌعمر من مصدر  .وأن ٌعمر بدل منه
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وٌجوز أن ٌكون هو) مبهما ً وأن ٌعمر) موضحه والزحزحة التبعٌد
13
واْنحاء"
م لَ ْو ٌَ ُر ُّدو َن ُكم مِّن َبعْ ِد إٌِ َما ِن ُك ْم ُك َّفاراً َح َسداً مِّنْ عِن ِد
َ "-2و َّد َكثٌِ ٌر مِّنْ أَهْ ِل ْال ِك َتا ِ
هللا ُ ِبؤَم ِْر ِ إِنَّ ّ
أَنفُسِ ِهم مِّن َبعْ ِد َما َت َبٌ ََّن َل ُه ُم ْال َح ُّ َفاعْ فُو ْا َواصْ َفحُو ْا َح َّتى ٌَؤْت ًَِ ّ
هللاَ
14
َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِرٌ"
ٌفتتح الزمتشري تفسٌر لٌُة بسإال عن" :ف ن قلت بم تعل قوله "من
عند أنفسهم؟ قلت فٌه وجهان :أحدهما :أن ٌتعل بود على معنى :أنهم تمنوا أن
ترتدوا عن دٌنكم وتمنٌهم ذلك من عند أنفسهم ومن قبل شهوتهم ٔ من قبل
التدٌن والمٌل م الح ِنهم و ّدوا ذلك من بعد ما تبٌن لهم أنكم على الح
فكٌؾ ٌكون تمنٌهم من قبل الح وإما أن ٌتعل بحسد أي حسداً مبالؽا منبعثا
من أصل أنفسهم" 15ومما تجدر اْشارة إلٌه أنه رؼم انكشاؾ النٌة السٌئة
والحسد اللئٌم ٌدعو القررن المإمنٌن إلى عدم مقابلة أولئك الٌهود الحاقدٌن بحقد
مماثل ؤ شر مماثل لشرهم وٌطلم منهم :فاعفوا واصفحوا" أي :العفو عنهم
16
والصفح عما كالو من دسائس لٓسٕم والمسلمٌن.
وتحد فاضل السامرائً عن الرابط بٌن أجزاء الكٕم فً اٌَة الكرٌمة "إن
هللا على كل شًء قدٌر" فجعل إن الرابط بٌن أجزاء الكٕم ولؤ وجودها
ِصبح الكٕم متتًٕ نابٌا ً 17وأفاد السامرائً فً حدٌثه عن الظرؾ المتصرؾ
وؼٌر المتصرؾ  :أن من) الداتلة على بعض الظروؾ ؼٌر المتصرفة تفٌد
إما :ابتداء الؽاٌة وإما أنها تؤتً بمعنى فً وإما أنها زائدة للتوكٌد وأما قوله
تعالى فً اٌَة من بعد) ف نها ؼٌر زائدة للتوكٌد وإنما جاءت ْفادة المعنى
أبتداء.18
وٌقول عفٌؾ طبارة فً دٔلة هذ اٌَة :إن محاؤت الٌهود وحرصهم على
احتٕل المسلمٌن كبٌر وعظٌم ِنهم ٌعرفون أنهم على الح  .ورؼم هذ
المحاؤت إٔ أن القررن بتعالٌمه ٌسمو على الٌهود ومكائدهم فٌطلم من
19
المسلمٌن العفو والسماح عنهم"
وٌٕحظ اقتران ٌود) بؤداة التمنً فً كثٌر من رٌات القررن الكرٌم.
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م ر ِم ُنو ْا بالَّذ َ ُ
ار
َ "-3و َقالَت َّطآ ِئ َف ٌة مِّنْ أَهْ ِل ْال ِك َتا ِ
نز َل َعلَى الَّذ َ
ِ
ٌِن ر َم ُنو ْا َوجْ َه ال َّن َه ِ
ِي أ ِ
20
ُون"
َوا ْكفُرُو ْا رت َِر ُ لَ َعلَّ ُه ْم ٌَرْ ِجع َ
الٌهود بؤعمالهم التبٌثة وضٕلهم فً هذ اٌَة ٌنطلقون من الرجاء والذي
ٌترف إلى التمنً أمًٕ فً أن ٌرتد المسلمون عن دٌنهم ف ٌمانهم أول النهار
وكفرهم رتر ؼاٌته محاولة إقناع المسلمٌن بؤنهم قد وجدوا فً محمد -علٌه
السٕم -شٌئا ٔ ٌنطب وما وجدو فً كتبهم .فٌرج المسلمون عن دٌنهم هذا
كان باتفا أثنً عشر حبرا من الٌهود رمنوا وجه النهار وكفروا رتر .21
أما قوله وجه النهار) من التشتٌص حٌ جعل للنهار وجها ً وهو ما
ٌتصدر الشًء .فٌعرؾ اْنسان من وجهه وكذلك الحٌوان وؼٌر  .أما من) فً
اٌَة فتفٌد التبعٌض أي :جماعة من أهل الكتام وهم أثنا عشر حبراً .وٌإٌد
عفٌؾ طبارة ما جاء فً مناسبة هذ اٌَة والذي تقدم شرحه من تآمر بعض
الٌهود على إظهار اٌْمان ثم الكفر به ْقناع وإظهار أن المسلمٌن على تطؤ
22
ولذلك تراج الٌهود وهم أهل كتام دٌن توحٌد)
وتنبه الطوسً إلى هاء التؤنٌ الداتلة فً كلمة طائفة) فقال" :وإنما دتلت
هاء التؤنٌ فٌها لمعنى المضاعفة الٕزمة كما دتلت فً الجماعةِ .ن فً أصل
23
التؤنٌ معنى التضعٌؾ من أجل أنه مركم على التذكٌر".
واٌَة المذكورة سابقا ً مرتبطة باٌَة التً تلٌها "ؤ تإمنوا إٔ لمن تب
دٌنكم قل إن الهدى هدى هللا أن ٌإتى 24"...ومن تٕل دراسة اٌَة هذ ٌٕحظ
تقدم الهدى على هدى هللا وذلك ِن نفسٌة أولئك الٌهود ؼٌر منكرة للهدى وفً
هذا ما جاء فً تصائص التعبٌر القررنً حٌ أراد الٌهود الفتنة للمسلمٌن
25
لٌستؤثروا بهدى هللا دون ؼٌرهم.
ون إَِّٔ أَنفُ َس ُه ْم َو َما
َ "-4و َّدت َّطآ ِئ َف ٌة مِّنْ أَهْ ِل ْال ِك َتا ِ
م لَ ْو ٌُضِ لُّو َن ُك ْم َو َما ٌُضِ لُّ َ
26
ُون "
ٌَ ْش ُعر َ
جاء الفعل ود) م أداة التمنً لو) هكذا كان أهل الكتام ٌرٌدون للمسلمٌن
الضٕل والؽواٌة
عن دٌنهم وفً ذلك ٌقول الزمتشري" :ودت طائفة" هم الٌهود دعو حذٌفة
27
وعمار ومعاذ إلى الٌهودٌة"
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وتإكد اٌَة أن ما مكرو وتططوا إلٌه من إضٕل للمسلمٌن ٔ ٌحٌ إٔ
28
بهم وما ٌضلون إٔ أنفسهم) .وسٌد قطم متف تماما م ما قاله الزمتشري
وٌقول عفٌؾ طبارة فً دٔلة هذ اٌَة" :أحبت طائفة من ٌهود أن ٌوقعوكم فً
الضٕل ب لقاء الشبه التً توهن عقٌدتكم ولكنهم حٌن ٌبؽون إضٕلكم بالشبه؛
إنما ٌنصرفون عن النظر فً طر الهداٌة التً أتى بها محمد فٌكون ذلك داعٌا
إلى ضٕلهم ؼٌر شاعرٌن بهذا الضٕل الذي ٌٕزمهم" 29ومعنى ودت" :تمنت
 ....فهً تصلح للماضً والحاضر والمستقبل فلذلك جاز م لو) ولٌس كذلك
المحبة واْرادة ِنهما ٔ ٌتعلقان إٔ بالمستقبل ....والفر بٌن ود أن ٌضله :أن
30
أن) لٕستقبال ولٌس كذلك لو)"
وشرح صاحم الدر المصون قوله" :من أهل الكتام" وجعل من) تبعٌضٌة
وهو ما ٌظهر وإما أنها لبٌان الجنس ....وهذا الجارُّ على القول بكونها
31
تبعٌضٌة فً محل رف صفة لطائفة".
َ
اْ ْث َم َوأَ ْكل ِِه ُم السُّحْ َ
س َما
ت لَ ِب ْئ َ
 "-5لَ ْؤَ ٌَ ْن َها ُه ُم الرَّ بَّا ِنٌ َ
ُّون َواِحْ َبا ُر َعن َق ْول ِِه ُم ِ
32
ون "
َكا ُنو ْا ٌَصْ َن ُع َ
جاءت لؤ) لتفٌد التمنً على اِئمة من الٌهود الربانٌٌن واِحبار بما
استحفظوا من كتام هللا تعالى تنهى الٌهود عن قول ما فٌه إثم وأكل الحرام.
وفً ذلك ٌقول سٌد قطمٌ" :شٌر السٌا إلى سمة أترى من سمات
المجتمعات الفاسدة وهو ٌستنكر سكوت الربانٌٌن القائمٌن على الشرٌعة
واِحبار القائمٌن على أمر العلم الدٌنً "...وفً موض رتر ٌقول":وأكل
33
الحرام :هً صورة ترسم للتبشٌ والتشنٌ "
وٌعل الزمتشري" :لبئس ما كانوا ٌصنعون" ِن كل عامل ٔ ٌسمى
34
صانعا ؤ كل عمل ٌسمى صناعة حتى ٌتمكن فٌه وٌتدرم وٌنسم إلٌه"
وكؤن الزمتشري ٌقارن بٌن الفاصلة فً نهاٌة اٌَة السابقة " لبئس ما كانوا
ٌعملون والفاصلة فً هذ اٌَة "لبئس ما كانوا ٌصنعون" أي إن قولهم اْثم
وأكلهم للسحت) أصبحت صناعة ٌحترفونها بعد أن تمرسوا علٌها وتاصة
أحبارهم .وفً عبارة أكلهم السحت) ما ٌدل على ذلك فقد فعلوا الحرام وأباحو
حتى أصبح ؼذاء ِرواحهم ٌإكل بٌنهم واستشراء وتدرف هذا اِكل حتى مّ
بطونهم وأصبحوا ٌصنعون أصنافا من اْثم والحرام.
299

جملح جاهعح فلضطني لألحباز والدراصاخ – اجمللد الثاهي – العدد األو 2018

وٌإكد عفٌؾ طبارة ما جاء فً تفسٌر اٌَة بل وٌجنح إلى شرح تؤثٌر هذا
السلوك الٌهودي على أمّة المسلمٌن وتلص إلى أن الضعؾ العربً على
35
متتلؾ المستوٌات ما هو إٔ ثمرة متططات الصهٌونٌٌن الٌهود.
ومن المناسبة اللفظٌة فً اٌَة بٌن الوحدتٌن قولهم وأكلهم حٌ اتفقتا فً
البنٌة المقطعٌة وهً ص ح ص+ص ح+ص ح ص) لكٕ الوحدتٌن أما
اتفاقهما فً الوزن فوقعتا على وزن فعلهم) بكسر الفاء وسكون العٌن وكسر
الٕم.
َ "-6ولَ ْو َت َر َ ْ
ون
م ِبآ ٌَا ِ
ت َر ِّب َنا َو َن ُك َ
ار َف َقالُو ْا ٌَا لَ ٌْ َت َنا ُن َر ُّد َؤَ ُن َك ِّذ َ
ى إِذ وُ ِقفُو ْا َعلَى ال َّن ِ
36
ٌِن"
م َِن ْالم ُْإ ِمن َ
ٌا لٌتنا نرد) عبارة تدل على التمنً من قبل المشركٌن فً ذلك الٌوم
العصٌم ٌوم ٌواجهون النار إما بالوقوؾ علٌها والنظر إلٌها وإما دتولهم
فٌها.
وٌشرح الزمتشري هذ اٌَة واقفا على بداٌتها على حرؾ الشرط لو)
وفعله ترى) ٌقول :لو ترى)جوابه محذوؾ وتقدٌر ولو ترى لرأٌت أمرا
شنٌعا ً وقفوا على النار) أروها حتى ٌعاٌنوها أو اطلعوا علٌها اطٕعا ً هً
تحتهم أو أدتلوها فعرفوا مقدار عذابهاٌ ...ا لٌتنا نر ُّد) ثم تمنٌهم ثم ابتدأوا
ؤ نكذم بآٌات ربنا ونكون من المإمنٌن) واعدٌن اٌْمان ...وٌجوز أن ٌكون
معطوفا على نرد أو حٕ على معنىٌ :ا لٌتنا نرد ؼٌر مكذبٌن وكائنٌن من
المإمنٌن فٌدتل تحت حكم التمنً ...هذا تمن قد تضمن معنى العدة فجاز أن
ٌتعل به التكذٌم" 37وذلك ِن المتمنً ٔ ٌك فقولك ٌا لٌت هللا ٌرزقنً ثروة
فؤتصد على المساكٌن فؤنت فً هذا الدعاء ٔ تكذم .لكنهم فً تمنٌهم سوؾ
ٌستمرون على كذبهم ٌَات هللا وقد جعل سٌد قطم هذا المشهد مشهدا مقابٕ
للمشهد الدنٌوي الذي كانوا علٌه مشهد التزي والعار والندامة والحسرة فً
38
مقابل مشهد العناد والكفر واْعراض.
وٌرصد الزمتشري جواز نصم ؤ نكذم وتكون على إضمار إن
ووقوعها جوام الشرط المحذوؾ فً بداٌة اٌَة على معنى :إن رددنا لم نكذم
ونكن من المإمنٌن .39وقد أفاد عبد السٕم هارون حول نصم واو المعٌة كما
هو واضح فً اٌَة بقوله تعالىٌ" :ا لٌتنا نرد ؤ نكذم بالنصم) ودلٌل هذا
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قول عبد السٕم هارون" :وأما واو المعٌة فقد سم النصم معها بعد أربعة من
أنواع الطلم وهً :اِمر والنهً وأستفهام والتمنً" 40وجاء فً تفسٌر أبً
السعود عن حقٌقة "إذ وقفوا"" :أن الوقوؾ ها هنا مجاز عن الجنس للتوبٌخ
والسإال"" 41وتؤمل دتول حرؾ النداء ٌا) على أداة التمنً لٌت ...تجد ٌنبئ
باِسى وٌشعر بالحزن واِلم".42
نت َنسْ ٌا ً
َ "-7فؤ َ َجاء َها ْال َم َتاضُ إِلَى ِج ْذ ِع ال َّن ْتلَ ِة َقالَ ْ
ِت َق ْب َل َه َذا َو ُك ُ
ت ٌَا لَ ٌْ َتنًِ م ُّ
ً 43
مَّنسِ ٌّا "
ٌا لٌتنً) ٌرد هذ التمنً على لسان مرٌم -علٌها السٕم -تتمنى أن تموت
قبل مجًء المتاض وأوان الؤدة.
بقول الزمتشري" :أجاء منقول من جاء إٔ أن استعماله قد تؽٌر بعد النقل
إلى معنى ألتجاء أٔ تراك ٔ تقول :جئت المكان وأجاء فٌه زٌد ....المتاض
بالكسرة ٌقال متضت الحامل متاضا ً وهو تمتٌض الولد فً بطنها طلبت
الجذع لتستتر به وتعتمد علٌه عند الؤدة ...والتعرٌؾ ٔ ٌتلو إما أن ٌكون من
تعرٌؾ اِسماء الؽالبة كتعرٌؾ النجم والصع  ...وإما أن ٌكون تعرٌؾ الجنس
44
أي :جذع هذ الشجرة تاصة"
وٌصور سٌد قطم رٔم مرٌم الجسدٌة والنفسٌة من جراء متاض العذراء
عند قومها فٌقول" :ف ذا هً قالتٌ" :ا لٌتنً مت قبل هذا وكنت نسٌا منسٌا" ف ننا
نكاد نرى مٕمحها ونحس اضطرام تواطرها ونلمس مواق اِلم فٌها وهً
تتمنى لو كانت "نسٌا" تلك الترقة التً تتتذ لدم الحٌض ثم تلقى بعد ذلك
وتنسى".
وذكر عبد السٕم هارون اٌَة أعٕ ضمن استشهاد على مجًء تبر لع ّل
فعٕ ماضٌا ً وذلك فً قوله" :ؤ ٌمتن كون تبرها فعًٕ ماضٌا ً تٕفا ً
للحرٌري...ومما ٌإٌد بطٕن قول الحرٌري ثبوت ذلك فً تبر لٌت وهً بمنزلة
46
لعل نحوٌ" :ا لٌتنً كنت معهم" 45و "لٌتنً مت قبل هذا"
وأشار صاحم نظم الدر إلى ظاهرة التعقٌم بالفاء فً اٌَة فً قوله تعالى:
"فحملته فانتبذت به مكانا قصٌا فؤجاءها المتاض "...كما أشار إلى استؽرا
47
الزمان بالموت فً قولها "ٌا لٌتنً مت قبل هذا" دون واسطة حرؾ الجر.
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َ "-8فقُ َ
ؤ لَ ُه َق ْؤً لٌَِّّنا ً لَّ َعلَّ ُه ٌَ َت َذ َّك ُر أَ ْو ٌَ ْت َشى "

48

"والترجً لهما أي اذهم على رجائكما وطمعكما وباشرا اِمر مباشرة من
ٌرجو وٌطم أن ٌثمر عمله ؤ ٌتٌم سعٌه فهو ٌجتهد بطوقه وٌحتشد بؤقصى
وسعه وجدوى إرسالهما إلٌه م العلم بؤنه لن ٌإمن إلزام الحجة وقط
المعذرة" 49وٌٕحظ أن الرجاء ٌترف إلى التمنً.
وأضاؾ سٌد قطم عن قوله تعالى لٌنا) كصفة للقول" :فالقول اللٌن ٔ ٌثٌر
ّ
العزة باْثم ؤ ٌهٌج الكبرٌاء الزائؾ الذي ٌعٌش به الطؽاة .ومن شؤنه أن
50
ٌوقظ القلم فٌتذكر وٌتشى عاقبة الطؽٌان"
وٌتالؾ عبد السٕم هارون ما جاء به المناوي فً شرحه للجام الصؽٌر
بؤن لعل فً كٕم هللا تعالى وكٕم رسوله للوقوع .فٌقول عبد السٕم" :ولٌس
َّ
ٌطرد هذا فً مثل قوله تعالى" :لعله ٌتذكر أو ٌتشى" إذ لم ٌحصل من فرعون
التذكر ...ؤ رٌم كذلك أن معنى لعل المؤلوؾ ٔ ٌنطب م تلك أعتبارات
فٌجم أن ٌفسر تفسٌرا مناسبا مطردا" وهو ٌرتضً القول بؤن كل من الرجاء
واْشفا إنما ٌتعلقان بالمتاطبٌن بفتح الطاء) فٌجم علٌنا عند ورود لعل أو
51
عسى .أن نشف فً مكان اْشفا وأن نرجو فً مكان الرجاء.
وقد جعل السٌوطً التعجم إذا ورد فً كتام هللا صرؾ إلى المتاطبٌن
بفتح الطاء) ؤ ٌنصرؾ إلى هللا ِن هللا من حقه أستعظام أما إذا صحم
أستعظام تعجبا من هللا ف ن هذا جهل وقاس على التعجم ما ٌرد من الدعاء
والترجً كما هو متمثل فً اٌَة أعٕ "لعله ٌتذكر أو ٌتشى" .52وذكر فاضل
السامرائً فً لعل" :إنها تؤتً للتعلٌل ومنه قوله تعالى" :فقؤ له قؤ لٌنا لعله
ٌتذكر أو ٌتشى :53وجاء فً نظم الدر أنّ معنى لعله)" :أن ٌكون حاله حال من
54
ٌرجى منه ذلك ِنها من ثمرة اللٌن فً الدعاء".
ون ْال َح ٌَا َة ال ُّدن ٌَا ٌَا لٌَ َ
ْت لَ َنا م ِْث َل َما
ٌِن ٌ ُِرٌ ُد َ
َ "-9ف َت َر َف َعلَى َق ْو ِم ِه فًِ ِزٌ َنتِ ِه َقا َل الَّذ َ
55
أُو ِت ًَ َقارُونُ إِ َّن ُه َل ُذو َح ٍّ
ظ عَظِ ٌٍم "
وفً قوله تعالى "ٌا لٌت لنا مثل ما أوتً قارون" تمنً الثروة والمال الذي
كان لدى قارون.
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ٌقول الزمتشري :فً زٌنته) قال الحسن فً الحمرة والصفرة وقٌل على
بؽلة شهباء علٌها اِرجوان وعلٌها سرف من ذهم ومعه أربعة رٔؾ على زٌه
وقٌل :علٌهم وعلى تٌولهم الدٌباف اِحمر وعن ٌمٌنه ثٕثمائة ؼٕم وعن
ٌسار ثٕثمائة جارٌة بٌض علٌهن الحلً والدٌباف ...وكان المتمنون قوما
مسلمٌن؛ وإنما تمنو على سبٌل الرؼبة فً الٌسار وأستؽناء كما هو عادة البشر
وعن قتادة :تمنو لٌتقربوا به إلى هللا وٌنفقو  ...والحاسد هو الذي ٌتمنى أن تكون
نعمة صاحبه له".56
وقؾ ابن عاشور عدة وقفات عند بعض الجمل فً هذ اٌَة .أولها :الفاء
حٌ أفادت أن قارون لم ٌتعظ بالمواعظ وإنما قال :لقد أوتٌته على علم عندي
ولذلك جاءت كلمة فترف) كناٌة عن رفضه الموعظة بالقول والفعل .وقد أفاد
حرؾ الجر على) بعد الفعل ترف) ْفادة التعدٌة وحتى ٌتضمن معنى
النزول وفٌه بؤن ذلك التروف كان متعال ومترف  .وثانٌها :فصل الجملة قال
الذٌن ٌرٌدون الحٌاة الدنٌا" .وعدم عطفها ولذلك لتنزٌلها منزلة بدل أشتمال أي
أن المتمنى عند الراؼبٌن فً الدنٌا من أصناؾ الزٌنة وٌحصل العكس إذا ما
عطفت جملة "قال الذٌن ٌرٌدون "...أصبحت الجملة إما تبراً من بٌن اِتبار أو
جزء من التبر .وثالثهما :جعل جملة "إنه لذو حظ عظٌم" توكٌدا بؤن وؼاٌته
إظهار التعجم حتى أن السام قد ٌنكر حظه فٌإكد المتكلم.57
ض ٌْ َنا َعلَ ٌْ ِه ْال َم ْو َ
ض َتؤْ ُك ُل مِن َسؤ َ َت ُه
َ "-10فلَمَّا َق َ
ت َما َدلَّ ُه ْم َعلَى َم ْو ِت ِه إِ َّٔ دَاب َُّة ْاَِرْ ِ
58
ٌن"
ْم َما لَ ِب ُثوا فًِ ْال َع َذا ِ
َفلَمَّا َترَّ َت َب ٌَّ َن ِ
ُون ْال َؽٌ َ
ت ْال ِجنُّ أَن لَّ ْو َكا ُنوا ٌَعْ لَم َ
م ْالم ُِه ِ
من تٕل أداة الشرط لو) ٌتمنى الجن أن لو كانوا ٌعلمون علم الؽٌم ما
لبثوا....
ٌذكر سٌد قطم" :وقد روي أ ّنه كان متكئا على عصا حٌن وافا أجله
والجن تروح وتجًء مسترة فٌما كلفها إٌا من عمل شا شدٌد فلم تدرك أنه
مات حتى جاءت دابة اِرض قٌل إنها اِرضه ....فلما نترت عصا سلٌمان
59
لم تحمله فترَّ على اِرض"
وقد أوضح الزمتشري فً تفسٌر أن سلٌمان قد أمر الشٌاطٌن بؤن ٌبنوا
بٌت المقدس وذلك بعد أن كان داود قد شرع فً بنائه فً موض فسطاط موسى

313

جملح جاهعح فلضطني لألحباز والدراصاخ – اجمللد الثاهي – العدد األو 2018

علٌه السٕم -فلم ٌتمه وقد دعا سلٌمان ربه بؤن ٔ ٌعلم الشٌاطٌن أمر وفاته إٔ
60
بعد أن ٌفرؼوا من بنائه فاستجام هللا دعاء .
وذكر النٌسابوري فً اٌَة" :المنسؤة العصا ِنه ٌنؤ بها :أي ٌطرد وٌإتر
وقد ٌترك همزها وقرئ سؤته) أي طرؾ عصا سمٌت بسؤة القوس على
أستعارة وبٌنت بمعنى ظهرت وأن م صلتها بدل من الجن بدل اشتمال....
والمراد التهكم بهم وأن الذٌن ادعوا منهم علم الؽٌم اعترفوا بعجزهم م أنهم
61
كانوا من قبل عارفٌن عجزهم"
وأما "تبٌنت" ذكر ابن عاشور وجهٌن لقراءتها إما بالفتح َب ٌَّ َنت) وهذ
قراءة الجمهور وإما القراءة اِترى فكانت كما ٌبنى الفعل للمجهول بضم اِول
وكسر ما بعدها ٌقول" :بٌنت" بفتح الفوقٌة والموحدة والتحتٌة وقرأ روٌس)
عن ٌعقوم بضم الفوقٌة والموحدة وكسر التحتٌة.62
الخاتمة:
التمنً فً القررن الكرٌم ٌعبر عن أنفعأت وصدقها فً نفوس من ٌق منهم
التمنً فمرٌم -علٌها السٕم -تتمنى الموت عندما جاءها المتاض ولكنه تمنً
من قبل أن ٌكون المتاض "ٌا لٌتنً مت قبل هذا"؛ توفا من العار لها وِهلها
ِنها كانت تحتل مكانة رفٌعة .ولذلك صعم تحدٌد اِؼراض التً تترف إلٌها
أسالٌم التمنً مثل" :أستعطاؾ وأعتذار أو لمجرد موافقة التاطر والتروٌح
عن النفس.
 - 1طابقت اٌَات طبٌعة التمنً وتتصٌصه لّمر البعٌد أما الرجاء فكان
لّمر القرٌم.
-2تمثل فً رٌات بنً إسرائٌل نوعان من أنواع التمنً من حٌ طبٌعتهما :تمنً
بالحرؾ ومن صور  :التمنً بلٌت ول َع ّل ولو ولؤ ولم ٌؤت التمنً بهل.
والنوع الثانً :التمنً بالفعل و ّد).
-3طرٌقة العرض للتمنً فً القررن الكرٌم عامة ورٌات بنً إسرائٌل تاصة
كانت تتمثل فً اِسلوم القصصً وٌحدد عبد الحلٌم حنفً ذلك بقوله" :فحٌنما
ٌعٌد القررن عرض هذ الحقٌقة إنما ٌعٌدها فً ثوم رتر وهذا الثوم مصنوع
لؽرض معٌن هو التؤثٌر فً زاوٌة من زواٌا اْنسان وهذا ٌنطب على اٌَات
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التً تكررت وتاصة فً قصة موسى –علٌه السٕم-وكما وضح أمرها فً
فصل التمنً.
-4التمنً بالفعل و ّد) التاص بالحدٌ عن المشركٌن ومنهم أهل الكتام جاء
هذا بالفعل و ّد) بصٌؽة الفعل الماضً بدل المستقبل والتعبٌر عن المستقبل
بصٌؽة الماضً وهذا من صور مجًء الكٕم على تٕؾ مقتضى الظاهر
بقصد اْشارة إلى تٌقن وقوعه وتؤكٌد حدوثه.
وٌٕحظ أن القررن أضاؾ استعمأت متتلفة ِدوات التمنً مما زاد القررن
إعجازا وتاصة فً استعماله الحرؾ لع ّل وهو حرؾ ترف ترف إلى ؼرض
التمنً.

التوصٌات :
وبناء علٌه ٌوصً الباح :
 -1تركٌز الجهود على التمنً فً القررن واستمباط ما فٌه من حكم ربانٌة
ومعجزة لؽوٌة ربانٌة.
 -2تضافر الجهود اللؽوٌة م الجهود النفسٌة فً دراسة أسلوم التمنً.
-3دراسة باقً اِسالٌم اْنشائٌة سواء أكانت طلبٌة أم ؼٌر طلبٌة
الهوامش:
.1سورة أعراؾ اٌَة.53
.2القزوٌنً تلتٌص المفتاح فً المعانً والبٌان والبدٌ ط2002 1م ص99
.3محمد محمود أبو موسى دٔٔت التركٌم دراسة بٕؼٌة) ص 195
.4حسٌن أحمد الدراوٌش :البنٌة التؤسٌسٌة ِسالٌم البٌان فً اللؽة العربٌة ص130

.5سورة اِعراؾ اٌَة53
.6سورة الشعراء اٌَة102
.7أحمد مصطفى المراؼً علوم البٕؼة ص.75-74
.8المصدر الساب نفسه ص75
.9عبد القادر عبد الجلٌل اِسلوبٌة وثٕثٌة الدوائر البٕؼٌة ص274
.10سورة البقرة اٌَة .96
.11الزمتشري الكشاؾ مصدر ساب ص.87
.12سٌد قطم فً ظٕل القررن مج 1مصدر ساب .92
.13الزمتشري الكشاؾ ف 1ص .88-87
.14سورة البقرة اٌَة .109
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.15الزمتشري الكشاؾ ص.91
.16سٌد قطم فً ظٕل القران مج 1ص.102-101
.17فاضل صالح السامرائً معانً النحو ف 1ص.265
.18فاضل صالح السامرائً معانً النحو ف 2ص.171-168
.19عفٌؾ عبد الفتاح طبارة الٌهود فً القررن ص.32
.20سورة رل عمران اٌَة .72
.21الزمتشري الكشاؾ ص.177-176
.22عفٌؾ عبد الفتاح طبارة الٌهود فً القررن ص.31
.23أبو جعفر محمد الحسن الطوسً البٌان فً تفسٌر القررن مج 2ص.499
.24سورة رل عمران اٌَة .73
.25عبد العظٌم إبراهٌم محمد المطعًّ تصائص التعبٌر القرائً وسماته البٕؼٌة ف 2ص.154
.26سورة رل عمران اٌَة .69
.27الزمتشري الكشاؾ ص.176
.28سٌد قطم فً ظٕل القررن مج 1ص.414
.29عفٌؾ عبد الفتاح طبارة الٌهود فً القررن ص.30
.30أبو جعفر الطوسً التبٌان فً تفسٌر القررن مج 2ص.495-494
.31السمٌن الحلبً الدر المصون مج 3ص.244
.32سورة المائدة اٌَة.63
.33سٌد قطم فً ظٕل القررن مج 2ص.298
.34الزمتشري الكشاؾ ص.299
.35عفٌؾ عبد الفتاح طبارة الٌهود فً القررن ص.51
.36سورة اِنعام اٌَة27
.37الزمتشري الكشاؾ ص324
.38سٌد قطم فً ظٕل القررن مج 2ص.1067
.39الزمتشري الكشاؾ ف 7ص.324
.40عبد السٕم هارون اِسالٌم اْنشائٌة فً النحو العربً ص.178
.41أبو السعود تفسٌر أبً السعود ص.371
.42بسٌونً فٌود من بٕؼة النظم فً القررن ص.223
.43سورة مرٌم اٌَة .23
.44الزمتشري الكشاؾ ص.634
.45سورة النساء اٌَة .73
.46عبد السٕم هارون ص .59
.47برهان الدٌن البقاعً نظم الدرر فً تناسم اٌَات والسور ص.529-528
.48سورة طه اٌَة .44
.49الزمتشري الكشاؾ ص.656
.50سٌد قطم فً ظٕل القررن مج 4ص.2336
.51عبد السٕم هارون اِسالٌم اْنشائٌة ص.52-51
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.52السٌوطً اْتقان فً علوم القررن مج 2ص.149
.53فاضل صالح السامرائً معانً النحو ف 1ص.279
.54برهان الدٌن البقاعً ف 5ص.20
.55سورة القصص اٌَة .79
.56الزمتشري الكشاؾ ص.810
.57ابن عاشور التحرٌر والتنوٌر مج 10ف 20ص.182
.58سورة سبؤ اٌَة .14
.59سٌد قطم فً ظٕل القررن مج 5ص.2900
.60الزمتشري الكشاؾ ص .871-878
.61نظام الدٌن القمً النٌسابوري تفسٌر ؼرائم القررن ورؼائم الفرقان مج 5ف 23ص.489
.62ابن عاشور التحرٌر والتنوٌر مج 11ف 22ص.164
.63محمد بن بحر الجاحظ ت 255هـ) كتام الحٌوان ص.106
.64عبد الحلٌم حنفً أسلوم المحاورة فً القررن الكرٌم ص.44
.65عبد الؽنً بركة أسلوم الدعوة القررنٌة بٕؼة ومنهجا ص.325

قابمة المصادر والمراجع
 -1بركة عبد الؽنً أسلوم الدعوة القررنٌة بٕؼة ومنهاجا مكتبة وهبة ط1
1983م.
البقاعً برهان الدٌن أبو الحسن إبراهٌم بن عمر البقاعً نظم الدرر فً تناسم ٌَاتوالسور ف.4

 -3الجاحظ عمرو بن بحر ت 255هـ) كتام الحٌوان تحقٌ محمد باسل وعبود
السود دار الكتم العلمٌة بٌروت 1998م.
-4الجلٌل عبد القادر اِسلوبٌة وثٕثٌة الدوائر البٕؼٌة دار صفاء عمان ط1
 2002م.
-5الحلبً أحمد بن ٌوسؾ السمٌن الدر المصون تحقٌ احمد محمد التراط دار
القلم دمش ط1408 1هـ1987-م.
-6الحنفً أبو السعود محمد العمانً تفسٌر أبً السعود ف 2دار الكتم العلمٌة-
بٌروت ط1999 1م. 1419/.
-7الحنفً عبد الحلٌم أسلوم المحاورة فً القررن الهٌئة المصرٌة العامة للكتام
1985م.
-8الزمتشري جادهللا محمود بن عمر الكشاؾ دار المعرفة بٌروت لبنان
ط2005 2م
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-9السامرائً فاضل صالح معانً النحو دار الفكر اِردن ط1423 2هـ-
2003م.
-10السٌوطً اْتقان فً علوم القررن المكتبة العلمٌة بٌروت د.ط ) 2003م.
-11الطوسً أبو جعفر بن الحسن الطوسً التبٌان فً تفسٌر القررن تحقٌ أحمد
حبٌم قصٌر العاملً دار إحٌاء الترا العربً بٌروت د.ط) د.ت).
-12عاشور محمد الطاهر التحرٌر والتنوٌر دار سجون للنشر تونس د.ط)
د.ت)..
-13عضٌمه محمد التال دراسات ِسلوم القررن الكرٌم دار الحدٌ القاهرة
2004م
-15فٌود بسٌونً عبدالفتاح من بٕؼة النظم فً القررن مطبعة الحست اْسٕمٌة
مصر ط1992 1م.
-16القزوٌنً تلتٌص المفتاح قدم له وكتم حواشٌه ٌاسٌن اٌِوبً المكتبة
العصرٌة بٌروت ط2002 1
 -17قطم سٌد فً ظٕل القررن دار الشرو بٌروت ط2004 34م.
-18المراؼً أحمد مصطفى علوم البٕؼة دار اَفا العربٌة القاهرة ط2
2000م.
-19المطعنً عبد العظٌم إبراهٌم تصائص التعبٌر القررنً ف 2مكتبة وهبة÷
القاهرة ط1 1999م.
-20أبو موسى محمد محمود دٔٔت التراكٌم دراسة بٕؼٌة) مكتبة وهبة
مصر ط1987- 2 1408م.
-21النٌسابوري نظام الدٌن الحسن بن محمد بن حسن القمً تقسٌر ؼرائم القررن
ورؼائم الفرقان مج  5ف 23دار الكتم العلمٌة بٌروت ط 1ا996م.
-22هارون عبد السٕم محمد اِسالٌم اْنشائٌة فً النحو العربً دار الجٌل
بٌروت ط ح 1979م.
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