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ملخص البحث

يهدف البحث اإلى اإظهار جانب من جوانب 

البالغة فــي الــقــراآن  مــن خــالل بيان ســر التكرار 

الزيغ والضالل  اأهــل  الــقــراآن  للرد على  في ســور 

يغني  تكرار  اإل  هو  ما  المتشابه  اأن  زعموا  الذين 

مسائل  الباحثة  تناولت  وقــد   ، بعض  عن  بعضه 

التكرار في سورة المائدة, فقد تم جمع توجيهات 

ابـــن عــطــيــة اإلنــدلــســي مــن تــفــســيــره، ومــقــارنــتــهــا 

المنهج  الباحثة  واتبعت  المفسرين،  بتوجيهات 

المفسرين  عرض  طريقة  على  والوقوف  المقارن, 

لهذه اإلآيات المتشابه.

الكلمات المفتاحية: 

المحرر الوجيز, التكرار, سورة المائدة.

* * *

Research Summary

The research aims to show a side of rhet-

oric sides in Quran by indicating secret of 

repetition in Quran chapters to reply to aber-

ration and delusion people who alleged that 

the similarity is just a repetition substitute 

some of it to another, and the researcher 

has addressed the repetition issues in Sura 

al-maidah, and collected Ibn Atiyah Al-An-

dalusi directives from his interpretation and 

compare it with interpreters directives, also 

the researcher followed the comparative 

method, and she identifies what is the way 

these similar verses are presented by inter-

preters.

The Keywords: 

Almohurer alwajez, The repetition, Sura 

al-maidah

* * *
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﷽

المقدمة

الــحــمــد لــلــه الـــقـــوي الــمــتــيــن، الــظــاهــر الــحــق 

اإلنبياء  اأشــرف  والــســالم على  والــصــالة  المبين، 

والمرسلين، وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

اأما بعد؛ فاإن علم التفسير من خير العلوم قاطبة، 

وشرف العلم من شرف المعلوم، وقدر المرء قدر 

له  ال� بكتاب  اإلشتغال  اأن  شك  وإل  يحسنه،  ما 

تعالى وتفسيره شرف عظيم، وهو علم باحث عن 

نظم نصوص القراآن، واآيات سور الفرقان بحسب 

الطاقة البشرية وبوفق ما تقتضيه القواعد العربية.

فاإن هذا البحث الغرض منه معرفة  اأسرار اإلآيات 

المتشابهات التي تكررت في القراآن واألفاظها فقد 

وقع في بعضها تكرارا، اأو تقديم اأو تاأخير اأو غير 

اأو اإلآيات  ذلك مما يوجب اختالفا بين اإلآيتين 

التي تكررت من غير زيادة وإل نقصان، فالتكرار: 

لغرض  السياق  في  الجملة  اأو  الكلمة  اأعــادة  هو 

ومن  ذلــك،  وغير  التهويل  اأو  التعظيم  اأو  التاأكيد 

اأنواع التكرار: التكرار بالحرف والتكرار بالكلمة 

العلم  هــذا  في  البحث  وبعد  بالجملة،  والتكرار 

السبب  في  الحكمة  تبرز  العلماء  اأقــوال  ودراســة 

من تكرار اإلآية والفائدة في اإعادتها، وبعد ذلك 

الراجح  وبيان  المفسرين،  اأقــوال  بمناقشة  قمت 

منها، مستندة في ذلك على القواعد الترجيحية 

التي وضعها المفسرون.

دوافع كتابة هذا البحث: 

عجاز اإل وهو  ١- اإظهار جانب من جوانب اإلإ

اإلعجاز البياني  من خالل دراسة اآيات التكرار.

له  ٢- اأن دراسة هذا العلم يزيد القارئ لكتاب ال�

اإيمانا ؛ لما يتبين له من فنون البالغة التي عجز 

عنها الفصحاء، ووقف من دونها البلغاء. 

ــراز مــنــزلــة كــتــاب الــمــحــرر الــوجــيــز في  ــ ــ 3- اإب

 تفسير الكتاب العزيز إلبن عطية، وبيان اهتمامه 

باأسرار القراآن. 

٤- مقارنه جهود المفسرين القدامى مع توجيه 

ابن عطية، ومناقشتها وبيان الراجح منها.

منهج البحث: 

المنهج المستعمل هو المنهج المقارن الذي 

تحاول الباحثة من خالله عرض اإلآيات المتشابه 

ــا، وبـــيـــان مـــا اشــتــمــلــت عــلــيــه مـــن والــنــظــم  لــفــظــيًّ

العجيب واإلعجاز الغريب، وقد اقتضت الدراسة 

اأن تُقسم الباحثة البحث على مقدمة، ومبحثان، 

وخاتمة.

المبحث اإلأول: بيان المتشابه اللفظي باإيجاز.

المحرر  كتاب  في  التكرار  الثاني:  المبحث 

الوجيز في سورة المائدة. 

النتائج  ــرز  اأب الباحثة،  فيها  اأوردت  الخاتمة: 

التي توصلت اإليها. 

المصادر  بقائمة  الدراسة  الباحثة  ختمت  ثم 

والمراجع المعتمدة في الدراسة.
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المبحث األأول

بيان المتشابه اللفظي باإيجاز

لغة  الــلــفــظــي  الــمــتــشــابــه  تــعــريــف  اأوألً: 

واصطالحا

المتشابه في اللغة: 

يدور حول معنين. 

١- التماثل.

٢- اإللتباس.

َبُه  ْبُه والشَّ له تعالى: الشِّ قال ابن منظور رحمه ال�

الشيُء  واأَْشَبه  اأَْشباٌه.  َواْلَجْمُع  الِمْثُل،  ِبيُه:  والشَّ

الشيَء: َماَثَلُه(١(.

المتشابه اللفظي في األصطالح: 

ــال الــغــرنــاطــي: )تــوجــيــه مــا تــكــرر مــن اآيــاتــه  قـ

زيــادة  وبعض  تاأخير  اأو  بتقديم  اختلف  اأو   لفظاً 

في التعبير((٢(. 

اإيراد القصة الواحدة في  وقال الزركشي: )هو 

اإيـــراد  فــي  ويكثر  مختلفة،  وفــواصــل  شتى  صــور 

الكالم  في  التصرف  واإلأنــبــاء وحكمته  القصص 

اإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع  و

(١( ينظر: لسان العرب١3/5٠5-5٠3.

لحاد والتعطيل في توجيه  التاأويل القاطع بذوي اإلإ (٢( مالك 

المتشابه اللفظ من اآي التنزيل ٧/١-8.

طرق ذلك(.(3(

اللفظي  المتشابه  وجود  من  الحكمة  ثانيًا: 

في القراآن الكريم

الــعــلــم فهي  اأهـــل  الــتــي التمسها  الــحــكــم  مــن 

المعهود من  نزل على  واأنــه  القراآن،  اإثبات عربيّة 

كالم العرب، ولتسجيل العجز التام للبشر عن اأن 

ياأتوا بمثل هذا القراآن، وهذه الحكمة مترتّبة على 

تدريب  اللفظي  المتشابه  وجــود  فــاأن  السابقة، 

في  فيثير  القراآن،  في  والنظر  التاأمُّل  على  للعقول 

اأسئلة في حكمة هذا التشابه  القراآن  ذهن قارئ 

ودواعي اإلختالف الحاصل فيه، ولتسهيل ضبط 

المتشابهات على حفظة القراآن، بل وفهمه وتدبّره 

والتاأثّر به، وذلك من خالل ما يحصل من تكرار 

لالآيات المتشابهة خدمة لقارئي القراآن وحفظهم 

مــن الـــوقـــوع فــي الــغــلــط بــســبــب الــمــتــشــابــه، فــان 

بسبب  الحافظ  اأو  القارئ  فيه  يقع  الــذي  الغلط 

المتشابه، ليس مرّده وجود المتشابه، بقدر ما هو 

عدم ضبٍط لموضع اأحد المتشابهين من موضع 

اأُلِّفت المؤلّفات في ذلك؛  اإلآخــر؛ ولعالج هذا 

فُجمعت فيه المتشابهات وُذكرت فيها الضوابط 

والتوجيهات ؛ لتحقيق هذا الغرض(٤(.

(3( البرهان في علوم القراآن ١١٢/١.

للصغير  الــقــراآن  فــي  اللفظية  المتشابهات  دلــيــل  ينظر:   )٤)

اإعانة الحفاظ ص٧-8، وكتاب المتشابه اللفظي  ص6-٧ ، و

في القراآن وتوجيهه ص٧6-٧٩.
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المبحث الثاني

التكرار في كتاب المحرر 

الوجيز في سورة المائدة

المطلب األأول: التكرار

لَِقۡوٍم  ُٰعوَن  َسمَّ لِۡلَكِذِب  ُٰعوَن  َسمَّ  ْۛ َهاُدوا َِّذيَن  ٱل حمسَوِمَن 
َمَواِضعِهۦِۖ  َبۡعِد  ِمۢن  ٱلۡكَلَِم  ُيحَّرِفُوَن  تُوَكۖ 

ۡ
يَأ لَۡم  َءاَخرِيَن 

 ْۚ فَٱۡحَذُروا تُۡؤتَۡوهُ  َّۡم  ل َوِإن  فَُخُذوهُ  َهَٰذا  وتِيُتۡم 
ُ
أ إِۡن  َيُقولُوَن 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ِ َشۡيـًٔاۚ أ ُ فِۡتنََتُهۥ فَلَن َتۡملَِك لَُهۥ ِمَن ٱهَّللَّ َوَمن يُرِدِ ٱهَّللَّ

ۡنَيا ِخۡزٞيۖ  لَُهۡم فِي ٱلدُّ ُيَطّهَِر قُلُوَبُهۡمۚ  ن 
َ
ُ أ َِّذيَن لَۡم يُرِدِ ٱهَّللَّ ٱل

لِۡلَكِذِب  ُٰعوَن  َسمَّ َعِظيٞم ٤١  َعَذاٌب  ٱٓأۡلِخَرةِ  فِي  َولَُهۡم 
ىجس حجسالَمائـَِدة : جحتمخت - جحتمختجحس. ۡحِتۚ ٰلُوَن لِلسُّ كَّ

َ
أ

فــي هذه  تعالى  لــه  الــ� ابــن عطية رحمه  مــام  لــالإ

المساألة توجيهان:

لِۡلَكِذِبىجس  ُٰعوَن  حمسَسمَّ قوله  قال:  اإلأول،  التوجيه 

فهذا  اإسرائيل  بني  في  اإلأول  كان  اإن  جحتمختجحس   : حجسالَمائـَِدة 

تكرار تاأكيد ومبالغة((١(.

ابن  ــام  مــ اإلإ وافـــق  اإلأول:  للتوجيه  الــمــوافــقــون 

لــه تــعــالــى فــي هـــذه الــمــســاألــة من  ــ� عطية رحــمــه ال

منهم:  تعالى  له  ال� رحمهم  المفسرين  من  سبقة 

القيسي(٢(، والسمعاني(3(.  اأبي طالب  مكي بن 

(١( المحرر الوجيز ٢/١٩3.

(٢( ينظر: الهداية اإلى بلوغ النهاية 3/١٧٢١.

(3( ينظر: تفسير القراآن 3٩/٢.

ووافــقــه مــن بــعــده: الــقــرطــبــي(٤(، والــبــيــضــاوي(5(، 

والبقاعي(٧(،  لــه(6(،  قول  الكلبي في  وابــن جزي 

واإليــــجــــي(8(، والــخــطــيــب الــشــربــيــنــي(٩(، واأبـــي 

السعود(١٠(، والشوكاني(١١(، واإللوسي(١٢(، ومحمد 

رشيد رضا(١3(، وابن عاشور(١٤(.

في  اإلأول  كــان  اإن  )و قـــال:  الــثــانــي،  التوجيه 

المنافقين فهذا خبر اأيضا عن بني اإسرائيل((١5(.

مـــام ابن  الــثــانــي: وافـــق اإلإ الــمــوافــقــون للتوجيه 

له تعالى في هذه المساألة مجموعة  عطية رحمه ال�

له تعالى منهم: ابن جزي  من المفسرين رحمهم ال�

الكلبي في قول له(١6(.

المخالفون:

له تعالى  لم اأجد من خالف ابن عطية رحمه ال�

في هذه المساألة.

حكام القراآن 6/١8٢. (٤( ينظر: الجامع إلأ

(5( ينظر: اأنوار التنزيل ١٢٧/٢.

(6( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٢3٢/١.

(٧( ينظر: نظم الدرر ٤5٧/٢.

(8( ينظر: جامع البيان لاليجي ١/٤66.

(٩( ينظر: السراج المنير ١/3٧6.

(١٠( ينظر: اإرشاد العقل السليم 3/3٩.

(١١( ينظر: فتح القدير ٤١/٢.

(١٢( ينظر: روح المعاني 3/3٠٩.

(١3( ينظر: تفسير المنار 6/3٢٤.

(١٤( ينظر: التحرير والتنوير 6/٢٠١.

(١5( المحرر الوجيز ٢/١٩3.

(١6( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٢3٢/١.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين جاسم محمد عبد العزيز - فراس يحيى عبدالجليل 

المناقشة والترجيح:

ــواردة اتضح  ــ ال ــوال  ــ فــي اإلأق النظر  اإمــعــان  بعد 

له اأعاد  للباحثة اإن المعنى يحتمل الوجهين فاإن ال�

وصفهم بكثرة السماع للكذب للتاأكيد اإن كان 

اإن كان في وصف  هذا في وصف المنافقين، و

تــكــرر، وعليه يكون  اإســرائــيــل فــال يعد ذلــك  بني 

لــه تعالى ومــن وافــقــه هو  الــ� قــول ابــن عطية رحمه 

له تعالى اأعلم. الصواب، وال�

المطلب الثاني: التكرار

َّۡيُتۡم  ْۚ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوٱۡحَذُروا
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱهَّللَّ

َ
حمس َوأ

نََّما عَلَٰى رَُسولَِنا ٱلَۡبَلُٰغ ٱلُۡمبِيُن ٩٢ىجس حجسالَمائـَِدة : جحتحمججحس.
َ
فَٱۡعلَُمٓواْ أ

تعالى،  ال�له  رحمه  عطية  ابن  مــام  األإ توجيه 

قال: )ولما كان في الكالم معنى انتهوا حسن 

في  ِطيُعواْىجس 
َ
حمسَوأ وكرر  ِطيُعواْىجس 

َ
حمسَوأ عليه  يعطف  اأن 

ذكر الرسول تاأكيدا، ثم حذر تعالى من مخالفة 

األأمر وتوعد من تولى بعذاب األآخرة اأي: اإنما 

على الرسول اأن يبلغ وعلى المرسل اأن يعاقب 

اأو يثيب بحسب ما يعصى اأو يطاع()1(.

الموافقون:

ال�له تعالى في  مام ابن عطية رحمه  وافق األإ

المفسرين رحمهم  المساألة مجموعة من  هذه 

حيان)3(،  واأبــو  القرطبي)2(،  منهم:  تعالى  ال�له 

(١( المحرر الوجيز٢3٤/٢.

حكام القراآن ٢٩3/6. (٢( ينظر: الجامع إلأ

(3( ينظر: البحر المحيط 35٩/٤.

والبقاعي)4(، وابن عاشور)5(.

المخالفون:

 لم اأجد مخالف ألبن عطية رحمه ال�له تعالى 

في هذه المساألة.

المناقشة والترجيح:

بعد األطالع على اأقوال المفسرين رحمهم 

متفقون  المفسرين  ان  للباحثة  تبين  تعالى  ال�له 

على ان ال�له كرر مع ذكر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  للتاأكيد، 

فاإن طاعة ال�له وطاعة رسوله واحدة، فمن اأطاع 

ال�له، فقد اأطاع الرسول، ومن اأطاع الرسول فقد 

اأطاع ال�له.

المطلب الثالث: التكرار

ُجَناٞح  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل عَلَى  حمسلَۡيَس 
ُثمَّ  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  وََّءاَمُنواْ  ٱتََّقواْ  َما  إَِذا  َطعُِمٓواْ  فِيَما 
ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِيَن ٩٣ىجس  ْۚ َوٱهَّللَّ ۡحَسُنوا

َ
أ ٱتََّقواْ وََّءاَمُنواْ ُثمَّ ٱتََّقواْ وَّ

حجسالَمائـَِدة : محتحمججحس.

فــي هذه  تعالى  لــه  الــ� ابــن عطية رحمه  مــام  لــالإ

المساألة اأربع توجيهات: 

التوجيه اإلأول، قال: )التكرار في قوله حمسٱتََّقواْىجس 

يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلها وفي 

ذلك مبالغة في هذه الصفات لهم((6(.

(٤( ينظر: نظم الدرر 53٧/٢.

(5( ينظر: التحرير والتنوير 3٠/٧.

(6( المحرر الوجيز ٢3٤/٢-٢35.
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توجيه ابن عطية اإلأندلسي للمتشابه اللفظي في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموافقون للتوجيه األأول: 

له تعالى في هذا  مام ابن عطية رحمه ال� وافق اإلإ

له تعالى  التوجيه مجموعة من المفسرين رحمهم ال�

منهم: الــرازي في قول لــه(١(، والبيضاوي في قول 

له(٢(، وابن جزي الكلبي في قول له(3(، واأبو حيان 

في قول له(٤(، والثعالبي في قول له(5(، واأبي السعود 

في قول لــه(6(، ومحمد رشيد رضا في قول له(٧(، 

واأبن عاشور(8(. 

)فقال  غــيــره:  عــن  ناقال  قــال  الثاني،  التوجيه 

ــقــاء الــشــرك والــكــبــائــر  ــــى هــي ات قـــوم: الــرتــبــة اإلأولـ

والرتبة  الصالحات،  وعمل  يمان على كماله  واإلإ

الثانية هي الثبوت والدوام على الحالة المذكورة، 

والرتبة الثالثة هي اإلنتهاء في التقوى اإلى امتثال ما 

ليس بفرض من النوافل في الصالة والصدقة وغير 

حسان((٩(. ذلك، وهو اإلإ

الموافقون للتوجيه الثاني: 

لــه تعالى في  الــ� ابــن عطية رحمه  مـــام  وافــق اإلإ

له  هذا التوجيه من سبقه من المفسرين رحمهم ال�

(١( ينظر: مفاتيح الغيب ٤٢٧/١٢.

(٢( ينظر: اأنوار التنزيل ٢/١٤3.

(3( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٢٤٢/١-٢٤3.

(٤( ينظر: البحر المحيط  36٠/٤.

(5( ينظر: الجواهر الحسان ٤٢٠/٢.

(6( ينظر: ارشاد العقل السليم ٧8/3.

(٧( ينظر: تفسير المنار 6١/٧.

(8( ينظر: التحرير والتنوير ٧/35.

(٩( المحرر الوجيز ٢3٤/٢-٢35.

ابن  بعده:  ووافقه من  البغوي(١٠(،  تعالى منهم: 

الفرس اإلأندلسي في قول له(١١(.

)وقــال  غيره:  عن  ناقال  قــال  الثالث،  التوجيه 

قوم الرتبة اإلأولى لماضي الزمن، والثانية للحال، 

والثالثة لالستقبال((١٢(.

الموافقون للتوجيه الثالث:

لــه تعالى في  الــ� ابــن عطية رحمه  مـــام  وافــق اإلإ

له  هذا التوجيه مجموعة من المفسرين رحمهم ال�

تعالى منهم: الرازي في قول له(١3(، والنسفي في 

قول له(١٤(، والبيضاوي في قول له(١5(، وابن جزي 

الكلبي في قول له(١6(، واأبو حيان في قول له(١٧(، 

والنيسابوري في قول له(١8(، واأبي السعود في قول 

له(١٩(، ومحمد رشيد رضا(٢٠(.

التوجيه الرابع، قال ناقال عن غيره: )قال قوم: 

اإلتقاء اإلأول هو في الشرك والتزام الشرع، والثاني 

في الكبائر، والثالث في الصغائر((٢١(.

(١٠( ينظر: معالم التنزيل ٢/83.

(١١( ينظر: اأحكام القراآن ٤8٤/٢.

(١٢( المحرر الوجيز ٢3٤/٢-٢35.

(١3( ينظر: مفاتيح الغيب ٤٢٧/١٢.

(١٤( ينظر: مدارك التنزيل ٤٧٤/١.

(١5( ينظر: اأنوار التنزيل ٢/١٤3.

(١6( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٢٤٢/١-٢٤3.

(١٧( ينظر: البحر المحيط  36٠/٤.

(١8( ينظر: غرائب القران ١5/3.

(١٩( ينظر: ارشاد العقل السليم ٧8/3.

(٢٠( ينظر: تفسير المنار 6١/٧.

(٢١( المحرر الوجيز ٢3٤/٢-٢35.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين جاسم محمد عبد العزيز - فراس يحيى عبدالجليل 

الموافقون للتوجيه الرابع:

لــه تعالى في  الــ� ابــن عطية رحمه  مـــام  وافــق اإلإ

له  هذا التوجيه مجموعة من المفسرين رحمهم ال�

تعالى منهم: الرازي في قول له(١(، والنسفي في 

قول له(٢(،  والبيضاوي في قول له(3(، وابن جزي 

الكلبي في قول له(٤(، واأبو حيان في قول له(5(، 

واأبي السعود في قول له(6(.

المخالفون:

له تعالى في  ال� مــام ابن عطية رحمه  خالف اإلإ

هذه التوجيهات مجموعة من المفسرين رحمهم 

له تعالى، وتوجيهاتهم كانت على النحو اإلآتي: ال�

اإلأول: ما ذهب اإليه الرازي في قول له، فقال: 

اإلتــقــاء  دوام  والــثــانــي:  اإلتـــقـــاء،  عــمــل  )اإلأول: 

والثبات عليه، والثالث: اتقاء ظلم العباد مع ضم 

حسان اإليه((٧(. اإلإ

)قوله  فقال:  القرطبي،  اإليه  ذهــب  ما  الثاني: 

ٰلَِحِٰت ُثمَّ ٱتََّقواْ  تعالى: حمسإَِذا َما ٱتََّقواْ وَّ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ

ٱلُۡمۡحِسنِيَن ٩٣ىجس  ُيحِبُّ   ُ َوٱهَّللَّ  ْۚ ۡحَسُنوا
َ
أ وَّ  ٱتََّقواْ  ُثمَّ  وََّءاَمُنواْ 

حجسالَمائـَِدة : محتحمججحس، وفيه اأربعة اأقوال: اإلأول: اأنه ليس في 

واآمنوا  شربها،  اتقوا  والمعنى  تكرار،  التقوى  ذكر 

(١( ينظر: مفاتيح الغيب ٤٢٧/١٢.

(٢( ينظر: مدارك التنزيل ٤٧٤/١.

(3( ينظر: اأنوار التنزيل ٢/١٤3.

(٤( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٢٤٢/١-٢٤3.

(5( ينظر: البحر المحيط  36٠/٤.

(6( ينظر: ارشاد العقل السليم ٧8/3.

(٧( مفاتيح الغيب ٤٢٧/١٢.

اإيمانهم،  بتحريمها، والمعنى الثاني دام اتقاؤهم و

حسان اإلى اإلتقاء، والثاني:  والثالث على معنى اإلإ

ثم  المحرمات،  التحريم في غيرها من  قبل  اتقوا 

اتقوا بعد تحريمها شربها، ثم اتقوا فيما بقي من 

الشرك  اتقوا  الثالث-  العمل،  واأحسنوا  اأعمالهم، 

ــنـــوا بــالــلــه ورســـولـــه، والــمــعــنــى الــثــانــي ثــم اتــقــوا  واآمـ

اتقوا  ثم  الثالث  ومعنى  اإيمانا،  وازدادوا  الكبائر، 

الصغائر واأحسنوا اأي تنفلوا. وقال محمد بن جرير: 

بالقبول،  له  ال� اأمــر  بتلقي  اإلتقاء  هو  اإلأول  اإلتقاء 

الثاني،  واإلتقاء  والعمل،  به  والدينونة  والتصديق 

اإلتقاء  والثالث  التصديق،  على  بالثبات  اإلتقاء 

حسان، والتقرب بالنوافل((8(. باإلإ

المناقشة والترجيح:

فــي ضـــوء مــا تــقــدم مــن اإلأقـــــوال الـــذي يــبــدوا  

لــلــبــاحــثــة انـــه يــمــكــن الــجــمــع بــيــن اإلأقــــــوال فــان 

كرر  تعالى  لــه  الــ� فــان  جميعها،  تحتمل  المساألة 

اإلمر بالتقوى للمبالغة، فكرره لالتقاء من الشرك 

يمان على كماله وعمل الصالحات،  والكبائر واإلإ

وكرره ثانيا للثبوت والدوام على الحالة المذكورة، 

ثالثة لالمتثال ما ليس بفرض، وقيل  ثم كرر مرة 

كرر التقوى ؛ إلأن  في الرتبة اإلأولى  كانت للزمن 

لالستقبال... والثالثة  للحال،  والثانية  الماضي، 

اللفظ  احتمل  الــتــرجــيــحــيــة:)اذا  الــقــاعــدة  تــؤيــده 

حمل  الجمع  اإرادة  مــن  تمنع  ولــم  عــدة  معاني 

حكام القراآن ٢٩6/6. (8( الجامع إلأ
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له تعالى اأعلم. عليها((١(، وال�

المطلب الرابع: التكرار

ُ َيٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡرَيَم ٱۡذُكۡر نِۡعَمتِي َعلَۡيَك  حمس إِۡذ قَاَل ٱهَّللَّ
فِي  اَس  ٱلنَّ تُكَلُِّم  ٱلُۡقُدِس  بُِروِح  يَّدتَُّك 

َ
أ إِۡذ  َوٰلَِدتَِك  وَعَلَٰى 

ۡوَرىَٰة  َوٱلتَّ َوٱلۡحِۡكَمَة  ٱلِۡكَتَٰب  َعلَّۡمُتَك  َوِإۡذ  َوَكۡهلٗاۖ  ٱلَۡمۡهِد 
ۡيِر بِإِۡذنِي َفَتنُفُخ  يِن َكَهۡيـَٔةِ ٱلطَّ َوٱلِۡإنِجيَلۖ َوِإۡذ َتۡخلُُق ِمَن ٱلّطِ
بۡرََص بِإِۡذنِيۖ 

َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
فِيَها َفَتُكوُن َطۡيَرۢا بِإِۡذنِيۖ َوُتۡبرُِئ ٱلۡأ

ِٰٓءيَل َعنَك إِۡذ  َوِإۡذ ُتۡخرُِج ٱلَۡمۡوتَٰي بِإِۡذنِيۖ َوِإۡذ َكَفۡفُت بَنِٓي إِۡسَر
ِجۡئَتُهم بِٱلَۡبّيَِنِٰت ىجس حجسالَمائـَِدة : مجتجحتجحتجحس .

له تعالى، قال:  مام ابن عطية رحمه ال� توجيه اإلإ

اإِْذ في هذه اإلآية حيث ما تكررت  )قوله تعالى: َو

فهي عطف على اإلأولى التي عملت فيها نعمتي، 

وتخلق معناه: تقدر وتهيئ((٢(.

الموافقون: 

لــه تعالى في  الــ� ــام ابــن عطية رحمه  مـ انــفــرد اإلإ

هذه المساألة.

المخالفون:

له تعالى  لم اأجد مخالف إلبن عطية رحمه ال�

في هذه المساألة.

(١( قواعد التفسير: خالد السبت 8٠٧/٢.

(٢( المحرر الوجيز ٢5٧/٢-٢5٩.

المناقشة والترجيح:

لــه تعالى في  الــ� ــام ابــن عطية رحمه  مـ انــفــرد اإلإ

هذه المساألة ولم اأجد اأحد من المفسرين تكلم 

له تعالى اأعلم. في هذه المساألة، وال�

المطلب الخامس: التكرار

نِۡعَمتِي  ٱۡذُكۡر  َمۡرَيَم  ٱۡبَن  َيٰعِيَسي   ُ ٱهَّللَّ قَاَل  إِۡذ  حمس 
تُكَلُِّم  ٱلُۡقُدِس  بُِروِح  يَّدتَُّك 

َ
أ إِۡذ  َوٰلَِدتَِك  َوعَلَٰى  َعلَۡيَك 

َوِإۡذ َعلَّۡمُتَك ٱلِۡكَتَٰب َوٱلۡحِۡكَمَة  َوَكۡهلٗاۖ  ٱلَۡمۡهِد  فِي  اَس  ٱلنَّ
ۡيِر  ٱلطَّ َكَهۡيـَٔةِ  يِن  ٱلّطِ ِمَن  َتۡخلُُق  َوِإۡذ  َوٱلِۡإنِجيَلۖ  ۡوَرىَٰة  َوٱلتَّ
ۡكَمَه 

َ
ٱلۡأ َوُتۡبرُِئ  بِإِۡذنِيۖ  َطۡيَرۢا  َفَتُكوُن  فِيَها  َفَتنُفُخ  بِإِۡذنِي 

بَۡرَص بِإِۡذنِيۖ َوِإۡذ ُتۡخرُِج ٱلَۡمۡوتَٰي بِإِۡذنِيۖ َوِإۡذ َكَفۡفُت بَنِٓي 
َ
َوٱلۡأ

َِّذيَن َكَفُرواْ  ِٰٓءيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم بِٱلَۡبّيَِنِٰت َفَقاَل ٱل إِۡسَر
بِيٞن ١١٠ىجس حجسالَمائـَِدة : مجتجحتجحتجحس. َّا ِسۡحٞر مُّ ِمۡنُهۡم إِۡن َهَٰذآ إِل

له تعالى، قال:  مام ابن عطية رحمه ال� توجيه اإلإ

ذن في هذه اإلآية كيف تكرر معناه التمكين  )واإلإ

الناس  العلم بما يصنع وما يقصد من دعــاء  مع 

يمان((3(. اإلى اإلإ

الموافقون:

له تعالى في  لم اأجد موافق إلبن عطية رحمه ال�

هذه المساألة.

(3( المحرر الوجيز٢/٢58.
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المخالفون:

له تعالى في  ال� مــام ابن عطية رحمه  خالف اإلإ

له  هذه المساألة مجموعة من المفسرين رحمهم ال�

تعالى، وتوجيهاتهم كانت على النحو اإلآتي:

اإلأول: ما ذكره الرازي(١( فقال: )اإنما اأعاد قوله 

له تعالى  حمسبِإِۡذنِيىجس تاأكيدا لكون ذلك واقعا بقدرة ال�
اإيجاده(، ووافقه من  و بقدرة عيسى  وتخليقه إل 

قول  في  الغرناطي  تعالى  له  ال� رحمهم  المفسرين 

له(٢(، والخازن(3(، واأبي السعود(٤(، والشوكاني(5(، 

ومحمد رشيد رضا(6(..

الثاني: ما ذهب اإليه الغرناطي في قول له(٧(، 

اأربع مرات لتنزه نبيه عيسى  فقال: وكرر  حمسبِإِۡذنِيىجس 

الــســالم عــن نسبة شــيء مــن ذلــك لنفسه  عليه 

بقدرة  اإإل  شــيء  فعل  ادعــاء  اأو  باإيجاده  مستقال 

له  ال� المفسرين رحمهم  من  ووافقه  ربه سبحانه، 

تعالى ابن جزي الكلبي(8(، فقال: حمسبِإِۡذنِيىجس كرره 

اإلى  الربوبية  رّدا على من نسب  مع كل معجزة 

عيسى(، والبقاعي(٩(.

(١( مفاتيح الغيب ٤6٠/١٢.

(٢( ينظر: مالك التاأويل 85-8٤/١.

(3( ينظر: لباب التاأويل ١٠٩/٢.

(٤( ينظر: اإرشاد العقل السليم ٩5/3.

(5( ينظر: فتح القدير ١٠٤/٢.

(6( ينظر: تفسير المنار ٧/٢٠6.

(٧( ينظر: مالك التاأويل 85-8٤/١.

(8( التسهيل لعلوم التنزيل  ٢5٠/١.

(٩( ينظر: نظم الدرر ٢/563.

فقال:  اأبو حيان)10(،  اإليه  ما ذهب  الثالث: 

جمتمختجحتجحس   : ِعۡمَران  حجسآل  ِىجس  ٱهَّللَّ حمسبِإِۡذِن  عمران  اآل  في  )وجــاء 

مرتين وجاء هنا اأربع مرات عقيب اأربع جمل ؛ 

ألأن هذا موضع ذكر النعمة واألمتنان بها فناسب 

اإسرائيل  لبني  اإخبار  موضع  وهناك  سهاب  األإ

المفسرين  مــن  ووافــقــه  يـــجـــاز(،  األإ فــنــاســب 

وابن  الحلبي)11(،  السمين  تعالى  ال�له  رحمهم 

عادل الدمشقي)12(، واأللوسي)13(.

فقال:  النيسابوري(١٤(،  اإليه  ذهب  ما  الرابع: 

)وكرر حمسبِإِۡذنِيىجس اأي بتسهيلي ليعلم اأن الكل باأقدار 

يديه  على  الخوارق  اإظهاره  و وتمكينه  تعالى  له  ال�

اإإل فهو عبد كسائر عبيده(. و

المناقشة والترجيح:

الــواردة في المساألة والنظر  بعد بسط اإلأقــوال 

فيها اتضح للباحثة اأنه يمكن الجمع بين اإلأقوال 

تعالى  لــه  الــ� فــاإن  جميعها،  تحتمل  المساألة  فــان 

له تعالى  كرر باإذني مع كل اآية للتاأكيد على اإن ال�

ولتنزه  السالم(،  )عليه  عيسى  وليس  الخالق  هو 

عيسى )عليه السالم( من نسبة شيء لنفسه رّدا 

ذلك  اأن  ليعلمهم  لعيسى،  الربوبية  نسب  لمن 

عبد  فعيسى  اإإل  و وتمكينه  تــعــالــى  لــه  ــ� ال بــقــدارة 

(١٠( البحر المحيط ٤٠٧/٤.

(١١( ينظر: الدر المصون ٤٩٧/٤.

(١٢( ينظر: اللباب في علوم الكتاب 6٠١/٧.

(١3( ينظر: روح المعاني ٤/55.

(١٤( غرائب القراآن 36/3.
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توجيه ابن عطية اإلأندلسي للمتشابه اللفظي في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كسائر عبيده، ولما كان الموضع هنا لذكر النعمة 

سهاب وفي سورة ال عمران  واإلمتنان ناسب اإلإ

يجاز، وتؤيده  موضع اإخبار لبني اإسرائيل ناسب اإلإ

معاني  اللفظ  احتمل  )اذا  الترجيحية:  القاعدة 

عدة ولم تمنع من اإرادة الجميع حمل عليها((١(، 

له تعالى اأعلم. وال�

* * *

(١( قواعد التفسير: خالد السبت 8٠٧/٢.

الخاتمة

١- اأظهر البحث اأهمية علم المتشابه اللفظي، 

العلماء به إلنه يكشف ما التبس  اأهتمام  ومدى 

من فنون التعبير عن معاني القراآن في اإلآيات التي 

تكررت في القراآن، ومن ثم الكشف عن تناسق 

اإلألفاظ الصور التعبيرية.

المحرر  قيمة  ــراز  ــ اب الـــى  الــبــحــث  يــهــدف   -٢

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وعناية ابن عطية 

بتفسيره؛ بسبب تشعب علومه ودقه نقله.

3- بعد دراسة توجيهات ابن عطية والنظر والتاأمل 

ومقارنتها،  والمفسرين  العلماء  اأقـــوال  وفــي  فيها 

وان  المفسرين،  يخالف  لم  ابن عطية  ان  يظهر 

خالفهم فان هذا اإلختالف هو اختالف تنوع إل 

تضاد فمن الواضح انه في اأغلب اإلأحيان يمكن 

الجمع بين اأقوال المفسرين.
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المصادر والمراجع

- القراآن الكريم.

١- اأحكام القراآن: اأبو محمد عبد المنعم بن 

اإلأندلسي«  الفرس  »بابن  المعروف  الرحيم  عبد 

عــلــي  بــــن  طــــه  د.  ج١:  تــــح   ت)5٩٧هـــــــــــــــ(، 

بو سريح، تح ج٢: د. منجية بنت الهادي النفري 

بو عفيف،  الدين  السوايحي، تح ج3: صالح 

ابــن حــزم للطباعة والــنــشــر والــتــوزيــع،  نــشــر: دار 

بيروت - لبنان، ط١، ١٤٢٧هـ.

اإلألفاظ:  المتشابة  لالآيات  الحفاظ  اأعانه   -٢

محمد طلحة بالل منيار، ط١، ١٤٢٤هـ.

الدين  ناصر  التاأويل:  واأســرار  التنزيل  اأنــوار   -3

الشيرازي  له بن عمر بن محمد  ال� اأبو سعيد عبد 

البيضاوي ت)685هـ(، تح: محمد عبد الرحمن 

 - الــعــربــي  الــتــراث  اإحــيــاء  دار  نــشــر:  المرعشلي، 

بيروت، ط١: ١٤١8 هـ.

حيان  ــو  اأبـ التفسير:  فــي  المحيط  الــبــحــر   -٤

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 

تح: صدقي  اإلأندلسي ت)٧٤5هــــ(  الدين  اأثير 

 ، ــيــروت  ب  - الــفــكــر  دار  نــشــر:   ،  محمد جميل 

ط : ١٤٢٠هـ.

له بدر  ال� اأبو عبد  القراآن:  البرهان في علوم   -5

بــهــادر الزركشي  بــن  لــه  الــ� بــن عبد  الــديــن محمد 

اإبــراهــيــم،  اأبـــو الفضل  ت)٧٩٤هـــــ( تــح: محمد 

اإحياء  دار  نشر:   ، م   ١٩5٧ - هـــ  ط١، ١3٧6 

 ، وشركائه  الحلبي  البابى  العربية عيسى  الكتب 

رته دار المعرفة، بيروت، لبنان - وبنفس  )ثم صوَّ

ترقيم الصفحات(.

السديد  المعنى  )تحرير  والتنوير  التحرير   -6

ــنـــويـــر الـــعـــقـــل الـــجـــديـــد مــــن تــفــســيــر الــكــتــاب  وتـ

الطاهر بن محمد بن محمد  المجيد(: محمد 

الطاهر بن عاشور التونسي ت)١3٩3هـ( نشر : 

الدار التونسية للنشر - تونس: ١٩8٤ هـ.

٧- التسهيل لعلوم التنزيل: اأبو القاسم، محمد 

لــه، ابــن جزي  ــ� بــن اأحــمــد بــن محمد بــن عبد ال

الدكتور  تــح:  ـــ(،  ــ ت)٧٤١هـ الغرناطي  الكلبي 

له الخالدي، نشر: شركة دار اإلأرقم بن اأبي  عبد ال�

اإلأرقم - بيروت، ط١: ١٤١6 هـ.

السليم  العقل  )اإرشـــاد  السعود  اأبــي  تفسير   -8

اإلى مزايا الكتاب الكريم(: اأبو السعود العمادي 

بن مصطفى ت )٩8٢هــــ(،  بن محمد  محمد 

نشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت.

فــي تفسير  الــبــيــان  يــجــي جــامــع  اإلإ ٩- تفسير 

بن  بن محمد  الرحمن  بن عبد  الــقــراآن: محمد 

الشافعّي  يــجــي  اإلإِ الحسيني  الحسني  لــه  الــ� عبد 

 - العلمية  الكتب  دار  النشر:  دار  ـــ(  ت)٩٠5هــ

بيروت، ط١،١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.

المنار(:  )تفسير  الحكيم  القراآن  تفسير   -١٠

بــن محمد شمس  بــن علي رضــا  محمد رشــيــد 

الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة 

القلموني الحسيني ت )١35٤هـ(، نشر: الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.
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منصور  الــمــظــفــر،  ــو  ــ اأب الـــقـــراآن:  تفسير   -١١

المروزى  اأحمد  ابــن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن 

ت  الــشــافــعــي  ثــم  الحنفي  التميمي  السمعاني 

(٤8٩هـــ( تح: ياسر بن اإبراهيم وغنيم بن عباس 

بن غنيم ، نشر: دار الوطن، الرياض - السعودية، 

ط١، ١٤١8هـ- ١٩٩٧م.

والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير   -١٢

والــمــنــهــج: د وهــبــة بــن مــصــطــفــى الــزحــيــلــي، 

- دمــشــق،ط٢:  الــمــعــاصــر  الــفــكــر  نــشــر: دار 

هـ.  ١٤١8

ــزيــل  ــن ــت ال ــدارك  ــ ــ )مـ الــنــســفــي  ــر  تــفــســي  -١3

لــه  ــ� ل ــو الــبــركــات عــبــد ا ــ ب ــاأويـــل(: اأ ــتـ وحــقــائــق الـ

النسفي  الدين  حافظ  محمود  بن  اأحمد   بن 

ت )٧١٠هــــــ(، تـــح: يــوســف عــلــي بــديــوي، 

مستو،  ديــب  الدين  محيي  لــه:  وقــدم  راجعه 

ــيـــروت، ط١،  بـ الــطــيــب،  الــكــلــم  دار  نــشــر: 

م. ١٤١٩هـ-١٩٩8 

١٤-الجامع إلأحكام القراآن - تفسير القرطبي: 

بن  بكر  اأبــي  بن  اأحمد  بن  له محمد  ال� عبد  اأبــو 

فرح اإلأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

اإبــراهــيــم  ت)6٧١هــــــ(، تــح: اأحــمــد الــبــردونــي و

اأطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، 

ط/٢، ١38٤هـ - ١٩6٤ م.

الـــقـــراآن:  تفسير  فــي  الــحــســان  الــجــواهــر   -١5 

ــو زيـــد عــبــد الــرحــمــن بــن محمد بــن مخلوف  اأبـ

الثعالبي ت )8٧5هـ(، تح: الشيخ محمد علي 

معوض والشيخ عادل اأحمد عبد الموجود.

١6- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 

بــن يوسف  اأحــمــد  الــديــن،  العباس، شهاب  ــو  اأب

ــم الــمــعــروف بــالــســمــيــن الحلبي  ــدائـ بـــن عــبــد الـ

ــد محمد  ــمـ ــتـــور اأحـ ت)٧56هــــــــــ(، تــــح: الـــدكـ

الخراط، نشر: دار القلم، دمشق.

الــقــراآن  فــي  اللفظية  المتشابهات  دلــيــل   -١٧

نشر:  الصغير،  له  ال� عبد  بن  محمد  د.  الكريم: 

دار طيبة للنشروالتوزيع، ط١ ١٤١8هـ.

العظيم  الــقــراآن  تفسير  في  المعاني  روح   -١8

 والــســبــع الــمــثــانــي: شــهــاب الـــديـــن مــحــمــود بن 

له الحسيني اإلألوسي ت)١٢٧٠هـ(، تح:  عبد ال�

علي عبد الباري عطية، نشر: دار الكتب العلمية 

- بيروت، ط١: ١٤١5هـ.

الفرقان : نظام  الــقــراآن ورغــائــب  ١٩- غــرائــب 

ــديــن الــحــســن بــن مــحــمــد بــن حــســيــن القمي  ال

الــنــيــســابــوري ت )85٠هـــــــ( تـــح: الــشــيــخ زكــريــا 

 ، بيروت   - العلميه  الكتب  دار  نشر:  عميرات، 

ط١، ١٤١6هـ.

٢٠- فتح القدير: محمد بن علي بن محمد 

ـــ(  اليمني ت )١٢5٠هــ الــشــوكــانــي  لــه  الــ� بــن عبد 

نشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، 

بيروت، ط١ - ١٤١٤ هـ.

٢١- كــتــاب الــمــتــشــابــه الــلــفــظــي فـــي الـــقـــراآن 

وتوجيهه: محمد بن راشد البركة، رسالة ماجستير 

اأصــول  جامعة  السعودية،  العربية  الممكلة  فــي 

الدين بالرياض قسم القراآن وعلومه ٢٠١6.

عالء  التنزيل:  معاني  في  التاأويل  لباب   -٢٢
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقين جاسم محمد عبد العزيز - فراس يحيى عبدالجليل 

الدين علي بن محمد بن اإبراهيم بن عمر الشيحي 

بالخازن ت )٧٤١هـــ(،  المعروف  الحسن،  اأبــو 

تصحيح: محمد علي شاهين، نشر: دار الكتب 

العلمية - بيروت، ط١، ١٤١5هـ.

٢3- الــلــبــاب فــي عــلــوم الــكــتــاب: اأبـــو حفص 

الــديــن عمر بــن علي بــن عـــادل الحنبلي  ســـراج 

الشيخ  تح:  )٧٧5هــــ(،  النعماني ت  الدمشقي 

والشيخ علي محمد  الموجود  اأحمد عبد  عادل 

 / بــيــروت   - العلمية  الكتب  دار  نــشــر:  مــعــوض، 

لبنان ، ط١،١٤١٩ هـ -١٩٩8م.

٢٤- لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، 

اأبو الفضل، جمال الدين ابن منظور اإلأنصاري 

دار صــادر،  ـــ(،  فــريــقــى ت)٧١١هــ اإلإ الرويفعى 

بيروت، ط3، ١٤١٤هـ.

٢5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 

تمام بن عطية اإلأندلسي المحاربي ت )5٤٢هـ( 

تح: عبد السالم عبد الشافي محمد ، نشر: دار 

الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ١٤٢٢هـ

بن  خالد  التفسير:  قــواعــد  فــي  مختصر   -٢6

ابن  دار  القيم-  ابن  دار  الناشر:  السبت،  عثمان 

عفان، ط١، ١٤٢6هـ- ٢٠٠5م.

الــقــراآن = تفسير  التنزيل في تفسير  ٢٧- معالم 

الحسين بن  ــو محمد  اأب  ، السنة  البغوي: محيي 

مــســعــود بــن محمد بــن الـــفـــراء الــبــغــوي الشافعي 

ت)5١٠هـ( تح : عبد الرزاق المهدي ، نشر : دار 

اإحياء التراث العربي -بيروت ، ط١ ، ١٤٢٠ هـ.

الــكــبــيــر:  الــتــفــســيــر  ــغــيــب =  ال مــفــاتــيــح   -٢8 

لــه مــحــمــد بــن عــمــر بــن الــحــســن بن  ــو عــبــد الــ� ــ اأب

الدين  بفخر  الملقب  ــرازي  ــ ال التيمي  الحسين 

الرازي خطيب الري ت)6٠6هـ( نشر: دار اإحياء 

التراث العربي، بيروت ، ط3 ، ١٤٢٠ هـ.

لــحــاد  ــاأويــل الــقــاطــع بـــذوي اإلإ ــت ٢٩- مـــالك ال

والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من اآي التنزيل: 

الغرناطي،  الثقفي  الزبير  بــن  اإبــراهــيــم  بــن   اأحــمــد 

اأبو جعفر ت )٧٠8هـ( وضع حواشيه: عبد الغني 

محمد علي الفاسي ، نشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان.

3٠- نظم الــدرر في تناسب اإلآيــات والسور: 

اإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن اأبي 

الكتاب  دار  نشر:   ، ـــ(  البقاعي ت)885هـ بكر 

سالمي، القاهرة. اإلإ

النهاية في علم معاني  اإلى بلوغ  الهداية   -3١

الـــقـــراآن وتــفــســيــره، واأحــكــامــه، وجــمــل مــن فنون 

اأبي طالب َحّموش  اأبو محمد مكي بن  علومه: 

بـــن مــحــمــد بـــن مــخــتــار الــقــيــســي الــقــيــروانــي ثم 

المالكي ت)٤3٧هـــ(، تح:  القرطبي  اإلأندلسي 

العليا  الدراسات  بكلية  جامعية  رسائل  مجموعة 

اأ.  بــاإشــراف  الشارقة،  جامعة   - العلمي  والبحث 

بحوث  مجموعة  نشر:  البوشيخي،  الشاهد  د: 

ــات  ــدراسـ الــكــتــاب والــســنــة - كــلــيــة الــشــريــعــة والـ

ـــ  ســالمــيــة - جــامــعــة الــشــارقــة، ط١، ١٤٢٩هـ اإلإ

غازي  إلبن  النكت  )تكملة  وبذيله  م،   ٢٠٠8-

العثماني المكناسي(، ت)٩١٩ هـ( تقديم، تح: 
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وزارة  الطبراني، نشر: منشورات  اإلأستاذ محمد 

سالمية - المملكة المغربية،  اإلأوقاف والشئون اإلإ

الطبع: مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، 

ط١، ١٤٢٩هـ -٢٠٠8 م.

* * *


