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 المقدمة
الحمد هلل المنعم على عباده بما هداهم إلٌه من اإلٌمان 
، والمتمم إحسانه بما أقام لهم َمن جلًّ البرهان ، فله 
الشكر على جزٌل إحسانه ، وعظٌم مننه، والصالة 
والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن محمد وعلى 

 آله الطٌبٌن الطاهرٌن . 
البالغٌة ترددا  تعد ظاهرة ) العدول ( من أكثر الظواهر

، وأوسعها انتشارا فً القرآن الكرٌم ، واشتملت أغلب 
صور تلك الظاهرة على أسرار وقٌم لم ٌهتد إلٌها إال 

 كل ذي حظ عظٌم .
ولكون تلك الظاهرة واسعة جدا ال تحٌط بها إال 
دراسات عدة ، لذا آلٌنا االقتصار على صورة واحدة 

فً العدد فً  من صورها ، فكان االختٌار )) العدول
النص القرآنً ( ؛ إذ إنه ٌمثل انحرافا أسلوبٌا عن 
مسار الخطاب المألوف ، وهو بذلك ٌحقق تفعٌال 
بالغٌا للخطاب بشكل عام ، والخطاب القرآنً بشكل 
خاص ، وتنبثق منه بنى داللٌة عمٌقة تسهم فً تنشٌط 
وعً المتلقً ألهمٌته البالغٌة ضمن قنواته 

 التواصلٌة.
حظ أن القرآن الكرٌم ٌتوجه بالمتلقً إلى لذلك نال

التأثٌر والدهشة السرٌعة والمباشرة ، وهذا منسجم مع 
العقلٌة اإلنسانٌة التً ٌخاطبها لٌخدم الهدف من تنزٌله 
من عند رب رؤوف بعباده ٌهدف إلى هداٌتهم لإلٌمان 

 والحق بأقصر الطرق .  
وقد استهوانا الخوض فً مضمار القرآن الكرٌم 

راسة هذه الظاهرة فً عدد من السور القرآنٌة ، لد
عارضٌن آلراء المفسرٌن ، كاشفٌن عن أسرارها ، 

 ومستجلٌن قٌمها  فً النص القرآنً .
وال نقصد بهذه الدراسة العدد الرٌاضً بل تركزت 

على عود ضمٌر التثنٌة   -أغلب األحٌان  –الدراسة
 وهكذا .على المفرد ، أو ضمٌر الجمع على التثنٌة 

وقد اقتضت مادة البحث أن ٌقسم البحث على ثالثة 
مباحث ،تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة تضمنت نتائج 

 البحث ، وكانت المباحث كاآلتً  :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول : العدول بٌن اإلفراد والتثنٌة .
 المبحث الثانً : العدول بٌن اإلفراد والجمع .
 المبحث الثالث : العدول بٌن التثنٌة والجمع .

وال ندعً إنا أول من درس تلك الظاهرة ، بل سبقنا 
إلٌها عدد غٌر قلٌل من العلماء األقدمٌن مثل أبً 

( ، وابن قتٌبة فً عبٌدة فً كتابه ) مجاز القرآن 
كتابه ) تأوٌل مشكل القرآن ( وابن األثٌر فً كتابه 
)الجامع الكبٌر( وغٌرهم ، فضال على عدد من 

 الباحثٌن المحدثٌن .
وفً الختام أسأل المولى عّز وجلّ أن ٌوفقنا لما فٌه 

 الخٌر والصالح .
 

 المبحث األول : العدول بٌن اإلفراد والتثنٌة :
 د إلى التثنٌة :أوال : من اإلفرا

ًَلَبٌَذِ اٌَْيٌُدُ َّذُ اهللِ ومن تلك المواطن قوله تعالى : ))

 (.ٗٙ(()المائدة / َِغٌٌٍَُْْخٌ . غَُّذْ ؤَّْذِّْيُِْ ثًَْ َّذَاهُ َِجْغٌُْطَزَبِْ

نالحظ أن لفظة ) الٌد ( فً النص القرآنً وردت فً 
ٌت المرة األولى مفردة على ألسنة الٌهود ، ومن ثمَّ ثن

ًّ من اإلفراد  لدحض هذه الفرٌة ، وفً ذلك عدول جل
 إلى التثنٌة. 

 
: الٌد : تذكر فً اللغة على خمسة أوجه : الجارحة ، 
والنعمة ، والقوة ، والملك ، وتحقٌق إضافة 

(.لكن الحق أن اللفظة موضوعة فً األصل ٔالفعل)
للجارحة ، وإنما استعملت فً غٌرها من المعانً على 

عارة لكونها من الشؤون المنتسبة إلى نحو االست
الجارحة نوعا من االنتساب كانتساب اإلنفاق والجود 
إلى الٌد من حٌث بسطها ، وانتساب الملك إلٌها من 
حٌث التصرف والوضع والرفع وغٌر ذلك . فما ٌثبته 
الكتاب والسنة هلل سبحانه من الٌد ٌختلف معناه 

 (ٕباختالف الموارد)
ول نجد أكثر المفسرٌن ٌشٌرون إلى ولتعلٌل هذا العد

أن الٌهود قد جعلوا قولهم : )) ٌد هللا مغلولة (( كناٌة 
 –تنزه عن ذلك  –عن نسبة البخل إلى هللا تعالى 

 العدول يف العدد يف النص القرآني
 

 

 

 

 حًٛذ لاعى ْجش و.و.    َعًاٌ عُثشو. و.      حغٍٛ خعٛش عثاط و.
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فأجٌبوا بطرٌق الكناٌة : )) بل ٌداه مبسوطتان (( 
بثنٌة الٌد لٌكون رد قولهم وإنكاره أبلغ فً الداللة على 

انه وتعالى ، أي لٌس األمر إثبات غاٌة السخاء له سبح
على ما وصفتموه من البخل ، بل هو جواد على سبٌل 

لَبيَ َّب (وربما ٌستفاد من نحو قوله تعالى : " ٖالكمال)

بِثٍِْْْظُ َِب َِنَؼَهَ ؤَْْ رَغْجُذَ ٌَِّب خٍََمْذُ ثَِْذُّ ؤَعْزَىْجَشْدَ ؤََْ 

اإلشعار  ( ، لما فٌه من 5٘" ) ص :  وُنْذَ َِِٓ اٌؼَبٌَِْْٓ

أو الداللة على إعمال كمال القدرة ، ونحو قولهم : " 
ال ٌدٌن بها لك " فإن ذلك مبالغة فً نفً كل قدرة 

 ( .ٗونعمة)
وٌضٌف صاحب كتاب االنتصاف ملحظا دقٌقا فً 
توجٌه داللة التحول من اإلفراد إلى التثنٌة فً اآلٌة 
الكرٌمة فٌقول : )) لما كان المعهود فً العطاء أن 
ٌكون بإحدى الٌدٌن وهً الٌمٌن ، وكان الغالب على 
الٌهود لعنة هللا علٌهم اعتقاد الجسمٌة جاءت عباراتهم 
عن الٌد الواحدة المألوف منها العطاء ، فبٌن هللا تعالى 
كذبهم فً األمرٌن ، فً نسبة البخل إلى هللا بأن ذاته 
صفة الكرم المعبر عنها بالبسط ، وفً إضافته إلى 

ة تنزٌال منهم على اعتقاد الجسمٌة ، وذلك بأن الواحد
أضافه إلى الٌدٌن جمٌعا ؛ ألن كلتا ٌدٌه ٌمٌن كما ورد 
فً الحدٌث تنبٌها على نفً الجسمٌة ؛ إذ لو كانت 
ثابتة جلّ هللا عنها لكانت إحدى الٌدٌن ٌمٌنا واألخرى 
شماال ضرورة ، فلما أثبت أن كلتٌهما ٌمٌن نفً 

م إلٌهما ، ال كما ٌضاف فً الجسمٌة وأضاف الكر
الشاهد إلى الٌمنى خاصة إذ األخرى شمال ولٌست 

 ( ٘محال للتكرم (() 
على أن عددا من المفسرٌن ذهبوا مذاهب أخرى فً 

 وجه تثنٌة الٌد، فمن ذلك  :
أنه أراد نعمة الدنٌا ونعمة الدٌن أو نعمة الدنٌا  - ٔ

ونعمة اآلخرة .وهو مذهب عدد من المفسرٌن : 
وٌؤٌد أن الٌدٌن هنا بمعنى األنعام قرٌنة ))

( ، . وأنكر الزجاج على من ذهب إلى أن ٙاإلنفاق(()
معنى الٌد فً اآلٌة : النعمة ، بأن قال : إن هذا ٌنقضه 
قوله : ) بل ٌداه مبسوطتان ( فٌكون المعنى : بل 

 نعمتاه مبسوطتان ، ونعم هللا أكثر من أن تحصى .
تراض الزجاج بقوله : نعمتاه ورّد أبو علً الفارسً اع

مبسوطتان ، ال ٌدل على تقلٌل النعمة ، وعلى أن 
نعمته نعمتان ثنتان ، ولكنه ٌدل على الكثرة والمبالغة 
، فقد جاء بالتثنٌة ، وٌراد به الكثرة والمبالغة ، وتعداد 
الشًء ال المعنى الذي ٌشفع الواحد المفرد ، أال ترى 

قامة على طاعتك بعد إقامة إلى قولهم : لبٌك إنما هو إ
، وكذلك سعدٌك إنما هو مساعدة بعد مساعدة ، ولٌس 
المراد بذلك طاعتٌن اثنتٌن ، وال مساعدتٌن ، فكذلك 

 ( .5المعنى فً اآلٌة إن نعمه متظاهرة متتابعة)

قوتاه بالثواب والعقاب والغفران والعذاب بخالف  - ٕ
 (. 8قول الٌهود إن ٌده مقبوضة عن عذابنا)

أن التثنٌة للمبالغة فً صفة النعمة مثل قولهم :  - ٖ 
لبٌك وسعدٌك ، وكما ٌقول القائل : بسط ٌدٌه ٌعطً 
ٌمنة وٌسرة وال ٌرٌدون الجارحة وإنما ٌرٌدون كثرة 

 ( : 9العطٌة ومن ذلك قول األعشى)
 ٌداك ٌدا مجد فكّف مفٌدة

 وكّف إذا ما ضّن بالزاد تنفق                         
ن النصوص القرآنٌة األخرى التً حصل فٌها عدول وم

لَبٌٌُا ؤَجِئْزَنَب ٌِزٍَْفِزَنَب )من اإلفراد إلى التثنٌة قوله تعالى : 

ػََّّب ًَجَذَْٔب ػٍََْْوِ  آثَبءََٔب ًَرَىٌَُْ ٌَىَُّب اٌْىِجْشَِّبءُ فِِ 

 [.58]ٌونس/( اٌْإَسْضِ ًََِب َٔحُْٓ ٌَىَُّب ثُِّاِِْنِنيَ

لعدول فً النص القرآنً هو فً قوله موضع ا    
تعالى{   لَُكَما  } فً الموضعٌن، وقد عدل فٌها إلى لفظ 
المثنى إذ كان السٌاق المتوقع أن ٌكون )لك( على 
صٌغة المفرد ألنه سبق بخطاب المفرد فً قوله تعالى 
{  أَِجْئَتَنا لَِتْلفَِتَنا  } وُذِكر فً فائدة هذا االلتفات أن 

مل لهما )علٌهما السالم( وتصدٌق أحدهما الكبرٌاء شا
ٌستلزم تصدٌق اآلخر، وأما إسناد المجًء والصرف 
فكان لموسى) ع ( خاصة لكونه المقصود بالرسالة 

 وهو المبلِّغ َشْرَع هللاِ.
قال التنوخً : )خاطبوا موسى أوالً ألّنه األصل فً     

الرسالة، وهارون وزٌره، ثم جمعوا بٌنهما فً الخطاب 
شتراكهما فً الرسالة وإْن كان موسى هو األصل ال

 (.ٓٔتنبهاً على مرتبتها()
وقال أبو السعود : )وتثنٌة الضمٌر فً هذٌن     

الموضعٌن بعد إفراده فٌما تقدم من المقامٌن باعتبار 
شمول الكبرٌاء لهما )علٌهما السالم( واستلزام 
التصدٌق ألحدهما التصدٌق لآلخر. وأما اللفت 
والمجًء له فحٌث كان من خصائص صاحب الشرٌعة 

 (.ٔٔأسند إلى موسى) ع ( خاصة()
وقال الشوكانً : )وقد أُفرد الخطاب لموسى فً     

قولهم {  أَِجْئَتَنا لَِتْلفَِتَنا  } ثم جمعوا بٌنه وبٌن هارون 
اُء فًِ  ٌَ فً الخطاب فً قولهم {  َوَتُكوَن لَُكَما اْلِكْبِر
اأْلَْرِض َوَما َنْحُن لَُكَما بُِمْؤِمنٌَِن } ووجه ذلك أنهم 

آبائهم إلى موسى اسندوا المجًء والصرف عن طرٌق 
لكونه المقصود بالرسالة المبلِّغ عن هللا ما شّرعه لهم، 
وجمعوا بٌنهما فً الضمٌرٌن اآلخرٌن الن الكبرٌاء 
شامل لهما فً زعمهم ولكون ترك اإلٌمان بموسى 

 (.ٌٕٔستلزم ترك اإلٌمان بهارون()
 ثانٌا : من التثنٌة إلى اإلفراد:
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ب فَبرْىَجَب ثِأّبرِنَب بَِّٔب َِؼَىُُْ لَبيَ وََّ)ومن ذلك قوله تعالى : 

ُِغْزَِّؼٌَُْ * فَإْرَِْب فِشْػٌََْْ فَمٌُال بَِّٔب سَعٌُيُ سَةِّ اٌْؼَبٌَِّنيَ* 

 [.5ٔـ٘ٔ]الشعراء/( ؤَْْ ؤَسْعًِْ َِؼَنَب ثَنِِ بِعْشائًَْ

حٌث وردت لفظة )رسول( مفردة ، مع أن ظاهر 
ا(  .السٌاق ٌقتضً تثنٌتها )َفقُوال إِنَّ

ومما زاد اإلشكال فً هذا العدول أن القصة ذاتها 
وردت فً سٌاق آخر من القرآن بالتثنٌة ، وذلك فً 

فِإْرَِْبهُ فَمٌٌَُْب بّٔب سَعٌٌَُْب َسثِّهَ فَإَسْعًِْ َِؼَنَب ثَنِِ قوله تعالى : ))

 ( . 5ٗ(()طه / بِعْشَائًَِْْ

فقد تساءل المفسرون عن سر إفراد لفظة ) رسول ( 
آٌة الشعراء وتثنٌته فً آٌة طه ، وانبرى عدد فً 

 منهم لإلجابة عن هذا التساؤل كما ٌأتً :
أوال : ما ذهب إلٌه الطبري موجهاً ذلك بأنه أراد به 
المصدر )) . من : أرسلت . ٌقال : أرسلت رسالة 

 ( :ٖٔورسوالً كما قال الشاعر)
 لقد كذب الواشون ما بحُت عندهم

 بسّر وال أرسلتهم برسول                            
(.، واختاره الطوسً مشٌرا إلى ٌٗٔعنً : رسالة ()

( ، ومنه ٘ٔأن ) الرسول ( قد ٌكون بمعنى الجمع)
 (  ٙٔقول الهذلً)

 الكنً إلٌها وخٌر الرسو
 ل أعلمهم بنواحً الخبر                             

وا أي وخٌر الرسل ، وأٌده العكبري بأن المعنى : ذ
 (5ٔرسول ، وإّنا رسالة على المبالغة)

وتابعهم الكرمانً فضال على إضافته ملحظا آخر بقوله 
: ) الّن الرسول مصدر ٌسمى به، فحٌث وّحده حمله 

 (.8ٔعلى المصدر وحٌث ُثنًِّ ُحمل على االسم()
مجٌبا عن علة اإلفراد فً  -واختاره الزمخشري بقوله 

:  -ضع الثانً الموضع األول والتثنٌة فً المو
))الرسول ٌكون بمعنى المرَسل وبمعنى الرسالة. فجعل 
َثمَّ بمعنى المرسل فلم ٌكن ُبّد من تثنٌة. وجعل ههنا 
بمعنى الرسالة فجاز التسوٌة فٌه إذا وصف بٌن الواحد 
والتثنٌة والجمع كما ٌفعل بالصفة فً المصادر نحو : 

 (.9ٔصوم وزور ()
الم العرب على صحة واستحسنه الطبرسً مستدال بك

ما ذهب إلٌه ، إذ ٌقول : )) إنه فً موضع رسالة ، 
فكما ٌقع المصدر موقع الصفة كذلك تقع الصفة موقع 
المصدر . واإلرسال جعل الشًء ماضٌا فً األمر ، 

 ومثله اإلطالق والبعث ، وانشد فً ذلك :
 لقد كذب الواشون ما بحُت عندهم

 وال أرسلتهم برسول بسر                            
 (  :ٕٓأي برسالة ، وقال اآلخر) 

 أال من مبلغ عنً خفافا

 رسوال بٌت أهلك منتهاها                            
 (. ٕٔفأنثه تأنٌث الرسالة(() 

( وأبو ٖٕ( والبٌضاوي)ٕٕوأشار القرطبً)
 ( إلى مثل هذا أٌضاً.ٕ٘( والشوكانً)ٕٗالسعود)

رسول ( فً كلتا اآلٌتٌن خبرا والواقع أن ورود لفظة ) 
عن ضمٌر المتكلمٌن ) إّنا ( ٌبعد القول بأنها تعنً فً 
إحداهما غٌر ما تعنٌه فً الثانٌة ، وأما ما ذكره بعض 
المفسرٌن فً سبب استخدامها بالمعنى األول فً 
سورة طه ، وبالمعنى الثانً فً سورة الشعراء فهو 

ت أو اللهجات أشد بعدا ؛ )) فما نظن أن ترتٌب اللغا
العربٌة من حٌث الشهرة أو الذٌوع هو من بٌن 
األسرار الكامنة فً ترتٌب سور القرآن الكرٌم 

())ٕٙ .) 
 لتساندهما حكمهما الن ٌوحد أن ٌجوز:  ثانٌا

 ولؤلخوة لذلك واتحادهما واحدة شرٌعة على واتفاقهما
 (.72)واحد رسول فكؤنهما واحدا   حكما   كان

 عن ٌجٌب ال أنه إال الرأي هذا وجاهة من الرؼم وعلى
 األولى اآلٌة فً التثنٌة سر فً المطروح التساإل
 . الثانٌة اآلٌة فً واإلفراد

 ٌرجع السر أن إلى االلتفات فن كتاب صاحب وٌشٌر
 فً عنه السورتٌن من كل فً السٌاق اختالؾ))  إلى

 فً سبقت قد الكرٌمتٌن اآلٌتٌن من فكل ، األخرى
 ، وطؽٌانه فرعون بطش من الخوؾ بإعالن سٌاقها
 لسان على طه سورة فً ورد قد اإلعالن هذا أن ؼٌر

 ثم   ومن(  السالم علٌهما)  وهارون موسى الرسولٌن
 فً والثقة الطمؤنٌنة لبعث مثناة(  رسول)  لفظة جاءت
 َقااَل : )) معا نفسٌهما من الخوؾ جذور واقتالع قلبٌهما

َنا َرَبَنا ِرطَ  أَن   َنَخاؾ   إِنَّ ف  َنا ٌَ  ٌ َؽى أَن   أَو َعلَ  اَل  َقالَ  ، ٌَط 
نًِ َتَخاَفا َما إِنَّ َمع   َمَعك  اه   ، َوأََرى أَس  ٌَ اَل  َفؤ تِ ا َفق و  اَل  إِنَّ و   َرس 
 الشعراء سورة فً أما ،(  52 – 54/ طه..(()  َربِّكَ 
 على وآله فرعون من الخوؾ عن اإلخبار ورد فقد

 كان ثم ومن ، وحده(  السالم علٌه)  موسى لسان
 ، لروعه تهدئة السورة تلك فً(  رسول)  لفظة إفراد

 بِِِّٔ سَةِّ لَبيَ( : ))  السالم علٌه)  لمخاوفه وتطمٌنا

 ٌِغَبِِٔ َّنْطٍَِكُ ًٌََب صَذْسُِ ًََّعِْْكُ ُّىَزِّثٌُِْْ ؤَْْ ؤَخَبفُ

 َّمْزٌٍُُِْْ ؤَْْ ًَؤَخَبفُ رَْٔتٌ ػٍَََِّ ًٌََيُُْ ىَبسًَُْْ بٌَِِّ فَإَسْعًِْ

 فَمٌٌَُْب فِشْػٌََْْ فَإرَِْب ُِغْزَِّؼٌَُْْ َِؼَىُُْ بَِّٔب ثَأَّبرِنَب فَبرْىَجَب وٍََب لَبيَ

(.  21 – 27 الشعراء(() اٌؼَبٌََِّْْٓ سَةِّ سَعٌُيُ بَِّٔب

 على سواء القرآنً التعبٌر دقة إلى ٌشٌر وهذا(.72)
 . التركٌب أو اللفظة مستوى
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 لٍُْنَب ًَبِرْ):  تعالى قوله الكرٌمة اآلٌة تلك ومثل

 َّب فَمٍُْنَب* ؤَثََ بِثٍِْْظَ بٌَِّب فَغَجَذًُا ٌِأدَََ اعْجُذًُا ٌٍَِّْالئِىَخِ

 اٌْجَنَّخِ َِِٓ ُّخْشِجَنَّىَُّب فَال ًٌَِضًَْجِهَ ٌَهَ ػَذًٌُّ ىَزَا بَِّْ آدََُ

 .222-221/طه( فَزَشْمََ

(  المستتر)  المفرد الضمٌر إلى الشقاء فعل إسناد ففً
  إلى إسناده عن عدول(  السالم علٌه)  آدم على العائد
 لَكَ )) السٌاق ظاهر ٌقتضٌه الذي التثنٌة ضمٌر

ِجكَ  َما َفال َولَِزو  ك  ِرَجنَّ ةِ  ِمنَ  ٌ خ   ذكر وقد ،((  ال َجنَّ
 :  منها آراء العدول لهذا بٌانهم فً المفسرون

(  ع)  آدم شقاء أن من الطوسً اختاره ما:  أوال
(  ع)  بآدم الكالم اختص وإنما ، حواء شقاء إلى ٌإدي
 ، واحد العلة فً وحواء(  ع)  آدم ألن ؛ حواء دون
ا وأٌضا   ، ، المقصود هو(  ع)  آدم أن عن فضال  لم 
 (.72)أخص بالشقاء كان لها والكاسب علٌها الكاد   كان

 وحده آدم إلى أسند وإنما: )  بقوله الزمخشري وأٌده
 الخروج، فً اشتراكهما بعد حواء دون الشقاء فعل
هم أهله قٌم وهو الرجل شقاء ضمن فً ألن  وأمٌر 

 فاختصر. سعادتهم سعادته ضمن فً أن كما شقاءهم،
ٌ ده ،(03() دونهما إلٌه بإسناده الكالم  الرازي وأ
 سعد وإذا عائلته شقٌت شقً إذا الرجل أن إلى مشٌرا
 على القرطبً وسار ،( 02)عائلته سعدت
 (.07)نهجهم

 القرآنً النص وسٌاق ٌتالءم ال الرأي هذا أن وٌبدو 
 الرجل شقاء أن من المفسرون ذهب كما األمر كان فلو

 إِنَّ {   التالٌتٌن اآلٌتٌن فً لقٌل عائلته شقاء ٌستلزم
وَعا أاَلَّ  لََكما َرٌا َوال فٌَِها َتج  َكما{  و}   َتع  َمؤ ا ال َوأَنَّ  َتظ 
َحٌا َوال فٌَِها  والظمؤ الجوع ألن ؛ التثنٌة على}  َتض 

 . كلٌهما على واقع وؼٌرهما

 اآلي رإوس توافق الرأي هذا أصحاب اختار:  ثانٌا 
 مذهب وهو ، اإلفراد إلى التثنٌة من للعدول علة

 رإوس لتتوافق التثنٌة بعد أفرد: )  قال إذ العكبري
 هو(  ع)  آدم الن صحٌح المعنى أن مع ، اآلي

 (.00()منها الخطٌئة على بكاء   أكثر وكان المكتسب

 دون من جانبا ٌراعً ال القرآنً النص أن ٌبدو والذي
 أن من بد ال إذ ، للنص الشكلً الجانب سٌما ال ، آخر

 الكشؾ ٌمكن ال قرآنٌة التفاتة العدول ذلك من المراد
 .  الظاهر السٌاق بخالؾ عنها

:  المراد أن من المفسرٌن بعض اختاره ما:  ثالثا
 ستر الكرم من:  قٌل كما. المرأة ذكر عن إؼضاء
 (.05) الحرم

 باآلٌات ملًء الكرٌم فالقرآن ، اآلراء أؼرب من ولعله
 على اشتمل منها عددا إن بل ، بالمرأة اختصت التً
 .العزٌز وامرأة(  ع)  ٌوسؾ قصة فً كما مثٌرة صور

ا القوت طلب فً التعب:  بالشقاء أرٌد:  رابعا  كان ولم 
 أخص بالشقاء كان لها والكاسب علٌها الكاد  (  ع)  آدم
(04.) 

 الجنة من خرجتما إن فتتعب: ))  المعنى ٌكون وبذلك
 أرضٌة عٌشة ، األرض وهو ؼٌرها فً وعشتما
 إلى كالحاجة رفعها فً وسعٌك ، الحوائج لتهاجم
 وٌإٌد.  وؼٌرها والمسكن واللباس والشراب الطعام
 تفسٌر إلى المشٌرتان التالٌتان اآلٌتان الرأي هذا

 ال وأنك تعرى وال فٌها تجوع أن لك إن: "   الشقاء
 أن على دلٌل أٌضا وهو" .  تضحى وال فٌها تظمؤ
 فً الوقوع إال مخالفته فً لٌس إرشادي النهً

 فً السعً تعب وهو الفعل نفس على المترتبة المفسدة
 ولٌس به ٌعاش ما واكتساب الحٌاة حوائج رفع

 العبد فٌها ٌقع مفسدة مخالفته نفس تكون بمولوي
 عهد أنه عرفت أنك على.  أخروٌة مإاخذة وتستتبع

 من بالخروج األمر عند الواقع الدٌن أصل تشرٌع قبل
 (.01(()األرض إلى والهبوط الجنة

 فً األساس المحور بمثابة القوت أو األكل ٌكون وبذلك
 التً النعم إحدى – جهة من – فهو(  ع)  آدم قصة
 ، الجنة فً له بتهٌئتها(  ع)  آدم على تعالى هللا امتن

 بَِّْ{   أجلها من والشقاء ، تحصٌلها مإونة وكفاٌته

 الجنة فً:  أي. 222/ طه}   رَؼْشٍَ ًاَل فِْيَب رَجٌُعَ ؤٌََّب ٌَهَ

َمؤ   ال َوأَنَّكَ {  َحى َوال فٌَِها َتظ   وهو ،. 222/ طه}  َتض 
)  القصة تلك فً والنهً األمر مدار أخرى جهة من

 فَزَىٌَُْٔب اٌشَّجَشَحَ ىَزِهِ رَمْشَثَب ًٌََب شِئْزَُّب حَْْشُ سَغَذَا ِِنْيَب ًَوٍَِب

اَل )  ،(  04/  البقرة()  اٌظَّبٌَِِّْْٓ َِِٓ ث   ِمن   َفك   ٌ ت َما َح  ِشئ 

َرَبا َواَل  َجَرةَ  َهِذهِ  َتق  َنا الشَّ و  نَ  ِمنَ  َفَتك   ٌ الِِم  األعراؾ() الظَّ
(  ع)  آدم حرمان سبب ثالثة جهة من وهو ،(  22/ 

َها َفؤََكاَل )  الجنة من وزوجه َءات ه َما َله َما َفَبَدت   ِمن   َسو 

ْطَبُْ فَإَصٌََيَُّب)  ،(  272/  طه()  َِِّب فَإَخْشَجَيَُّب ػَنْيَب اٌشَّْ

 الشٌطانٌة األكلة هذه فكؤن ،(  01/  البقرة)( فِْْوِ وَبَٔب

 الطعام بلذائذ معا – تنعمهما بٌن الفاصل الحد بمثابة
 الكدح سبٌل فً وحده(  ع)  وشقائه ، الجنة ربوع فً
 ( .02) منها الهبوط بعد أجله من

 

 بلفظ النص ٌرد لم أنه إلى الفراء ذهب:  خامسا
 فعله وفً ، المخاطب هو(  ع)  آدم ألن ؛( فتشقٌا)

 (   02)المرأة فعل عن اكتفاء

 على نزل إنما العهد أن مإكدا الطباطبائً السٌد وأٌده 
 حق فكان ، إلٌه متوجها التكلٌم وكان ،(  ع)  آدم

: ٌقول إذ ، التثنٌة دون من باإلفراد ٌرد أن النص
 بصٌؽة فتشقٌا ٌقل ولم"  فتشقى: "  قوله إفراد وأما))
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 وكان السالم علٌه آدم على نزل إنما العهد فالن التثنٌة
 فً اإلفراد بصٌؽة جًء ولذلك ، إلٌه متوجها التكلٌم

 ٌَوُ َٔجِذْ ًٌََُْ فَنَغَِِ: " كقوله إلٌه ٌرجع ما جمٌع

 رَؼْشٍَ ًٌََب فِْْيَب رَجٌُْعَ ٌَب ؤَْ" "  َفَتَشَقى( 224/  طه")ػَضَِْب

( 222/ طه")  رَعْحََ ًٌََب فِْْيَب رَظَّْإُ ٌَب( " 222/  طه")

"  الخ"  َفَعَصى"  الخ( 273/  طه" )  بٌِِْْوِ فٌََعٌَْطَ" 

 بلفظ جًء نعم(  277/  طه")  ػٍََْْوِ فَزَبةَ سَثُّوُ اجْزَجَبهُ صَُُّ

 فٍََب ًٌَِضًَْجِهَ ٌَهَ ػَذًٌُ: "  كقوله عنه ؼنى ال فٌما التثنٌة

 ٌَيَُّب فَجَذَدْ نْيَبِِ فَإَوٍََب( " 272/  طه")  ُّخْشِجْنَّىَُّب

/  طه" ) ػٍََْْيَُّب َّخْصِفَبِْ ًَطَفِمَب( " 272/  طه")

/  طه") ػَذًٌُ ٌِجَؼْطٍ ثَؼْعُىُُْ َِنْيَب اىْجِطَب لَبيَ(" 272

 (.02(() فٌه فتدبر( 270

 

 : والجمع اإلفراد بٌن العدول:  الثانً المبحث

 : الجمع إلى اإلفراد من:   أوال

 

 َٔبساً اعْزٌَْلَذَ اٌَّزُِ وََّضًَِ َِضٍَُيُُْ):  تعالى قوله ذلك ومن

 ظٍَُُّبدٍ فِِ ًَرَشَوَيُُْ ثِنٌُسِىُِْ اٌَّوُ رَىَتَ حٌٌََْوُ َِب ؤَظَبءَدْ فٍَََّّب

 .22/البقرة( ُّجْصِشًَُْ ال

 فً أحدهما:  عدولٌن تضمنت الكرٌمة اآلٌة أن نجد
 السٌاق حق وكان((  بنورهم: ))  تعالى قوله فً اللفظ
 فً قبله ما مع لٌنسجم((  بضوئهم))  بلفظ ٌإتى أن

 ذكر)) بؤن ذلك تعلٌل وتم  ، (ؤَظَبءَدْ فٍَََّّب):  تعالى قوله

 فٌه الضوَء، إن   حٌث من أبلػ النفً حالة فً النور
 بضوئهم هللا ذهب:  قال فلو ، وزٌادة النور على الداللة  
 ٌسمى ما وبقاء الزٌادة تلك ذهاب ٌعطً المعنى لكان

 ىٌَُ) تعالى هللا قال اإلنارة فرط هً اإلضاءة الن نورا ؛

 فكل( 4/ٌونس)(ٌُٔساً ًَاٌْمََّشَ ظَِْبءً اٌشَّّْظَ جَؼًََ اٌَّزُِ

 قوله من فالؽرض ، ضوءا   نور كل ولٌس نور ضوء
   َذَهبَ {  تعالى

 عنهم النور إزالة هو إنما}  بِن وِرِهم   هللاَّ
 (.53()الضوء أزال فقد أزاله إذا فهو أصال  

{ قال إنما: ))  بقوله آخر ملحظا البٌضاوي وأضاؾ
 ، إٌقادها من المراد ألنه ؛ بنارهم:  ٌقل ولم} بِن وِرِهم  

 بالهم ما:  ٌقول سائل اعتراض به أجٌب استئناؾ أو
 (.52()ناره انطفؤت قد مستوقد بحال حالهم شبهت

 العدد فً العدول فهو العدول من الثانً الموضع أما
 أن مع الجمع بلفظ جاء إذ} بِن وِرِهم  {  تعالى قوله فً

 حق وكان}.  الَِّذي{  بلفظ المفرد فً كان السٌاق
 .الجمع إلى عدل لكنه ،(  بنوره: )  ٌقال أن السٌاق

 لؽوٌا تعلٌال العدول هذا ٌعللون المفسرٌن من عدد أخذ
 موضع( الذي) وضع اللؽة فً ٌجوز أنه إلى مشٌرٌن ،
ت م  {  تعالى كقوله( الذٌن) ض   َكالَِّذي َوخ 

وا  لكونه( الذي) ألن ؛ ذلك جاز وإنما 12/التوبة}َخاض 
 وقوعه ولكثرة ، مجملة معرفة كل وصؾ إلى وصلة

 حقٌق فهو بصلة مستطاال   ولكونه ، كالمهم فً
 ثم ٌاءه فحذفوا بالحذؾ أعلوه ولذلك ، بالتخفٌؾ
 أسماء فً وحدها الالم على فٌه اقتصروا ثم كسرته

 أحد فً الرازي مذهب وهو. والمفعولٌن الفاعلٌن
افه فً والزمخشري ،( 57)آرائه  أكد الذي( 50)كش 
 للسبب والجمع المفرد لفظ فً استخدمت(  الذي)  أن

 جمع بمنزلة لٌس جمعه أن: )) هو آخر وسبب أعاله
 الداللة، لزٌادة عالمة ذاك وإنما والنون، بالواو ؼٌره
 فٌهن والواحد الجمع لفظ الموصالت سائر أن ترى أال

 (. 54)التبٌان فً العكبري وأٌدهما ،(.55( )واحد

 إلٌه الذاهبٌن مخطئا الرأي هذا حٌان أبو ٌرتِض  لم    
 لها لكان( الذي) بقٌة الالم كانت لو))  أنه إلى مشٌرا ،

ى ولما ،(الذي) كان كما. اإلعراب من موضع  تخط 
 وٌنصبها فٌرفعها الصلة نفس فً ٌإثر أن إلى العامل

 وصل ٌجوز كما بالجمل وصلها وٌجاز وٌجرها،
 ما وأما ،( 51(() حذفت أو ٌاإه أ قرت إذا( الذي)

 والنون بالواو ؼٌره جمع بمنزلة لٌس جمعه بؤن ٌتعلق
 اللفظ، حٌث من صحٌح))  أنه إلى حٌان أبو فؤشار
 من مثله هو بل كذلك، فلٌس المعنى حٌث من وأما
 من على إال واقعا   ٌكون ال أنه ترى أال المعنى حٌث

 من والنون بالواو ٌجمع ما شروط فٌه اجتمعت
 ٌفعلون الذٌن بٌن فرق وال ؟ والعقل الذكورٌة
. عاقل لمذكر جمعا   إال ٌكون ال أنه جهة من والفاعلٌن

 اللفظ فً واحدة طرٌقة. فٌه التزم مبنٌا   كان لما ولكنه
ذٌل ، العرب أكثر عند  بالواو فٌه الجمع بصٌؽة أتت وه 

 العرب وكل وجرا ، نصبا   والنون والٌاء رفعا   والنون
 ٌعود كما صلته من علٌه العائد الضمٌر جمع التزمت
 ما أن على كله هذا فدل العاقل، المذكر الجمع على
( الذٌن) موضع( الذي) ٌوضع ألن بمسوغ لٌس ذكره
 أو الجمع إرادة من ذكرناه الذي التؤوٌل على إال  

 (.52()النوع

 جنس المراد أن إلى ذهب من المفسرٌن ومن
 استوقد الذي الفوج أو الجمع أرٌد أو المستوقدٌن

 (.52)نارا  

 منهم واحد كل ومثل:   المعنى أن آخرون واختار
م  {  تعالى كقوله ك  ِرج   كل ٌخرج أي. 12/ؼافر}ِطف ال   ٌ خ 
 (.52()منكم واحد
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 محاوالت تكون أن تعدو ال جمٌعها اآلراء هذه أن إال
 دون من الكرٌمة اآلٌة فً الحاصل العدول لتبرٌر
 .  فٌها القرآنٌة االلتفاتة عن الكشؾ

:  القائل الرأي هو العدول ذلك لتعلٌل اآلراء أقرب ولعل
 حتى المستوقد بذات ٌشبهوا لم وذواتهم المنافقٌن إن

 قصتهم شبهت وإنما بالواحد، الجماعة تشبٌه منه ٌلزم
 (.43)المستوقد بقصة

 جَبءَ بِرَا حَزََّ ):  تعالى قوله أٌضا المواطن تلك ومن

 فَِّْب صَبٌِحبً ؤَػًَُّْ ٌَؼَِِّ*  اسْجِؼٌُِْ سَةِّ لَبيَ اٌٌَّْْدُ ؤَحَذَىُُُ

 ٌََِّْ بٌََِ ثَشْصَخٌ ًَسَائِيُِْ ًَِِْٓ لَبئٍُِيَب ىٌَُ وٍََِّخٌ بَِّٔيَب وََّب رَشَوْذُ

 .233-22/المإمنون( ُّجْؼَضٌَُْ

ونِ : ) تعالى قوله فً العدول موضع ِجع   الجمع بلفظ( ار 
 المفسرٌن دفع مما ، واحد والمخاطب واحد والمتكلم

 : ذلك فمن ، العدول هذا تعلٌل محاولة إلى

 الواحد خطاب فً الذكر تعظٌم على جرى انه:  أوال
 تعالى للرب الخطاب أن أي القدر لعظم الجمع بلفظ

 حكاه ما على له فرعون امرأة كقول للتعظٌم والجمع
"  تعالى قال وكما"  تقتلوه ال ولك لً عٌن قرة: "  هللا
 هللا أن تر ألم"  تعالى وكقوله"  الذكر نزلنا نحن إنا

 بَِّٔب: {  تعالى وقوله"  فؤخرجنا ماء السماء من أنزل

( 42)النحاس مذهب وهو..  27/ٌس( اٌٌَّْْرََ ُٔحِِْ َٔحُْٓ

 ،(45)والزمخشري ،( 40)والبؽوي( 47)والطوسً ،
 إلى القٌسً وذهب( . 41)والقرطبً ،(44)والطبرسً

 أهل من المخاطبة جاءت إنما: ) قال إذ أٌضا   هذا مثل
 بلفظ نفسه عن عبر الجبار الن الجماعة، بلفظ النار

 عن به هو ٌخبر الذي بالمعنى فخوطب الجماعة،
 (.42.()نفسه

 تعالى هلل فالخطاب المحدثٌن الباحثٌن أحد ورجحه
 أن ذلك. تعالى لتعظٌمه الجمع بصٌؽة وجاء وحده

 تعالى، هلل تعظٌم فٌه اآلٌة هذه تقدم الذي السٌاق

 ؤَْٔشَإَ اٌَّزُِ ًَىٌَُ ) تعالى قال العظٌمة، قدرته على وداللة

 ًَىٌَُ*  رَشْىُشًَُْ َِب لٍَِْالً ًَاٌْإَفْئِذَحَ ًَاٌْإَثْصَبسَ اٌغَّّْغَ ٌَىُُُ

 ُّحِِْْ اٌَّزُِ ًَىٌَُ*  رُحْشَشًَُْ ًَبٌَِْْوِ اٌْإَسْضِ فِِ رَسَؤَوُُْ اٌَّزُِ

( رَؼْمٌٍَُِْ ؤَفَال ًَاٌنَّيَبسِ اًٌَِّْْ اخْزِالفُ ًٌََوُ ًَُِّّْذُ

 ٌقررهم أٌضا   تعالى هللا وقال 23-22/المإمنون

 وُنْزُُْ بِْْ فِْيَب ًََِْٓ اٌْإَسْضُ ٌَِِّٓ لًُْ) وعظمته بقدرته

 سَةُّ َِْٓ لًُْ*  رَزَوَّشًَُْ ؤَفَال لًُْ ٌَِّوِ عََْمٌٌٌَُُْ* رَؼٌٍََُّْْ

 ؤَفاَل لًُْ ٌَِّوِ عََْمٌٌٌَُُْ*اٌْؼَظُِِْ اٌْؼَشْػِ ًَسَةُّ اٌغَّجْغِ اٌغََّّبًَادِ

ِّ ٍََِىٌُدُ ثَِْذِهِ َِْٓ لًُْ*  رَزَّمٌَُْ  ًاَل ُّجِريُ ًَىٌَُ شَِْءٍ وُ

 فَإَََّٔ لًُْ ٌَِّوِ عََْمٌٌٌَُُْ*  رَؼٌٍََُّْْ وُنْزُُْ بِْْ ػٍََْْوِ ُّجَبسُ

 دال كله اآلٌات فسٌاق.  22-25/المإمنون( رُغْحَشًَُْ

 من السٌاق خال الذي الوقت فً تعالى هلل التعظٌم على
 وقوله األرواح، ٌقبضون الذٌن المالئكة ذكر

 إنما (22/المإمنون)َّحْعُشًُِْ ؤَْْ سَةِّ ثِهَ ًَؤَػٌُرُتعالى

 حمل إن لذا قبل ، ذكرهم تقدم الذٌن الشٌاطٌن بهم قصد
 من أولى للتعظٌم الجمع بلفظ الفرد مخاطبة على اآلٌة
 وهللا – للمالئكة الخطاب ٌكون أن على حملها
 (.42)أعلم

 ، الخطاب تعدد وٌفٌد الفعل جمع من هو:  ثانٌا
 فً فجمع ، أرجعنً أرجعنً أرجعنً رب والمعنى
 ذلك ومن ،( 42) التكرٌر معنى على لٌدل المخاطبة

 ( :13)القٌس امرئ قول

 ومنزل حبٌب ذكرى من نبك قفا

 فحومل الدخول بٌن اللوى بسقط                         

 . نبك قؾ قؾ:  أي

 مشٌرا ، الوجهٌن رفض إلى الطباطبائً السٌد وذهب
 فً ثبوته صح إن للتعظٌم))  الجمع مجًء أن إلى
 ، تعالى كالمه علٌه ٌحمل ال شاذ فهو العربٌة اللؽة
 (. 12(() ذكر الذي بالمعنى الفعل جمع منه وأشد

 للمالئكة الخطاب أن إلى المفسرٌن من عدد وذهب
 علل الذي الطبري ومنهم ، الروح لقبض المتصدٌن

 ذلك فعل وإنما: )) بقوله القرآنً النص فً العدول
 منهم كانت إنما الدنٌا إلى الرد القوم مسؤلة الن كذلك

 أن جرٌح ابن ذكر كما روحهم، ٌقبضون الذٌن للمالئكة
 جل هللا بخطاب الكالم ابتدئ وإنما. قاله( ص) النبً
 المالئكة مسؤلة إلى رجعوا ثم به استؽاثوا ألنهم ثناإه

 السٌد مذهبه واختار ،(17()الدنٌا إلى والرد الرجوع
 ولفظة للمالئكة الخطاب أن إلى مشٌرا ، الطباطبائً

 والمعنى النداء حرؾ بحذؾ معترضة استؽاثة( رب)
 (.10)ارجعون - بربه ٌستؽٌث وهو - قال

 :            اإلفراد إلى الجمع من:   ثانٌا

 هللا   َخَتمَ :  ))  تعالى قوله القرآنٌة النصوص تلك ومن
بِِهم   َعلَى ِعِهم   َوَعلَى ق ل و  َصاِرِهم   َوَعَلى َسم  ((  ِؼَشاَوة أَب 
 (( 2/ البقرة) 

:  تعالى قوله فً ،(  السمع)  إفراد مثال ذلك من  
ِعِهم   َوَعَلى))  ، القلوب)  لفظً وجمع ،(( َسم 

بِِهم   َعلَى: ))   تعالى قوله فً( واألبصار  ،((  ق ل و 
َصاِرِهم   َوَعَلى))  (( .أَب 
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 من الكثٌر أنظار القرآنٌة الظاهرة هذه لفتت وقد
 للكشؾ أقوالهم وتعددت آراإهم فتنوعت ، المفسرٌن

 :  ومنها ،   العدول هذا سر عن

( أسماعهم)  الجمع بتؤوٌل(  سمعهم)  المفرد إن:  أوال
 احتج الذي( 15)الرضً الشرٌؾ اختاره ما وهو ،

 إبراهٌم(() طرفهم إلٌهم ٌرتد ال: ))  تعالى بقوله لرأٌه
 قول وكذلك ، طروفهم:  معنى على فهو( 50/ 

 :  الشاعر

 حور طرفها فً التً العٌون إن

 قتالنا ٌحٌٌن لم ثم قتلننا                                   

 وعلى: )  أن إلى مشٌرا أٌضا الطوسً واختاره
 الواحد ووضع  ، أسماعهم على:   معناه(  سمعهم
م  : )  قال كما جنس اسم ألنه  ؛ الجمع موضع ك  ِرج   ٌ خ 
اَل   :  بقوله النسفً وأٌدهما ،( 14)أطفاال ٌعنً(  ِطف 
ا: ) قوله فً البطن وحد كما السمع وحد)) ل و  ً   ك   فِ

ِض  م   َبع  نِك  ا َبط   اللبس، ألمن  ؛( 22 البقرة()   َتِعفُّو 
 سمعا الشًء سمعت ٌقال أصله فً مصدر السمع والن

 على ٌقع جنس اسم ألنه ٌجمع ال والمصدر وسماعا
 فلمح والجمع التثنٌة إلى فٌه ٌحتاج فال والكثٌر القلٌل
 (11(() األصل

 النص فً أن إلى المفسرٌن من قسم ذهب:  ثانٌا
 أو(  سمعهم موضع: )  والتقدٌر ، حذفا القرآنً

 ما وهو ، علٌه الكالم لداللة فحذؾ ،( سمعهم حواس)
 والطبرسً ،( 12)أقواله أحد فً  الزمخشري اختاره
 ، سمعهم مواضع على ٌرٌد أن وٌجوز: )) بقوله
 ٌقال كما ، علٌها السمع ودل ، مواضع فحذفت
 واستحسنه(. 12.(() عدل ذوو:  أي عدل أصحابك
 (. 12) المفسرٌن من ؼٌرهما

 على ٌدل ألنه المصدر أراد ٌكون أن وٌجوز:  ثالثا
 ٌعجبنً:  ٌقال ، مصدر:  فالسمع.  والكثٌر القلٌل
 ( .23)مصدر ألنه فٌوحد ضروبكم:  أي ضربكم

 تقدٌم سبب علل أن بعد الرأي لهذا اآللوسً وعرض
 من أفضل السمع قالوا: )) بقوله البصر على السمع
 على السمع قدم ذكرهما حٌث وعال عز ألنه البصر
 هللا بعث ما ولذلك النبوة شرط السمع وألن البصر
 العقل استكمال إلى وسٌلة السمع وألن أصم رسوال

 عن لؤلمن وتوحٌده أصحابها من تتلقؾ التً بالمعارؾ
 ( 22(() األصل واعتبار اللبس

 السامعة بمعنى السمع ٌكون أن العكبري اختار:  رابعا
:  ٌقول إذ مذهبه صحة على العربً بالشعر واستدل ،
 وهى السامعة بمعنى استعمل هنا السمع أن والثانً))

 بمعنى والنجم ، الؽائب بمعنى الؽٌب قالوا كما ، األذن
 قال كما الجمع عن هنا بالواحد واكتفً ، الناجم
 :  الشاعر

 عظامها فؤما الحسرى جٌؾ بها

  فصلٌب جلدها وأما فبٌض                                

 (.27(() جلودها ٌرٌد

 لتبرٌر محاوالت تكون أن تعدو ال اآلراء هذه أن وٌبدو
 االستعانة طرٌق عن القرآنً النص فً السمع إفراد

 إفراد فً السبب كان فلو ، العربٌة اللؽة بموروث
 القلوب)  تفرد لم فلماذا ، اللبس أمن هو السمع

 هو العدول هذا مرد كان وإذا ؟ ذاته للسبب(  واألبصار
(  البصر)  فإن ، األصل فً مصدرا(  السمع)   كون
 إفرادا بٌنهما المخالفة سر هو فما ، مصدر أٌضا

 التً  اآلراء تلك مثل أن نجد وهكذا ، ؟ إذن وجمعا
 ما بقدر تفسرها ال الظاهرة تبرٌر تفسٌر جول تدور
 (. 20)جدٌد من حولها التساإل تثٌر

 هذا سر أن إلى المنار تفسٌر صاحب ذهب:  خامسا
 مدركات وتعدد ، السمع مدركات توحد هو العدول
 العقول أن أراه والذي: ))  ٌقول إذ ، واألبصار القلوب

 صارت فكؤنها ، كثٌرة مدركات فً تنصرؾ واألبصار
 شٌئا إال ٌدرك فال السمع أما ، فجمعت كثٌرة بذلك
 صاحب وأٌده(. 25(() أفرد ثم   ومن الصوت هو واحدا
( األبصار)  أن إلى مشٌرا(  الرحمن فٌض من)  كتاب
 ٌرى وثالث هذا ترى وأنت هذا أرى أنا:  ، تتعدد)) 
 فال عٌنٌه ٌؽمض وإنسان ، األبصار تعدد آخر إلى هذا
 دمنا ما جمٌعا فنحن للسمع بالنسبة ولكن ، شٌئا ٌرى

 هنا ومن ، الشًء نفس نسمع واحد مكان فً جالسٌن
 (.24(() السمع وتوحد البصر اختلؾ

 أٌضا السمع مدركات ألن))  ؛ نظر القول هذا وفً
 وكٌفٌاتها بالسمع مدرك الصوت فإن ، مختلفة أنواع

 أنواع وهً والخفاءة الجهارة من وؼٌرها الحرفٌة
 أكثر والبصر القلب مدركات أن األمر ؼاٌة ، مختلفة
 (.21(() السمع مدركات أنواع من كثٌرا

 رائعا منحى المحدثٌن الباحثٌن أحد نحا وقد:  سادسا
 علمً إلى رأٌه فً مستندا العدول ظاهرة تفسٌر فً

 فً السر أن إلى ذهب إذ ، األعضاء ووظائؾ التشرٌح
 السمع مدركات توحد:  هو األبصار وجمع السمع إفراد
 التشرٌح علما أثبت فلقد))  البصر مدركات وتعدد

 المخ فً السمعً الحس مركز أن األعضاء ووظائؾ
 العصب)  ٌسمى ما هو واحد دماؼً عصب ٌمده

 أربعة على ٌرتكز فهو البصري الحس أما ،(  الثامن
 العصبان:  هً وتلك ، إحداثه فً معا تتضافر أعصاب

 فً العٌن حركة عن المسئوالن(  والسادس الرابع) 
 المسئول(  الثالث)  العصب ثم ، البصري الحقل مجال
 التحكم وعن ، الحقل هذا من جزء فً العٌن حركة عن
 العدسة وشكل الحدقة وضبط للعٌن الضوء دخول فً

(  الثانً العصب)  – أخٌرا ثم ، اإلبصار نوع حسب
 إلى الشبكٌة على الساقطة الصور توصٌل عن المسئول
 (. 22(() الدماغ مإخرة فً العلٌا اإلبصار مراكز
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ً   َوَنقِرُّ : ))  تعالى قوله األخرى العدول مواطن ومن   فِ
َحامِ  ى أََجل   إلى َنَشاء   َما األَر  َسمَّ م   ث مَّ  م  ك  ِرج  اَل   ن خ  (( )  ِطف 
 ( 4/  الحج

اَل  ) المفرد بصٌؽة الحال لفظة وردت حٌث  ال( ِطف 
 العائد الجمع لضمٌر الموائمة(  أطفاال)  الجمع بصٌؽة
م  ) فً المخاطبٌن على ك  ِرج   ( .ن خ 

 أؼلب – الظاهرة هذه لتبرٌر المفسرون وانبرى 
 العدول سر على والوقوؾ تفسٌرها دون من – األحٌان
 : آرائهم فمن ، فٌها الحاصل

 وهو ، الجنس على الداللة(  طفال) بـ المراد أن:  أوال
 فً البٌضاوي واستحسنه ،(22)الطوسً اختاره ما

 (. 22)تفسٌره

(  طفال)  وحد إنما أنه إلى( 23)الطبرسً ذهب:  ثانٌا
 ال والمصادر المصدر بمعنى ألنه ؛ الجمع به والمراد
 أبو وأٌده.  عدل ورجال ، عدل رجل:  كقولهم ، تجمع
 .  إلٌه ذهب ما فً( 22)حٌان

 ثم:  الكرٌمة اآلٌة تقدٌر أن إلى آخرون ذهب:  ثالثا
 (. 27)طفال منكم واحد كل نخرج

 فً العدول لسر تنبهوا الذٌن أكثر من جنً ابن ولعل
 الواحد لفظ فحسن: ))  ٌقول إذ ، الكرٌمة اآلٌة هذه
 ألمره وتحقٌر اإلنسان لشؤن تصؽٌر موضع ألنه ؛ هنا

 وهذا...  الجماعة عن لقلته لذلك الواحد ذكر به فالقى
 موضع الواحد وضع:  قالوا الناس سئل إذا مما

 لتقوى المعنى حفظ وأنسوا ، اللؽة فً اتساعا الجماعة
 (.20(() إلٌه بالشبه وتنضم ، علٌه داللته

 باللفظة علٌه المدلول(  الصؽر)  معنى بٌن فالمواءمة
 ومعنى اإلنسان حٌاة لمراحل الراصد السٌاق هذا فً

 عن العدول سر هً اإلفراد صٌؽة من المستوحى القلة
 . القرآنً النص فً اإلفراد إلى الجمع

 لوجدناها الكرٌم القرآن فً(  الطفل)  لفظة تتبعنا ولو
 باإلفراد واألخرٌٌن بالجمع إحداهما مرات ثالث وردت

ف ل أَو: ))  تعالى قال ، ا لَم   ال ِذي   الطِّ و  َهر  ظ   َعلَى ٌَ

َراتِ  َساءِ  َعو   ىٌَُ: )) تعالى وقال ،(  02/  النور(()  النِّ

 صَُُّ ػٍََمَخٍ ِِْٓ صَُُّ ُٔطْفَخٍ ِِْٓ صَُُّ رُشَاةٍ ِِْٓ خٍََمَىُُْ اٌَّزُِْ

 وفً ،(  12/  ؼافر(() ؤَشُذَّوُُْ ٌِزَجٍُْغٌُْا صَُُّ طِفٍَْبًْ ُّخْشِجُىُُ

 األَطْفَبيَ ثٍََغَ ًَبِرَا: ))  وجل عز قال الطفل جمع موطن

 ِِْٓ اٌّزَِّْٓ اعْزَإَرََْ وََّب فٍََْْغْزَإْرٌُِْٔا احلٍُُُُ ِِنْىُُُ

 ( . 42/  النور(()لَجٍُْيُُْ

 ؛ جنً ابن رأي وجاهة ٌلمس الثالث لآلٌات والمتؤمل
 – األولٌٌن اآلٌتٌن فً باللفظة المقصود ألن ذلك)) 
 الصؽر أو الطفولة مرحلة فً هم من – اإلفراد حٌث
 فإن – الجمع حٌث – األخٌرة اآلٌة فً أما ، فعال

 مرحلة إلى المرحلة تلك تجاوزوا من بها المقصود
 فوجب الحلم بلؽوا الذٌن هإالء ، الكبر أو الرجولة
 (.25(() االستئذان علٌهم

 

 والجمع التثنٌة بٌن العدول:  الثالث المبحث

 : الجمع إلى التثنٌة من:  أوال

 خَصَّْبِْ ىَزَاِْ ):  تعالى قوله النصوص تلك ومن 

 َٔبسٍ ِِْٓ صَِْبةٌ ٌَيُُْ لُطِّؼَذْ وَفَشًُا فَبٌَّزَِّٓ سَثِّيُِْ فِِ اخْزَصٌَُّا

 ثُطٌُِٔيُِْ فِِ َِب ثِوِ ُّصْيَشُ*  اٌْحَُُِّْ سُئًُعِيُُِ فٌَْقِ ِِْٓ ُّصَتُّ

 .72-22/الحج   ( حَذِّذٍ ِِْٓ َِمَبِِغُ ًٌََيُُْ*  ًَاٌْجٌٍُُدُ

 الجماعة ضمٌر إلى االختصام فعل أسند حٌث
 المالئم( اختصما) التثنٌة ضمٌر إلى ال( اختصموا)

 العدول سر فً المفسرون واختلؾ ، السٌاق لظاهر
 ، الجمع إلى التثنٌة من القرآنً النص فً الحاصل
 :  كاآلتً آراإهم وكانت

 رأي وهو الجمع فً المعنى على الحمل: أوال
 أن إلى أشار الذي الطوسً وأٌده ،(  24)الفراء
 أو فٌه ٌختصمون ما( :  اختصموا: )  بقوله المراد
 وأٌدهما ،( 21)وخصومهم القبٌلتٌن بالخصمٌن أراد

 بها وصؾ صفة الخصم: ) بقوله أٌضا الزمخشري
 فرٌقان أو فوجان هذان:  قٌل فكؤنه ، الفرٌق أو الفوج

( اختصموا)و للفظ،( هذان) وقوله مختصمان،
( 22)الطبرسً أشار هذا مثل وإلى(.22()للمعنى

 (.22)حٌان وأبو( 23)والعكبري( 22)والرازي

 نطاق ٌتجاوز لم أنه الرأي هذا على المالحظ ولعل
 إنها القول طرٌق عن لؽوٌا تسوٌؽها أو الظاهرة تبرٌر
 الحمل بعد(  اختصموا)  المعنى على الحمل باب من
 بٌن المزاوجة سر أما ،(  خصمان هذان)  اللفظ على

 اآلٌة فً فٌه وردت الذي بالسٌاق عالقتها أو الحملٌن
 .    عنه للبحث التوقؾ بخلدهم ٌدر لم ما ذلك فإن الكرٌمة

( الخصم) أن إلى(  التنزٌل معالم)  صاحب ذهب:  ثانٌا
:  قال إذ ، الجمع بلفظ جًء فلذا بالمصدر شبٌه اسم
 دٌنه فً جادلوا أي. ربهم فً اختصموا خصمان هذان)

 قال فلذلك بالمصدر شبٌه اسم والخصم وأمره،
 مشٌرا الطبرسً وأٌده(. 27( ) الجمع بلفظ اختصموا

 ، والجمع الواحد فٌه ٌستوي:  الخصم)):  أن إلى
 ، خصم ورجالن ، خصم رجل:  ٌقال واألنثى والذكر
:  الكالم فً ٌجوز وقد.  خصم ونساء ، خصم ورجال
.  اختصموا خصم وهإالء ، اختصموا خصمان هذان
مِ  َنَبؤَ  أََتاكَ  َوَهل  )  تعالى هللا قال ا إِذ   الَخص  و  ر   َتَسوَّ

َرابَ   إذا المصادر حكم وهكذا(  72/  ص()  الِمح 
 وصوم ورضى عدل نحو ، بها أخبر أو ، بها وصؾ
 (.20(() ذلك أشبه وما ، وقمن وحري وزور وفطر
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 المعنى أن من الطباطبائً السٌد اختاره ما:  ثالثا
 بالحفاظ إال عنه الكشؾ ٌمكن ال اآلٌة فً المقصود

 ذلك على وٌستدل ، تؤوٌل دون من النص ظاهر على
 اللذٌن القبٌلٌن إلى"  هذان: )) "  بقوله اإلشارة بؤن
ف ِصل   هللاَ  إِن  : "  سابقا قوله علٌهما دل َنه م   ٌَ  ٌ مَ  َب و  ٌَ 

اَمةِ  ٌَ  َِِٓ ًَوَضِْْشٌ: "  بعده وقوله(  22/  الحج")  القِ

 وٌعلم( .  22/  الحج")  اٌؼَزَاةِ ػٍََْْيُُُ حَكَّ ًَوَضِْْشٌ اٌَّنبطِ

 فً ومذاهبهم أدٌانهم كثرة على المختلفٌن حصر من
 ومبطل محق إلى منقسمون جمٌعا أنهم اثنٌن خصمٌن

 على والنحل الملل ٌنحصر لم والباطل الحق لوال إذ ،
 المإمن هما والمبطل والمحق ، البتة اثنٌن فً تشتتها
 أقوالهم تشتت على الطوائؾ فهذه ، به والكافر بالحق

 فً انحصارهم وعلى اثنٌن خصمٌن فً ٌنحصرون
 أحسن فما اثنٌن فوق مختلفة أقوال لهم اثنٌن خصمٌن
"  ٌقل لم حٌث"  اختصموا خصمان: "  بقوله تعبٌره
 (.25. )اختصما خصمان:  ٌقل ولم اختصموا خصوم

 ثالثة إلى مستندا المحدثٌن الباحثٌن أحد وأٌده
 ( :24)محاور

 الخصمٌن من كل مصٌر لبٌان مسوقة اآلٌة إن.        أ
 . القٌامة ٌوم(  والكفار المإمنٌن) 

 ٌوم بؤن وجل   عز المولى ٌخبرنا سابقة آٌة فً.  ب
:  المختلفة الملل أصحاب بٌن الفصل موعد هو القٌامة

 ًَاٌنَّصَبسٍَ ًَاٌصَّبثِئَِْْٓ ىَبدًُْا ًَاٌّزَِّْٓ آَِنٌُْا اٌّزَِّْٓ بَِّْ)) 

 ، اٌمَِْبَِخِ ٌَََّْ ثَْْنَيُُْ َّفْصًُِ اهللَ بَِّْ ، ؤشْشَوٌُْا ًَاٌّزَِّْٓ ًَاٌَّْجٌُْطَ

ِّ ػٍَََ اهللَ بَِّْ  ( 22/  الحج() شَيِْْذٍ شَِْءٍ وُ

 التثنٌة من العدول فٌه تمثل الذي االختصام فعل إن.  ت
 وبهذا(  اختصموا)  الماضً بصٌؽة جاء قد الجمع إلى

 اإلشارة زمن قبل حدثت قد الخصومة أن إلى إشارة
 ( . خصمان هذان)  إلٌهما

(  خصمان هذان)  فً التثنٌة))  أن نستدل ذلك ومن
 ٌوم تستحٌل سوؾ الفرق تلك أن على للداللة هً

 مإمنٌن) فرٌقٌن إلى بٌنهما هللا ٌفصل أن وبعد القٌامة
 فمنظور(  اختصموا)  فً الجمع أما ، فحسب(  وكفار
 ، الدنٌا فً الفرق تلك علٌها كانت التً الحال إلى فٌه
 وتضارب المذاهب واختالؾ التسمٌات تعدد من

 (. 21(() اإللوهٌة وتصور العقٌدة قضٌة فً المسالك

 ِِْٓ سًََاعَِِ فِْيَب  ًَجَؼًََ ):  تعالى قوله النص هذا ومثل

 عٌََاءً ؤََّّبٍَ ؤَسْثَؼَخِ فِِ ؤَلٌَْارَيَب فِْيَب ًَلَذَّسَ فِْيَب ًَثَبسَنَ فٌَْلِيَب

 ٌَيَب فَمَبيَ دُخَبٌْ ًَىَِِ اٌغََّّبءِ بٌََِ اعْزٌٍََ صَُُّ*  ٌٍِغَّبئٍِِنيَ

 فصلت ( طَبئِؼِنيَ ؤَرَْْنَب لَبٌَزَب وَشْىبً ؤًَْ طٌَْػبً ائْزَِْب ًٌٍَِْإَسْضِ

/23-22. 

 : عدولٌن الكرٌمة اآلٌة تضمنت

 عن عدوال ، الجمع بلفظ ( َطائِِعٌنَ  ) مجًء:  أحدهما
 ظاهر ٌقتضٌها التً(  طائعتٌن)  المإنث المثنى صٌؽة
ا)  السٌاق ٌَ تِ  المإنث جمع صٌؽة وعن ، (َقالََتا) و ) ائ 
 . ٌعقل ال لما المالئمة(  طائعات)  السالم

 : منها ، العدول هذا فً أقوال وللمفسرٌن

 أن إلى( 22)وقطرب(  22)الكسائً ،ذهب:  أوال
.  العقالء حكم فؽلب العقالء من فٌنا بمن أتٌنا:  المعنى
 ( :22)الشاعر قول ذلك ومن

 رأٌته حٌن للتوباد فؤجهشت

 رآنً حٌن للرحمن وكبر                                 

 عهدتهم الذٌن أٌن له فقلت

 زمان وطٌب حفض فً بجنبٌك                         

 بالدهم واستودعونً مضوا فقال

 الحدثان على ٌبقى الذي ذا ومن                        

 فٌنا بمن أتٌنا:  المعنى أن إلى مشٌرا الفراء واختاره
 ؼٌرهم على العقالء تؽلٌب ذكر دون من(233)طائعٌن

 على الطبرسً وسار ،( 232) الطوسً وأٌدهما ،
 قال: )) بقوله عباس ابن رواٌة عرض أن بعد نهجم
 والقمر الشمس من فٌها بما السماء أتت:  عباس ابن

 واألشجار األنهار من فٌها بما األرض وأتت.  والنجوم
 وال ، الحقٌقة على بالقول أمر هناك ولٌس.  والثمار
 اختراعه عن سبحانه هللا أخبر بل ، القول لذلك جواب

 وال ، تعذر ؼٌر من لهما وإنشائه ، واألرض السماوات
 افعل:  للمؤمور ٌقال ما بمنزلة ، مشقة وال ، كلفة
 باألمر ذلك عن فعبر.  توقؾ وال ، تلبث ؼٌر من فٌفعل

 ؤَْْ شَْْئَبً ؤَسَادَ بِرَا ؤَِْشُهُ بََِّّٔب: )  كقوله وهو ، والطاعة

 (.237( .(()27/  ٌس()  فََْىٌَُْْ وُْٓ ٌَوُ َّمٌُْيَ

 لتوجٌه الثانً رأٌه فً( 230)الكسائً أشار:  ثانٌا
ا وعز   جلَّ  انه إلى اآلٌة  ٌعقل ما بؤفعال عنها أخبر لم 
(. 235)النحاس وأٌده ، ٌعقل لمن ٌكون بما فٌها جاء

ا: )) ٌقول إذ ، الزمخشري واستحسنه ِعل نَ  لم   ج 
ِصفن ومجٌبات مخاطبات :  قٌل والكره بالطوع وو 
 وأٌدهما(.234()طائعات موضع فً طائعٌن
 (.232)المفسرٌن من وعدد ،(231)اآللوسً

(  التواضع)  ٌكون أن الطباطبائً السٌد اختار:  ثالثا
 اآلٌة فً الجمع إلى التثنٌة من العدول فً سببا

 أن دون الجمع بلفظ والتعبٌر: )) ٌقول إذ ، الكرٌمة
 أنفسهما بعد   منهما تواضع لعله طائعتٌن أتٌنا:  تقوال
 ألمره المطٌعة تعالى مخلوقاته سائر من متمٌزة ؼٌر

 تعالى قوله فً قٌل ما نظٌر ، الجمٌع لسان عن فؤجابتا
ٌَّاكَ :"  ب د   إِ اكَ  َنع  ٌَّ نَ  َوإِ  ٌ َتِع  إن ثم(.  4:  الحمد" ) َنس 
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 مع الخ"  ائتٌا"  خطاب فً السماء مع األرض تشرٌك
 بؤن إشعار من ٌخلو ال قبال أمرها وتدبٌر خلقها ذكر

 النظام فً واتصال الوجود فً ارتباط نوع بٌنهما
 والتؤثٌر واالنفعال الفعل فإن كذلك وهو فٌهما الجاري
:  قوله وفً.  المشهود العالم أجزاء بٌن دائر والتؤثر

ِض  لََها َفَقالَ "  َر  "  كون إلى حال أي على تلوٌح"  َولؤِل 
ى ث مَّ : "  قوله فً"  ثم َتو   رتبة بحسب للتراخً"  اس 

 (.232(() الكالم

 وجوب إلى المحدثٌن الباحثٌن أحد ٌشٌر:  رابعا
 للتوصل الكرٌمة اآلٌة فٌه وردت الذي السٌاق مراعاة

 األمر كان السٌاق صدر ففً ، فٌها العدول نكتة إلى
 بحقٌقة الكفار بمواجهة(  ص)  هللا رسول إلى موجها
 حٌن ضالل من إلٌه صاروا ما بمدى وجابهتم كفرهم

 ؤَئِنَّىُُْ لًُْ: ))  أندادا – ذلك عن تنزه – للخالق جعلوا

 ٌَوُ ًَرَجْؼٌٍََُْْ ٌَََِّْْْٓ فِِْ األَسْضَ خٍََكَ ثِبٌِّزُِْ ٌَزَىْفُشًَُْْ

 ِِْٓ سًََاعَِِ فِْْيَب ًَجَؼًََ اٌؼَبٌَِِّْْٓ سَةُّ رٌَِهَ ؤَْٔذَادَاً

 علٌه أمره كان نهاٌته وفً ،( 23-2/  فصلت(()فٌَْلَيَب

 وفداحة العقبى بسوء الكفار هإالء بإنذار(  ص) 
 سبٌل واستمرأوا الهداٌة عن أعرضوا إن ، المصٌر

 ِِضًَْ صَبػِمَخً ؤَْٔزَسْرُىُُْ فَمًُْ ؤَػْشَظٌُْا فِةِْْ: )  الضالل

 هذٌن وبٌن( .20/  فصلت()  ًَصٌَُّْدٍ ػَبدٍ صَبػِمَخِ

 اإلخبار وجاء البحث محل القرآنً النص ورد األمرٌن
 التثنٌة صٌؽتً عن العدول هذا متضمنا طاعتهما عن

(   طائعٌن)  العقالء جمع صٌؽة إلى العاقل ؼٌر وجمع
 الذٌن بهإالء تعرٌض – اعلم وهللا – ذلك وفً)) 

 الشرك هوة فً سفاهتهم بهم فتردت عقولهم ضلت
 فً العدول هذا بتضمنها الكرٌمة اآلٌة فكؤن ، والؽواٌة

 تلك بٌن الواضحة المفارقة تجسد السٌاق ذلك
 المطلق واالنقٌاد الطاعة إال تملك ال التً الجمادات
 من المالحدة هإالء وبٌن ، وجل عز الخالق لجبروت

 فانؽمسوا عقولهم تعطلت الذٌن(  العقالء)  البشر بنً
 عن وإعراض واقع به إشراك بٌن المعصٌة مباءة فً

 (.232(() متوقع قدرته ودالئل بآٌاته تذكٌرهم

 التثنٌة من العدول فٌها حصل التً المواطن تلك ومن
 :  تعالى قوله الجمع إلى

 فِْوِ َٔفَشَذْ بِرْ اٌْحَشْسِ فِِ َّحْىَُّبِْ بِرْ ًَعٍََُّْْبَْ ًَدَاًُدَ )

 .22/األنبٌاء( شَبىِذَِّٓ ٌِحُىِّْيُِْ ًَوُنَّب اٌْمٌََِْ غَنَُُ

 ال(  لحكمهم)  الجماعة ضمٌر(   الحكم)  أسند حٌث   
 ، السٌاق لظاهر المالئم(  لحكمهما)  التثنٌة ضمٌر إلى

 الكرٌم القرآنً النص فً الحاصل العدول لهذا ونتٌجة
 : ومنها ، المفسرٌن آراء تعددت

 علٌهما) وسلٌمان داوود على ٌعود الضمٌر إن:  أوال
 اختاره ما وهو ، له حكم ومن علٌه والمحكوم(  السالم

 ( 222)المفسرٌن أؼلب وأٌده ،( 223)الطوسً

 أي:  لحكمهم))  أن إلى مشٌرا السعود أبو واستحسنه
 لمجرد اإلضافة فإن إلٌهما والمتحاكمٌن الحاكمٌن لحكم

 واختصاص القٌام الختصاص المنتظم االختصاص
 (.227(() الوقوع

 ٌقول إذ ، الرأي هذا على( المٌزان) صاحب واعترض
 تكرر وقد لؤلنبٌاء"  لحكمهم"  ضمٌر أن الظاهر: ))
 إن:  قٌل كما ال الحكم آتاهم أنه تعالى كالمه فً

 ٌوجه وجه ال إذ لهم والمحكوم وسلٌمان لداود الضمٌر
 الحكم فكان ، أصال لهم المحكوم إلى الحكم نسبة به

 ضمان أنه والظاهر األنبٌاء حكم هو واحدا حكما
 (.220(() ؼنمه أتلفته الذي للمال الؽنم صاحب

 وسلٌمان لداود الضمٌر أن إلى آخرون ذهب:  ثانٌا
 أصحاب واستدل(. 225)جمع االثنٌن الن وجمع ؛ فقط

 فٍَِإُِِّوِ بِخٌَْحٌ ٌَوُ وَبَْ فَةِْْ: ))  تعالى بقوله الرأي هذا

(.. 224)أخوٌن ٌرٌد وهو(  22/  النساء(()  اٌغُّذُطُ

 عنهما تعالى هللا رضً عباس ابن قراءة أٌضا وٌإٌده
 (. 221)التثنٌة بضمٌر((  لحكمهما)) 

 فً كما للتعظٌم الجمع ٌكون أن( 222)اآللوسً أجاز
نِ  َربِّ : ))  تعالى قوله و  ِجع   (( . ار 

 على به االستدالل ٌمكن ال إذ القول هذا على واعت رض
 القرآن من به استدلوا ما أما.  اثنان الجمع اقل أن

 بدلٌل علمناه ذلك الن ؛ بشًء فلٌس الكرٌم
 (. 222)اإلجماع

 أصحاب على آخر إشكاال المعانً روح صاحب وذكر
 بؤن واعترض: ))  ٌقول إذ ، عنه وأجاب الرأي هذا

 المفعول وإلى القٌام سبٌل على الفاعل إلى حكم إضافة
 فكٌؾ له معموالن المعنى فً وهما الوقوع سبٌل على
 معنى فً الحكم بؤن وأجٌب  ، قرن فً سلكهما ٌصح

 إذا إلٌه ٌنظر وإنما ، علمه إلى ههنا نظر ال القضٌة
 أن الكشؾ فً كما منه وأظهر صرفا مصدرا كان

 اإلضافة معنى وهو والوقوع القٌام ٌجمع االختصاص
 ، معنى وال لفظا ال بعدها العمل إلى النظر ٌبق ولم
 اعتراض والجملة شاهدٌن بٌنهم الواقع للحكم وكنا
 (.222(() للحكم مقرر

 القرآنً النص فً برأي الطباطبائً السٌد انفرد:  ثالثا
 لؤلنبٌاء هو(  لحكمهم)  فً الضمٌر أن إلى ذهب إذ ،
 (. 273)الحكم آتاهم أنه تعالى كالمه فً تكرر وقد( ع)

 واحدا حكما كان الحكم أن ببٌان الطباطبائً شرع وقد
 معنى ال أن المعلوم فمن. عمال إجرائه كٌفٌة فً اختلفا
 كل استقالل مع شخصٌة واحده واقعة فً حاكمٌن لحكم
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 أن ٌظهر هنا ومن ، ونفوذه الحكم فً منهما واحد
 أو ٌتناظران إذ"  ٌحكمان إذ: "  بقوله المراد

 وٌإٌده ، النافذ الحكم إصدار ال الحكم فً ٌتشاوران
 نحو على"  ٌحكمان إذ: "  بقوله التعبٌر التؤٌٌد كمال
 أخذا الحكم فً أخذا كؤنهما الماضٌة الحال حكاٌة

 ، نافذا واحدا حكما إال ٌتم ولن بعد ٌتم لم تدرٌجٌا
:  قوله أٌضا وٌإٌده.  حكما إذ:  ٌقال أن الظاهر وكان
 األنبٌاء لحكم أي ، شاهدٌن لحكمهم وكنا" 

 (. 272()ع)

 اآلٌة ٌخرج الرأي هذا على القرآنً النص وحمل
 . العدول باب من الكرٌمة

 : التثنٌة إلى الجمع من:  ثانٌا

دل القرآنٌة النصوص من عدد ورد  الجمع من فٌها ع 
 أنظار لفتت التً النصوص تلك ومن التثنٌة إلى

 ثََْْٓ فَإَصٍِْحٌُا بِخٌَْحٌ اٌُّْاِِْنٌَُْ بََِّّٔب):  تعالى قوله المفسرٌن

 .23/الحجرات( رُشْحٌََُّْ ٌَؼََّىُُْ اٌَّوَ ًَارَّمٌُا ؤَخٌََّْىُُْ

م  {   تعالى قوله فً هو العدول موضع     ك   ٌ  بلفظ}  أََخَو
 إخوتكم: )) ٌقال أن ٌقتضً السٌاق ظاهر وكان المثنى

 .  الجمع بلفظ ،((  إخوانكم أو

 وحاولوا ، المفسرٌن أؼلب العدول هذا إلى تنبه وقد
 آراء وكانت السٌاق، وظاهر ٌتالءم بما توجٌهه

 :  كاآلتً المفسرٌن

 الشقاق بٌنهم ٌقع من أقل أن األول القسم اختار:  أوال
 كانت اثنٌن بٌن المصالحة لزمت فإذا اثنان، والتخاصم

 مع الجمع بضمٌر جًء لذلك ألزم، األكثر بٌن
 ( اإلصالح)

 إلى مشٌرا الزمخشري القول هذا إلى أشار من وأول
 االثنٌن شقاق فً منه أكثر الجمع شقاق فً الفساد أن
( 270)حٌان أبو وأٌده( . 277)العدول حصل لذلك ؛

 ( .   275)والثعالبً

 الظاهر وضع باب من اآلٌة أن البٌضاوي اختار: ثانٌا
 والتخصٌص التقرٌر فً للمبالؽة المضمر موضع
 بٌنهم ٌقع من أقل ألنهما ؛ بالذكر االثنٌن وخصَّ 
 ،( 271)السعود أبو وأٌده(  . 274)الشقاق

 .إلٌه ذهب ما فً( 272)واآللوسً

 على الكرٌمة اآلٌة فحمل الثالث القسم أما:  ثالثا
م  {  بـ المراد أن إذ ، المعنى ك   ٌ  اللتان الطائفتان}  أََخَو

 َِِٓ طَبئِفَزَبِْ ًَبِْْ) سابقة آٌة فً ذكرهما مر

 الرأي هذا إلى أشار من وأول ،2/الحجرات(اٌُّْاِِْنِنيَ

 باألخوٌن أراد: ))  قال إذ ، الفارسً علً أبو
 به والمراد ٌرد التثنٌة لفظ ألن ؛ الطائفتٌن

 (.272()الكثرة

 الطباطبائً والسٌد ،(272)مجمعه فً الطبرسً وأٌده
 (. 203)مٌزانه فً

 النص حمل وٌمكن مقبولة جمٌعها اآلراء أن وٌبدو
 للمعنى األول الرأي هو أرجحها إن إال ، علٌها القرآنً
 .      تضمنه الذي

 ػٍَََ دَخٌٍَُْا بِرْ:))  تعالى قوله أٌضا النصوص تلك ومن

 ػٍَََ ثَؼْعُنَب ثَغََ خَصَّْبِْ رَخَفْ الَ لَبٌٌُْاْ ِِنْيُُ فَفَضِعَ دَاًًُدَ

 عٌََاءِ بٌََِ ًَاىْذَِٔب رَشْطَطْ ًٌََب ثَبحلَكِّ ثَْْنَنَب فَبحْىُُْ ثَؼْطٍ

  (77 ص(() اٌغَّجًِِْْ

(  دخلوا)  الجمع ضمٌر عن القرآنً النص فً عدل إذ
 المفسرون اتفق وقد ،( خصمان)  المثنى االسم إلى
 ، الفوجان أو الفرٌقان(  خصمان) بـ المراد أن على
 على المدعً هو والخصم: )) ٌقول الطوسً فنجد
 عن به وٌعبر ، فٌه له المنازع الحقوق من حقا ؼٌره
 أصله الن ، واحد بلفظ والجماعة واالثنٌن الواحد
 ، خصم ورجالن ، خصم رجل:  فتقول ، المصدر
")  المحراب تسوروا إذ"  قال ولذلك ، خصم ورجال

 ومن علٌه والمدعى المدعً أراد ألنه(  72/  ص
 اثنان الجمع أقل أن فً به ٌتعلق أن ٌمكن فال ، أتبعهما

 أراد ألنه"  بعض على بعضنا بؽى خصمان"  قال لما ،
 فً السعود أبو وأٌده(.202(() الفرٌقٌن بذلك

 أحمد بن للخلٌل الرأي هذا ونسب ،( 207)تفسٌره
 ( .200)الفراهٌدي

 جًء وإنما ملكٌن كانا أنهما إلى المحدثٌن أحد وذهب
 ، خصمان فرٌقان نحن أي: ))  المثل على بالخصمٌن

 ولم ملكٌن كانا ألنهما ، خصمان ٌقول ما ٌقول أي
 هو وإنما ، اآلخر على أحدهما بؽى وال خصمٌن ٌكونا
 (. 205(()المثل على

 تحمل أن ٌمكن عدة وجوه ذكر إلى اآللوسً وذهب
 المراد ٌكون أن وجوز: ))   ٌقول إذ ، علٌها اآلٌة
 ، فٌتوافقان التثنٌة مراد المجموعة والضمائر اثنٌن
ٌ د  ،(  70/  ص(()  أخً هذا إن: ))  سبحانه بقوله وأ
 خبره مبتدأ(    خصمان)   ٌقدر أن ٌجوز:  وقٌل

 والظاهر ، ترى كما وهو ، خصمان فٌنا أي ، محذوؾ
 وأن ،( خصمان)لـ الصفة موضع فً الخ بؽى جملة أن

 ، للنهً التعلٌل موضع فً استئناؾ( الخ نحن)  جملة
 ال قالوا قد ٌكونوا أن وجوز تخؾ بال موصولة فهً
  خصمان:  فقالوا أمركم ما سئلوا حتى وسكتوا تخؾ
 (.204(() بعض على بعضنا جار أي ، الخ بؽى

 انخاتًح :

ٔفٙ انختاو ًٚكُُا إتشاص أْى َتائج انثحث ، ْٔٙ 

 كاٜتٙ:
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. إٌ انهفع انمشآَٙ ٔظع ٔظعا فُٛا دلٛما ، نزا ٚجة 8

يشاعاج يا ظاْشِ يخانف نهغٛاق ، داخم انتشكٛة 

 ٔاٜٚح ٔانغٕسج نهٕصٕل إنٗ انًمصذ انمشآَٙ .

. إٌ انعذٔل انعذد٘ تأًَاغّ انًختهفح أدٖ دٔسا فاعال 0

فٙ إظفاء انًعُٗ انثالغٙ ٔانجًانٙ عهٗ انخطاب 

انمشآَٙ ، فعال عٍ تٕصٛم انغشض انذُٚٙ انز٘ ٚعذ 

يٍ أْى يماصذ انمشآٌ انكشٚى ، تم ْٕ انغاٚح األعاعٛح 

 يٍ يُظٕيتّ انثالغٛح انًعجضج .

انمشآٌ انكشٚى :  . يٍ أْى ٔظائف انعذٔل انعذد٘ ف3ٙ

إعطاء انًفشد حكى انجًع ٔانعكظ صحٛح أٔ جعم 

انًثُٗ يفشدا ٔانعكظ صحٛح ، أٔ جعم انجًع يثُٗ 

ٔانعكظ صحٛح أٚعا ، نُكت تالغٛح تتعهك تانًماو 

 ٔٔظائفّ انًمصذٚح .

. إٌ تٕاعث انعذٔل نى تكٍ يٕظع اتفاق عُذ جًٛع 4

ٌ انًفغشٍٚ . فثععٓى ٚؤٚذ ٔتععٓى ُٚمط. نزا كا

نهغٛاق انذٔس انكثٛش فٙ إتشاص ْزِ انثٕاعث فعالً عهٗ 

 ألٕال انًفغشٍٚ .

 

 انٕٓايش:
 ٖٓٔ - ٔٓٔ( :  ٌدي)  مادة العٌن:  ٌنظر( ٔ)
 ٖٖ/ ٙ:  القرآن تفسٌر فً المٌزان:  ٌنظر( ٕ)
/ ٖ:  للطوسً التبٌان ، ٙٗ/ ٕٔ:  الكبٌر التفسٌر:  ٌنظر( ٖ)

 إرشاد ، 58ٖ/ ٖ:  البٌان مجمع ، ٖٔ٘/ ٔ:  الكشاف ، 8ٔ٘
 فً المٌزان ، ٕٗ٘/ ٖ:  المحٌط البحر ، 8٘/ ٖ:  السلٌم العقل

  ٖٖ/ ٙ:  القرآن تفسٌر
 ٖٖ/ ٙ:  القرآن تفسٌر فً المٌزان:  ٌنظر( ٗ)
 وٌنظر ، ٕٖ٘ – ٖٔ٘/ ٔ:  الكشاف ذٌل:  االنتصاف كتاب( ٘)
 الفٌض - األصفى التفسٌر ، ٖٔٗ:  القرآن غرٌب تفسٌر: 

  8ٕٗ/ٔ الكاشانً
:  وٌنظر ، 5ٖٗ/  ٔ:  القرآن تفسٌر فً الحسان الجواهر( ٙ)

 8٘/  ٖ:  السلٌم العقل إرشاد
 8ٔ٘/ ٖ:  للطوسً التبٌان:  ٌنظر( 5)
 58ٖ/ ٖ:  البٌان مجمع:  ٌنظر( 8)
 ( كف)  مادة ٖٔٓ/ 9:  العرب لسان:  ٌنظر( 9)
 البالغة فً االلتفات فن:  وٌنظر ،5ٗ: القرٌب األقصى( ٓٔ)

 .ٓٗ العربٌة
 .9ٙ/ٗ السلٌم العقل إرشاد( ٔٔ)
 .٘ٙٗ/ٕ القدٌر فتح( ٕٔ)
 مادة ، 8ٖٕ/ ٔٔ:  العرب لسان:   ٌنظر ، نسبة بال البٌت( ٖٔ)
  َرَسلَ  ـ
 التنزٌل ومعالم 8٘ٔ/ٕٙ:  وٌنظر ٘ٙ/9ٔ البٌان جامع( ٗٔ)
ٖ/ٖ8ٕ. 
 البٌان ومجمع ، ٔٔ/ 8:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( ٘ٔ)
 ٕٓٙ/  ٘:  القرآن تفسٌر فً المٌزان ، ٕٖٗ/ 5: 
 88ٕ/ ٗ:  الكافٌة على الرضً شرح:  ٌنظر( ٙٔ)
 .5ٙٔ/ٕ القرآن إعراب فً التبٌان( 5ٔ)
 . ٓٗٔ/ٔ القرآن فً التكرار أسرار( 8ٔ)
 .5ٓٔ/ٖ الكشاف( 9ٔ)
/ ٔٔ:  العرب لسان:  ٌنظر ، مرداس بن لعباس البٌت( ٕٓ)

 ( رسل)  مادة 8ٖٕ
 ٕٖٗ/  5:  البٌان مجمع( ٕٔ)
 .9ٖ/ٖٔ القرآن ألحكام الجامع:  ٌنظر( ٕٕ)

 علوم فً البرهان:  وٌنظر ٖٖٕ/ٗ التنزٌل أنوار:  ٌنظر( ٖٕ)
 .ٕٔٗ/ٕ القرآن

 .5ٖٕ/ٙ السلٌم العقل إرشاد:  ٌنظر( ٕٗ)
 .9ٙـ9٘/ٗ القدٌر فتح:  ٌنظر( ٕ٘)
 9ٙ:  طبل حسن د ، القرآنٌة البالغة فً االلتفات أسلوب( ٕٙ)
 القرآن إعراب فً التبٌان ، 5ٓٔ/  ٖ: الكشاف:  ٌنظر( 5ٕ)
ٕ/ٔٙ5. 
 95 - 9ٙ:  العربٌة البالغة فً االلتفات فن( 8ٕ)
 ومجمع ، ٕ٘ٔ/  5:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( 9ٕ)

 ٕٙ/  5:  البٌان
 العربٌة البالغة فً االلتفات فن:  وٌنظر ٘٘٘/ٕ الكشاف( ٖٓ)

 .ٖٗص
 .٘ٓٔ/ٕٕ الغٌب مفاتٌح:  ٌنظر( ٖٔ)
 التنزٌل أنوار:  وٌنظر ٖٕ٘/ٔٔ القرآن ألحكام الجامع( ٕٖ)
ٗ/5ٗ. 
 الصافً التفسٌر:  ٌنظر. 8ٕٔ/ٕ القرآن إعراب فً التبٌان( ٖٖ)
 ٕٖٗ/  ٖ:  الكاشانً الفٌض ،
 علوم فً والبرهان 8ٕٙ و ٖٖٕ/ٕ وٌنظر 9ٔ/ٕ اإلتقان( ٖٗ)

 .    ٘ٓٙ/٘ المنشور والدر ٖٖ٘/ٖ و ٕٓٗ/ٕ القرآن
 ومجمع ، ٕ٘ٔ/  5:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( ٖ٘)

 ٘٘٘/ٕ الكشاف:  ٌنظر ، ٕٙ/  5:  البٌان
 ٕٕٓ/  ٗ:  القرآن تفسٌر فً المٌزان( ٖٙ)
  99 – 98:  القرآنٌة البالغة فً االلتفات أسلوب:  ٌنظر( 5ٖ)
 البن القرآن إعراب ، 9ٖٔ/ ٕ:  القرآن معانً:  ٌنظر( 8ٖ)

 ٘٘/ٖ:  النحاس
 ٕٕٔ - ٕٕٓ/  ٗ:  القرآن تفسٌر فً المٌزان( 9ٖ)
 علوم فً واإلٌضاح 85ٖ/ٔ:  وٌنظر 9ٕ/ٕ السائر المثل( ٓٗ)

 .ٖٕ٘/ٔ البالغة
 ومدارك 9ٖ/ٔالمسٌر زاد:  وٌنظر 9ٓٔ/ٔ التنزٌل أنوار( ٔٗ)

 المعانً وروح ٓ٘/ٔ السلٌم العقل وإرشاد ٕٕ/ٔالتنزٌل
ٔ/ٔٙٗ. 
 ٖٔٔ/ٖ الغٌب مفاتٌح:   ٌنظر( ٕٗ)
 .9ٗٔ/ٔ الكشاف:  ٌنظر( ٖٗ)
 .9ٗٔ/ٔ الكشاف( ٗٗ)
 .ٕٓ/ٔ القرآن إعراب فً التبٌان:  ٌنظر( ٘ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ المحٌط البحر( ٙٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ نفسه المصدر( 5ٗ)
 البحر ،9ٗٔ/ٔ: الكشاف ، ٖٔٔ/ٖ الغٌب مفاتٌح:  ٌنظر( 8ٗ)

 .ٖٕٔ/ٔ:  المحٌط
 القرآن إعراب فً التبٌان:  وٌنظر ٖٔٔ/ٖ الغٌب مفاتٌح( 9ٗ)
ٔ/ٕٓ. 
 9ٗٔ/ٔ الكشاف  ، ٘ٔ/ ٔ:  للفراء القرآن معانً:  ٌنظر( ٓ٘)
 ٖٔٔ/ ٖ القرآن معانً:  ٌنظر(  ٔ٘)
 9ٖٖ/  5:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( ٕ٘)
 5ٔٗ/ٖ التنزٌل معالم:  ٌنظر( ٖ٘)
 ٕٗ/ٖ الكشاف:  ٌنظر( ٗ٘)
 5ٕٓ/ 5:  البٌان مجمع:  ٌنظر( ٘٘)
 9ٗٔ/ٕٔ القرآن ألحكام الجامع:  ٌنظر( ٙ٘)
 .٘ٓ٘/ٕ القرآن إعراب مشكل( 5٘)
 ،(  دكتوراه أطروحة)  الكرٌم القرآن فً االلتفات:  ٌنظر( 8٘)

 :  الدلٌمً علوان حسٌن صدام
 مشكل ، ٖٔٔ/ ٖ:  النحاس البن القرآن إعراب:  ٌنظر( 9٘)

 و 9ٓ/ٕ اإلتقان: ٖٕ٘/ٕ البرهان. ٘ٓ٘/ٕ القرآن إعراب
ٕ/ٔٓ٘ 
  9ٕٓ/ ٘ٔ:  العرب لسان:  ٌنظر( ٓٙ)
 5ٙ/ ٘:  القرآن تفسٌر فً المٌزان( ٔٙ)
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 .ٔ٘/8ٔ البٌان جامع( ٕٙ)
 5ٙ/ ٘:  القرآن تفسٌر فً المٌزان:  ٌنظر( ٖٙ)
 8ٔٔ:  التأوٌل حقائق:  ٌنظر( ٗٙ)
 ٗٙ/ ٔ:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( ٘ٙ)
 ٙٔ - ٘ٔ/  ٔ:  التنزٌل مدارك( ٙٙ)
 9ٕ/ ٔ:  الكشاف:  ٌنظر( 5ٙ)
 9٘/  ٔ:  البٌان مجمع( 8ٙ)
 8ٖ/  ٔ: السلٌم العقل إرشاد:  ٌنظر( 9ٙ)
 القرآن تفسٌر فً التبٌان  ، 9ٗ/  ٔ:  التنزٌل معالم:  ٌنظر( 5ٓ)
 9٘/  ٔ:  البٌان مجمع ، ٗٙ/ ٔ: 
 8ٖ/  ٔ:  السلٌم العقل إرشاد( 5ٔ)
 ٘ٔ/  ٔ:  القرآن إعراب فً التبٌان( 5ٕ)
 89:  القرآنٌة البالغة فً االلتفات أسلوب:  ٌنظر( 5ٖ)
 ٘ٗٔ - ٗٗٔ/  ٔ:  المنار تفسٌر( 5ٗ)
 متولً محمد الشٌخ ، القرآن معجزة فً الرحمن فٌض من( 5٘)

 5ٔٔ:  الشعراوي
 5ٙ/ ٔ:  البٌضاوي تفسٌر هامش( 5ٙ)
 9ٔ - 9ٓ:  القرآنٌة البالغة فً االلتفات أسلوب( 55)
 9ٕٕ/  5:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( 58)
 9ٕٗ/ ٗ:  التنزٌل أنوار:  ٌنظر( 59)
 8ٕٔ/  5:  البٌان مجمع:  ٌنظر( 8ٓ)
 ٕٖ٘/ ٙ:  المحٌط البحر:  ٌنظر( 8ٔ)
:  الكشاف ، 8ٕ/ ٖ:  النحاس البن القرآن إعراب:  ٌنظر( 8ٕ)
 ٖٗٗ/ ٗ:   القرآن تفسٌر فً المٌزان ، ٕٙ/ ٖ
 5ٕٙ/  ٕ:  المحتسب( 8ٖ)
 9ٖ:  القرآنٌة البالغة فً االلتفات أسلوب( 8ٗ)
 البن القرآن إعراب ، 9ٕٔ/ ٕ:  القرآن معانً:  ٌنظر( 8٘)

 8ٙ/ ٖ:  النحاس
  ٕٖٓ:  5:   القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( 8ٙ)
 .ٖٕٔ/ٖ كثٌر ابن تفسٌر:  وٌنظر 9/ٖ الكشاف( 85)
 9ٖٔ/  5:  البٌان مجمع:  ٌنظر( 88)
 .ٕٗٔ/ٖٕ الغٌب مفاتٌح:  ٌنظر( 89)
 ٔٗٔ:  ٕ:  القرآن إعراب فً التبٌان:  ٌنظر( 9ٓ)
 .8ٕٗ/5 المحٌط البحر:  ٌنظر( 9ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ الجاللٌن تفسٌر:  وٌنظر 59ٕ/ٖ التنزٌل معالم( 9ٕ)
 9ٖٔ/  5:  البٌان مجمع:  ٌنظر( 9ٖ)
 ٖٔٙ - ٖٓٙ/ ٗ:  القرآن تفسٌر فً المٌزان( 9ٗ)
 ٓٓٔ - 99:  القرآنٌة البالغة فً االلتفات أسلوب( 9٘)
 ٓٓٔ: القرآنٌة البالغة فً االلتفات أسلوب(9ٙ)
 ٓ٘/ ٗ:  النحاس البن القرآن إعراب:  ٌنظر( 95)
:  البٌان مجمع/  ٓٔٔ/ 9:  القرآن تفسٌر فً التبٌان ٌنظر( 98)
9  /ٔٓ 
 مادة ٕٖٗ/ ٔ:  اساعجم ما معجم:  ٌنظر ، نسبة بال البٌت( 99)
 ( التوباد) 
 ٕٕٔ/  ٔ:  القرآن معانً:  ٌنظر( ٓٓٔ)
 ٓٔٔ/ 9:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( ٔٓٔ)
  9ٔ/ 9:  البٌان مجمع( ٕٓٔ)
 ٔ٘ - ٓ٘/ ٗ:  للنحاس القرآن إعراب:  ٌنظر( ٖٓٔ)
 ٔ٘ - ٓ٘/ ٗ:  نفسه المصدر:  ٌنظر(ٗٓٔ)
 
 .ٗٗٗ/ٖ الكشاف( ٘ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٗ المعانً روح( ٙٓٔ)
 . 9ٓٔ/ٗ التنزٌل ومعالم ٕ٘ٗ/5 المسٌر زاد:  ٌنظر( 5ٓٔ)
 5ٖٙ - ٖٙٙ/  5:  القرآن تفسٌر فً المٌزان( 8ٓٔ)
 ٖٓٔ:  القرآنٌة البالغة فً االلتفات أسلوب( 9ٓٔ)
 9ٕٙ/  5:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( ٓٔٔ)

/  5:  البٌان مجمع ، ٖٕ٘/  ٖ:  التنزٌل معالم:  ٌنظر( ٔٔٔ)
   5ٗ/  5ٔ:  المعانً روح ، ٖٓٔ

 58/  ٙ/  السعود أبً تفسٌر( ٕٔٔ)
 ٖٔٔ/  ٗ:  المٌزان( ٖٔٔ)
 مجمع ، 9ٕٙ/  5:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( ٗٔٔ)

 ٖ٘ٔ/  ٕ:  القرآن إعراب فً التبٌان ، ٖٓٔ/  5:  البٌان
  ، 59ٓ/ ٖ:  للزجاج المنسوب القرآن إعراب: ٌنظر( ٘ٔٔ)

 ٖٕ٘/ ٖ:  التنزٌل معالم
   5ٗ/  5ٔ:  المعانً روح ،:  ٌنظر( ٙٔٔ)
   5ٗ/  5ٔ:  نفسه المصدر:  ٌنظر( 5ٔٔ)
 9ٕٙ/  5:  القرآن تفسٌر فً التبٌان:  ٌنظر( 8ٔٔ)
   5ٗ/  5ٔ:  المعانً روح( 9ٔٔ)
 ٖٔٔ/  ٗ:  القرآن تفسٌر فً المٌزان:  ٌنظر( ٕٓٔ)
 ٖٔٔ - ٖٓٔ/  ٗ:  نفسه المصدر:  ٌنظر( ٕٔٔ)
 .٘ٙ٘/ٖ الكشاف( ٕٕٔ)
 8ٓ٘/9 المحٌط البحر:  ٌنظر( ٖٕٔ)
 .88ٔ/ٗ الحسان الجواهر:  ٌنظر( ٕٗٔ)
 .ٕٙٔ/٘ التنزٌل أنوار:  ٌنظر( ٕ٘ٔ)
  ٕٓٔ/8 السلٌم العقل إرشاد ٌنظر( ٕٙٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٙ المعانً روح:  ٌنظر( 5ٕٔ)
 التنزٌل أنوار:  وٌنظر. ٖٕٖ/ٙٔ القرآن ألحكام الجامع( 8ٕٔ)
٘/ٕٔٙ. 
 ٕٕٕ/  9:  البٌان مجمع:  ٌنظر( 9ٕٔ)
 ٖ٘ٔ/  8:  القرآن تفسٌر فً المٌزان:  ٌنظر( ٖٓٔ)
 ٘ٔ٘/  8:  القرآن تفسٌر فً التبٌان( ٖٔٔ)

 ٕٕٓ/  5:  السلٌم العقل إرشاد:  ٌنظر ٕٖٔ))
 5ٔٗ/ ٖ:  للنحاس القرآن إعراب:  ٌنظر( ٖٖٔ)
:  وٌنظر ،  ٓٔ/  ٕ:  الراوندي القطب:  القرآن فقه( ٖٗٔ)

 9ٕٔ/ 5:  القرآن تفسٌر فً المٌزان
 59ٔ/  ٖٕ: المعانً روح( ٖ٘ٔ)
 

 المصادر والمراجع 

   القرآن الكريم. .1

اآلصفي في تفسير القررآن   الورىلم ودورس دسرن  .2
هررررر   وكتإلرررر  ا  رررر م 1991الفرررريك الكي رررري ي 

   هر .1429ا س وي   الطإلع  األىلم   

جرر ا الررسين السرريىطي  ا تقررين فرري  مررىم القرررآن. .3
 –هررر . تدقيررحم ودوررس أإلررى الفيررا إإلررراهيم 911)

  م.1988إليرىت / 

إر ررريس العقرررا السرررميم إلرررم واايررري القررررآن الكرررريم.  .4
هرر . 951ودوس إلن ودورس العوريسأ أإلرى السرعىس )

   إليرىت. –سار إدييء التراث العرإلي 

أسرررار التكرررار فرري القرررآن. ودوررىس إلررن دوررا  إلررن  .5
حم  إلرس القريسر أدورس  طري.  صرر الكروري ي. تدقير

القرررررريهر . الطإلعرررررر  ال ي يرررررر  /  –سار اال تصرررررريم 
  هر.1396
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أسررمىا االلتفرريت فرري الإل ررر  القرآ يرر  . س دسررن  .6
طإلررررا   سار الفكررررر العرإلرررري   القرررريهر    الطإلعرررر  

   م .1998 -هر 1418األىلم   

إ رررراا القررررآن الو سرررىا إلرررم الاجررريج   تدقيرررح  .7
إلع  اسروي يميين   ىسراس  م إإلراهيم األإلييرأ   وط
   هر .1416قم الوقسس    الطإلع  ال يل     

إ ررراا القرررآن   ألإلرري جعفررر أدوررس إلررن ودوررس إلررن  .8
هرررر   تدقيرررح ى ررررح 338إسررروي يا ال دررري  ت 

ىفهرسرررر  الررررسكتىر م ودوررررس أدوررررس القيسررررم   سار 
ىوكتإلررررر  الهررررر ا   إليررررررىت   الطإلعررررر  األىلرررررم   

   م .2994

الررسين إلررن األقصررم القريررا فرري  مررم الإليررين. ايررن  .9
هررررر  وطإلعرررر  السررررعيس  / 749 ورررررى الت ررررى ي )

  هر.1337وصر. الطإلع  األىلم / 

االلتفيت في القرآن الكرريم ) أطرىدر  سكترىرا       .19
صرررسام دسرررين  مرررىان الرررسليوي   كميررر  اآلساا / 

 جيوع  إلغساس . 

أ ررىار الت ايررا ىأسرررار التنىيررا.  يصررر الررسين أإلررى  .11
ار الجيرا / هرر . س586سعيس  إلس اهلل الإلييريىأ )

  هر.1329

ا يييح في  مىم الإل ر . جر ا الرسين أإلرى  إلرس  .12
اهلل ودورررس إلرررن سرررعس الرررسين اإلرررن  ورررر القاىي ررري 

إليررررىت الطإلعررر   –هرررر  سار إديررريء العمرررىم 739)
  م.1998الراإلع  / 

الإلدر الوديط. أإلى  إلس اهلل ودوس إلرن يىسرب إلرن  .13
 مررري إلرررن يىسرررب إلرررن ديرررين األ سلسررري. وطإلعررر  

  هر.1328 السعيس  / وصر /

الإلرهين في  مرىم القررآن. أإلرى  إلرس اهلل ودورس إلرن  .14
هر  تدقيحم ودورس 794إلهيسر إلن  إلس الارك ي )

إليرررررىت /  –أإلررررى الفيررررا إإلررررراهيم. سار الوعرفرررر  
  هر.1391

التإليين في إ راا القرآن. أإلى الإلقريء ودرا الرسين  .15
 إلس اهلل إلن أإلي  إلس اهلل الدسرين إلرن أإلري الإلقريء 

هررر  تدقيررحم 616العكإلررأ )  إلرس اهلل إلررن الدسررين
 مرررري ودوررررس الإلجرررريىأ. إديرررريء الكتررررا العرإليرررر   

   إليرىت.

التإليين فري تفسرير القررآن   أإلرى جعفرر ودورس إلرن  .16
هرررر   تدقيرررح م أدورررس 469الدسرررن الطىسررري ت 

دإليرررا قصرررير العررريومي   وطإلعررر  وكترررا ا  ررر م 
   هر .1499ا س وي   الطإلع  األىلم   

 –لدرررررسيث تفسرررررير الج لرررررين. لمسررررريىطي. سار ا .17
   القيهر  الطإلع  األىلم.

تفسرير رريرا القررآن الكرريم   ال ري  ف رر الرسين  .18
هرررر   تدقيرررح م ودورررس كررري م 1895الطريدررري ت 

 الطريدي   ا ت يرات لااهسأ   قم الوقسس  . 

تفسررير القرررآن الع رريم   أإلررى الفررساء إسرروي يا إلررن  .19
هرر   سار الوعرفر  774ك ير القر ي السو رقي ت 

 .   هر1412  إليرىت   

جرريوا الإليررين  ررن تنىيررا آأ القرررآن. ودوررس إلرررن  .29
جريررررر إلررررن يايررررس إلررررن  يلررررس الطإلرررررأ أإلررررى جعفررررر 

  هر.1495إليرىت /  –هر . سار الفكر 319)

الجرريوا ألدكرريم القرررآن. ودوررس إلررن ادوررس إلررن أإلرري  .21
هررر . 671إلكررر إلررن فرررج القرطإلرري أإلررى  إلررس اهلل )

تدقيررحم ادوررس  إلررس العمرريم الإلرسى رري. سار ال ررعا 
   هر.1372لطإلع  ال ي ي  / القيهر  ا –

الجىاهر الدسين في تفسرير القررآن.  إلرس الرردون  .22
هررررر . 876إلررررن ودوررررس إلررررن و مررررىب ال عرررريلإلي )

   إليرىت. –وؤسس  األ موي لموطإلى يت 

دقرررريلح التنىيررررا فرررري وت رررريإلد الت ايررررا   السرررريس  .23
هرررر    رررردد م ودورررس 496ال رررريب الريررري ت 

الريي آا كي ب الغطيء   سار الوهريجر   إليررىت 
.   

هرر 911السر الو  ىر   جر ا الرسين السريىطي ت  .24
  وطإلعرررررر  الفررررررتط   جررررررس    الطإلعرررررر  األىلررررررم   

   هر .1365

رىح الوعرري ي فرري تفسررير القرررآن الع رريم ىالسررإلا  .25
الو رررررررري ي. ودوررررررررىس اآللىسرررررررري أإلررررررررى الفيررررررررا 

 إليرىت.  –هر . سار إدييء التراث العرإلي 1279)

ااس الوسررير فرري  مررم التفسررير.  إلررس الررردون إلررن  .26
 –هرررر . الوكترررا ا سررر وي 597الجرررىاأ ) مررري 

   هر.1494إليرىت الطإلع  ال يل   / 

العرررين. ال ميرررا إلرررن ادورررس إلرررن  وررررى إلرررن توررريم  .27
هررر . تدقيررحم  إلررس اهلل سرىيرر . 179الفراهيررسأ )

  م.1967إلغساس /  –وطإلع  العي ي 
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فتط القسير الجريوا إلرين ف ري الرىاير  ىالسراير  ورن  .28
ال رىكي ي  مم التفسير. ودوس إلن  مي إلن ودوس 

   إليرىت. –هر . سار الفكر 1259)

هررر   573فقررد القرررآن   قطررا الررسين الراى ررسأ ت  .29
تدقيررح م السرريس أدوررس الدسرري ي إليهتورريم ودوررىس 
الور  ررررري   وطإلعررررر  الىاليررررر    قرررررم الوقسسررررر    

   هر .1495الطإلع  ال ي ي    

فررن االلتفرريت فرري الإل ررر  العرإليرر . قيسررم فتدرري  .39
كمير  اآلساا / جيوعر  سرموين. رسريل  ويجسرتير / 

  م.1988الوىصا / 

الك يب  ن دقريلح الت ايرا ى يرىن األقيىيرا فري  .31
القررررريهر  الطإلعررررر   –ىجرررررى  التنىيرررررا. لماو  ررررررأ 

  م.1953ال ي ي  / 

لسررررين العرررررا. ودوررررس إلررررن وكرررررم إلررررن و  ررررىر  .32
   إليرىت الطإلع  األىلم. –هر . سار صيسر 711)

تط الو ا السيلر في أسا الكيتا ىال ي ر. أإلى الفر .33
يررييء الررسين  صررر اهلل اإلررن ودوررس إلررن ودوررس إلررن 

هررررر . 637األ يررررر إلررررن  إلررررس الكررررريم الوىصررررمي )
تدقيحم ودوس وديي الرسين  إلرس الدويرس. الوكتإلر  

  م.1995إليرىت /  –العصري  

وجوررررا الإليررررين فرررري تفسررررير القرررررآن   أإلررررى  مرررري  .34
هررر   لج رر  548الفيررا إلررن الدسررن الطإلرسرري ت 

ن   وؤسسررر  ورررن العموررريء ىالودققرررين األ صررريليي
  هر.1415األ موي   إليرىت   الطإلع  األىلم   

الودتسرررا فررري تإليرررين  رررىاا القرررراءات ىا ييررريح  .35
  هي. اإلن ج ي. تدقيحم  مي ال جرسأ  يصرب ى 
س.  إلس الدميم ال جرير ى س.  إلرس الفتريح إسروي يا 

  م.1969القيهر  /  – مإلي 

وسارك الت ايا ىدقريلح التنىيرا. أإلرى الإلركريت  إلرس  .36
هررر . سار 791ادورس إلرن ودورىس ال سرفي ) اهلل إلرن

 إدييء الكتا العرإلي . 

و كا إ راا القرآن. وكي إلن أإلي طيلرا القيسري  .37
هررررررر . تدقيررررررحم الررررررسكتىر درررررريتم صرررررريلط 437)

  م.1988الييون. إليرىت الطإلع  الراإلع  / 

وعيلم الت ايا. الدسين إلن وسرعىس الفرساء الإلغرىأ  .38
ن هرر  تدقيرحم  يلرس العرك ىوررىا516أإلى ودورس )

إليرررىت الطإلعرر  ال ي يرر  /  –سار الوعرفرر   –سررىار 
  م.1987

هر . تدقيرح 297وعي ي القرآن. أإلى اكريي الفراء ) .39
م ) الجررراء األىا   ودوررررس  مررري ال جررررير. ىأدوررررس 
يىسررب  جرريتي   ) الجرراء ال رري ي   م ودوررس  مرري 
ال جير   ) الجاء ال يلث   م  إلس الفتيح اسروي يا 

 يصررررب    سار  ررررمإلي ىاالسررررتيا  مرررري ال جررررسأ 
   السرىر   إليرىت .

وعررررري ي القررررررآن الكرررررريم. أإلرررررى جعفرررررر ال دررررري   .49
هرررررر . تدقيرررررحم ودورررررس  مررررري الصررررريإلى ي. 338)

وكر  الوكرور  الطإلعر  األىلرم /  –جيوع  أم القرى 
  هر.1499

وفررريتيط الغيرررا. ىيسررروم التفسرررير الكإليرررر. ف رررر  .41
هرررر . قرررسم لرررد ال ررري   ميرررا 696الرررسين الررررااأ )

لإل رين  -الفكرر   إليررىت  وديي السين الوري  سار
  م.2992  

ورررن فررريك الرررردون فررري وعجرررا  القررررآن   ودورررس  .42
وتررىلي ال ررعراىأ   سار الفكررر العرإلرري   القرريهر    

   م .1998

الوياان في تفسير القرآن   الع ور  ودورس دسرين  .43
هررررررر   وؤسسرررررر  ال  ررررررر 1492الطإليطإلرررررريلي ت 

ا سررر وي التيإلعررر  لجوي ررر  الوسرسرررين فررري قرررم   
   قم . –إيران 

هوررا الهىاوررا  رررح جوررا الجىاوررا. جرر ا الررسين  .44
   السيىطي. إليرىت.

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


