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 مدخل

كتاب من كتب   خدمة مو إىلتوجو اىتماىو أف ي ،موعز كيسدد فيو ، أجل ما ينشغل بو الطالبإف من 

كيربز ، إىل جهود من يستخرج آللئو ذخر مدفوف ينتظر، ك مؤلفاهتم كنز شبُت أف، إذ العلماء السالفُت

منهج دلؤلف برز صلمو يف صفوؼ ادلفسرين كىو ليجسد تلك الغاية بدراسة إمنا أتى  لبحثكىذا ا ،مكنوناتو

، دبا بث فيو من نفائس علومو، ككنوز ابن عاشور حُت ألف تفسَته التحرير كالتنوير الشيخ الطاىر

 سبيز اها أسلوب الشيخ الطاىر ابن عاشور از السمات اليتإبر  كقد أراد الباحث من ىذا البحثمعارفو،

 .البالغي يف تفسَته الذم أبدع فيو كأفاد

 لشيخ الطاىر ابن عاشورلالمبحث األول: ترجمة مختصرة 

 اسمو ونسبو ومولده: -1

زلمد بن ىو زلمد الطاىر الثاين بن الشيخ زلمد بن زلمد الطاىر األكؿ بن زلمد بن الشاذيل بن عبد القادر 

 .1عاشور الشريف األندلسي مث التونسي

                                                                 
 .91الشيخ زلمد الطاىر بن عاشور كمنهجو يف تفسَته التحرير كالتنوير ، تأليف ىيا، ثامر مفتاح العلي، ص  1



ـ الوزير آنذاؾ زلمد العزيزم بو عتور، سنة ) -ىػ  9911كلد الشيخ يف ضاحية ادلرسى، يف قصر جده لأل

 .2ـ( 9781

 نشأة الطاىر بن عاشور العلمية: -2

كاف   و زلمد بن عاشوركىنشأ الشيخ الطاىر يف بيئة علمية، كاف صاحب مهة عالية، كال غرابة يف ذلك، فأبوه 

، كجده زلمد الطاىر ابن عاشور كاف قاضيا كمفتيا، ككاف عضوا يف رللس لس دائرة صبعية األكقاؼرئيساجمل

 الشورل يف كقتو.

، كأتبعو حبفظ ادلتوف على يد ثلة من نشأ رضبو اهلل يف جو علمي زلاط باجلاه، بدأ تعلم القرآف يف سن السادسة

 .3الشيوخ

، هنل من علـو شيوخها، ككانت ذك مهة عالية، ال يفًت عن حضور رلالس ىػ9191زيتونة سنة التحق جبامع ال

 .4العلم، فكثر شيوخو كتعددت علومو، حىت بلغ شأكا عظيما

 شيوخو وتالميذه: -4

، كعكف على دركسهم، كأجازكه، من أكلئك همعلوممن ،هنم ر شيوخ كثرلشيخ الطاىر ابن عاشو للقد كاف 

، كالشيخ أضبد بن بدر الكايف ، كالشيخ سامل بوحاجب ىػ( 9191)جده ألمو زلمد العزيز بوعتور  الشيوخ:

 ، كغَتىم كثَت.ـ( 9199)، كالشيخ عمر ابن الشيخ ـ( 9191)

كأما من تالميذ الشيخ، فمنهم ابناه الشيخ زلمد الفاضل ابن عاشور، كالشيخ عبد ادللك ابن عاشور، كالشيخ 

 .5كؼ ب "بسيس"، كغَتىم كثَتزلمد الصادؽ ادلعر 
                                                                 

 .91، ص در السابقادلص 2
 .18شيخ اجلامع األعظم زلمد الطاىر ابن عاشور حياتو كآثاره الغايل، بلقاسم، ص  3
 .11كعلومو، إياد، خالد الطباع ، ص زلمد الطاىر ابن عاشور عالمة الفقو كأصولو كالتفسَت  4



 

 مؤلفاتو: -5

بالتأليف، فمن تلك نظرا الىتمامو رضبو اهلل لقد كاف للشيخ الطاىر ابن عاشور كثَت من ادلؤلفات كالكتاب، 

النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع ، ك ادلؤلفات: كشف ادلغطى من ادلعاين كاأللفاظ الواقعة يف ادلوطأ

األمايل ، ك آراء اجتهادية )سلطوط(، ك التحرير كالتنوير، ك ت ربقيق على حديث ـأ زرع )سلطوط(تعليقا، ك الصحيح

حاشية التوضيح كالتصحيح دلشكالت كتاب "التنقيح على شرح تنقيح الفصوؿ ، ك على سلتصر خليل )سلطوط(

ـ ، كغَت تلك ادلؤلفات اليت خلفها شيخها ذكرا للمكتبة اإلسالمية، فيف األصوؿ" للقرايف جزاه اهلل عن اإلسال

 كادلسلمُت خَت اجلزاء. 

 وفاتو: -3

ـ األحد  ـ، عن  9181أكت  99ىػ ادلوافق  9111رجب  91تويف الشيخ ادلفسر زلمد الطاىر ابن عاشور يو

 .6أربع ك تسعُت سنة، يف ضاحية ادلرسى قرب تونس العاصمة، كدفن رضبو اهلل دبقربة الزالج من مدينة تونس

 التعريف بكتاب التحرير والتنوير وقيمتو العلمية المبحث الثاني:

 اسم الكتاب وسبب تأليفو- 1

يعرؼ ىذا التفسَت باسم التحرير كالتنوير سلتصرا بُت أىل العلم، أما عن امسو التفصيلي فقد صرح بو مؤلفو نفسو 

َت الكتاب اجمليد، كاختصرت كمسيتو ربرير ادلعٌت السديد ، كتنوير العقل اجلديد ، من تفسيف مقدمة كتابو فقاؿ: "

 .7ىذا االسم باسم التحرير كالتنوير من التفسَت"

                                                                 
 .18-11زلمد الطاىر ابن عاشور عالمة الفقو كأصولو كالتفسَت كعلومو، إياد، خالد الطباع ، ص  5
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مالحظة ما حيتاجو  رضبو اهلل لتفسَته ىو اجلمع بُت ما كتبو السابقوف من ادلفسرين مع  كسبب تأليف الشيخ

التفاسَت عن  . كلعل خلو 8كقد أشار إىل ذلك يف كتابو العصر من أفكار جديدة يستفيد منها القارئ ادلعاصر،

 .9مقصد الشيخ رضبو اهلل ىو الذم دفعو إىل تأليف  التحرير كالتنوير

 قيمتو العلمية - 2

 تكمن قيمة الكتاب يف أمور من أمهها:

ترجع أمهية التحرير كالتنوير العلمية، إىل مكانة مؤلفو الشيخ الطاىر ابن عاشور العلمية، فلقد كاف عادلا مربزا،  -9

أىل عصره، بذؿ حياتو للعلم كالتعليم، كتقلد مناصب ككظائف تظهر ادلكانة ادلرموقة اليت  كمرجعا شهد لعلمو

بلغها، يقوؿ فيو الشيخ زلمد اخلضر حسُت: "ليس إعجايب بوضاءة أخالقو كمساحة آدابو بأقل من إعجايب 

يلبث أف ظهر نبوغو بُت ، كيقوؿ أيضا: " شب األستاذ على ذكاء فائق، كأدلعية كقادة، فلم 10بعبقريتو يف العلم"

 .11أىل العلم"

ير كالتنوير قرابة األربعُت لقد استغرؽ الشيخ الطاىر ابن عاشور يف تأليف ىذا السفر العظيم ادلسمى التحر  -9

 .الشيخ دلسائلو، كتنقيح دلفرداتو ، تعطي الكتاب أمهية بالغة، ألف الكتاب طوؿ ىذه الفًتة حظي من مراجعةسنة

الزسلشرم، كالشاطيب، ك  سبقو من ادلفسرين دلنىر ابن عاشور الشيخ الطا على  انتقادات اشتماؿ التفسَت -1

 .ىم كينتقدىا كيرجح ما ترجح لديو، يورد آراء،الطربم كغَتىمك 
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اشتمل تفسَت التحرير كالتنوير صبلة من تقعيدات للشيخ الطاىر ابن عاشور كاستقراءات شخصية، كفوائد  -1

الؿ تذكقو دلعاين القرآف، شلا يعز كجوده يف غَت تفسَته، كيتفرد بو عن غَته. كمثل ىذه كفرائد توصل إليها من خ

التقعيدات كاالستقراءات تزيد بال شك يف أمهية كتاب التحرير كالتنوير، كذبعلو مبتغى كل الطالب كمقصد كل 

 متعلم.

 

 المبحث الثالث: األسلوب البالغي في التحرير والتنوير

اهلل بأكجو البالغة العربية يف القرآف الكرمي كتراكبيو، كىو توفية للغرض الذم كضحو يف مقدمة اىتم الشيخ رضبو 

تفسَته حيث قاؿ رضبو اهلل: "كلعلمي البياف كادلعاين مزيد اختصاص بعلم التفسَت ألهنما كسيلة إلظهار خصائص 

كجو اإلعجاز كلذلك كاف ىذاف العلماف البالغة القرآنية ، كما تشتمل عليو اآليات من تفاصيل ادلعاين كإظهار 

، كلقد كاف للبالغة كأكجهها نصيبا كافرا من اىتمـا الشيخ يف ربريره، 12يسمياف يف القدمي علم دالئل اإلعجاز"

كأكاله منزلة عالية، فكانت مباحث البالغة متوافرة، كتفصيل الشيخ ذلا كبياف أكجهها ميأل التفسَت، كاألمثلة على 

حصرىا، بل يتطلب ذلك دراسات ذبمعها كربللها كذبلي منزلة الشيخ الللغوية اليت مكنتو من ذلك شلا يصعب 

كفيما يلي إيضاح ادلباحث اليت عنيت باىتماـ الشيخ يف  .للقرآف الكرمي بأسلوب لغوم ضلريرإبراز األكجو البالغية 

 تفسَته فيما يتعلق بعلم ادلعاين أك البياف.
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 أوال:علم المعاني 

ـ العريب اليت هتدم العامل اها إىل اختيار ما يطابق منها مقتضى أحواؿ ادلخاطبُت، كىو  علم يعرؼ بو أحواؿ الكال

ـ أديب بليغا  .13رجاء أف يكوف ما ينشئ من كال

 كمن أىم ادلباحث اليت لقيت عناية الشيخ الطاىر ابن عاشور يف تفسَته:

 : مبحث التقديم والتأخير -1

لقاىر اجلرجاين رضبو اهلل: "ىو باب كثَت الفوائد، جم احملاسن، كاسع التصرؼ، بعيد الغاية، يقوؿ عنو الشيخ عبد ا

ال يزاؿ يفًت لك عن بديعة، كيفضي بك إىل لطيفة، كال تزاؿ ترل شعرا يركقك مسمعو، كيلطف لديك موقعو، مث 

ـ فيو شيء، كحوؿ اللفظ عن مكاف إىل   .14مكاف"تنظر فتجد سبب أف راقك كلطف عندؾ، أف قد

 كمن األمثلة اليت نوه فيو الشيخ الطاىر ابن عاشور دببحث التقدمي كالتأخَت كذكر بديعو البالغي:

قولو رضبو اهلل عند تفسَته قولو تعاىل: "كاتقوا يوما ال ذبزم نفس عن نفس شيئا كال يقبل منها شفاعة كال يؤخذ 

احلرب كغَته بقوة الناصر كغلبتو. كإمنا قدـ ادلسند : "كالنصر ىو إعانة اخلصم يف 15منها عدؿ كال ىم ينصركف"

إليو لزيادة التأكيد ادلفيد أف انتفاء نصرىم زلقق زيادة على ما استفيد من نفي الفعل مع إسناده للمجهوؿ كما 

 . ألف انتفاء النصر مستفاد أيضا من نفس الشفاعة كالعدؿ .16أشرنا إليو آنفان"
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تعاىل: "بلى إف تصربكا كتتقوا يأتوكم من فورىم ىذا ميددكم ربكم خبمسة آالؼ كقولو رضبو اهلل عند تفسَت قولو 

كعليو فموقع قولو : ""كيأتوكم" موقع كعد ، فهو ادلعٌت معطوؼ على "ميددكم  : "17من ادلالئكة مسومُت"

ادلؤمنُت ، فيكوف ربكم" ككاف حٌقو أف يرًد بعده ، كلكنَّو قٌدـ على ادلعطوؼ عليو ، تعجيالن للطمأنينة إىل نفوس 

تقدميو من تقدمي ادلعطوؼ على ادلعطوؼ عليو ، كإذا جاز ذلك التَّقدمي يف عطف ادلفردات كما يف قوؿ صىنَّاف بن 

 عىبَّاد اليىٍشكيرًم :

دً  ارى أٍك قرب على قػىهى ره ًبًسٍنجى اكنيو     قػىبػٍ ٍيتي ألىٍشكاين كسى  مثٌ اشتىكى

سَّنو شٌدة االتِّصاؿ بُت الفعل قاؿ ابن جٌٍت يف شرح أبيات احلماسة :  قٌدـ ادلعطوؼ على ادلعطوؼ عليو ، كحى

كمرفوعو )أم فالعامل كىو الفعل آخذ حظَّو من التقدمي كال التفات لكوف ادلعطوفًف عليو مؤٌخران عن ادلعطوؼ( 

اعل بو ، كلكن كلو قلت : ضربت كزيدان عمران كاف أضعف ، ألٌف اٌتصاؿ ادلفعوؿ بالفعل ليس يف قٌوة اٌتصاؿ الف

لو قلت : مررت كزيد بعمرك ، مل جيز من جهة أنَّك مل تقدـ العامل ، كىو الباء ، على حرؼ العطف . كمن 

 تقدمي ادلفعوؿ بو قوؿ زيد :

ةن     ثالثى خصاؿ لستى عنها دبيٍرعًومٍ  يمى  صبعتى كعيبان ًغيبةن كمنًى

 كمنو قوؿ آخر :

ها مىعىها     ًىٍندى   .18اذلنود طىًويلىةى الفعل"لعن اإللوي كزكجى

 .19كاألمثلة على ذلك كثَتة
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 :مبحث التفنن - 2

عرفو الشيخ بنفسو يف مقدمة تفسَته بقولو: "كمن أساليبو ما أمسيو بالتفنن كىو بداعة تنقالتو من فن إىل فن 

الكلم ، ككذلك اإلكثار من بطرائق االعًتاض كالتنظَت كالتذييل كاإلتياف بادلًتادفات عند التكرير ذبنبا لثقل تكرير 

 .20أسلوب االلتفات ادلعدكد من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربية فهو يف القرآف كثَت"

 كمن األمثلة على ذلك من تفسَت التحرير كالتنوير:

 قوؿ الشيخ الطاىر رضبو اهلل: "كمن بديع ادلناسبة كفائق التفنن يف ضركب االنتقاالت يف ادلخاطبات أف كانت

اخل ىي العلل اليت قرف اها إنكار  21العلل اليت قرف اها األمر بعبادة اهلل تعاىل يف قولو : ""يأيها الناس اعبدكا ربكم"

ضد العبادة كىو الكفر بو تعاىل يف قولو ىنا: "كيف تكفركف باهلل"، ) فقاؿ فيما تقدـ : "الذم خلقكم كالذين 

اآلية كقاؿ ىنا: "ككنتم أمواتا  23ض فراشا كالسماء بناء" ""الذم جعل لكم األر  22من قبلكم لعلكم تتقوف"

 24فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليو ترجعوف ىو الذم خلق لكم ما يف األرض صبيعا مث استول إىل السماء"

ككاف ذلك مبدأ التخلص إىل ما سَتد من بياف ابتداء إنشاء نوع اإلنساف كتكوينو كأطواره. فاخلطاب يف قولو: 

 .25كفركف" متعُت رجوعو إىل " الناس" كىم ادلشركوف ألف اليهود مل يكفركا باهلل كال أنكركا اإلحياء الثاين""ت

 .26كاألمثلة على ذلك كثَتة
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 : مبحث االلتفات - 3

كيعرفو البالغيوف "بأنو التحويل يف التعبَت الكالمي من اذباه إىل آخر من جهات أك طرؽ الكالـ الثالث: التكلم 

كالغيبة، مع أف الظاىر يف متابعة الكالـ يقتضي االستمرار على مالزمة التعبَت كفق الطريقة ادلختارة  -كاخلطاب  -

. كقد أشار إليو الشيخ الطاىر ابن عاشور يف مقدمة تفسَته كعده من أكجو 27أكال دكف التحوؿ عنها"

 لك أكثر من ربصر، نكتفي بذكر شي منها: ، كقد ناؿ عناية الشيخ يف أثناء تفسَته، كاألمثلة على ذ28الفصاحة

ـ إنكم ظملتم أنفسكم بازباذكم العجل فتوبوا  قولو رضبو اهلل عن تفسَته لقولو تعاىل: "كإذا قاؿ موسى لقومو يا قو

كقولو : ""فتاب  : "29إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خَت لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنو التواب الرحيم"

 أنو من كالـ اهلل تعاىل عند تذكَتىم بالنعمة كىو زلل التذكَت من قولو: "كإذ قاؿ موسى لقومو" عليكم" ظاىر يف

إخل فادلاضي مستعمل يف بابو من اإلخبار كقد جاء على طريقة االلتفات ألف ادلقاـ للتكلم فعدؿ عنو إىل الغيبة 

ـ موسى"  .30كرجحو ىنا سبق معاد ضمَت الغيبة يف حكاية كال

 .31على ذلك كثَتةكاألمثلة 

 

                                                                 

، كج 1، ص 91، كج 18، ص 97، كج 919، ص 7، كج 979، ص 8، كج 911، ص 1، كج 891، ص 9
 .981، ص 91، كج 91، ص 91، كج 11، ص 91

 .181، ص 9حبنكو، عبد الرضبن حسن، ج البالغة الواضحة،  27
 .911، ص 9ابن عاشور، زلمد الطاىر، ج تفسَت التحرير كالتنوير،  28
 .11سورة البقرة، اآلية  29
 .111، ص 9، ج ادلصدر السابق 30
، 1،كج 11، ص 9، كج 111، ص 9ابن عاشور، زلمد الطاىر، ج كالتنوير،  تفسَت التحريرانظر على سبيل ادلثاؿ:  31

،  911، ص 91، كج 981، ص 97، كج 981، ص 91، كج 17، ص 91، كج 911، ص 91، كج 911ص 
 .91، ص 91، كج 911، ص 91كج 



 : مبحث اإليجاز - 3

التعبَت عن ادلراد بكالـ قصَت ناقص عن األلفاظ اليت يؤدل اها عادة يف  بأنويف اصطالح البالغيُت يعرؼ 

 .32متعارؼ الناس، مع كفائو بالداللة كادلقصود"

بأبدعو، كذلذا ناؿ عناية الشيخ كقد نوه الشيخ الطاىر ابن عاشور إىل اجملاز يف كالـ اهلل تعاىل، كأف القرآف جاء 

يف تفسَته ككاف متتبعا لو كمظهرا لصورة بأجلى صورة كأكضح تعبَت. كقد عد أنواع رلاز القرآف يف ستة يف مقدمة 

 ، سنوردىا مع ذكر لبعض األمثلة عليها من تفسَته رضبو اهلل:33تفسَته

 : إيجاز الحذف النوع األول: 

، قاؿ رضبو اهلل: 34تعاىل: "يف جنات يتساءلوف عن اجملرمُت ما سلككم يف سقر"كقد مثل لو يف مقدمتو بقولو 

 .35"أم يتذاكركف شأف اجملرمُت فيقوؿ من علموا شأهنم سألناىم ىم فقلنا ما سلككم يف سقر"

 غفور كقولو رضبو اهلل: "كقولو : "فإف انتهوا فإف اهلل غفور رحيم" أم فإف انتهوا عن قتالكم فال تقتلوىم ؛ ألف اهلل

رحيم ، فينبعي أف يكوف الغفراف سنة ادلؤمنُت ، فقولو : "فإف اهلل غفور رحيم" جواب الشرط كىو إجياز بديع ؛ إذ  

كل سامع يعلم أف كصف اهلل بادلغفرة كالرضبة ال يًتتب على االنتهاء فيعلم أنو تنبيو لوجوب ادلغفرة ذلم إف انتهوا 

 .36از احلذؼ"دبوعظة كتأييد للمحذكؼ ، كىذا من إجي

 .37كاألمثلة على ذلك كثَتة

                                                                 
 .91، ص 9حبنكو، عبد الرضبن حسن، ج البالغة الواضحة،  32
 .999، ص 9عاشور، زلمد الطاىر، ج ابن تفسَت التحرير كالتنوير،  33
 .19، 19، 11سورة ادلدثر، اآلية  34
 .999، ص 9، ج ادلصدر السابق 35
 .911، ص 9، ج ادلصدر السابق 36
، كج 119، ص 9، كج 199، ص 9ابن عاشور، زلمد الطاىر، ، ج تفسَت التحرير كالتنوير، انظر على سبيل ادلثاؿ:  37



 النوع الثاني: إيجاز حذف المضاف 

 كقد مثل لو يف مقدمة تفسَته بقولو تعاىل: "كلكن الرب من آمن باهلل" أم كلكن ذا الرب من آمن.

بادللك ىنا  : "كادلراد38كمنها قولو رضبو اهلل عند تفسَته لقولو تعاىل: "كاتبعوا ما تتلوا الشياطُت على ملك سليماف"

مدة ادللك أك سبب ادللك بقرينة أف التالكة ال تتعلق بنفس ادللك كحذؼ ادلضاؼ مع ما يدؿ على تعيُت الوقت 

ـ العرب كقوذلم كقع ىذا يف حياة رسوؿ اهلل أك يف خالفة عمر بن اخلطاب كقوؿ ضبيد بن ثور :  شائع يف كال

 حي خثعماكما ىي إال يف إزار كعلقة     مغار ابن مهاـ على 

يريد أزماف مغار ابن مهاـ . ككذلك حذؼ ادلضاؼ إذا أريد بو احلوادث أك األسباب كما تقوؿ تكلم فالف على 

خالفة عمر أك ىذا كتاب يف ملك العباسيُت كذلك أف االسم إذا اشتهر بصفة أك قصة صح إطالقو كإرادة تلك 

 اؿ النابغة :الصفة أك القصة حبيث لو ظهرت لكانت مضافة إىل االسم ، ق

 كليلل أقاسيو بطىء الكواكب

ـ بأنو كقت الشوؽ كاألرؽ"  .39أراد متاعب ليل ألف الليل قد اشتهر عند أىل الغرا

 .40كىناؾ أمثلة غَت ما ذكر

 النوع الثالث: حذف الجمل التي يدل الكالم على تقديرىا 

، "إذ التقدير : فضرب 41لق"كقد مثل لو بقولو تعاىل: فأكحينا إىل موسى أف اضرب بعصاؾ احلجر فانف

 .42فانفلق"
                                                                 

 .191، ص 91، كج 911، ص 99، كج 11، ص 8، كج 911، ص 1، كج 919، ص 9
 .919سورة البقرة، اآلية  38
 .191، ص 9، ج ادلصدر السابق 39
، كج 111، ص 1، كج 111، ص 9ابن عاشور، زلمد الطاىر، ج تفسَت التحرير كالتنوير، انظر على سبيل ادلثاؿ:  40

 .911، ص 97، ك ج 911، ص 98، كج 97، ص 91، كج 1، ص 99



: 43كقولو رضبو اهلل عند تفسَته قولو تعاىل: "كإذا قيل ذلم اتقوا ما بُت أيديكم كما خلفكم لعلكم ترضبوف"

"كجواب "إذا" زلذكؼ دؿ عليو قولو يف اجلملة ادلعطوفة "إال كانوا عنها معرضُت" . فالتقدير ىنا: كانوا 

 ة جواب الشرط.. كمن باب حذؼ صبل44معرضُت"

 .45كاألمثلة على ذلك كثَتة

 النوع الرابع: اإلخبار عن أمر خاص بخبر يعمو وغيره لتحصل فوائد 

، كفائدة حلكم العاـ ، كفائدة احلكم اخلاصفائدة اىكذا مساه الشيخ الطاىر ابن عاشور رضبو، كيقصد بالفوائد: 

احملكـو عليو باحلكم العاـ: كىذا لعلو من باب إجباز أف ىذا احملكـو عليو باحلكم اخلاص ىو من جنس ذلك 

ـ احلذؼ"  .46القصر كالذم يعرفو البالغيوف بأنو "اإلجياز الذم ال يعتمد فيو على استخدا

بقولو تعاىل: "قد أنزؿ اهلل إليكم ذكرا رسوال يتلو  47كقد مثل الشيخ الطاىر ابن عاشور ذلذا النوع يف مقدمتو

 .49، كبقولو تعاىل: "رسوؿ من اهلل يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة"48عليكم آيات اهلل مبينات"

                                                                 
 .11ية سورة الشعراء، اآل 41
 .999، ص 9، ج ادلصدر السابق 42
 .11سورة يس، اآلية  43
 .19، ص 91، ج ادلصدر السابق 44
، كج 188، ص 8، كج 78، ص 8ابن عاشور، زلمد الطاىر، ، ج تفسَت التحرير كالتنوير، انظر على سبيل ادلثاؿ:  45
، 911، ص 91، كج 911، ص 97، كج 81، ص 98، كج 911، ص 91، كج 911، ص 91، كج 91، ص 1

 .111، ص 11كج 
 .91، ص 9حبنكو، عبد الرضبن حسن، ج البالغة الواضحة،  46
 .999، ص 9ابن عاشور، زلمد الطاىر، ج تفسَت التحرير كالتنوير،  47
 .99سورة الطالؽ، اآلية  48
 .9سورة  البينة، اآلية  49



. يقوؿ يف 50كمن أمثلة ىذا النوع قولو تعاىل: "فمن يعمل مثقاؿ ذرة خَتا يره كمن يعمل مثقاؿ ذرة شرا يره"

صلى اهلل فها النيب كىذه اآلية معدكدة من جوامع الكلم كقد كص تفسَتىا الشيخ الطاىر ابن عاشور رضبو اهلل: "

باجلامعة الفاذة ففي "ادلوطأ" أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ : "اخليل لثالثة" احلديث . فسئل عن  عليو كسلم

احلمر فقاؿ : مل ينزؿ علي فيها إال ىذه اآلية اجلامعة الفاذة : "فمن يعمل مثقاؿ ذرة خَتا يره كمن يعمل مثقاؿ 

 .51ذرة شرا يره"

 .52كفيو أمثلة غَت ذلك

 النوع الخامس: التضمين 

كقد عرفو الشيخ يف مقدمة تفسَته بػ"أف يضمن الفعل أك الوصف معٌت فعل أك كصف آخر كيشار إىل ادلعٌت 

 .53ادلضمن بذكر ما ىو من متعلقاتو من حرؼ أك معموؿ فيحصل يف اجلملة معنياف"

احلاؿ تصرفا يف معٌت اللفظ كاف  من أمثلتو يف كالـ الشيخ الطاىر ابن عاشور، قولو رضبو اهلل: "فإف اقتضى

 54التصرؼ بطريق التضمُت كىو كثَت يف القرآف مثل قولو تعاىل: "كلقد أتوا على القرية اليت أمطرت مطر السوء"

فجاء فعل أتوا مضمنا معٌت مركا فعدم حبرؼ على ؛ ألف اإلتياف تعدل إىل اسم القرية كادلقصود منو االعتبار 

ـ دبآؿ أىلها ، فإنو يقاؿ أ تى أرض بٍت فالف كمر على حي كذا . كىذه الوجوه كلها ال زبالف أساليب الكال

                                                                 
 .7، 8سورة الزلزلة، اآلية  50
 .111، ص 11، ج ادلصدر السابق 51
، كج 991، ص 1،كج 911، ص 9ابن عاشور، زلمد الطاىر، ج تفسَت التحرير كالتنوير، على سبيل ادلثاؿ: انظر  52

 .77، ص 91، كج 71، ص 99
 .991، ص 9، ج ادلصدر السابق 53
 .11سورة الفرقاف، اآلية  54



البليغ بل ىي معدكدة من دقائقو كنفائسو اليت تقل نظائرىا يف كالـ بلغائهم لعجز فطنة األذىاف البشرية عن 

 .55الوفاء جبميعها"

 .56كاألمثلة على ذلك يف كالمو كثَتة جدا

 الجارية مجرى األمثالالنوع السادس: الجمل  

، كقولو: 58، كقولو: "طاعة معركفة"57كقد مثل لو الشيخ يف مقدمتو كقولو تعاىل: "قل كل يعمل على شاكلتو"

 .59"ادفع باليت ىي أحسن"

، 61نقال عن جعفر بن مشس اخلالفة 60كاآليات اليت ذبرم من ىذا الباب كثَتة جدا، أكردىا السيوطي يف اإلتقاف

ـ الشيخ الطاىر ابن عاشور رضبو اهلل عليها يف تفسَته:كسأذكر بعضها مع ا  إلحالة على كال

ره لىكيٍم"قولو تعاىل: " -9 يػٍ يئان كىىيوى خى عىسى أىٍف تكرىىيوا شى كى
62 63. 

ًثَتىة"كقولو تعاىل: " -9 ٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كى  .65 64كى

                                                                 
 .991، ص 9، ج ادلصدر السابق 55
، كج 989، ص 1، كج 991، ص 9عاشور، زلمد الطاىر، ج ابن تفسَت التحرير كالتنوير، انظر على سبيل ادلثاؿ:  56
 .18، ص 91، ك ج 911، ص 91، كج 919، ص 91، كج 911، ص 99، كج 11، ص 1

 .71سورة اإلسراء، اآلية  57
 .11سورة النور، اآلية  58
 .11سورة فصلت، اآلية  59
 .9119، ص 1، ج ىػ 9191الؿ الدين عبد الرضبن، السيوطي، جاإلتقاف يف علوـ القرآف،  60
ىو أبو الفضل جعفر بن مشػس اخلالفػة أيب عبػد اهلل زلمػد بػن مشػس اخلالفػة سلتػار األفضػل ادللقػب رلػد ادللػك الشػاعر  61

 .119، ص 9، ج خلكاف ابنكفياف األعياف، . ىػ 199ىػ، كتويف يف  181ادلشهور. كلد يف 
 .991سورة البقرة، اآلية  62
 .191، ص 9، ج زلمد الطاىر ،ابن عاشورتفسَت التحرير كالتنوير،  63
 .911سورة البقرة، اآلية  64



ٌلفي اهللي نػىٍفسان كقولو تعاىل: " -1  .67 66إالٌ كيٍسعىها"ال ييكى

بُّوفكقولو تعاىل: " -1 ىٌت تػيٍنًفقيوا شلٌا ربًي  .69 68"لىٍن تىناليوا الربَّ حى

 .71 70ما عىلى الرَّسيوًؿ إال البىالغي"كقولو تعاىل: " -1

 .73 72قيٍل ال يىٍستىوم اخلٍىبيثي كىالطٌَّيب"كقولو تعاىل: " -1

 .75 74ًلكيٌل نػىبىأو ميٍستػىقىرو"كقولو تعاىل: " -8

َتان ألمسىعىهيم"كقولو تعاىل: " -7 لىٍو عىًلمى اهللي ًفيًهٍم خى كى
76 77. 

ًبيل"كقولو تعاىل: " -1  .79 78ما عىلىى اٍلميٍحًسًنُتى ًمٍن سى

قىٍد عىصيت قبلي"كقولو تعاىل: " -91  .81 80اآلف كى
                                                                 

 .111، ص 9، ج ادلصدر السابق 65
 .971سورة البقرة، اآلية  66
 .911، ص 1، ج ادلصدر السابق 67
 .19سورة آؿ عمراف، اآلية  68
 .1، ص 1، ج ادلصدر السابق 69
 .11سورة ادلائدة، اآلية  70
 .11، ص 8، ج ادلصدر السابق  71
 .911ئدة، اآلية سورة ادلا 72
 .19، ص 8، ج ادلصدر السابق  73
 .18سورة األنعاـ، اآلية  74
 .971، ص 8، ج ادلصدر السابق  75
 .91سورة األنفاؿ، اآلية  76
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 .19سورة التوبة، اآلية  78
 .911، ص 91، ج ادلصدر السابق  79



 

 علم البيانثانيا: 

دالالهتا، كزبتلف يف صورىا كأشكاذلا كىو علم يبحث يف كيفيات تأدية ادلعٌت الواحد بطرؽ زبتلف يف كضوح 

 .82كما تتصف بو من إبداع كصباؿ، أك قبح كابتذاؿ

 كمن أىم ادلباحث البيانية اليت لقت عناية الشيخ الطاىر ابن عاشور يف تفسَته:

 : التشبيو -1

طابق أك التقارب يعرفو البالغيوف بأنو "الداللة على مشاركة شيء لشيء يف معٌت من ادلعاين أك أكثر على سبيل الت

. كقد نوه إليو الشيخ الطاىر يف مقدمة تفسَته فقاؿ رضبو اهلل: "كقد جاء يف القرآف من التشبيو 83لغرض ما"

كاالستعارة ما أعجز العرب كقولو: "كاشتعل الرأس شيبا"، كقولو: "كاخفض ذلما جناح الذؿ"، كقولو: "كآية ذلم 

 . 84لعي ماءؾ"، كقولو: "صبغة اهلل"، إىل غَت ذلك من كجوه البديع"الليل نسلخ منو النهار"، كقولو تعاىل: "اب

ـ الشيخ الطاىر ابن عاشور يف تفسَته:  كمن األمثلة عليو يف كال

: "كاإلخبار عنهم اهذه األخبار جاء  85قولو رضبو اهلل يف تفسَت قولو تعاىل: "مثلهم كمثل الذم استوقد نارا" اآلية

وا يف انعداـ آثار اإلحساس منهم بالصم البكم العمي أم كل كاحد منهم اجتمعت على طريقة التشبيو البليغ شبه

لو الصفات الثالث كذلك شأف األخبار الواردة بصيغة اجلمع بعد مبتدأ ىو اسم داؿ على صبع ، فادلعٌت كل 

                                                                 
 .19يونس، اآلية سورة  80
 .988، ص 99، ج ادلصدر السابق  81
 .991، ص 9حبنكو، عبد الرضبن حسن، ج البالغة الواضحة،  82
 .919، ص 9ج ادلصدر السابق،  83
 .911، ص 9ابن عاشور، زلمد الطاىر، ج تفسَت التحرير كالتنوير،  84
 .98سورة البقرة، اآلية  85



األبكم كاحد منهم كاألصم األبكم األعمى كليس ادلعٌت على التوزيع فال يفهم أف بعضهم كاألصم كبعضهم ك

كبعضهم كاألعمى ، كليس ىو من االستعارة عند زلققي أىل البياف . قاؿ صاحب "الكشاؼ": "فإف قلت ىل 

يسمى ما يف اآلية استعارة قلت سلتلف فيو كاحملققوف على تسميتو تشبيها بليغا ال استعارة ألف ادلستعار لو مذكور 

 .86كىم ادلنافقوف"اىػ"

البياين يف آيات القرآف كثَتة جدا يف كالـ الشيخ الطاىر ابن عاشور يف تفسَته كاألمثلة على إبراز ىذا ادلبحث 

 .87التحرير كالتنوير

 :المجاز -2

 .88كيعرفو البالغيوف بأنو ما عدؿ باللفظ عما يوجبو أصل اللغة"

كالذم جيب اعتماده أف حيمل ادلشًتؾ يف  كالشيخ الطاىر ابن عاشور شلن يرل اجملاز يف القرآف، يقوؿ رضبو اهلل: "

القرآف على ما حيتملو من ادلعاين سواء يف ذلك اللفظ ادلفرد ادلشًتؾ ، كالًتكيب ادلشًتؾ بُت سلتلف 

االستعماالت، سواء كانت ادلعاين حقيقية أك رلازية، زلضة أك سلتلفة . مثاؿ استعماؿ اللفظ ادلفرد يف حقيقتو 

تر أف اهلل يسجد لو من يف السماكات كمن يف األرض كالشمس كالقمر كالنجـو كاجلباؿ  كرلازه قولو تعاىل: "أمل

كالشجر كالدكاب ككثَت من الناس" فالسجود لو معٌت حقيقي كىو كضع اجلبهة على األرض كمعٌت رلازم كىو 

إليكم أيديهم  التعظيم، كقد استعمل فعل يسجد ىنا يف معنييو ادلذكورين ال زلالة. كقولو تعاىل: "كيبسطوا
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كألسنتهم بالسوء" فبسط األيدم حقيقة يف مدىا للضرب كالسلب ، كبسط األلسنة رلاز يف عدـ إمساكها عن 

 .89القوؿ البذمء"

كقد أكثر الشيخ الطاىر ابن عاشور من إثبات اجملاز يف تفسَته، كمواضع ذلك شلا يعسر حصرىا يف ىذا ادلقاـ، 

 اليت جعلها الشيخ رضبو اهلل من اجملاز: لكن حسبنا أف نقف على بعض ادلعاين

، إسناد اخللو إىل 93، معٌت "راعنا"92، نسبة القسوة إىل القلوب91، إسناد اخلتم إىل اهلل90صفة الرضبة يف حق اهلل

، نسبة اإلحزاف 97، تسمية ادلهور أجورا96، الكرسي95، اجملاز يف لفظ "سبيل اهلل" كيف إسناده94أصحاب ادلكاف

، 101، إسناد اجلزاء إىل ادلثل100، نسبة اليد هلل99، اجملاز يف ادلسارعة يف الكفر98يف الكفر إىل الذين يسارعوف

 . 103، استواء اهلل على عرشو102إطالؽ الشيطاف على ادلضلل الذم يفعل اخلبائث
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 .104كاألمثلة على ذلك كثَتة

 

 النتائج:

 من أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث من خالؿ ىذا البحث:

، باإلضافة إىل اجلو العلمي الذم  كأسرة علميةأف الشيخ الطاىر ابن عاشو رضبو اهلل نشأ يف بيئة كرمية  -9

يعيش فيو الشيخ، كزخم العلم الذم كاف يضخو جامع الزيتونة، كالذم هنل منو الشيخ الطاىر ابن كاف 

ابن عاشور  العامل الفذ  عاشور منذ ادلراحل األكىل من حياتو العلمية، كل ذلك جعل من الشيخ الطاىر

 من كل فج ينهلوف من علمو كفكره الذم أصبح الطالب يقصدكنو

بُت ما كتبو األقدموف كما استجد يف حياة  أراد لو أف جيمع فيور ابن عاشور أف تفسَت الشيخ الطاى -9

تجزأ من ادلسلم ادلعاصر، من أفكار جديدة كعلـو حديثة اختلطت حبياة الفرد كاجملتمع، كصار جزءا ال ي

 .الكياف اإلنساين

اىتماـ الشيخ الطاىر ابن عاشور باجلانب البالغي بعلميو ادلعاين كالبياف، كاف من أكثر مسات ىذا  -1

 .ا البالغيصباذلالكتاب، كذلك من خالؿ إبداع الشيخ يف توضيح معاين اآليات كإبراز 

 :المصادر والمراجع

السيوطي، جػالؿ الػدين عبػد الػرضبن، ربقيػق مركػز الدراسػات القرآنيػة، الطبعػة  ،اإلتقاف يف علـو القرآف -
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 ق رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف. 9191 األكىل،

 اجلرجاين، عبد القاىر بن عبد الرضبن، ربقيق زلمود زلمد شاكر، دار ادلدين، جدة. ،أسرار البالغة -

 دار القلم، دمشق. ،ـ 9111بعة األكىل، حبنكو، عبد الرضبن حسن، الط ،البالغة الواضحة -

ـ، ، الطبعػػػػة األكىل، الػػػػدار التونسػػػػية  9171ابػػػن عاشػػػػور، زلمػػػػد الطػػػاىر،  ،تفسػػػَت التحريػػػػر كالتنػػػػوير -

 للنشر.

اجلرجػاين، عبػد القػاىر بػن عبػد الػرضبن، ربقيػق زلمػود زلمػد شػاكر، الطبعػة اخلامسػة،   ،دالئل اإلعجاز -

 مكتبة اخلاصلي، القاىرة. ،ـ 9111

ـ ،  9117ابػػػن اخلوجػػػة، زلمػػػد احلبيػػػب،  ،شػػيخ اإلسػػػالـ كاإلمػػػاـ األكػػػرب زلمػػػد الطػػػاىر ابػػػن عاشػػػور -

 الدار العربية للكتاب، تونس.

ـ، الطبعػػػػة  9111الغػػػايل، بلقاسػػػم،  ،شػػػيخ اجلػػػامع األعظػػػم زلمػػػد الطػػػاىر ابػػػػن عاشػػػور حياتػػػو كآثػػػاره -

 .األكىل، دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف

الطبعػػة  ح العلػي،ا ىيػا، ثػامر مفتػ ،الشػيخ زلمػد الطػاىر بػن عاشػور كمنهجػو يف تفسػػَته التحريػر كالتنػوير -

 .ـ، دار الثقافة، الدكحة 9111األكىل، 

إيػاد، خالػػد الطبػاع، الطبعػػة األكىل،  ،زلمػد الطػاىر ابػػن عاشػور عالمػة الفقػػو كأصػولو كالتفسػػَت كعلومػو -

 .دار القلم، دمشق ،ـ 9111

ابػػػػػػن خلكػػػػػػاف، مشػػػػػػس الػػػػػػدين أضبػػػػػػد، ، ، ربقيػػػػػػق إحسػػػػػػاف عبػػػػػػاس، الطبعػػػػػػػة األكىل،  ،يػػػػػػافكفيػػػػػػاف األع -

 دار صادر، بَتكت. ،ـ9111


