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ملخص: 
�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد وعلى �آله �لطيبني �لطاهرين 

وبعد: 
يعد �لطاهر �بن عا�سور من �أعمق علماء ع�رشه تناول لعلوم �لدللة �للغوية، و�أو�سعهم 
باعًا يف تعاطيها، فقد عني يف تف�سريه باللغة عناية ظاهرة، فاعتنى باملفردة �لقر�آنية من 

جميع جو�نبها �لدللية، و�هتم بها �هتماما كبري�. 
وملا كانت كثري من �ألفاظ �للغة قد تطورت وتغريت- مبجيء �لإ�سالم ونزول �لقر�آن- 
يف �سورتها حينا ويف دللتها حينا �آخر- فمنها ما �ساقت دللته بعد �ت�ساع، ومنها ما 
�ت�سعت دللته بعد �سيق، ومنها ما �نتقلت دللته ل�سبب من �لأ�سباب. فقد جاء هذ� �لبحث 
حماولة لتتبع هذه �لظاهرة �لتي عرفت عند علماء �للغة بظاهرة �لتطور �لدليل للفظ �لقر�آين، 
وذلك من خالل “تف�سري �لتحرير و�لتنوير”. معتمد� يف ذلك على �ملنهج �ل�ستقر�ئي لالألفاظ 
�لقر�آنية �لكرمية �ملتعلقة مبو�سوع �لدر��سة، وذلك ملعرفة جهود �لطاهر بن عا�سور يف ذلك، 
ب�سفته �أحد �أملع �ملف�رشين �للغويني يف �لع�رش �حلديث. و�أعمقهم تتبعًا للفظ �لقر�آين، �لأمر 
�لذي �سيو�سحه هذ� �لبحث يف ثالثة مطالب ي�سبقها متهيد يتناول مفهوم �لتطور �لدليل لغة 

و��سطالحا، وفق املطالب االآتية: 
املطلب االأول: تطور �لدللة من معنى لغوي عام �إىل معنى �رشعي خا�ض.  ♦
املطلب الثاين: �لألفاظ �لتي ��ستعملها �لعرب مبعنى خا�ض ثّم تطورت لتدل على  ♦

معنى عام. 
املطلب الثالث: �لألفاظ �لتي �نتقلت دللتها ل�سبب من �لأ�سباب ♦
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Phenomenon of Semantic Evolution 
of the Quranic Terminology

Abstract: 

Scholar Taher Ibn Ashour is considered as one of the most profound 
and well- written scholars of his time in studying language connotations. 
He showed keen interest in his exegesis in the language and in the Quranic 
vocabulary from connotative and denotative perspectives. After the revelation 
of the Holy Quran, language has developed, evolved and changed. This 
research is an attempt to trace this phenomenon, which came to be known 
among linguists as the Phenomenon of Semantic Evolution of the Quranic 
Terminology, through the study of Ibn Ashour’s Al Tahreer and Al Tanweer 
Exegesis. This paper highlights three aspects: 

 ♦ The evolution of language from denotations to scholastic connotation. 
 ♦ The restricted meanings of words that Arabs used and evolved to broader 

and more comprehensive meanings. 
 ♦ The changes of connotative meanings of words. 
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مقدمة: 
من  وجناهم  �خلري�ت  �أيديهم  على  و�أجرى  �لهدى،  نهج  �أولياءه  هدى  �لذي  هلل  �حلمد 
�ل�ساللة و�لعمى، حممد �مل�سطفى �سلى �هلل  �ملنقذ من  �سيدنا  و�أ�سلم على  و�أ�سلي  �لردى، 

عليه و�سلم، وعلى �آله �لطاهرين، و�سحبه �أعالم �لتقى. �أما بعد: 
فاإن �لقر�ن �لكرمي عجائبه ل تنق�سي، وبحر علمه ل ينفد، وهو �لآية �لأوىل للر�سول 
�لنبي  لهذ�  �هلل تعاىل معجزة خالدة  نبوته، جعله  و�سلم، ودليل �سدقه يف  �هلل عليه  �سلى 
وهذه �لأمة، وحتدى به �لب�رشية جمعاء عن �أن ياأتو� مبثله فلم ي�ستطيعو�، قال تعاىل: {ُقْل 
ْثِلِه َوَلْو َكاَن  ُتوَن مِبِ ْثِل َهَذا اْلُقْراآِن اَل َياأْ ُتوا مِبِ اأَْن َياأْ ُنرّ َعَلى�  َلِئِن اْجَتَمَعِت ااْلإِْن�ُس َواجْلِ

َبْع�ُشُهْم ِلَبْع�ٍس َظِهريًا}. )1( 
ُبهر �لعرب بجمال �لقر�آن وروعته، وبالتغيري �لذي �أ�سفاه على �لنظم �لبياين ف�ساًل عن 
�أثره يف تغيري �لعاد�ت و�ملفاهيم و�لتقاليد، فنظر �لعرب �إىل لغتهم وهي تتاألف يف رد�ئها 
�لذي �أحكم ن�سجه فحدبو� على عطاء هذه �للغة يختزنونه، وعمدو� �إىل مرونتها ي�ستغلونها، 

فكان هذ� �ملخزون جماًل بالغيًا ل يبلى )2( . 
�أنزله �هلل تعاىل على نبيه حممد  �لقر�آن �لكرمي حينما  �أن  وقد لحظ علماء �مل�سلمني 
�سلى �هلل عليه و�سلم، حّمل �لألفاظ �لعربية معاين مل تكن معهودة عند �لعرب يف كالمها. 
نعم، �إنه نزل {ِبِل�َشاٍن َعَرِبيٍّ ُمِبي} )3( . ولكن عربيته- حني ��ستعملت يف �سياق �لقر�آن 
�لكرمي- �أعطت دللت جديدة مل يعهدها �لعربي يف كالمه. �إنها معاين قال �لقر�آن �لكرمي 

عنها: {َما ُكنَت َتْعَلُمَها اأَْنَت َوالَ َقْوُمَك} )4( . 
قال �بن فار�ض – متحدثًا عن �لتحول �لدليل �لذي حلق بالألفاظ مبجيء �لإ�سالم- 
ون�سائكهم  و�آد�بهم  ُلغاتهم  يفمِ  �آبائهم  �إرث  من  �إرٍث  َعَلى  جاهليتها  يفمِ  �لعرُب  »َكاَنتنْ   :
يانات، و�أبطلت �أموٌر،  َخت دمِ وَقر�بينهم. فلما جاَء �هلل جّل ثناوؤه بالإ�سالم حالت �أحو�ٌل، وُن�سمِ
ىَل مو��سع �أَخر بزياد�ت زيدت، و�رش�ئع �رُشعت، و�رش�ئط  لت من �للغة �ألفاظ من مو��سَع �إمِ وُنقمِ

ى �لآخُر �لأّوَل”. )5(  �رُشطت. َفعفَّ
وهذ� �أبو حامت �لر�زي ي�سّنف كتاب ”�لزينة يف �لكلمات �لإ�سالمية و�لعربية” ذ�كر�ً 

فيه جمموعة كبرية من �لألفاظ �لتي تنوعت دللتها مبينًا �نتقالها من دللة �إىل �أخرى. 
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و�ل�سيوطي يعقد �أبو�بًا يف كتابه �ملزهر يتناول فيها �خلا�ض و�لعام، فو�سع بابًا فيما 
ع عامًا و��سُتعمل خا�سًا، وبابًا فيما و�سع خا�سًا ملعنى خا�ض.. وغريهم كثري ممن  ُو�سمِ
در�سو� م�سار �للفظ �لقر�آين ودللته �ملتطورة، وما حلقه- بنزول �لقر�آن وجميء �لإ�سالم- ، 
بعد  دللته  �ساقت  ما  فمنها  �آخر-  حينا  دللته  ويف  حينا  �سورته  يف  وتغري؛  تطور  من 

�ت�ساع، ومنها ما �ت�سعت دللته بعد �سيق، ومنها ما �نتقلت دللته ل�سبب من �لأ�سباب. 
�لتغري  وبيان  ودر��ستها  �لكرمي  �لقر�آن  �ألفاظ  جلمع  معا�رشة  �أخرى  جهود  وهناك 
�حلا�سل فيها، فقد �ألف �لإمام عبد �حلميد �لفر�هي )6( كتابًا نفي�سًا �سماه »مفرد�ت �لقر�آن 
�لكرمي نظر�ت جديدة يف تف�سري �ألفاظ قر�آنية« تتبع فيه �لكلمات �لعربية �لتي �أخذت معاين 

جديدة د�خل �حلقل �لقر�آين. 
�لقر�آين«  �حلقل  يف  �لإ�سالمية  »�لكلمات  كتابه  مكرم  �سامل  �لعال  عبد  �لدكتور  و�ألف 
معتمد�ً فيه على كتاب »�لزينة« لأبي حامت �لر�زي و�أ�ساف عليه �إ�سافات موفقة. قال يف 
خا�سة  مدلولت  �لإ�سالم  �أعطاها  بكلمات  يطالعنا  �لكرمي  �لقر�آن  »�إن  هذ�:  كتابه  مقدمة 
ومعاين معينة. فاأ�سماء �هلل تعاىل و�سفاته لها يف �لأذهان معاين لي�ست معروفة عند �أهل 
�إ�سالمية  مدلولت  �أي�سا  لها  وت�سهد  و�سجود  وركوع  �سالة  من  �لعبادة  و�ألفاظ  �جلاهلية، 

تختلف كل �لختالف عن �ملدلولت �جلاهلية«. )7( 
وقد ��ستفاد �ملف�رشون – �ملتقدمون و�ملتاأخرون- من هذه �لدر��سات يف �لك�سف عن 

معاين �ألفاظ �لقر�آن �لكرمي، وبيان �أ�سولها �للغوية ودللتها �ملتطورة. 
وكان �بن عا�سور رحمه �هلل تعاىل و�حد�ً من �ملعا�رشين �لذين عنو� بدللة �لألفاظ 
�لكتاب  تف�سري  من  �جلديد  �لعقل  وتنوير  �ل�سديد  �ملعنى  حترير   “ تف�سريه  ويف  وتطورها، 
�ملتب�رش  �لقاريء  يلحظ  و�لتنوير” حيث  “�لتحرير  �ملخت�رش:  بالعنو�ن  �ملجيد” �مل�سهور 

عنايته رحمه �هلل تعاىل بهذه �لظاهرة. 
باللغة  �سليم، ومعرفة عميقة  لغوي  �أوتي من ح�ٍض  فقد متكن رحمه �هلل تعاىل- مبا 
�لعربية وفقهها– من �إمعان �لنظر يف �ألفاظ �لقر�آن �لكرمي؛ وبيان معانيها �ملتغرية، متخذ�ً 

من كالم �لعرب و�أ�سعارها، �سو�هد تدلل على �سحة هذه �ملعاين. 
�لأمر �لذي �سيو�سحه هذ� �لبحث يف ثالثة مطالب ي�سبقها متهيد يتناول مفهوم �لتطور 

�لدليل لغة و��سطالحا، وفق املطالب االآتية: 
�ملطلب �لأول: تطور �لدللة من معنى لغوي عام �إىل معنى �رشعي خا�ض.  ●
�ملطلب �لثاين: �لألفاظ �لتي ��ستعملها �لعرب مبعنى خا�ض ثّم تطورت لتدل على  ●

معنى عام. 
�ملطلب �لثالث: �لألفاظ �لتي �نتقلت دللتها ل�سبب من �لأ�سباب.  ●
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متهيد: 

مفهوم التطور الداللي: 
�أو  �لتحول  عن  يتحدثون  ل  فهم  “تطور”  لفظة  �ملحدثون  �للغويون  ي�ستخدم  عندما 

�لتقدم �إىل و�سع �أف�سل، فهو ل يعني عندهم �أكرث من مر�دف لكلمة: �لتغيري )8( 
باب  يف  منظور  �بن  يورد  �لقدمية  �للغوية  �ملعاجم  يف  �للفظة  جذور  �إىل  وبالعودة 
”طور�ً بعد طور” �أي تارة بعد تارة، وجمع  �لتارة، تقول:  �لآتية””�لطور:  �ملعاين  “طور” 
 ” ثعلب:  وقال  �حلال،  و�لَطور:  �ستى.  �أخياف على حالت  �أي:  �أطو�ر  و�لنا�ض  �أطو�ر.  �لطور 
�أطو�ر�ً �أي: خلقًا خمتلفة كّل و�حد على حدة... و�لأطو�ر �حلالت �ملختلفة و�لتار�ت و�حلدود، 

فو�حدها طور... و�لطور: �حلد بني �ل�سيئني« )9( . 
�آخر، �أي من  �إذ� فمهوم �لتطور ل يعني �لتقدم �رشورة، بل هو �لنتقال من طور �إىل 

�سكل �إىل �آخر �أي “�لتغري “ و”�لتحول” و”�لنتقال “من حالة �إىل �أخرى. 
�أما مفهوم«�لدللة«: في�سري �إىل »�ملعنى”، �أي معنى �ملفرد�ت �لذي حتمله و�ملعنى هو 

�ل�سيء �ملق�سود من كالم �ملتكلم. 
فهو  �لدليل،  �لدر�ض  وجمال  �للغة،  د�ر�سي  معظم  �إليه  يذهب  ما  هو  �ملفهوم  وهذ� 

“در��سة �ملعنى �للغوي على �سعيدي �ملفرد�ت و�لرتكيب )10( 
وقد �أورد �بن منظور يف باب “دل”، دلل: �أدّل عليه، و�لّد�لة: ما تدل به على حميمك.. 
وفالن يدّل على �أقر�نه كالبازي يدّل على �سيده.. ودّله على �ل�سيء يدّله دّلً ودللًة فاندّل: 

�سدده �إليه، ودللته فاندّل، و�لدليل: ما ي�ستدّل به” )11( . 
�ل�سيء  �إبانة  �أحدهما  �أ�سالن:  و�لالم  �لد�ل  فيقول:  باب”دّل”  يف  فار�ض  �بن  ويورد 
باأمارة تعلمها، و�لآخر ��سطر�ب يف �ل�سيء. فالأول قولهم: دللت فالنًا على �لطريق. و�لدليل: 

�لأمارة يف �ل�سيء. وهو بني �لدمِّللة و�لَدّللة« )12( . 
�نطالقَا من هذ� �ملفهوم يت�سح �أن �لدللة بالن�سبة �إىل �لألفاظ هي: ما تدلنا عليه من 
معان تو�سح هدف �ملتكلم من كالمه، وعليه يكون مفهوم �لدللة: “�ملعنى �لذي ميكن �أن 

حتملها �ملفرد�ت« )13( 
�أكان  �سو�ء  �لذي يطر�أ على �ملفردة،  ”�لتغري  �لدليل هو:  �لتطور  وهكذ� يكون مفهوم 
�ملعنى �ملتطور دلليا جديد�ً �أم كان قريبًا من �لدللة �ل�سابقة، �أو حتى لو �نقر�ض �ملعنى 
�ملفردة  كون  باعتبار  �حلالة  هذه  على  ”�لتطور”  لفظ:  �إطالق  ويكون  للكلمة”.  �لأ�سا�سي 

تنتقل من طور �إىل طور �أي من حال �إىل حال )14( . 
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مظاهر التطور الداللي للفظ القرآني:

ما  �أو  �لدللة  تعميم  هي:  مظاهر  ثالثة  �لدليل  �لتطور  �أن  �إىل  �للغويني  معظم  ذهب 
جمال  وتغيري  �ملعنى،  بت�سييق  يعرف  ما  �أو  �لدللة  وتخ�سي�ض  �ملعنى  بتو�سيع  ي�سمى 

��ستعمال �لكلمة �أو ما ي�سمى بانتقال �لدللة »)15( 
وبالرجوع �إىل تف�سري �لتحرير و�لتنوير نلحظ �أن �بن عا�سور رحمه �هلل تعاىل تعر�ض 
لهذه �ملر�حل �لثالث �أثناء تف�سريه لآيات �لقر�آن �لكرمي م�ستفيد�ً من كالم �لعرب و�أ�سعارها 

دلياًل على �سحة ما يذكره، وفيما ياأتي تف�شيل ذلك �شمن املطالب االآتية: 
�ملطلب �لأول: تطور �لدللة من معنى لغوي عام �إىل معنى �رشعي خا�ض:  ●

وهو ما عرف عند علماء �لدر��سات �حلديثة بـ »تخ�سي�ض �لدللة؛ وهو »ما يلحق �لكلمة 
من تطور ي�سيق فيه �ملعنى بعد �ت�ساع عمومه«. )16( 

و�أكرث ما ينطبق عليه هذ� �لنوع من �لتطور، تلك �لألفاظ �لتي تتغرّي يف دللتها من 
معناها �للغوي �لعام �إىل معناها �ل�رشعي �خلا�ض، فهي تلك �لألفاظ �لتي تغرّي مدلولها يف 

�لع�رش �لإ�سالمي عما كانت عليه يف �لع�رش �جلاهلي. 
�لذي  �لقدمي  مفهومها  �إىل  و�أ�سار  �لألفاظ،  هذه  من  عدد  عند  عا�سور  �بن  وقف  وقد 
��سطلح عليه باملعنى �للغوي ومفهومها �جلديد، وهو �ملعنى “�ل�رشعي”، ومن اأمثلة هذا 

النوع من اأنواع التطور الدالل ما ياأتي: 
كلمة “الفا�شق”: . 1

مـن  خـرجت  �إذ�  �لرُّطبـة«  »ف�سقت  قولهم:  �إل  منه  �لعرب  تعرف  مل  “�لفا�سق”  فكلمة 
ق�رشها” ومبجيء �لإ�سالم �أعطاها مفهومًا خا�سًا مل يكن م�ستعماًل من قبل عند �لعرب، ذكر 
نِّ َفَف�َشَق َعْن  اإِْبِلي�َس َكاَن ِمَن اجْلِ ذلك �بن عا�سور عند تف�سري قوله تعاىل: {َف�َشَجُدوا اإِالَّ 
اأَْمِر َربِِّه} )17( : فقال: “ وَف�سق: جتاوز عن طاعته. و�أ�سله قولهم: ف�سقت �لرُّطَبة، �إذ� خرجت 
من ق�رشها فا�ستعمل جماز�ً يف �لتجاوز. قال �أبو عبيدة. و�لف�سق مبعنى �لتجاوز عن �لطاعة. 
به  تكلم  و�إمنا  �أحاديثها  �أ�سعار �جلاهلية ول  �سيء من  ن�سمع ذلك يف  ”مل  �أبو عبيدة:  قال 

�لعرب بعد نزول �لقر�آن”. )18( 
خروج  �لعرب  عند  فالف�سق  �أ�سلها،  عن  �لإ�سالم  نقلها  �لتي  �لألفاظ  من  �لف�سق  فلفظ 

�لرطبة من ق�رشها، فا�ستعري بعد �لإ�سالم ليدل على “�خلروج عن طاعة �هلل”. 
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قال �لزبيدي- نقاًل عن بع�ض �سيوخه- : ” �لف�سق: من �لألفاظ �لإ�سالمية �لتي ل ُيعرف 
�حلقائق  من  فهي  �خلروج  معناها  �أ�سل  كان  و�إن  �لإ�سالم  قبل  �ملعنى  هذ�  على  �إطالقها 

�ل�رشعية �لتي �سارت يف معناها حقيقًة عرفّيًة يف �ل�رشع” )19( . 
�لفا�سق يف و�سف  ي�سمع  ” �أنه مل  �أي�سا:  �لأعر�بي  �بن  �لأ�سفهاين عن  �لر�غب  ونقل 

�لإن�سان يف كالم �لعرب، و�إمنا قالو� ف�سقت عن ق�رشها” )20( 
وهو �ملعنى �لذي �أ�سار �إليه �بن فار�ض يف باب �لأ�سباب �لإ�سالمية حيث قال: ” ومل 
َطبة، .. وجاء �ل�رشع باأن �لف�سق: �لإفحا�ض يف �خلروج  يعرفو� يف �لف�سق �إل قولهم: َف�َسَقتمِ �لرُّ

عن طاعة �هلّل تعاىل” )21( . 
كلمة “اجلاهلية”: . 2

كلمة “�جلاهلية” من �لألفاظ �لتي �أعطاها �لإ�سالم مفهومًا جديد�ً مل تعرفه �لعرب قبل 
نُف�ُشُهْم َيُظُنرّوَن  ْتُهْم اأَ �لإ�سالم، ذكر ذلك �بن عا�سور عند تف�سري قوله تعاىل: {َوَطاآِئَفٌة َقْد اأََهَمرّ
” �جلاهلية �سفة جرت على مو�سوف  قال:  )22( حيث  اهلَيرِّة}  اجْلَ َظَنرّ  ِقرّ  احْلَ َغرْيَ   ِ ِباهللرّ
�أهل �جلاهلية،  �أريد به حالة �جلاهلية يف قولهم  �أو �جلماعة، ورمبا  حمذوف يقّدر بالفئة 
ه ن�سبة �إىل �جلاهل �أي �لَّذي ل  وقوله تعاىل: {تربرّج اجلاهلية االأوىل} )23( ، و�لظاهر �أنَّ

يعلم �لدين و�لتَّوحيد، فاإّن �لعرب �أطلقت �جلهل على ما قابل �حللم، قال �بن �لرومي: 
يفمِ و�ل�سيُف منت�سى وحلٍم كحلممِ �ل�سيفمِ و�ل�سيُف ُمغمدمِ بجهٍل كجهلمِ �ل�سَّ

و�أطلقت �جلهل على عدم �لعلم قال �ل�سمو�أل: فلي�َض �سو�ء عامل وَجهول
وقال �لنابغة: ولي�ض َجاهل �سيٍء مثَل َمن علما

و�أح�سب �أن لفظ �جلاهلية من مبتكر�ت �لقر�آن، و�سف به �أهل �ل�رشك تنفري�ً من �جلهل، 
وترغيبًا يف �لعلم، ولذلك يذكره �لقر�آن يف مقامات �لذّم يف نحو قوله: {اأفحكم اجلاهلية 
َترَبرّْجَن َترَبرَّج اجلاهليرّة االأوىل} )25( وقال �بن عبَّا�ض: �سمعت �أبي  يبغون} )24( ، {والَ 
ه �ساأل �لنَّبي “ �سلى  ز�م: �أنَّ هاقًا، ويف حديث حكيم بن حمِ يف �جلاهلية يقول: ��سقنا كاأ�سًا دمِ
�أ�سياء كان يتحّنث بها يف �جلاهلية من �سدقة وعتاقة و�سلة رحم.  �هلل عليه و�سلم “ عن 
�إّل بعد نزول �لقر�آن ويف كالم  اُم �جلاهلية. ومل ي�سمع ذلك ُكّله  وقالو�: �سعر �جلاهلية، و�أيَّ

�مل�سلمني”” )26( 
�لتي كان عليها  �لإ�سالم يق�سد بها �حلال  �لتي جاء بها  �لألفاظ  فلفظ �جلاهلية من 
و�إر�ساء قو�عد  �لبعثة حتى فتح مكة  �لذي كان قبل  �لزمن  لتدل على  �لإ�سالم،  �لعرب قبل 

�لدولة �جلديدة. 
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�أي �أن هذ� �للفظ �رتدى لبو�سًا �إ�سالميًا يفيد معنى �لنغما�ض يف �ل�سالل، �ملعنى �لذي 
مل ت�ستخدمه �لعرب، ومل يرد يف �أ�سعارهم ول كالمهم قبل �لإ�سالم؛ واإمنا ا�شتخدموا لفَظ 

اجلهل وم�شتقاِته يف معنيِي: 
- �جلهل �لذي هو �سد �لعلم- �جلهل �لذي هو �سد �حللم 

�أما �جلهل مبعناه �ل�سطالحي، �لذي ذكره �بن عا�سور و�أخرب �أنه من مبتكر�ت �لقر�آن 
�لكرمي؛ فهو “�جلهل بحقيقة �لألوهية، و�تِّباعهم غري ما �أنزل �هلل” فاإنه مل يرد �إل بعد جميء 

�لإ�سالم ونزول �لقر�آن �لكرمي. 
قال �لإمام �ل�سيوطي- رحمه �هلل- يف “�ملزهر”: “قال �بن خالويه: �إن لفظ �جلاهلية 

��سم حدث يف �لإ�سالم للزمن �لذي كان قبل �لبعثة« )27( ، 
وقال حممد قطب: ” فلفظ “�جلاهلية” م�سطلح قر�آين، وهذه �ل�سيغة بالذ�ت- �سيغة 
�مل�سدر  و��ستخدمو�  �ملختلفة،  َل” وت�رشيفاته  “َجهمِ �لفعل:  ��ستخدمو�  فقد  “�لفاعلية”–... 
و�سفو�  هم  ول  جاهلية،  “�لفاعلية”  �سيغة  ي�ستخدمو�  مل  ولكنهم  و”�جلهالة”،  “�جلهل” 
“جاهليون”.. �إمنا جاء و�سفهم بهذه �ل�سفة يف �لقر�آن �لكرمي”  �أنف�سهم ول غريهم باأنهم 

 . )28(

كلمة “َجْهد اليمي”: . 3
كلـمة “�جلهد” من �لألفاظ �لتي مل تعرف عند �لعرب يف �جلاهلية �إل مبعنى “�لتعب 
اَلِء  اأََهوؤُ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ {َوَيُقوُل  تعاىل:  قوله  تف�سري  عند  عا�سور  �بن  ذلك  ذكر  و�مل�سقة”. 
ُد �لأميان بفتح �جليم  ُهْم مَلََعُكْم} )29( فقال: ” وَجهنْ اِنِهْم اإِنَّ ِ َجْهَد اأَمْيَ ِذيَن اأَْق�َشُموا ِباهللَّ الَّ
عله كمنع. ثم �أطلق على  �أقو�ها و�أغلظها، وحقيقة �جَلهد �لتعب و�مل�سّقة ومنتهى �لطاقة، وفمِ
ُثّم  �ل�سّدة و�مل�سّقة من �ملالزمة، و�ساع ذلك يف كالمهم  ا َبنينْ  َ �لفعلمِ ونهاية قّوته ملمِ �أ�سدِّ 
َكدمِ �لأميان و�أغلظها، �أي �أق�سمو� �أقوى َق�َسم، وذلك بالّتوكيد  ��ستعمل يف �لآية يف معنى �أونْ
�أر �إطالق �جَلهد على هذ� �ملعنى فيما  و�لّتكرير ونحو ذلك مّما يغّلظ به �ليمني ُعرفًا. ومل 

قبَل �لقر�آن” )30( 
ُد بفتح �جليم: �لتعب و�مل�سقة، قال �لر�زي: ” و�جلهد بالفتح �مل�سقة يقال َجَهَد  فاجّلهنْ
�أي: جدَّ فيه  �إذ� حمل عليها يف �ل�سري فوق طاقتها، و َجَهَد �لرجل يف كذ�  َهَدَها  �أجنْ د�بته و 

وبالغ “ )31( 
��ستفر�غ  و�ملجاهدة:  و�مل�سقة،  �لطاقة  و�جلهد:  »�جلهد  �ملفرد�ت:  يف  �لر�غب  وقال 

�لو�سع يف مد�فعة �لعدو« )32( . 
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حني  �لكرمي  �لقر�آن  نزول  قبل  يعرف  مل  جديد�ً  معنى  �لكرمي  �لقر�آن  عليه  �أ�سفى  ثم 
��ستعاره “لالأميان” لي�سبح معنى “جهد �ليمني “ �أوكدها و�أغلظها، وهذه �ل�ستعارة؛ جعلت 
�لأميان كال�سخ�ض �لذي له جهد ففيه ��ستعارة مكنية، حيث رمز �إىل �مل�سبه به مبا هو من 
�إعادة لليمني هي كتكليف  �أي ي�ستخرج منه طاقته فاإن كل  �أحد� يجهده  “�أن  مر�دفه وهو 

لليمني بعمل متكرر كاجلهد له” )33( . 
كلمة “املحراب”: . 4

�لألفاظ �لتي �أ�سفى عليها �لإ�سالم �أي�سا معنى جديد�ً، ذكر ذلك �بن  “�ملحر�ب” من 
ْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا}  ا امْلِ عا�سور عند تف�سري قوله تعاىل: {ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ
فكاأّنهم  فيه،  �ل�سيطان  يحارب  كاأّنه  �ملتعّبد  لأن  �حَلرنْب  من  م�ستق  ” �ملحر�ب  فقال:   )34(

جعلو� ذلك �ملكان �آلة ملمِحاَربة �ل�سيطان. ثم �أطلق �ملحر�ب عند �مل�سلمني على مو�سع ك�سكل 
ن�سف قّبة يف طول قامة ون�سف يجعل مبو�سع �لقبلة ليقف فيه �لإمام لل�سالة. وهو �إطالق 
و�سلم” �سنع يف  �هلل عليه  “ �سلى  �لر�سول  �لإ�سالم حمر�ب م�سجد  و�أول حمر�ب يف  مولد 

خالفة �لوليد بن عبد �مللك، مدَة �إمارة ُعَمر بن عبد �لعزيز على �ملدينة “ )35( . 
وعند تف�سري قوله تعاىل: {َيْعَملُوَن َلُه َما َي�شاُء ِمْن حَماِريَب} )36( قال �بن عا�سور: 
م للمدينة، �أو لأنه  ”و�ملحاريب: جمع حمر�ب، وهو �حل�سن �لذي يحارب منه �لعدوُّ و�ملهاجمِ
�لذي  �أطلق �ملحر�ب على  ثم  �لق�رش �حل�سني...  �أطلق على  ثم  ر�ب،  يرمى من �رشفاته باحلمِ
َتَلى فيه للعبادة فهو مبنزلة �مل�سجد �خلا�ض، قال تعاىل: {فنادته املالئكة وهو قائم  ُيخنْ
ي�شلي يف املحراب} )37( ... و�أما �إطالق �ملحر�ب على �ملو�سع من �مل�سجد �لذي يقف فيه 
�لإمِماُم �لذي يوؤّم �لنا�ض... فت�سمية ذلك حمر�بًا ت�سمية حديثة ومل �أقف على تعيني �لزمن �لذي 

�بتدئ فيه �إطالق ��سم �ملحر�ب على هذ� �ملوقف” )38( . 
ويف هذ� �ملثال ي�سري �بن عا�سور �إىل �أن �لدللة �لأ�سلية لكلمة “�ملحر�ب “تدل على 
معنى: “�لق�رش �أو �حل�سن �لذي يحارب منه �لعدو، “ ثم تو�سع يف ��ستعماله ليطلق على” 
على  ليدل  ��ستعمل  �مل�ساجد،  وبناء  �لإ�سالم،  ومبجيء  للعبادة”  فيه  يختلى  �لذي  �ملكان 

�ملو�سع �لذي يقف فيه �لإمام. 
وعلى هذ� يكون هذ� �للفظ من �لألفاظ �لتي تبدل يف معناها، وقد خل�ض �لفريوز �أبادي 

هذه �ملعاين يف �لقامو�ض مادة “حرب” )39( و�لر�غب �لأ�سفهاين يف مفرد�ته )40( 
قال كروزويل وهو يقدم �لتف�سري �للغوي لكلمة �ملحر�ب عند �لعرب: “وردت هذه �لكلمة 
يف �أ�سعار �لعرب قدميًا، غري �أنها مل يكن لها معنى ديني يف تلك �لأيام، بل كانت تدل على 

�أ�سياء دنيوية. )41( 
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وهكذ� فاإنه يلحظ بعدما �سقناه من �ألفاظ خمتلفة �أن �لإ�سالم �أعطاها مفهومًا جديد�ً 
�أنها و�سعت و�سعًا جديد�ً  خا�سًا مل يكن م�ستعماًل عند �لعرب قبل �لإ�سالم، وهذ� ل يعني 
�لألفاظ كانت  ونقاًل. فهذه  �لعرب وو�سعته لغتهم جماز�ً  �ألفه  و�إمنا جاءت على طريقة ما 
�ملعاين  على  دللتها  يف  �ل�سارع  يتو�سع  �أن  قبل  �للغوي  مبعناها  �للغة  �أهل  عند  معروفة 

�لأخرى. 
و�بن عا�سور عند وقوفه على هذه �لألفاظ، قد �أ�سار �إىل مفهومها �لقدمي �لذي ��سطلح 
عليه باملعنى �للغوي ومفهومها �جلديد، ليكون بهذ� قد �أبان عن دور �لإ�سالم ونزول �لقر�آن 
ويتب�رش  معجز�ً،  �لقر�آن  كان  كيف  �لقاري  ليعرف  �لعربية.  �للغة  �ألفاظ  دللت  تطور  يف 
وهي  بها  نزلت  �لتي  �للغة  غري  على  �لقر�آن  لغة  تنزل  �ن  ميكن  كان  فقد  �إعجازه،  نو�حي 
�للغة �لعربية ، بحيث تكون خمتلفة متام �لختالف يف تاأليفها وكلماتها، وطريقة نطقها 
�ملعروفة و�ملاألوفة، ولو كان ذلك، خلرج �لقر�آن �لكرمي عن معنى �ملعجزة، وملا كان هناك 
معنى للمطالبة بالإتيان ب�سورة مثله �أو من مثله، لكن ولكي تقوم �حلجة، كان وجه �لتدبري 
يف ذلك، �أن تكون لغة �لوحي منتمية �ىل �لل�سان �لعربي من جهة. ومن جهة �أخرى تكون 
قد جتاوزت هذ� �لنمط، وهذه �ملعاين �ملعروفة لديهم قبل �لإ�سالم، وهذ� بال �سك هو موطن 

�لإعجاز يف �لقر�آن �لكرمي. 

القسم الثاني: 

األلفاظ اليت استعملها العرب مبعنى خاص ثّم تطورت لتدل على معنى عام: 

�أطلق �ل�سيوطي على هذ� �ل�رشب من �لتطور: ما و�سع يف �لأ�سل خا�سًا ثم ��ستعمل 
 ،  )43( تعميمه”  �أو  �ملعنى  ”تو�سيع  بـ  �حلديثة  �لدر��سات  علماء  عند  وي�سّمى   )42( عامًا” 
و�ملق�سود من ذلك �أن يتو�سع يف معنى �لكلمة ودللتها فتنتقل من معناها �خلا�ض �لذي 
كانت تدل عليه �إىل معنى �أ�سمل و�أعم من ذلك” )44( وقد ر�سدت عدد�ً من هذه �لألفاظ �لتي 

�أ�سار �إليها �بن عا�سور يف �أثناء تف�سريه لألفاظ �لقر�آن �لكرمي، وفيما ياأتي مناذج منها: 
كلمة »الداأب«: . 1

ُ ِبُذُنوِبِهْم  ُبوا ِباآَياِتَنا َفاأََخَذُهُم اهللَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َكذَّ قال تعاىل: {َكَداأِْب اآِل ِفْرَعْوَن َوالَّ
ُ �َشِديُد اْلِعَقاِب} )45( قال �بن عا�سور: ” و�لد�أب: �أ�سله �لَكدنْح يف �لعمل وتكريره، ثم  َواهللَّ
ك يف  �أطلق على �لعادة لأّنها تاأتي من كرثة �لعمل، ف�سار حقيقة �سائعة، قال �لنابغة: ” كد�أبمِ
اأن كقول �مرئ �لقي�ض: ”كد�أبك من  قوٍم �أَر�َك ��سطنعَتُهم”، �أي عادتك، ثم ��ستعمل مبعنى �ل�سَّ
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�أم �حُلويرث قبَلها” وهو �ملر�د هنا، يف قوله: {كداأب ءال فرعون}، و�ملعنى: �ساأنهم يف 
ذلك ك�ساأن �آل فرعون« )46( . 

يف  تدل  �لتي  �لد�أب”   “ لكلمة  �لدليل  �لتطور  عا�سور  �بن  ي�رشح  �ملثال  هذ�  ويف 
وجّد  عليه  د�وم  �إذ�  كذ�:  على  د�أب  يقال:  و�ل�ستمر�ر”.  “ �لدو�م  معنى  على  �للغة  �أ�سل 

فيه وتعب )47(. 
ثم �ت�سعت دللتها وتطورت لتدل على معنى “�حلال، و�ل�ساأن و�لعادة”، لأن من ي�ستمر 

يف عمل ما فرتة طويلة، ي�سري هذ� �لعمل عادة من عاد�ته، وحاًل من �أحو�له )48( . 
قال �لإمام �لو�حدّي – مو�سحًا �لتطور �لدليل للفظ: ” �لد�أب: �لجتهاد و�لتعب، يقال: 
ه، هذ� �أ�سله يف �للغة، ثم ي�سري  مِ �أب فيه، فهو د�ئب، �أي: �جتهد يف �َسرينْ �سار فالن يومه كله َيدنْ

�لد�أب عبارة عن �حلال و�ل�ساأن و�لأمر و�لعادة؛ ل�ستمال �لعمل و�جلهد على هذ� كله” )49( 
وقال �لبي�ساوّي رحمه �هلل: ” هو م�سدر د�أب يف �لعمل؛ �إذ� كدح فيه. فُنقل �إىل معنى 

�ل�ساأن« )50( . . 
وهو �ملعنى �لذي رجحه �بن عا�سور من بني هذه �ملعاين لكن من �أهل �ملعاين، من ف�رش 
“�لد�أب” هنا” مبعناها �للغوي يف �أ�سل �لو�سع، فقد نقل �بن منظور رحمه �هلل عن �لأزهرّي: 
�آل  �آل فرعون، وكاأمر  �أي: ك�ساأن  فرعون}،  ءال  {كداأب  يف قوله تعاىل:  �لزّجاج  قال   “
فرعون، كذ� �أهل �للغة. قال �لأزهرّي: و�لقول عندي فيه و�هلل �أعلم �أّن د�أب ها هنا: �جتهادهم 
يف كفرهم، وتظاهرهم على �لنبّي �سّلى �هلل عليه و�سّلم كتظاهر �آل فرعون على مو�سى عليه 

�ل�سالم« )51( . 
كلمة “الزحف”: . 2

تعد كلمة �لزحف من �لألفاظ �لتي �نتقلت وتو�سعت دللتها عما و�سعت له، ذكر ذلك 
َفال  َزْحفاً  َكَفرُوا  ِذيَن  الَّ َلِقيُتُم  اإِذا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعاىل:  قوله  عند  عا�سور  �بن 
ف �أ�سله م�سدر َزَحف من باب منع، �إذ� �نبعث من  وُهُم ااْلأَْدباَر} )52( حيث قال: ” و�لزحنْ ُتَولُّ
مكانه متنقاًل على مقعدته يجررمِ كما يزحف �ل�سبي. ثم �أطلق على م�سي �ملقاتل �إيل عدوه 
�إليه  �لعدو باحرت��ض وتر�سد فر�سة، فكاأنه يزحف  �إىل  �لقتال َزحٌف؛ لأنه يدنو  يف �ساحة 
�أي كثري عددمِ �لرجال، لأنه لكرثة �لنا�ض فيه يثقل تنقله  م،  يطلق �لزحف على �جلي�ض �لدهنْ
فو�سف بامل�سدر، ثم غلب �إطالقه حتى �سار معنى من معاين �لزحف ويجمع على ُزحوف. 
وقد �ختلفت طرق �ملف�رشين يف تف�سري �ملر�د من لفظ زحفًا يف هذه �لآية فمنهم من ف�رشه 
باملعنى �مل�سدري �أي: “�مل�سي يف �حلرنْب” وجعله و�سفًا لتالحم �جلي�سني عند �لقتال، لأن 



159

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

�لعدد”،  م كثري  �لدهنْ “�جلي�ض  �أقر�نهم دبيبًا، ومنهم من ف�رشه مبعنى  �إىل  �ملقاتلني يدبون 
وجعله و�سفًا لذ�ت �جلي�ض “ )53( . 

ويف هذ� �ملثال يو�سح �بن عا�سور �أن �لأ�سل �لدليل لكلمة “�لزحف” هو:« من زحف 
” و�إذ� فعل ذلك على بطنه قيل قد  . يقول �لأزهري:   )54( �أَن يقوم«  ته قبل  ��سنْ �ل�سبي على 

“َحبا” )55( . 
ثم تو�سع يف ��ستعمال هذ� �للفظ ف�سمي به “�جلي�ض �لد�هم كثري و�ملتوجه �إىل �لعدو. 
وذلك لأن �جلي�ض �إذ� كرث و�لتحم بع�سهم ببع�ض ي�ساهد �أن �سريه بطيء و�إن كان يف حقيقة 

�لأمر �رشيعًا. 
و�إىل هذ� �ملعنى �أ�سار �بو حيان يف �رشحه لكلمة “�لزحف”حيث قال:« �جلماعة مي�سون 
�إليه يزحف  �لّدنو قلياًل، يقال زحف  ” �لزحف  �لفّر�ء:  . وقال   )56( �لزحف«  �إىل عدوهم هو 
زحفًا �إذ� م�سى، و�أزحفت �لقوم دنوت لقتالهم.. و�ُسّمي �جلي�ض �لعرمرم بالزحف لكرثته كاأنه 

يزحف �أّي يدّب دبيبًا من زحف �ل�سبي �إذ� دّب على �إليته قلياًل قلياًل” )57( . 
و�بن عا�سور يف هذ� �ملثال ي�سري �إىل �ختالف �ملف�رشين �لناجم عن �لتطور �لدليل لهذ� 

�للفظ �لقر�آين، فمن �ملف�رشين من ف�رشه على �أنه و�سف لتالحم �جلي�سني. 
فًا”، �أي: جمتمعني متز�حفني بع�سكم �ىل  قال �لإمام �لبغوي: ” قوله عز وجل “ َزحنْ
بع�ض، و�لتز�حف: �لتد�ين يف �لقتال« )58( . وقال �خلازن: ” و�سمي م�سي �لطائفتني بع�سهم 
قبل  وذلك  رويد�  م�سيا  �ساحبتها  �إىل  طائفة  كل  مت�سي  لأنها  زحفا  �لقتال  يف  بع�ض  �إىل 

�لتد�ين للقتال” )59( . 
�لإمام  قال  كثري«،  “�لدهم  �جلي�ض  لذ�ت  و�سف  �أنه  على  ف�رشه  من  �ملف�رشين  ومن 
�لزخم�رشي يف �لك�ساف: »و�لزحف: �جلي�ض �لدهم �لذي يرى لكرثته كاأنه يزحف، �أي: يدب 
�أن  عن  ف�ساًل  تفرو�  فال  قليل  و�أنتم  جم  كثري  وهم  للقتال  لقيتموهم  �إذ�  و�ملعنى:  دبيبا. 

تد�نوهم يف �لعدد �أو ت�ساووهم« )60( . 
كلمة “القائم”: . 3

ُقْل  �رُشََكاَء   ِ هلِلَّ َوَجَعلُوا  َك�َشَبْت  مِبَا  َنْف�ٍس  ُكلِّ  َعَلى  َقاِئٌم  ُهَو  {اأََفَمْن  قال تعاىل: 
و�لإبقاء  �حلفظ  في�سمل  �لرقيب،  �ل�سيء:  على  �لقائم   ” عا�سور:  �بن  قال   ،  )61( وُهْم}  �َشمُّ
و�لإمد�د. و�أ�سله من �لقيام وهو �ملالزمة كقوله: {اإال ما دمت عليه قائماً} )62( . ويجيء 
�لعلم.  �إحاطة  يتوقف على  �لقيومية  �سيء لأن متام  �لعليم بحال كل  �أنه  �لقائم  من معنى 
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فمعنى قائم على كل نف�ض “ ُمتوّليها ومدّبرها يف جميع �سوؤونها يف �خللق و�لأجل و�لرزق، 
و�لعامل باأحو�لها و�أعمالها” )63( . 

ويف هذ� �ملثال يبني �بن عا�سور �لتطور �لدليل لكلمة “�لقائم” �لتي حّملها �ل�سياق 
فالقيام- يف  �لكرمي،  �لقر�آن  نزول  �لعرب قبل  �لقر�آين دللت جديدة مل تكن معهودة عند 

�أ�سل �للغة- هو “ �ملو�ظبة و�ملالزمة” )64( . 
ُم بالأَمر،  : ُهَو �لقائمِ لنَْخلمِيَفةمِ يَل يفمِ �لنَْكاَلممِ لمِ ُه قمِ ننْ مًا، َوممِ بًا ُمالزمِ قال �لفر�ء: ” قائما: �أَينْ ُمو�ظمِ

 . )65( ” همِ ُت َعَلينْ ابمِ ءمِ �لثَّ ينْ ُم َعَلى �ل�سَّ : و�لَقائمِ ُن َبرِّيٍّ َكَذ�. َقاَل �بنْ ٌم بمِ َك ُفاَلٌن َقائمِ َوَكَذلمِ
و�لقر�آن �لكرمي تو�سع يف دللة هذه �للفظة، فقد و�سف �هلل تعاىل نف�سه يف هذه �لآية 
باأنه {القائم على كل نف�س} مبعنى: �أنه هو �سبحانه: ُمتوّليها ومدّبرها. وجتيء �أي�سا 
مبعنى: “�لعامل باأحو�لها و�أعمالها، و�لرقيب عليها”. ذلك �أن من لو�زم �أن يكون قّيما عليها 

�أن يكون حميط �لعلم بها غري خاف عليه �سيء من �أحو�لها. 
قال �لقا�سمي يف تف�سريه: {اأََفَمْن ُهَو َقاآِئٌم َعَلى ُكلِّ َنْف�ٍس مِبَا َك�َشَبْت} �أي: مر�قب 
لأحو�لها وم�ساهد لها، ل يخفى عليه ما تك�سبه من خري �أو �رش. فهو جماز؛ لأن �لقائم على 

�ل�سيء عامل به، ولذ� يقال: وقف عليه، �إذ� علمه فلم يخف عليه �سيء من �أحو�له” )66( . 
كلمة “املنتهى”: . 4

َك  ىَل َربِّ اإِ ْنَت ِمْن ِذْكَراَها  اأَ اَن ُمْر�َشاَها، ِفيَم  اأَيَّ اَعِة  قال تعاىل: {َي�ْشاأَُلوَنَك َعِن ال�شَّ
ُمْنَتَهاَها} )67( قال �بن عا�سور: ” و�ملنتهى: �أ�سله مكان �نتهاء �ل�سري، ثم �أطلق على �مل�سري 
لأن �مل�سري لزم لالنتهاء قال تعاىل: {واأن اإىل ربك املنتهى} )68( ثم تو�ّسع فيه فاأطلق 
{منتهاها} هو يف �ملعنى على حذف م�ساف،  �إل �هلل، فقوله:  �أي ل يعلمها  �لعلم،  على 
�أي علم وقت ح�سولها كما دل عليه قوله: {اأيان مر�شاها}. ويجوز �أن يكون »منتهاها« 

مبعنى بلوغ خربها كما يقال: �أنهيت �إىل فالن حادثة كذ�، و�نتهى �إيلَّ نباأ كذ�” )69( 
“�ملنتهى”  كلمة  بها  مرت  �لتي  �لدللية  �لأطو�ر  عا�سور  �بن  ي�رشح  �ملثال  هذ�  ويف 
�ملرجع  مبعنى:  فتجيء  دللته  �ت�سعت  �ل�سري”  “�نتهاء  معنى  على  يقت�رش  كان  �أن  فبعد 
و�مل�سري؛ لأنه من لو�زمه، يدّل على ذلك قوله تعاىل: {واأن اإىل ربك املنتهى}، وجتيء 
كلمة: �ملنتهى مبعنى “�لعلم” �أي �لعلم بوقت ح�سول يوم �لقيامة بدليل قوله تعاىل: {اأيان 
َهينُْت  مر�شاها}. وجتيء “�ملنتهى” مبعنى: بلوغ خربها، يقال: �نتهى �إيلَّ نباأ كذ�. ويقال: �أَننْ

همِ )70( .  ُتُه بمِ َلمنْ : �أَعنْ ممِ اكمِ َ َر �إىَل �حلنْ أَمنْ �لنْ
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املطلب الثالث: 

األلفاظ اليت انتقلت داللتها لسبب من األسباب: 

و�ملق�سود:«  �لدللة«  �نتقال  بـ«  �حلديثة  �لدر��سات  علماء  عليه عند  ��سطلح  ما  وهو 
بني  و��سحة  منا�سبة  �أو  لعالقة  �أخرى  دللة  جمال  �إىل  دللته  جمال  من  �للفظ  ينتقل  �أن 

�لدللتني« )71( . 
ولهذ� �لنوع من �أنو�ع �لتطور �لدليل ثالثة �أ�سكال، وهي: �لنتقال عن طريق �ل�ستعارة، 

و�لنتقال عن طريق �ملجاز، و�لنتقال عن طريق �لكناية “. )72( .. 
وقد تعر�ض �بن عا�سور لهذه �لأطو�ر �لثالثة، مو�سحًا �لأ�سل �لدليل للفظة و�ملعنى 
�جلديد �ملنبثق عنه م�ست�سهد�ً على ذلك مبا ورد على ل�سان �لعرب من �سو�هد تو�سح ذلك، 

وفيما ياأتي تف�شيل ذلك: 
ال�شكل االأول- االنتقال عن طريق املجاز:  ◄

يعد �ملجاز باأنو�عه �ملختلفة بابًا و��سعًا من �أبو�ب �لتطور �لدليل، ولـه �أثره �لكبري يف 
جمرى هذ� �لتطور. ويتم عن طريق �نتقال �للفظ من معنى �إىل �آخر بالعتماد على جمموعة 

من �لعالقات بني �ملدلولني، هذه �لعالقات �إما �ملجاورة �أو �ل�سببية �أو �جلزئية �أو �لكلية. 
وقد �هتم �بن عا�سور رحمه �هلل تعاىل كثري�ً بهذ� �ملظهر. ويف تف�سريه �لتحرير و�لتنوير 

�سو�هد كثرية، تدل على ذلك، نذكر منها: 
كلمة ال�شبيل: . 1

يَِّي �َشِبيٌل َوَيُقوُلوَن  ُهْم َقاُلوا َلْي�َس َعَلْيَنا يِف ااْلأُمِّ فعند تف�سري قوله تعاىل: {َذِلَك ِباأَنَّ
لمَِق  يُق...، ُثمَّ �أُطنْ يُل هو �لَطرمِ بمِ ِ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن} )73( .. قال �بن عا�سور: ”َ �ل�سَّ َعَلى اهللَّ
، َقاَل َتَعاىَل: {َما َعَلى امْلُْح�ِشِنَي ِمْن  وؤَ�َخَذةمِ ُ ُهوًر� َعَلى �ملنْ اًز� َم�سنْ َعَربمِ جَمَ يُل يفمِ َكاَلممِ �لنْ بمِ �ل�سَّ

ِذيَن َي�ْشَتاأِْذُنوَنَك} )75( ..  ِبيُل َعَلى الَّ َا ال�شَّ �َشِبيٍل} )74( . َوَقاَل: {اإِمنَّ
ففي هذ� �ملثال ي�رشح �بن عا�سور �لنتقال �ملجازي لكلمة “�ل�سبيل” يف �لقر�آن �لكرمي 
�أ�سفى عليها  �لآية  �لقر�آين يف هذه  �ل�سياق  “�لطريق” لكن  �إىل  �للغوي  �لذي يعود معناها 
معنى جمازيا جديد� خرجت به عن �أ�سله �إىل معنى جديد وهو: “�ملوؤ�خذة”، ليكون معنى 
يَِّي �َشِبيٌل} �أي: موؤ�خذة وعقوبة، ومعنى قوله  قوله تعاىل: {َقاُلوا َلْي�َس َعَلْيَنا يِف ااْلأُمِّ
�لغزو  �لذين تخلفو� عن  لي�ض على  �أي  َي�ْشَتاأِْذُنوَنَك}:  ِذيَن  الَّ َعَلى  ِبيُل  ال�شَّ َا  {اإِمنَّ تعاىل: 
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ب�سبب مر�ض �أو عجز، موؤ�خذة �أو �إثم فهم من �أهل �لأعذ�ر و�إمنا �ملوؤ�خذة �أو �لعقوبة يف �لذين 
تخلفو� من غري عذر م�سوغ لفعلهم هذ�. 

كلمة “املقيت”: . 2
َوَمْن  ِمْنَها  يٌب  َن�شِ َلُه  َيُكْن  َح�َشَنًة  �َشَفاَعًة  َي�ْشَفْع  {من  تف�سري قوله تعاىل:  فعند 
ُ َعَلى ُكِلرّ �َشْيٍء ُمِقيًتا} )76( . قال �بن  َي�ْشَفْع �َشَفاَعًة �َشِيرَّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنَها َوَكاَن اهلَلرّ
عا�سور: ” و�ملقيت.. �أ�سله عند �أبي عبيدة �حلافظ. وهو ��سم فاعل من �أقات �إذ� �أعطى �لُقوت، 
ل وعينه و�و. و��ستعمل جماز�ً يف معاين �حلفظ و�ل�سهادة بعالقة �للزوم، لأّن من  فوزنه ُمفعمِ

يقيت �أحد�ً فقد حفظه من �خل�سا�سة �أو من �لهالك”. )77( . 
ويف هذ� �ملثال يو�سح �بن عا�سور �لنتقال �ملجازي لكلمة “�ملقيت” و�مل�ستقة عن 

�أ�سلها �للغوي »�لقوت »، فهي ��سم فاعل من “�أقات” مبعنى: �إذ� �أعطى �لقوت. 
ويف هذ� �ل�سياق �لقر�آين خرج �للفظ عن �أ�سله �لدليل ليدل على معنى جمازي جديد 
يدل هنا على معنى “ �حلفظ “، ذلك �أن من يقيت �أحد� فقد حفظه من �لهالك �أو من �حلاجة. 

كلمة »َكبـُـر« . 3
ِن ا�ْشَتَطْعَت اأَْن َتْبَتِغَي  فعند تف�سري قوله تعاىل: {َواإِْن كاَن َكرُبَ َعَلْيَك اإِْعرا�ُشُهْم َفاإِ
نى َكرُبَ هنا �سقَّ عَليك.  ماِء} )78( . قال �بن عا�سور: ” ومعنْ َنَفقاً يِف ااْلأَْر�ِس اأَْو �ُشلَّماً يِف ال�شَّ
م  َتلنْزمِ ي�سنْ ّثة  �جلنْ ظم  عمِ أنَّ  لمِ يَلة  قمِ �لثَّ يمة  �لنْعظمِ أُمور  �لنْ ل جماًز� يف  ممِ ��ستعنْ ُثمَّ  ثَّة،  �جلنْ له عظم  َو�أَ�سنْ

أَّن �لثقيل ي�سق جمله” )79(  ( لمِ نى )�َسقَّ ل جماًز� يف معنْ تعممِ �لثَِّقل، ثمَّ ��سنْ
�لدللة �حلقيقية �حل�سية  ”: من  “َكرُبَ �نتقال كلمة  ويف هذ� �ملثال ي�رشح �بن عا�سور 
وهي “�جلثة �لعظيمة و�ل�سخمة” �إىل �لدللة �ملجازية وهى: “�لأمور �لعظيمة �لثقيلة على 

�لنف�ض” 
�إذ�  ذلك:  علّي  وكرب  كبري.  وخطب  �لأمر،  كرب   ” �لبالغة:  �أ�سا�ض  يف  �لزخم�رشي  قال 
َعَلْيَك  اإَِلْيِه} )80( . ومنه: {َواإِْن َكاَن َكرُبَ  َتْدُعوُهْم  امْلُ�رْشِِكَي َما  َعَلى  �سّق عليك {َكرُبَ 

اإِْعَرا�ُشُهْم} )81( 
ال�شكل الثاين- االنتقال عن طريق اال�شتعارة )82(:  ◄

وهذ� هو �ل�رشب �لثاين من �رشوب �نتقال �لدللة. فال�ستعارة نوع من �لتطور �لدليل، 
يح�سل بنقل �لألفاظ �ملو�سوعة للدللة على �لأمور �ملادية �ملح�سو�سة للتعبري عن �لأمور 
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�ملعنوية، فهي نوع من �ملجاز، تقوم �لعالقة فيه بني �ملعنى �لأول للكلمة، ومعناها �لثاين 
على �مل�سابهة.. 

وقد لحظ عبد �لقاهر �جلرجاين �لنقل �لدليل يف �ل�ستعارة، وذلك عندما ينقل �للفظ 
يف  �ل�ستعارة  �أن  “�علم  فيقول:  �لعارية،  كاأنه  �آخر  جمال  �إىل  �لأول  ��ستعمالـه  جمال  من 
�جلملة �أن يكون لفظ �لأ�سل يف �لو�سع �للغوي معروفًا تدل �ل�سو�هد على �أنه �خت�ض به حني 
و�سع، ثم ي�ستعملـه �ل�ساعر �أو غري �ل�ساعر يف غري ذلك �لأ�سل، وينقلـه �إليه نقاًل غري لزم، 

فيكون هناك كالعارية” )83( 
�أ�سكال  ويف تف�سري �بن عا�سور جمموعة كبرية من �لأمثلة �لد�لة على هذ� �ل�سكل من 

�لتطور �لدليل، وفيما ياأتي مناذج مو�شحة لذلك: 
كلمة »ال�شلخ«: . 1

َحْيُث  امْلُ�رْشِِكَي  َفاْقُتلُوا  رُُم  احْلُ االأَ�ْشُهرُ  ان�َشَلَخ  {َفاإَِذا  تعاىل:  قوله  تف�سري  فعند 
مطاوع  وهو  ومتامها  �نق�ساوؤها  �لأ�سهر  ” و�ن�سالخ  عا�سور:  �بن  قال   )84( َوَجْدمُتُوُهْم} 
�سلخ. وهو يف �لأ�سل ��ستعارة من �سلخ جلد �حليو�ن، �أي �إز�لته.. “ )85( . ويقول عند تف�سري 
لنُْخ: �إمَِز�َلُة  هاَر َفاإِذا ُهْم ُمْظِلُموَن} )86( . ” �ل�سَّ ْيُل َن�ْشَلُخ ِمْنُه النَّ قوله تعاىل: {َواآَيٌة َلُهُم اللَّ
، ... ف�سبه �لنهار بجلد �ل�ساة ونحوها يغطي ما حتته منها كما يغطي �لنهار  همِ لنْدمِ َعننْ َحَيَو�نمِ مِ �جلنْ
ظلمة �لليل يف �ل�سباح. و�سبه ك�سف �لنهار و�إز�لته ب�سلخ �جللد عن نحو �ل�ساة ف�سار �لليل 

مبنزلة ج�سم �حليو�ن �مل�سلوخ منه جلده »)87( . 
ففي هذ� �ملثال ي�رشح �بن عا�سور �نتقال كلمة “�ل�سلخ” �لتي و�سعت يف �لأ�سل لتدل 
على “نزع جلد �حليو�ن” لتدل على معنى جديد، وهو هنا يف قوله تعاىل: {َفاإَِذا ان�َشَلَخ 
ْيُل َن�ْشَلُخ  رُُم} “�نق�ساء مدة �لأ�سهر �حلرم”. ويف قوله تعاىل: {َواآَيٌة َلُهْم اللَّ االأَ�ْشُهرُ احْلُ

َهاَر}، خروج �لنهار من �لليل.  ِمْنُه النَّ
�أي �أنه �سبه »زو�ل �لنهار و�نف�ساله عن �لليل« و »�نق�ساء مدة �لأ�سهر �حلرم« بان�سالخ 
�جللد من ج�سد �لكائن، وحذف �مل�سبه به، وهو “ �لكائن من �أمثال �ل�ساة وغريها “، وجاء 

ب�سيء من �سفاته، وهو �ن�سالخ �جللد عن ج�سده على �سبيل �ل�ستعارة �ملكنية. 
كلمة »االأوزار«: . 2

َبْغَتًة  اَعُة  ال�شَّ َجاَءْتُهْم  اإَِذا  َحتَّى   ِ اهللَّ ِبِلَقاِء  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ َخ�رِشَ  {َقْد  قوله تعاىل: 
َقاُلوا َيا َح�رْشََتَنا َعَلى َما َفرَّْطَنا ِفيَها َوُهْم َيْحِملُوَن اأَْوَزاَرُهْم َعَلى ُظُهوِرِهْم اأَالَ �َشاَء َما 
َيِزُروَن}، )88( قال �بن عا�سور: ”و�لأوز�ر: حقيقتها �لأثقال، جمع وزر بك�رش �لو�و و�سكون 
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�لأمل  من  �خلال�ض  عن  فاعله  يثقل  لأنه   ; و�لذنب  �جلرم  يف  و��ستعمل  �لثقل،  وهو  �لز�ي 
و�لعناء، فاأ�سل ذلك ��ستعارة بت�سبيه �جلرم و�لذنب بالوزر، و�ساعت هذه �ل�ستعارة، قال 
تعاىل: {وهم يحملون اأوزارهم على ظهورهم} يف �سورة �لأنعام، كما يعرب عن �لذنوب 
بالأثقال قال تعاىل: {وليحملن اأثقالهم واأثقاال مع اأثقالهم} )89( ، وحمل �لأوز�ر متثيل 
�لإثم  �سبه  فلما  منه،  تق�سيًا  ي�ستطيع  ل  �لثقل  بحامل  جر�ئمهم  تبعات  يف  وقوعهم  حلال 
بالثقل فاأطلق عليه �لوزر �سبه �لتورط يف تبعاته بحمل �لثقل على طريقة �لتخييلية، وح�سل 
من �ل�ستعارتني �ملفرقتني ��ستعارة متثيلية للهيئة كلها، وهذ� من �أبدع �لتمثيل �أن تكون 

�ل�ستعارة �لتمثيلية �ساحلة للتفريق �إىل عدة ت�سبيهات �أو ��ستعار�ت” )90( .
ويف هذ� �ملثال ي�رشح �بن عا�سور �لنتقال �ملجازي لكلمة “�لأوز�ر “ عن �أ�سلها �لدليل 
و�لآثام”  �لذنوب   “ معنى  على  لتدل  �لكلمة  �لقر�آين  �ل�سياق  ��ستعار  حيث  “�لأثقال”  وهو 
ت�سبيها لها بــ “�لأوز�ر” �أو “�لأثقال” حُتمل على �لظهور بجامع �مل�سقة. يقول �لدكتور عقيل 
�خلاقاين: ” و�إذ� كانت �لأوز�ر �أو �لأثقال قد ��ستعريت للذنوب و�لآثام، بجامع �مل�سقة، فاإنَّ 
�أن ي�سعها حاملها وي�سرتيح  �لأثقال ميكن  �أو  �لتي ت�سببها هذه �لأحمال  �مل�سقة �جل�سدية 
�لذنوب  تنتج عن  �لتي  �لنف�سية  �مل�سقة  �أو تعب من حملها. ولكنَّ  بثقلها  �أح�ضَّ  منها، كلما 
ينوء  يبقى  ه  فاإنَّ حياته،  يف  عليها  يندم  �أو  عنها  يتب  ومل  �لإن�سان  يقرتفها  �لتي  و�لآثام 
بحملها، ول ي�ستطيع �أن يتخل�ض �أو �أن ي�سرتيح منها، �إذ تبقى تر�فقه وهو يو�جه عر�سات 
�لقيامة، حتى يقاد بها �إىل جهنم. من هنا ن�ستطيع �أن ندرك �ل�رشَّ �لبياين يف ��ستعمال هذه 
�أثقال على ظهورهم، ل ميلكون حرية و�سعها  �أ�سخا�سا يحملون  لنا  تر�سم  �إذ  �ل�ستعارة، 
�أو �ل�سرت�حة منها، وهم يف طريقهم �إىل جهنم، وبهذ� تت�ساعف عليهم �ل�سد�ئد �لنف�سية، �إذ 

يو�جهون ما كانو� يكذبون به )91( . 
ال�شكل الثالث- االنتقال عن طريق الكناية: ◄

�لكناية، يف ��سطالح علماء �لبيان:« لفظ �أطلق و�أريد به لزم معناه، مع جو�ز �إر�دة 
�ملعنى �لأ�سلي” )92( .. 

فال  �ملعاين  من  معنى  �إثبات  �ملتكلم  يريد  �أن  »�لكناية  �جلرجاين:  �لقاهر  عبد  يقول 
يذكره باللفظ �ملو�سوع له يف �للغة، ولكن يجيء �إىل معنى هو تاليه، وردفه يف �لوجود، 
فيومئ به �إليه، ويجعله دلياًل عليه« )93( .. فاملتكلم يرتك �للفظ �ملو�سوع للمعنى �لذي يريد 
�آخر تابع للمعنى �لذي يريده، فيعرب به  �آخر مو�سوع ملعنى  �إىل لفظ  �لتحدث عنه، ويلجاأ 

عنه. 
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�أ�سلوب �ملجاز ي�ستمل على قرينة  �أنَّ  �أ�سلوب �ملجاز يف  �لكناية عن  �أ�سلوب  ويختلف 
متنع من �إر�دة �ملعنى �لأ�سلي، �أما �لقرينة يف �أ�سلوب �لكناية فاإنها ل متنع �إر�دة �ملعنى 

�لأ�سلي 
وقد حفل �لقر�آن �لكرمي بكثري من �لألفاظ �ملنتقلة على هذه �ل�سورة، حيث توقف �بن 
عا�سور رحمه �هلل تعاىل يف تف�سريه على هذه �لألفاظ مو�سحًا و�سارحًا هذ� �لنتقال �لدليل 

لهذه �لألفاظ، وفيما ياأتي اأمثلة مو�شحة لذلك: 
كلمة »الغائط«: . 1

�نتقلت  ثم  �ملنخف�ض،  �ملكان   “ �لأ�سلية  دللتها  يف  تعني  �لتي  “�لغائط”  فكلمة 
اأَْو  ى  دللتها �حلقيقية �إىل معنى �آخر جمازي، فعند تف�سري قوله تعاىل: {َواإِْن ُكْنُتْم َمْر�شَ
َحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط} )94( قال �بن عا�سور: ” من �لغائط كناية عن  َعَلى �َشَفٍر اأَْو َجاَء اأَ
ق�ساء �حلاجة �لب�رشية، �ساع يف كالمهم �لتكّني بذلك لب�ساعة �ل�رشيح. و�لغائط: �ملنخف�ض 
من �لأر�ض، وما غاب عن �لب�رش، يقال: َغاط يف �لأر�ض �إذ� غاب يغوط، فهمزته منقلبة عن 
بعيد  �إىل مكان منخف�ض من جهة �حلي  يذهبون عند ق�ساء �حلاجة  �لعرب  �لو�و، وكانت 
عن بيوت �سكناهم، فيكنون عنه: يقولون ذهب �إىل �لغائط �أو تغّوط، فكانت كناية لطيفة ثم 

��ستعملها �لنا�ض بعد ذلك كثري�ً حّتى �ساوت �حلقيقة” )95( . 
ويف هذ� �ملثال ي�رشح �بن عا�سور �لتطور �لدليل لكلمة “�لغائط” �لتي �أ�سبحت تعرب 
“ �ملنخف�ض من  �إنها غادرت �ملعنى �لأول وهو  عن �حلدث �ملخ�سو�ض دون �سو�ه، حيث 
�لأر�ض”، حتى �سار �ملعنى �ملخ�سو�ض حقيقة فيها؛ �ذ ل يفهم عند �إطالق هذ� �للفظ �إل 

�ملعنى �لذي نقل له. 
كلمة “الرََّفُث”: . 2

َفُث اإِىَل ِن�َشاِئُكْم} )96( . قال �بن  َياِم الرَّ فعند تف�سري قوله تعاىل: {اأُِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة ال�شِّ
عا�سور: ” و�لرفث يف »�لأ�سا�ض« و »�للِّ�َسان«: �أن حقيقته �لكالم مع �لن�ساء يف �سئون �للتذ�ذ 

بهن، ثم �أطلق على �جلماع كناية” )97( . 
ويف هذ� �ملثال يو�سح �بن عا�سور �نتقال كلمة “�لرفث” عن �أ�سل و�سعها �لد�ل على 

“فح�ض �لكالم” �إىل معنى كنائي جديد يدل على “�جلماع “وما يتعلق به. 
قال �أبو عبيدة: ” �لرفث: �للغو من �لكالم، يقال: )رفث يف كالمه يرفث و�أرفث( : �إذ� تكلم 
بالقبيح، ثمَّ جعل كناية عن �جلماع عن كل ما يتعلق به، فالرفث بالل�سان: ذكر �ملجامعة 

وما يتعلق بها، و�لرفث باليد: �للم�ض، وبالعني: �لغمز، و�لرفث بالفرج: �جلماع”. )98( . 
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وبعد فهذه كانت �أهم مظاهر �لتطور �لدليل �لتي وقف عندها �بن عا�سور ليكون بهذ� 
قد تتبع رحمه �هلل تعاىل مظاهر �لتطور �لدليل باأنو�عه �ملختلفة؛ “ تطور �لدللة من معنى 
لغوي عام �إىل معنى �رشعي خا�ض، وتطور �لدللة من معنى خا�ض �إىل معنى عام، و�نتقال 
... ليكون ممن كان لهم عناية و��سحة بهذه  �إىل معنى جمازي،  �لدللة من معنى حقيقي 
�لظاهرة، حيث نّبهت تف�سري�ته لألفاظ �لقر�آن �لكرمي، �أّن �لقر�آن �لكرمي �أك�سب بع�ض �لكلمات 

دللت جديدة و��ستعمالت مل تكن تعهدها �لعرب قبل نزوله. 

اخلامتة: 
ثناًء  �خللق  كلها، ل يح�سي  �ملحامد  �أهل  وباطنًا، هو  و�آخر�ً، وظاهر�ً  �أوًل  �حلمد هلل 
عليه، فله �حلمد ملء �ل�سمو�ت وملء �لأر�ض وملء ما بينهما وملء ما �ساء من �سيء بعد، 

�أهل �لثناء و�ملجد، وكلنا له عبد. 
ويف اخلتام اأقف يف نهاية هذا البحث م�شجالً اأهم النتائج على النحو االآتي: 

اأوالً: مبجيء �لإ�سالم ونزول �لقر�آن تغريت دللت كثري من �لألفاظ بالتو�سيع تارة . 1
�للفظ  د�مت دللة  �للغة يف دللتها ما  دليل على طو�عية  �لنقل، وهذ� كله  �أو  �لت�سييق  �أو 

ومدلوله ي�سمح بذلك. 
�أغلب . 2 �لقر�آين وك�سف- رحمه �هلل- يف  تو�سع �بن عا�سور يف در��سته للفظ  ثانياً: 

�ملو��سع عن �لعالقة بني �لدللتني �لتف�سريية و�للغوية. م�ستفيد�ً من �أئمة �للغة �ملعتربين 
يف ذلك باإير�د �أقو�لهم يف ثنايا �لتف�سري. 

ثالثاً: �بن عا�سور عند وقوفه على هذه �لألفاظ، قد �أ�سار �إىل مفهومها �لقدمي �لذي . 3
يف  �لقر�آن  ونزول  �لإ�سالم  دور  ليو�سح  �جلديد،  ومفهومها  �للغوي  باملعنى  عليه  ��سطلح 
تطور دللت �ألفاظ �للغة �لعربية. وليتب�رش �لقاري نو�حي �إعجازه. فقد كان ميكن �ن تنزل 
�لكرمي عن معنى  �لقر�آن  ذلك، خلرج  كان  ولو   ، بها  نزلت  �لتي  �للغة  على غري  �لقر�آن  لغة 
�ملعجزة، وملا كان هناك معنى للمطالبة بالإتيان ب�سورة من مثله، لكن ولكي تقوم �حلجة، 
كان وجه �لتدبري �أن تكون لغة �لقر�آن منتمية �إىل لغة �لعرب من جهة. وتكون قد جتاوزت 
هذ� �لنمط، وهذه �ملعاين �ملعروفة لديهم قبل �لإ�سالم من جهة �أخرى، وهذ� بال �سك وجه من 

وجوه �إعجاز �لقر�آن �لكرمي و�لذي �أر�د �بن عا�سور �أن يربهن له. 
در�سًا . 4 بها  و�لعناية  �إليها  �للتفات  ينبغي  لغوية  ثروة  عا�سور  �بن  تف�سري  رابعاً: 

وحتلياًل ملادته، و�لإفادة مما فيه من م�سائل لغوية، �سيما ما يتعلق بدر��سة �لتغري�ت �لتي 
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من  وغريها  تف�سري�تهم  يف  �ملف�رشين  �ختالف  فهم  يف  ي�ساعد  مما  �لألفاظ،  على  طر�أت 
�لق�سايا �ملتعلقة. 

و�ملجاز . 5 �ل�ستعارة  يف  متمثاًل  �ملجاز  طريق  عن  �لدللة  لنتقال  كان  خام�شاً: 
�ملر�سل و�لكناية، �لأكرث من مظاهر �لتطور �لدليل، ما جعل �بن عا�سور يوؤكد على �أهميته 

يف �لتطور �لدليل. 
�أثر و��سح يف . 6 �هتم �بن عا�سور بذكر �لأ�سل �ل�ستقاقي للفظ ملا له من  �شاد�شاً: 

�إعطائه �ملرونة للفظ لينتقل من دللة لأخرى، لذ� كان حر�ض �بن عا�سور على بيان �لأ�سل 
و�لنقل و�ل�ستقاقات �ملختلفة له بو�سفها �أثر�ً من �آثار هذ� �لتطور 

وبعد فاإنني ل �أدعي �أنني �أحطت بكل ما يت�سل مبو�سوع �لتطور �لدليل للفظ �لقر�آين 
بهذ�  تعاىل  �هلل  رحمه  عنايته  عن  للك�سف  متو��سعة،  حماولة  هي  و�إمنا  عا�سور،  �بن  عند 
ق�رشت  و�إن  و�ملنة،  �حلمد  وله  وحده  �هلل  فمن  �أح�سنت  فاإن  تف�سريه،  جو�نب  من  �جلانب 

و�أخطاأت فمن نف�سي و�ل�سيطان. 
�سيدنا  و�أ�سلي على  �أهله،  و�أثني عليه مبا هو  �لقدير جل يف عاله،  �هلل  �أحمد  و�أخري�ً 

�ملبعوث رحمة للعاملني باحلق ب�سري�ً ونذير�ً وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليمًا كثري�. 
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