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اإلظهار فً مقام اإلضمار فً سورتً األنفال والتوبة من خبلل تفسٌر التحرٌر والتنوٌر للطاهر 

 (هـ1393ت )بن عاشور 

 (دراسة تحلٌلٌة)

 

 عدادإ

 صبلح فاروق محمد عبد المنعم 

 محمد عطا ٌوسفأ.د 

 الدراسات اإلسالمٌة كلٌة األداب _ جامعة طنطااستاذ 

 أ.د ٌاسر عطٌة الصعٌدي

 داب _ جامعة المنوفٌةألالدراسات اإلسالمٌة كلٌة اأستاذ 

 د مشرف خضرأ.د محم

 داب _ جامعة طنطاألالبالغة والنقد كلٌة اأستاذ 

 المستخلص:

 الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على َمن أرسله هللا رحمة للعالمٌن.. وبعد،،،
فإن اإلعجاز البالغً للقرآن الكرٌم من أعظم وجوه اإلعجاز؛ ألنه تخلل كل آٌات القرآن الكرٌم 

هذا اإلعجاز ظاهرة ومفرداته؛ وألنه مصدر التحدي األول للعرب وقت نزوله، ومن مظاهر 
، ووقع  ٌُكسب الكالم جماًلا وبهاءا بالغٌة هً" ظاهرة اإلظهار فً مقام اإلضمار"، فهً فن جمٌل 
ا بٌن آٌات القرآن الكرٌم، وقد كان السبب فً اختٌار هذا الموضوع هو العمل على إظهار  كثٌرا

مار فً موطنه إعجاز، إعجاز القرآن الكرٌم، وبٌان أن اإلظهار فً موطنه إعجاز كما أن اإلض
ا اهتم بهذه  وكل ٌإدي دوره فً حبك وسبك ٌبرز المعنى وٌقوٌه، خاصة أنً اخترت تفسٌرا
الظاهرة وهو تفسٌر اإلمام الطاهر بن عاشور)التحرٌر والتنوٌر(، واخترت كذلك سورتٌن 

تبعت المنهج عظٌمتٌن من سور القرآن هما: سورتا األنفال والتوبة مما تدور الدراسة حولها، وقد ت
اًلستقرائً التحلٌلً فتتبعت مواضع اإلظهار فً مقام اإلضمار فً تفسٌر ابن عاشور، ودرست 
اآلٌات وحللت ما أمكننً من ذلك، وكذلك تتبعت اآلٌات التً لم ٌنص علٌها اإلمام ووجهتها ما 

لم ٌذكرها؛ أمكننً ذلك حتى ٌكتمل البحث بجمٌع المواضع التً ذكرها اإلمام ابن عاشور والتً 
ا للفائدة، وقد خلصت بعد فراغً من الرسالة قدر طاقتً إلى:  تتمٌما

ممن األهمٌمة بمكمان، ودراسمته ممما ٌعمد ممن مظماهر « اإلظهار فً مقام اإلضممار»أنَّ ظاهرة  -1
 إعجاز القرآن الكرٌم البالغً.

ٌٌِّن قمد عنموا بهمذا اللمون ممن البمدٌع -2 ، والبٌمان، لكمن لمم أنَّ علماءنا وأئمتنا من المفسرٌن والبالغ
 بل فً الغالب أشاروا إلٌها. -على حدِّ علمً–ٌتناولوا جمٌع مواضعه فً القرآن الكرٌم 

أن الغالب فً آٌات القرآن الكرٌم المتخللة لهذه الظاهرة هو إظهار اسم الجاللمة)هللا(، والحكممة  -3
ً نفم  السمامع ، وإدخمال الروعمة، وتربٌمة المهابمة فم-عمز وجمل-فً ذلك همً زٌمادة تعظمٌم هللا

 والمخاطب إضافة لما فٌه من أسرار تتجلى فً مواضعها.
بعد دراستً لهذه الظاهرة رأٌت أنَّ أكثر المفسرٌن عناٌةا بهما همو اإلممام الطماهر بمن عاشمور،  -4

 واإلمام الرازي، واإلمام الشوكانً، واإلمام أبو السعود.
 هذا وباهلل التوفٌق،،
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 الفصل الرابع

ٌَّة "مواضع اإلظهار فً مقام اإلضمار فً سورة األنفال فً  المبحث األول وٌشمل الدراسة التطبٌق

 تفسٌر اإلمام الطاهر بن عاشور"

.سورتً األنفال والتوبة، تفسٌر التحرٌر والتنوٌر ،اإلظهار اإلفتتاحٌة:الكلمات   

  

 المبحث األول
 مواضع اإلظهار فً مقام اإلضمار فً سورة األنفال فً تفسٌر اإلمام ابن عاشور والتعلٌق علٌها

ألنفمال إًل ألربعمة مواضمع فقمط، وهمً لم ٌتعرض اإلممام الطماهر بمن عاشمور فمً تفسمٌره لسمورة ا
 كالتالً مرتبة اآلٌات:

 الموضع األول:

   ﴿قوله تعالى
    
     

    
    

     
  ﴾  :[.19. ]األنفال 

همل همو للمشمركٌن،  ََّّ ُّ  ُّٱاختلف المفسرون لمن الخطاب فً قوله تعالى: »: قال الطاهر بن عاشور
إِْن َتْسَتْنِصممُروا ِفممً اْلُمْسممَتْقَبِل »أم للمممإمنٌنف فعلممى أنَّ الخطمماب للمممإمنٌن، فمعنممى اآلٌممة الكرٌمممة: 

ْوَم َبمْدر  َنْنُصْرُكْم  ٌَ     ﴿ «َفَقْد َنَصْرَناُكْم 
  ﴾ ممر  لَُكمممْم؛ ٌْ ُن َفُهممَو َخ ٌَّ َتَعمم ٌَ ممُث ًَل  ٌْ أي: إِْن ُتْمِسممُكوا َعممِن اْلِجَهمماِد َح

َتُكْم َوأَْعَداَدُكْم، َفؤَْنُتْم ِفً َحاِل اْلِجَهاِد ُمْنَتِصُروَن، َوِفً ٌن  لَِتْسَتْجِمُعوا قُوَّ مْلِم َقماِئُموَن ِبمؤَْمِر المدَّ َحماِل السِّ
الَِحةِ   .(1)«وتدبٌر شإونكم الصَّ

، ْوَم َبْدر  ٌَ َفاُخِر ِباْنِتَصاِرُكْم  َشاُجِر ِفً أَْمِر اْلَغِنٌَمِة، أَْو َعِن التَّ مر   وقٌل معناه: إِْن َتْنَتُهوا َعِن التَّ ٌْ َفُهَو َخ
 لَُكْم ِمْن ُوقُوِعِه. 

أي: َوإِْن َتُعوُدوا إِلَى َطلَمِب النَّْصمِر  ﴾ َّ   َّ﴿تعالىَوَقْولُُه 
 َنُعْد َفَنْنُصَرُكْم.

    ﴿ وقولمممممممممممممه تعمممممممممممممالى:
    ﴾ 

ُر َمْضُموِن اْلُحُصوِل إًِلَّ إَِذا اْسَتْنَصُروا  َُّّ  ُّٱتْعلٌِِل لَِتْعلٌِِق َمِجًِء اْلَفْتِح َعلَى أَْن  ٌْ اْلُمْشِعِر ِبؤَنَّ النَّْصَر َغ
ِ َتَعالى ِباهللَّ
(2). 

  ﴿: فعلممى هممذا الوجممه وهممو أنَّ الخطمماب فممً اآلٌممة للمممإمنٌن ٌكممون فممً قولممه
   ﴾  إظهممممممممار فممممممممً مقممممممممام

                                                           

 ( بتصرف.331 -9/333التحرير والتنوير: )(1)
 ( بتصرف.9/331: التحرير والتنوير: )(2)
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 ﴿، فعممدل إلممى اًلسممم الظمماهر، وهممو«وأن هللا معكممم»اإلضمممار؛ ألن مقتضممى الظمماهر أن ٌقممال: 
﴾. 

ِ ِبِهمْم ُهمَو : »قال اإلمام الطاهر بن عاشور مِة هللاَّ ٌَ ٌَمماِء إِلَمى أَنَّ َسمَبَب ِعَنا اِهِر؛ لِْْلِ
َفَعَدَل إِلَى اًِلْسِم الظَّ

 .(3)«إٌَِماُنُهمْ 

وأرى أنممه: لعممل السممر فممً ذلممك هممو تحممرٌض علممى اسممتكمال صممفات المممإمنٌن والثبممات علٌهمما، 
والمداومة على اًلتصاف بهذا الوصف العظٌم فهً باب النصر األكبر فً بدر، وفً غٌرها، ولعلَّ 

ٌَّة ٌفٌد ذلك.  التعبٌر بالجملة اًلسم

ا؛ لتؤكٌد معٌة هللا للمإمنٌن ومإازرته لهم،  والتذٌٌل بهذه الجملة)وأن هللا مع المإمنٌن(وإٌراده مإكدا
وعدم تخلٌه عنهم، وًلشك أنهم فً هذا الموقف أحوج ما ٌكونون لهمذه المعٌمة؛ لٌثبتموا وتكمون لهمم 
الغلبة، وٌتآزر معهم اإلظهار فً موطن اإلضمار هنا، والتعبٌمر بلفمظ الجاللمة)هللا( دون غٌمره ممن 

 هذا سبب آخر للنصر وهو ما اختصت به هذه األمة.األوصاف إللقاء الروع فً قلوب أعدائهم و

 الموضع الثانً:

    ﴿ قوله تعالى:
  

     
   

    
    

   ﴾   :[.36. ]األنفال 

ٌَُقاَل: : »قال اإلمام ابن عاشور اِهِر أَْن  ٌُْحَشُرونَ »َكاَن ُمْقَتَضى الظَّ َم  ، َكَما َقاَل ِفً «َوإِلَى َجَهنَّ
ِة اأْلُْخَرى ٌَ    ﴿:اآْل

   
    

 ﴾   :ا َعلَى ِخاَلِف 12]آل عمَران [ َفَعَدَل َعِن اإْلِْضَماِر ُهَنا إِلَى اإْلِْظَهاِر َتْخِرٌجا
اِهِر؛   ُمْقَتَضى الظَّ

ٌَُعاَد اْستِْحَضاُر َوْصِفِهْم بِاْلُكْفِر  ْفَصاِح َعِن التَّْشِنٌِع بِِهْم فًِ َهَذا اإْلِْنَذاِر َحتَّى  ِبؤَْصَرِح ِعَباَرة ، َوَهَذا لِْْلِ
ِف اْلَقَواِفً:]البسٌط[ ٌْ  َكَقْوِل ُعَو

ؤؤؤؤؤؤر  ُوُوالَؤؤؤؤؤؤَد َ  ؤؤؤؤؤؤُرمر َمؤؤؤؤؤؤنك ُوبك مر أُكك َك  اللُّؤؤؤؤؤؤ
 

ؤؤر  ُوُمؤؤا ُولُؤؤُدا  ؤؤُرمر َمؤؤنك ُوبك مر أُكك َك  (4)ُواللُّؤؤ
 

اَدِة َتْشِنٌِع َوْبر  اْلَمْهُجوِّ ِبَتْقِرٌِر اْسِمِه َواْسِم اللُّْإِم  ٌَ الَِقْصِد ِز ا َبلٌِغا َه ِبِه َتْشِبٌها  .(5)«الَِّذي ُشبِّ

                                                           

 (.9/331التحرير والتنوير: ) (3)
الكامل في المغة البيت لعويف، وىو رجل من بني سعد بن نصر بن كعين الغاني، وىو من البسيط. ينظر:  (4)

المحقق: محمد أبو الفضل  ىـ(285المؤلف: محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )المتوفى:  واألدب
  م 1997 -ىـ  1417الطبعة: الطبعة الثالثة  القاىرة –الناشر: دار الفكر العربي (. 3/58)إبراىيم

 (.9/342: التحرير والتنوير: )(5)
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بدل  ﴾    ﴿ وٌمكننا القول بؤن إعادة لفظ
ٌَّن  جمزاء إنفماقهم أمموالهم  -سبحانه وتعمالى–اإلتٌان بالضمٌر؛ لبٌان مصٌرهم فً اآلخرة، بعد أن ب

ٌُغلبون كمما فً الدنٌا، ففوق أنهم ٌتحسرون على إنفاق أموالهم على حبهم لها  دون طائمل، وأنهمم سم
 فعل أبو جهل فً بدر هو ومن معه، فقرر مصٌرهم فً اآلخرة بالحشر فً نار جهنم، وهللا أعلم.

والتعبٌممر باسممم الموصممول)الذٌن كفممروا( لْلشممارة إلممى أن فممً صمملته ممما ٌممدل علممى الجممزاء، فسممبب 
ا بمممؤن همممذا حشمممرهم فمممً جهمممنم همممو كفمممرهم الممممدلول علٌمممه بالصممملة)كفروا(، كمممما أن فٌممم ه إشمممعارا

ا لهم حتى فً اآلخرة، ممما ٌمدل علمى زٌمادة قمبحهم والتشمنٌع علمٌهم،  الوصف)الكفر( سٌظل مالزما
ا من اًلتصاف بهذا الوصف الذمٌم، وهذا من دًلًلت اإلظهار فً موطن اإلضمار.  تنفٌرا

 الموضع الثالث:

    ﴿ :قوله تعالى
    

   
   

     
    ﴾   

 [.43]األنفال: 

ممممماِهُر َمْوِضمممممَع اْلُمْضمممممَمِر ِفمممممً َقْولِمممممهِ »: قؤؤؤؤؤال اإلمؤؤؤؤؤام الطؤؤؤؤؤاهر بؤؤؤؤؤن عاشؤؤؤؤؤور  ﴿َوُوِضمممممَع الظَّ
    ﴾  :قُوَل ٌَ ُه َسلَّمَ »ُدوَن أَْن  ؛ لَِقْصِد «َولَِكنَّ

ا ِبَهَذا اْلَحِدٌثِ  ِتِه، َواْهِتَماما ٌَ ُه ِبِعَنا ِ، َوأَنَّ اَدِة إِْسَناِد َذلَِك إِلَى هللاَّ ٌَ  .(6)«ِز

  ﴿:: إظهمممار لفمممظ الجاللمممة فمممً قولمممه تعمممالى-وهللا أعلؤؤؤم بمؤؤؤراد –وأرى
 ﴾   مُه َسملَّمَ »قوله: ُدوَن ؛ إلدخمال الروعمة والجمالل فمً قلمب «َولَِكنَّ

ٌُقلِّمل عمدد المشمركٌن فمً  السامع، وتربٌة المهابة فً نف  المإمن، فبدونه سبحانه وتعالى، لم ٌكن ل
 -صملى هللا علٌمه وسملم–وحتى ٌكون ذلك أدعى لتحرٌض النبً  -صلى هللا علٌه وسلم–منام النبً 

 وَمْن معه. -صلى هللا علٌه وسلم–إللقاء القوة والشجاعة فً نف  النبً  للصحابة للقتال، وكذلك

 الموضع الرابع:

     ﴿:قوله تعالى
    
   
    

    
  ﴾   :[.52. ]األنفال 

ا اإْلِْظَهاُر ُهَنما ِفمً َمَقماِم اإْلِْضمَماِر، َفاْقَتَضماهُ أَنَّ اْلُكْفمَر ُكْفمر  ِبَمما : »قال اإلمام الطاهر بن عاشور َفؤَمَّ
اِت ِبُعْنوَ  ُدلَّ َعلَى الذَّ ٌَ اُت إِلَى اْسِم اْلَجاَللَِة؛ لِ ٌَ ِ، َفؤُِضٌَفِت اآْل ْرِجُع إِلَى ِصَفاِت هللاَّ ، َوُهمَو ٌَ اِن اإْلِلَِه اْلَحمقِّ

ُة. ٌَّ  اْلَوْحَداِن

ات  َدالَّة  َعلَى ُثُبوِت ِرَسالَِة ُمَحمَّ  ٌَ ا آِل ْكِذٌِب َتْكِذٌبا ا اإْلِْضَماُر ِفً آِل ِعْمَراَن؛ َفلَِكْوِن التَّ َصلَّى هللاُ -د  َوأَمَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِمٌِر َعلَ -َعلَ اُت إِلَى الضَّ ٌَ َكلُّمِ ، َفؤُِضٌَفِت اآْل  .(7)«ى اأْلَْصِل ِفً التَّ

                                                           

 (.13/24: التحرير والتنوير: )(6)
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، وكمان مقتضمى الكمالم  اإلظهار جاء فً مقام اإلضمار هنا فمً لفمظ الجاللمةوأرى أن 
أن ٌظهر فً األول، وٌضمر فً الثانً والثالث، لكنه عدل عن ذلك فؤظهر فً الجمٌع، وجاء فٌهما 

 وحدانٌته.؛ وذلك لمناسبته لجحودهم األدلة على  باسم هللا األعظم

وإدخال الروعة وتربٌة المهابة فً نفو  السمامعٌن،  -عزَّ وجلَّ –إضافة لما فً ذلك من تعظٌم هللا 
 وهللا أعلم بمراده.

 المبحث الثانً

 مواضع زائدة من اإلظهار فً مقام اإلضمار فً سورة األنفال.

 الموضع األول: 

  ﴿قوله تعالى: 

     

    

    

   

     ﴾  :[.1]األنفال 

ن: ٌك  هذ  اآلٌة تحتوي على موضع

   ﴿ : قوله تعالى:األول -

    

  َّ﴾ :قل »، حٌث كان مقتضى الكبلم أن ٌقول

م ذكر األنفال، لكنه عدل عن ذلك، فوضع االسم الظاهر«هً هلل والرسول  ؛ ألنَّه تقدَّ

 موضع الضمٌر؛ فقال﴿ 

 .﴾ا

ٌِّن أوالا معنى كلمة  نزول ، وسبب «األنفال»وقبل الكبلم فً بٌان السر الببلغً وراء ذلك نب

 اآلٌة، ومعناها، ثمَّ بٌان السر وراء اإلظهار الذي ٌقتضً اإلضمار.

: معنى كلمة األنفال:  أوالا

لُّ ُعلُى ُعُطاء  : »ٌقول اإلمام ابن فارس در ٌُ لٌ ُصَحٌٌح  مر أُصك هر  ،)ُنُفلُ( النُّونر ُوالكُفاءر ُوالبلَّ . َمنك ُطاء  ُوإَعك

لر الكُكثٌَرر  جر ُفلر: الرَّ وك بُلَة. ُوالنَّ هر ُنافَلُةر الصَّ . ُوَمنك ثر اُل ُتَجبر ٌك َع َمنك ُح وك ةر الطَّ ٌَّ افَلُةر: ُعَط  الكُعُطاَء. النَّ

  

                                                                                                                                                                          

 (.13/43التحرير والتنوير: )(7)
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، وتختص بالعطٌة التً ال تجب، «الزٌادة»ترطلق فً األصل على « األنفال»أنَّ  ٌتضح مما سبق

، حٌث إنها زٌادة على المقصود من الجهاد، وهو الظفر على األعداء «الغنٌمة»وتطلق على 

 إلعبلء راٌة الحق.

ّمٌت بوٌلتقً المعنى اللغوي المعجمً مع المعنى الشرعً فً أنَّ األنفال هً الغنائم؛ و  ذلكسر

 ،(8)رويزائدة على ما هو أصلر األجَر فً الجهاد من الثواب األخ -تعالى–ألنها عطٌٌة من هللا 

ا وٌطلق   .(9)على ما ٌعطى بطرٌق التنفٌل زٌادةا على السهم من المغنمأٌضا

ا: سبب نزول اآلٌة الكرٌمة: ٌا  ثان

: أخرج اإلمام الترمذي  ، ُفقرلكتر ف  ٌك تر بَُس ر  َجئك مر ُبدك وك ٌُ ا ُكاُن  ، ُعنك أُبٌََه، ُقالُ: لُمَّ د  َن ُسعك ُعَب بك ُعنك مرصك

 ،َ ولُ هللاَّ ا ُرسر َرَكٌُن ٌُ َري َمُن المرشك ُ ُقدك ُشُفى ُصدك
ُو ُهُذا-إَنَّ هللاَّ ُف، ُفُقالُ:  -أُوك ُنحك ٌك ُهبك لًَ ُهُذا السَّ

ُس لًَ ُواُل لُكُ » ٌك ولر ُفُقالُ: « ُهُذا لُ سر لًَ ُببُلئًَ، ُفُجاُءنًَ الرَّ ٌربك ُطى ُهُذا ُمنك اُل  ٌرعك : ُعُسى أُنك  ُفقرلكتر

ُتنًَ ُولٌَ» ُك ُسأُلك ُو لُكُ  تلًَ، ُوُقدك ُصارُ  تسُ إَنَّ : ، ُقالُ: ُفُنُزلُتك «لًَ ُوهر

﴿  ﴾  ُة ٌُ اآل

 .(12)[1]األنفال: 

ا أخرج الحاكم وأقرَّ  الذهبً  َن ُعبَّاس  وأٌضا هرُما-ُعَن ابك ر ُعنك
ًُ هللاَّ َ -ُرَض ولُ هللاَّ ُصلَّى هللار -، أُنَّ ُرسر

َه ُوُسلَّمُ  ٌك :  -ُعلُ ر  ُم ُبدك وك ٌُ ا « ُمنك ُقُتلُ ُقتٌَبلا ُفلُهر ُكُذا ُوُكُذا»ُقالُ  اَت، ُوأُمَّ ٌُ ا ُت الرَّ ُخةر ُفُثُبتروا ُتحك ٌُ ا الكُمشك أُمَّ

، ُفإَنَّ  مك وُنا ُمُعكر َركر اَن: أُشك بَّ ُخةر لَلشُّ ٌُ َل ُوالكُغُنائَُم، ُفُقالَُت الكُمشك وا إَلُى الكُقتك انر ُفُتُساُرعر بَّ ، ا كر الشُّ مك أا لُكر ا َردك نَّ

 َ وَل هللاَّ وا إَلُى ُرسر ُتُصمر ا ُفاخك ُنا، ُفأُُبوك ٌك ترمك إَلُ ٌء لَُجئك ًك مك ُش َه ُوُسلَّمُ -ُولُوك ُكاُن فٌَكر ٌك ُقالُ:  -ُصلَّى هللار ُعلُ

 ﴾   ﴿: ُفُنُزلُتك 

ةَ  ٌَّ َو ُنهرمك بَالسَّ ٌك  .(11)ُفقرَسُمَت الكُغُنائَمر ُب

                                                           

 (.13/2: تفسير أبي السعود: )(8)
 (.13/2المصدر السابق: ) (9)
سنن الترمذي، كتـاب تفسـير القـرعن رـن رسـول ا  صـمى ا  رميـو وسـمم، بـاب مـن سـورة األنفـال، حـديث  (13)

َوَقْد َرَواُه ِسَماُك ْبُن َحْرٍب، َرْن ُمْصَعٍب، َأْيًضـا َوِفـي « َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ »(، وقال: 5/268(: )3379)
اِمتِ   .الَباِب َرْن ُرَباَدَة ْبِن الصَّ

ستدرك رمى الصحيحْين، كتاب التفسير، نزول القرعن في ما روي في المسند من القراءات وذكر الم (11)
َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َوَلْم »(، وقال: 2/241(: )2876الصحابة الذين جمعوا القرعن وحفظوه، حديث رقم )

حسان في تقريب صحيح ابن إلا ٌنظر، والحديث أخرجو اإلمام ابن حبان في صحيحو، كتاب الصمح، «ُيَخرَِّجاهُ 
المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي  حبان

ىـ(حققو وخرج  739ترتيب: األمير رالء الدين رمي بن بمبان الفارسي )المتوفى:  ىـ(354)المتوفى: 
 الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت(:. 5393حديث رقم ) (11/493)أحاديثو ورمق رميو: شعيب األرنؤوط

 .م 1988 -ىـ  1438الطبعة: األولى، 
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ص اإلمام الطبري ما ورد فً سبب نزولها، مما وري عن الصحابة   -رضً هللا عنهم–وقد لخَّ

ر  »فقال:  : ُنُزلُتك فًَ ُغُنائََم ُبدك هرمك ضر ، ُفُقالُ ُبعك ةر ٌُ ُبَب الََّذي َمنك أُُجلََه ُنُزلُتك ُهَذَ  اآلك ترلَُف فًَ السَّ  ؛ُواخك

 ًَّ بَ َه -أَلُنَّ النَّ ٌك ُوامٌ  -ُوُسلَّمُ ُصلَّى هللار ُعلُ لُى أُقك ، ُفأُبك ا ُعلُى ُببُلء  ُواما وُن ُمُع  ،ُكاُن ُنُفلُ أُقك ُوُتُخلَُّف آُخرر

 َ وَل هللاَّ َه ُوُسلَّمُ -ُرسر ٌك ُة ُعلُى -ُصلَّى هللار ُعلُ ٌُ ر ُهَذَ  اآلك
ُزلُ هللاَّ َب، ُفأُنك قَُضاَء الكُحرك ُد انك ُتلُفروا فٌَُها ُبعك ، ُفاخك

 َ ولر هللاَّ هرمك أُنَّ ُما ُفُعلُ فٌَُها ُرسر ٌرُعلِّمر ولََه،  َه ُوُسلَّمُ -ُرسر ٌك وُن: ... ، ُفُماض  ُجائَزٌ -ُصلَّى هللار ُعلُ ُوُقالُ آُخرر

ُما ُنُزلُتك ُهَذ َ بل  َ  إَنَّ وَل هللاَّ ُحاَب ُرسر ُض أُصك ؛ أَلُنَّ ُبعك ةر ٌُ َه ُوُسلَّمُ -اآلك ٌك ُنَم  -ُصلَّى هللار ُعلُ ُسأُلُهر َمُن الكُمغك

ر ُجَمٌُع ُذلَُك لَ 
َش، ُفُجُعلُ هللاَّ ٌك ُن الكُج ٌك ا ُب كا ا ر؛ إَذك ُكاُن َشرك ٌَّ َطَه إَ ٌرعك ُمتَُها، ُفلُمك  لُ قَسك ا ُقبك ئا ٌك َ صُ ُش وَل هللاَّ لَّى ُرسر

َه ُوُسلَّمُ  ٌك َ ، هللار ُعلُ وَل هللاَّ ُحاُب ُرسر وُن: ُبلك ُنُزلُتك أَلُنَّ أُصك َه ُوُسلَّمُ -ُوُقالُ آُخرر ٌك ُسأُلروا  -ُصلَّى هللار ُعلُ

ر   ُم ُبدك وك ٌُ ُنهرمك  ٌك ُمُة الكُغنٌَُمَة ُب وُنهرمك  ،قَسك ولََه در َ ُولَُرسر ر أُنَّ ُذلَُك هلَلَّ
لُُمهرمر هللاَّ ٌء.  ،ُفأُعك ًك ُس لُهرمك فٌََه ُش ٌك لُ

ُنى:  َضَع  «ُعنك »ُوُقالروا: ُمعك ُفاَل، ُوُقالروا:  ،«َمنك »فًَ ُهُذا الكُموك ُنك أُلروُنُك َمُن األك ٌُسك ُنى الكُكبُلَم:  ُما ُمعك ُوإَنَّ

َر ر:  ُر قك ٌُ ود   عر نر ُمسك ُفالُ »ُقدك ُكاُن ابك ُنك أُلروُنُك األك أكَوٌلَ « ٌُسك  .(12)«ُعلُى ُهُذا التَّ

ٌَّن ا سبق من الرواٌات ٌتب : أنَّ اآلٌة الكرٌمة نزلت فً شأن الغنائم، وحكم قسمها، وتوزٌعها ممَّ

حكم بها، فحدث خبلف بٌن  -صلى هللا علٌه وسلم–بعد غزوة بدر، خاصةا أنه لم ٌكن عند النبً 

اآلٌة، وتكرر السَال منهم، فنزلت  -صلى هللا علٌه وسلم–الصحابة، أو أنهم سألوا النبً 

 والجواب بعدها.

ا: معنى اآلٌة الكرٌمة:  ثالثا

ٌسألك »، هل هً الغنائم؟ والمعنى على «األنفال»اختلف العلماء من المفسرٌن فً معنى 

، وقال «أصحابك ٌا محمد عن الغنائم التً غنمتموها فً بدر لمن هً؟ فقل: هً هلل ولرسوله

ما شذ من المشركٌن إلى المشركٌن من عبد، آخرون: هً أنفال السراٌا، وقال آخرون: األنفال 

 أو دابة، وما أشبه.

 مناسبة:

سبب نزول اآلٌة المذكور سابقاا ٌٌَد أن المراد باألنفال الغنائم، فتكون هذ  اآلٌة قد نزلت أوالا 

ا للشقاق والنزاع الذي وقع بٌن -صلى هللا علٌه وسلم–لبٌان أنَّ الغنائم هلل ولرسوله  ؛ وذلك رفعا

ٌَّن سبحانه بعد ذلك حكم توزٌعها فً قوله تعالىالصحا  ﴿ :بة، ثمَّ ب

   

     

   

  

                                                           

المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  فسير الطبري = جامع البيان رن تأويل عي القرعنُينظر: ت (12)
لمحسن تحقيق: الدكتور ربد ا  بن ربد ا ىـ(313غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار ىجر الدكتور ربد السند وما بعدىا(.  13/367)التركي
 .م 2331 -ىـ  1422الطبعة: األولى،  الناشر: دار ىجر لمطبارة والنشر والتوزيع واإلرالن حسن يمامة
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     ﴾  :[.41]األنفال 

ا: هل فً اآلٌة الكرٌمة نسخ؟  رابعا

اختلف العلماء هل فً اآلٌة نسخ؟ وهل هً منسوخة بقوله 

  ﴿تعالى

     

   

﴾ ( 41اآلٌة من سورة األنفال رقم.) 

حكى هذا اإلمام القرطبً، ونسب هذا إلى الجمهور، ونسب إلى ابن عبد البر اإلجماع على أنَّ 

   ﴿: هذ  اآلٌة نزلت بعد قوله تعالى

﴾. 

وقٌل: إنها محكمة غٌر منسوخة، حكا  المازري وابن المنذر، والداودي، والقاضً عٌاض، 

ولٌست مقسومة بٌن  -صلى هللا علٌه وسلم–وابن العربً، وغٌرهم، وأن الغنٌمة لرسول هللا 

 .(13)الغانمٌن، وكذلك لمن بعد  من األئمة

ه لٌس بٌن اآلٌتٌن نسخ؛ ألنَّه : -وهللا أعلم–والصحٌح  من شروط النسخ استحالة الجمع بٌن أنَّ

ن، وهنا ٌمكن الجمع بٌن اآلٌتٌن، فإذا أمكن الجمع بٌن النصٌن امتنع النسخ. ٌك  النص

  ﴿ :: بأنَّ آٌةوتأوٌل ذلك

     

 َّ ﴾ هو بٌان إلجمال قوله   

 َّ ﴾  السورة الكرٌمة، فإنهما وردتا فً انتظام متصل فً أول

 .(14)من الكبلم

ا: السر فً اإلظهار فً مقام اإلضمار فً هذا الموضع:  خامسا

                                                           

ا  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح المؤلف: أبو ربد ي مع ألحكام القرعن = تفسير القرطبلجا:ا(13)
براىيمتحقيق: أحمد  ىـ(671األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى:   البردوني وا 

  م 1964 -ىـ 1384الطبعة: الثانية،  القاىرة –الناشر: دار الكتب المصرية (.8/2)أطفيش
 (.9/349: التحرير والتنوير، البن راشور: )(14)
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ٌَّن السر فً اإلظهار فً كلمة باألنفال؛ وذلك للداللة على أنهم لم ٌصٌبوها باجتهادهم، بل  ٌتب

وهذا هو سر اإلظهار فً األنفال  محض فضل من هللا وقوته، وأنَّهم نفلوها زٌادة على النصر،

ا للخبلف والنزاع الذي وقع بٌنهم  مرةا أخرى، ولم ٌكتَف بإضمارها؛ إلظهار هذا المعنى، ورفعا

 .(15)فً قسمة الغنائم، وخاصةا أنها أحلت لهم ولم تحل ألحد  قبلهم

اآلٌة، فقال فً هذ  « األنفال»وقد علَّق اإلمام ابن عرفة فً تفسٌر  على علة اإلظهار فً لفظ 

 ﴿ :، كما قال تعالى«قل هً هلل وللرسول»واألصل أن ٌقال: » :-رحمه هللا–

    

     ﴾  :لكنه أعٌد الظاهر  [،222]البقرة

وٌفعل ه ٌحكم ما ٌرٌد فحكمها هلل باعتبار أصل الشرٌعة؛ ألنَّ  ،هنا، والمعنى حكمها هلل والرسول

، فقال:-، «ه هو المبلغ عن هللاألنَّ  ؛ما ٌشاء، والرسول باعتبار التبلٌغ السَال » ثمَّ طرح سَاالا

 أن ٌعطٌه العبد الفبلنً، فٌقول سأل رجبلا  نك هو بمنزلة مُ  :عن إعطائها فكٌف طابق الجواب، قلنا

 .(16)«له: كٌف نعطٌك وهو شركة بٌنً وبٌن فبلن؟

 ﴿  : قوله تعالى:الكرٌمةالموضع الثانً فً اآلٌة  -

   

    

   

   ﴾  :[.1]األنفال 

م ذكر ، فعدل عن ذلك «وأطٌعو  ورسوله»كان مقتضى الظاهر والكبلم أن ٌقول:  ؛ ألنَّه قد تقدَّ

 ﴿ موضع الضمٌر، فقال:« اسم الجبللة»بوضع االسم الظاهر 

  ﴾. 

: هو تأكٌد األوامر الواردة فً اآلٌة الكرٌمة، حٌث أمر بتقوى هللا، -وهللا أعلم–والسر فً ذلك 

وإصبلح ذات بٌن المَمنٌن، واألمر بطاعة هللا ورسوله، والتسلٌم والرضا بحكم هللا ورسوله فً 

من إدخال  -عزَّ جاهه وجلَّ ثناَ -ولما فً ذكر اسم هللا وهو اسمه األعظم شأن األنفال والغنائم، 

                                                           

َصـمَّى -َرْبـِد المَّـِو، َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل المَّـِو  ْبـنِ  َجـاِبرِ ىذا ما أخرجو اإلمامان )البخاري ومسـمم( رـن  يدلُّ رمى (15)
ْنِبَياِء َقْبِمي: ُنِصْرُت ِبالرُّْرِب َمِسيَرَة َشْيٍر، َوُجِعَمْت »: -اُ  َرَمْيِو َوَسمَّمَ  ِلـي ُأْرِطيُت َخْمًسا َلْم ُيْعَطُينَّ َأَحٌد ِمَن اأَل

، َوُأِحمَّْت ِلي الَغَنائِ  اَلُة َفْمُيَصلِّ ُم، َوَكاَن النَِّبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُيوًرا، َوَأيَُّما َرُجٍل ِمْن ُأمَِّتي َأْدَرَكْتُو الصَّ
ًة، َوُبِعْثُت ِإَلى النَّاِس َكافًَّة، َوُأْرِطيُت الشََّفاَرةَ  –بخاري، كتاب الصالة، باب قول النبي صحيح ال«. َقْوِمِو َخاصَّ

(، وصـحيح مسـمم، 1/168(: )427ُجعمت لـي األرض مسـجًدا وطيـوًرا، حـديث رقـم ) -صمى ا  رميو وسمم
 (.1/373(: )521كتاب المساجد ومواضع الصالة، حديث رقم )

أبو ربد ا  المؤلف: محمد بن محمد ابن ررفة الورغمي التونسي المالكي،  تفسير اإلمام ابن ررفة(16)
 تونس –الناشر: مركز البحوث بالكمية الزيتونية (.3/277)ىـ(المحقق: د. حسن المناري833)المتوفى: 

 : م 1986الطبعة: األولى، 
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الروعة وتربٌة المهابة، ومما ٌٌَد ذلك سبب النزول المذكور سابقاا فً فصل التعرٌف بالسورة 

ا من زٌادة تعظٌم هلل (17)الكرٌمة ، وكذلك فً إظهار اسم -سبحانه وتعالى-، ولما فً ذلك أٌضا

 اواجتنبو -تعالى–ورسوله فاتقو   -تعالى–إذا كان أمرر الغنائم هلل لحكم، والمعنى: تعلٌل لالجبللة 

أو فاتقو  فً كل ما  -تعالى–واالختبلف الموَجَب لسخط هللا  ،ما كنتم فٌه من المشاجرة فٌها

ل فٌه ما هم فٌه دخوالا  ،ون وما تذرونتتأ ٌّا فٌدخر  .(18)ا أول

 :ًالموضع الثان 

   ﴿ :قوله تعالى

    

   

   

   

    ﴾   :[.2]األنفال 

 المعنى اإلجمالً لآلٌة:

 :(19)للمَمنٌنجمعت هذ  اآلٌة الكرٌمة والتً بعدها خمس صفات 

 .الجلٌل لمقامها استعظاما  ؛خافت وفزعت قلوبهم -تعالى–: أُنهم إَذا ذكر هللا األرولى -

 ابربهم، ونشاطا  انا ٌوٌق ا،وتصدٌقا  ا،إٌَمانا  زادتهم -تعالى–علٌهم آٌات هللا  تتلى: إذا الثانٌة -

 .فً أُعمالهم

 .وال ٌفوضون أرمورهم لسوا  ،على ربهم، فبل ٌعتمدون على غٌر متوكلون : الثالثة -

الخضوع، مواقٌتها، مع : ٌقٌمون الصبلة بشروطها، وأركانها، وأذكارها، والرابعة -

 .، واالتعاظ بتبلوة القرآن، واالعتبارالخشوعو

  ﴿: الخامسة -

  ﴾  األموال واألرزاقعطٌناهم من أومما ُ :أُي ،

 تعالى.  ألُمر هللاوالخٌر، امتثاالا ٌنفقون فً وجو  البر 

 مناسبة اآلٌة لما قبلها:

                                                           

 ُينظر: فصل التعريف بسورتي األنفال والتوبة: ص (17)
 .لبنان -(، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت4/3ُينظر: تفسير أبي السعود: ) (18)
ومــا بعــدىا(، والتفســير الوســيط، لمجمورــة مــن العممــاء، ب شــراف مجمــع  15/453ُينظــر: تفســير الــرازي: ) (19)

 (.9/164(، وتفسير الشيخ المراغي: )1583، 3/1582البحوث اإلسالمية باألزىر الشريف: )
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هر : »-رحمه هللا–ٌقول اإلمام الرازي  لُمك أُنَّ ا ُقالُ:  -ُتُعالُى–اعك   ﴿ لُمَّ

   

  ﴾  ا ُتلكَزما ٌَُماَن مرسك ُن اإلك ُتُضى ُذلَُك ُكوك ُواقك

اُعَة، وَل  لَلطَّ صر ُد حر لر إاَلَّ َعنك صر ٌُحك ٌَُماُن اُل  ُن أُنَّ اإلك ٌَّ ، ُوُب ح  ُوُتفكَصٌل  َة ُمَزٌُد ُشرك ٌُ ُشُرُح ُذلَُك فًَ ُهَذَ  اآلك

اُعاَت ُفُقالُ   ﴾   ﴿ :ُهَذَ  الطَّ

ةُ  ٌُ  .(22)«اآلك

 موضع اإلظهار فً مقام اإلضمار فً اآلٌة الكرٌمة.

  ﴿ :فً مقام اإلضمار هنا فً قوله تعالىإنَّ اإلظهار 

  ﴾  :وعلٌه »ولم ٌقل

   : قبل فً قوله« هللا»؛ لسابق ذكر «ٌتوكلون

؛ لٌذكرهم بنعمه التً ال تحصى وال «الربِّ »؛ ألنه موجب لمزٌد من التوكل علٌه، وال سٌما ذكر 

؛ لٌحقق «الرب -هللا»ترعد، وكذلك لمزٌد التفنن فً الخطاب، واألسلوب بالجمع بٌن اسمٌه تعالى 

وطاعة  -تعالى–هذا الغرض األساس من ذكرهما، وهو تقوى هللا، وإصبلح ذات البٌن، وطاعته 

وحكم رسوله فً شأن الغنائم، ٌضاف إلى  -تعالى–رسوله، والحث على الرضا والتسلٌم لحكمه 

ذلك ما فً ذكر هللا بربوبٌته من التعظٌم له سبحانه، وتربٌة المهابة وإدخال الروعة فً نفوس 

 المخاطبٌن.

 السر فً اإلظهار فً مقام اإلضمار فً هذا الموضع:

جد هذا الموضع  وآثر  -تعالى–فً الصفة الثالثة من صفات المَمنٌن، وهً التوكل على هللا ور

 ﴿على ما سوا ، والمعنى كما قال اإلمام ابن كثٌر: « الربِّ »سبحانه فٌه ذكر 

  ﴾   أُيك: 

وُن َسُوا ر  جر ٌُرك ا ر  ،اُل  ٌَّ وُن إاَلَّ إَ َصدر قك ٌُ هر، ُواُل  ،ُواُل  لربروُن الكُحُوائَُج إاَلَّ َمنك طك ٌُ وُن إاَلَّ بَُجُنابََه، ُواُل  لروذر ٌُ ُواُل 

فر فَ  ُتُصرِّ ، ُوأُنَّهر الكمر كرنك ٌُ ُشأك لُمك  ٌُ هر ُما ُشاُء ُكاُن، ُوُما لُمك  لُمروُن أُنَّ عك ٌُ َه، ُو ٌك ُغبروُن إاَلَّ إَلُ رك ُد ر ٌُ لكَك، ُوحك ً الكمر

َمهَ  ،اُل ُشَرٌُك لُهر  كك ُعقُِّب لَحر ُو ُسَرٌعر الكَحُسابَ  ،ُواُل مر  .(21)«ُوهر

صلى هللا علٌه -هذ  اآلٌة تحرٌض على التزام طاعة الرسول »وجاء فً التفسٌر الوسٌط: 

 (22)«فٌما أُمر به من قسمة الغنٌمة -وسلم

 :الموضع الثالث 

    ﴿ قوله تعالى:

  

                                                           

 (.15/453ُينظر: تفسير اإلمام الرازي: ) (23)
 (.4/13ُينظر: تفسير ابن كثير: ) (21)
 (.3/1582التفسير الوسيط، لمجمورة من العمماء، ب شراف مجمع والبحوث اإلسالمية باألزىر: ) (22)
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  ﴾   :[.8 -7. ]األنفال 

 فً هاتٌن اآلٌتٌن الكرٌمتٌن موضعان:

    : قوله تعالى:الموضع األول -

    ،

بصٌغة اإلضمار؛ « وٌرٌد أن ٌحق الحق بكلماته»حٌث كان مقتضى الكبلم أن ٌقول: 

م ذكر  فً قوله تعالى      ﴿: ألنه قد تقدَّ

﴾  ،فأظهر فقال سبحانه: ﴿   

   

 ﴾ .اآلٌة 

 معنى اآلٌة الكرٌمة:

أوالا قبل الخروج  -تعالى–تصور اآلٌة الكرٌمة حال المسلمٌن فً غزوة بدر، حٌث وعدهم هللا 

قدر لهم الثانٌة، ولكنه لم ٌفصح  -سبحانه–بإحدى الطائفتٌن إما العٌر وإما النفٌر، ومع أنَّ هللا 

لهم عن ذلك؛ لٌستحثهم على الخروج، وكانوا ٌودون العٌر لسهولتها، وألنهم لم ٌستعدوا 

ا، وأراد هللا لهم شٌئاا آخر لهم فٌه الخٌر وجمع لهم بٌن  لؤلخرى، فبٌن سبحانه أنهم أرادوا شٌئا

 .(23)النصر والغنٌمة

 المضمر:السر فً وضع المظهر موضع 

قد اختار األفضل لهم ولدٌنه،  -تعالى–هو تقوٌة وتأكٌد ما فً معنى اآلٌة الكرٌمة من أنَّ هللا 

، وفٌه وعد هللا لهم بالنصر والظفر على ﴾َّ   ﴿وهو
                                                           

المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف  لبحر المحيط في التفسير(، 253، 2/249ُينظر: تفسير السمعاني: ) (23)
 ىـ(المحقق: صدقي محمد745بن رمي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى: 

(، 3/51: ، وتفسير اإلمام البيضاوي: )ىـ 1423الطبعة:  بيروت –الناشر: دار الفكر (5/277)جميل
تفسير حدائق (، 3/51والتفسير الوسيط، لمجمورة من العمماء، ب شراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزىر: )

ربد ا  األرمي العموي  بن المؤلف: الشيخ العالمة محمد األمين الروح والريحان في روابي رموم القرعن
الناشر: (.342، 13/341)إشراف ومراجعة: الدكتور ىاشم محمد رمي بن حسين ميدي ي الشافعيو الير 

  م 2331 -ىـ  1421الطبعة: األولى،  لبنان –دار طوق النجاة، بيروت 
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األعظم فٌه طمأنة لهم، حتى ٌبلقوا عدوهم  -تعالى–أعدائهم، وكذلك أنَّ فً التصرٌح باسم هللا 

 .-عزَّ وجلَّ –وهم واثقون بنصر هللا 

وتربٌة المهابة وإدخال  -سبحانه–ٌضاف إلى ذلك ما فً إظهار اسم الجبللة من تعظٌم هللا 

 الروعة فً نفوس المخاطبٌن.

   ﴿: : قوله تعالىالموضع الثانً فً اآلٌة الكرٌمة -

 ﴾  :؛ ألنه تقدم ذكر  «لٌحقه»حٌث كان مقتضى الكبلم أن ٌقال

   قبل ذلك، لكن عدل عن ذلك إلى اإلظهار، فقال:

  ا فً مقام ، والحق أنه لكً نقول: إن فً اآلٌة إظهارا

اإلضمار، ال بردَّ أن ٌكون المراد بالحق فً الجملتٌن واحد، فقد نص بعض المفسرٌن 

به فً هذ   -تعالى–على اختبلفهما، فالمراد باألول الوسٌلة، والسبب، وهو ما وعد هللا 

ً المقصد والغاٌة، وهو تثبٌت دٌن الواقعة من النصر والظفر باألعداء، والمراد بالثان

 .(24)اإلسبلم وتقوٌته، وإظهار شرٌعته، ومحق دٌن الكفر

أنه لٌس فً جزء اآلٌة هذا إظهار فً مقام اإلضمار؛ وذلك ألن المراد  -وهللا أعلم–والحق 

 بالحق فً الجملتٌن مختلف.

 ولكن ما الحكمة فً التعبٌر عن كلٌهما بنفس اللفظ؟

ا  ؛ فالسبب ٌستتبع المقصد والغاٌة، وٌكون ذكر السبب ذكرا للداللة على كبل المعنٌٌن بلفظ  واحد 

للمقصد والغاٌة بطرٌقة  ضمنٌة ، والعكس فً ذلك صحٌح، فٌكون فً ذلك تقوٌة وتأكٌد للسبب 

ا، وهللا  ا، حٌث ذكرا مرتٌن صراحة، وضمنا  أعلى وأعلم. -تعالى–والغاٌة معا

 الموضع الرابع: 

    ﴿ :قوله تعالى

   

   

     

     

    

     

      

 ﴾  :[.12 -9]األنفال 

                                                           

اإلمام  (، وأيًضا تفسير15/458(، وتفسير الرازي: )2/233ُينظر: الكشاف، لإلمام الزمخشري: ) (24)
وكذلك التفسير الوسيط، لإلمام األكبر الدكتور/ محمد  الناشر: مطابع أخبار اليوم (،8/4585الشعراوي: )

 (.6/42سيد طنطاوي: )
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َكر اسم هللا  ، والثبلثة َّ ىلُّٱفً هاتٌن اآلٌتٌن أربع مرات: األولى باسم الرب  -تعالى–حٌث ذر

بصٌغة اإلضمار، لكنه عدل عن ذلك بوضع االسم الظاهر موضع المضمر، واختار اسم الجبللة 

  : الذي تقدم ذكر ، فقال« ربكم»دون « هللا»

﴾ وقال :﴿     

  ﴾وقال ،: ﴿    

 ََّّ ﴾  

 سبب النزول:

ُمرُ أخرج اإلمام مسلم فً صحٌحه عن  نَ  عر اَب، ُقالُ:  بك ولر هللاَ »الكُخطَّ ر  ُنُظُر ُرسر مر ُبدك وك ٌُ ا ُكاُن  -لُمَّ

َه ُوُسلَّمُ  ٌك ُبلُ  -ُصلَّى هللار ُعلُ ُتقك ، ُفاسك بلا ُعُة ُعُشُر ُرجر ُحابرهر ُثبُلثر َماُئة  ُوتَسك مك أُلكٌف، ُوأُصك َرَكٌُن ُوهر إَلُى الكمرشك

ًُّ هللاَ  َه ُوُسلَّمُ -ُنبَ ٌك َه:  -ُصلَّى هللار ُعلُ تَفر بَُربِّ هك ٌُ َه، ُفُجُعلُ  ٌك ُد ٌُ لُُة، ثرمَّ ُمدَّ  َجزك لًَ ُما »الكقَبك اللهرمَّ أُنك

ُتنَ  ُبدك فًَ ُوُعدك بُلَم اُل ترعك َسك َل اإلك لَكك ُهَذَ  الكَعُصاُبُة َمنك أُهك ُتنًَ، اللهرمَّ إَنك ترهك ً، اللهرمَّ آَت ُما ُوُعدك

َض  ُرك َه، ُفأُتُ «األك ٌك َكُب َر ر ُعنك ُمنك لَُة، ُحتَّى ُسُقُط َرُدا بَلُ الكقَبك ُتقك َه مرسك ٌك ُد ٌُ ا  َه، ُماّدا تَفر بَُربِّ هك ٌُ  ر أُبرو ا، ُفُما ُزالُ 

ًَّ هللاَ، ُكفُ  ا ُنبَ ٌُ ُتُزُمهر َمنك ُوُرائََه، ُوُقالُ:  َه، ثرمَّ الك ٌك َكُب ر  ُفأُُخُذ َرُداُء ر، ُفأُلكُقا ر ُعلُى ُمنك ُك، ُبكك ُناُشُدترُك ُربَّ اُك مر

ُزلُ هللار ُعزَّ ُوُجلَّ  َجزر لُُك ُما ُوُعُدُك، ُفأُنك ٌرنك هر ُس   ﴿ :ُفإَنَّ

  

   

   

    ﴾ 

لٌ َمُن 9]األنفال:  ُنُما ُرجر ٌك ، ُقالُ: ُب نر ُعبَّاس  ُثنًَ ابك : ُفُحدَّ ل  ٌك ُم [ ُفأُُمدَّ ر هللار بَالكُمبُلئَُكَة، ُقالُ أُبرو زر

ُمئَذ   وك ٌُ لََمٌُن  ُت الكمرسك ُقهر ُوُصوك َط ُفوك وك ُبةا بَالسَّ ، إَذك ُسَمُع ُضرك َرَكٌُن أُُماُمهر ل  َمُن الكمرشك ُتدُّ فًَ أُُثَر ُرجر ٌُشك

َه ُفإَُذا ٌك ا، ُفُنُظُر إَلُ ٌا ُتلكقَ َرَك أُُماُمهر ُفُخرَّ مرسك ومر، ُفُنُظُر إَلُى الكمرشك زر ٌك َدمك ُح قرولر: أُقك ٌُ َطُم  الكُفاَرَس  ُو ُقدك خر هر

طَ أُنك  وك ُبَة السَّ ، ُكُضرك هرهر ، ُوشرقَّ ُوجك  .(25)«فرهر

 معنى اآلٌة الكرٌمة:

ا فً نفوس  -صلى هللا علٌه وسلم–المستغٌث هو النبً  وعبر عن المجموع؛ ألنه كان ٌعبر عمَّ

المَمنٌن، وقد استجاب هللا لدعاء رسوله بمدد من المبلئكة، بدأ بألف متتابعٌن بشرى لهم، 

ا لقلوبهم، وختمت اآلٌة بسنة ماضٌة هً أن النصر لٌس بالعدد وال العتاد، مع األخذ  وتثبٌتا

                                                           

باحــة الغنــائم، حــديث رقــم  (25) صــحيح مســمم، كتــاب الجيــاد والســير، بــاب اإلمــداد بالمالئكــة فــي غــزوة بــدر وا 
(1763( :)3/1383- 1384.) 



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 48 لسنة 2222 

 15 

باألسباب المادٌة ما أمكنهم ذلك، ولكنه من عند هللا العزٌز الحكٌم، وهما اسمان جلٌبلن لرب 

ة ٌناسبان ما فً اآلٌة من معنى  .(26)العزَّ

 السر الببلغً فً وضع المظهر موضع المضمر فً هذا الموضع:

فً ذلك: هو التأكٌد على ما فً اآلٌة من وعود وبشرٌات، وتقرٌر ما فٌها  -وهللا أعلم–لسر لعلَّ ا

.  من حقائق ومعان 

ا لقلوبهم. -تعالى–: إمداد هللا أول هذ  المعانً -  للمَمنٌن بالمبلئكة بشرى لهم، وتثبٌتا

 ن.: أنَّ النصر ال ٌكون إال من عند هللا، مهما تفاوت الفرٌقاثانً هذ  المعانً -

ا لعباد  المَمنٌن بأنهم تحت حفظه، ثالثها - : أظهر لفظ الجبللة بدل الضمٌر؛ تنبٌها

العزٌز الذي ال ٌغالب فً قضائه الحكٌم، الذي ٌنصر  -سبحانه وتعالى–وعناٌته، فهو 

 وٌخذل بمقتضى الحكمة والمصلحة.

بأن توكلهم : بٌان مصدر النصر، وإظهار عناٌة هللا بعباد  المَمنٌن وكذلك الغرض منه -

على هللا ال على المبلئكة، وما المبلئكة إال من أسباب النصر، وفً هذا تنبٌه على أنَّ 

اإلٌمان ال ٌكمل إال عند اإلقبال الكامل بالكلٌة على رب األسباب الذي إن شاء أجراها، 

لها، فٌأخذ بها كأنها كل شًء، وال ٌعتمد علٌها كأنها لم تكن شًء، وهو  وإن شاء عطَّ

 ا ٌقوي به هللا رجاء النصرة، والطمع فً الرحمة.مم

ا - ة والحكمة»وهما  -تعالى–: ختام اآلٌة الكرٌمة بصفتٌن من صفات هللا وأخٌرا « العزَّ

؛ لٌناسب مقام التربٌة باإلنعام «الرب» -تعالى–ٌتفقان مع المقام، والتعبٌر باسم هللا 

فٌه من التعظٌم « هللا»سم الجبللة والفضل، ثم اإلظهار فً المواضع الثبلثة والتعبٌر با

 وتربٌة المهابة، وإدخال الروعة فً نفوس المخاطبٌن والسامعٌن. -سبحانه وتعالى–له 

                                                           

: ىــ(373أبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبـراىيم السـمرقندي )المتـوفى:  العموم، لإلمام  ُينظر: بحر (26)
(، والتفسـير الوسـيط، لإلمـام 173، 9/172(، وتفسـير المراغـي: )8، 4/7(، وتفسير أبي السعود: )2/13)

 وما بعدىا(. 6/44األكبر د/ محمد سيد طنطاوي: )
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 المصادر والمراجع

بن محمد بن اشهاب الدٌن أحمد  ، لئلمامإتحاف فضبلء البشر فً القراءات األربعة عشر -1

، الشهٌر بالبناء )المتوفى  ًّ دار ، ق: أنس مهرة، تحقٌهـ(1117عبد الغنً الدمٌاط

 . 1427 =م2226الطبعة الثالثة ، لبنان -الكتب العلمٌة

 عبد الرحمن بن أبً بكر، جبلل الدٌن السٌوطً ، لئلماماإلتقان فً علوم القرآن -2

 الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، ق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، تحقٌهـ(911)المتوفى 

 .م1974 =هـ1394

حمد مطلوب أحمد الناصري الصٌادي أل (،المعانً -الببلغة -الفصاحة)أسالٌب ببلغٌة،  -3

 .م1982الطبعة األولى ، الكوٌت -وكالة المطبوعات، الرفاعً

الحسن علً بن أحمد بن محمد الواحدي، النٌسابوري،  ًأب ، لئلمامأسباب نزول القرآن -4

 -دار اإلصبلح، حسن الحمٌدانق: عصام بن عبد الم، تحقٌهـ(468الشافعً )المتوفى 

 .م1992 =هـ1412الطبعة الثانٌة ، الدمام

 محمد بن عبد الرحمن أبً المعالً  ، لئلماماإلٌضاح فً علوم الببلغة -5

، هـ(739بن عمر، جبلل الدٌن القزوٌنً الشافعً، المعروف بخطٌب دمشق )المتوفى ا

 .ة الثالثةالطبع، بٌروت -دار الجٌل، ق: محمد عبد المنعم خفاجًتحقٌ

 حٌان محمد بن ٌوسف بن علً  ًأب ، لئلمامالبحر المحٌط فً التفسٌر -6

ق: صدقً محمد ، تحقٌهـ(745بن ٌوسف بن حٌان أثٌر الدٌن األندلسً )المتوفى ا

 . 1422، بٌروت -دار الفكر، جمٌل

 العباس أحمد بن محمد  ًأب، لئلمام البحر المدٌد فً تفسٌر القرآن المجٌد -7

: ، تحقٌقهـ(1224بن عجٌبة الحسنً األنجري الفاسً الصوفً )المتوفى بن المهدي ا

 ، القاهرة -الدكتور حسن عباس زكً ، الناشر:أحمد عبد هللا القرشً رسبلنالدكتور/ 

1419 . 

عبد هللا بدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً  ًأب ، لئلمامالبرهان فً علوم القرآن -8

، دار إحٌاء الكتب العربٌة، عٌسى بو الفضل إبراهٌمق: محمد أ، تحقٌهـ(794)المتوفى 

 .م1957 = 1376الطبعة األولى، البابً الحلبً وشركائه، 

ُكة المٌدانً الدمشقً )المتوفى  ، للدكتور/الببلغة العربٌة -9 عبد الرحمن بن حسن ُحُبنَّ

 .م1996=  1416الطبعة األولى ، دار القلم، دمشق، الدار الشامٌة، بٌروتـ هـ(1425

 محّمد بن محّمد  ، لئلمام أبً الفٌضتاج العروس من جواهر القاموس -12

بٌدي )المتوفى ا ق: ، تحقٌهـ(1225بن عبد الرّزاق الحسٌنً، الملّقب بمرتضى الزَّ

 .دار الهداٌة، مجموعة من المحققٌن
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محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً  ، لئلمام لتحرٌر والتنوٌرا -11

 م.2222 = 1422سسة التارٌخ العربً، بٌروت، الطبعة األولى ، مَهـ(1393 ت:)

القاسم، محمد بن عبد هللا بن جزي الكلبً  ًأب ، لئلمامالتسهٌل لعلوم التنزٌل -12

شركة دار األرقم بن ، عبد هللا الخالدي /ق: الدكتور، تحقٌهـ(741الغرناطً )المتوفى 

 . 1416الطبعة األولى ، بٌروت -أبً األرقم

محمد  ًأب ، لئلمامالمحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌزتفسٌر ابن عطٌة=  -13

 ت:عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطٌة األندلسً المحاربً )

الطبعة ، بٌروت -دار الكتب العلمٌة، ق: عبد السبلم عبد الشافً محمد، تحقٌهـ(542

 . 1422األولى 

 الفداء إسماعٌل  ًأب لئلمام ،ن العظٌمتفسٌر القرآتفسٌر ابن كثٌر=  -14

ق: محمد ، تحقٌهـ(774بن عمر بن كثٌر القرشً البصري ثم الدمشقً )المتوفى ا

الطبعة ، بٌروت -دار الكتب العلمٌة، منشورات محمد علً بٌضون، حسٌن شمس الدٌن

 . 1419األولى 

 

 الفهرس

 

 الصفحة  الموضوع

 الملخص العربً
ٌَّة "مواضع اإلظهار فً مقام اإلضمار فً وٌشمل الفصل الرابع:  الدراسة التطبٌق

 سورة األنفال فً تفسٌر اإلمام الطاهر بن عاشور".
 وهو مكون من توطئة ومبحثٌن:

 : توطئة
مواضع اإلظهار فً مقام اإلضمار فً سورة األنفال فً تفسٌر  المبحث األول:

 اإلمام الطاهر بن عاشور.
 من اإلظهار فً مقام اإلضمار فً سورة األنفال.المبحث الثانً: مواضع زائدة 

 المصادر والمراجع
 الفهر 

 الملخص اإلنجلٌزي
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Abstract: 

In the name of Allah most gracious most merciful  

Thanks Allah the lord of the world  and all prayers and peace be upon our 

apostle who was sent as a mercy for people . The rhetorical impress of 

the holy Quran is one of the greatest impress frames as it interspersed all 

the verses of the holy Quran and it’s vocabularies . And as it’s the first 

source of challenge for Arabs at the time of the descent of the holy 

Quran. One of the features of this impress is a phenomena called ( 

showing in the place of atrophies ). It’s a beautiful art that gives the 

darkness a beauty an magnificence . the holy Quran used it a lot in it’s 

suras and among it’s verses. The reason for choosing this topic is to work 

on showing the incapacitation of the holy Quran and to show that 

showing originally is an incapacitation and also the atrophies originally is 

an incapacitation . each of them act it’s role strictly that show an 

strengthen the meaning. Specially that I choose an explanation that has 

given an interest to this phenomenon which in the explanation of 

(Alemam eb Ashour) in editing and enlightenment. In addition , I chose to 

great suras from the holy Quran which are ( AlAnfal and AlTawbah). The 

study revolves around it. The analytical inductive curriculum maybe 
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appeared. Consequently the positions of showing maybe appeared in the 

analysis of ebn Ashour and I commented on his speech as possible as I 

could. Also the positions that aren't texted maybe emitted by the Emam 

to complete the research.   

After finishing my study I have extracted that ,  

1- The phenomena of showing in the place of atrophies has its 

importance and its study is regarded as one of the features of the 

incapacitation of the holy Quran . 

2- That our scientists, our Emams , interpreters and rhetoricals have 

cared about this kind of statement and creativity .  

3- Most of the holy Quran verses show the name of (Allah). 

4- The purpose of that is to over greaten ( Allah Azza wa gal ) and to 

enter gorgeousness and to bring up the prestigiousness in the 

souls of both the listener and the addressee in addition to its 

secrets that are shown in its positions .  

5- After my study for this phenomena, I have discovered that, most 

interpreters who discussed this point enough are (AlEmam AlZaher 

ebn Ashour, AlEmam AlRazi ,AlEmam AlShawkani and AlEmam 

Abu Alsoaud ). 

Keywords: The manifestation, interpretation of liberation and 

enlightenment, Surat Al-Anfal and Al-Tawbah. 
 

 


