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التذييل عند ابن عاشور في تفسيره دراسة موضوعية تحليلية )سورة البقرة 
 نموذجاً(

 مصعب بن عبداللطيف عبدالكريم الخليف.
جامعة ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، القرآن وعلومه قسم
 ، بريدة، المملكة العربية السعودية.القصيم
 musab0997@gmail.com :اإللكتروني البريد 

 ملخص البحث 
 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف خلق أجمعين، أما بعد:

 اجهد  في تفسيره بتذييل اآليات، و -  - ا عند ابن عاشورفإني لمست اهتمام  
 موضوع البحث: للوصول لمضامينها وأسبابها وأنوعها ودالالتها فهممت بدراسته.

في بيان ما لخواتيم اآليات من  أهداف البحث: (.ل عند ابن عاشور في تفسيره)التذيي
من  هدايات ومعاني مرتبطة  بسياق ومناسبة اآلية، والربط بين بدايات اآليات وخواتيمها

المنهج  وكان منهج البحث: جهة المعنى، وبيان إعجاز القرآن في تذييل آياته.
لخواتيم  )التحرير والتنوير( وتتبع تفسيره -  - االستقرائي في تفسير ابن عاشور

ودالالته : أن التذييل وأهم نتائج البحث ، والجمع بين أقواله.اآليات في سورة البقرة
 -  -باٌب من أبواب التدبر والتأمل واالستنباط، وتبين اهتمام ابن عاشور 

ط الربب المهتمينمن المفسرين  هالبالغية واللغوية عامة، وأن بالتذييل خاصة والجوانب
بدراسة موضوع التذييل في  وتنتهي توصيات البحث: بين سياقات اآليات ومناسباتها.

برسالة علمية، من حيث المنهج  -  -القرآن كامال  في تفسير ابن عاشور 
 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.والدالالت واألسباب واألنواع التي بّينها واّكد عليها، 

 .أنواع ،أسباب ،دالالت ،تفسيره ،ابن عاشور ،التذييل :الكلمات المفتاحية
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Appendix according to Ibn Ashur in his interpretation of an 
objective and analytical study (Surat Al-Baqarah as a model). 

Musab bin Abdul Latif Abdul-Karim Al-Khalif. 

Department of the Qur’an and its Sciences, Faculty of Sharia 
and Islamic Studies, Qassim University, Buraidah, Saudi Arabia. 

 Email: musab0997@gmail.com 

Abstract: 

Praise be to Allah, Lord of the worlds, blessings and peace be upon the 
most honorable of all Prophet Muhammad, as for the following: I sensed an 
interest in Ibn Ashur - may God have mercy on him - in his tafsir of the 
appendix of the verses, and an effort to reach their contents, causes, types 
and implications, and I want to study his manner. Subject of research: 
(Appendix to Ibn Ashour in his tafsir). The objectives of the research: To 
clarify what the verses have endings in terms of guidance, meanings related 
to the context, relevance of the verse, to link the beginning, end of the 
verses in terms of meaning, and to explain the miracles of the Qur’an in the 
appendix of its verses. The research method was: the inductive approach in 
the interpretation of Ibn Ashur - may God have mercy on him - (At-Tahrir 
and Tanwir), and he followed his interpretation of the end of the verses in 
chapter of Al-Baqarah, and a combination of his sayings.The most important 
results of the research: that the appendix and its connotations are one of 
the chapters of contemplation, contemplation and deduction, and it shows 
the interest of Ibn Ashour - may God have mercy on him - in the appendix in 
particular and the rhetorical and linguistic aspects in general, and that he is 
one of the commentators interested in linking the contexts of the verses and 
their occasions.The recommendations of the research conclude: by studying 
the whole subject of the appendix in the Qur’an in the interpretation of Ibn 
Ashour - may God have mercy on him - with a scientific message, in terms of 
the method, indications, causes and types that he explained and 
emphasized, and may God bless our Prophet Muhammad. 

Keywords: Appendix, Ibn Ashour, Its Interpretation, Signs, 
Reasons, Types. 
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H  

ا للبشرية، الحمد هلل رب العالمين الذي أنزل القرآن، وجعله هادي  
والروحانية، والصالة والسالم على أشرف  ا لكل مريٍد للخير والسعادةومصدر  

محمد بن عبد اهلل صلوات ربي وسالمه عليه إلى يوم سيدنا  خلق اهلل أجمعين
 الدين.

 أما بعد:

فإن اهلل تبارك وتعالى أمرنا في غير ما موضع من كتابه بالتفكر والتدبر، 
الباهرة والنظر والتأمل في آياته، وما حوى من المعاني والعبارات، والجمل 

 ڇ ڇ چڇ چ چچ قال تعالى:  المعجزة، وأرشدنا إلى النظر فيه، كما

 کچ  وقال تعالى: ،[٨٢النساء: ] چڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ومما الشك فيه أن كلَّ ، [٢٤محمد: ] چ ڳ ڳ گ گ گ گ
آية وكلمة من كتاب اهلل الكريم تحمل الهدايات، واألسرار والعبر التي ظهرْت 

زالت حكمه وهداياته تظهر لما يتميز به القرآن من احتمال  من قبل، وال
ألفاظه لمعاني عديدة، فهي معاٍن متجددة وصالحة لكل زمان ومكان، 
ومعجزة باقية إلى قيام الساعة؛ وهذه الخصيصة لم تكن إال لنبينا محمد 

  دون سائر األنبياء السابقين الذين كانت َتْنِزُل عليهم اآليات
 ا.ا القرآن الكريم، فال زال معجز  وقتها وتنتهي، أموالمعجزات في 

 لهذا المعنى أو اوهذه اآليات تحمل معنى  وتأتي جملة أخرى تأكيد  
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 خاتمة لآلية مذيلة لها.ا له، أو تقرير  

 موضوع البحث:
 - التذييل عند ابن عاشور"هذا بدأت الفكرة لبحث موضوع ومن 
 - في تفسيره). 

 مشكلة البحث:
 البحث لبيان المسائل التالية:جاء هذا 

 بالتذييل، وعالقته بالقرآن الكريم. المراد -1

 تذييل اهلل تعالى لآليات القرآنية بما ُذيلت به. أسباب -٢

في  -  -أنواع التذييل التي نّوعها المفسر ابن عاشور و طريقة -3
 تفسيره.

 في تذييل اآليات. -  -التذييل التي قال بها ابن عاشور  دالالت -٤

 البحث:حدود 
)التحرير  في تفسيره -  -يتناول البحث التذييل عند ابن عاشور 

والتنوير( من خالل سورة البقرة، من خالل استقراء ما أطلق عليه بالتذييل 
 بكل صيغة، واستخراج أسباب وأنواع ودالالت التذييل من ذلك.

 أهداف املوضوع: 
 .من اإلعجاز البالغي في كالم اهلل تعالىجانب  إبراز -1

 .ما لخواتيم اآليات من هدايات ومعاني جليلةبيان  -٢
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 .ُجمل القرآن الكريم وآياتهبين  المناسبةإظهار وجه  -3

 .في عرضه للتذييل القرآني -  - عاشور ابنإبراز جهد المفسر  -٤

 منهج البحث:
في ، الموضوعيعلى المنهج  اسيكون منهجي في هذا البحث قائم  

 النقاط التالية:

اسم السورة ورقم اآلية، مع كتابتها بالرسم  بذكرعزو اآليات القرآنية  -1
 العثماني.

 .تفسير التحرير والتنوير في التذييل، وكتب التفسير لما يلزمإلى  الرجوع -٢

ا في ذلك األحاديث النبوية الشريفة من مصادرها األصلية معتمد   تخرج -3
ومسلم، وما جاء في البحث من غيرهما يتم  على صحيح البخاري

 تخريجه من مظانه.

 سأبين الكلمات الغريبة الواردة في البحث، من كتب أهل اللغة. -٤

ذكر اآليات ترتيب النزول قدر اإلمكان؛ وذلك لما له تأثير في  مراعاة -5
 المعنى. 

 لى أكثر من مرجع، فإني أراعي المتقدم أوال .عندما أعزو إ -6

جع بالحاشية، وعند التصرف أذكر عندما أعزو )بالنص( أذكر اسم المر -7
 ( إلى المرجع المذكور.انظر)
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 خطة البحث:
وخاتمة، وثبت بأهم وثالثة مباحث، ، وتمهيدوتشتمل على: مقدمة، 

 المراجع والمصادر.

 المقدمة: 

، ته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجهومشكلموضوع البحث، وتشتمل على 
 وخطة البحث.

 الكريم, وطريقة المفسر فيه. التذييل بالقرآن عالقة: التمهيد

 :مطالب ثالثة وفيه

 التذييل في اللغة واالصطالح.األول:  طلبالم

 عالقة علم التذييل بالقرآن الكريم.الثاني:  طلبالم

 التذييل. في عرض -  -طريقة ابن عاشور الثالث:  طلبالم

 ويتكون أجزاء البحث من ثالثة مباحث:

  .-  - عاشور ابن عند التذييل أسباب: المبحث األول

 .-  - عاشور ابن عند التذييل أنواع: المبحث الثاني

 .-  - عاشور ابن عند التذييل المبحث الثالث: دالالت

 , وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة

 فهرس الموضوعات
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 السابقة: الدراسات
ودار المنظومة وقاعدة بعد البحث في فهرس الرسائل الجامعية، 

، الكشاف، وقاعدة بيانات معهد الشاطبي، ومكتبة الملك فهد الوطنية
على من تطرق  - ما وقفت عليهحسب  -والمكتبات العامة، فإني لم أطلع 

وإنما وجدت الدراسات  -  - ابن عاشور عندإلى هذا الموضوع 
 التالية:

، عام سالم أحمد سندل "بالغيةدراسة  :في القرآن الكريم لتذييلا" -1
 وكانت رسالة ماجستير من جامعة الموصل.م، ٢00٢

 مريم عبدل "،في القرآن دراسة نحوية داللية :التذييل وتماسك النص" -٢
  .م٢016 عام الفيوم، وهي رسالة ماجستير، جامعة الجواد 

في بالغة القرآن، لعلي محمد  "التذييل وموقعه في القرآن الكريم" -3
 م.19٨5 عام جامعة األزهر ،العطار، وكانت رسالة ماجستير

لفهمي شومان، لم  "،الفواصل والتذييل باألسماء والصفات في القرآن" -٤
 م.1995 ، عامجل نوع األطروحة، وهي من جامعة القرآن بالسودانيس

فقه القرآن، أليمن حسين، وهي رسالة  "حكامالتذييل في آيات األ" -5
 م.1990عام  ،ماجستير من جامعة األزهر

اللطيف،  ، لنجالء عبد"بالغة التذييل في سورتي البقرة وآل عمران" -6
 .ـه1٤1٤عام  ،وهي رسالة ماجستير

ا، سورة البقرة أنموذج   ،"دراسة بالغية: التذييل في القرآن الكريم" -7
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اطمة الزهراء، وهي رسالة ماجستير، بكلية اآلداب واللغات، جامعة لف
 م.٢013مهند أولحاج، أكلي 

، وهذا بحث نشر في مجلة "اإلعجاز البياني في التذييل القرآني لآليات" -٨
عام  ،( في مصر، د. محمود علي عثمان13٨القراءة والمعرفة، مجلد )

 م.٢013

سالمة، وهي رسالة ماجستير، براهيم إل "،التذييل في آيات اإلحكام" -9
 .م1999 طنطا، األزهر جامعة

يوسف البيومي، وهي رسالة ل "،التذييل وموقعه في القرآن الكريم" -10
 م.19٨5جامعة األزهر، القاهرة ماجستير، 

 

 

 

h 
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 متهيـــــــــــد

 فيه املفسر وطريقة, الكريم بالقرآن التذييل عالقة

 األول طلبامل

 واالصطالح اللغة يف التذييل

خره، وهذا ما بّينه أهل لذيل في اللغة حول نهاية الشيء وآيدور معنى ا
في مقاييس  -  -اللغة في معاجمهم، ومن ذلك ما قاله ابن فارس 

  :اللغة حول مادة )َذيََل( اآلتي

 في يسفل شيء وهو منقاس، مطرد واحد أصيل والالم والياء الذال
 منها انسحب ما: الريح وغيره، وذيل القميص ذيل الذيل: ذلك إطافة، من

الذنب" طويل: ذيّال وفرس األرض، على
(1)

. 

من  عد  من هذا يظهر أن األصل في هذا اللفظ ما ذكرت، وما عداه يُ و
االستعماالت واإلطالقات على هذا اللفظ، كما بينه أهل اللغة مثل صاحب 

: شيخنا قال المحكم، في كما شيء، كل آخر: "الذيل تاج العروس حين قال:

مجاز" بعده وما الحقيقي، هو هذا
(٢)

. 

 وهذه االستعماالت كثيرة نقتصر على أهمها، من ذلك: 

 ، مثل قولك: ال تذل الناقة، وكذلك ذيُل اإلذالُة بمعنى اإلهانة للشيء

                                                

مادة/ذيل  العروس ، تاج(٢/366) مادة/ ذيل اللغة مقاييس ،(٤/170٢)مادة/ذيل الصحاح (1)
(٢9/٢0). 

 .(٢9/٢0) العروس مادة/ذيل تاج (٢)
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نسحب على وجه ا اإلزار والثوب: ما جر منه وطال، ومن ذلك: ذيل الريح ما
، وأذالت إليهاألرض من التراب، وذال إليه انبسط، وأذلته أهنته ولم أحسن 
، وشواهد هذه المرأة القناع أرسلته، وفرُس ذائل ذو ذيل، وتذيل الرجل تبختر

االستعماالت في مظانها من كتب اللغة والشعر
(1)

.  

ل من الرجوع للمعنى االصطالحي عند أهل علوم القرآن، نجد أو عندو
 البديع من آخر "وباب حين قال: -  -أفرده بالذكر وبيّنه الباقالني 

 اإلشارة من ذكره قدمنا ما ضد وهو التأكيد، من ضرب وهو" التذييل: "يسمى

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےچ  :... ومثله قوله 

 چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

"[٤ القصص:]
(٢)

. 

حين  -  -ا من أقسام علوم القرآن الزركشي وكذلك جعله قسم  
 .التذييل: والعشرون الرابع "القسم قال:

 اواصطالح  . لآلخر ذيال الشيء جعل لغة وهي ،)ذيل( للمبالغة مصدر
 منطوق لداللة اتحقيق   األول معنى في مستقل بكالم الكالم تمام بعد يؤتى أن

 ويكمل يفهم ال من عند المعنى ليظهر ؛كالدليل معه ليكون مفهومه أو األول

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چچ  :تعالى فهمه، كقوله من عند

                                                

العرب  ، لسان(٢/366)مادة/ذيل  اللغة ، مقاييس(٤/170٢)مادة/ذيل  ظر: الصحاحين( 1)
 .(30 - ٢0/٢9)مادة/ ذيل  العروس ، تاج(11/٢60) مادة/ذيل

 .(10٢: ص) للباقالني القرآن إعجاز (٢)
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، أي هل يجازى ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور [17سبأ: ] چ ڍ ڍ

ا فائدة زائدة"ا كان الثاني مفيد  إال الكفور فإن جعلنا الجزاء عام  
(1)

. 

 ثم أخذ يذكر أمثلة على التذييل من القرآن ويبينها.

فذكره ضمن األقسام لعلوم القرآن،  -  -ثم عقبه السيوطي 
، التذييل: عشر الخامس "النوع وعّرفه بتعريف مقارب للزركشي، حين قال:

 األول، لتأكيد المعنى على تشتمل والثانية جملة عقب بجملة يؤتى أن وهو

فهمه" من عند ويتقرر يفهمه لم لمن المعنى ليظهر مفهومه أو منطوقه
(٢)

. 

المتقدمين والمتأخرين،  أنه يستعمل عند: التذييلالمراد بوالخالصة في 
لربط يستعملونه لتأكيد، والمتأخرين إلرادة ا يستعملونهوالفارق أن المتقدمين 

 المعنى المنطوق أو المفهوم.

اللغوي  ينوبعد هذا التعريف الموجز للتذييل أجد أن بين التعريف
وزاد عليه واالصطالحي ترابط واندماج، فكالهما يدل على ذات المعنى، 

 .نه عائد على ما قبله لربط المعنىأالمعنى االصطالحي ب

وأما عن موقع التذييل بين فنون البالغة، فهو ضرب من ضروب 
 ا من أسباب اإلطناب، كما قال صاحب الطراز:اإلطناب، بل ربما يكون سبب  

ا إذا بالغ فيه، وطّول ذيوله إلفادة المعاني في كالمه إطناب   "مصدر أطنب
واشتقاقه من قوله: أطنب بالمكان، إذا أطال مقامه فيه، وفرس ُمطنٌّب إذا طال 

                                                

 .(69 - 3/6٨) القرآن علوم في البرهان (1)
 .(3/٢50) القرآن علوم في اإلتقان (٢)
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ّ متنه، ومن أجل ذلك ُسم ا لطوله، وهو ضد اإليجاز في ي حبل الخيمة طُنب  ـ

الكالم"
(1)

. 
 

 

 

h 

  

                                                

 ،( مطبعة المقتطف3٢0/٢الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز )( 1)
 مصر.
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 الثاني طلبامل

 الكريم بالقرآن التذييل علم عالقة

شك أن التذييل من العلوم المعينة على فهم كالم اهلل تعالى، وربطه  ال
ا عليه، والتذييل عده ببعضه البعض لتأكيد المعنى، أو إخراج معنى  جديد  

من جملة علوم القرآن كما بينت -رحمهم اهلل  -الزركشي والسيوطي 
(1)

. 

علوِم قرآنية أخرى وجه ارتباط وللنظر لعلم التذييل يتبين أن بينه وبين 
وتداخل كبير، وباألخص بينه وبين علم األمثال في القرآن، والفاصلة القرآنية، 

 وعلم المناسبات بين السور واآليات.

فنجده يلتقي مع األمثال في نوع من أنواعه أال وهو األمثال المرسلة، 
معنى المثل كذلك التذييل منه نوع ما يكون بمجرى المثل السائر بنفس 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱچ  المرسل، ومثاله قوله تعالى:

 ۅ ۋچ  قوله تعالى:و، [53يوسف: ] چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

[60الرحمن: ] چ ې ۉ ۉ ۅ
(٢)

. 

وكذلك في علم الفاصلة أو كما يسمى برأس اآلي، فإن التذييل يلتقي 
لنهاية  ترابطمعه بنهاية اآليات؛ والجامع بينهما أن الفاصلة تعطي قوة و

اآليات، وتكون تهيئة لما بعدها من اآليات، والتذييل يعطي المعنى لنهاية 

                                                

 .(3/٢50) القرآن علوم في ، اإلتقان(69 - 3/6٨) القرآن علوم في انظر: البرهان( 1)
 في ، التذييل(٤/٤5) القرآن علوم في ، اإلتقان(1/٤٨7) القرآن علوم في انظر: البرهان( ٢)

 (.30 - 15)بالغية  دراسة :الكريم القرآن
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اآلية
(1)

.  

بينما نجد العالقة بين التذييل وعلم المناسبات أقوى عالقة، فبينهما 
عموم وخصوص، ويلتقيان في الربط للمعنى؛ لكن الفارق أن التذييل يربط 

بينما المناسبة تربط المعنى بين الجمل، المعنى بين الجملة والجملتين فقط، 
وبين اآلية كلها، وبين جمع من اآليات، وبين السورة كاملة، وبين عدة سور؛ 

فالمناسبة أعم من التذييل الذي هو خاص بالربط بين الجملتين
(٢)

. 

ومن خالل ما ذكرت يظهر لنا وجه العالقة بين القرآن الكريم والتذييل، 
 كد المعنى أو يضيف إليه بشيء جديد.من خالل أن التذييل يؤ

قوي الستخراج  ٌس فَ وتظهر العالقة كذلك من خالل أن التذييل فيه نَ 
الهدايات والحكم والمعاني التي تتضح عند دراسة التذييل في القرآن، وخير 

ن لنا ما مثال لذلك هذا التفسير الذي أدرسه تفسير التحرير والتنوير، فلقد بيّ 
 وثيقة وعالقٍة بسياق اآليات للوصول للمعنى المحقق.للتذييل من عالقة 

h 

                                                

 التذييل ،(1٢6: ص) القرآن آي عد في ، البيان(٨0: ص) للباقالني القرآن انظر: إعجاز( 1)
 (.30 - 15)بالغية  دراسة :الكريم القرآن في

، التذييل في (3/370) القرآن علوم في ، اإلتقان(1/35) علوم القرآن في انظر: البرهان( ٢)
 (.30 - 15) دراسة بالغية :القرآن الكريم
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 الثالث طلبامل

 التذييل عرض يف - - عاشور ابن طريقة

في تفسيره )التحرير والتنوير( قد  -  -نجد الطاهر ابن عاشور 
كثير من العلوم نون علوم القرآن، فكما أنه اهتم بأكثر من ذكره لهذا الفن من ف

فقد أحصيت له ذكر صيغ  ا؛القرآن؛ فكذلك كان يوليه اهتمام  علقة بتفسير المت
 (٢3٤: التذييل( )٤5٢: تذييل)التذييل بكل اشتقاقاته، وعدد تكرارها، وهي: 

 .(1 :ذيّلها( )1: مذيلة( )3 :تذييلها( )1٤: ذيلت) (٤6 :ذيّل)

ه يورد التذييل بأساليب في هذا البحث، وجدت أن ومن خالل استقرائي
راكيبها وترابطها بسياق اآليات، وت تهدلل على عمق فهمه ومعرفتُ  وطرق شتى؛

وقد يكرر الصيغة بمترادفات أخرى تدل على ذات مع بعضها البعض، 
ا من طرقه وأساليبه مع التذييل من خالل وسأذكر بإذن اهلل تعالى بعًض المعنى، 

 سورة البقرة:

أنه يورد في تفسيره للتذييل:  -  -من طرق ابن عاشور أوالً: 
 آدم قصة به ذيلت تذييل أنه فيقول: "ويحتمل ،التذييل بصيغة االحتمال

له" المقول من وليس المهتدين ذكر لمناسبة
(1)

. 

امله في تع -  -ومن األساليب التي سار عليها ابن عاشور ا: ثانيً 
في هذا العلم، وهو أن التذييل البد أن يكون أعم  مع التذييل؛ أنه يؤصل مبدأ  

 الكالم من أعم يكون أن يجب التذييل "ألن في المعنى من المذيل، حين قال:
                                                

 .(1/٤٤5) والتنوير التحرير (1)
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المذيل"
(1)

.  

في التعامل مع التذييل  -  -كذلك نجد أن ابن عاشور ا: ثالثً 
وقد موقع التذييل، نى التذييل، وقد يقول أنها واقعة يذكر أن الجملة تأخذ مع

 ۀ ۀچ  يذكر أنها بمنزلة التذييل أو واردة مورد التذييل، مثل قوله تعالى:

 [.195البقرة: ] چ ۓ ہہ ہ ہ

 سبيل في باإلنفاق األمر عقب غرض، على غرض "عطف حيث قال:
 باعتبار تفصل ولم عطفت وإنما التذييل معنى فيها فالجملة ولذلك، ... اهلل

اإلرشاد" أغراض من آخر غرض أنها
(٢)

. 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قوله تعالى: في تذييلومن ذلك قوله 

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ

 ذلك بعد تعالى قوله أن "على علق قائال : [٢16البقرة: ] چ ڤ ڤ ڤ
 ما أن على دليل: التذييل مورد الوارد لكم خير وهو اشيئ   تكرهوا أن وعسى

شيئا" تكرهوا أن جزئيات من اجزئي   ليكون الكراهية بمعنى مصدر قبله
(3)

.  

 ڇ چ ومن ذلك قوله موقعها موقع التذييل، عند قوله تعالى:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ

                                                

 .(٢/٢0٢) لمصدر السابقا (1)
 .(٢/٢13) والتنوير التحرير (٢)
 .(٢/3٢0) لمصدر السابقا (3)
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 هذه من المراد يكون أن "ويجوز حيث قال:، [19٨البقرة: ] چ ک ک

التذييل" موقع فموقعها هداكم كما: قوله هو الجملة
(1)

. 

ومن طُرقِه كذلك أنه ينفي وقوع التذييل لسبب متعلق بالمعنى  :ارابعً 

 ڭ ڭ ڭچ  للسياق السابق، كما في هذا المثال في قوله تعالى:

 چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[10٤البقرة: ]

 من هنا ذمهم، وليس في زيادة اليهود دون بالكافرين "والتعبير حين قال:
 حكم تعميم من بعده ما يصلح فال المؤمنين، مع السابق الكالم التذييل؛ ألن

قبله" ما لتذييل الكافرين
(٢)

. 

رأيه في للقارئ تبّين  -  -وفي بداية تفسير الطاهر ابن عاشور 
أن التذييل نوع من أنواع اإلطناب، وهذا ما تطرقت إليه في الجانب التعريفي 

بالتذييل، ومنبع هذا لهذا العلم، وعّقب الطاهر بكالم جميل أّصل فيه القول 
 العلم، وأي نوع من أنواع التذييل هذا المثال الذي بّين عنده.

ن العالقة بين كذلك أفضل نوع من أنواع التذييل، وسبب أفضليته، وبيّ 

 ڇ ڇ چ چ چ چچ  المناسبة والتذييل عند قوله تعالى:

 چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

 .[10٨البقرة: ]
                                                

 .(٢/٢٤1) لمصدر السابقا (1)
 .(1/65٢) لمصدر السابقا (٢)
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 جملة بعد جملة ذكر "فإذن لمعنى اآلية فقال:حيث أبدع في تعقيبه 
 التناسب، واضح الجملتين مدلول يكن لم فإذا الجملتين، بين بمناسبة يؤذن
 عن االرتداد أن تعلم فهنا البليغ، إليها يرمز مناسبة هناك أن المخاطب علم

 بنو سأل كما الرسول، سؤالهم تحته يندرج عام كلي معنى الكفر إلى اإليمان
 المعرف التذييل من المقصود وهو كفرا، القضية تلك فتكون موسى إسرائيل

 منزلة تتنزل معناها على مشتملة بجملة الجملة تعقيب بأنه اإلطناب باب في
 األولى الجملة معنى تأكيد يحصل وبذلك الجملة، مضمون على الحجة
 تقرير على يشتمل حيث من اإلطناب ضروب من ضرب فالتذييل وزيادة؛
 األولى، الجملة بفائدة تعلق لها جديدة بفائدة عليه ويزيد األولى الجملة معنى

 مثل اللفظ ووجيز الحكم عموم من فيه لما األمثال مخرج أخرج ما وأبدعه

اآلية" هذه
(1)

. 

هذه المقطوعة من كالم الطاهر لوحدها ذكرها في موطٍن واحد، وهي 
وبراعته فيه، فهو علٌم يجمع بين تدل داللة واضحة على اهتمامه بهذا الفن 

 المعاني ودليله السياق.

أن التذييل ال  -  -ومن الركائز التي ذكرها ابن عاشور : اخامًس 
 كله التوجيه هذا وبعد" :قال يأتي إال باإليجاز؛ للداللة على المعنى كله، حين

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ  :تعالى قوله مجيء أن منه يمنع فهو

 أن اعتبار من مانع السابقة لألحكام التذييل مجيء[ ٢03البقرة: ] چ ڦ

                                                

 .(1/667) والتنوير التحرير (1)
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اإليجاز التذييل وشأن التذييل به يطول ألنه به، معتد حكم عليه يعطف
(1)

. 
ا من الشعر للتأكيد على نوع التذييل الذي ومن طرقه في التذييل أنه يورد بيت  

 أورده، وأنه بنفس المعنى المنقاس وله شواهد في تفسيره.

أساليبه الشرح والتفصيل في معنى التذييل وعالقته بما ومن : اسادًس 

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گچ  :تذييل في قبله، مثل قوله

 المشرق وهلل لمدلول تذييل "واسع [115البقرة: ] چ ڻ ڻ ڻ
 جهة ال أنه اهلل؛ عظمة والمقصود تيسيره سعة أو ملكه سعة والمراد والمغرب

 بمن عليم وهو غيرها تفضل اهلل رضى منها يقصد التي الجهات وإنما له،
 في القبلة بها المراد بأنها اآلية هذه فسرت وقد مرضاته، لقصد يتوجه

الصالة"
(٢)

.  

ومن تعليقاته على التذييل: التأكيد على أنه البد للتذييل أن يكون رابطة 
تربط بين المعنى الجديد الذي خرج من التذييل مع المعنى في المذيل 

 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ  قال:السابق، حين 

 تذييل [٢1٢البقرة: ] چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ
 يكون أن البد التذييل ألن القيامة؛ يوم المؤمنين تشريف تعظيم منه قصد
 والذين تقديره: ا،محذوف   معنى التذييل هذا من يعلم فالسامع قبله بما امرتبط  
 فضل من منحوها فوقية ألنها الوصف؛ بها يحيط ال عظيمة فوقية فوقهم اتقوا

                                                

 .(٢/376) والتنوير التحرير (1)
 .(1/6٨3) لمصدر السابقا (٢)
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 أنهم آمنوا بالذين كفروا الذين سخرية من وألن له، نهاية ال اهلل وفضل اهلل

إلقاللهم" المؤمنين بفقراء سخروا
(1)

. 

وقد يورد الطاهر تذييال  بعد تذييل لزيادة أخرى في المعنى أو  ا:سابعً 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ  :"وقوله زيادة ترغيب، كما في المثال التالي:

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ

 ولذلك هو، حيث من العفو أي تذييل [٢37البقرة: ] چ يئ ىئ مئ
للتغليب،  المذكر بجمع وجيء األمة، لجميع والخطاب المفعول، حذف
 فيه، مرغوب كله أنه مع النساء عفو شمل لما وإال للمطلقين، اخطاب   وليس
 النكاح عقدة بيده بالذي المراد أن على اآلية بهذه استظهر من الناس ومن

 غفل وقد المذكر، في وهو ظاهر تعفوا وأن: بقوله بعد عنه عبر ألنه المطلق؛

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀچ  :كقوله القرآن آي في التذييل مواقع عن

 .[1٢٨النساء: ] چ ٿٿ

 من التقوى صفة إلى أقرب العفو أن: للتقوى أقرب العفو كون ومعنى
 بتصلب يؤذن لكنه التقوى ينافي ال بالحق التمسك ألن بالحق؛ التمسك
 على المطبوع والقلب ورحمته، صاحبه بسماحة يؤذن والعفو وشدته، صاحبه
 التقوى ألن الشديد؛ الصلب القلب من التقوى إلى أقرب والرحمة السماحة
 على المفطور القلب وفي وطبيعي، شرعي والوازع الوازع، قوة بمقدار تقرب

                                                

 .(٢/٢9٨) لمصدر السابقا (1)
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 إليه، أقرب التقوى فتكون والقساوة، المظالم عن ينزعه لين والسماحة الرأفة
 .فيه أسبابها لكثرة

 معطوف ثان، تذييل [٢37البقرة: ] چ یی ی ىئ ىئچ : وقوله
 الدنيوي، التفضل من فيه بما العفو في الترغيب لزيادة قبله، الذي التذييل على

الفضل" حب السليمة الطباع وفي
(1)

ونجد الطاهر يستخدم لفظ القوة  .

التذييل" قوة في اآلية هذه " كانت للتأكيد، حين قال:
(٢)

. 

 - صاغه ابن عاشور تعليقوأختم هذا المبحث بمقولة بديعة ألحسن 
 - وفاق كل أقوال العرب والردع والتنكيل، أن هذا التذييل أفضل ،

 چ ۇ ڭ ڭ ڭچ  مما يسري مسرى المثل، وهو في قوله تعالى:

 اسائر   كان ما فاق الكلم جوامع من حياة القصاص في "وقوله [179البقرة: ]
 السكاكي بينه وقد ،(للقتل أنفى القتل) قولهم وهو العرب، عند المثل مسرى

 أن: عليهم ونزيد المعاني، علماء من بعده جاء من وذيله "العلوم مفتاح" في
 من واحد قتل إبطال وعلى بالدماء التكايل إبطال على دل قد القصاص لفظ

الجامعة" كلمتهم تفيده ال وهذا بالقاتل يظفروا لم إذا القاتل قبيلة
(3)

.  

h  

                                                

 .(٢/٤6٤) والتنوير التحرير (1)
 .(3/1٤) لمصدر السابقا (٢)
 .(٢/1٤5) لمصدر السابقا (3)
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 املبحث األول

 -  - عاشور ابن عند التذييل أسباب

نجد أنه يعقب التذييل بذكر  -  -في سياق تفسير ابن عاشور 
بالمعنى وإما أن يكون  االسبب لهذا التذييل، وهذا السبب إما أن يكون متعلق  

 .باإلعراب امتعلق  

وهذه األسباب التي يذكرها قد يدخل فيها جانب االجتهاد، من ناحية 
 أني أراها سبب، وغيري يراها داللة أو نوع أو غير ذلك.

 وسأورد ما ييسر اهلل من أسباب:

، التحذير والتوبيخ -  -ر من أسباب التذييل عند ابن عاشو

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ  الفساد في قوله تعالى:فنجده حذر من عمل 

 فقال: [٢05البقرة: ] چ ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ
 صنع ما إلى إشارة هنا والنسل الحرث وقيل المثل، مجرى جار "وهذا

 ذلك مثل في ينتسب من أن على دالة فاآلية كان ما وأيا شريق، بن األخنس
 وهي التذييل بجملة عقب ولذلك اآلخرة في للعقاب مستحق كناية أو اصريح  

ا"وتوبيخ   اتحذير   چ ک ک ڑ ڑچ
(1)

.  

، مثاله: الترغيب في العفو والحث للترغيب في األمروقد يأتي السبب 

 [٢37البقرة: ] چ یی ی ىئ ىئچ  :"وقوله عليه، كما قال الطاهر:
 فيه بما العفو في الترغيب لزيادة قبله، الذي التذييل على معطوف ثان، تذييل

                                                

 .(٢/٢70) والتنوير التحرير (1)
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الفضل" حب السليمة الطباع وفي الدنيوي، التفضل من
(1)

. 
بأن اهلل مطلع على كل شيء سبحانه،  للتذكيرومن ذلك: أن يأتي السبب 

  مثل:"

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 باإلنفاق لألمر المسوق السابق للكالم تذييل [٢70البقرة: ] چ ٺ
 هذا من والمقصود ... ابتداء عنه المثبطات من والتحذير المقبولة وصفاته
 النذر وأدمج وصفاتها، النفقات من شيء عليه يخفى ال اهلل بأن التذكير التذييل

"تذييال   يكون بأن اجدير   الكالم فكان اإلنفاق مع
(٢)

. 
، للتهديد والزيادة في التذكير والبالغ اإلعذاروقد يكون سبب التذييل 

 وفيه تذييل، [٢0البقرة: ] چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گچ  " كما في قوله تعالى:
 اوقطع   لهم وإبالغا تذكيرهم في زيادة للتهديد المقصود للتوجيه ترشيح

واآلخرة" الدنيا في لمعذرتهم
(3)

.  
 :"وقوله :-  - الطاهر ابن عاشور ، كما قالللتعليل يأتيوقد 

 تذييل [37البقرة: ] چ ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی یچ
 التعميم زيادة مع مفادها يفيد ألنه عليه؛ فتاب وهي السابقة للجملة وتعليل

المعاني" علم في تقرر كما اإلطناب من والتذييل
(٤)

. 
                                                

 .(٢/٤6٤) لمصدر السابقا (1)
 .(3/65) والتنوير التحرير (٢)
 .(1/3٢3) لمصدر السابقا (3)
 .(1/٤39) لمصدر السابقا (٤)
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 :"وقوله ، كما ُعقب بالبشارة بعد النذارة:للنذارة أو البشارةوقد يكون 

 چ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھچ 

 القرآن، والمراد عادة على بالبشارة النذارة لتعقيب تذييل [٨٢البقرة: ]

حقيقته" هنا بالخلود
(1)

. 

أسباب كثيرة منها على سبيل اإليجاز، ومن  -  -وذكر الطاهر 
أراد التوسع والنظر لمثال كل سبب فليرجع إلى موضعه، ومنها: أنه قد يأتي 

للتعليل سبب التذييل
(٢)

لالعتراض والتفريع، ويأتي السبب 
(3)

، ويأتي السبب 

للتخويف
(٤)

للتقريب، ويأتي السبب 
(5)

للبيان ، ويأتي
(6)

للفذلكة، ويأتي 
(7)

 ،

لنفي الحكمويأتي 
(٨)

.  

 

                                                

 .(1/٤٤9) لمصدر السابقا (1)
 .(٢/53) والتنوير التحرير (٢)
 .(671، 1/611) السابقلمصدر ا (3)
 .(٢/٤٤0) لمصدر السابقا (٤)
 .(1/7٢٤) لمصدر السابقا (5)
 .(٢/31٢) لمصدر السابقا (6)
، والفذلكة: لها معنيان، األول بمعنى العدد والحساب كما قال (٢/99) لمصدر السابقا (7)

صاحب تاج العروس، والثاني بمعنى المجمل من المفصل كما عند المعجم الوسيط، 
 .(67٨/ ٢) الوسيط ، المعجم(٢93/ ٢7) العروس ينظر: تاج

 .(٢/3٨٤) لمصدر السابقا (٨)
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 املبحث الثاني

 -  - عاشور ابن عند التذييل أنواع

في الحقيقة أن أنواع التذييل حسب ما أطلعت عليه من سورة البقرة، لم 
ما  :أنواع التذييل ويستشهد به يورده بينا؛ وإنما الذي ا كلي  يركز عليها تركيز  

 ا ما يذكره.يجري مجرى المثل السائر، وهذا النوع كثير  

من يقول  أن هذه األنواع وجدُت  :ال وهووأمٌر مهم أحببت التنبيه إليه أ

بأنها أقساٌم التذييل، وال مشاحة في االصطالح
(1)

. 

ما هو متعلق  :ما هو متعلق بالمعنى للتذييل، ومنها :وهذه األنواع منها
 كر مثاال  على ما يجري مجرى المثل السائر:بلفظ التذييل، وسأذ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ  "قوله تعالى:

 المثل، مجرى جار وهذا [٢05البقرة: ] چ ک ک ک ڑ ڑ ژژ
 كان ما وأيا شريق، بن األخنس صنع ما إلى إشارة هنا والنسل الحرث وقيل
 للعقاب مستحق كناية أو اصريح   ذلك مثل في ينتسب من أن على دالة فاآلية

 اتحذير   چک ک ڑ ڑچ وهي التذييل بجملة عقب ولذلك ،اآلخرة في

ا"وتوبيخ  
(٢)

.  

                                                

 درست قد وهي الباب، هذا في متخصصة شك بال وهي، الزهراء فاطمة الباحثة وهي (1)
 ورسالتها متوفرة في النت، بينما درست، لغوية في رسالة ماجستير ناحية من الموضوع

 االصطالح. في مشاحة وال، تفسيرية ناحية من الموضوع هذا أنا
 .(٢/٢70) والتنوير التحرير (٢)
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وقد وجدت مثاال  ينطبق عليه نوع: أن يأتي منطوق ويذيل بمنطوق آخر 

 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  يؤكده، وهذا النوع وقع في قوله تعالى:

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 [197البقرة: ] چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ
"بمنزلة  هذا النوع أو التذييل ككل، بل قال: -  - ولم يؤكد ابن عاشور

عليها أحرص" التذييل أي التقوى أفضل من التزود للسفر فكونوا
(1)

، والظاهر 
ركز على المعنى، والذي أردت فقط تكرر  -  - أن ابن عاشور

 .المنطوق

 

h 

 
  

                                                

 .(٢/٢36) والتنوير التحرير (1)
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 املبحث الثالث

 -  - عاشور ابن عند التذييل دالالت

هذا المبحث أرى أن ابن عاشور قد أوغل فيه، وأكثر منه، بل إنه نهاية 
المعنى، والمحصلُة التي يتوصل إليها المفسر بعد معرفة التذييل والمذيل، 
ومعرفة الرابط في المعنى أو المنطوق والمفهوم؛ تأتي الداللة تبين المعنى 

 والعظات.وترسي على نهاية المعنى، وتخرج منه العبر والحكم 

في الحقيقة أني أرى أن هذا الجزء من موضوع التذييل، هو الخالصة 
ففيه من  ؛والنتيجة التي من أجلها ُوضع التذييل؛ وبالتالي يجدر العناية به

 جانب التدبر والتأمل الشيء الكثير.

في باب الدالالت توسع وأطال في شرحها  -  - والطاهر
 عنده العموم، وتفيد التخصيص، وتفيد النفي.وبيانها، وتفيد هذه الدالالت 

 أما عن الصيغ التي يذكرها للداللة على الداللة لآلية:

تبين  -  -مشتقات صيغة )قصد(، كلها عند الطاهر ابن عاشور 
الداللة لآلية، فتارة  يقول والمقصد، وتارة يقول والمقصود، وتارة يقول 

 والقصد أو قصد منه وهكذا.

 لصيغة قصد:ومن أمثلة ذلك 

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ " قوله:

 [167البقرة: ] چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 اهلل يريهم كذلك لمضمون التذييل لقصد الكالم؛ آخر في اعتراض أو حال
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 تمنيهم أن تعين النار من يخرجون ال كانوا إذا ألنهم عليهم، حسرات أعمالهم
 إال فيه، فائدة ال رؤسائهم صنع من لهم الخيبة وحدوث الدنيا إلى الرجوع

حال" كل على النار في باقون فهم وإال عليهم الحسرات ألم إدخال
(1)

.  

 المقصد: لصيغة ذلك أمثلة ومن

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ " قوله:

 لما تذييل [15٨البقرة: ] چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ

 ڈ ڈچ  :قوله بمفاد والمروة الصفا بين السعي على الحث من اآلية أفادته

 كلها الخيرات أفعال في كلي بحكم اإلتيان التذييل هذا من والمقصد ،چ ژژ
 السعي؛ خصوص اخير   من المقصود فليس فقط نوافل أو ونوافل فرائض من
 دون بالواو الجملة عطفت عامة، ولهذا فهي الشرط، سياق في نكرة اخير   ألن

والمروة" الصفا بين الطواف على اقاصر   الخير يكون لئال الفاء؛
(٢)

. 

 :ُقِصد   لصيغة ذلك أمثلة ومن

 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ " قوله:

 قصد تذييل [٢1٢البقرة: ] چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ
 بما امرتبط   يكون أن البد التذييل ألن القيامة؛ يوم المؤمنين تشريف تعظيم منه
 فوقهم اتقوا والذين تقديره: امحذوف   معنى التذييل هذا من يعلم فالسامع ،قبله

                                                

 .(٢/100) والتنوير التحرير (1)
 .(٢/6٤) والتنوير التحرير (٢)
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 وفضل ،اهلل فضل من منحوها فوقية الوصف؛ ألنها بها يحيط ال عظيمة فوقية
 بفقراء سخروا أنهم آمنوا بالذين كفروا الذين سخرية من وألن له؛ نهاية ال اهلل

إلقاللهم" المؤمنين
(1)

. 

 وكذلك من الصيغ عنده:  

، وهذا يدخل في ومناسبة هذا الكالموالمعنى لآلية, أو يقول أن يقول 
باب المناسبات؛ لكنه متعلق بمعنى المذيل الذي هو من صلب موضوع 

 التذييل.

وقد ال يصرح بصيغة معينة؛ وإنما يذكر الداللة مباشرة ويبينها، وأمثلة 
 ذلك كثيرة عنده.

 ومن أمثلة ذلك:

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤچ 

  [1٤٨البقرة: ] چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 اليهود مع المجادلة لبساط اطي   سامية، لمعان الجامع التذييل بهذا" :قوله
 والمعنى: أن هذا، عن عد أو هذا دع المخاطبات في يقال كما القبلة، أمر في

الحق" إلى الوصول طلب عند والخشية الفهم من اتجاها فريق لكل
(٢)

. 

 ومن أمثلة ذلك بذكر المناسبة:

                                                

 .(٢/٢9٨) لمصدر السابقا (1)
 .(٢/٤٢) والتنوير التحرير (٢)
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 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ 

 .[٢07البقرة: ] چ ھ ھ

 هلل أنفسهم بذلوا قد عنهم المخبر أن للجملة التذييل هذا "ومناسبة قوله:
 صدق ما كان فإن بعبده اإلنسان كرأفة بهم رءوف فاهلل عبيده، أنفسهم وجعلوا

 بهم رءوف واهلل فالمعنى: هلل، نفسه بذل من كل في الظاهر هو كما اعام  ( من)
 مستقال   المثل بمنزلة التذييل هذا ليكون اإلظهار؛ إلى اإلضمار عن فعدل
 جعلوا أنهم بهم الرأفة سبب أن على وليدل التذييل، لوازم من وهو بنفسه،

له" عبادا أنفسهم
(1)

. 

h 

  

                                                

 .(٢/٢7٤) لمصدر السابقا (1)
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 ةاخلامت

الحمد هلل رب العالمين، وال عدوان إال على الظالمين، والصالة السالم 
 على خير البشرية أجمعين، أما بعد:

أسأله العفو والمغفرة على وتمام هذا البحث، إفأشكر اهلل أوال  على 
السداد التقصير والخطأ والزلل، فهذا جهد المقل، والمرء يلتمس التوفيق و

 عله أن يخرج بكلمة ينفع اهلل بها، وتكون شافعة  له يوم ؛من ربه والرشاد
 .الدين

فإني أوصي ته، شت في جنبالت في غمار هذا الموضوع، وفتّ جُ وبعد أن 
وأهم  ا،خصوص   -  -ا، وعند الطاهر ابن عاشور باالهتمام بالتذييل عموم  

 :ما يلي ما توصلت إليه

في لبحثه  أطمحإن هذا الموضوع الذي بحثت فيه )التذييل(، كنت  :أوالً 
القرآن كامال ، وبعد أن بدأُت فيه؛ وجدت أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، 

 عدد، وذلك أني بعد أن رأيت علمية رسالةيدرس كأن بل إنه يستحق 
اقتصرت بهذا البحث على  - -تذييلها ابن عاشور  بيّنالمواضع التي 

 سورة البقرة واهلل الموفق.

إن هذا الموضوع التذييل له عالقة وثيقة بجانب يهم الباحثين، أال  ا:ثانيً 
التذييل  فإنذلك؛ ل وهو التدبر والتأمل واالستنباط؛ فمن وجد في نفسه همة  

 لعلم المناسبات.يحقق رغبته؛ ألن التذييل مقارٌب 

 -من خالل هذا البحث تبين لي اهتمام الطاهر ابن عاشور  ا:ثالثً 
 - عامة بالتذييل خاصة، وماله تعلق بالجوانب البالغية واللغوية. 
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يعُد من المفسرين الذين رزقهم اهلل قوة   -  -إن الطاهر  ا:رابعً 
ويندرج لك على اهتمامه بالتذييل في الربط بين سياقات اآليات ومناسباتها، 

؛ فهو يربط بين التذييل بأكثر من رابط، بل إنه يذكر لآلية ألكثر من كذلك
 تذييل.

إن الدالالت للتذييل هي التي تتعلق بجانب االستنباط  ا:خامًس 
 واستخراج الفوائد والحكم.

رك على وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبا
 خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

h 
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 عــاملراج

: تحقيق ،، جالل الدين السيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر ،اإلتقان في علوم القرآن -1
 م.197٤هـ/139٤ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،محمد أبو الفضل إبراهيم

 أحمد السيد: الطيب، تحقيق بن محمد الباقالني بكر أبو، للباقالني القرآن إعجاز -٢
 .م1997 المعارف، ، مصر، دار5ط:  صقر،

الزركشي،  بهادر بن اهلل عبد بن محمد الدين بدر اهلل عبد أبو القرآن، علوم في البرهان -3
 البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار ،1ط: . إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق
 .م1957/ـه1376وشركائه،  الحلبي

الداني، تحقيق:  عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن القرآن، عثمان آي عدّ  في البيان -٤
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