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جملة تبيان للدراسات القرآنية

رئيس جملس إدارة اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه

أستاذالقرآنوعلومهجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية

أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

***

وكيل الرئيس العام لشؤون املسجد النبوي
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام وأستاذ
كرسي امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز للقرآن الكريم
جبامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية

أستاذ القراءات جبامعة أم القرى
أساذ القرآن وعلومه جبامعة القصيم
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة األمري سطام بن
عبدالعزيز

عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -
جامعة األزهر – مصر

أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود
أستاذ القراءات جبامعة الطائف

عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة
مااليا مباليزيا

أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن

رئيس جملس األمناء جبامعةإستنابولبرتكيا
استاذ التعليم العالي -كلية األداب -جامعة ابن
زهر -مملكة املغرب

***

األستاذبكليةالرتبية -جامعة تكريت-العراق
املشرفعلىمركزبيناتللدراساتالقرآنيةباململكةاألردنية

***

أستاذ القرآن وعلومه املشارك جبامعة اإلمام حممد ابن
سعود اإلسالمية
***
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يف جملة (تبيان) للدراسات القرآنية

المواصفات العلمية والمنهجية:
 األمانة العلمية. األصالة واالبتكار. سالمة االتجاه. سالمة منهج البحث. مراعاة أصول البحث العلمي يف االقتباس والتوثيق ،وسالمة اللغة ،واإلمالء ،والطباعة. كتابة مقدمة تحتوي على( :موضوع البحث ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه،ومنهجه ،وإجراءاته ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة إن وجدت وإضافته
العلمية عليها).
 تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب ،حسب ما يناسب طبيعة البحثموضوعه ومحتواه.
 كتابة خاتمة بخالصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات). كتابة قائمة بمراجع البحث ،وفق المواصفات الفنية المشار إليها الحقًا.شروط تسليم البحث:
 أال يكون البحث قد سبق نشره. أال يكون مستالًّ من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية ،ويف حال كانكذلك يجب على الباحث أن يشير إلى ذلك ،وأن ال يكون سبق نشره ،لتنظر هيئة
التحرير مدى الفائدة العلمية من نشره.
 أن ال يزيد عدد الصفحات عن  50صفحة -كاملا مع الملحقات -بعد التقيد بالمواصفاتالفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط ،وحجمه ،والمسافات ،والهوامش.
 رفع البحث عرب البوابة اإللكرتونية للمجلة نسخة إلكرتونية من البحث بصيغة( ،)Wordونسخة أخرى بصيغة ( )BDFبدون بيانات الباحث.
مرفقات البحث عند تسليمه:
 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية ،ال يزيد عن ( )200كلمة ،ويتضمن
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العناصر التالية( :عنوان البحث ،اسم الباحث ورتبته العلمية ،موضوع البحث،
وأهدافه ،ومنهجه ،وأهم النتائج ،وأهم التوصيات) .مع كلمات دالة (المفتاحية)
معربة بدقة عن موضوع البحث ،والقضايا التي تناولها ،بحيث ال يتجاوز عددها
( )6كلمات.
 رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتبته ،والكلماتالدالة إلى اللغة اإلنجليزية ،ويجب أن يعتمد الملخص المرتجم من قبل مركز
ترجمة متخصص.
إجراءات التحكيم:
 تنظر هيئة التحرير يف مدى تحقيق البحث لشروط النشر ،فإن كان مطابقا للشروطحول للتحكيم.
معيار التقييم

الدرجة التامة

قيمة الموضوع العلمية

25

جدة الموضوع واإلضافة العلمية
سلمة منهجية البحث
شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع
المجموع

25
25
25
100

الدرجة الفعلية جوانب الضعف

 تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير. يجتاز البحث القبول األولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز .%60 ُتح َّكم البحوث من قبل محكمين اثنين على األقل ،برتبة علمية تساوي أو تزيدعن الباحث.
 ُتح َّكم البحوث وفق المعايير التالية:معيار التقييم
العنـــوان :جـــودة الصـــيا ة ،مطابقـــة العنـــوان
للمضمون
ملحقــات البحــث :ملخ ـ  ،مقدمــة ،خاتم ـة،
توصــيات ،قائمــة مراجــع .مــع تــوفر العناصــر
األساسية لكل منها.
الدراســـات الســـابقة :وافيـــة ،وضـــول العلقـــة
بالبحث ،اإلضافة العلمية محدد

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
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معيار التقييم
اللغة :النحو ،اإلملء ،الطباعة
المنهجيــة :الوضــول ،الســلمة ،االلتــزا  ،دقــة
الخطة ،سلمة التوزيع
األسلوب :الجزالة ،اإليجاز ،الوضول ،الترابط
المضـــــمون العلمـــــ  :المطابقـــــة للعنـــــوان
واألهــدا  ،الســلمة العلميــة ،القــوة ،اإلضــافة
العلمية ظاهرة وقيمة.
اإلضافة العلمية :األصالة ،التجديد ،األهمية.
المصادر :األصالة ،الحداثة ،التنوع ،الشمول
النتائج :مبنية على الموضوع ،الشمول ،الدقة
التوصــيات :منبثقــة عــن الموضــوع ،الواقعيــة،
الشمول
النتيجة

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
5
10
20
20
15
5
5
5
100

 قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن االحتماالت التالية: oيف حال اجتياز البحث درجة  %90يعترب البحث مقبو ا
ال للنشر على حاله.
 oيحتاج لتعديل يف حال حصول البحث على درجة ما بين .% 89 – % 60
 oمرفوض يف حال حصول البحث على درجة أقل من .% 60
 يف حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديالت المطلوبة للباحث ،ويقوم هوبدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على مالحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.
 بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحكم للحكم النهائي ،ويتضمنالحكم أحد احتمالين:
 oمقبول للنشر يف حال حصوله على  %90فما فوق.
 oمرفوض يف حال حصوله على  %89فما دون.
شروط النشر:
 فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة ،وال يجوز نشره فـيأي منفذ نشر آخر ورقيًا أو إليكرتونيًا ،دون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير
المجلة ،وللمجلة الحق يف نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر
اإللكرتوين.
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 ينشر البحث إلكرتونيًا يف موقع المجلة ويف المجلة نفسها حسب أولوية النشر،وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث ،واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع
األبحاث يف العدد الواحد.
 يف حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر ،وعند رفض البحث للنشريرسل له اعتذار عن النشر.
 يلزم الباحث بدفع تكاليف التقييم يف الحاالت التالية: oإذا ثبت عدم صدق اإلقرار.
 oإذا أخل الباحث بالتعهد.
 oإذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم.
 oإذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة يف المجلة.
 يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها يفالمواصفات الفنية المعتمدة.
المواصفات الفنية للبحث:
 يستخدم خط ( )Traditional Arabicللغة العربية بحجم ( )18أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )14أبيض للحاشية والملخص.
 يستخدم خط ( )Times New Romanللغة اإلنجليزية بحجم ( )11أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )10أبيض للحاشية والمستخلص.
 عدد صفحات البحث ( )50صفحة (.)A4 -ترتك مسافة بداية كل فقرة ال تزيد على 1سم.

 المسافة بين السطور مفرد. الهوامش الصفحة من األعلى واألسفل واليسار 2.5سم ومن اليمين 3.5سم. -اآليات القرآنية تكتب وفق المصحف اإللكرتوين لمجمع الملك فهد لطباعة

مسود).
المصحف الشريف بحجم  14بلون عادي (غير َّ
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طريقة التوثيق
توثيق اآليات:
 توثق اآليات يف المتن عقب النص القرآين مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثمرقم اآلية داخل حاصرتين ،هكذا[ :البقرة.]255 :
توثيق النصوص:
 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد عالمة الرتقيم. يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة برتقيم مستقل لكل صفحة ،وتضبط الحواشيآليا ال يدويًا.
أوال :عند ورود المصدر أول مرة وكذلك يف قائمة المراجع يف نهاية البحث.
عنوان الكتاب بخط امق متبوعا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعا بفاصلة ،ثم االسم
األول والثاين وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة ،ثم الناشر متبوعا
بفاصلة ،ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة ،ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة ،ثم تاريخ
النشر متبوعا بفاصلة ،ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال ،الجوهري ،إسماعيل بن حماد (1205هـ) ،تحقيق أحمد عبدالغفور عطا،
دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية1404 ،هـ1984 ،م.46/2 ،
ثانيا :إذا ورد المرجع مرة ثانية
عنوان الكتاب بخط امق متبوعًا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعًا بفاصلة ،ثم الجزء
والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال تاج اللغة وصحال العربية ،الجوهري.46/2 ،
 توثيق الحديث النبوية :تتبع ذات الخطوات السابقة ،ويضاف رقم الحديث،والحكم عليه.
 توثيق بحث يف مجلة :يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق،ثم رقم العدد.

***
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جميع المراسالت وطلبات االشرتاك باسم :رئيس هيئة التحرير
على النحو التالي :المملكة العربية السعودية – الرياض
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –كلية أصول الدين – الجمعية العلمية
السعودية للقرآن الكريم وعلومه -مجلة تبيان للدراسات القرآنية
الربيد اإللكرتوين:
quranmag@gmail.com
الفيس بوكwww.facebook.com/Quranmag :
تويرتhttps: //twitter.com/quranmag1 :

هاتف المجلة)+966(112582705 :
هاتف وفاكس الجمعية0546667141 -)+966(112582695 :
موقع الجمعية

www.alquran.org.sa

***
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الصفحة

العنوان

17

افتتاحية العدد
رئيس هيئة تحرير المجلة  :أ.د .عبداهلل بن عبدالرحمن الشثري

البحوث
.1

.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8

رسالة يف بيان أصول قراءة نافع مـن روايتـ قـالون وورش مـن طريـق
الشاطبية ،لعماد الدين عل ْبن عماد الدين عل ا ْأل ْست ْرأبادي (أحد علماء القرن
العاشر الهجري)  -دراس اة وتحقي اقا
د .صفية بنت عبد اهلل بن مقبل القرين
فروق التفسير بين ابن جرير وابن كثير يف سورة التكوير
د .محمد حسام عبد الكريم عبد العزيز
صفات من يحبهم اهلل  يف ضوء القرآن الكريم  -دراسة موضوعية
د .عبداهلل بن خالد بن سعد الحسن
محمــد بــن أب ـ القاســم بــن بــابجو البقــال (ت 562هـــ) ،ومعــالم
منهجه يف الموجود من تفسيره "مفتال التنزيل"
د .ممدوح بن تركي بن محمد القحطاين
مفهو األلوان يف القرآن الكريم عند المفسرين
د .محمد بن فرحان بن شليويح الهواملة الدوسري
استدراكات ابن الهائم علـى السجسـتايف يف كتابـه" :التبيـان يف تفسـير
ريب القرآن"
د .يزيد بن عبد اللطيف الصالح الخليف
تعليم المرأة يف القرآن الكريم
د .عبداهلل بن محمد الرشود
تأكيد الش ء بما يشبه ضـده وأثـره يف تفسـير القـرآن الكـريم  -دراسـة
تحليلية تطبيقية
د .محسن بن حامد المطيري
ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل ولـ الحمــد أهــل الثنــاء والمجــد والصــلة والســل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه
وصحبه ،وبعد:
فهذا العدد ( )39من مجلـة الجمعيـة العلميـة السـعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه وهـ تعنـى
بإبراز خصائ

الدراسات القرآنية على اختل تنوعها وتسعى إلـى تنميـة رول البحـث العلمـ

يف الوسط األكاديم ومـن هـذا المنطلـق فـإن هيلـة التحريـر ترحـب بنشـر البحـوث العلميـة ذات
العمــق المعــريف واإلبــداع العلمـ الــذي يبــين فقــه القــرآن الكــريم ويســتثير أســراره وحكمــه ألن
المقصــد األع ــم لــدينا مــن البحــوث يف المجلــة تفهــيم معــايف القــرآن الكــريم وقراءتــه وأحكامــه
وحكمه وآدابه ومواع ه وهداياته ألن التفهيم تابع للفهم فمن أحس فهم القرآن أحسن تفهميه.
وفهم القرآن الكريم يؤخذ من القرآن نفسه ومن السنة النبوية وأقوال الصحابة والتـابعين ومـن
بعدهم من كبار المفسرين ،والقرآن كتاب هداية عامة لجميع الناس ،وفهمه يعين علـى العمـل بـه
واتباعه ،ومن فضل اهلل علينا أننا نعيش يف هذه البلد المباركة :المملكـة العربيـة السـعودية يف أمـن
وأمــان ور ــد عــيش واســتقرار واجتمــاع وائــتل وهــذا يعــين علــى اإلنتــاج العلمـ الســيما يف
الدراسات القرآنية الت تهتم المجلة بنشر األبحاث فيها.
وال ريب أن األمن دعامه ع يمة من دعـائم الحيـاة وضـرورة لانسـان ليقـو بـدوره يف الحيـاة
وجعل اهلل ذلك من أع م النعم الدنيويـة علـى العبـاد الموجبـة للشـكر وأصـبح بلدنـا-بحمـد
اهلل -مضــرب المثــل ومحــط الن ــر بهــذا األمــن الشــامل وهــذا بفضــل اهلل ثــم بتمســكها بــدينها
وعقيدتها وتطبيقهـا ألحكـا الشـريعة ممـا جعـل دور العلـم ومؤسسـاته تقـو بـدورها الفاعـل يف
التعليم فازدهرت الحياة العلمية وحصل التطور العلم فتمهدت بذلك السـبل وتيسـرت أسـباب
العلم والتعلم.
وال يقو سلطان األمن بين الناس إال إذا حافظ كل فرد عليه فهو شـعار المسـلم الـذي يعـر
به والوصف الغالب عليه.

واهلل ول التوفيق.

17

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

18

جملة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

19

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

20

رسالة يف بيان أصول قراءة نافع من روايت قالون وورش من طريق الشاطبية

د .صفية بن عبداهلل القريف

ين َعلي ْاألستَر َأب ِ
ين َع َلي ب ِن ِعم ِ
ِِ ِ
اد الدِّ ِ
اد ِّي
ْ ْ َ
لع َماد الدِّ ِ ِّ ْ َ
ِّ
(أحد علماء القرن العاشر الهجري)
دراس اة وتحقي اقا

األستاذ المساعد بقسم القراءات
جامعة أم القرى
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ملخص البحث
عنوان البحث( :رسالة يف بيان أصول قراءة نافع من روايت قالون وورش من
طريق الشاطبية).
لعماد الدين عل ْبن عماد الدين عل ْاأل ْست ْرأبادي (أحد علماء القرن العاشر
الهجري) دراسة وتحقي اقا.
محتويات البحث :يشتمل على مقدمة وقسمين ،وخاتمة ،وفهرس المصادر.
وقد قمت يف دراسة البحث وتحقيق الكتاب بما يلي:
أوال :قدّ مت البحث بذكر مقدمة موجزة عن أسباب اختيار البحث ،والخطة
ا
والمنهج المتبعين فيه.
موجزا لحياة المؤلف ،وأهم شيوخه وتالميذه ،ومكانته
عرضا
ذكرت
ثان ايا:
ُ
ا
ا
العلمية ،ومؤلفاته ،ووفاته.
ذكرت
فذكرت اسمه وتوثيق نسبته إلى مؤلفه ،ثم
قمت بدراسة الكتاب،
ُ
ُ
ثال اثاُ :
ردت مصادر المؤلف يف كتابه ،وأهميته وقيمته
ثم َس ُ
منهج المؤلف يف تأليفهَّ ،
ووصفت نسخ الكتاب الخ ِّطية.
العلمية،
ُ
كامال ،وفق قواعد التحقيق الـ ُم َّتبعة.
قت الكتاب ا
راب اعا :ح َّق ُ
فرتجمت لألعالم ،وو َّثقت النصوص
قمت بخدمة النص المحقق،
خامسا:
ُ
ُ
ا
وأشرت إلى ما وقع من سقط
والشواهد من مصادرها ،وعزوت اآليات إلى سورها،
ُ
أو خطأ.
سادسا :ختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات ،تليها فهارس
ا
المصادر.
أسال اهلل بمنِّه وكرمه أن ينفع به ،ويرزقنا اإلخالص والتوفيق ،إنه ولي ذلك
والقادر عليه ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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املقدمة
بالـجود واإلحسان ،أنعم علينا بإنزال القرآن ،هُدي ِّللنَّا ِ
س
الـمتفضل ُ
الحمد هلل ُ
وَبَيِّنََٰت ِّم َن َ۬ا ْل ُهدَ ي َوا ْل ُف ْر َقا ِن ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه،
بسنته إلى يوم الدين.
ومن ا َّتبع ُهداه ،واقتفى أثره،
َّ
واستن ُ
وبعد:
فإن اهلل أكرم هذه األمة بإنزال القرآنَ ،
فش َرح به الصدور ،وأخرج به العبا َد من
خير ما َفنيت فيه
الظلمات إلى النُّور ،فمن استنار به وتع َّبد بتالوته فقد أفلح ،وهو ُ
األعمار ،وأفضل ما ُصرفت إليه القلوب واألبصار.
شرف بِ َش ِ
إن كل ٍ
ُث َّم َّ
رف ُمت َع َّل ِقه ،وعلوم القرآن أشرف العلوم على
علم َي ُ
بالسند عن رسول اهلل ،
اإلطالق ،وذروة سنامها علم القراءات؛ التصاله َّ
فموضوعه القرآن الكريم ،ومباحثه حول ُطرق أدائه ،ووجوه قراءاته.
ونظرا ما لعلوم القراءات من مكانة سامية ،كان لسلف هذه األمة حيازة َق َصب
ا
ودونوا فيه المصنفات ،وأك ُّبوا على التأليف فيه بين
السبق ،فاعتنوا به أ َّيما عنايةَّ ،
َّ
ٍ
ومنثور ،وكان منهم اإلمام :عماد الدين عل ٌّ ْبن عماد الدين عل
منظو ٍم
ْاأل ْست ْرأبادي ،الذي أ ّلف رسائل مختصرة يف قراءات األئمة السبع ورواياهتم ،ومنها
هذا المؤ َلف الذي عنوانه( :رسالة يف بيان أصول قراءة نافع من روايت قالون وورش
صرا
نظرا لكونه مخت ا
من طريق الشاطبية) ،وقد تبيَّن لي ما للكتاب من أهمية كبيرة؛ ا
جام اعا؛ وما ُيرجى منه من نفع للمتعلمين الطالبين للمختصرات المفيدة؛ والسيما
من اختار أن يتع َّلم ويقرأ القرآن ولو برواية أو روايتين ،مع معرفة أصلها ،توجيهها
من حيث اللغة.
والتحري من كون الكتاب لم ُيتناول بالدراسة والبحث والتحقيق،
وبعد التثبت
ِّ
والرشاد.
ُ
هلل يف دراسته وتحقيقه ،سائل اة اهلل العون والسدّ اد ،راجي اة و ُمؤ ِّمل اة ال َقبول َّ
استعنت ا َ
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أهمية البحث وأسباب اختياره:
تتجلى وتربز أهمية الموضوع والباعث على اختياري لهذا الكتاب فيما يلي:
ِ
شرف
 -1اتصال موضوعه بكتاب اهلل  ،وتع ُّل ُقه به غاي َة التع ُّلق ،فكل ع ْلم َي ُ
بما يتعلق به ،وشرف علوم القراءات أهنا وثيقة الصلة بالقرآن الكريم.
 -2من األمور التي أكسبت هذا الشرح أهميةا :مكانة مؤلِفه العلمية ،وما تبوأه
من شرف ومنزلة ،فهو إمام فقيه مقرئ ،وله مصنفات عديدة يف الرسم والتجويد
والقراءات.
 -3أهمية الكتب المفردة ،وما يرجى منها من نفع لطالب علوم القراءات ،فهي
بسط الحصول على قراءة اإلمام أو الراوي ،كما أهنا
ّ
تسهل الوصول للمسائل ،و ُت ِّ
ِّ
تلخص ما جاء يف الكتب األمهات.
 -4اشتمال الكتاب على توجيه القراءات يف األصول والفرش من روايتي
قالون وورش عن نافع ،وبيان أصولها من حيث اللغة والمعنى.
َّ -5
أن هذا الكتاب لم ُيسبق تحقيقه وطبعه ونشره ،ولم َيسبق ألحد أن تناوله
بالدراسة والبحث.
أن نسخة الكتاب كاملة ليس فيها سقط ،وكتبت ٍّ
ّ -6
بخط واضح مقروء.
 -7الرغبة يف تحقيق بعض كتب الرتاث اإلسالمي ،السيما َّ
قدرا من مراجع
أن ا
َّبع فيه
هذا العلم مفقودة ،واإلسهام يف نشر هذا العلم ،وفق منهج علمي أصيلُ ،يت ُ

ُأسس التحقيق المنهجي.

خطة البحث:
قسم البحث إلى مقدمة ،وقسمين ،وخاتمة ،وفهارس المصادر.
المقدمة فيها أسباب اختيار الموضوع ،وأهميته ،وخطة ومنهج البحث.
والقسم األول :هو قسم الدراسة ،ويشتمل على فصلين:
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الفصل األول :ترجمة المؤلف ،وفيه ستة مباحث.
المبحث األول :اسمه ونسبه.
المبحث الثايف :مولده ووفاته.
المبحث الثالث :شيوخه.
المبحث الرابع :تالميذه.
المبحث الخامس :مؤلفاته.
المبحث السادس :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
الفصل الثايف :دراســـة الكتــاب ،وفيه أربعة مباحث.
المبحث األول :اسم الكتاب ،وتوثيق نسبته لمؤلفه.
المبحث الثايف :مصادر المؤلف.
المبحث الثالث :منهج المؤلف يف كتابه.
المبحث الثالث :القيمة العلمية للكتاب المحقق.
المبحث الرابع :وصف النسخ الخطية ونماذج من نسخة المخطوط.
القسم الثاين :قسم التحقيق :تحقيق ن

الكتاب.

ويحتوي على كامل النص المحقق للكتاب ،وفق المنهج المذكور يف المقدمة،
ثم فهرس المصادر والمراجع.
تليه الخاتمــــــة َّ

منهج البحث:
بعت يف تحقيق الكتاب المنهج اآليت:
ا َّت ُ
بعت يف نسخها قواعد اإلمالء والرسم
نسخت مادة النص المحقق ،وا َّت ُ
ُ
المتعارف عليها ،معتمدة على النسخة الفريدة.
كتبت اآليات القرآنية على الرسم العثماينِ ،وفق المصاحف المضبوطة
ُ
على رواية قالون وورش عن نافع ،واعتمدت العدد "المدين األخير" يف عدِّ اآليات.
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واكتفيت بالعزو
عزوت اآليات القرآنية إلى سورها وأرقام آياهتا يف المتن،
ُ
ُ
األول غال ابا ،وإن ذكر المؤلف عدد المواضع المختلف فيها ،ب َّينتها يف الحاشية إن
كانت يف أكثر من موضعين.
صحيحا ،دون اإلشارة إلى
ما وقع من خطأ أو َسقط يف كتابة اآليات َأثب ُته
ا
السقط أو الخطأ.
َّ
كتبت األبيات والشواهد ِّ
الشعرية ،وضبطتها َعروض ًّيا.
ُ
النص المحقق ،وفيما يلي عرض
زت بين األقواس المستخدمة يف
م َّي ُ
ِّ
ألهمها:


زهران لآليات القرآنية.
الـم َّ
  القوسان ُ



[ ] القوسان المربعان للكلمات التي فيها وهم ،ولكل ماال يستقيم به

هت عليه يف الحاشية.
الكالم ،ون َّب ُ


« » عالمتا التنصيص لنصوص العلماء وأقوالهم المنقولة عنهم.
وثقت النصوص والنُّقول والشواهد الشعرية بعزوها إلى مواضعها.
ُ
بت الكتب يف الحاشية حسب تأريخ وفاة مصنفها ،فقدَّ مت األقدم وفاة
ر َّت ُ

على المتأخر.
ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم يف النص المحقق ترجمة موجزة مشتملة يف
ُ
الغالب على (االسم ،والكنية ،واللقب ،وأبرز الشيوخ والتالميذ ،وأهم الكتب،
ووثقت ذلك بذكر مصادر الرتجمة ،ولم أترجم
وتاريخ الوفاة -إن وجد،)-
ُ
للمشهورين من الصحابة .
فت بالبلدان واألماكن -غير المشهورة -الواردة يف النص ،وموقعها
عر ُ
َّ
قديما وحدي اثا ،مشيرة إلى المصادر القديمة والحديثة يف هذا الشأن.
ا
واهلل أسأله التوفيق والرشاد.
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الفصل األول :ترمجة املؤلف
املبحث األول :امسه ونسبه:

ِ
بن َن ْج ِم الدِّ ِ
ين َعلي ِ
عماد الدِّ ِ
ين َعلي ِ
هو اإلمام عما ُد الدِّ ِ
ين َم ْح ُمود ْب ِن َح َس ِن
بن
ِّ
ُّ
ْب ِن َم ْج ِد الدِّ ِ
األسرتأبادي .
القزويني،
الج ْر َجاينُّ ثم
ّ
الح َم ِو ُّي ُ
ين َ
ّ
(ح َمـاة) مــن بـالد الشــام  ،وتقـع حال ايــا شــمال
الح َمـ ِـوي :نسـبة إلــى مدينـة َ
أمـا َ
سوريا على هنر أورنتس .
والج ْر َجاين :نسبة إلـى مدينـة ُج ْر َجـان  ،كانـت بـين مدينـة َطربسـتان ُ
وخرسـان
ُ
آنـذاك ،وتسـمى بالفارسـية "كركـان" ،وهـي إحـدى المـدن الشـهيرة يف إيـران ،وتقــع
حال َّيًا يف شمال إيران .
وال َق ْز ِويني :نسبة إلى َق ْز ِوين  ،وهـي مدينـة حسـنة ،وثغـر لـبالد الجبـل ،وبينهـا
وبين الري تسعون ميالا آنذاك ،وهي اليوم إحـدى محافظـات إيـران ،وتقـع يف الجـزء
الشمالي .
( )1ينظر مصادر ترجمتـه يف :رسـم كلمـات القـرآن علـى ترتيـب السـور ،لـنفس المؤلـف ،تحقيـق الباحـث:
داخل بن علي الجدعاين ،وهي رسـالة دكتـوراه بالجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة المنـورة عـام 1439هــ،
والـمعين يف شرح حرز األماين لإلمام األياثلوغي ،رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة ،تحقيق :د/سعد
ُ
بن محمد الزهراين ،الجامعة اإلسالمية ،26 ،ولطف السمر وقطـف الثمـر ،لإلمـام نجـم الـدين محمـد
الدمشقي ،224/1:وخالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشـر ،35/1 :وريـاض العلمـاء وحيـاض
الفضالء ،للميرزا عبد اهلل األفندي ،154 –153/4 :وأعيـان الشـيعة ،السـيد محسـن أمـين،545/1 :
.299 ،246/8
للسمعاين.258/4 :
( )2ينظر :األنسابَّ ،

( )3ينظر :موسوعة ألف مدينة إسالمية ،لعبد الحكيم العفيفي :ص()212
(ُ )4ينظر :األنساب ،للسمعاين.237/3 :
(ُ )5ينظر :البلدان ،لليعقوبي ،ص( ،)92موسوعة المدن اإلسالمية ،آلمنة أبو حجر :ص(.)144-143
( )6ينظر :األنساب ،للسمعاين.411/10 :

(ُ )7ينظــر :معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع ،ألبــي عبيــد عبــد اهلل األندلســي،1072/3:
وموسوعة ألف مدينة إسالمية :ص(.)374-373
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واألسـرتأبادي :نسـبة إلـى أسـرتأباد وقيـل :إسـرتاباذ  ،مـن بـالد مازنـدران بـين
سارية وجرجان  ،وتقع اآلن يف شمال شرق إيران ،وتبعد عن العاصـمة "طهـران"،
( 300كلم) ،وتسمى " ُج ْر َجان" .
ْدران ،كانت تسمى آنذاك "طربستان" ،وهي بلدان
ْدراين :نسبة إلى َمازن َ
والـمازن َ
َ
واسعة كثيرة يشملها هذا االسم ،وهي اليوم إحدى المحافظات يف إيران ،تقع شمال
سلســلة جبــال الــربز ،ويحــدُّ ها مــن الشــمال "بحــر قــزوين" ،وتبعــد عــن العاصــمة
"طهران") 200( ،كلم .

املبحث الثاني :مولده ووفاته:

ا
تاريخا محدَّ ادا لمولده ووفاته ولكن
لم تذكر كتب الرتاجم-فيما وقفت عليه-

ُيمكن القول بأن وفاته كانت يف آخر القرن العاشر ،أو يف بداية القرن الحادي عشر،
والدليل على ذلك ثلثة أمور:
األول :ما ذكره صاحب كتاب (الذريعة) عن المؤلف فقال« :فيظهر من طبقة
مشايخه حسب جريان العادة ،أنه كان من علماء آخر المائة العاشرة ،وأول الحادية
عشرة ،وكان أوائل عصره أواخر عصر السلطان شاه طهماسب  ،وألف باسمه
( )1وقد أثبت نسبته إلى (أسرتأباد) هبذا اللفظ؛ موافق اة لما ذكره مؤلف الكتاب عن نفسه ،وبعض من ترجم
لهُ ،ينظر مصادر ترجمته.

(ُ )2ينظر :لب اللباب يف تحرير األنساب ،لجالل الدين السيوطي :ص(.)12

(ُ )3ينظر :معجم البلدان ،ألبي عبـد اهلل يـاقوت الحمـوي ،174/1 :وأحسـن التقاسـيم يف معرفـة األقـاليم،
ألبــي عبــد اهلل محمــد المقدســي البشــاري :ص( ،)25وموســوعة المــدن العربيــة واإلســالمية ،ليحيــى

شامي :ص(.)264-262
(ُ )4ينظر :معجم البلدان ،41/5 ،13/4 :ومراصـد االطـالع علـى أسـماء األمكنـة والبقـاع ،لعبـد المـؤمن
البغدادي.1219/3 :
الص َفوي ،السلطان الثاين ،جلس على السـرير بعـد وفـاة أبيـه سـنة
( )5هو :طهماسب بن إسماعيل بن حيدر َّ
(930هـ) ،تويف يف سابع صفر سنة (984هـ) مسمو اما ،سممته زوجته أم حيدر ،وكانت مدة ملكـه (54
سنة)ُ ،ينظر يف :سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،لحاجي خليفة.187/2:
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(التحفة الشاهية) » .
الثايف :ما ُذكِر عن السلطان شاه طهماسب ،من َّ
أن واليته كانت من عام
(930هـ) ،إلى عام (984هـ) .
الثالث :ما ذكره صاحب معجم المؤلفين عن المؤلف أنه كان حيًا سنة
(995هـ) .
ومن خالل ما سبق ،إذا نظرنا إلى ما قاله صاحب (الذريعة) ،وإلى مدة والية
السلطان شاه؛ فإ َّنا نستطيع القول -على وجه التقريبَّ -
بأن مولده كان يف آخر
النصف األول من القرن العاشر الهجري ،ووفاته كانت يف آخر القرن العاشر ،أو يف
بداية القرن الحادي عشر ،واهلل أعلم .

املبحث الثالث :شيوخه.

صرح هبم يف إجازته لتلميذه
جمع المؤلف القراءات العشر من شيوخه الذين َّ

اإلمام األياثلوغي صاحب كتاب (المعين يف شرح حرز األماين) عند ذكره لسنده
بالقراءات العشر  ،وهم:
 -1السيد الحسيب الحسيني المشتهر بالمغربي ،قرأ عليه بالعشر جم اعا.
 -2محمد بن طاهر األصبهاين ،قرأ عليه بالعشر جم اعا.
 -3أحمد بن هشام اليمني ،قرأ عليه بالعشر جم اعا.
 -4مبارك بن عبد اهلل الهندي ،قرأ عليه بالعشر جم اعا.
 -5شمس الدين محمد بن أحمد المالكي القاضي بالبصرة ،قرأ عليه بالعشر جم اعا.
( )1الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،للشيخ آغا بزْ رك الطهراين.372 -371/3 :
(ُ )2ينظر :سلم الوصول إلى طبقات الفحول.187/2 :
(ُ )3ينظر :معجم المؤلفين ،لعمر كحالة.152/7 :
( )4ا
نقال عن كتاب :رسم كلمات القرآن على ترتيب السور ،للمؤلف.
( )5المعين يف شرح حرز األماين :ص.)36-34(:
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 -6والده عماد الدين علي بن نجم الدين محمود الحموي ،قرأ عليه بالقراءات
األربع عشر إفرا ادا وجم اعا ،وبال َعشرة مرة ،وباألربع عشر مرة أخرى .

املبحث الرابع :تالميذه.

ذكرت كتب الرتاجم -فيما وقفت عليه -أسماء اثنين من تالمذته ،وهم:

 -1الشيخ :إما محمد األياثلو :
هو الشيخ إمام محمد بن حسام َد ْده األياثلوغي اإلمام المحقق ،مؤلف (المعين يف
شرح حرز األماين) ،و(مغني األصول يف جامع األصول) يف القراءات العشر ،قرأ
القراءات العشر على شهاب الدين أحمد الطيبي ،وعلى عماد الدين علي القارئ
الحموي ،تويف بعد عام (1003هـ) .
 -2الشيخ :برهان الدين إبراهيم العمادي (ابن كسبائ ):
محمد العمادي ،الملقب بربهان الدين بن كسبائي ،المقرئ
هو الشيخ إبراهيم بن َّ
السيد الشريف عماد الدين علي بن عماد الدين
المجيد ،المحدث ،قرأ على العالمة َّ
الجرجاين ،قرأ عليه القرآن من أوله إلى سورة المائدة ألبي عمرو وابن عامر،
القارئ ُ
ثم قرأ عليه بدمشق إلى قوله تعالى :وَُأوْلَََٰٰٓ ِئكَ هُمُ اُ۬لْمُفْلِحُونَ[ البقرة ]4:للعشرة ،تويف
يف شهر ذي القعدة عام (1008هـ) .

املبحث اخلامس :مؤلفاته.

ٍ
مؤلفات نافعة ،يف التجويد ،والرسم،
ترك المؤلف عماد الدين األسرتأبادي

والقراءات ،وغيرها ،وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه:
 .1التحفة الشاهية :وهي يف تجويد القرآن ،وبيان مخارج الحروف ،واختالف

( )1لم أقف لهم على ترجمة.
الـمعين يف شرح حرز األماين :ص ،)14(:ص.)48(:
( )2ينظرُ :

( )3ينظر :خالصة األثر ،36 -35/1 :ولطف السمر ،224/1 :وإمتاع الفضالء برتاجم القراء.85/2 :
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القراء العشر يف سورة الفاتحة واإلخالصَ ،صنَّ َفه للشاه طهماسب .
 .2الجزرية يف التجويد :وهي حاشية على المقدمة الجزرية .

 .3الضرورية :وهي رسالة يف التجويد ،ضمن مجموعة من رسائله العربية
يف التجويد .
 .4رسالة يف قراءة عاصم :وهي مشتملة على مقدمة يف ترجمة عاصم ،وذكر سند
قراءته ،وسند قراءة المؤلف ،وأبواب ثالثة ،وخاتمة ،أ َّلفها بالتماس زوجة الشاه
طهماسب بن شاه إسماعيل ،أو ابنته .
 .5رسالة يف بيان أصول قراءة نافع بروايتي قالون وورش .وهي عنوان هذا
البحث المحقق.
 .6رسالة يف أصول قراءة ابن كثير من روايتي ال َبزِّ ي وقنبل
 .7رسالة يف أصول قراءة أبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي

 .8رسالة يف أصول قراءة ابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان.
 .9رسالة يف أصول قراءة حمزة من روايتي خلف وخالد

 .10رسالة يف أصول قراءة الكسائي من روايتي الليث والدوري
 .11رسم كلمات القرآن على ترتيب السور
( )1ينظر :رياض العلماء ،153/4 :الذريعة444/3:
( )2ينظر :الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،آلغا بزرك الطهراين .57/6:
( )3ينظر :الذريعة.117/15 :
( )4تاريخ كتابة النسخة (1154هـ) ،ينظر :رياض العلماء ،154/4 :الذريعة.367/21:
(ُ )5ينظر :رياض العلماء ،153/4 :وينظر :الذريعة ،54/17:ومعجم المؤلفين.152/7 :
(ُ )6ينظر :رياض العلماء ،153/4 :وينظر :الذريعة ،54/17:ومعجم المؤلفين.152/7 :

( )7توجــد منــه مــن نســخة خطيــة محفو ــة يف مكتبــة مجلــس الشــورى اإلســالمي يف(طهــران) ،تحــت
رقم ،4/1248:ضمن مجموع ،جاء على هر ورقة العنوان(:المجموعة المشتملة على رسائل نفيسة
كلها يف علم التجويد والقراءة) ،من صفحة .647 -625
( )8ينظر :الذريعة.372/3:
( )9ينظر :الذريعة.372/3:
( )10ينظر :الذريعة.372/3:
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املبحث السادس :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

الـم ْسنِد يف القراءات العشر،
ترعرع الشيخ يف بيت علم وفضل ،فوالده العالم ُ

واألربعة الزائدة عليها ،وقد ت ّلقى العلوم عن أجالء مشايخ عصره ،وكبار علماء
بلده ،ومنهم تالمذة ابن الجزري :كالشيخ أحمد بن هشام اليمني ،والشيخ مبارك بن
عبداهلل الهندي  ،مما َّ
دل على َس َعة علمه ،وأكسبته شهرة علمية.
ولقد أثنى عليه الميرزا عبد اهلل أفندي األصبهاين (من أعالم القرن الثاين عشر)،
فقال عنه« :المولى عماد الدين علي بن عماد الدين علي الشريف القارئ
األسرتأبادي ،فاضل عالم فقيه محدِّ ث قارئ متك ِّلم ورع تقي ....وله مؤلفات سيما
يف علم القراءة ...وله مهارة تامة يف علم القراءة والتجويد ،وصنف رسائل مبسوطة
معز ازا بين األعا م واألعالي ومحرت اما ،وكان طبقة
ومختصرة يف هذا العلم ...،وكان َّ
القراء يستفيضون من خدمته» .
ويقول آغا َب ْز َرك الطهراين عنه« :القارئ المعروف»  ،وقال يف موضع آخر:
والمقرب عنده» .
المجودين على عهد الشاه طهماسب
«من أعالم العلماء والقراء
ِّ
َّ
يقول عمر بن رضا بن محمد كحالة عنه« :فقيه ،محدِّ ث ،مقرئ ،متكلم» .

***

الـمعين ،إسناد المؤلف عن اإلمام عماد الدين الحموي.36 -34 :
( )1ينظرُ :
( )2رياض العلماء.154 ،153/4 :
( )3الذريعة.174/11:
( )4ينظر :المرجع السابق.371/3 :
( )5معجم المؤلفين.152/7 :
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الفصل الثاني :دراســــــة الكتــــــاب
املبحث األول :اسم الكتاب ،وتوثيق نسبته ملؤلفه.

نص المؤلف يف مقدمة كتابه على اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلف بقوله:
ّ

«فيقول العبد عماد الدّ ين علي بن عماد الدين علي األسرتأبادي :إن هذه رسالة يف
بيان أصول قراءة نافع من روايتي قالون وورش من طريق الشاطبية» .
ونسبه إليه صاحب كتاب الذريعة فقال« :هو تأليف المولى عماد علي بن عماد
القارئ» .
وقال كحالة يف المعجم« :علي بن علي األسرتأباذي ....له :رسائل يف أصول
قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمر» .

املبحث الثاني :مصادر املؤلف.

صرح هبا ،وهي
من خالل دراسة الكتاب تبين أن المؤلف اعتمد على مصادر ّ

كما يلي:
 -1كتاب اإلمالة ،لألمام أبي عمرو الداين نص عليه بقوله :فإن إمالة ورش أعم
من ذلك وألفات التأنيث والمرسوم بالياء ،مما أماله حمزة والكسائي[ ،وانفرد] به
نص عليه الداين يف كتاب اإلمالة» .
الكسائي من الروايتين [وإحداهما] َّ
 -2متن الشاطبية ((حرز األمايف ووجه التهايف يف القراءات السبع)) ألبي محمد
القاسم بن ف ُّيرة الشاطبي ،نقل منه فقال« :قول الشاطبي رحمه اهلل:
«وإ ْن ه ْمز و ْصل ب ْين ال مسكَّن ...وه ْمزة اال ْست ْفها ف ْامد ْده م ْبدال
(ُ )1ينظر النص المحقق :ص(.)20
( )2الذريعة.53/17:

( )3معجم المؤلفين- :بتصرف يسير152 /7 :-
(ُ )4ينظر النص المحقق :ص(.)33
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فل ْلكل ذا أ ْولى وي ْقصره ا َّلذي ...يسهل ع ْن كل كآالن مثل» .
كما ّ
يصرح به،
أن المصنف أثناء نقل عن كتاب النشر يف القراءات العشر ولم ّ
حيث نقل عن ابن الجزري قوله:
«ل ْْلزْ رق ف ْاآلن ستَّة أ ْوجه ...على و ْجه إ ْبدال لدى و ْصله
فمدَّ وثل ْ
ث ثان ايا ث َّم وسط ْن ...به وبق ْصر ث َّم با ْلق ْصر مع ق ْصر» .
وكذلك نقل المؤلف نقوالت عن بعض العلماء ،ووجدتها يف بعض الكتب؛
وأيضا قوله قال خلف سمعت
ولعله رجع إليها من غير تصريح بالكتاب ،كقوله « :ا
إلي أن يكون القراءة
الفراء يقول« :أفرط عاصم يف الفتح ،وحمزة يف اإلمالة،
ّ
وأحب َّ

بين ذلك»  ،وبعد التتبع وجدته يف كتاب إبراز المعاين ألبي شامة المقدسي
(ت665:ه. ).
كذلك كتاب شرل طيبة النشر يف القراءات العشر ،ألبي القاسم الن َُّو ْيري
(ت857:هـ) ،الذي نقل منه يف مواضع عديدة يف هذه الرسالة سيأيت التنبيه عليها.

املبحث الثالث :منهج املؤلف يف كتابه.

ِ
ثم
بدأ المؤلف رسالته بالتعريف عن نفسه ،وذ ْكر عنوان الكتاب ومنهجه فيهّ ،

ثم عرض مسائل األصول مرتبة على ترتيب
ترجم لإلمام نافع المدين وراوييهَّ ،
األبواب عند الشاطبي.
(ُ )1ينظر النص المحقق :ص(.)30

([ )2تجري] ساقطة من المتن المحقق ،وهبا يتم البيت :لألزرق يف آآلن ستّة أوجه ...على وجه إبدال لـدى
وصله تجري
النشر يف القراءات العشر ،البن الجزري ،بتحقيق الشيخ :علي الضباع.872 /3 :
(ُ )3ينظر النص المحقق :ص(.)26
(ُ )4ينظر النص المحقق :ص(.)33

أيضـا:
( )5ذكره األصـبهاين يف المبسـوط يف القـراءات العشـر ،وقـال« :روي لنـا» ُينظـر :ص( ،)293وينظـر ا
إبراز المعاين ألبي شامة :ص(.)222
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ومن أبرز سمات منهجه يف التأليف:

ِ
ــرا
 التــزم المؤلــف االختصــار مــع الضــبط كمــا ع ّبــر عنــه بقولــه« :مختص ا
ضاب اطا» .
ـص عليــه بقولــه« :مــن غيــر تطويــل وال
 ابتعـد المؤلــف عــن التكــرار ،كمــا نـ ّ
تكرار» .
ـتج المؤلــف لكثيــر مــن الخالفــات األصــولية والفرشــية مــن قــراءة نــافع
 احـ ّ
بروايتيه ،فبعد أن يذكر القراءة وما فيها من أوجه؛ يذكر التوجيه لهـا ،كقولـه« :ووجـه
المد :اعتبار اتصاله لف اظا يف الوصل ،والخرب عام » .
احتج لبعض األوجه يف قراءات األئمة السبعة ورواهتم من طريق
كذلك
ّ
الشاطبية ،كقوله« :ووجه الفتح مع الل للتعريف :صيانة الياء من الحذف ،ووجه
اإلسكان :االستمرار على أصله» فوجه اإلسكان ليس من قراءة نافع .
 يعــرض المؤلــف اختيــارات أئمــة اللغــة يف بعــض المســائل ،كقولــه« :وجــه
القصر :إلغاء أثر الهمز؛ لعدم لزومـه باعتبـار الوقـف ،وهـو اختيـار المـربد؛ فر اقـا بـين
الالزم والعارض» .
ينص أحيانا على المواضع المتفق على قراءهتا بين القراء السبعة والمختلف

ُّ
فيها ،كقوله« :وأجمع القراء على فتح كل ياء وقعت ساكنة سواء ذلك الساكن ألف[وغير]
نحو :عَصَايَ ،وإِيَٰيَ ،ورُءْيََٰيَ ،ومَثْوَايَ ،ويُبْدِےُ ،وعَلَيَٰ ،وإِلَيَٰ ،من أجل
الجمع بين الساكنين ،ولم يختلفوا يف سوى مَحْيَآَٰےْ. » 
(ُ )1ينظر النص المحقق :ص(.)20
(ُ )2ينظر النص المحقق :ص(.)20
(ُ )3ينظر النص المحقق :ص(.)24
(ُ )4ينظر النص المحقق :ص(.)42
(ُ )5ينظر النص المحقق :ص(.)24
(ُ )6ينظر النص المحقق :ص(.)41
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املبحث الرابع  :القيمة العلمية للكتاب احملقق.
اكتسب هذا الكتاب قيمته العلمية من ثلثة أوجه:

 مكانة هذا العلم العظيم علم القراءات ،وأهمية المفردات التي يحتاجها
طالب العلم؛ لما فيها من سهولة وتيسير ،والسيما إذا جمعت القراءات ،مع بيان
أصولها ،وتوجيهها من حيث اللغة.
 مكانة مؤلفه حيث أنه صنَّف العديد من المؤلفات المفيدة يف علم التجويد
والقراءات والرسم ،مما َّ
دل على َس َعة علمه ،وغزارة ا ِّطالعه ،وأكسبته شهرة علمية،
فقد اشتهر يف عصره بعلو إسناده ،وهو مع ذلك فاضل عالم فقيه محدث قارئ.
اعتمــدَ االختصــار ،و َتـ َـر َك التكــرار،
منهجــه الــذي ســلكه يف هــذا الكتــاب حيــث ْ
ووجهها من العربية من غير ما تطويل وال تقصير.
َ
وع َرض القراءات َّ

املبحث اخلامس :وصف النسخ اخلطية.

لهذه الرسالة نسخة خطية فريدة –فيما أعلم -محفو ة يف مكتبة مجلس

الشورى اإلسالمي يف (طهران) ،تحت رقم ،)4/1248( :ضمن مجموع ،جاء على
هر ورقة العنوان (المجموعة المشتملة على رسائل نفيسة كلها يف علم التجويد
والقراءة) ،من صفحة ( ،)103 - 80يف ( )12ورقة ،وهي من طريق الشاطبية.
وقد كان الفراغ من كتابتها عصر يوم االثنين التاسع من شهر رمضان سنة
ٍ
ُ
كلماتُ ،كتبت بخط
ثمان
سطرا ،يف كل سطر
(1063هـ)  ،ومسطرهتا15 :
ا
نسخ واضح.

(ُ )1ينظر :رياض العلماء ،153/4 :الذريعة ،53/17:معجم المؤلفين.152/7 :
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة على أفضل المرسلين ،وأشرف النبيين محمد
وآله الطاهرين وبعد فيقول العبد الفقير عماد الدّ ين علي بن عماد الدين علي
األسرتأباديَّ :
إن هذه رسالة يف بيان أصول قراءة نافع من روايتي قالون وورش من
طريق الشاطبية َ [ ،ج َمعه]

اللتماس بعض األصدقاء المشتغلين يف هذا الفن

مختصرا ضاب اطا جميع قواعد هذه القراءة ،من غير تطويل وال
حفظهم اهلل جمي اعا،
ا
تكرار ،مستعيناا باهلل؛ وهو حسبي ونعم الوكيل.
فاعلم أ ّيدك اهلل أن نافع هو عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي ،قرأ على سبعين
رجال من التابعين منهم :أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ  ،وأبو داود عبد الرحمن
ا
نصاح القاضي  ،وأبو عبد اهلل ُمسلم بن جندب الهذلي
بن األعرج  ،وشيبة ابن َّ
( )1هـو :حــرز األمــاين ووجــه التهـاين يف القــراءات الســبع المعــروف بــ(متن الشــاطبية)؛ نســبة إلــى نا مهــا:
القاســم بــن ف ُّيــره بــن خلــف بــن أحمــد الشــاطبي(ت590هـــ) ،بلــع عــدد أبياهتــا )1173( :بي اتــا ،نظــم
فيهــا الشــاطبي القــراءات الســبع المتــواترة عــن األئمــة الســبعة :نــافع وابــن كثيــر وأبــي عمــرو وابــن
عامر وعاصم وحمزة والكسائيُ .ينظر :كشف الظنون ،لحاجي خليفة.646/1 :

( )2كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :جمعته).

القراء العشـرة ،وتـابعي مشـهور ،وكـان ثقـ اة ،عـرض القـرآن علـى:
( )3هو :أبو جعفر يزيد بن القعقاع  ،أحد ّ
عبـد اهلل بــن عيــاش ،وعبــد اهلل بــن عبــاس ،وأبــي هريــرة وروى عــنهم ،روى القــراءة عنــه :اإلمــام نــافع،
وســليمان ابــن جمــاز ،وغيرهمــا ،تــويف(130هـــ) .ينظــر ترجمتــه يف :معرفــة القــراء الكبــار ،للــذهبي:
 ،178-172/1وغاية النهاية ،البن الجزري.383-382 /2 :
( )4هو :أبو داود عبد الرحمن بن هرمز األعرج المدين ،أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عبـاس -رضـي اهلل
عنهما ،وأكثر من السنن عن أبي هريرة ،قرأ عليه القرآن نافع بن أبـي نعـيم وغيـره ،كـان وافـر العلـم مـع
الثقة واألمانة ،تويف(117هـ) .ينظر ترجمتـه يف :معرفـة القـراء الكبـار ،182-180/1 :وغايـة النهايـة:
.381/1
( )5هو :شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب ،إمام مقرئ ،وأحد شيوخ نـافع يف القـراءة ،وقاضـي المدينـة
ومقرئها مع أبي جعفر ،أدرك أم المؤمنين عائشة وأم سلمة -رضي اهلل عنهما ،وقرأ القرآن على عبد اهلل
ابن عياش ،تويف(130هـ) .ينظر ترجمته يف :معرفة القـراء الكبـار ،182/1 :وغايـة النهايـة-329/1 :
.330
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القاضي  ،وأبو َروح يزيد ابن رومان  ،وأخذ هؤالء القرآن :عن ابن عباس ،وعبد
ُ
بي بن كعب عن النبي ﷺ.
اهلل بن ع ّياش بن أبي ربيعة  ،عن أ ِّ
وكان إذا قرأ يشم من فِ ِ
يه رائحة المسك ،قيل[ :أتطيب؟] قال :ال؛ ولكن
ُ ّ
رأيت فيما يرى النائم[/1أ] النبي ﷺ وهو يقرأ يف فِ ّي ،فمن ذلك الوقت ُيشم من
يفّ هذه الرائحة.
كان أصله من أصفهان  ،وكان إمام الناس يف القراءة بالمدينة ،انتهت إليه
رئاسة اإلقراء هبا ،وأجمع الناس عليه بعد التابعين ،أقرأها أكثر من سبعين سنة،
وتويف سنة تسع أو سبع وستين [وسبعين]

ومائة  .وله رواة كإسماعيل ،

( )1هو :مسلم بن جندب أبو عبد اهلل المدين القارئ ،قرأ القرآن علـى عبـد اهلل بـن عيـاش المخزومـي مقـرئ
المدينة ،وحدّ ث عن :أبي هريرة وحكيم بن حزام وابن عمر ،وقرأ عليه اإلمام نافع  ،كـان مـن فصـحاء
أهل زمانه ،تويف (110هـ) .ينظر ترجمته يف :معرفة القراء الكبار ،148/1 :وغاية النهاية.279/2 :
( )2هو :أبو روح يزيد بن رومان المدين القارئ ،قرأ القرآن على عبد اهلل بن عياش بن أبي ربيعة ،وسمع من
فقيها قار ائا محدِّ اثا ،تويف(120ه) ،ينظر ترجمته يف :معرفة القراء الكبـار،178/1 :
عروة بن الزبير ،كان ا
وغاية النهاية.381/2 :
( )3هو :أبو الحارث عبد اهلل بن عياش بن ربيعة المخزومي .سمع من عمر وابن عباس وغيرهما  ،-قـرأ
عليه مواله أبـو جعفـر القـارئ ويزيـد بـن رومـان ،وغيرهمـا ،وكـان أقـرأ أهـل المدينـة يف زمانـه( ،تـويف
بعد70:ه) .ينظر ترجمته يف :معرفة القراء الكبار ،152/1 :وغاية النهاية.439/1 :
( )4كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :أتتطيب).
( )5أو (أصبهان) وهـي :مدينـة عظيمـة مـن أشـهر المـدن اإلسـالمية يومئـذ ،خـرج منهـا الكثيـر مـن العلمـاء
واألدباء ،وهي اليوم إحدى مدن إيران ،تقع جنوب طهران ،وتبعد عنها  400كيلو مـرتُ ،ينظـر :البلـدان
لليعقوبي :ص( ،)89-85وآثار البالد وأخبار العبـاد ،للقزوينـي :ص( ،)298-296وموسـوعة أ ْلـف
مدينة إسالمية :ص(.)55-54
( )6كذا يف النسخة ،ولعل الصواب( :أو سبعين).
( )7ينظر ترجمته يف :معرفة القراء ،247-241/1 :وغاية النهاية.190/1 :
عرضا :عن شيبة بن نصاح ،ثـم عـرض علـى
( )8هو :أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر األنصاري أخذ القراءة ا
نافع وسليمان بن مسلم بن جماز ،وغيرهم ،وأخذ عنـه القـراءة :علـي بـن حمـزة الكسـائي ،وأبـو عبيـد
القاسم بن سالم ،وغيرهما ،برع يف القراءة ،وكان ثق اة مأمو انا َ
قليل الخطأ ،تويف (180ه) .ينظـر ترجمتـه
يف :معرفة القراء ،294/1:وغاية النهاية.163/1:
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والـم َس َّيبي
ُ

واألصمعي

وأبي خليد

لكن منهم المشهور
وابن جماز ،
ْ

المعتمد المعترب اثنان :قالون ،وورش.
كثيرا،
فقالون هو :أبو موسى عيسى بن مينا المدين ،قرأ على نافع،
َّ
واختص به ا
ف ُيقال إنه كان ابن روحه ،وهو الذي ل ّقبه قالون؛ لجودة قراءته ،فإن قالون بلسان
الروم ج ّيد.

قارئ المدينة ونحويها ،وكان أصم ال يسمع ال ُبوق ،فإذا ُق ِر َئ عليه
وكان قالون
َ

القرآن يسمعه ،قرأ على نافع غير مرة.
[فمولوده] سنة عشرين ومائة ،وتويف سنة عشرين ومائتين [الصواب] .
وورش هو/1[ :ب] عثمان بن سعيد ال َبصري ،وكنيته :أبو سعيد ،وقيل أبو
عمرو ،وقيل أبو القاسم ،وورش َل َقب ُه.
رحل من مصر إلى المدينة فقرأ على نافع ،فقرأ عليه عدة ختمات يف سنة خمس
َ
وخمسين ومائة ،ورجع إلى مصر ،فانتهت إليه رئاسة اإلقراء هبا ،فلم ُينازعه فيها منازع.
( )1هو :أبو محمد إسحاق بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن المسـ َّيبي ،قـرأ علـى نـافع بـن أبـي نعـيم ،وهـو مـن
أصحابه ،وأخذ القراءة عنه :ولده محمد ،وأبو حمدون الطيب ،وغيرهما ،تويف (206ه) .ينظر :معرفـة
القراء ،312/1:وغاية النهاية.157/1:
( )2هو :أبو سعيد عبد الملك بن قريب ،األصمعي ،إمام يف اللغة ،وأحـد األعـالم فيهـا ويف العربيـة والشـعر
واألدب ،روى القراءة عن نافع وأبي عمرو ،وروى حرو افا عن الكسائي ،روى عنه القراءة :محمـد بـن
يحيى القطعي ،وغيره ،تويف(215ه) .ينظر ترجمته يف :معرفة القراء ،334/1 :وغاية النهاية.470/1:
حماد الحكمـي الدمشـقي البالطـي ،روى القـراءة عـن نـافع ،وروى عنـه القـراءة:
( )3هو :أبو خليد عتبة بن ّ
هشام بن عمار وأحمد بن عبد العزيز الصوري ،وغيرهما ،ولم أقف علـى تـاريخ وفاتـه .ينظـر ترجمتـه

يف :غاية النهاية .495/1
ا
جليال ،عرض على :أبي جعفر وشيبة ،ثم
( )4هو :أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري ،كان مقر ائا
نافع ،وعرض عليه :إسماعيل بن جعفر ،وقتيبة بن مهران( ،تويف بعد170:ه) .ينظـر يف :معرفـة القـراء:
 ،293/1وغاية النهاية.615/1:
( )5كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل المراد( :فمولده) وبه يتم المعنى.
( )6كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل ما قبله (وهو) ساقط ،وبه يتم المعنى.
وينظر ترجمته يف :معرفة القراء ،328-326/1:وغاية النهاية.315/1 :
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كامال يف العربية ،فمولوده سنة عشر ومائة ،وتويف بمصر سنة سبعة
ا
وكان
وتسعين ومائة .
ورمز نافع من الحروف األلف ،ورمز قالون الباء ،ورمز ورش الجيم.
ثم اعلم وفقك اهلل تعالى :أن لقالون عنه البسملة بين السورتين مع [وجوه]
ّ
الثالثة التي ألصحاب البسملة بين السورتين ،أعني :قطعها ،ووصلها ،وقطع األولى
ووصله الثانية.
ولورش عنه :البسملة مع الوجوه الثالثة ،والوصل والسكت من غير بسملة .
ويصل قالون بخل

عنه ضم ميم الجمع

إذا كان ما بعده متحركاا مثل:

عَلَيْهِمْ[ الفاتحة ،]6:رَزَقْنََٰهُمْ يُنفِقُونَ[ البقرة ،]2:وعَلَيْهِمْ ءََٰا۬نذَرْتَهُمْ أَمْ 
[الفاتحة.]5:

َ

و َيصل ورش إذا كان بعد الميم همزة قطع مثل :ل ُه ُُمۥُ ُ َءام ُِنواُ [البقرة/2[ ]12:أ]،
َ
َّ
َ وأب ٰ ر
َ۬اّلل[ البقرة ]19:فقط ،للزومه َن ْقل حركة الهمزة إليها إذا لم َت ِصل،
۪صه ُِمۥ ُإِ َّن ُ َُ
ِ ۖٓ

فيتحرك الميم بالحركات المختلفة ،واالستعانة بالمد على النطق بالهمزة .
(ُ )1ينظر ترجمته يف :معرفة القراء ،326-323/1 :وغاية النهاية.502/1 :

( )2كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :الوجوه) بأل التعريف.
( )3السكت هو :قطع الصوت زمناا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفسُ .ينظر :النشر.240/1 :

( )4المراد بصلة الميم :النطق بميم الجمع موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها ،وهو ضمها بـواو ،ويعـرب عنهـا -
عنــد بعضــهم -بـــ (بضــم المــيم) وبـــ (رفــع المــيم)ُ .ينظــر :اإلضــاءة يف بيــان أصــول القــراءة ،للضــباع :ص(،)15
ومختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ،للدكتور إبراهيم الدوسري :ص(.)78

( )5النقل :تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزةُ ،ينظر :إبـراز المعـاين مـن حـرز األمـاين،
ألبي شامة المقدسي :ص( ،)42ومختصر العبارات :ص(.)125

( )6المدُّ هو :إطالة الصوت بحـرف مـن حـروف المـد واللـين ،أو مـن حـروف اللـين فقـط .ينظـر :القواعـد
للح َموي :ص( ،)43-42والتمهيد يف علم التجويد ،البـن الجـزري:
واإلشارات يف أصول القراءاتَ ،
ص ( ،)54واالضاءة :ص(.)10

(ُ )7ينظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،لمكي بن أبي طالـب ،39/1 :والموضـح
يف وجوه القراءات ،البن أبي مريم.233/1 :
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ويقصر قالون حركة هاء لفظُ :يؤَدِّهِ إِلَيْكََ و لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ بحرفين يف سورة
آل عمران [آية ،]74:وُنوَلِّهِ مَا َتوَليَٰ وَنُصْلِهِ جَهَنمَ يف النساء [آية ،]114:وُنؤْتِهِ
[آل عمران ،]145:فَأَلْقِهِ[ النمل ،]28:وَيَتقِهِ يف سورة النور [آية ،]50:وله
القصر والصلة يف يأْتِهِ  يف سورة طه [آية.]74:
ويقصر نافع ضم هاء يَرْضَهُ لَكُمْ يف سورة الزمر [آية.]8:
ويقرأ قالون لفظ أَرْجِهِ يف موضعي األعراف [آية ،]110:والشعراء [آية]35:
بكسر الهاء وقصرها من غير همز ،وورش كذلك؛ إال أنه يصل كسر الهاء.
ويقصر قالون بخل

عنه المنفصل مثل :مَا أُنزِلَ وبِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

[البقرة ]4:وغيرهما ،وجه القصر :إلغاء أثر الهمز؛ لعدم لزومه باعتبار الوقف ،وهو
اختيار المربد ؛ فر اقا بين الالزم والعارض ،ووجه المد :اعتبار اتصاله لف اظا يف
الوصل  ،والخرب عام .
ومدُّ ه يف هذه الصورة َقدْ ر ألفين ونصف ،ولورش َقدْ ر خمس ألفات على األصح.
( )1القصر هو :إثبات حروف المد واللين ،أو اللين فقط ،من غير زيادة عليها .ينظـر :القواعـد واإلشـارات:
ص( ،)43-42والتمهيد :ص ( ،)54واالضاءة :ص(.)10
( )2الصلة المراد هبا :النطق هباء الضمير المكنى هبا عن المفرد الغائـب موصـولة بحـرف مـدّ لفظـي يناسـب
حركتها ،فيوصل ضـمها بـواو ويوصـل كسـرها بيـاءُ .ينظـر :اإلضـاءة :ص( ،)15ومختصـر العبـارات:
ص(.)78
فصيحا بلي اغا ُم َف َّو اها ،غزير األدب ،كثير الحفظ ،وله الكثير
( )3هو :أبو العباس محمد بن يزيد المربّد ،وكان
ا
من التصانيف؛ منها :معاين القرآن ،المقصور والممدود ،االشـتقاق ،القـوايف ،وغيرهـا ،تـويف (285ه)،

ينظــر ترجمتــه يف :إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة ،للقفطــي ،253-241 /3 :وبغيــة الوعــاة يف طبقــات
اللغويين والنحاة ،للسيوطي.269 /1 :
أيضــا االمــام النــويري يف شــرحه علــى طيبــة النشــر:
(ُ )4ينظــر :إبــراز المعــاين :ص ،115-114وذكــر ذلــك ا

.387/1
( )5يريد الخرب الذي رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن ،باب مدّ القراءة (َ :)5046-5045حدَّ َثنَا مسلمِ
ُ ْ ُ
از ٍم األَزْ ِدي ،حدَّ َثنَا َقتَاد ُةَ ،ق َال :س َأ ْل ُت َأنَس بن مال ِ ٍ
ِ
يمَ ،حدَّ َثنَا َج ِر ُير ْب ُن َح ِ
كَ ،ع ْن قِ َرا َء ِة النَّبِ ِّي ﷺ
َ
ُّ َ
َ ْ َ َ
َ
بن إِ ْب َراه َ
َف َق َال« :ك َ
عم الضربينُ ،ينظـر:
َان َي ُمدُّ َمدًّ ا» ،فقد احتج به بعض األئمة كالنويري يف شرح الطيبة بأن هذا َي ُّ
شرحه على الط ِّيبة.387/1 :
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ولورش يف حر

د .صفية بن عبداهلل القريف

المد الذي وقع بعد [/2ب] همزة متصلة محققة مثل:
َ

ن [ البقرة ،]12:أو [محققة] بالبدل نحوَ  :هـٰٓ ُؤَل ِء َ
ُِلَ۟اهةُ[ األنبياء،]98:
َ ء َام َُ

وبالنقل مثل :ل ِ ُِل َيم ر ُِن[ آل عمران ]167:ثالثة أوجه :المد ،والتوسط ،والقصر.

وجه المد :األخذ بالعلة األولى :وهو تقوية حروف المد؛ خوف َضعفه عن

القوي ،ووجه التوسط :االكتفاء بأدنى مد ،ووجه القصر :االعتماد على العلة الثانية؛
وهو إنه إنما مد يف العكس؛ ليتمكن من لفظ الهمزة ،وهنا قد لفظ هبا قبل المد
[دليال] يلتبس الخرب باالستفهام .
ا
فاستغنى عنه؛
واس َتثنى ياء ِإسْرَآَٰءِيلَ [البقرة]39:؛ لكثرة دوره يف القرآن.
ُ

يضا المد الذي وقع بعد [همزة]
واس َتثنى أ ا

التي وقع بعد ساكن صحيح:

َّ َ
ان[النور.]38:
ان[ البقرة ،]184:وَ مسْـُوال[ اإلسراء ،]34:وظمـ ُُ
كـقر َء ُُ

أما إذا وقع [الهمزة] بعد الساكن غير الصحيح نحو :اَ۬لْ َم ْوءُۥدَةُ[ التكوير]8:
أيضا.
قد ُي َمدُّ ا
َ۪ايت [يونس،]15:
يضا المد الذي وقع بعد همزة الوصل نحوُِ  :
واستثنى أ ا
َ

ّ

ُل[ التوبة ،]49:وِا۬وتُمِنَ[ البقرة[ ]282:بعروض]
وُ۪ايذن ِ ُ

حرف المد،

( )1التحقيق :ضد التسهيل ،وهو النطق بالهمزة على صورهتا كاملة الصفات من مخرجها الـذي هـو أقصـى
الحلــقُ .ينظــر :مرشــد القــارئ إلــى تحقيــق معــالم المقــارئ ،البــن ال َّطحــان :ص( ،)280القواعــد
واالشارات :ص( ،)49ومختصر العبارات :ص(.)43

( )2كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :مخففة).
عوضا عنهاُ .ينظر :مرشد القـارئ :ص( ،)279ومختصـر
( )3البدل :إقامة األلف والياء والواو مقام الهمزة ا
العبارات ص(.)37

( )4كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :لئال).
(ُ )5ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.390-389/1 :

( )6كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :الهمزة) بأل التعريف.
( )7كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :الهمز).
( )8كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :لعروض).
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ولعروض الهمزة .

َ

ُ

واستثنى بعض النقلة لفظ :يُ َواخ ُِذ ، حيث وقع نحوَ :ل ُتُ َواخِذنَاُ
َ

َ

ُ ُ

ُ

َ
َ
َّ
ُ۬اّلل[ النحل]61:؛
َل ُيُواخِذُ ُُم[ البقرةَ  ،]91:ولو ُيُواخِذ ُ ُُ
[البقرة ،]285:وُ 

الحتمال أصالة الواو .

َ َ ََ
َ َ ََ
ُ ُ
ُوقدُ
ُوقد ُُنتم[ آية ،]51:ءاَٰلن
َٰلن يف موضعي يونس ءاَٰلن
ولفظ َ ءا َُ
ت[ آية/3[ ]91:أ]؛ والمراد مد األلف األخير؛ ألن األولى ليست من هذا
َع َصي َ ُ

األصل؛ ألن مدها للساكن [المقدار]

والهمز؛ فباعتبار الهمزة يجري لورش

األوجه الثالثة ،وعلى اعتبار السكون ال يجري ّإال المد.
َٰلن ؛ لئال [يجتمع] بين مدين ،واألُولى َأ ْولى بالثبوت؛
ووجه استثناء َ ءا َُ

َٰلن ، وله فيه
لس ْبقها ،والثقل حصل بالثانية  ،وطريق أكثر الكتب أنه يمد لفظ َ ءا َُ
َ
تسعة أوجه؛ ستة مع االبدال حيث قال:
«ل ْْلزْ رق ف ْاآلن ستَّة أ ْوجه ...على و ْجه إ ْبدال لدى و ْصله
فمدَّ وثل ْ
ث ثان ايا ث َّم وسط ْن ...به وبق ْصر ث َّم با ْلق ْصر مع ق ْصر»
(ُ )1ينظر :شرح طيبة النشر.391/1 :
نص على استثنائها المهدوي ،وابن سفيان ،ومكـي وابـن شـريح ،وكـل مـن
( )2قال المحقق ابن الجزريَّ « :
صرح بمد المغير بالبدل» ،ثم قال« :أي :وبعض رواة المد قصر "يؤاخذ" وليس كذلك ،فإن رواة المد
مجمعون على استثناء "يؤاخذ" فال خالف يف قصره» النشر.340/1:
( )3أراد أن أصلها (واخذ) ،لك ّن ابن الباذش ر ّده يف االقناع يف القراءات السـبع :ص ( ،)232فقـال« :وذكـر
يف يؤَ ِ
اخ ُذ ُك ُم أنه على قراءة من خ َّفف الفاء من "واخذ" ،وال يعرف أهل اللغة "واخذ"».
ُ
( )4كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :المقـدر) ينظـر :سـراج القـارئ المبتـدي ،البـن
القاصح :ص(.)57
( )5كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصوابُ ( :يجمع).
(ُ )6ينظر :شرح طيبة النشر.393/1 :
( )7وهي :التبصرة لمكـي بـن أبـي طالـب(ت ،)476:والتيسـير للـداين(ت ،)444:والهدايـة للمهـدوي(ت
بعد ،)430:والكايف البن ُش َريح(ت ،)476:وكذلك من طريق الشاطبيةُ ،ينظر النشر.358/1 :
([ )8تجري] ساقطة من المتن ،وهبا يتم البيت :ل ِ ْألَزْ َر ِق فِي ْاآل َن ِس َّت ُة َأ ْو ُج ٍهَ ...ع َلى َو ْج ِه إِ ْب ٍ
ِ
دَال َلدَى َو ْصلِه َت ْجري
وهو من نظم اإلمام شمس الدين محمد ابن الجزري ،النشر.359 /1 :
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ثم له غنة وجه مع التسهيل .

د .صفية بن عبداهلل القريف

ُ

و۪ يف النجم [آية]49:؛ ألنه ِ
يدغم
َ۬اَل ٰ رُ
أيضا لفظ ََ عدا ُ ُ
واستثنى بعضهم ا
منوي؛ للزوم
التنوين يف الالم ،فصار سقوط الهمزة الز اما ،فلم يمد؛ ألن الهمزة غير
ٍّ
[واالدغام] .
أيضا يف الوقف والوصل على الياء والواو إذا كان ما قبلها مفتوح
ولورش ا
وكان بعدهما همزة مثل :هَيْـَةِ[آل عمرآنَ  ،]48:س ْو َءةَ [المائدة ،]33:و
َ شےْء[البقرة ]19:المد والتوسط.
وجه المد :حمل َ شےْءعلى َ شےْء ،وَ سوْء[ األنبياء ]73:على
َ سوْء. 
ووجه التوسط :حصول المقصود ،والتنبيه على الفرعية .
له الخالف يف واو[/3ب] السوء وهو :مَا وُۥرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءََٰتِهِمَا وبَدَتْ
( )1الغنة :هي صوت زائد مركب يف جسم الميم والنون منبعث من الخيشومُ ،ينظر :الرعاية لتجويد القـراءة
وتحقيــق لفــظ الــتالوة ،لمكــي بــن أبــي طالــب :ص( ،)131والتحديــد يف اإلتقــان والتجوي ـد ،للــداين:
ص( ،)109ومرشد القارئ :ص( ،)51وفتح الوصيد.401/2 :
التسهيل :عبارة عن تغيير يدخل الهمزة ،وهو على أربعة ضروب :بين بين ،وبدل ،وحذف ،وتخفيـف،
ُينظر :مرشد القارئ :ص( ،)69-68والقواعد واإلشارات :ص( ،)47-46والتمهيد :ص(.)56
( )2اإلدغــام هــو :اللفــظ بــالحرفين حر افــا كالثــاين مشــد اداُ .ينظــر :النشــر ،274/1 :والتمهيــد :ص(،)55
واالضاءة :ص(.)7

( )3كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :االدغام) من غيـر واوُ ،ينظـر شـرح طيبـة النشـر
للنويري.411/1 :

عرفه اإلمام ابن الجزري بقوله« :والوقف :عبارة عن قطع الصوت على آخر الكلمة زمناا يتنفس
( )4الوقف َّ
فيه عادة ،بنية استئناف القراءة إ َّمـا بمـا يلـي الحـرف الموقـف عليـه ،أو بمـا قبلـه ...ال بنيـة اإلعـراض».

النشر.240/1 :
( )5لعل المراد هنا :حمل المدِّ يف :شَےْءٖ ،على المد المتصـل يفشَاآَٰءَ  ، وكـذلك حمـل  سَاوْءٖ
على المد المتصل يف سَاآَٰءََّ ،
ألن وجه كونـه مشـب اعا إلحاقـه بحـرف المـد؛ ألن فيهمـا شـيء مـن المـدّ
واللينُ ،ينظر :شرح الهداية للمهدوي :ص(.)229
( )6هكذا يف المتن :ولعل المقصود التنبيه على (المد الفرعي) ،واهلل أعلم.
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لَهُمَا َس ْوءََٰتُهُمَا ولِيُرِيَهُمَا وُيوََٰرِے َسوْءََٰتِكُمْ باألعراف .

َّ
فألن سكون الواو عارض ،واألصل
أما التوسط والمد فظاهر ،وأما القصر

صحيحا لجم ٍع على َف َعالت بفتح العين،
اسما
ا
الفتح؛ ألنه جمع َس ْوءة وزن َف ْعلة ،ا
نحوِ :خ ْف ّية َ
وخ َفيات .
و َق َصر ورش من جميع الطرق اَ۬لْ َم ْوءُۥدَةُ بالتكوير ،وَ موْئِالٖ بالكهف
[آية.]57:
سهل نافع الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين يف كلمة نحو :ءََٰا۬نذَرْتَهُمْ،
و ُي ِّ
وأََٰئِنا[ النمل ،]69:وأََٰ۬نزِلَ[ ص.]7:
ولورش يف ثاين المفتوحتين وجه آخر وهو إبدال الثانية؛ للمبالغة يف التخفيف؛
ألن يف التسهيل قِ ْسط[سر] .
ويف ءَاَٰ۬مَنتُم يف سورة األعراف [آية ،]122:وطه [آية ،]70:والشعراء
[آية ،]48:يجتمع ألفان فيسقط إحداهما فيصير كلفظ حفص .
ويثبت قالون أل افا بين الهمزتين المفتوحتين وبين المفتوحة والمضمومة.
ويسهل نافع الهمزة الثانية منأَي۪مةَ يف المواضع الخمسة  ،وقد ُنقل عنه
اإلبدال بياء مكسورة .
( )1اكتفى بذكر مطلع اآلية ،وتمام اآلية :لِيُرِيَهُمَا سَوْءََٰتِهِمَا[ األعراف.]26:
([ )2اآليات.]26-25-21-19:
(ُ )3ينظر :شرح طيبة النشر .395/1

( )4كــذا يف النســخة ،وال يســتقيم المعنــى بــه ،ولعــل الصــواب( :همــز)ُ ،ينظــر :شــرح طيبــة النشــر للنــويري:
.420/1

( )5هو :حفص بن سليمان أبو عمر الدوري ،المقرئ اإلمام صاحب اإلمام عاصم ،وضـبط الحـروف التـي
قــرأ عليــه ،وأقــرأ النــاس دهـ اـرا ،قــرأ عليــه :عمــرو بــن الصــباح ،وأخــوه عبيــد بــن الصــباح وغيرهمــا،

(ت180ه)ُ .ينظر ترجمته يف :معرفة القراء ،290-287/1 :وغاية النهاية.255-254/1:
([ )6التوبة ،12:األنبياء ،72:القصص ،41 ،4:السجدة.]24:

متـواترا فـال ُيقـرأ بـه مـن طريـق الشـاطبية؛ ألن الشـاطبي نسـبه
صـحيحا
( )7إبدالها ياء محضة فهو وإن كـان
ا
ا
للنحويين يعني معظمهم ،وهو قول اإلمام الشاطبي يف باب الهمزتين من كلمتين ،بيت(:)199
الخ ْل ِ
َوآئِ َّم اة بِ ُ
أيضا سراج القارئ :ص(.)68
ف َقدْ َمدَّ َو ْحدَ ُه َ ...و َس ِّه ْل َس َما َو ْصفًا َويف الن َّْح ِو ُأ ْب ِد َال  ،وينظر ا
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[و ُيحقق] قالون الهمزة األولى من الهمزتين المجتمعتين يف كلمتين[/4أ]
مقتضى الحركة ،مثل :جَا أَجَلُهُمْ[ األعراف ،]32:وََٰ هؤُلَآَٰ۬ إِن[ البقرة،]30:
وَأوْلِيَآَٰ۬ۖ۟ٓ ُأوْلَََٰٰٓ ِئكَ[ األحقاف.]31:
وتخفيفه يف المفتوحتين باإلسقاط مع المد والقصر ،ويف المكسورتين
والمضمومتين بالتسهيل يف المكسورتين كالياء ،والمضمومتين كالواو مع المد
والقصر ،وله وجه آخر يف بِالسُّوِّ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّيَ يف سورة يوسف[آية ،]53:وهو
واوا وإدغام الواو يف الواو.
[اإلبدال] الهمزة األولى ا
[وورش]

تخفيف الهمزة الثانية [االتفاق]  ،وتخفيفه بالتسهيل واإلبدال

سهل كالياء،
سهل كاأللف ،ويبدل أل افا ،ويف المكسورتينُ :ي ّ
م اعا؛ ففي المفتوحتين ُي ِّ
واوا ساكنة.
سهل كالواو ،ويبدل ا
و ُيبدل ياء ساكنة ،ويف المضمومتينُ :ي ّ

ََ
َ
ُ
وله يف َُ ه ُـٰٓ ُؤَل ِء ُان ُُ ُنتمُ يف البقرة [آية ،]30:ولَع َُ۬اْلِ َغا ِء ُا َن ُ ََارد َُن بالنّور

[آية ]33:وجه ثالث وهو :إبدال الهمزة مكسورة.
ويخفف نافع الهمزة الثانية من الهمزتين المحققتين يف كلمتين مختلفتي
الحركة ،مثل :تَفِےَٰٓءَ ا۪لَيَٰ[ الحجرات ،]9:وجَآَٰءَ ا۬مة[ المؤمنون ،]44:واَ۬لسمَآَٰءِ

اَ۬وِ اِ۪يْتِنَا [األنفال ،]32:وَ نشََٰٓاءُ اَ۬صَبْنََٰهُم [ األعراف ،]99:ويشََٰٓاءُ اِ۪لَيَٰ
[البقرة ،]141:فتخفيفه يف األو َلين بالتسهيل يف األولى كالواو ،والثانية كالياء.
واوا ،ويف يشََٰٓاءُ
ويف الثالث والرابع [/4ب] باإلبدال يف األولى يا اء ،ويف الثانية ا

اِ۪لَيَٰ وجهان :التسهيل كالياء ،واالبدال بواو محضة.
وأبدل ورش الهمزة الساكنة الكائنة أول أصول األسماء واألفعال حرف مد
( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،والصواب( :ويخفف)؛ ألن هذا مذهب قـالون يف الهمـزتين مـن
كلمة ،وبدليل ما سيذكره بعد ذلك.
( )2كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :إبدال).
( )3كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :ولورش).
( )4كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :باالتفاق).
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ات[ البقرة ،]108:وياء مدية
يجانس حركة ما قبلها فيكون أل افا بعد الفتح ،نحو :يَّ ِ َُ

ُ
ُ
ون
ون[ يونس ،]79:وواو مد ّية بعد الضم ،نحو :يُومِن َُ
بعد الكسر نحوِ۪:ايت ِ ُ
[البقرة.]2:

واستثنى من ذلك كل كلمة مشتقة من اإليواء ،مثل:ت ُْـوِے[ األحزاب،]51:

َ
ي[ السجدة]19:؛
وت ُْـوِيهِ[ المعارج ،]13:وُ فأُ ُوۥاُ[ الكهف ،]16:أو ُ۬ال َُمأُ ٰو رُ

لكراهية اجتماع ثالثة أحرف علة[ ،أوال ألن] الهمزة أخف يف ت ُْـوِے  وأمثاله

من اإلبدال .

واوا إذا كان ما قبلها مضمو اما ،نحوُ  :م َو َّجلُ
ويبدل ورش الهمزة المفتوحة ا
َ

َ

[آل عمران ،]145:ويبدل ورش من العين لفظَ  :وب ُ َ َّ
َ
۪ص َُّمشِ يدُ بالحج
ري ُمعطلةٖ ُوق ٖ
ِ ٖ

[آية.]43:

َ َ َ َ ُ
وبِيْسَ كيف حصل ،نحو :ب َ
يس َما َُ۪اش َ َ
ُُانواُ 
َتواُ[ البقرةْ ]89:لِيس ُما
ِ
ّ ُ َ َُ
ّ
ُ
[المائدةَ  ]64:وب َ
ُوأنتمُ،
ِيب وهو ُ۬الِيب ُ
ري[ البقرة ،]125:ولفظ ُ۬ال ُ
يس َُ۬ال َم ِص ُُ
ِ
ّ ُ ََ
ّ ُ
ُ
ِيب َُو َماُ ُُ۬ ،الِيبُونح ُن يف سورة يوسف .
واُُُ۬۬ال ۖٓ
ّ َّ
ّ َ َّ
َ
ل- حيث وقع -ياء مفتوحة نحوِ  :لَل ُيَعل َُم
لُ
وأبدل ورش ُ ِ 

ا

َّ ُ
َّ
س/5[أ]
أيضا همزة إِن َماَُ۬الن ِ ُُ
ل َلُيَك َُ
[الحديدُ ِ  ،]28:
ون[ البقرة ،]149:وأبدل ا
َّ

يف التوبة [آية ]37:ياء ثم أدغم الياء يف الياء.

ونقل ورش حركة همزة القطع المبتدأة يف الحرفان الذي يليهما من آخر الكلمة
السابقة.
مد[وح َذ َفها
وجه النقل :أنه أراد تخفيفها ،وامتنع تسهيلها؛ لسكون ما قبلها غير
َ
ما شا] .
( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :أو ألن).
(ُ )2ينظر :شرح طيبة النشر .451/1
([ )3اآليات.]17 ،14 ،13:

رأسـا) ينظـر :شـرح طيبـة النشـر
( )4كذا يف النسـخة ،وال يسـتقيم اللفـظ بـه ،ولعـل الصـواب( :ولـم يحـذف ا
للنويري.471/1:
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وتحرك ما قبلها ،فق َلبها ثم
فسكنت
لعدم الداللة فنَقل حركتها إلى ما قبلها
ْ
َّ

َ
ْرض 
ن[ البقرة ،]61:وِ۬اَل ِ ُ
ن ُٰا َم َُ
حذفها محققة؛ لداللة حركتها عليها ،نحوَ :م َُ
َ

[البقرة ،]10:واَلخ َِرُةِ[ البقرة.]3:

َٰلن يف موضع يونس[اآليتين.]91 ،51:
وينقل نافع حركة همزة َ ءا َُ

تحرك [حرف الفاء]  ،فقيل( :آن) [لم] دخلت عليه
وأصل اآلنَ :
(وان) َّ
الالم التعريف [وبلي] ساكنة ،والعرب ال بالساكن ،ف ُأيتَ قبلها هبمزة الوصل،
فقيل( :أاآلن) ،ثم دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل ،وإذا دخل عليها
ويتوصل بحركة ذلك الحرف إلى مكان يتوصل بحركة
حرف متحرك أن يحذف،
َّ
همزة الوصل إليه ،أ ّما يف هذه الكلمة فال يفعل ذلك ،إذ لو ُفعل ألدى إلى التباس
َ

َ

َٰلن َ
ُوقدَُ  ،ءا َ
االستفهام بالخرب ،فلمن عدا نافع من القراء السبعة َ ءا َ
َٰلن َُوقدُ. 

من قول الشاطبي رحمه اهلل:
«وإ ْن ه ْمز و ْصل ب ْين ال مسكَّن  ...وه ْمزة اال ْست ْفها ف ْامد ْده م ْبدال
فل ْلكل ذا أ ْولى[/5ب]وي ْقصره ا َّلذي  ...يسهل ع ْن كل كآالن مثل ».
وقالون مثل الجماعة إال أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن [قولها] من قول
( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [حرف الواو] أو [الفاء] أي فاء الكلمة وهو حرف
الواو.
( )2كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [ثم].
( )3كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [وهي].
([ )4تبدأ] ساقطة من المتن ،وهبا يتم المعنى.
( )5تكرار يف النسخة.
ِ
ِ
بصـيرا
كبيـرا يف القـراءات ،حاف اظـا للحـديث،
ا
( )6ال َقاسم بن ف ُّيرة بن خلـف بـن أحمـد الشـاطبي ،كـان إما امـا ا
بالعربية إما اما يف اللغة ،قرأ على :أبي عبد اهلل محمد النفزي ،وعـرض القـراءات علـى :أبـي الحسـن بـن
هــذيل ،ومــن أبــي الحســن بــن النعمــة ،وغيرهمـا ،وقــرأ عليــه بالروايـات عــدد كثيــر :مــنهم أبــو موســى
المقدســي ،وأبــو القاســم الشــافعي ،وغيرهم ـا .تــويف ســنة (590ه) .ينظــر ترجمتــه يف :معرفــة القــراء:
 ،1115-1110/3وغاية النهاية.23-20 /2 :
( )7متن الشاطبية ،باب الهمزتين من كلمة ،بيت رقم.)193-192( :
( )8كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [قبلها]
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الشاطبي-رحمه اهلل -لنافع:
«لدى يونس آالن بالنَّ ْقل نقل ».
فورش على أصله مع وجوه المقدمة ،وقالون خالف أصله ،وإنما َق َصد التَّسهيل
بعد حرف المد.
ووجه البدلَّ :
أن حذفها يؤدي إلى التباس االستفهام بالخرب ،والتحقيق يؤدي
إلى إثبات همزة الوصل يف الوصل ،وهو َلحن  ،والتسهيل فيه قِ ْسط من لفظ
المحققة؛ فتَع َّين البدل ،ووجه تسهيلها :أنه قياس المتحركة .
ُ

و۪ يف سورة النجم[آية ،]49 :وأدغم التنوين
َ۬اَل ٰ رُ
و َن َقل نافع حركة همزةََ  :عداُ ُ

وصال ،ويبتدئ قالون
ا
يف الالم ،ومع ذلك قالون هبمزة ساكنة يف مكان الواو
بـاَُ۬لؤْلَيَٰ وُلؤْلَيَٰ و اَ۬لُّاوْلَيَٰ ،ويبتدئ ورش باَ۬لُولَيَٰ ولُولَيَٰ ـ
وينقل نافع حركة الهمزة إلى الواو يف رِدا ُي َصدِّ ْق ِنے يف القصص [آية،]34:
الـمعين .
فيكون من الردء المهموز بمعنىُ :
و ُي َس ِّكن ورش كِتََٰبِيَهْۖ۟ٓ  ١٨إِنِّے يف الحاقة [آية ،]19-18:بال نقل حركة همزة
إِنِّے إلى الهاء؛ ألن هاء [أسكنت]

ال تتحرك بحال ال يلزم من تحريكها

لكن [/6أ] األول أصح
خروجها عن وضعها ساكنة ،وجاء النقل فيه لورش ا
أيضا؛ َّ
َت َق ُّب اال من حيث الدليل .
( )1متن الشاطبية ،باب نقل الهمزة إلى الساكن قبلها ،بيت رقم (.)229
( )2اللحن على ضربين :لحن جلي ،ولحن خفي ،فأما اللحن الجلي –هو المقصود هنا :-وهو خلـل يطـرأ
ا
اهراُ ،ينظر :التمهيد :ص( ،)62والنشر.211/1 :
إخالال
على األلفاظ ،فيخل
ا
( )3أي َّ
أن الحكم ُيحمل على حكم الهمزة المتحركة ُ ،ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.434/1 :
(ُ )4ينظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع ،172/2 :والموضح يف وجوه القراءات وعللها.983/2 :
( )5كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [السكت]ـ ينظر :شرح طيبة النشر.260/1 :

( )6وهو قول اإلمام الشاطبي ،يف باب نقل الهمزة إلى الساكن قبلها ،البيت رقم (:)234
ِ
االس ِ
ِ ِ
كان َع ْن َو ْر ٍ
ش َأ َص ُّح َت َق َّب َال ،يف باب نقل الهمـزة إلـى السـاكن قبلهـا،
َون ْق ُل ِر ادا َع ْن نَاف ٍع َوكتَابِ َي ْه ...بِ ْ
البيت رقم (.)234
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َ َّ ُ
ََ
وأد م ورش دال قد يف الضاد وال اء نحو :قد ُضلواُ[ النساء ،]166:فقدُ

أيضا تاء التأنيث يف الظاء نحو :كَانَت ظالِمَة
َُّظل َُم[ البقرة ،]229:وأدغم ا
[األنبياء.]11:

َ

وله الخلف يف إدغام نون ُّٓن واوَ وال َقلمُِ [القلم ،]1:وأدغم نافع ذال

أَخَذتُّمْ[ آل عمران ،]80:واَ۪تخَذتُّمُ[ البقرة ]50:يف التاء.
ولقالون الخالف يف إدغام الباء يف الميم يف قوله تعالى :اِ۪رْكَب معَنَا يف سورة
أيضا يف إدغام ثاء يَلْهَث يف ذال  ذَٰلِكَ
[الهود] [آية ،]42:وله الخلف ا
[األعراف.]176:

ُ
ي
ي[ البقرة ،]96:وذُِ ٰر رُ
ْش رُ
ويميل ورش جميع ذوات الياء والراء مثل:ب ٰ

َ
َ
[األنعام ]69:بين بين بخالف ،إال كلمة  ر َ ُ
َ ََ
َاريرك ُهمُُثِرياُ
َاريكهمُ يف قوله تعالى :ول ُوُ ٰ
ٰ
َّ
ل َفشِ ل ُتمُ يف سورة األنفال [آية ،]44:فإنه قرئ بوجهين :الفتح  ،واإلمالة القليلة.
وكذا قرأ جميع ذوات الياء غير الرائي مثلُ  :هدٰ ي ر ُهمُ[البقرة،]271:

ي[ النساء ،]134:إال ما كان رؤوس اآلي األحد
وهُدي[البقرة ،]1:وُ۬ال َه ٰو ُٰٓ
[وعشر] وهذه هي :طه ،والنجم ،والشمس ،واألعلى ،والليل ،والضحى ،واقرأ،
والنازعات ،وعبس ،والقيامة ،والمعارج.
واستثنى من الفواتح ما اتصل به هاء مؤنث؛ فإنه ال يخلو إما من أن يكون فيها
راء ،أوال ،فإن كان فيها راء [/6ب] فيميلها بال خالف ،وهو :ذُِ ُٰري ر َهاُ

( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [هود].
( )2بين بين ويراد به التقليل :وهو :النطـق بـاأللف بحالـة بـين الفـتح واإلمالـة الكـربى ،وتسـمى بــ (اإلمالـة
الصغرى) ،و ( َب ْي َن َب ْي َن) و (بين اللفظين) ،وأما اإلمالة الكربى فهي :تقريب الفتحة من الكسرة واأللف
مــن اليــاء مــن غيــر قلــب خــالص وال إشــباع مب ـالع فيــهُ ،ينظــر :الموضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا:
 ،209/1ومرشد القارئ :ص( ،)282ومختصر العبارات :ص( ،)31ص()48

( )3الفــتح :هــو النطــق بــاأللف مركبــة علــى فتحــة خالصــة غيــر ممالــةُ ،ينظــر :مرشــد القــارئ :ص(،)281
ومختصر العبارات ص.)86-85( :

( )4كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [عشرة] من غير واو.
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[النازعات ،]42:وإن لم يكن فيها راء فال يخلو من [انبائي] واوي أو يائي ،فإن
كان واو أو ياء وهو دَحَيَٰهَا[النازعات ،]30:وطَحَيَٰهَا[ الشمس ،]6:وتَلَيَٰهَا
[الشمس ،]2:وضُحَيَٰهَا[ النازعات ،]29:ال يميل األصل ،وإن كان ياء يجري
فيها الوجهان نحو :بَنَيَٰهَا[ النازعات ،]27:وسَويَٰهَا[ الشمس ،]7:كما تقدَّ م.
وجه التقليل :حصول الغرض لمطلق اإلمالة ،ومراعاة األصل .
قال خلف سمعت الفراء يقول« :أفرط عاصم يف الفتح ،وحمزة يف اإلمالة،
وأحب إلي أن يكون القراءة بين ذلك»  ،وهذا يدل على سماعها من العرب.
ّ

ر َ
ك ُهمُ:
َاري
ووجه تحتُّم ذي الراء :ما تقدَّ م من استحساهنا معها ،ووجه فتح ٰ 
َ

ُ

ُبعده عن الطرف بالضميرين [بال خالف] أ ٰريركم [ آل عمران.]125:

المرجح والجمع ،ووجه الفواصل والتعميم:
ووجه خالف اليائيات :عدم
َّ

[الثبات]  ،ووجه إخراج المؤنث :تراخيها عن الطرف .
( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [أن يكون].
(ُ )2ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.593/1 :

عالمـا ثقـة ،زاهـدا ا ،قـرأ علـى ُسـليم
كبيـرا ،ا
( )3هو :أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البـزَّ ار ،وكـان إما امـا ا

صــاحب حمـــزة ،وعلـــى يعقـــوب األعشـــى ،وغيرهمـــا ،تـــويف (229هــــ)ُ .ينظـــر ترجمتـــه يف :معرفـــة

القراء ،422-419/1:غاية النهاية (.)274/1
علـى ،وغيرهمـا ،وروى
( )4هو :أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي ،حدّ ث عن قـيس بـن الربيـع ،ومنـدل بـن ّ
عنه :سلمة بن عاصم ،ومحمد بن الجهم ،وغيرهما ،وله من التصانيف :كتـاب معـاين القـرآن ،وكتـاب

الوقــف واالبتــداء ،وكــان ثقــة إما ام ـا .تــويف(270ه)ُ .ينظــر ترجمتــه :إنبــاه الــرواة ،18-15/4:وبغيــة
الوعاة.333 /2:

أيضـا:
( )5ذكره األصـبهاين يف المبسـوط يف القـراءات العشـر ،وقـال« :روي لنـا» ُينظـر :ص( ،)293وينظـر ا
إبراز المعاين ألبي شامة :ص(.)222

( )6كذا يف النسـخة ،وال يسـتقيم اللفـظ بـه ،ولعـل الصـواب [بخـالف]ُ ،ينظـر :شـرح طيبـة النشـر للنـويري:
.593/1
( )7كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفـظ بـه ،ولعـل الصـواب [التناسـب]ُ ،ينظـر :شـرح طيبـة النشـر للنـويري:
.593/1

(ُ )8ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.593/1 :
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وليس المراد بذوات الياء تخصيص الحكم باأللفات المنقلبات عن الياء ،فإن
أعم من ذلك ،وألفات التأنيث ،والمرسوم بالياء ،مما أماله حمزة
إمالة ورش ّ
والكسائي[ ،وانفرد]
الداين

نص عليه
به الكسائي من الروايتين [وإحداهما] [/7أ] َّ

يف كتاب اإلمالة  ،سوى مَرْضَاتِ[ البقرة ،]205:وِ مشْ َكوَٰة

[النور ،]35:وأَوْ كِلَاهُمَا[ اإلسراء ،]23:واَ۬لرِّبَوَٰاْ[ البقرة.]274:
يف التثنية والجمع السالم،

وجه إمالة التأنيث :الداللة أهنا توالي إلى الياء
وحليان ،وقلبت ياء متحركة؛ لِتسلم من الحذف.
نحوَ :س ْعدَ يانَ ،
َ

أيضا كل ألف وقعت قبل راء متطرفة مكسورة نحو:
و ُيميل -بين بين -ورش ا

۪صهِمُ[ البقرة ،]6:وّٰ 
ر
ار[ الجمعة،]6:
ار[ األنعام ،]136:وِ۬الحِ ٰم ُِ
ُ۬ال ُِ
أب ٰ ِ

ُ ّ
َ
ار[ التوبة ،]124:وه۪ار [التوبة،]109:
ك [البقرة ،]258:وَ۬الك ٰف ُِ
ار ُ
وِ ح ٰم ِ
َ

َ
وَ 
ار[ إبراهيم ،]50:وَ۬اَلب ٰر ُِار[ آل عمران.]193:
ار[ إبراهيم ،]30:وِ۬ ال ُق ّٰه ُِ
َ۬اْل ٰو ُِ

وجه اإلمالة :مناسبة الكسر .

( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [أو انفرد].
( )2كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [أو إحداهما].
( )3هو :عثمان بن سعيد بن عثمان بن سـعيد بـن عمـر األمـوي ،قـرأ بالروايـات علـى أبـي الفـتح فـارس بـن
أحمد ،وأبي الحسن طاهر بن غلبون ،وغيرهما ،له الكثير مـن المصـنفات يف القـراءات منهـا :التيسـير،
والمقنع يف رسم المصـحف ،وجـامع البيـان يف القـراءات السـبع ،تـويف (444ه)ُ .ينظـر :معرفـة القـراء:

ص ،228 ،-226وغاية النهاية.505-503 /1:

( )4ذكره د .عبد الهادي حميتو يف كتابه معجم مؤلفات الداين :ص( ،)21فقال« :لم يرد ذكـره يف الفهرسـت
فهو مما ُيستدرك عليه ،هذا مع ورود ذكره وخاصة يف الكتب المشرقية بوفر ٍة ،فذكره أبو شامة يف إبـراز
المعاين ،والنوري يف غيث النفع ،وابن الجزري يف النشر ،ونَقل عنه هبذا االسـم يف مواضـع منـه» وينظـر
أيضا :إبراز المعاين :ص( ،)221وغيث النفع يف القراءات السبع ،للصفاقسي :ص( ،)61ص(،)417
ا
والنشر.80/2 ،50/2 ،48/2 :
وذكر ذلك الداين يف كتابه المسمى بالموضح أو المسمى كتاب الفتح واإلمالة :ص(.)94-93
( )5أي منقلبة عن ياء ،قال النويري يف شرحه على الطيبة« :575/1 :وقيل :منقلبـة عـن يـاء؛ لقـول سـيبويه:
لو سميت هبا ،لقلبت ألفها يف التثنية ياء باإلمالة؛ للداللة عليها».
(ُ )6ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.604/1 :
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ين[آل
ين[البقرة ،]33:و ُٰر ِف ِر َُ
أيضا بين بين لفظَ۬ :الكٰ ر ِف ِر َُ
ويميل ورش ا

عمران[ ،]99:العرب] بالياء.

وتنبيها على الكسرة تؤثر على
ين :التناسب،
ينو ُٰر ِف ِر َُ
وجه إمالة َ۬الكٰ ر ِف ِر َُ
ا

غير الراء .

َّ
ار[ النساء.]36:
ين[ المائدةَ  ،]24:وال ٰج ُِ
ار َُ
واختلف عنه يف إمالة ج ٰب ِ

وأمال قالون لفظ :ه۪ار إمالة تامة ،وق َّلل بخالف عنه لفظ :اَ۬لتوْرَيَٰةَ[آل

عمران.]2:
وق َّلل ورش من الفواتح ما كان فيه راء؛ وهو أول يونس وهود ويوسف والرعد
ِ
والحجر.
وإبراهيم
وق ّلل قالون وورش الهاء والياء من فاتحة مريم على قول األصح ،
أيضا ورش الحاء من الحواميم
وأمال[/7ب] ورش الهاء من فاتحة طه ،وق َّلل ا
السبع .
ويرقق

ورش كل راء وقبلها ساكنة نحو :غَيْرَ[ البقرة ،]58:وَ ح َ
ان
ري َُ
َ

[األنعام ،]71:وَل َ
ري[ الشعراء ،]50:وفَال ُمغ َ
ِيررتُِ[ العاديات.]3:
ُض َُ

( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [المعرب].
(ّ [ )2
أن] ساقطة من المتن ،وهبا يتم المعنى ،وينظر :شرح طيبة النشر.611/1:
(ُ )3ينظر :المرجع السابق.611/1 :

( )4يقصد :أن ناف اع ا من روايتي قالون وورش عنه يقلل األلف من (هـا ويـا) أول مـريم علـى القـول األصـح
كما ذكر ،وهذا صريح كالم الشاطبي ،ولك ّن المحققـين علـى أن تقليـل قـالون يف (هـا ويـا) أول سـورة
مقصورا فيهما علـى ورش.
مريم ليس من طرق النا م؛ فال ُيقرأ له من طرقه إال بالفتح ،فيكون التقليل
ا

غيث النفع :ص()381
( )5وهي :السور المبدوءة ب(حم) وهي[ :غافر ،1 :فصـلت ،1 :الشـورى ،1 :الزخـرف ،1 :الـدخان،1 :
الجاثية ،1 :األحقاف.]1 :
( )6الرتقيق ضد التغليظ وهو :نحول يدخل على جسم الحرف فال يمألُ صدا ُه الفم وال يغلقهُ ،ينظر :مرشـد
القارئ :ص( ،)76-75والقواعد واإلشارات :ص( ،)51-50واإلضاءة :ص(.)30
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َ

َ

ُ

َ
ت
أو قبلها كسر موصول نحو :اَلخ َِرُةِ ،وفاق َِرةُ[ القيامة ،]24:وق ر ِص َر ر ُ

[الصافات ]48:بشرط ّأال يكون بعد الراء حرف استعالء ؛ ألنه إذا كان بعدها
حرف استعالء ُي ِّ
فخم بال خالف.

اق يف
ط[ الفاتحة ]6:كيف جاء ،وِ ف َر ُُ
ص َر ر َ ُ
ووقع ذلك يف كلمتين وهما ِ 

أيضا المكسورة نحو:
الكهف [آية]77:؛ ألجل حرف االستعالء ،و ُيفخم بال خالف ا

َ ِ 
ِضاراُ[ البقرة ]229:وِ ف َراراُ[ الكهف ،]18:وُ۬ال ِف َر ُُار[ األحزاب.]16:

وتفخم الراء الخالصة يف اسم العجم وهي ثالثة إِبْرََٰهِيمَ[البقرة،]123:

ان [آل عمران ]35:حيث وقعنَّ ،
أيضا
وِإسْرَآَٰءِيلَ ،وعِمُ َر َُ
وفخمها ا

راء إِرَ َم

ذَاتِ اِ۬لْعِمَادِ[ الفجر.]7:

َ َ
ويرقق الراء المفتوحة يف ب َ َ
۪ص يف سورة المرسالت [آية ]32:بال
ْشرٖ ُُالق ُِ
ِ

خالف فيه؛ ألجل الثانية.

وإذا حال بين الكسرة نحو :اِ۬لذِّكْرُ[ الحجر ،]6:وكِبْ َرهُۥ [النور،]11:
وإِكْرَاهَ[ البقرة ،]256:وإِجْرَامِے[ هود ،]35:واستثنى من السواكن ما كان
حاجزا ،ولم يقع
حرف استعالء إال الخاء ،نحو :إِخْرَاجُ [البقرة ]215:فإنه لم ُيعدَّ
ا
الفصل يف القرآن إال صا ادا أو طا اء أو [فا اقا] [/8أ]نحو :إِصْرَهُمْ 
من هذا
ْ

َ َّ
َ۬اّلل[ الروم ،]29:وقِطراُ
[األعراف ،]157:ومِصْرا[ البقرة ،]60:وِ فط َرت ُ ُِ

[الكهف ،]92:وَ وقراُ [األنعام.]26:

وله الوجهان يف مثل:ذِكْرا[البقرة ،]199:وسِتْرا[الكهف ،]87:وِامراُ
( )1االسـتعالء :هـو ارتفــاع جـزء كبيــر مـن اللسـان عنــد النطـق بأغلــب حروفـه إلـى الحنــك األعلـىُ .ينظــر:
التمهيد :ص( ،)90وغاية المريد :ص(.)141
( )2التفخيم مرادف للتغليظ ،وهو :عبارة عن ِس َم ٍن يدخل على جسـم الحـرف فيمتلـل الفـم بصـداهُ ،ينظـر:
مرشد القارئ :ص( ،)76-75والقواعد واإلشارات :ص( ،)51-50واإلضاءة :ص(.)30

([ )3يف] ساقطة من المتن ،وهبا يتم المعنى.
( )4كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [قا افا].
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أيضا يف
[الكهف ،]70:مما يكون الراء منوناا ،والتفخيم أرجح ،وله الوجهان ا

َ ح َ
ان ،والرتقيق أرجح.
ري َُ

وجــــه الرتقيــــق :التناســــب ،ومجيئــــه يف اللغــــة  ،ووجــــه تفخــــيم المكــــرر:
مناسبة أختها .
ووجه تفخيم األعجمي :المحافظة على الصيغة المنقولة [لم يقر به]  ،ووجه
منع االستعالء :قوة حروف االستعالء ،وتخ ِّلف الخاء لضغطها بالهمس  ،ووجه
تفخيم ذِكْرا :قوة الراء بالتنوين ،ووجه الرتقيق :القياس  ،ووجه ترقيق
َ ح َ
ان[ :ووجود] السبب ،ووجه تفخيمه :أن ألفها قابلت ألف التأنيث ،ثم َم َن َع
ري َُ

الراء،

من تعدية حكم اإلمالة [ترخها] عن الطرف ،ولو أميلت [لرقيت]
الح ْملِ ،وقيلُ :ح ِمل على األعجمي بجامع
ف ُف ّخمت الراء؛ لئال ّ
يوهم ترقيقها آثار َ
منع الصرف .
ويفخم ورش الل المفتوحة التي وقعـت قبلهـا صـا ادا أو طـا اء أو ـا اء بشـرط أن
[يكـــــون]

الحـــــروف المـــــذكورة مفتوحـــــة أو ســـــاكنة ،نحـــــو :صَاااااَلوََٰتِهِمْ
َّ

ُ
ـــت ُُم [ البقـــرة ،]229:وظَاااال[ النحــــل،]58:
[المؤمنـــون/8[]9:ب] ،وَ طلقـ
( )1ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.14/2 :
( )2ينظر :المرجع السابق.16/2 :
( )3كذا يف النسـخة ،وال يسـتقيم المعنـى بـه ،ولعـل الصـواب( :حيـث لـم يعربـه) ينظـر :شـرح طيبـة النشـر،
للنويري.16/2 :
( )4ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.18/2 :
( )5ينظر :المرجع السابق.17/2 :
( )6كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :وجود) من دون واو.
( )7كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصـواب( :تراخيهـا) .ينظـر :شـرح طيبـة النشـر للنـويري:
.19/2
( )8كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :لرققت) .ينظر :المرجع السابق.19/2 :
( )9ينظر :المرجع السابق.19/2 :
( )10كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب( :تكون).
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َ

َ
ُ
ب[ يوســـف ،]41:وَ مطْلِا ا َ[ الكهـــف ،]87:وَأظْلَا امَ[ البقـــرة]19:؛
ف ُيصـــل ُ

لمجانسة الحروف الثالثة  ،ولم َيتعدَّ الحكـم إلـى الخـاء والقـاف؛ ل ُبعـد المخـرج،
وال الضاد؛ المتدادها .
ا

وله الوجهان يف طَالَ [األنبياء ،]44:وِ ف َصاَلُ [البقرة ،]231:والتفخيم

أرجح ،فالتفخيم :لقوة حروف االستعالء ،والرتقيق :لأللف الفاصل .
َ

أيضا وجهان :التفخيم؛
ويف ما ُي َس َّكن وق افا نحو :أنُ يُّوصَلَ[ البقرة ]26:ا
ألجل قوة حروف االستعالء ،والرتقيق؛ ألجل سكون الالم بالوقف .
وإذا وقع بعد الالم ألف منقلب عن ياء ،ولم تقع إال صا ادا؛ فال يخلو من أن يقع
رؤوس اآلي اإلحدى عشرة أو ال؛ فإن وقعت رؤوس اآلي السور المذكورة ولم
َ

َ

ّ

ُوَل َ
يقع إال يف ثالث مواضع؛ يف القيمة :فَل َ
ُص َّد َق َ
ل[ آية ،]30:ويف األعلى:
ُص ٰ رُ
َ

ّ

ا َ

ّ

َ
َ َ
ل[ آية ،]15:ويف العلق َ عبدا ُِاذا َ
ُ َر َُ۪اس َم َ
ل[ آية ،]10:ففيه
ُص ٰ ُٰٓ
ُر ّبِهِۦ ُف َص ٰ رُ
وذ

التفخيم والرتقيق ،والرتقيق أرجح؛ ألنه ُممال.

وإن وقعت يف غير رؤوس اآلي يف السور المذكورة ،ولم يقع ّإال يف ستة
مواضع :مُصَلّي يف البقرة [آية ]124:يف حال الوقف ،ويَصْلَيَٰهَا مَذْمُوما /9[ أ]
يف اإلسراء [آية ،]18:وَ ُيصَليَٰ يف اإلنشقاق[آية ،]12:تَصْلَيَٰ يف الغاشية
[آية ،]4:ولَا يَصْلَيَٰهَا يف الليل [آية ،]15:سَيَصْلَيَٰ يف تبت [آية ،]3:فال يخلو
القارئ من أن يقرأ لورش ذوات الياء بالفتح أو بالتقليل ،فإن كان يقرأ له بالفتح :فال
خالف يف تفخيم الالم ،أو ال وجه للعدول عنه ،وإن كان ُيقرأ له بالتقليل :فال يتأتى
(ُ )1ينظر :المرجع السابق.35/2 :

([ )2إلى] ساقطة من المتن ،وهبا يتم المعنى.
( )3وكذلك الحكم يف الغين ،قال النويري يف شرحه على الطيبة« 39/2 :لم يتعدَّ الحكم إلى الغين والخـاء
والقاف؛ لبعد المخرج ،وال الضاد؛ المتدادها إليهن».
(ُ )4ينظر :شرح الطيبة للنويري.39/2 :
(ُ )5ينظر المرجع السابق.39/2 :
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له الجمع بينه وبين التفخيم؛ لتنافرهما ،فإن َفتَح َف َّخم ،وإن ق َّلل ر َّقق .
اعلم أن ياءات اإلضافة يف القرآن مائتا واثنا عشرة ياء ،فمن ذلك تسع وتسعون
يا اء وقعت بعدها همزة قطع مفتوحة المختلف فيها[ ،ومن]

جملة مائة وثالثة

[آيات] .
ففتح نافع كلها يف الوصل إال مواضع خرجت عن هذا األصل ،وهي:أَرِنِے
أَنظُرْ إِلَ ْيكَ يف األعراف [آية ،]143:وتَفْتِنِّےۖ۟ٓ أَلَا يف التوبة [آية ،]49:واِ۪تبِعُونِۦ

أَهْدِكُمْ يف المؤمن [آية ،]38:وتَرْحَمْنِے أَكُن هود [آية ،]47:فأسكن هذه األربعة
كل القراء.
وأسكن نافع فَاذْكُرُونِے أَذْكُرْكُمْ [البقرة ،]151:وذَرُونِے أَقْتُلْ يف غافر
أيضا يف غافر [آية.]60:
[آية ،]26:واُ۬دْعُونِے َأسْتَجِبْ لَكُمْ ا
وأسكن قالون عند ياء َأوْزِعْنِے أَنْ أَشْكُرَ  يف موضع النمل [آية،]19:
واألحقاف [آية.]14:
ومن ذلك اثنان وخمسون ياء بعدها همزة مكسورة مختلف فيها[/9ب] من
ب بيوسف [آية،]100:
َحها نافع إال ياء إِخْوَتِےۖ۟ٓ إِن َر ّ ِ ُ
أصل إحدى وستين ياء؛ َفت َ
فإن قالون أسكنها ،وورش فتحها ،وإال ياء يُصَدِّقْنِےۖ۟ٓ إِنِّيَ يف القصص [آية،]34:

وأَنظِرْنِے إِلَيَٰ َيوْمِ يُبْعَثُونَ يف األعراف [آية ]13:والحجر [آية ]36:وص
[آية ،]78:لَوْلَا أَخرْتَنِے إِلَيَٰ يف المنافقين [آية ،]10:و فِے ذُرِّيتِےۖ۟ٓ إِنِّے تُبْتُ إِلَيْكَ 
باألحقاف [آيةَ ،]14:وأَحَبُّ إِلَي مِما يَدْعُونَنِے إِلَيْهِ يف يوسف [آية،]33:
وتَدْعُونَنِے إِلَي اَ۬لنارِ تَدْعُونَنِے إِلَيْهِ يف المؤمن [آية ]43 ،41:فإن هذه الياءات
أسكنها كل القراء.
( )1ينظر :النشر.116/2 :
( )2كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب (من).
( )3كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب (ياءات).
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من ذلك عشر ياءات بعدها همزة مضمومة مختلف فيها من أصل اثنا عشرة ياء،
فيفتح نافع الكل وهي :إِنِّيَ أُعِيذُهَا بِكَ يف آل عمران [آية ،]36:إِنِّيَ أُرِيدُ أَن تَبُوَٰٓأَ،
فَإِنِّيَ أُعَذِّبُهُۥ يف المائدة [آية ،]117 ،31:وإِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ يف األنعام
[آية ،]15:وعَذَابِيَ أُصِيبُ يف األعراف [آية ،]156:وإِنِّيَ ُأشْهِدُ اُ۬للهَ يف هود
[آية ،]54:وأَنِّيَ أُوفِے اِ۬لْكَيْلَ يف يوسف [آية ،]59:واِ۪نِّيَ أُلْقِيَ إِلَي يف النمل
[آية ،]29:إِنِّيَ أُرِيدُ يف القصص [آية ،]27:وإِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اَ۬للهَ يف الزمر
[آية.]12:
غ
وأسكن الكل ياء :بِعَهْدِے أُوفِ بِعَهْدِكُمْ يف البقرة [آية ،]39:وءَاتُونِے أُفْرِ ْ

عَلَيْهِ يف الكهف [آية.]92:
ومن ذلك أربع عشرة ياء وبعدها الم التعريف [/10أ] المختلف عنه
[القرآن]

من أصل اثنين وثالثين ياء ففتحها الكل نافع :وهي بالبقرة :لَا يَنَالُ

عَهْدِيَ اَ۬لظـَٰلِمِينَ[ آية ،]124:ورَبِّيَ اَ۬لذِے يُحْيِۦ[ آية.]257:
يف األعراف :حَرمَ رَبِّيَ اَ۬لْ َفوََٰ ِحشَ[ آية ،]33 :وسَأَصْرِفُ عَنْ ءَايََٰتِيَ اَ۬لذِينَ
[آية ،]146:وإبراهيم :قُل لِّعِبَادِيَ اَ۬لذِينَ[ آية ،]31:ومريم :ءَاتَيَٰنِيَ اَ۬لْكِتََٰبَ
[آية ،]29:واألنبياء :أَنِّے مَسنِيَ اَ۬لضُّرُّ[ آية ،]82:ويَرِثُهَا عِبَادِيَ اَ۬لصَٰلِحُونَ
[آية ،]104:والعنكبوت :يََٰعِبَادِيَ اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ إِن[ آية ،]56:وسبأ :وَقَلِيلٖ ِّم ْن
ِعب ِ
ي
اديَ اَ۬لشكُورُ[ آية ،]13:و ص :مَسنِيَ اَ۬لش ْيطََٰنُ[ آية ،]40:والزمر :إِنْ أَرَادَنِ َ
َ
ي
اَ۬للهُ بِضُرٍّ[ آية ،]36:ويََٰعِبَادِ اِ۬لذِينَ ءَامَنُواْ [آية ،]11:والملك :قُلْ أَرََٰ۬يْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِ َ

اَ۬للهُ[ آية.]28:
وفتح الكل ثمانية عشر ياء :نِعْمَتِيَ اَ۬لتِے ثالثة مواضع البقرة  ،وحَسْبِيَ

( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم اللفظ به ،ولعل الصواب [يف القرآن].
([ )2اآليات]121 ،46 ،39:
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اَ۬للهُ يف موضعين  ،شُرَكََٰٓاءِيَ اَ۬لذِينَ يف أربعة مواضع  ،بَلَغَنِيَ اَ۬لْكِبَرُ يف آل
أيضا يف
عمران [آية ،]40:بِيَ اَ۬لْأَعْدََٰٓاءَ يف األعراف[آية ،]150:مَسنِيَ اَ۬لسُّوَٰٓءُۖ۟ٓ اِ۪نْ ا
أيضا [آية ،]196:مسنِيَ اَ۬لْكِبَرُ يف
األعراف [آية ،]188:إِن وَلِـِّيَ اَ۬للهُ يف األعراف ا
[الحجرات]  ،قُلْ أَرُونِيَ اَ۬لذِينَ سبأ [آية ،]27:أَنْ يقُولَ رَبِّيَ اَ۬للهُ يف
[المؤمنين]

أيضا يف [المؤمنين]  ،ءَاتَيَٰنِيَ اَ۬لْكِتََٰبَ 
لَما جََٰٓاءَنِيَ اَ۬لْبَيِّنََٰتُ  ا

[مريم[ ]29:آتاين البينات] .
ومن ذلك سبع ياءات بعدها [/10ب] همزة وصل مفردة وهي :أَخِےۖ۟ٓ ٢٩

صطَفَيُْتكَ يف األعراف [آية،]144:
اِ۬شْدُدْ يف طه [اآليتان ،]30-29:وإِنِّے اِ۪ ْ
يََٰلَيْتَنِے اِ۪تخَذتُّ يف الفرقان [آية ،]27:ولِنَفْسِيَۖ۟ٓ اَ۪ذْهَبْ وذِكْرِيَۖ۟ٓ  ٤١اَ۪ذْهَبَا يف طه ،
وَ قوْمِيَ اَ۪تخَذُواْ يف الفرقان [آية ،]30:وبَعْدِيَ اَ۪سْمُهُۥ يف الصف [آية ،]6:فأسكن
صطَفَيْتُكَ وأَ ِخےۖ۟ٓ  ٢٩اِ۬شْدُدْ ويََٰلَيْتَنِے اِ۪تخَذتُّ،
نافع من ذلك ثال اثا :إِنِّے اِ۪ ْ
وفتح الباقي.
ومن ذلك ثالثين ياء بعدها غير همزة من باقي الحروف المختلف فيها.
ففتح من ذلك نافع :بَيْتِيَ لِلطآَٰئِفِينَ يف البقرة [آية ،]124:والحج [آية،]24:
وَلِيَ دِينِ بالكافرين [آية ،]6:ومَمَاتِيَ باألنعام [آية ،]164:ووَجْهِيَ لِلهِ 
[باألنعام]  ،ووَجْهِيَ لِلذِے يف األنعام [آية.]80:
([ )1التوبة ،130:الزمر]36:
([ )2النحل ،27:الكهف ،51:القصص]74 ،62:
( )3كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،والصواب (الحجر) [اآلية.]54:
( )4كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،والصواب (المؤمن) [آية]28:
( )5كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،والصواب (المؤمن) [آية]66:
( )6هكذا يف النسـخة ،وال توجـد آيـة هبـذا اللفـظ ،ولعلـه أراد :نَباأَنِيَ َ۬الْ َعلِايمُ يف سـورة التحـريم[ ،آيـة،]3:
حيث أنه من تتمة المواضع ولم ُيذكر.

([ )7اآليات]42 ،41 ،40:

( )8كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،والصواب( :آل عمران) [اآلية]20:
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أيضا
فتح ورش ياء َ مح ُٰياُےُ  يف األنعام [آية ]164:بخالف عنه ،وفتح ورش ا

ُ
ياء َ و َم َّ
نُم ِ َ
ُب يف
ِي ثاين موضع الشعراء[آية ،]118:وياء َ و ُلومِنوا ِ َُ
ِع ُم َِن َُ۬ال ُمو ِمن َُ
َّ

َِ َ َ ََ ُ
ُ ُ
ي
اربُُأخ ُٰر رُ
البقرة [آيةِ ،]185:إَونُلمُتومِنوا ِ َُ
ُ۪ يف الدخان[آية ،]20:وُ۪ ِفيهاُمـ ِ

يف طه[آية.]17:

وقعت
وأجمع القراء على فتح كل ياء
ْ
[وغير]

ساكن سواء ذلك الساكن ألف،

نحو :عَصَايَ[ طه ،]17:وإِيَٰيَ[ البقرة ،]39:وُ رءْيََٰيَ

ے[ العنكبوت ،]18:وعَلَيَٰ
[يوسف ،]43:ومَ ْثوَايَ[ يوسف ،]23:ويُبْدِ ُ
[البقرة ،]4:وإِلَيَٰ[ البقرة ،]13:من أجل الجمع بين الساكنين ،ولم يختلفوا يف
سوى مَحْيَآَٰےْ .
اعلم َّ
نت الياء مع
أن خالف [/11أ] هذا الباب مختص بالوصل ،فإذا َس َّك َ
أجريت فيها كَلِم
همزة الوصل ،حذفتَها يف الوصل؛ وإن أسكنْتَها مع همزة القطع:
َ
المد المنفصل لصاحبه .
وجه الفتح مع الهمز :لتقوية الخفي عن القوي؛ وأحد األصلين[ ،ولتمكن]
من كمال لفظ الهمز .
ووجه الفتح مع الالم للتعريف :صيانة الياء من الحذف ،ووجه اإلسكان:
االستمرار على أصله .

([ )1بعد] ساقطة من المتن ،وهبا يتم المعنى.
( )2كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعله أراد( :أو غيره).
( )3أي :باب ياءات اإلضافة.
( )4ينظر :سراج القارئ المبتدئ :ص(.)141
( )5كـــذا يف النســـخة ،وال يســـتقيم المعنـــى بـــه ،ولعـــل الصـــواب( :وليـــتمكن) ينظـــر :شـــرح طيبـــة النشـــر
للنويري.87/2:
( )6ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.87/2 :
( )7ينظر :المرجع السابق.99/2 :
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ووجه الحذف :اللتقاء الساكنين ،وجه اإلسكان :أحد األصلين  ،وأثبت نافع
يف الوصل خاصة؛ للموافقة بين الرسم واألصل .
من جملة ياءات المحذوفة من اثنان وستين ياء:
ن
و يَرْضَيَٰ يف الليل[آية ،]21:ومُّهْطِعِينَ إِلَي اَ۬لداعِۦۖ۟ٓ بالقمر [آية ،]8:وَمِ ْ

وكورت
ءَايََٰتِهِ اِ۬لْ َجوَارِۦ يف الشورى [آية ،]30:دون التي يف الرحمن [آيةِّ ،]22:
[آية]16:؛ ألن ما بعدها ساكن ،فال يمكن إثبات الياء فيها يف الوصل .
و يَوْمَ يُنَادِ اِ۬لْمُنَادِۦ مِن مكَان َق ِريب[ متى]  ،وعَسَيَٰ أَنْ يهْدِيَنِۦ رَبِّےَ  ،فعَسَ َٰ
ي
رَبِّيَ أَنْ يُّؤْتِيَنِۦ خَيْرا ،عَلَيَٰ أَن تُعَلِّمَنِۦ مِما ثالثتهن يف الكهف  ،ولَئِنْ أَخرْتَنِۦ إِلَيَٰ

يَوْمِ اِ۬لْقِيََٰمَةِ اإلسراء [آية ،]62:بخالف التي [/11ب] يف المنافقين [آية.]10:
وأَلا تَتبِعَنِۦ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِے  بطه [آية ،]91:وذََِٰلكَ مَا كُنا نَبْغِۦ يف الكهف
[آية ،]64:بخالف التي يف يوسف ،مَا نَبْ ِغےۖ۟ٓ هََٰ ِذهِۦ[ آية ،]65:فإهنا مثبتة عند الكل.
ِ
بخالف أَم منْ يأْتِے ءَامِناٖ
و َ يوْمَ يَأْتِۦ لَا تَكَلمُ يف هود [آية،]105:
[فصلت ،]39:فَإِن اَ۬للهَ يَأْتِے بِالش ْمسِ [ البقرةَ  ،]257:يوْمَ يَأْتِے بَعْضُ
[األنعام ،]159:إذ ال خالف يف إثبات ياءاهتا.
وأَتُمِدُّونَنِۦ بِمَال يف النمل [آية ،]37:وأَكْرَمَنِۦ وأَهََٰنَنِۦ  بالفجر [اآليتان:
 ،]18-16وفَمَا ءَاتَيَٰنِۦَ بالنمل [آية ]37:مع الفتح  ،وفَهْوَ اَ۬لْمُهْتَدِۦ باإلسراء
[آية ،]97:والكهف [آية ،]17:بخالف األعراف [آية ،]178:فإنه مثبت عند الكل.
وَمَنِ اِ۪تبَعَنِۦ يف آل عمران [آية ،]20:وأثبت ورش عنه يف الوصل خاصة ياء
( )1ينظر :شرح طيبة النشر للنويري.99/2 :
( )2ينظر :المرجع السابق.99/2 :
( )3ينظر :المرجع السابق.113/2 :
([ )4ق ،]41:هكذا ولعله يقصد سورة( :ق)؛ ألن لفظ (متى) ليس من جملة مواضع الياء المحذوفة.
([ )5اآليات]65 ،39 ،24:
( )6أي :فتح الياء.
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َ و َت َق َّبل ُُد ََع ُِءۦ يف سورة إبراهيم [آية ،]42:بخالف التي يف سورة نوح  ،فإنه من
جملة ياء اإلضافة.

وأثبت ورش أيضا يف الوصل خاصة ياء يَو َم ُيَد ُع ُ َّ
ُ۬ال ِاعۦُ يف سورة
ا

القمر[آية ،]6:وَ جابُوا ُُ۬ال َّصخ َر ُبال َوا ُِدۦ يف الفجر [آية ،]9:وِ۬ال َعركِ ُف ُفيه َ
ُِو َ
اْلا ُِدۦ يف
ِ
ِ
َ َ

َ

َ

َ
َ
َ َ
ُُال َ
س  يف
نۦ ُ َماُلي َ ُ
ابۦ  يف سبأ [آيةَ ،]13:ل ُتسـ ُل ُِّ
ج َو ِ ُ
ان
الحج [آية ،]23:و ِجف ٖ
َ َ

َ

َ

َ
َ
ن َ
ُعنَُءُ[آية،]69:
سورة هود [آية ،]46:بخالف ما يف سورة الكهف فل ُتسـ ُل ّ ِ ُ

فإهنا مثبتة للكل.

َ
قۦ ويَو َم ُ َّ
ويَو َم ُ َّ
َ۬اتلنَا ُِدۦ بغافر [اآليتان ،]32 ،14:واليائين من دع َوةَُ
َ۬اتلَٰل ُِ
َ َ َ َُ َ َ َ َ
َ َ
َّ
ِيرۦ يف الملك
ون ُُيف ُنذ ُِ
نۦ/12[أ] بالبقرة [آية ،]185:فستعلم
اعۦُ ُإِذا ُد ََع ُِ
َ۬ال ُِ
َ
َّ َ ُ
َ ُ
ونۦ
ِينۦ بالصافات [آية ،]56:وأن ُترج ُم ُِ
[آية ،]18:وإِن ُُِ دت ُلَتد ُِ
َ َ ُ
َ
ُُ
ُُ
َ
ون ُۦ بالدخان [اآليتان ،]21-20 :وَ عذ ِاب َُونذ ُِۖٓرُۦ َُ ُ ١٦ول َقدَُ  ونذ ُِۖٓرُۦ ُُ ١٨إِنَّاُ
َتل ِ ُۖٓ
فاع ِ
َ
َ
َ
ُُ
ُُ
ُُ
َ
َ
َ
اب ُ َونذ ُِۖٓرُۦ َُ ُ ٢١ول َقدُ و َ ُ عذ ِاب َُونذ ۖٓ ِرۦ َُ ُ ٣٧ول َقد َُ  عذ ِاب َُونذ ۖٓ ِرۦ َُ ُ ٣٩ول َقدُ
وَ ُ عذ ِ ُ

بالقمر .

ُ

وَ خا َف َُوعِي ُِدۦبإبراهيم [آية ،]17:فَ َح َّق َُوعِيدِۦُ وُ يَّ َخاف َُوعِيدِۦ يف ق

ّ َ َ ُ َ
َ ُ
َ ّ
ونۦُ يف يس [آية ،]22:وُإِ ِ َ
ون ُۦُُ٣٤
ّنُأخافُأنُيُكذِبُ ِ ُۖٓ
[اآليتانَ  ،]45 ،14 :وَلُيُنقِذ ُِ
َ َ َ
َ َ َ َ ُ
َ َ َ
َ َ َ
كأُيِّن بالحج
ريُۦ ُُ ٤٢ف
ان ُنكِ ُِۖٓ
ُسنش ُُد  بالقصص [اآليتان ،]35-34:فكيف ُُ
قال
ُ
َ َ َ
َ
ُ َ
انُ
ريۦ ُ۞ُ ٤٥ق ِل ُ َِّان َماُ  بسبأ [اآليتان ،]46-45:و
[اآليتان ،]43-42 :وُان ُنكِ ۖٓ ِ
َ َ
َ َ َ
َ
ََ َ
ريُۦ ُ۞ُ ١٩أ َولم ُيَ َر ُِواُ بالملك
ان ُنكِ ُِۖٓ
ريۦ ُُ ٢٦ألم ُت َُر بفاطر [اآليتان ،]27-26:وُ
نكِ ۖٓ ِ

[اآليتان.]19-18:

( )1دُعَآَٰءِيَ إِلا[ آية.]6:
َ َ َُُ
َّ
( )2وبقي موضع واحد وهو :عذ ِابُونذ ُِۖٓرُۦُُ٣٠إِناُ فهو من تتمة المواضـع ولـم يـذكر[ .اآليـات،17-16:
]40-39 ،38-37 ،22-21 ،19-18
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أيضا يف الوصل خاصة ياء :اِ۪تبِعُونِۦ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ اَ۬لرشَادِ[ ويف]
وأثبت قالون ا
غافر [آية ،]38:وله الوجهان :يف َ يوْمَ اَ۬لتلََٰقِ وَ يوْمَ اَ۬لتنَادِ يف غافر [اآليتان،14:
أيضا لكن ياء قوله تعالى :ءَاتَيَٰنِۦَ يف النمل[آية.]37:
 ،]32وله الخلف ا

***

( )1كذا يف النسخة ،وال يستقيم المعنى به ،ولعل الصواب (يف) من غير واو.
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اخلامتة
الحمد هلل واهب النِّعم ،عظيم المننُ ،مجزل العطية ،والصالة والسالم على
النبي المبعوث رحمة للعالمين ،وعلى آله وصحابته الكرام المهديين ،وعلى أزواجه
أمهات المؤمنين ،وبعد:

ٍ
طواف
يسر اهلل لي إتمام البحث ،والوقوف على ما فيه من فوائد ،و َبعد ُت
فقد َّ

م ِ
ثمر يف هذا الكتابَ ،ي ْجمل التنبيه على أهم ما توصلت إليه:
ُ

 أهمية الكتب المفردة برواية أو قراءة ،والسيما لمن اختار أن يقرأ برواية
أو روايتين.


أهمية معرفة القراءة وتوجيهها من حيث اللغة ،والعناية هبا.
وختاماُ :أهيب بالباحثين المشتغلين بعلوم القراءات ،على تتبع كتب
ا

الرتاث األصيل ،والسعي إلى تحقيق ما تبقى منها ،وال سيما رسائل المؤلف :عماد
الدين علي األسرتأبادي يف باقي القراءات السبعة ،والتي أ َّلفها على نسق هذه
الرسالة ،والعناية بالتوجيه النَحوي ،والصريف ،والصويت ،والبالغي للقراءات
األصولية والفرشية.
خالصا لوجهه ،وقربة إلى مرضاته ،وأن يعفو
وأسأل اهلل أن يجعل هذا العمل
ا
عن التقصير ويصفح.
حمد وعلى آله وصحبه وسلم *
* وصلى اهلل على نب ّينا ُم َّ
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املصادر واملراجع
 .1إبراز المعايف من حرز األمايف يف القراءات السبع ،لعبد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن
إبراهيم المعروف :بـ(أبي شامة المقدسـي) ،تحقيـق :إبـراهيم َعطـوه َعـوض ،دار
الكتب العلمية.
 .2آثار البلد وأخبار العبـاد ،لزكريـا بـن محمـد بـن محمـود القزوينـي ،دار صـادر –
بيروت.
 .3أحســن التقاســيم يف معرفــة األقــاليم ،ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد المقدســي
البشاري ،مكتبة مدبولي -القاهرة ،ط1411 ،3:هـ1991م.
 .4أعيان الشـيعة ،لإلمـام السـيد محسـن أمـين ،تحقيـق :حسـن األمـين ،الناشـر :دار
التعارف للمطبوعات ،بيروت1403 ،هـ.
 .5اإلقنــاع يف القــراءات الســبع ،ألحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن خلــف األنصــاري
الغرناطي ،أبو جعفر ،المعروف بابن الب ِ
اذش ،دار الصحابة للرتاث.
َ
 .6اإلضــاءة يف بيــان أصــول القــراءة ،لعلــي محمــد الضــباع ،مراجعــة :جمــال الــدين
محمد شرف ،وعبد اهلل علوان ،دار الصحابة-طنطا ،ط1422 ،2:هـ2002-م.
 .7إمتاع الفضلء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثـامن الهجـري ،إلليـاس بـن أحمـد
حســـين ،المعـــروف بالســـاعايت ،الناشـــر :دار النـــدوة العالميـــة للطباعـــة والنشـــر
والتوزيع ،ط1421 ،1:ه.
 .8إنباه الرواة على أنباه النحاة ،لجمال الدين أبو الحسن علي بـن يوسـف القفطـي،
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العربي  -القاهرة ،ومؤسسة الكتب
الثقافية – بيروت ،ط 1406 ،1:هـ 1982 -م.
 .9األنساب ،ألبي سعد عبـد الكـريم بـن محمـد السـمعاين المـروزي ،تحقيـق :عبـد
الرحمن بن يحيى المعلمي وغيره ،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيـدر آبـاد،
ط1382 ،1:هـ  1962 -م.
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 .10بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ،لعبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
الســيوطي ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،المكتبــة العصــرية  -لبنــان /
صيدا.
 .11البلــدان ،ألحمــد بــن إســحاق اليعقــوبي ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،ط،1:
 1422هـ
 .12التحديد يف اإلتقان والتجويد ،لعثمان بن سعيد بن عثمـان بـن عمـر ،أبـي عمـرو
الداين تحقيق :الدكتور غانم قدوري الحمد ،مكتبة دار األنبار -بغداد ،ساعدت
جامعة بغداد على طبعه ،ط1407 ،1:هــ 1988 -م.
 .13التمهيد يف علم التجويد ،لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمـد بـن يوسـف
ابن الجزري ،تحقيق :الدكتور غانم قدوري الحمد ،مؤسسة الرسالة ،بيـروت-
لبنان ،ط1407 ،1:هــ1986 -م.
 .14الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول اهلل  وسـننه وأيامـه( ،صـحيح
البخاري) ألبي عبد اهلل محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ،تحقيـق :د.مصـطفى ديـب
البغا ،دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت ،ط1987 – 1407 ،3:م.
 .15حرز األمايف ووجه التهايف يف القراءات السبع(متن الشاطبية) ،القاسم بن ف ُّيره بن
خلــف بــن أحمــد الشــاطبي ،ضــبطه وصــححه وراجعــه :محمــد تمــيم الزعبــي،
ط1427 ،5:هـ2007-م.
 .16خلصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشـر ،لمحمـد أمـين الحمـوي الدمشـقي،
الناشر :دار صادر -بيروت.
 .17الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،ألغا بزرك ال َّطهراينّ ،ط ،2دار األضواء-بيروت.
 .18رسم كلمات القرآن علـى ترتيـب السـور ،تحقيـق ودراسـة للباحـث :داخـل بـن علـي
الجدعاين ،رسالة دكتوراه بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عام 1439هـ.
 .19الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلوة ،بعلم مراتب الحـرو ومخارجهـا
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وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها ،وبيان الحركات التـ تلزمهـا ،ألبـي
محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،تحقيق :الدكتور أحمد حسـن فرحـات ،دار
عمان ،ط1417 ،3:هــ 1996 -م.
عمارَّ -
 .20ريـــال العلمـــاء وحيـــال الفضـــلء ،المؤلـــف :الميـــرزا عبـــد اهلل األفنـــدي
األصبهاين ،من أعالم القرن الثاين عشر ،تحقيق :السيد أحمد الحسيني ،الناشر:
مطبعة الخيام ،قم1401 ،هـ.
 .21سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنته (وهو شرل من ومة حرز األمايف
ووجه التهايف للشاطب ) ،ألبي القاسم علي بن عثمـان المعـروف بـابن القاصـح
المقرئ ،راجعه شيخ المقارئ المصرية :علي الضـباع ،مطبعـة مصـطفى البـابي
الحلبي-مصر ،ط1373 ،3:هـ1954 -م.
 .22سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،لمصطفى بن عبد اهلل القسـطنطيني (حـاجي
خليفة) ،تحقيق :محمـود عبـد القـادر األرنـاؤوط ،مكتبـة إرسـيكا ،إسـتانبول –
تركيا ،عام النشر2010 :م.
 .23شرل طيبة النشر يف القراءات العشر ،لمحمد بن محمد بن محمد ،أبـو القاسـم،
محب الدين الن َُّو ْيري ،دار الكتب العلميـة – بيـروت ،تحقيـق :الـدكتور مجـدي
محمد سرور سعد باسلوم ،ط 1424 ،2:هـ  2003 -م.
 .24شرل الهدايـة ،لإلمـام أبـي العبـاس أحمـد بـن عمـار المهـدوي ،تحقيـق :حـازم
سعيد حيدر ،دار عمار-األردن ،ط1427 ،1:ه2006-م.
 .25اية المريد يف علم التجويد ،لعطية قابل نصر ،ط-7:القاهرة.
 .26اية النهاية يف طبقات القـراء ،لشـمس الـدين أبـي الخيـر محمـد بـن محمـد بـن
الجزري ،مكتبة ابن تيمية ،عني بنشره ألول مرة عام 1351هــ ج .برجسرتاسر.
 .27يث النفع يف القراءات السبع ،ألبي الحسن علي النـوري الصفاقسـي ،تحقيـق:
أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط:
األولى1425 ،هـ 2004-م.
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 .28فــتح الوصــيد يف شــرل القصــيد ،لعلــم الــدين أبــي الحســن علــي بــن محمــد
السخاوي ،تحقيق :جمال الـدين محمـد شـرف ،دار الصـحابة للـرتاث-طنطـا،
ط1425 ،1:هـ2004-م.
 .29الفتح واإلمالة ألب عمرو الدايف ،تحقيق :عمر بن غرامة العمـروي ،دار الفكـر،
لبنان ،ط1422 ،1ه2002-م.
 .30القواعد واإلشارات يف أصول القراءات ،ألحمـد بـن عمـر بـن محمـد الحمـوي
الحلبــي ،تحقيــق :الــدكتور عبــد الكــريم بــن محمــد الحســن بكــار ،دار القلــم،
دمشق ،ط 1406 ،1:هـ 1986 -م.
 .31كشف ال نون عن أسام الكتب والفنون ،لمصـطفى بـن عبـد اهلل كاتـب جلبـي
القسطنطيني (حاجي خليفة) ،مكتبة المثنى-بغداد ،عام1941 :م.
 .32الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ألبي محمد مكي بن أبي
طالب القيسي ،تحقيـق :د .محيـي الـدين رمضـان ،مؤسسـة الرسـالة -بيـروت،
ط1418 ،5:هــ1997 -هــ.
 .33لب اللباب يف تحرير األنساب ،لجالل الدين السيوطي ،دار صادر – بيروت.
 .34لطف السمر وقطف الثمر ،من أعيان الطبقـة األولـى مـن القـرن الحـادي عشـر،
المؤلف :اإلمام نجم الدين محمد الدمشقي ،تحقيق :محمـود الشـيخ ،الناشـر:
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق.

 .35المبســـوط يف القـــراءات العشـــر ،ألبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن مِ ْهـــران
النيسابورى ،تحقيق :سبيع حمزة حاكيمي ،طبعة مجمع اللغة العربية  -دمشق:
ّ
 1981م.
 .36مراصد االطلع على أسماء األمكنة والبقاع ،لعبد المـؤمن بـن عبـد الحـق ،ابـن
شمائل القطيعي ،دار الجيل ،بيروت ،ط 1412 ،1:هـ.
الســمايت ،تحقيــق:
 .37مرشــد القــارئ إلــى تحقيــق معــالم المقــارئ ،البــن ال َّطحــان ُّ
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األســتاذ الــدكتور :حــاتم بــن صــالح الضــامن ،مكتبــة التــابعين-القــاهرة ،مكتبــة
الصحابة-الشارقة2007 ،م.
 .38مختصر العبارات لمعجم المصطلحات يف علم التجويد والقراءات ،إلبراهيم
ابن سعد الدوسـري ،مـن ضـمن سلسـلة معـاجم المصـطلحات ( ،)1يف عمـادة
البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1425 ،هـ2004-م.
 .39معجــم البلــدان ،ألبــي عبــد اهلل يــاقوت الحمــوي ،دار صــادر ،بيــروت ،ط،2:
.1995
 .40معجم المؤلفين ،لعمر بن رضا بن محمد راغب بـن عبـد الغنـي كحالـة ،مكتبـة
المثنى -بيروت ،دار إحياء الرتاث العربي -بيروت.
 .41معجم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلد والمواضـع ،ألبـي عبيـد عبـد اهلل بـن عبـد
العزيز األندلسي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط 1403 ،3:ه.
 .42معجم مؤلفات الحافظ أب عمرو الدايف ،إمام القراء باألندلس والمغرب وبيـان
الموجــود منهــا والمفقــود ،لعبــد الهــادي بــن عبــد اهلل حميتــو ،مــن منشــورات
الجمعيـــة المغربيـــة ألســـاتذة الرتبيـــة االســـالمية –آســـفي -المغـــرب ،ط،1:
صفر1421هـ/ماي 2000م.
 .43معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،لشمس الدين أبي عبد اهلل محمـد
ابن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي ،تحقيق :د .ط َّيار آلتـي قـوالج ،دار عـالم
الكتب ،ط 1417 ،1:هـ1997 -م.
 .44الـــمعين يف شــرل حــرز األمــايف لامــا األيــاثلو

 ،رســالة علميــة لنيــل درجــة

الدكتوراة ،تحقيق :د/سعد بن محمد الزهراين ،الجامعة اإلسالمية1437 ،ه.
 .45موسوعة ألف مدينة إسلمية ،لعبد الحكيم العفيفي ،مكتبة اإلسـكندرية ،ط،1:
1421هـ2000 ،م.
عمـان-األردن،
 .46موسوعة المدن اإلسلمية ،إعداد :آمنـة أبـو حجـر ،دار أسـامةَّ ،
ط2010 ،2:م.
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 .47موسوعة المدن العربية واإلسلمية ،إعداد :الدكتور :يحيى شـامي ،دار الفكـر-
بيروت ،ط1993 ،1:م.
 .48الـــم ْوضح يف وجــوه القــراءات وعللهــا ،لنصــر ب ـن علــي بــن محمــد الشــيرازي
الفارسي ،المعروف بـ(ابن أبي مريم) ،تحقيق ودراسة :الدكتور /عمـر حمـدان
الكبيسي ،مكتبة التوعية االسالمية -مصر ،ط1414 ،1:هـ1993-م.
 .49النشر يف القراءات العشـر ،لشـمس الـدين أبـي الخيـر ابـن الجـزري ،محمـد بـن
محمد بن يوسف ،تحقيق :علي محمد الضباع ،المطبعة التجارية الكربى.

***
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إعداد

األستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
بكلية العلوم واآلداب بالعال بجامعة طيبة
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ملخص البحث
يهدف البحث إلى عقد مقارنـة بـين تفسـيرين مشـهورين مـن كتـب التفسـير ،أال
وهما :جامع البيان يف تأويل آي القرآن البن جريـر الطـربي ،وتفسـير القـرآن العظـيم
البن كثير الدمشقي.
وقد تناول البحث الجوانب الفنية والعلمية يف المقارنة بينهما ،أما الفنية فترتكـز
يف أمور ،منهـا :يف تسـمية السـورة ،وفضـلها ،وتجزئتهـا ،وعـرض أسـانيدها ونقـدها،
أمــورا ،منهــا :يف قواعــد التفســير
وكيفيــة بــدئها وانتهائهــا .وأمــا العلميــة ،فتنــاقش
ا
والرتجـــيح ،وســـبب النـــزول واالستشـــهاد بـــالقرآن والســـنة والصـــحابة والتـــابعين
وتابعيهم ،ولغة العرب والقراءات ،وغيرها.
وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج ،منها :التزام ابن جرير تسمية السورة بما ورد
مرفوعا( ،إذا الشمس كورت) ،بينما أخذ ابن كثير باجتهـاد مـن قبلـه بتسـمية السـورة
ا
بـ(التكوير) ،وتم ّيز ابن كثير بنقد الحديث ،وبيان صحته من ضـعفه ،بنـاء علـى علمـه
بالرجال ونقد المتون ،بينما اكتفى ابـن جريـر بنقـل كـل األسـانيد التـي يعرفهـا يف أي
باب ،حتى لو كان المتن له أكثر مـن إسـناد ،فإنـه يـذكرها كلهـا ،وتأسـيس ابـن جريـر
كثيرا يف اختيار القول الـراجح ،بينمـا كـان
لقواعد التفسير والرتجيح ،واعتماده عليها ا
مصححا أو مخال افا.
ناقال لقواعد ابن جرير ،إما مؤ ّيدا ا أو
ابن كثير ا
ًّ
ولــذا كــان مــن توصــيات البحــث :االهتمــام بالدراســات المقارنيــة يف منــاهج
المفسرين ،واستخراج الفوائد الدقيقة يف ذلك.
الكلمات المفتاحية :فروق ،التفسير ،جرير ،كثير ،التكوير.

***
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املقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الـدين ،والصـالة والسـالم
على المبعوث رحمة للخلـق أجمعـين ،سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه الغـر الميـامين،
ومن اهتدى هبداه وسار على دربه إلى يوم الدين ،وبعد:
فإن األمة الحية تفخر بتاريخهـا وأسـالفها الـذين أسسـوا لعلومهـا ،ومـن هـؤالء
األعالم :ابن جرير الطربي  ،وابن كثير الدمشقي الذ ْين كان لهمـا أعظـم األثـر يف
إذكاء الفكر وشحذ الهمة ،والحفاظ على العلم يف شتى علوم الشـريعة ،وشـاركوا يف
صنع الثراث وإعماره.
ومن هذه العلوم التي ورثناها عنهم علم التفسير ،فقد كان لكل واحد منهم حظ
وافر يف هذا العلم ،فهو من أعظم العلوم الشرعية؛ التصاله بالقرآن الكريم الذي أنزله
ورا للبشرية.
اهلل تعالى هداية للناس ،ون ا
وقد أ ّلف هـذان اإلمامـان كتـابين يف التفسـير ،األول :جـامع البيـان يف تأويـل آي
القرآن للطربي ،والثاين :تفسـير القـرآن العظـيم البـن كثيـر ،وقـد وقـع االختيـار علـى
دراسة هذين الكتابين فنّ ًّيا وعلم ًّيا؛ ألهنما من أعظم الكتب التي كتبت يف التفسير.
أما تفسير الطربي ،فقد قيل فيه ":وهو من أصـح التفاسـير وأعظمهـا قـدرا، "،
( )1هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير اآلملي أبو جعفر ،شـيخ المحـدثين والمـؤرخين والمفسـرين ،تـويف
سـنة310هـــ ،انظــر :طبقــات المفسـرين العشــرين ،الســيوطي ،عبــد الـرحمن بــن أبــي بكــر911( ،هـــ)،
تحقيق :محمد علي عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1396 ،1هــ.)95/1( ،
()2هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بـن ذرع أبـو الفـداء عمـاد الـدين ،محـدث ومـؤرخ وفقيـه
ومفسر ،تويف سنة 774هـ ،انظر :طبقات المفسرين ،اإلدنه وي ،أحمد بن محمد ( ،ق11هـ ) ،تحقيق:
سليمان بن صالح ،مكتبة العلوم والحكم ،السعودية ،ط1417 ،1هـ)260/1( ،؛ ذيل تذكرة الحفاظ،
الحسيني ،محمد بن علي765( ،هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1419 ،1هـ.)38/1( ،
( )3مقدمة يف أصول التفسير ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم728( ،هـ) ،دار مكتبـة الحيـاة ،بيـروت ،ط،1
1980م.)51/1( ،)37/1( ،
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بل قيل فيه ":وكتابه يف التفسير لم يصنف أحد مثلـه"  ،وأمـا تفسـير ابـن كثيـر فيعـدّ
المرجع الثاين بعد ابن جرير يف الجمع بين الرواية والدراية .
ولما كان منهما فروق جليلة ودقيقـة ،جـاء هـذا البحـث ليكشـف شـي ائا مـن هـذه
ّ
الفروق؛ ليبين لقارئ التفسير منهج كل واحد منهم ،وأن مكتبـة التفسـير ال يمكـن أن
تستغني بأحدهما عن اآلخر.
واهلل أسأل أن يوفقني لدراسة هـذين التفسـيرين ،وإعطـاء صـورة صـحيحة فيمـا
يتعلق بتفسيريهما.

الدراسات السابقة:
كثرت الدراسات المعتنية بتفسير ابن جرير الطربي وتفسير ابن كثير ،وبالمقارنة
بينهما ،فمن ذلك:
 /1مــنهج الطــربي وابــن كثيــر يف التفســير-دراســة تأصــيلية تطبيقيــة مقارنــة-
لألســتاذة ســامية دردوري ،مجلــة اإلحيــاء ،كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلســالمية،
المفسرين ،وترجمة كتابيهما ،ومنهج كل مفسـر بشـكل مختصـر ،ثـم
تناولت ترجمة
َ
عملـت مقارنــة بينهمــا بدراســة اآليــة الثامنــة والعشــرين والتاســعة والعشــرين مــن آل
قلت :والذي دفعني إلى دراسة هذا الموضوع أين وجدت فرو اقـا دقيقـة
عمران فقطُ .
بيني وبينها جعلني أكتب هذا البحث.
 / 2المنهج األثري يف التفسير (مقارنة بين تفسير الطربي وابـن كثيـر) ،للـدكتور
نش وان عبـده ،مجلـة الرسـالة ،وقـد تمـت فيـه دراسـة اآليـة الثامنـة والعشـرين مـن آل
عمران-وهي نتائج مشاهبة لنتـائج الدراسـة السـابقة ،إضـافة لدراسـة اآليـة  238مـن
( )1هتذيب األسـماء واللغـات ،النـووي ،يحيـى بـن شـرف676( ،هــ) ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،د.ط،
د.ت.)78/1( ،
( )2التفســـير والمفســـرون ،الـــذهبي ،محمـــد حســـين1399( ،هــــ) ،مكتبـــة وهبـــة ،القـــاهرة  ،د.ط ،د.ت،
(.)174/1
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سورة البقرة.
أنموذجـا-
 /3التفسير األثري بين اإلمامين الطربي وابـن كثيـر-سـورة الـربوج
ا
قلت :ومنها استوحيت دراسة سورة التكـوير؛
لألستاذة مطيرة زين ،رسالة ماجستيرُ .
لقرهبا من سورة الربوج ،ووجدت نفسي أين سأكتب ما لـم تكتبـه مـن حيـث المـنهج
الفني والعلمي.
وقد اتفق معهم على أمور ،منها:
 /1ذكر األسانيد عند ابن كثير /2 ،نقد األسانيد عند ابن كثير
 /3خالفات السورة عند الطربي /5 ،االختصار واإلحالة عند ابن كثير،
 /6قواعد التفسير والرتجيح /7 ،االستشهاد بالقرآن عند ابن كثير،
 /8االستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين /9 ،االستشهاد بالشعر القديم واإلعراب،
 /10يف عرض القراءات القرآنية.
وافترق عنهم يف أمور:
 /1ضابط تسمية السورة /2 ،فضل السورة/3 ،البدء بتفسير السورة عند ابن كثير،
 /4ضابط تجزئة السورة /5 ،خالفات السـورة عنـد ابـن كثيـر /6 ،يف صـيغة االبتـداء
بإسناد الطربي /7 ،يف اإلحالة إلى ما سبق ذكره /8 ،االستشهاد بأقوال تابع التابعي،
 /9منهجهم يف إهناء السورة /10 ،يف سـبب النـزول المـروي عـن تـابع التـابعي
وحكمه /11 ،االستشهاد بالقرآن والسنة عند الطربي /12 ،كمية الروايات المروية
عــن الصــحابة والتــابعين وتــابعيهم ودالالهتــا /13 ،التعليــل اللغــوي /14 ،نــوع
القراءات المذكورة ،وضابط نسبتها واعتمادها.

مشكلة البحث:
إن المشكلة التي تعالجها الدراسة ،تظهر يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
ما سبب اختيار هذين المفسرين للمقارنة بينهمـا؟ ومـا قيمـة هـذين التفسـيرين؟
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وهل هناك أمور متحدة بينهما؟ وهل الفوارق فنية أم علمية؟ وما هي الجوانـب التـي
تميز أحدهما فيها عن اآلخر؟

مسو ات البحث:
والذي دعاين للكتابة يف هذا الموضوع ،أمور عدة ،منها:
 /1عـــدم تنـــاول البـــاحثين-رغـــم كثـــرهتم-بعـــض األمـــور الدقيقـــة المتعلقـــة
بالتفسيرين.
 /2رغبة الباحث يف الوقوف على كال التفسيرين من جوانب شتى.
 /3اشرتاك التفسيرين يف المنهج العام ،وافرتاقهما يف الطريقة التفصيلية لتفسير اآليات.
لمفسران-إن وجد.-
تعرض لها ا ّ
 /4إبداء رأي جديد يف المسائل التي ّ

حدود البحث:
دراسة تفصيلية لسورة التكوير ،ولكن قـد ألجـأ إلـى سـور أخـرى؛ للتحقـق مـن
توصلت إليه من خـالل كتـابين :أولهمـا :كتـاب (جـامع البيـان يف تأويـل آي
صحة ما
ُ
القــرآن) ،الطبعــة األولــى ،ســنة 1420هـــ .مؤسســة الرســالة ،تحقيــق :أحمــد شــاكر.
وثانيهما :كتاب (تفسير القـرآن العظـيم) ،الطبعـة األولـى ،سـنة 1420هــ ،دار طيبـة،
تحقيق :سامي محمد سالمة.

منهج البحث:
اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي والتحليلي والوصفي والنقدي يف دراسة
هذه السورة.
قمت يف سبيل ذلك بالخطوات اآلتية:
وقد ُ
 /1تخريج اآليات بذكر اسم السورة ورقم اآلية بعد ورودها مباشرة.
المفسر ْين ،وعرضها للنقد والوصف.
 /2ذكر أقوال
َ
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 /3تخــريج األحاديــث النبويــة مــن مظاهنــا ،والحكــم عليهــا إذا كانــت يف غيــر
الصحيحين ،ويف حال لم يتم التوصل إلى حكم الحديث ،فإن الباحث يقوم بدراسـة
إسناده والحكم عليه.
 /4االكتفاء بتخريج اآلثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم مـن اإلمـام الطـربي
باعتبار أنه من مصادر التخريج األصيلة ،وأما ابن كثير فإنه ناقل عـن الطـربي يف كثيـر
من هذه اآلثار.
 /5توثيق المنقوالت من مصادرها األصيلة.
 /6شرح الغريب إذا لزم األمر من كتب المعاجم.
المفسر ْين تخفي افا.
 /7عدم ترجمة األعالم المذكورة يف أسانيد
َ

خطة البحث:
يحتوي البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة
المبحث األول :من حيث المنهج الفن يف تفسير سورة التكوير ،وفيه:
المطلب األول :يف ضابط تسمية السورة وزماهنا
المطلب الثاين :يف فضل السورة
المطلب الثالث :يف تجزئة السورة وكيفية ختمها
المطلب الرابع :يف البدء واإلهناء لآليات المتفق على تفسيرها
المطلب الخامس :يف البدء واإلهناء لخالفات السورة
المطلب السادس :يف عرض األسانيد والنقل من الكتب
المطلب السابع :يف نقد األسانيد
المبحث الثايف :من حيث المنهج العلم يف تفسير سورة التكوير ،وفيه:
المطلب األول :يف أسباب النزول
المطلب الثاين :يف االستشهاد بالقرآن
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المطلب الثالث :يف االستشهاد بالسنة النبوية
المطلب الرابع :يف االستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم
المطلب الخامس :يف االستشهاد بكالم العرب
المطلب السادس :يف قواعد التفسير والرتجيح
المطلب السابع :يف نوع القراءات ونسبتها وضوابط اعتمادها
المطلب الثامن :يف عدم التوسع يف المذاهب العقدية
الخاتمة :وتتضمن نتائج البحث والتوصيات.

***
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املبحث األول
من حيث املنهج الفين يف تفسري سورة التكوير
املطلب األول :يف ضابط تسمية السورة وزمانها:
يبتدئ ابن جريـر تفسـيره بـذكر اسـم السـورة بقولـه( :تفسـير سـورة إذا الشـمس
كورت)  ،وال يذكر زماهنا مكية كانت أم مدنية ،وعلى هذا جميع سور القرآن.
وهذا معناه أن اإلمام ابن جرير يأخذ اسم السورة من أحد أمرين :إما مـن أول جملـة
يف السورة ،وإما مـن ورود ٍ
أثـر يف ذكـر اسـمها ،ولعـل الثـاين هـو األ هـر ،بـدليل أن هنـاك
سماها من غير أوائلها مكتف ايا بذلك كسورة البقرة ،فلـم يـذكر أن اسـمها (الـم ذلـك
سورا ّ
ا
مثال ،وبناء على هذا لـم يـذكر االسـم َ
اآلخـر الـوارد يف المصـاحف-التكـوير،-
الكتاب) ا
باعتبار أهنا غير واردة يف األثر ،وإنما جاء هذا االسم مـن كتـب التفسـير ،بـل الـذي ورد يف
السنة قوله-صلى اهلل عليه وسلم" :-مـن سـره أن ينظـر إلـى يـوم القيامـة كأنـه رأي عـين،
فليقرأ :إذا الشمس كورت ،وإذا السماء انفطرت ،وإذا السماء انشقت" .
وأما ابن كثير فيسميها بقوله( :سورة التكوير) ،ويذكر زماهنا بأهنـا مكيـة  ،وقـد
( )1وأقصد بالفني :الشكلي الذي ليس يف صلب التفسير.
( )2جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،الطربي ،محمد بن جريـر310( ،هــ) ،تحقيـق :أحمـد شـاكر ،مؤسسـة
الرسالة ،بيروت ،ط1420 ،1هـ ،)235/24( ،وهناك طبعة أخرى قد يكون فيها بعض اإلضافات لـم
يعتمدها الباحث يف بحثه  ،وهي من تحقيق :د .عبـد اهلل عبـد المحسـن الرتكـي ،ود .عبـد السـند حسـن
يمامة ،دار هجر ،السعودية ،ط1422 ،1هـ.)128/24( ،
( )3سنن الرتمذي ،الرتمذي ،أحمد بن عيسـى (279هــ) ،تحقيـق :إبـراهيم عطـوة ،مطبعـة مصـطفى البـابي
الحلبي ،القاهرة ،ط1395 ،2هـ ،أبواب تفسير القـرآن ،بـاب (ومـن سـورة إذا الشـمس كـورت) ،رقـم
الحديث)433/5( ،3333 :؛ مسند أحمد ،ابن حنبل ،أحمد بن محمـد241( ،هــ) ،تحقيـق :شـعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،ط1،1421هـ ،مسند المكثرين من الصـحابة ،مسـند عبـد اهلل بـن
عمر ،رقم الحديث ،)424-423/8( ،4806:قال عنه المحقـق :إسـناده حسـن .وصـححه األلبـاين،
انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها ،األلبـاين ،محمـد ناصـر1420( ،هــ)،
مكتبة المعارف ،الرياض ،ط1415 ،1هـ ،رقم الحديث.)69/3( ،1081 :
( )4تفســير القــرآن العظــيم ،ابــن كثيــر ،إســماعيل بــن عمــر774( ،هـــ) ،تحقيــق :ســامي ســالمة ،دار طيبــة،

=
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التزم ابن كثير هذا يف جميع سور القرآن بذكر مكيتها أو مدنيتها.
والــذي يظهــر للباحــث تمســك ابــن جريــر بــاألثر أكثــر مــن ابــن كثيــر يف تســمية
السورة؛ ألن اسم التكوير لم يرد به رفع عن النبي-صلى اهلل عليـه وسـلم ،وأمـا قـول
السيوطي" :وقد ثبت جميع أسماء السـور بـالتوقيف مـن األحاديـث واآلثـار ،ولـوال
خشـية اإلطالــة لبينـت ذلــك ،والمـراد بــالتوقيف المسـماة باســم خـاص بتوقيــف مــن
النبي  ، "فقول يحتاج لدليل خاص لكل سـورة ،فـإن هنـاك مـن السـور مـا ثبـت
اسمها بالتوقيف عن النبي-صلى اهلل عليه وسلم-كالبقرة وآل عمران  ،وهناك سور لـم
يثبت اسمها مرفوعًا كسوريت الممتحنة والنبأ ،وأما وجـود االسـم يف المصـحف ،فلـيس
دليال على أنه من القرآن ،بل اإلجماع علـى أن أسـماء سـور القـرآن ليسـت منـه ،وقـد ُأقِـر
ا
وجودها يف المصحف لعدم وجود شبهة يف ذلك ،وأمن اللبس .
وال أستطيع القول-بعـد هـذا-بـأن تسـمية السـورة بـالتكوير غيـر جـائز ،بـل هـو
المشتهر والمعروف به عند أغلب المفسرين والمحدثين  ،وهذا يقودنا إلى أن مـن
التسميات ما جاء عن طريق االشتهار وغلبة اسمه عليه ،وليس عن طريق األثر؛ وألن
ِ
التكوير-المقصدُ .
المقصود من التسمية تمييزها عن غيرها ،وقد حصل هبذا االسم-
=

السعودية ،ط1420 ،2هـ.)328/8( ،
( )1اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر911( ،هــ) ،تحقيـق :محمـد أبـو الفضـل
إبــراهيم ،الهيئــة المصــرية للكتــاب ،القـــاهرة ،ط1394 ،1هـــ)186/1( ،؛ تــاريخ القــرآن الكـــريم،
الخطاط ،محمد طاهر1400( ،هـ)( ،ط ،1جدة :مطبعة الفتح1365 ،هـ).)68/1( ،
( )2صحيح مسلم ،النيسابوري ،مسلم بن الحجاج261( ،هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبـد البـاقي ،دار إحيـاء
الرتاث العربي ،بيروت ،ط ،1د.ت ،كتاب صالة المسافرين ،باب فضـل قـراءة القـرآن وسـورة البقـرة،
رقم الحديث.)553/1( ،804 :
( )3االنتصار للقرآن ،البـاقالين ،محمـد بـن الطيـب403( ،هــ) ،تحقيـق :د .محمـد عصـام القضـاة ،دار ابـن
حزم ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.)210/1( ،

( )4فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،العسقالين ،أحمد بـن علـي256( ،هــ) ،تحقيـق :محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،
دار المعرفة ،بيروت ،ط1397 ،1هـ .)693/8( ،وذكر اسم (التكوير) بدون سند بصيغة التمريض.
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املطلب الثاني :يف فضل السورة
لم يستدل ابن جرير بحديث عن فضل سورة التكوير ،وإن كان قـد اسـتقى اسـم
مـر ذكـره ،يف حـين اسـتدل ابـن كثيـر بالحـديث
السورة مـن الحـديث المرفـوع الـذي ّ
مخر اجا عن اإلمام أحمد والرتمذي ٌّ
كل بإسناده يبين فضل السـورة ،وأهنـا ممـا
نفسهّ ،
تذكر باآلخرة ،لكن ابن كثير لم يكن مقصده من الحديث المرفوع بيان فضـل سـورة
التكوير ،وإنما كان مقصده االستشهاد بالسنة على وجود هذه السورة ،حتـى لـو كـان
الحديث يف أدنى درجات الضعف ،ويظهر هذا من خالل النظر يف سور أخرى ،مثل:
سورة عبس ،فقـد ذكـر فيهـا حـدي اثا عـن سـبب نـزول هـذه السـورة يف ابـن أم مكتـوم،
وبدون إسناد  ،وأحياناا يستدل بحديث ضـعيف جـدًّ ا يف فضـل السـورة؛ ويبـين هـذا
الضــعف ،كمــا يف ســورة يوســف وطــه  ،فــإذا لــم يجــد ،فحينئــذ يشــرع يف تفســير
السورة ،كما يف سورة األعراف ويونس  ،وال يلجأ إلى الحديث الموضوع عنده.

املطلب الثالث :يف جتزئة السورة وكيفية ختمها
أوال :يف تجزئة السورة.
ا
جزأ ابن جرير السورة إلى ستة مقاطع ،كل مقطع يمثل جملة من اآليات يبـدأها
ّ
بقوله( :القول يف تأويل قولـه تعـالى) ،وذلـك يف المقـاطع اآلتيـة :المقطـع األول مـن
اآلية األولى إلى الرابعة ،والمقطع الثاين من اآليـة الخامسـة إلـى العاشـرة ،والمقطـع
الثالث :من اآلية الحادية عشرة إلى اآلية السادسة عشرة ،والمقطـع الرابـع مـن اآليـة
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)319/8( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير .)365/4( ،ومتن الحـديث( :علمـوا أرقـاءكم سـورة يوسـف ،)...وقـد حكـم ابـن
كثير على بعض رواته فقال :سليم المدائني مرتوك ،وهارون بن كثير نص على جهالته أبو حاتم.
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير .)271/5( ،ومتن الحديث( :إن اهلل قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بمئة
عام ،)...،قال عنه ابن كثير :هذا حديث غريب ،وفيه نكارة ،وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما.
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)245/4( ،)387/3( ،
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الســابعة عشــرة إلــى اآليــة اآليــة العشــرين ،والمقطــع الخــامس مــن اآليــة الحاديــة
والعشــرين إلــى اآليــة السادســة والعشــرين ،والمقطــع الســادس مــن اآليــة الســابعة
والعشرين إلى اآلية التاسعة والعشرين.
جزأ السورة إلى مقطعين ،المقطع األول من اآلية األولى إلـى
وأما ابن كثير فقد ّ
اآليـــة الرابعـــة عشـــرة ،والمقطـــع الثـــاين مـــن اآليـــة الخامســـة عشـــرة إلـــى اآليـــة
التاسعة والعشرين.
ومن هنا يالحظ أن تقسيم ابن جرير أكثر من تقسيم ابن كثيـر ،ولعـل السـبب يف
ذلك التخفيف على القارئ والتسهيل عليه؛ لكثرة المرويات واالستدالالت ،أمـا إذا
ق َّلـت األقـوال واألســانيد ،فإنـه ال يجــزئ فيهـا اآليــات ،مثـل ســورة الشـرح والزلزلــة
والناس ،بينما تقسيم ابن كثير كان بناء على الموضوع المتّحد بين اآليات؛ فـالمقطع
األول يتحــدث عــن أهــوال القيامــة ،والمقطــع الثــاين يتحــدث عــن صــدق الــوحي
والنبوة  ،فكل مقطع له موضوعه الخاص.

ثان ايا :يف ختم السورة
غلب على اإلمامين وضـع جملـة تـدل علـى هنايـة لتفسـير السـورة ،فأهناهـا ابـن
جرير بقوله( :آخر تفسير سورة "إذا الشـمس كـورت") ،وهـذا هنـج مطـرد عنـده ،يف
بقية سور القـرآن ،وأمـا ابـن كثيـر فأهناهـا بقولـه( :آخـر تفسـير سـورة (التكـوير) ،وهلل
الحمد والمنة) ،وليس هـذا مطـر ادا عنـده ،فهنـاك سـور ينهيهـا مثـل هنايـة ابـن جريـر،
كســورة فصــلت  ،وهنــاك ســور يغيــر مــن صــيغتها ،مثــل قولــه :آخــر تفســير ســورة
"األنفال" ،وهلل الحمـد والمنـة ،وعليـه الثقـة والـتكالن ،وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل،
وأحياناا ال يذكر شي ائا يف الختم ،مثل سورة الحجر.
( )1التفسير الوسيط ،الزحيلي ،وهبة مصطفى ،دار الفكر ،دمشق ،ط1422 ،1هـ.)2831/3( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)100/4( ،)188 /7( ،
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املطلب ال رابع :يف البدء واإلنهاء لآليات املتفق على تفسريها
يبتدئ ابن جرير تفسيره الذي-ليس فيه أكثر من قول-بالمعنى اإلجمالي لآلية،
ثم يؤكد هذا المعنى بقوله" :وبمثل الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل" ،وأما إهناؤه
لهــا فهــو بــذكر المرويــات الدالــة علــى هــذا المعنــى معنو انــا لهــا بقولــه " :ذكــر مــن
قال ذلك".
ومثال ذلك :قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ (آيـة ،)3:والمعنـى" :وإذا
الجبال سيرها اهلل ،فكانت سـرابا ،وهبـاء منبثـا ،وبمثـل الـذي قلنـا يف ذلـك قـال أهـل
التأويل .ذكر من قال ذلك ،حدثني محمد بن عمارة ،قال :ثنا عبيـد اهلل ،قـال :أخربنـا
إسرائيل ،عن أبي يحيى ،عن مجاهد ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ قال :ذهبت" .
ومثــال آخــر :قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ (آيــة ،)4:والعشــار :جمــع
عشراء ،وهي التي قد أتى عليها عشرة أشهر من حملها .يقول تعالى ذكره :وإذا هـذه
الحوامل التي َيتَنافس أهلها فيها ُأهملت فرتكت ،من شدة الهول النازل هبـم ،فكيـف
بغيرها؟  ،وختم تفسير اآلية بقولهُ " :حدثت عن الحسين ،قـال :سـمعت أبـا معـاذ،
يقـول :ثنـا عبيـد ،قـال :سـمعت الضـحاك يقـول يف قولــه :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ ،
يقول :ال راعي لها.
ومثال آخر :قوله تعـالى :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ (آيـة ،)18:أي :وضـوء النهـار
إذا أقبل وتبين ،وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك :حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ﱡﭐ ﲍ

ﲎ ﲏ ﱠ :إذا أضاء وأقبل .
( )1جامع البيان ،الطربي.)240/24( ،
( )2جامع البيان ،الطربي.)240/24( ،
()3جامع البيان ،الطربي.)258/24( ،
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وأحياناا يبدأ بذكر األصل اللغوي للكلمة ،ثـم يفسـر اآليـة باإلجمـال ،ومثالـه يف
تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ (آية ،)4:أن العشار :جمع عشراء ،وهي
التي قد أتى عليها عشرة أشهر من حملها .والمعنى :وإذا الحوامل التي َيتَنافس أهلها

فيها ُأهملت فرتكت ،من شدة الهول النازل هبم ،فكيف بغيرها؟ .

يف حين يبتدئ وينه ابن كثير تفسيره ير المختلف عليه على ثلث حاالت ،منها:
 /1تفسير الكلمـة الغريبـة يف اآليـة معلقـة علـى الـراوي ،ومثـال ابتدائـه وانتهائـه
بــذلك :قولــه تعــالى( :وإذا الجحــيم ســعرت) ،قــال الســدي :أحميــت ،وقــال قتــادة:
قلت :وكالهما بمعنى واحد.
أوقدت ُ .
ومثال آخر :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (آيـة )13:قـال الضـحاك ،وأبـو
مالك ،وقتادة ،والربيع بن خثيم ،أي :قربت إلى أهلها .
وقوله :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ (آية ،)18:قال الضحاك :إذا طلـع .وقـال قتـادة:
قلت :وكالهما بمعنى واحد.
إذا أضاء وأقبل ُ ،
ومثال انتهائه بذكر الراوي أو الرواة يف تفسير هذه اآلية ،ومثال ذلـك :عنـد قولـه
تعــالى :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ (آيــة ،)19:قولــه " :قالــه ابــن عبــاس ،والشــعبي،
وميمون بن مهران ،والحسن ،وقتادة ،والربيع بن أنس ،وغيرهم" .
 /2التفسير اإلجمـال  ،ومنـه قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ (آيـة،)3:
أي :زالت عن أماكنها ونسفت ،فرتكت األرض قاعًا صفصفا .
( )1جامع البيان ،الطربي.)240/24( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)335/8( ،
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)335/8( ،
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)338/8( ،
( )5تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)338/8( ،
( )6تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)330/8( ،
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ومثال ابتدائه :قوله تعالى :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ (آيـة ،)19:يعنـي :أن هـذا
القــرآن لتبليــع رســول كــريم ،أي :ملــك شــريف حســن الخلــق ،هب ـي المنظــر ،وهــو
جربيل-عليه الصالة والسالم. -
ومثــال انتهائــه :قولــه تعــالى:ﭐﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ (آيــة ،)27:أي :هــذا
القرآن ذكر لجميع الناس ،يتذكرون به ويتعظون .
وقليال ما يبدأ بالقرآن قبل بيان المعنى اإلجمالي ،ومثالـه
ا
 /3ذكره آلية مشابهة،
عنـــد قولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ (آيـــة" :)20:كقولـــه ﱡﭐ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ (الــــنجم ،)6 ،5 :أي :شــــديد الخلــــق ،شــــديد
البطش والفعل" .
ومثال انتهائه عند قوله تعالى :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ (آيـة" ،)25:كمـا
قــال تعــالى :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ " (الشعراء.)212- 210 :
وخالصة الكالم يف هذا أن ابن جرير يبدأ بذكر المعنـى اإلجمـالي وينهـي بـذكر
األسانيد ،وهو ملتزم لهذا النهج ،وأمـا ابـن كثيـر فيبـدأ وينهـي بـالمعنى اإلجمـالي أو
بتفسير الكلمة الغريبة مسندة إلى الراوي ،أو بذكر آيـة أخـرى تـدل علـى معنـى اآليـة
المراد تفسيرها.

( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)338/8( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)340/8( ،
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)338/8( ،
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)339/8( ،
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املطلب اخلامس :يف البدء واإلنهاء خلالفات السورة
إذا كان يف اآلية خالف ،فإن ابن جرير يبدأ الكالم بقوله( :اختلـف أهـل التأويـل
مشفوعا بأسانيده ،ثم بعد ذلـك ينهـي هـذا
يف تأويل قوله تعالى)  ،ثم يذكر كل قول
ا
الخالف بالجمع بين األقوال أو الرتجيح ،وهذا منهج مطرد عنده.
ومثال ذلك :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ (آية ،)1:اختلف أهـل التأويـل
يف تأويـــل قولـــه :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ فقـــال بعضـــهم :معنـــى ذلـــك :إذا الشـــمس
ذهب ضوءها.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا الحسين بن الحريث ،قال :ثنا الفضل بن موسى ،عن الحسـين بـن واقـد،
ست آيات قبل يوم
أبي بن كعب ،قالّ :
عن الربيع بن أنس ،عن أبي العالية ،قال :ثني ّ
القيامة :بينا الناس يف أسواقهم ،إذ ذهب ضوء الشمس.

وقال آخرون :معنى ذلك :رمي هبا.
* ذكر من قال ذلك:
علي ،قال :ثنـا إسـماعيل بـن أبـي خالـد ،عـن
حدثنا أبو ُك َريب ،قال :ثنا عثام بن ّ

أبي صالح ،يف قوله :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ قالُ :ن ِّكست.

والصواب من القول يف ذلك عندنا :أن معناه :جمع بعضها إلى بعض ،ثـم لفـت

ِ
تأولنـاه وب َّينـاه لكـال
َف ُرمي هبا ،وإذا فعل ذلك هبا ذهب ضوءها ،فعلـى التأويـل الـذي ّ
ورمـي
القولين ال َّلذين ذكرت عن أهل التأويل وجـه صـحيح ،وذلـك أهنـا إذا ُك ِّـورت ُ
هبا ،ذهب ضوءها .

ـت :وقــد يتجــاوز هــذه العبــارة ويــدخل يف الخــالف مباشــرة ،كمــا يف قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱍ ﱎ
( )1قلـ ُ
ﱏﱠ (آية.)2:

( )2جامع البيان ،الطربي.)239/238/24( ،
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وأحيا انــا-وهــو خــالف المعهــود عنــه-يــذكر الخــالف الــذي يف اآليــة ،ثــم يــأيت
باإلسناد لكل األقوال ،ومثال ذلك عند تفسيره ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ (آية،)8:
فقد ذكر فيها قولين ،األول :سئلت بمعنى سألت ،والثاين :أهنا سئلت علـى الحقيقـة،
ثم بعد ذلك جمع الروايات الدالة على المعنيين م اعا .
أما ابن كثير فيبدأ خالفات التفسير بذكر رواهتـا قبـل تفسـيرها ،وأحياناـا يـذكر تفسـيرها
قبل أن يذكر رواهتا ،دون أن يصدر بكالم يدل على هذا الخالف يف هذه السورة.
ومثال األول :عند تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ قوله :قال علي بـن
أبي طلحـة ،عـن ابـن عبـاس :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ يعنـي :أ لمـت .وقـال العـويف،
عنه :ذهبت ،وقال مجاهد :اضمحلت وذهبت .وكذا قال الضحاك .
ومثـال الثـايف :عنـد تفسـير قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ (آيـة )2:أي:
انتثرت ،قاله الربيع بن أنس ،عن أبي العالية ،عن أبي بن كعب .
وأما إنهاؤه لآليات المختلف يف تفسيرها ،فله يف ذلك عدة حاالت:
 /1إبــداء رأيــه يف الخــالف ،وذلــك يف تفســير قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗﱠ

(آية ،)4:فبعدما ذكر ا
أقواال عدة يف العشار ،ذكر ترجيح القرطبي أهنا اإلبل ،ثم قال " :بـل ال
وأيضــا عنــد تفســيره ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
يعـرف عــن الســلف واألئمــة سـواه"  ،ا
وأيضـا :ﱡﭐ ﲪ
ﲇ ﱠ (آية ،)16-15:بقوله " :ويحتمـل أن يكـون الجميـع مـرا ادا"  ،ا

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ (آية ،)24:بقوله :وكالهما متواتر ،ومعناه صحيح" .
( )1جامع البيان ،الطربي.)249/24( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)328/8( ،
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)329/8( ،
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)331/8( ،
( )5تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)337/8( ،
( )6تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)339/8( ،
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 /2ذكر األحاديث مع تخريجها ،وأحياناـا نقـد رواهتـا ،ومثـال ذلـك عنـد تفسـير
قوله تعالى :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ (آية ،)1:وذكر منها "إن الشـمس والقمـر ثـوران
يف النار يوم القيامة" ثم قال البزار :ال يروى عن أبي هريـرة إال مـن هـذا الوجـه ،ولـم
يرو عبد اهلل الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث .
 / 3شرح بيت من الشعر ،ومثاله عند تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ

(آية )17:قال :وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع  ،وهو قول القائل:
عسعس حتى لو يشاء ادنا  ...كان له من ضوئه مقبس ...
وخالصة الكالم يف هذا أن ابن جرير يبدأ الخالف بقوله( :اختلف أهل التأويـل
مشفوعا بأسانيده لكل قول ،ثم إبداء رأيه فيه.
يف تأويل قوله تعالى)،
ا
وأما ابن كثير فيبدأ خالفات التفسير بذكر رواهتا قبل تفسيرها ،أو العكس ،وأمـا
إهنــاؤه الســورة فكــان بإبــداء رأيــه يف الخــالف ،أو بــذكر األحاديــث ذات العالقــة ،أو
بشرح بيت من الشعر يدل على معنى اآلية.
وهذا يشعر بحسن ابتداء ابن جرير وانتهائه ،يف حين ابتداء وانتهاء ابن كثير يـدل
على اهتمامه بالرواية.

( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)329/8( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)338/8( ،
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املطلب السادس :يف عرض األسانيد والنقل من الكتب
حين يذكر ابن جرير القـول أو األقـوال يف تفسـير اآليـات ،فإنـه يلحقهـا بأسـانيد
ا
منتهية إليه ،سواء أكان ا
أقواال متعددة ،فيبدأ ذكر اإلسناد بقوله
قوال واحدا ا يف اآلية ،أو
(حدثنا) أو (حـدثني) ،أو (حـدّ ثت)  ،وهـذا مـنهج مطـرد عنـده تتج ّلـى فيـه األمانـة
العلمية ،يف سورة التكوير وغيرها من السور ،وال أعلم أنه ع ّبـر بعبـارة أخـرى ،مثـل:
أخربنا أو أنبأنا عن نفسه ،وال يرجع يف ذلك إلى كتاب.
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ (آية ،)1:ذكر ثالثة عشر
ا
إسنا ادا لها عالقة بمعنـى اآليـة ،ويف اآليـة التـي بعـدها :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠﭐذكـر
ســبعة أســانيد ،ويف اآليــة الثالثــة :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ ذكــر إســنا ادا واحــدا ا ،ويف
اآلية الرابعة :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ ذكر ثمانية أسانيد ،ويف اآلية الخامسة :ﱡﭐ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱠ ذكر خمسة أسانيد ،وهكذا.
ولو تتبعنا األسانيد إلى آخر السورة لوجدنا أنه ال تخلو آية من إسـناد يف الغالـب
األعم  ،وال يخلو معنى من معاين اآلية ،إال وله إسناد ،أما ضابط عددها مـن حيـث
كثرهتا وقلتها ،فأمر يحتاج إلى تتبع ،ويظهر لي بعد التتبع أسباب ودالالت ،منها:
 /1كثرة الخالف يف اآلية من أسباب كثرة األسـانيد ،فكلمـا كـان الخـالف أكثـر
كان اإلسناد أكثر ،والعكس صحيح ،مثل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ يف الكثرة.
 /2وأحياناا تكثر األسانيد يف اآلية ذات المعنى الواحـد ،ولعلـه أراد هبـذا صـحة
هذا المعنى وبطالن غيره ،ألن غيـر هـذا القـول لـيس لـه إسـناد ،مثـل :ﱡﭐ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱠ  ،فابن جرير ذكر فيها ا
قوال واحدا ا وهو اإلبل ،وأورد فيه ثمانية أسـانيد ،يف
( )1جامع البيان ،الطربي)241-240/24( ،)237/24( ،
( )2لــم يــذكر إســنا ادا يف تفســير قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ  ،انظــر :جــامع البيــان،
الطربي ،)258/24( ،ولعلها هفوة منه.
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ا
أقواال أخرى لآلية نفسـها ،ولـم يـأت فيهـا بإسـناد لتلـك األقـوال،
حين ذكر ابن كثير
مثل :األرض والسحاب ،وعند الرتجيح لم يعتدّ هبا ،واعتدّ بالرواية التي لها إسناد.
 / 3رغبة المفسر يف اختصار األسانيد؛ لوضـوح اآليـة ،وعـدم وجـود قـول آخـر
محتمل ،مثل :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ  ،وهذا ليس بغريب على المفسر ،فهو يعدّ
مختصرا.
تفسيره
ا
 /4أحياناا قلة األسانيد تكون إشارة إلى ضعف هذا المعنى ،إذا كان يف المقابـل
معنى آخر لآليـة ذا أسـانيد متعـددة ،مثـل :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣﱠ  ،فقـد ذكـر ابـن
جرير فيها معنيين ،المعنى األول له اثنا عشر إسنا ادا ،والمعنى الثاين له خمسة أسانيد،
ثم بعد ذلك رجح المعنى األول؛ بناء على آيات مشاهبة لهذا المعنى.
 /5وأحياناا تتكافأ األسانيد يف اآلية ذات المعاين المتعـددة ،وهـذا ينبـل علـى أن
كل المعاين معتربة ،ويجوز األخذ هبا ،مثل :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ،فقد ذكـر فيهـا
ابن جرير ثالثة أقوال ،القول األول له ستة أسانيد ،والثاين له خمسة أسانيد ،والثالث
له خمسة أسانيد ،وكلها صحيحة معتربة .
 /6وأحياناا وجود األسانيد المرفوعة أو الموقوفة يكون سب ابا يف ترجيحهـا علـى
األســانيد المقطوعــة ،مثــل :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ ،فــالمعنى األول لــه أســانيد
متصلة إلـى النبـي-صـلى اهلل عليـه وسـلم-وإلـى الصـحابة ،والمعنـى الثـاين أسـانيده
مقطوعة على التابعي.
وبعــد كــل هــذا ،فــإن ابــن جريــر مــن المصــادر التــي يرجــع إليهــا عنــد تخــريج
كامال ،وعدم تخلفه عن هذا األمر.
الحديث ،بسبب ذكره لإلسناد ا
مرفوعــا أو
وأمـا ابـن كثيـر فإنــه ينقـل اإلسـناد مـن الكتــب المسـندة ،سـواء أكـان
ا
مقطوعا ،وأحياناا يكتفي بذكر الصحابي معل اقـا ،أو التـابعي معل اقـا ،أو تـابع
موقو افا أو
ا
( )1صحة هذه األسانيد بناء على دراسة الباحث لهذه األسانيد ،والنظر يف رجالها.
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التابعي معل اقا ،وكـل ذلـك بنـاء علـى أن سـندهم موجـود يف كتـب التفسـير المسـندة،
وباألخص تفسير ابـن جريـر ،وألجـل هـذا اسـتحق أن يوصـف تفسـيره وتفسـير ابـن
تفسيرا آلية إال وأتبعاه بقول من أثر.
جرير بالمأثور ،ألهنما لم يذكرا
ا
ومثال نقله عن الكتب المسندة ما يأت

:

أوال :قال ابن أبي حاتم  :حدثنا أبي ،حدثنا محمـد بـن الصـباح البـزار ،حـدثنا
ا
الوليد بن أبي ثور ،عن سماك ،عن النعمان بن بشير أنه قال :قال رسول اهلل صـلى اهلل
عليه وسلم:ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣﱠ قال :الضرباء  ،كل رجل مع كـل قـوم كـانوا
يعملون عمله.
ثان ايا :قال البخاري  :حدثنا مسدد ،حدثنا عبد العزيز بـن المختـار ،حـدثنا عبـد
اهلل الداناج ،حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ،عن أبـي هريـرة ،عـن النبـي صـلى اهلل
عليه وسلم" :الشمس والقمر مكوران يوم القيامة".
ثال اثا :ما رواه البزار بقوله :حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي ،حـدثنا يـونس بـن
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)329/8( ،)328/8( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد327( ،هـ) ،تحقيق :محمد أسـعد الطيـب،
مكتبــة نــزار البــاز ،الســعودية ،ط1419 ،3هـــ ،رقــم الحــديث .)3330/10( ،18774 :والحــديث
ضــعيف مرفو اعــا؛ ألن في ـه الوليــد ابــن أبــي ثــور ،وهــو ضــعيف ،انظــر :تقريــب التهــذيب ،العســقالين،
( ،)528/1إال أنه صح موقو افا عن النعمان وعـن عمـر بـن الخطـاب بأسـانيد أخـرى ،مـع اخـتالف يف
المــتن واتحــاد يف المعنــى ،انظــر مـ ا
ـثال :المســتدرك علــى الصــحيحين ،الحــاكم ،محمــد بــن عبــد اهلل،
(405هـ) ،تفسير سورة إذا الشمس كورت ،رقم الحديث.)560/2( ،3902 :
( )3الضرباء :جمع ضريب ،وهو ِ
المثل والشبيه ،فالن ضريب فالن ،أي :مثله ونظيره .انظر :لسان العـرب،
ابن منظور ،محمد بن مكرم711( ،هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3هـ.)548/1( ،
( )4صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل ،تحقيق :محمد زهير ،دار طوق النجاة ،بيروت ،ط1422 ،1هـ،
كتاب بدء الخلق ،باب صفة الشمس والقمر بحسبان ،رقم الحديث.)108/4( ،3200 :
( )5البحر الزخار ،البزار ،أحمـد بـن عمـرو292( ،هــ) ،تحقيـق :عـادل بـن سـعد ،مكتبـة العلـوم والحكـم،
يرو عن أبـي
المدينة المنورة ،ط2009 ،1م) ،رقم الحديث .)234/15( ،8696 :قال عنه البزار :لم َ
هريرة إال من هذا الوجه ،ولم ِ
يرو عبد اهلل الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث.
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محمد ،حدثنا عبد العزيز بن المختار ،عن عبد اهلل الداناج قال :سمعت أبا سـلمة بـن
عبد الرحمن زمن خالد بن عبد اهلل القسري يف هذا المسجد-مسـجد الكوفـة ،وجـاء
الحسن فجلس إليه فحدث قال :حدثنا أبو هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم
قال" :إن الشمس والقمر ثوران يف النار يوم القيامة".
راب اعا :وقال ابن جرير  :حدثني علي بن مسلم الطوسي ،حدثنا عباد بن العوام،
أخربنــا حصــين ،عــن عكرمــة ،عــن ابــن عبــاس يف قولــه :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛﱠ،
قال :حشر البهائم :موهتا ،وحشر كل شيء الموت غير الجن واإلنس ،فإهنما يوقفان
يوم القيامة.
خامسا :وقال الحافظ أبو يعلى يف مسنده  :حدثنا موسى بن محمـد بـن حيـان،
ا
حدثنا درست ابن زياد ،حدثنا يزيد الرقاشي ،حدثنا أنس قال :قـال رسـول اهلل صـلى
اهلل عليه وسلم" :الشمس والقمر ثوران عقيران يف النار".
أيضا يف هذه السورة :كتاب التذكرة للقرطبي-وهـو
ومن الكتب التي ينقل عنها ا
غير ملتزم بذكر اإلسناد ،-ومسند الحافظ أبي يعلى ،وصحيح البخاري ،وسـنن أبـي
داود ،وصحيح مسلم ،وتفسير النسائي ،وكلها من ذوات اإلسناد ما عدا األول.
ومعنى هذا أن ابن جرير قليل النقل من الكتب ،فاعتماده األساس على الروايـة
الشفهية من الشيوخ ،وأما ابن كثير فاعتماده الغالب على النقل من الكتـب ،سـواء يف
نقل الراوية ،أو اختصار مسألة من المسائل ،أو حتى يف الرتجيح.
وأيضا فإن ابن جرير ال ينقل كال اما إال بسند ،أما ابـن كثيـر فقـد ورد عنـه الروايـة
ا
بغير سند ،اعتما ادا بالرجوع إلى كتب التفسير المسـندة كـابن جريـر وابـن أبـي حـاتم،
وغيرها ككتاب السيرة البن إسحاق.
قلت :إسناده صحيح باجتهاد الباحث من خالل النظر يف رجاله.
( )1جامع البيان ،الطربيُ .)241/24( ،
( )2مسند أبي يعلى ،الموصـلي ،أحمـد بـن محمـد307( ،هــ) ،تحقيـق :حسـين سـليم أسـد ،دار المـأمون،
دمشق ،ط1404 ،1هـ .)148/7( ،قال عنه المحقق :وإسناده ضعيف جدًّ ا.
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املطلب السابع :يف نقد األسانيد
لم يعلق ابن جرير على إسناد واحد يف سورة التكوير ،ولعل هذا منهجه الغالـب
همه يف كتابه حشد أكرب قدر ممكن من األسانيد؛ ألنـه يريـد بـذلك
عليه يف كتابه؛ ألن ّ
المحافظة على الرتاث اإلسالمي وعدم تضييعه ما أمكن ،ولذلك كان نقد ابن جريـر
نادرا أو معدو اما يف كثير من المواطن ،سـواء يف األحاديـث المرفوعـة أو يف غيرهـا ،
ا
وألنـه يعلـم أن الوقــت ال يكفيـه لنقــد األسـانيد ،بــل بالكـاد يكفيــه لجمـع الروايــات،
ولذلك أنكر عليه تالميذه التوسع يف كتابة التفسير بقولهم" :هـذا ممـا تفنـى األعمـار
قبل تمامه"  ،فاضطر الختصار التفسـير ،ومـن االختصـار نقـدُ األسـانيد ،ويف ذلـك
كبير جهد لمن بعده.
علم ابن جرير بنقد األسانيد يف تفسيره بطريق خفـي مـن خـالل إيـراده وترتيبـه
ويظهر ُ
للمتابعات والشواهد يف الموضوع الواحد ،أو ليربهن أن مـدار الروايـة علـى فـالن الـراوي،
جلي على بعض األسانيد ،فمن ذلك:
ومع ذلك-وبعد التتبع -وجد له نقد ّ

عند تفسير قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ (الصـافات )109:قولـه" :ألن

يف إسناده من لم نستجز ذكـره"  ،وغيرهـا ،مثـل( :خـرب يف إسـناده بعـض مـن يجـب
التثبت يف نقله) ،وقوله( :هذا خرب يف إسناده نظر ،فإن"سعيدا ا" غيـر معلـوم لـه سـماع
من"سلمان" ،والثقات من أهل اآلثار يقفون هذا الكالم على سـلمان ،ويروونـه عنـه
من قِ َبله غير مرفوع إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم .والح َّفاظ الثقات إذا تتابعوا علـى
( )1انظر :جامع البيان ،الطربي )177-171/1( ،يف تفسـيره ﱡاهـدنا الصـراط المسـتقيمﭐﱠ (الفاتحـة،)6:
حيث أورد أربعة أحاديث مرفوعة ،ولم ينقد منها رواية واحدة ،ومنها الصـحيح ومنهـا الضـعيف علـى
رأي المحقق أحمد شاكر.
( )2تاريخ بغداد ،الخطيب البغـدادي ،أبـو بكـر أحمـد بـن علـي463( ،هــ) ،تحقيـق :د .بشـار معـروف ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.)548/2( ،
( )3جامع البيان ،الطربي.)91/21( ،
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نقل شيء بصفة ،فخالفهم واحـد منفـرد لـيس لـه حفظهـم ،كانـت الجماعـة األثبـات
أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم .
َّ
جلي ،وذكر نقدا ا على كثير
أما ابن كثير فقد أجاد الصنعة يف هذا وأ هرها بشكل ّ

من األسانيد ،فمنها :المثال األول :قال الحافظ أبو يعلى يف مسنده :حدثنا موسى بـن
محمد بن حيان ،حدثنا درست بن زياد ،حدثنا يزيد الرقاشي ،حدثنا أنـس قـال :قـال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :الشمس والقمر ثوران عقيران يف النار".
قال ابـن كثيـر :هـذا حـديث ضـعيف؛ ألن يزيـد الرقاشـي ضـعيف ،والـذي رواه
ـت :ويف هــذا النقــد دليــل علــى علمــه
البخــاري يف الصــحيح بــدون هــذه الزيــادة .قلـ ُ
بالرجال ومتون األحاديث.
المثال الثايف :قـال البـزار :حـدثنا إبـراهيم بـن زيـاد البغـدادي ،حـدثنا يـونس بـن
محمد ،حدثنا عبد العزيز بن المختار ،عن عبد اهلل الداناج قال :سمعت أبا سـلمة بـن
عبد الرحمن بن خالد بن عبـد اهلل القسـري يف هـذا المسـجد-مسـجد الكوفـة ،وجـاء
الحسن فجلس إليه فحدث قال :حدثنا أبو هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم
قال" :إن الشمس والقمر ثـوران يف النـار يـوم القيامـة" .فقـال الحسـن :ومـا ذنبهمـا؟
فقال :أحدثك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتقول :أحسبه قال :وما ذنبهما".
ثم قال :ال يروى عن أبي هريرة إال من هذا الوجه ،ولم يرو عبد اهلل الداناج عـن
أبي سلمة سوى هذا الحديث .
وهنا اكتفى ابن كثير بتعليق البزار على الحديث ،ولم يعلق عليه.
المثال الثالث :قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيـد ،حـدثنا أبـو
طاهر ،حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط-شيخ صالح يشبه مالك بن
( )1جامع البيان ،الطربي.)566/9( ،)558/18( ،)478/20( ،
مر تخريجه.
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،)329/8( ،وقد ّ
مر تخريجه.
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،)329/8( ،وقد ّ
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أنس-عن معاوية بن سعيد قال :إن هذا البحر بركة-يعني بحر الروم-وسط األرض،
واألهنار كلها تصب فيه ،والبحر الكبير يصب فيه ،وأسفله آبار مطبقة بالنحاس ،فـإذا
كان يوم القيامة أسجر .قال ابن كثير :وهذا أثر غريب عجيب .
ويف هذا النقد حكمه على األثر بأنه من النكارة بمكـان؛ لدرجـة أنـه تعجـب منـه
واستغرب ،والذي يظهر أن هذا األثر من اإلسرائيليات.

***

( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)331/8( ،
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املبحث الثاني
من حيث املنهج العلمي يف تفسري سورة التكوير
املطلب األول :يف أسباب النزول:
ذكر المفسران سبب نزول يف آخر سورة التكوير ،وكان منهج ابن جرير فيها أنـه
مجمـال ،أتبعهـا بقولـه( :وذلـك أن السـبب الـذي مـن أجلـه
ا
تفسـيرا
بعد أن فسر اآلية
ا
نزلت اآلية) ،ثم ذكر ثالث طرق تنتهي إلى الراوي نفسه ،ولم ينقد منها شي ائا.
وهذا المنهج-وهو عدم النقـد-هـو الغالـب األعـم يف كتابـه ،حتـى يف الروايـات
ويجوز كل أقوالهـا ،وأهنـا تصـلح أن تكـون
المختلفة يف سبب النزول ،فإنه يعرضها،
َّ
كلها سبب نزول  ،بل يرى أن عدم معرفة سبب النزول وفيمن نزلت ال يضر يف كثير
من األحيان ،وإنما المهم أن تؤخذ اآلية على عمومها ،ويعمل بأحكامها .
ومن ذلك :ما جاء يف آية الخمر والميسر ،فذكر فيها ابن جريـر ثالثـة أقـوال ،ثـم
جوزها جمي اعا؛ لعدم ورود الخرب القاطع ،وأنه يلزمنا معرفة حكم اآلية-وهو تحـريم
ّ
( )1انظـــر تفســـيره لقولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ (البقـــرة ،)76:وقولـــه تعـــالى:
ﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ (البقرة ،)80:وقوله تعـالى :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈﱠ (التحـريم ،)1:وقولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ

(البقـــرة ،)115 :وقولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ (البقـــرة ،)158:وقولـــه
تعـــالى :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ (آل عمـــران ،)190:وقولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ (األعـــراف ،)187:وقولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱃﱠ (األنفــال ،)1:وقولــه تعــالى:ﭐﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ (األنفــال ،)27:وقولــه تعــالى:

ﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ (البقــــرة ،)142:وقولــــه تعــــالى :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ (آل عمران.)128:

( )2انظــــر تفســــيره لقولــــه تعـــــالى :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ
(البقرة ،)207:وقوله تعالى :ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ (المائدة.)90:
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الخمر والميسر ،وال يضرنا الجهل بعد ذلك بسبب النزول .
وأحياناا يرجح بين روايات النزول ،ويختار منها ما يوافق السـياق  ،وهـذا أقـل
من األول.
أما روايات سبب النزول عنـد ابـن جريـر يف سـورة التكـوير ،فأختـار منهـا روايـة
واحدة ،وهي:
"حدثنا ابن بشار ،قال :ثنـا عبـد الـرحمن ،قـال :ثنـا سـفيان ،عـن سـعيد بـن عبـد
العزيــز ،عــن ســليمان بــن موســى ،قــال :لمــا نزلــت هــذه اآليــة ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃﱠ قال أبو جهل :األمر إلينا ،إن شئنا استقمنا ،وإن شئنا لم نستقم ،فأنزل اهلل:
ـــت :وإســــناده
ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ (آيــــة ، ")29:قلـ ُ
صحيح إلى الراوي سليمان.
يالحظ من هذه الرواية أحد أمرين :أوالهما :التعبير الصريح عن سـبب النـزول
بقول الراوي( :فأنزل اهلل) ،وثانيهما :أن الرواية مقطوعة على تـابعي التـابعي وهـو
سليمان بن موسى  ،وحكم الموقوف على تابعي التابعي أنـه ضـعيف ال يحـتج بـه،
( )1جامع البيان ،الطربي.)574/10( ،
( )2انظــــر تفســــيره لقولــــه تعــــالى :ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ
(البقـــــــــرة ،)26:وقولـــــــــه تعـــــــــالى :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ

(النساء ،)33:وقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ (المائدة.)101:

( )3جامع البيان ،الطربي.)264/24( ،

( )4وهذا رأي ابن حجر ،انظر :نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،العسـقالين ،أحمـد بـن علـي852( ،هــ)،
تحقيق :عصـام الصـبابطي ،دار الحـديث ،القـاهرة ،ط1418 ،5هــ)724/4( ،؛ الفصـول يف مصـطلح
حــديث الرســول ،الزاهــدي ،حــافظ ثنــاء اهلل( ،معاصــر) ،الجامعــة اإلســالمية ،باكســتان ،د.ط ،د.ت،
( .)6/1وأمــا غيــره فيــرى أن يقــال :موقــوف علــى تــابع التــابعي ،انظــر :الوســيط يف علــوم ومصــطلح
الحديث ،أبو شهبة ،محمد محمد1403( ،هـ) ،دار الفكر العربـي ،بيـروت، :د.ط ،د.ت)205/1( ،؛
ندوة علوم الحديث (علوم وآفاق) ،مجموعة من المؤلفين ،د.ط ،د.ن ،د.ت.)9/11( ،
( )5هتذيب التهذيب ،العسقالين ،دائرة المعارف ،الهند ،ط1326 ،1هـ).)226/4( ،
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إال إذا احتفت به قرائن تدل على رفعـه ،فحينئـذ يأخـذ حكـم المرفـوع  ،وقـد ُو ِجـد
لهذا الحديث رواية مرفوعة من طريق أخرى تؤيده وترفعه ،وهي:
حدثنا محمد بن مصفى ،حدثنا بقية ،حدثني عمر بن محمد ،عن زيد بن أسـلم،
قلـت:
عن أبي هريرة ،عـن رسـول اهلل -صـلى اهلل عليـه وسـلم :-وذكـر الحـديث ُ .
وإسناده صحيح.
أيضـا عـن سـليمان بـن موسـى،
وأما ابن كثير فاكتفى بطريق واحدة منها ،مرويـة ا
وهذه الرواية مأخوذة من تفسير ابن جرير ،ولم يعلق عليها شي ائا.
قلت :يف هذه الروايات عدة فوائد ،منها:
ُ
-1تعدد الطرق المنتهية بالراوي سليمان بـن موسـى عنـد ابـن جريـر يشـعر بـأن
هذه الطرق-ولو نزل بعضها إلى درجة الحسن -فإهنا ترتقي بمجموعها إلى درجة
الصحة ،وأن هذا المتن صحيح إلى قائله.
-2اهتمام ابن جرير بتعدد األسانيد بخالف ابن كثير الذي اكتفى بإسناد واحد.
-3عدم اهتمامهما بتخريج هذه الرواية ،وعدم التعليق عليها ،وخاصـة مـن ابـن
كثيــر ،يشــعر بأحــد أمــرين :إمــا أهنمــا لــم يبحثــا يف تخــريج هــذه الروايــة ،باعتبــار أهنـا
مقطوعة ،وال يتعلق هبا حكـم شـرعي ،أو جـاءا هبـذه الروايـة مـن قبيـل أهنـا صـحيحة
سندا ا ،ويستأنس به ،لكنها ليست بحجة حتى يثبت وصلها ،فلذلك سكتا عنها.
ولو تتبعنا منهج ابن كثير يف أسـباب النـزول يف غيـر هـذه السـورة ،لوجـدنا لـه يف
( )1المنهل الروي يف مختصر علوم الحديث النبوي ،ابن جماعة ،محمد بن إبراهيم733( ،هـ) ،تحقيق :د.
محيي الدين عبد الرحمن رمضان ،دار الفكـر العربـي ،دمشـق ،ط1406 ،2هـــ)46/1( ،؛ التقريـرات
السنية شرح المنظومـة البيقونيـة ،المـالكي ،حسـن محمـد1399( ،هــ) ،تحقيـق :د .فـواز زمرلـي ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،ط1417 ،4هـ).)21/1( ،
( )2القدر ،الفريابي ،جعفر بن محمد301( ،هـ) ،تحقيق :د .عبـد اهلل المنصـور ،أضـواء السـلف ،الريـاض،
ط1418 ،1هـ.)235/1( ،
( )3وذلــك ألن هنــاك روايــة فيهــا ابــن حميــد ،وهــو مختلــف فيــه ،انظــر :هتــذيب التهــذيب ،العســقالين،
(.)129/9
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ذلك عدة أوجه ،منها:
أوال :موافقته البن جريـر ،وتصـريحه بـذلك يف اختيـار الروايـة المناسـبة لسـبب
ا
ـس
النــزول ،ومثــال ذلــك قولــه" :وقــد اختــار ابــن جريــر مــا حكــاه الســدي؛ ألنــه أمـ ُّ
بالســورة ،وهــو مناســب ،ومعنــى اآليــة :أنــه تعــالى أخــرب أنــه ال يســتحيي ،أي :ال
يستنكف" .
ثان ايا :نقده لروايات سبب النزول سندا ا ومتناا يف الغالب األعم .
ومثال ما جاء يف نقده للروايـات سـندا ا ،وبيـان تخـريج األحاديـث ،دون محاولـة
للرتجــيح بــين هــذه األقــوال يف أســباب النــزول يف تفســير قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ

يرجح بينهما .
(البقرة ،)98:فإنه ذكر سببين للنزول ولم ّ

ومثال نقده على المتن قوله" :وهذا يقـوي-وهـي آيـة ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣﱠ (المائدة-)45:أن سبب النـزول قضـية القصـاص" .وقولـه":
فإن هذه القصة مكية ،ونزول هذه اآلية مدنيـة ،فلعلـه أراد أهنـا (أنزلـت) تعـم حكمـه
مع غيره" .
ثال اثا  :التأكيد على موضوع عموم اللفـظ يف سـبب النـزول ،ومثـال ذلـك قولـه يف
هــذه اآليــة :ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ (األنف ـال ،)16:إنمــا أنزلــت يف أهــل بــدر،
وهذا كله ال ينفي أن يكون الفرار مـن الزحـف حرامـا علـى غيـر أهـل بـدر ،وإن كـان
سبب النزول فيهم"  ،وقوله يف موطن آخر " :وليس فيه أن الحكم خاص هبا ،وإنما
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)207/1( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)184/2( ،)36/8( ،)392/2( ،
أيضا.)185/3( :
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،)341/1( ،وانظر ا
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)119/3( ،
( )5تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)30/4( ،
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فيه أهنا سبب النزول دون غيرها ،وإن كان الحكم يعمها كغيرها" .
راب اعا :احتمالية خصوص السبب دون العموم يف بعـض روايـات سـبب النـزول،
وبيان مرجوحية هذا القول ،ومثال ذلك قوله يف هذه اآلية :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ (األحــزاب " :)33:وهــذا نــص يف
دخول أزواج النبي-صلى اهلل عليه وسلم -يف أهل البيت هاهنـا؛ ألهنـن سـبب نـزول
هذه اآلية ،وسبب النزول داخل فيه قوال واحدا ،إما وحده على قول أو مع غيره على
قلت :والظاهر أهنا خاصة يف أزواج النبي-صلى اهلل عليـه وسـلم-؛ ألن
الصحيح ُ .
اآليــات التــي ســبقتها تحــدثت عــن األجــر المضــاعف لمــن أطــاع مــنهن ،والعقوبــة
المضعفة لمن خالف األمر منهن ،وهـذا ال خـالف فيـه أنـه واقـع علـيهن ،وال ينطبـق
على غيرهن ،فاألمر خاص وليس عا اما ،واهلل أعلم.
مـر معنـا يف
خامسا :عدم نقده لرواية سبب النزول ،وهذا يف القليـل النـادر ،كمـا ّ
ا
سورة التكوير.

( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)32/6( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير)33/6( ،
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املطلب الثاني :يف االستشهاد بالقرآن
ورد االستشهاد عند ابن جرير بـالقرآن ،ومـن ذلـك :عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى :ﱡﭐﱙ
ﱚ ﱛ ﱠ  ،أن معنــى الحشــر هــو الجمــع ،واستشــهد بقولــه تعــالى :ﱡﭐﱖ

ﱗﱠ (ص ،)19:وقوله تعالى :ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ (النازعات. )23:
مثال آخر :ذكـر يف تفسـير قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ أي :اشـتعلت
ـارا ،واستشــهد بقولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﱠ (الطــور ،)6:بــأثر عــن علــي
نـ ا
رضي اهلل عنه ،-وبمعنى فاضت ،واستشهد باآلية نفسها برواية عن الكلبي ،وعلـىمعنى انفجرت وسالت بقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ (االنفطار. )3:
مثال آخر :ذكر يف تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ بأهنما الرجالن
يعمـالن العمـل فيـدخالن بـه الجنـة ،واستشـهد بقولـه تعـالى :ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﱠ (الصــــــــــافات ،)22 :وبقولــــــــــه تعــــــــــالى :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠﭐ

(الواقعة. )7:
ومثال آخر :ذكر يف تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ (آيـة )22:أن
محمدا ا لـيس بمجنـون فيـتكلم عـن جنـة ،ويهـذي هـذيان المجـانين ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﱠ (الصافات. )37:
ومن هنا يالحظ أن كمية االستشهاد بالقرآن معتدلة ،وهي إلى القلة أقرب.
وأما ابن كثير فقد توسع يف هذا الباب أكثر من ابن جرير ،باستدالله بنفس
استشهادات ابن جرير-ما عدا األخير ،-والزيادة عليها ،ومثال هذه الزيادة :عند
( )1جامع البيان ،الطربي.)242/24( ،
( )2جامع البيان ،الطربي)243/24( ،
( )3جامع البيان ،الطربي.)246/24( ،
( )4جامع البيان ،الطربي.)259/24( ،
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تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ أي :جمعت ،كما قال تعالى :ﱡﭐ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ (األنعام. )38:
ومثال آخر :عنـد تفسـير قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ (آيـة،)14:
واستشـــهد بقولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ (آل
عمران ،)30:وقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ (القيامة. )13:
ومثـال آخــر :عنــد ترجيحــه لمعنــى (عسـعس) بأنــه أقبــل ،اســتدل بقولــه تعــالى:
ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ (الليل ،)2-1:وغشيان الليـل و لمتـه تكـون
عند إقبالـه ،وكـذلك قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ (الضـحى-1:
 ،)2وقولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ (األنعـــام )96:وغيـــر
ذلك من اآليات.
ومثــال آخــر :عنــد تفســير قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ (آيــة)23:
استشــهد بقولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ (الــنجم،)8-7:
وقال تعالى:ﭐﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ (النجم. )13:

( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)331/8( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)335/8( ،
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)339/8( ،
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املطلب الثالث :يف االستشهاد بالسنة النبوية
لم ِ
يرو ابن جرير إال روايتين عن النبي-صلى اهلل عليه وسلم-يف سورة التكوير،
ولعل هذا-وهو قلة استشهاده بالسنة-منهج مطرد عنده يف أسـانيده ،والـذي يالحـظ
يف أكثر الروايات توقفها على الصحابي أو التابعي يف الغالب األعم ،ولعل السبب يف
ذلك أن من أقوال الصحابة ما يأخذ حكم المرفوع إذا كان ال مجال لالجتهاد فيـه ،
تحرزا من رواية األحاديث مرفوعة؛ ألنه جـاء
وخاصة يف األمور الغيبية ،أو لعله كان
ا
فيها الوعيد الشديد  ،وألن ابن جرير ال يتحقق مـن األسـانيد غال ابـا ،علـى اعتبـار أن
من أسندك فقد أحالك ،وهذا المنهج ال يصح يف الحديث المرفوع.
أما الرواية األولى" :حدثنا ابن عبد األعلى ،قال :ثنـا ابـن ثـور ،عـن معمـر ،عـن
النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم فقـال :إين
قتادة ،قال :جاء قيس بن عاصم التميمـي إلـى
ّ
فأعتِ ْق َعن ُك ّل و ِ
قلت :وإسناده
احدَ ٍة َبدَ َن اة" ُ .
وأدت ثماين بنات يف الجاهلية ،قالْ " :
َ
ْ
صحيح؛ ألن رجاله ثقات.
وأمــا الروايــة الثانيــة" :حــدثني محمــد بــن خلــف ،قــال :ثنــا محمــد بــن الصــباح
النبـي صـلى اهلل عليـه
الدوالبي ،عن الوليد ،عن سماك ،عـن النعمـان بـن بشـير ،عـن
ّ
وسلم ،والنعمان عن عمر قال:ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣﱠ قال :الضرباء ّ
كل رجل مع

قلت :وإسناده ضـعيف؛ ألن فيـه الوليـد بـن مسـلم،
كل قوم كانوا يعملون عمله" ُ .
( )1النكت على مقدمة ابن الصالح محمد بن عبد اهلل الزركشـي794( ،هــ) ،تحقيـق :د .زيـن العابـدين بـال
فريج ،أضواء السلف ،الرياض ،ط1419 ،1هـ.)421/1( ،
( )2وهو حديث( :من كذب علي متعمدا ا فليتبوأ مقعده من النار) ،رواه البخاري ،صـحيح البخـاري ،كتـاب
العلم ،باب إثم من كذب على النبي-صـلى اهلل عليـه وسـلم ،-رقـم الحـديث .)33/1( ،107 :ورواه
مسلم يف صحيحه ،يف مقدمته ،باب التحذير من الكذب على رسول اهلل-صلى اهلل عليـه وسـلم ،-رقـم
الحديث.)10/1( ،3:
( )3جامع البيان ،الطربي.)248/24( ،
( )4جامع البيان ،الطربي.)245/24( ،
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وهو ثقة ،لكنه كثير التدليس والتسوية ،وقد جاءت هذه الرواية عنه معنعنة .
وعلــى هــذا فــابن جريــر متحــرز مــن روايــة الحــديث المرفــوع ،حتــى ال يقــع يف
سبيال ،وذلك باإلكثار من روايات الصحابة والتـابعين
المحظور ما استطاع إلى ذلك ا
على حساب المرفوع ،فإنه أقل منهما ،ومع ذلك فإن تفسيره لم يظهر لنا مدى علمـه
التطبيقي بأحوال الرجال والحكم على األحاديث المرفوعة أو الموقوفة والمقطوعة
نادرا.
إال ا
أما عند ابن كثير فوجـدت عنـده مـا يقـارب أربعـة عشـر حـدي اثا مرفوعـًا للنبـي-
صلى اهلل عليه وسلم ،-وهذا عدد كبيـر بالنسـبة البـن جريـر ،ولعـل السـبب يف ذلـك
كثرة الكتب المسندة يف زمانه ،مما أراحه من عناء جمـع األسـانيد ،وتفرغـه للنظـر يف
علم الرجال ،ثم الحكم على تلك األحاديث .
ومن ذلك  :المثال األول :قال ابن أبي حاتم :حدثنا أحمد بن سنان الواسطي،
حــدثنا أبــو أحمــد الزبيــري ،حــدثنا إســرائيل ،عــن أبــي إســحاق ،عــن علقمــة وأبــي
األحوص ،عن ابن مسعود قال:
قلـت:
قال رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم" :الوائـدة والمـوءودة يف النـار" ُ .
وإسناده حسن.
وقال أحمد أيضًا :حدثنا إسـحاق األزرق ،أخربنـا عـوف ،حـدثتني حسـناء ابنـة
معاوية الصريمية ،عن عمها قال :قلت :يا رسول اهلل ،مـن يف الجنـة؟ قـال" :النبـي يف
( )1انظر :تقريب التهذيب ،العسقالين ،أحمد بـن علـي ،تحقيـق :محمـد عوامـة ،دار الرشـيد ،سـوريا ،ط،1
1406هـ.)584/1( ،
( )2وقد مر ذكر شيء من هذه األحاديث يف موضوع (نقله من الكتب المسندة) يف هذا البحث ،فليراجع هناك.
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)329/8( ،
( )4وقد روي الحديث من طرق أخرى ،انظر :سنن أبي داود ،سليمان بـن األشـعث ،كتـاب السـنة ،بـاب يف
ذراري المشـــركين ،رقـــم الحـــديث)230/4( ،4717 :؛ وصـــحيح ابـــن حبـــان ،محمـــد بـــن حبـــان،
(354هـ) ،باب صفة النار وأهلها ،ذكـر خـرب قـد يـوهم غيـر المتبحـر يف صـناعة العلـم أن المـوؤودة ال
محالة يف النار ،رقم الحديث.)522/16( ،7480 :
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الجنة والشهيد يف الجنة والمولود يف الجنة والموءودة يف الجنة" .
وهــذان الحــديثان لــم يعلــق عليهمــا ابــن كثيــر باعتبــار أهنــا مخرجــة يف الكتــب
المسندة؛ وألنه سبق تخريجهما من طريق أخرى يف موضع سابق يف سـورة اإلسـراء،
عند قوله تعالى :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ (اآلية. )15:

املطلب الرابع :يف االستشهاد بأقوال الصحابة والتابعني وتابعيهم
روايات الصحابة والتابعين وتابعيهم كانت هي العمدة يف هذين التفسيرين ،وال
غــرو يف ذلــك ،فالصــحابة والتــابعون أعلــم النــاس بــالقرآن والســنة ولغــة العــرب،
والشواهد علـى ذلـك أكثـر مـن أن تحصـى ،فأمـا ابـن جريـر فكـان موقفـه مـن أقـوال
الصحابة والتابعين ما يأيت:
أوال :كان يعظم قولهم ،ويقدمه على غيره ممن جاء بعدهم ،ومثـال ذلـك قولـه " :وال
ا
يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتـابعين"  ،وقولـه " :وأمـا أهـل
التأويل من الصحابة والتابعين فإهنم يقولون-عن الطلح :-إنه هو الموز .
ثان ايا :كان يقـدّ ر اإلجمـاع الصـادر مـن الصـحابة والتـابعين ،ومـن ذلـك قولـه" :
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خالفه قول جميع اهل العلم من الصحابة
والتابعين"  ،وقوله " :وذلك قول خالف لقـول جميـع أهـل التأويـل مـن الصـحابة
ب ٍ
قول خطأ أن يكون خال افـا لقـول مـن ذكرنـا"  ،وقولـه " :بـل إن
والتابعين،
وحس ُ
ْ
( )1قال عنه األرناؤوط :إسناده ضعيف لجهالة حسـناء ،انظـر :مسـند أحمـد ،ابـن حنبـل ،مسـند البصـريين،
حديث رجال من األنصار ،رقم الحديث.)192/34( ،20580:
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)60/5( ،
( )3جامع البيان ،الطربي.)276/5( ،
( )4جامع البيان ،الطربي.)112/23( ،
( )5جامع البيان ،الطربي.)132/16( ،
( )6جامع البيان ،الطربي.)114/13( ،
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القول الذي يخرج عنهم-عن الصحابة والتابعين-خطأ فاسد" .
ثال اثـا :وإذا حصـل تعـارض بـين قـول الصـحابة والتـابعين وبـين قـول الخــالفين،
وكان قول الخالفين له وجه قوي ،فإنـه يقـدّ م قـول الصـحابة والتـابعين يف كـل حـال،
فمن ذلك قوله " :ولهذا الذي قاله-الخالفون-مـذهب قـوي ،لـوال أن أهـل التأويـل
مــن الصــحابة والتــابعين علــى خالفــه ،وغيــر جــائز ألحــد خالفهــم فيمــا كــانوا عليــه
مجمعــين"  ،بــل إن اب ـن جريــر صـ ّـرح بأنــه ال يســتجيز الخــالف الخــارج عــن قــول
الصحابة والتابعين-فيما أجمعوا عليه ،-ولو كان له وجه يف لغة العرب .
راب اعا :وال يعني هذا أنه ال يقدّ ر كالم أهل العلم ممن جاء بعدهم ،وشاهد ذلـك
أن اإلجماع عنده غير منحصر يف زمن الصحابة والتـابعين ،بـل يتعـداهم ،فمـن ذلـك
قوله " :اإلجماع المعتد به هو ما كان من الصحابة والتابعين ومن بعـدهم  ،وقولـه:
" وكفــى بخروجــه عــن قــول اهــل العلــم مــن الصــحابة والتــابعين فمــن بعــدهم مــن
الخالفين على خطئه شاهدا ا" .
خامسا :وإذا حصل تعارض بين قول جماعة من الصحابة والتابعين ،وبين قـول
ا
صحابي أو تـابعي ،فإنـه يقـدّ م قـول الجماعـة علـى قـول الواحـد ،ولـو كـان مـن أفقـه
الناس ،فمن ذلك قوله " :وأما القول الذي رواه مجاهد عـن ابـن عبـاس ،فقـول غيـر
بعيد عن الصواب ،ولكن األخبار المتظاهرة عن الصحابة والتابعين بخالفه ،وكرهنا
القول به من أجل ذلك" .
وأما ابن كثير فإنه عدّ تفسير الصحابة والتابعين أحسن طرق التفسير بعـد تفسـير
( )1جامع البيان ،الطربي.)436/2( ،)221/1( ،
( )2جامع البيان ،الطربي.)386/24( ،
( )3جامع البيان ،الطربي)288/18( ،
( )4جامع البيان ،الطربي.)169/1( ،)581/14( ،
( )5جامع البيان ،الطربي.)444/8( ،
( )6جامع البيان ،الطربي.)112/11( ،
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القرآن بالقرآن ،وتفسير القـرآن بالسـنة  ،فهـو يعتـدّ باإلجمـاع الـوارد عـن الصـحابة
والتابعين ومن بعدهم مـن األئمـة  ،ويعتـدّ بقـول الجماعـة مـن الصـحابة والتـابعين
وأئمة الخلف  ،ويرجحه على غيره مستندا ا على الدليل  ،ويعتدّ بـالخالف الـوارد
بين الصحابة والتابعين  ،ولعل أبرز ما يميز ابن كثير عن ابن جرير يف هذا الموضوع
مناقشة اآلثار الواردة عن الصـحابة والتـابعين ،وبيـان مـدى صـحتها أو ضـعفها ،وأن
منها ما هو صحيح ومقبول ،ومنها ما هو منكر وموضوع  ،ويرتضـى عـن الصـحابة
والتابعين ،و ُيظهر أن الحق هو ما كان عليه الصدر األول من الصحابة والتابعين .
والمالحظ عند المفسر ْين أن روايات التابعين كانت أكثر من روايـات الصـحابة
وأتباع التابعين ،ولعل السـبب يف ذلـك ،أن الصـحابة كـان يغلـب علـيهم التقليـل مـن
ورعا وتخو افا ،وإما انشغ ااال بأحكام الشـريعة ومسـائل الـدين ،وأمـا أتبـاع
الرواية ،إما ا
التابعين فالنتشار التأليف واالعتماد على الكتب المسندة بعد ذلـك  ،ومـن األمثلـة
على ذلك يف سورة التكوير:
رواية الصحاب معلقة قوله" :وكما قال الصديق ،رضي اهلل عنه ،لوفد بني حنيفة
حين قدموا مسلمين ،وأمرهم فتلـوا عليـه شـيئا مـن قـرآن مسـيلمة الـذي هـو يف غايـة
الهــذيان والركاكــة ،فقــال :ويحكــم ،أيــن يــذهب بعقــولكم؟ واهلل إن هــذا الكــالم لــم
يخرج من إل ،أي :من إله ،وهذا التعليق مسند عن ابن قتيبة .
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)8/1( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)280/8( ،)253/2( ،
( )3فســــير القــــرآن العظــــيم ،ابــــن كثيــــر،)487/2( ،)367/1( ،)134/1( ،)117/1( ،)101/1( ،
(.)249/7
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير)504/1( ،
( )5تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)503/1( ،
( )6تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)355/1( ،
( )7تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)317/6( ،)457/5( ،
( )8التفسير والمفسرون الذهبي.)97/1( ،
( )9أعالم النبوة ،الماوردي ،علي بن محمد450( ،هـ) ،مكتبة الهالل ،بيروت ،ط1409 ،1هـ.)88/1( ،
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ومثال رواية التابع معلقة يف قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ  ،قـال الربيـع
ابن خثيم ،أي :قربت إلى أهلها .وهذه الرواية موجودة سندها عند ابن جرير.
ومثال رواية تابع التابع مسندة ما رواه علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس يف
قوله تعالى :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧﱠ أي :سـألت .وهـذ اإلسـناد موجـود عنـد ابـن
أبي حاتم .
ومثال آخر لرواية تابع التابع بسـنده :قـال سـفيان الثـوري ،عـن سـعيد بـن عبـد
العزيز ،عن سليمان بن موسى :لما نزلت هذه اآليـة :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ
قال أبو جهل :األمر إلينـا ،إن شـئنا اسـتقمنا ،وإن شـئنا لـم نسـتقم .فـأنزل اهلل :ﱡﭐ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ .وهذه الرواية مروية عند ابن جرير.
ومثال رواية تابع التابع معلقة :قال سفيان بن عيينة :نـين وضـنين سـواء ،أي:
ما هو بكاذب ،وما هو بفاجر .ولم أقف له على إسناد ،فلعلها منقطعة.
وبعد الرجوع إلى سورة التكوير يتبين لنا هذا األمر على النحو اآليت:
من الصحابة الذين روى لهم ابن جرير :ابن عباس ،وعلي بن أبي طالـب ،وأبـي
ابن كعب ،وعمر بن الخطاب ،والنعمان بن بشير ،وعبد اهلل بن مسعود.
ومن التابعين الذين روى لهم ابن جرير :مجاهد ،وقتادة ،وسـعيد بـن المسـيب،
وأبو صالح السمان ،والربيع بـن خثـيم ،وأبـو العاليـة ،والحسـن البصـري ،وعكرمـة،
والكلبي ،والشعبي ،وأسلم مولى عمر بن الخطاب ،وأبو الضحى مسلم بـن صـبيح،
وأبو الشعثاء جابر بن زيد ،وسعيد بن جبيرِ ،
وشمر بن عطية ،وزر بن حبيش ،وعـامر
ابن سعد بن أبي وقاص.
ومن أتباع التابعين الذين روى لهم ابن جريـر :الضـحاك بـن مـزاحم ،وعلـي بـن
أبي طلحة ،وإسماعيل بـن أبـي خالـد ،وأسـامة ابـن زيـد ،وميمـون ابـن مهـران ،وأبـو
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)3402/10( ،
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األحوص ،وسفيان الثوري ،وسليمان بن موسى.
ومن الصحابة الذين روى لهم ابن كثير :عبد اهلل بـن عمـر ،وابـن عبـاس ،وأنـس
ابن مالك ،وأبو هريرة ،وعلي بن أبي طالب ،والنعمان بن بشير ،وجدامة بـن وهـب،
وسلمة بن يزيد الجعفي ،وعبد اهلل بن مسعود ،وعم الحسناء بنت معاوية الصـريمية،
وعمــر بــن الخطــاب ،وعمــرو بــن حريــث ،وعائشــة ،وأبــو بكــر الصــديق-رضــي اهلل
عنهم-أجمعين.
ومن التابعين الذين روى لهم ابن كثيـر :العـويف ،ومجاهـد ،وقتـادة ،وسـعيد بـن
جبيــر ،وزيــد بــن أســلم ،وأبــو صــالح الســمان ،وعــامر الشــعبي ،والربيــع بــن خثــيم،
والسدي ،وعكرمة ،وسعيد بن المسيب ،والحسن البصـري ،وأسـلم مـولى عمـر بـن
الخطاب ،والربيع بن أنس.
ومن أتباع التـابعين الـذين روى لهـم ابـن كثيـر :سـفيان بـن عيينـة ،وسـليمان بـن
موسى ،والضحاك ،وعلي بن أبي طلحة.
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املطلب اخلامس :يف االستشهاد بكالم العرب
كــان للغــة العربيــة نصــيب يف االســتدالل علــى معنــى اآليــة للتفســيرين كليهمــا،
ويتمثل ذلك يف الصور اآلتية:

أوال :يف الترجيح وبالمشهور من اللغة.
ا
ُّ
فجل ترجيحات ابن جرير كانت مبنية على اللغة ،فمن ذلك:
ما جاء يف تفسير (سجرت) بأهنا امتألت وفاضت ،قوله( :والعـرب تقـول للنهـر
كي المملوء :ماء مسجور ،ومنه قول لبيد-يف معلقته: -
أو ّ
للر ّ
فتوسطا عرض السري وصدعا  ...مسجورة متجاورا قالمها
نــارا ،وإن زعمــوا ذلــك التســجير يف كــالم
(ولــيس معنــاه أشــعلت وأوقــدت ا
العرب) .
أيضا ما جاء يف تفسير (حشرت) بأهنا جمعت ابتـداء ولـيس أميتـت؛
ومثال ذلك ا
ألن المعروف يف كالم العرب مـن معنـى الحشـر :الجمـع ،ومنـه قـول اهلل :ﱡﭐ ﱖ

ﱗﱠ يعني :مجموعة .
ويالحظ يف هذا المثال أخذه بالمشهور من كالم العرب ،وتركه للمهجور.
ـاقال لرتجــيح ابــن جريــر يف تفســير (حشــرت) بأهنــا
وأمــا ابــن كثيــر فقــد كــان نـ ا

ُج ِمعت  ،بتصريحه لذلك النقل.

كي :يراد هبا هنا البئر المحفورة .انظر :العين ،الفراهيدي ،الخليل بـن أحمـد170( ،هــ) ،تحقيـق :د.
(ّ )1
الر ّ
مهدي المخزومي وآخر ،دار الهالل ،بيروت ،د.ط ،د.ت)402/5( ،

( )2انظر :جمهرة أشعار العـرب ،القرشـي ،محمـد بـن أبـي الخطـاب170( ،هــ) ،تحقيـق :علـي البجـادي،
هنضة مصر ،القاهرة ،د.ط :،د.ت.)250/1( ،
( )3جامع البيان ،الطربي.)243/24( ،)242/24( ،
( )4جامع البيان ،الطربي.)242/24( ،
( )5تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)331/8( ،
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رجح بأن معناها أدبر ،واستدل بقوله " :وكان
ومثال آخر عند تفسير (عسعس)ّ ،
بعـض أهــل المعرفــة بكـالم العــرب يــزعم أن (عسـعس) :دنــا مــن أولـه وأ لــم ،قــال
الفراء :كان أبو البالد النحوي ينشد بيتا:
عسعس حتى لو يشاء إدنا  ...كان له من ضوئه مقبس ...
ومن هنا يالحظ على ابن كثير إقالله من االستدالل بكالم العرب مقارنة مع ابن
جرير ،الذي بنى ج ّل ترجيحاته على كالم العرب.

ثان ايا :يف االستشهاد بأبيات الشعر.
هر تضلع ابن جرير بالشعر القديم ،وعلمه الغزير بالشعر الجاهلي واإلسالمي
وخاصة يف العصر األمـوي والعباسـي  ،وتميـزه يف استحضـار األبيـات الدالـة علـى
تفسيره ،فمن ذلك:
جواز أن يراد بقـراءة (سـألت بـأي ذنـب قتلـت) الوجهـان علـى الحكايـة ،أي:الموؤودة سألت ،وسئلت ،واستدل بقول عنرتة-وهو شاعر جاهلي:-
ِ
الشاتم ْي عرضي ولم أشتمهما  ...والناذر ْين إذا لقيتهما دمي
وكذلك قول اآلخر :رجالن من ضبة أخربانا  ...أنا رأينا رجال عريانا
فحكـى عنـرتة قولهمـا يف شـعره ،ويجـوز فيــه الوجهـان :إخبـار عنـرتة عـن نفســه
(عرضي) ،والثاين :إخباره عن نفسه بالغائب (عرضه) ،كما يقال :قـال عبـد اهلل :بـأي
ذنب ضرب .
ومثال آخر :استدالله على أن المراد بـ(الكنس) هي المواضـع التـي تـأوي إليهـا
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير .)338/8( ،وبعضهم يرى أن هذا البيت مصنوع ،انظـر :لسـان العـرب،
ابن منظور.)139/6( ،
أيضا الطربي بأبيات لحسان بن ثابت ،انظـر :جـامع البيـان ،الطـربي،)404/1( ،)368/1( ،
( )2استشهد ا
(.)496/2( ،)411/2
( )3جامع البيان ،الطربي .)247/24( ،وانظر البيتين عند القرشي ،جمهرة أشعار العرب.)373/1( ،
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بقر الوحش والظباء ،كما قال األعشى-وهو شاعر جاهلي:-
فلما لحقنا الحي أتلع ُأ َّنس  ...كما أتلعت تحت المكانس ربرب
وقول طرفة بن العبد-شاعر جاهلي:-
كناسي ضالة يكنفاهنا  ...وأطر قسي تحت صلب مؤيد
كأن
ْ

وأما استدالله على أن الكناس للظباء ،فقول أوس بن حجر-شاعر جاهلي:-
تقمع
ألم تر أن اهلل أنزل مزنة ...
وعفر الظباء يف الكناس ّ
ُ
ومثــال آخــر :اســتدالله بــأن معنــى (عســعس) بمعنــى (سعســع) واردة يف كــالم
العرب ،بقول رؤبة بن العجاج-شاعر أموي وعباسي(-مخضرم) :
يا هند ما أسرع ما تسعسعا  ...ولو رجا تبع الصبا تتبعا
واستدالله على (عسعس) بقول علقمة بن قرط-راجز إسالمي: -
ِ
رأسه ،والمكانس :جمع مكنس ،موضع بيات الوحوش ،والربرب :قطيع
( )1أتلع أنّس :رفع الط ّيب
النفس َ
َ
ينظرن إل َّي وقد تطاولت أعناقهن ،كأهنن قطيـع
الحي تط ّلع الفتيات
وصلت
بقر الوحش .والمعنى :لما
ُ
َّ
من البقر الوحشي وقد مدَّ الرقاب .انظر :ديوان األعشـى ،أعشـى بـن قـيس ،تحقيـق :عمـر الطبـاع ،دار
القلم ،بيروت ،د.ط ،د.ت).)22/1( ،
( )2والكناسي مثنى كناس ،ذلك أن الثور يتخذ كناسين ،لظل الغداة ،ويفء العشي .والضال :السـدر الـربي.
ويكنفاهنا :يظالهنا .واألطر :العطف ،ومعنى البيت :أنه شـبه إبطيهـا ببيتـين مـن بيـوت الـوحش لسـعته،
بقسـي معطوفـة تحـت صـلب قـوي .انظـر :مختـار الشـعر الجـاهلي ،السـقا ،مصـطفى،
وش ّبه أضالعها
ٍّ

(معاصـــر) ( ،مطبعـــة الحلبـــي ،القـــاهرة ،ط1929 ،1م ،ص .312وانظـــر :جمهـــرة أشـــعار العـــرب،
القرشي.)312/1( ،
( )3وعفر الظباء :إذا خالط بياضها حمرة ،وتقمع :تطرد الذباب عن وجهها وأنفها ،انظر :إصـالح المنطـق،
ابن السكيت ،يعقوب بن إسحاق244( ،هـ) ،تحقيق :محمد مرعب ،دار إحياء الرتاث ،بيـروت ،ط،1
2002م .)38/1( ،وانظر :ديوان أوس بن حجر .تحقيـق :محمـد يوسـف نجـم ،دار صـادر ،بيـروت،
د.ط ،د.ت) ،ص.57
( )4انظر :مجموعـة أشـعار العـرب ،وهـو مشـتمل علـى ديـوان رؤبـة بـن العجـاج .تحقيـق :ولـيم بـن الـورد
الربوسي ،دار ابن قتيبة ،الكويت ،د.ط ،د.ت ،ص.88
( )5وبعضهم عدّ اسمه (علقة) ولي س (علقمة) ،انظر :األزمنة وتلبية الجاهلية ،قطرب ،محمد بن المستنير،
(206هـ) ،تحقيق :د .حاتم الضامن ،دار الرسالة ،بيروت ،ط1985 ،2م.)52/1( ،
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حتى إذا الصبح لها تنفسا  ...وانجاب عنها ليلها وعسعسا
واسـتدالله علــى أن المــراد بــ(عسعس) دنــا مــن أولــه وأ لــم ،بقــول أبــي الــبالد
النحوي-شاعر أموي :
عسعس حتى لو يشاء إدنا  ...كان له من ضوئه مقبس
نقـال عـن ابـن
ويف المقابل ،فإن ابن كثير لم يذكر من هذه األبيات إال آخر بيتـين ا
جرير ،وهذا يدل على إقالل ابن كثير باستشهاده للشعر ،وعدم إتيانه بالجديد فيه.

ثال اثا :يف التعليل اللغوي.
ِ
حســه المرهــف يف فهــم المفــردة القرآنيــة ،وتمييزهــا عــن
وجــد عنــد ابــن جريــر ّ
غيرها ،فمن ذلك عند قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ ولـم يقـل منشـورة،
(منشـرة) ّ
وأجاب عن هذا بأن التشـديد يف ّ
و(نشـرت) يفيـد الخـرب عـن جماعـة ،وأمـا
التخفيف فيكون الخرب عن الواحـد ،كمـا يقـال :هـذه كبـاش مذ ّبحـة ،ولـو أخـرب عـن
الواحد لقيل مذبوحة ،فكذلك قوله منشورةِ ،
ونشرت .
ومثال آخر :قوله تعالى :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﱠ ولم يقل :فـإلى أيـن تـذهبون ،علـى
معنى إلغاء الصفة ،والمعنى :تعدلون ،وأنشد بعض بني عقيل:
وأي األرض تذهب للصياح
تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا َّ
وأما ابن كثير فلم أعثر له علـى تعليـل لغـوي يف سـبب اختيـار هـذه الكلمـة دون
غيرها ،ولعل السبب يف ذلك اهتمامه الشديد بعلوم الحديث وتضلعه فيها.
( )1المعارف ،ابن قتيبة الدينوري ،عبد اهلل بن مسـلم276( ،هــ) ،تحقيـق :ثـروت عكاشـة ،الهيئـة المصـرية
للكتاب ،القاهرة ،ط1992 ،2م.)541/1( ،
مر عزوه.
( )2جامع البيان ،الطربي ،)257/24( ،وقد ّ
( )3جامع البيان ،الطربي.)294/24( ،

( )4جامع البيان ،الطربي .)263/24( ،والبيت غير معروف قائله ،انظـر :إصـالح المنطـق ،ابـن السـكيت،
(.)70/1

115

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

راب اعا :يف التوجيه اإلعراب .
لم يكن ابن جرير من المهتمين بإعراب اآلية كأبي حيان والسمين الحلبي ،إال
إذا كان اإلعراب يخدم اآلية ويعين علـى فهمهـا ،علـى اعتبـار أن اإلعـراب فـرع
المعنـــى ،ومـــن ذلـــك :المثـــال األول :وقولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ

جــواب لقولــه :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ  ،ومقصــوده أن (إذا) الشــرطية تأخــذ فعــل
شرط وجوابه ،أما فعلها فهو كورت ،وأما جوابه فهو (علمت).
المثــال الثــايف :قولــه يف الم ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ أهنــا للبــدل مــن الم
ﱡﭐﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ  ،فيصــبح المعنــى :إن هــو إال ذكــر لمــن شــاء مــنكم أن
يستقيم .
ذكرا إلعراب أي آيـة مـن سـورة التكـوير ،وهـذا يـدل
يف حين لم أجد البن كثير ا
على إقالله من التوجيه اإلعرابي-إن وجد.-
وقــد ُوجــد البــن جريــر اهتمــام يف إعــراب اآليــة إذا كــان لهــا أكثــر مــن مــذهب،
وخاصة فيما يتعلق بمدرسة الكـوفيين والبصـريين ،فإنـه يـذكر هـذا الخـالف ،ويبـين
ترجيحه فيها ،ومثال ذلك من غير سورة التكوير يف قوله تعـالى :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱠ

(البقرة ،)58:قوله" :فقال بعـض نحـويي البصـرة :رفعـت"الحطـة" بمعنـى"قولـوا"
ليكن منك حطة لذنوبنا ،كما تقول للرجلَ :س ْم ُعك.
وقــال بعــض نحــويي الكــوفيين :رفعــت"الحطــة" بضــمير"هــذه" ،كأنــه قــال:
رجح أن يكون رفع"حطة" بنية خـرب محـذوف قـد دل عليـه
وقولوا":هذه" حطة ،ثم ّ
اهر التالوة ،وهو دخولنا الباب سجدا حطة .
( )1جامع البيان ،الطربي.)251/24( ،
( )2جامع البيان ،الطربي.)263/24( ،
( )3جامع البيان ،الطربي ،)107/2( ،وانظر لالستزادة.)492/2( ،)400/2( ،)340/2( ،
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وأما ابن كثير فإنه غير مهتم بالمذاهب النحوية ،وإن ن َقل عـنهم فعـن طريـق ابـن
الـر ّب ّيين هـم الـذين
جرير ،ومثال ذلك قوله " :وحكى ابن جرير عن نحـاة البصـرة أن ِّ
يعبدون الرب ،عز وجل" .

املطلب السادس :يف قواعد التفسري والرتجيح
إذا كان ابن جرير اشتهر باألسانيد ،فأستطيع القول إنه المؤسس لقواعد التفسير
وأركانه ،ومثال ذلـك قولـه ":وإنمـا يحمـل تأويـل القـرآن علـى األغلـب الظـاهر مـن
تأويله ،ال على األنكر المجهول" بناء على أن تفسـير الحشـر يف قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱠ يراد به الجمع ويـراد بـه المـوت ،والقـوالن كالهمـا محمـوالن
على الغالب الظاهر ،وال مانع من أن نأخذ بالمعنيين يف تفسير اآلية ،فيصبح المعنى:
وإذا الوحوش جمعت فأميتت.
ومثال آخر :يف تفسيره لقوله تعالى :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ أنه
إذا كان المعنى موجو ادا عند العرب ،وغير منكر حمل اآلية على أحـد األقـوال ،ولـم
يكن يف اآلية داللة واضحة على أن المـراد بـذلك النجـوم دون البقـر ،وال البقـر دون
الظبــاء ،فالصــواب أن يعــم بــذلك كــل مــا كانــت صــفته الخنــوس أحيا انــا والجــري
أخرى" .
ومقصود كالمـه أن األقـوال المحتملـة لتفسـير اآليـة والموافقـة لكـالم العـرب،
وغير متعارضة مع بعضها ،فاألصل األخذ بالعموم ،أي :بجميع األقوال.-
ومثــال آخــر بنــاء علــى نفــس القاعــدة :عنــد تفســير قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱉ ﱊ

ﱋﱠ قولــه :والتكــوير يف كــالم العــرب :جمــع بعــض الشــيء إلــى بعــض ،وذلــك
أيضا لالستزادة.)231/7( ،)364/3( ،
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،)131/2( ،وانظر ا
()2جامع البيان ،الطربي.)255/24( ،
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كتكوير العمامة ،وكذلك لفها والرمي هبـا ،وإذا فعـل ذلـك هبـا ذهـب ضـوءها ،وكـال
األقوال له وجه صحيح يف التأويل .
ومثال آخر :عند تفسيره لقوله تعالى :ﱡ ﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﭐ ﲍ ﲎ ﲏﱠ،
وأن (عسعس) يف كالم العرب تحتمل معنيين :اإلقبال واإلدبار ،إال أن سياق اآليات
يرجح معنى اإلدبار دون اإلقبال ،لقوله تعالى :ﱡﲍ ﲎ ﲏ ﱠ ،أي :إذا أقبـل،
ويقابل إقبال الصباح إدبار الليل ،فيكون معنى اإلدبار لـ (عسعس) هو المتعين .
فـرجح أن معنـاه
ومثال آخر :عند تفسير قوله تعـالى :ﱡﭐ ﱡ ﱢﱣﱠّ ،
القرناء واألمثال يف الخير والشر ،لقوله تعـالى :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍﱠﭐ(الواقعـة،)7:
وﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ (الصافات ،)22:واختاره عمر
ابن الخطاب-رضي اهلل عنه .
وهذا معناه أن ابن جرير يرجح معنـى علـى معنـى بنـاء علـى وجـود آيـات تـدعم
محـتمال ،ولـه سـند مـن أقـوال التـابعين-كعكرمـة
ا
القول الراجح ،ولو كان المرجوح
وتابعيهم-كالشعبي.-
نـاقال لرتجيحـات ابـن جريـر أحياناـا دون تعليـق ،ومـن ذلـك يف
أما ابـن كثيـر فقـد كـان ا
تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋﱠ ،قـال ابـن جريـر :والصـواب مـن القـول عنـدنا يف
ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ،ومنه تكوير العمامة وهو لفهـا علـى الـرأس،
وكتكوير الكارة  ،وهـي جمـع الثيـاب بعضـها إلـى بعـض ،فمعنـى قولـه( :كـورت) جمـع
بعضها إلى بعض ،ثم لفت فرمى هبا ،وإذا فعل هبا ذلك ذهب ضوءها .
( )1امع البيان ،الطربي.)239-238/24( ،
( )2جامع البيان ،الطربي.)257/24( ،
( )3جامع البيان ،الطربي.)246/24( ،
( )4الكارة :التي يشدها الرجل على هره ،وفيها ثيابه .انظر :جمهرة اللغة ،ابـن دريـد ،محمـد بـن الحسـن،
(312هـ) ،تحقيق :رمزي منير البعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1987 ،1م).)1157/2( ،
( )5تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)328/8( ،
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وأحياناا يذكر تـرجيح ابـن جريـر ويصـححه ،ومـن ذلـك قولـه عنـد تفسـير قولـه
تعالى:ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣﱠ أن المراد هبا األمثال من الناس ،ثم قال" :واختـاره
ابن جرير ،وهو الصحيح"  ،ومعناه أن غيره ليس بصحيح.
وأحياناا ينقل األقوال الكثيرة ،ويؤكد ترجيحه لقول القائل ،ومثـل ذلـك يف نقلـه
من القرطبي يف معنى (العشار) ،فقد قيـل :إهنـا السـحاب يع ّطـل عـن المسـير ،وقيـل:
األرض التي ّ
ورجح القرطبـي اإلبـل ،وأكّـد
تعشر ،وقيل:الديار تع ّطل لذهاب أهلهاّ ،
ابن كثير الرأي األخير بقوله " :بل ال يعرف عن السلف واألئمة سواه" .
ومن هنا يظهر تميز ابن كثير يف ترجيحه بناء علـى جمعـه لآليـات التـي تحـدثت
عن الليل والنهار ،واستخراج المعنى الراجح يف المسألة بكل دقة.
وأحياناا يخالف ابن جرير يف ترجيحه ،ومن ذلك تفسـيره لقولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲉ

ﲊ ﲋ ﱠﭐ"وعندي أن المراد بقوله( :عسعس) إذا أقبل ،وإن كان يصح استعماله
يف اإلدبــار ،لكــن اإلقبــال هاهنــا أنســب؛ كأنــه أقســم تعــالى بالليــل و المــه إذا أقبــل،
وبــالفجر وضــيائه إذا أشــرق ،كمــا قــال :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

(الليل ، )2 ،1 :وقال :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ (الضحى. ")2 ،1 :
وأخلص من هذا أن اإلمامين كانا َع َل َمين يف وضع وتطبيق بعض قواعد التفسـير
وترجيحه ،وباألخص على اآليات ذات المعاين المتعددة.

( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)333/8/8( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)331/8( ،
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)338/8( ،
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املطلب السابع :يف القراءات ونسبتها وضوابط اعتمادها
اعتنى ابن جرير بالقراءات المتواترة والشـاذة فيمـا يتعلـق بتغييـر بنيـة الكلمـة أو
الحركـــة فقـــط ،أمـــا مـــن حيـــث اخـــتالف القـــراءة يف األداء كالمـــدود واإلمـــاالت
والتفخيمــات والرتقيقــات واإلدغامــات واخــتالفهم يف عــدّ اآلي فلــم يتطــرق إليــه،
همـه يف القـراءات حشـد أكـرب
ويظهر هذا جل ًّيا يف كل آية لها أكثر من قراءة ،فقد كـان ّ
يفوت قراءة معتربة أو ضعيفة،
قدر منها يؤدي إلى إعطاء معنى جديد يف التفسير ،فلم ّ
لقـراء بلـدها ،أو ألحـد قرائهـا المشـهورين هبـا ،ولعـل هـذا هـو منهجـه يف
بأن ينسبها ّ
أيضا ضابط اعتماد القراءة ،ومنها :إجماع الحجة عليها ،وأهنا قراءة
كتابه كله ،ويذكر ا
العامة ،وموافقتها لرسم المصـحف ،إال أنـه يؤخـذ عليـه تـرجيح قـراءة متـواترة علـى
مثلها للضوابط التي سبق ذكرها.
وأمــا ابــن كثيــر فقــد كــان مقـ اـال يف القــراءات ،ولــم يكــن همــه ذكــر الخــالف يف
القراءات ،وإن ذكر فباختصار واقتضـاب دون أن ينسـب القـراءة لقـراء األمصـار مـن
الكوفيين أو البصريين وغيرهم على الغالب ،ولم يرد عنه ترجيح قراءة متواترة علـى
أخرى مثلها ،وهذا يحمد له.
ومن أمثلة ذلك :المثال األول :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟﱠ (آية.)6:
(سجرت) بالتشديد ،وهي قراءة عامة قراء
أورد فيها ابن جرير قراءتين ،األولى
ِّ
ِ
قراء البصرة .
المدينة والكوفة ،والثانية( :سج َرت) بالتخفيف ،وهي قراءة ّ
وأما ضابط صحتها واعتمادهما؛ فألهنما قرءاتان معروفتان متقاربتان يف المعنى.
ـجرت) بتشــديد الجــيم وترقيــق
قلـ ُ
ـت :قــرأ ورش مــن طريــق األزرق كلمــة (سـ ّ
الراء  ،ومعلوم أن ترقيق
( )1جامع البيان ،الطربي.)244/24( ،
( )2الميسر يف القراءات األربع عشر ،خاروف ،محمد فهـد( ،معاصـر) ،مراجعـة :محمـد كـريم راجـح ،دار

=
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الراء ال يعني ابن جرير؛ ألنه ال يؤدي إلى تغيير يف المعنى.
ِ
بقوله(:سـجرت)
وأما ابن كثير فقد ذكر فيها القراءتين دون نسبتهما ،األولى بالتصريح
(سجرت) بمعنى :أوقدت.
مخففة ،والثانية بالتلميح بذكر معناها بقولهّ :
المثال الثايف :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧﱠ (آية)8:

(س َألت)
أورد فيها ابن جرير قراءة منسوبة ألبي الضحى مسلم بن صبيح ،وهيَ :

بفتح السين ،ولو قرئ هبا كان لها وجه ،وقرأ بعض عامة قراء األمصار (سئلت) بضم
السين ،وهي الصواب عندنا.
وأما ضابط صواهبا واعتمادها فإلجماع الحجة من القراء عليه .
قلت :القراءة (سألت) شاذة لـم تصـح ،ولعـل مقصـوده بــ (كـان لهـا وجـه) أي:
ُ
وجه لغوي ،أما القراءة بالشاذ فال تصح يف الصالة.
وأما ابن كثير فلم يذكر فيها اختال افا يف القراءة ،وإنما ع ّبر عن القـراءة الصـحيحة
بقوله( :سئلت) قراءة الجمهور ،وأما ما ورد من أبي الضحى من أن (سئلت) يقرؤها
(سألت) ،فاعتربه ا
قوال منسو ابا إليه وليس قراءة  ،وهو معنى معترب.
فسر القراءة المتواترة بالشاذة ،فقال :سئلت :أي :سألت.
أو قد يقال :إنه ّ
المثال الثالث :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ (آية)10:
قــراء المدينــة بــالتخفيف
أورد فيهــا ابــن جريــر قــراءتين ،األولــى قــراءة عامــة ّ

ِ
(نشرت) ،والثانية قراءة بعض قراء مكة وعامة قراء الكوفة بالتشديد ِّ
(نشـرت) ،وأمـا
=

الكلم الطيب ،دمشق ،ط1420 ،1هـ ،ص .586ولم أجد أحدا ا من المتقدمين أشار إلى ترقيق الراء يف
(سجرت) ،باعتبار أهنا من أصول القـراءات التـي ينبغـي لمـتعلم القـراءات معرفتهـا ا
أوال .وانظـر ا
مـثال:
العنوان يف القراءات السبع ،السرقسطي ،إسماعيل بـن خلـف455( ،هــ) ،تحقيـق :زهيـر زاهـد وآخـر،
عالم الكتب ،بيروت ،د.ط1405 ،هـ) ،)62/1( ،باب مذهب ورش يف ترقيق الراء المفتوحة.

( )1جامع البيان ،الطربي.)248-247/24( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)333/8( ،
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ضابط اعتماده للقراءتين؛ فألن كليهما قراءة العامة .
وأما ابن كثير فلم يذكر فيها اختال افا يف القراءة .
المثال الرابع :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ (آية)12:
أورد فيهــا ابــن جريــر قــراءتين ،األولــى قــراءة عامــة قــراء المدينــة بالتشــديد،
(س ـ ّعرت) ،والثانيــة قــراءة عامــة قــراء الكوفــة بــالتخفيف( ،س ـ ِعرت) ،وأمــا ضــابط
اعتمادها فألهنما قراءتان معروفتان .
وأما ابن كثير فلم يذكر فيها اختال افا يف القراءة .
المثال الخامس :قوله تعالى :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ (آية)24:
أورد فيها ابن جرير قراءتين ،األولى قراءة عامـة قـراء المدينـة والكوفـة بالضـاد،
(بضنين) ،والثانية قراءة بعض المكيين وبعـض البصـريين وبعـض الكـوفيين بالظـاء،
رجح ابن جرير قراءة الضـاد ،وضـابط اعتمادهـا أهنـا موافقـة لخطـوط
(بظنين) ،وقد ّ
مصاحف المسلمين .
قلت :وهذا ترجيح فيه نظـر؛ ألن ضـابط صـحة القـراءة عنـد القـراء هـو تواترهـا
ُ
وموافقتهــا للرســم العثمــاين وللغــة العربيــة  ،وهــي كــذلك ،وأمــا اكتفــاء بعــض
المصـــاحف بالضـــاد دون الظـــاء؛ فلتعـــذر كتابـــة الحـــرفين م اعـــا ،فكتبـــت يف بعـــض
المصاحف بالظاء ،وهـي قـراءة ابـن كثيـر وأبـي عمـرو الكسـائي ،ويف بعضـها اآلخـر
بالظاء ،وهي قراءة الباقين من القراء العشرة .
( )1جامع البيان ،الطربي.)249/24( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)335/8( ،
( )3امع البيان ،الطربي.)250/24( ،
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)335/8( ،
( )5جامع البيان ،الطربي.)262/24( ،
( )6منجــد المقــرئين ومرشــد الطــالبين ،ابــن الجــزري ،محمــد بــن محمــد833( ،هـــ) ،دار الكتــب العلميــة،
بيروت ،ط1420 ،1هـ).)81/1( ،
( )7حجة القراءات ،ابن زنجلة ،عبد الرحمن بن محمد403( ،هــ) ،تحقيـق :سـعيد األفغـاين ،دار الرسـالة،
بيروت ،د.ط ،د.ت).)752/1( ،
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وقد يراد برتجيح الطربي اختياره للقراءة الموافقة لرسم مصحفه ،وهذا ال حرج
تضعيف الرواية
فيه بشرط عدم رفضه للقراءة األخرى ،وأما إذا كان قصده بالرتجيح
ُ
المتواترة األخرى ،فهذا مرفوض ،وال أ نه أراد ذلك.
وأما ابن كثير فبعد أن ذكر القراءتين ،بين أهنما صحيحتان فقط بقوله :وكالهمـا
متواتر  ،أي :يف أعلى درجات الصحة.

املطلب الثامن :يف عدم التوسع يف املذاهب العقدية
حريصا على جمع األسانيد والقراءات كل يف موطنه ،فإنـه لـم
إذا كان ابن جرير
ا
يكن كذلك يف مسائل العقيدة والكالم ،ومثال ذلك يف قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﳅ ﳆ

ـيرا إجمال ًّيــا بقولــه:
فســرها تفسـ ا
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ (آيــة ،)29:فإنــه قــد ّ
"ومــا تشــاءون أيهــا النــاس االســتقامة علــى الحـ ّـق ،إال أن يشــاء اهلل ذلــك"  ،ولــم
يتعرض لمسألة المشيئة المختلف فيها بين القدرية والجربية يف هذه السورة ،رغم أنه
ـيال مــا يتعــرض آلراء القدريــة والمعتزلــة يف تفســيره  ،وســر ذلــك أنــه أبــان-هــذا
قلـ ا
الموضوع -يف مواطن أخرى يف تفسيره ،ومن ذلك:
قوله" :ويف هذا بيان واضح على فساد ما يقول القدريـة ،مـن أن كـل مـن كفـر أو
أسباب ذلك إليه" .
آمن فبتفويض اهلل
َ
"وليس هذا بإطالق من اهلل الكفر لمن شاء ،واإليمان لمن أراد ،وإنما هو هتديد
ووعيد" .
خائضا يف مسائل العقيدة ،خال افا
ومن هنا يتبين أن ابن جرير لم يكن متوس اعا وال
ا
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)339/8( ،
( )2جامع البيان ،الطربي.)264/8( ،
( )3جامع البيان ،الطربي.)302/22( ،)334/12( ،)195/1( ،
( )4جامع البيان ،الطربي.)334/12( ،
( )5جامع البيان ،الطربي.)10/18( ،
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لمن قال بغير ذلك .
وأما ابن كثير فلم يتعرض يف هذه السـورة للخـالف العقـدي يف مسـألة المشـيئة،
حيث قال " :ليست المشيئة موكولة إليكم ،فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل ،بل ذلك
كله تابع لمشيئة اهلل عز وجل رب العالمين" .
وأما ذكره للمسائل العقدية والفرق الكالمية يف تفسـيره فهـو مـن المقلـين منـه،
وهو يف هذا يشابه ابن جرير-رحمهما اهلل تعالى ،-ومن ذلك قوله :احتج هبـذه اآليـة
ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ (الــــذاريات )36:مــــن ذهــــب إلــــى رأي
المعتزلة ،ممن ال يفرق بين مسمى اإليمان واإلسالم؛ وهو ضعيف" .

***

( )1التفسير والمفسرون ،الذهبي.)158/1( ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)340/8( ،
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.)422/7( ،
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اخلامتة
تمت دراسة المنهج الفني والعلمي لتفسيري ابـن جريـر وابـن كثيـر علـى سـورة
واحدة ،هي سورة التكوير ،وتم التوصل إلى النتائج اآلتية:
من حيث المنهج الفن :
مرفوعا ،وهي( :إذا الشمس كورت)،
/1التزم ابن جرير تسمية السورة بما ورد
ا
بينما أخذ ابن كثير باجتهاد من قبله بتسمية السورة بالتكوير.
 / 2استفتح ابن كثير بحديث مرفوع يف فضل السورة ،بينما استفتحها ابن جريـر
بقوله( :القول يف تأويل قوله تعالى).
 /3تم ّيز ابن جرير بأسانيده المتصلة إليه ،والمبدوءة بقوله( :حدّ ثنا ،أو حدّ ثني،
أو حدّ ثت) ،لدرجة أنه لم يرجع يف ذلك إلـى كتـاب ،أمـا ابـن كثيـر فقـد تخطـى زمـن
الرواية ،فكان يروي من الكتب المسندة.
 /4تم ّيــز ابــن كثيــر بنقــد الحــديث ،وبيــان صــحته مــن ضــعفه ،بنــاء علــى علمــه
بالرجال ونقد المتون ،بينما اكتفى ابـن جريـر بنقـل كـل األسـانيد التـي يعرفهـا يف أي
باب ،حتى لو كان المتن له أكثر من إسناد ،فإنه يذكرها كلها.
ثان ايا :من حيث المنهج العلم :
كثيـرا يف اختيـار القـول
 /5أسس ابن جرير لقواعد التفسير والرتجـيح ،واعتمـد عليهـا ا
مصححا ،أو مخال افا.
ناقال لقواعد ابن جرير ،إما مؤ ّيدا ا ،أو
الراجح ،بينما كان ابن كثير ا
ًّ
صرح ابن جريـر بسـبب نـزول آخـر آيـة يف هـذه السـورة ،بقولـه( :وذلـك أن
ّ /6
السبب الذي من أجله نزلت اآليـة) وأتـى بـثالث روايـات منتهيـة إلـى الرجـل نفسـه،
وذكـرت أن روايـة سـبب النـزول عـن تـابع
وهو سليمان بن موسى ،وهو تابع تابعي،
ُ
التابعي غير مقبولة بأي حال ،وأما ابن كثير فاكتفى برواية واحدة عـن (تـابع التـابعي)
نفسه الذي روى له ابن جرير.
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 /7اع تدل ابن جرير يف استشهاده بالقرآن فلم يكثر منه ،بخالف ابن كثيـر الـذي
كان همه استحضار اآليات ذات العالقة ما أمكن.
 /8اعتمد المفسران على روايات الصحابة والتـابعين وتـابعيهم ،وكـان نصـيب
التــابعين أكثــر مــن غيــرهم ،ولعــل الســبب يف ذلــك تحــرز الصــحابة عــن الروايــة يف
التفســير ،وانشــغالهم باألحكــام الشــرعية واإلفتــاء والجهــاد .وأمــا بالنســبة لتــابعي
التابعين فالنتشار التأليف ،وانقطاع عصر الرواية الشفهية وكثرة الفتوحات.
 /9أكثر ابن جرير من االستشهاد اللغوي علـى اخـتالف صـوره ،سـواء أكـان يف
الرتجــيح وبالمشــهور ،أو يف تضــلعه بالشــعر ،واستحضــاره لألبيــات الدالــة علــى
ناقال للمشهور من
مكثرا ،بل كان يف أغلب األوقات ا
مقصوده ،وأما ابن كثير فلم يكن ا
الشعر من ابن جرير.
 / 10اعتنى ابن جرير بالقراءات المتواترة والشاذة المعينة على تفسير اآلية فيما
يتعلـــق بالكلمـــات المختلـــف فيهـــا دون النظـــر يف اختالفـــات األداء كاإلمـــاالت
يفـوت منهـا شـي ائا ،بـل ينسـبها لقـراء بلـدها،
واإلدغامات وترقيق الـراء ،وغيـره ،فلـم ّ
ويذكر ضابط اعتمادها ،بل ويرجح بعضها على بعض.
ذاكـرا لخـالف الكلمـات يف
وأما ابن كثير فقد كان ا
مقال يف القراءات ،ولـم يكـن ا
قليال ،إال أنه تم ّيز عن ابن جرير بأنه لم يرجح قراءة متواترة على مثلها.
القراءات إال ا

***
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املصادر واملراجع
.1

اإلتقــان يف علــو القــرآن ،الســيوطي ،عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر911( ،هـــ)،
تحقيق :محمد أبو الفضل إبـراهيم ،الهيئـة المصـرية للكتـاب ،القـاهرة ،ط،1
1394هـ.

.2

األزمنــة وتلبيــة الجاهليــة ،قطــرب ،محمــد بــن المســتنير206( ،هـــ) ،تحقيــق:
د.حاتم الضامن ،دار الرسالة ،بيروت ،ط1985 ،2م.

.3

إصلل المنطق ،ابن السكيت ،يعقوب بن إسحاق244( ،هـ) ،تحقيق :محمد
مرعب ،دار إحياء الرتاث ،بيروت ،ط2002 ،1م.

.4

أعل النبوة ،الماوردي ،علي بن محمد450( ،هــ) ،مكتبـة الهـالل ،بيـروت،
ط1409 ،1هـ.

.5

االنتصار للقرآن ،الباقالين ،محمد بن الطيـب403( ،هــ) ،تحقيـق :د .محمـد
عصام القضاة ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.

.6

البحر الزخار ،البزار ،أحمد بـن عمـرو292( ،هــ) ،تحقيـق :عـادل بـن سـعد،
مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ،ط2009 ،1م.

.7

تاريخ القرآن الكريم ،الخطاط ،محمد طاهر1400( ،هـ)( ،ط ،1جدة :مطبعة
الفتح1365 ،هـ).

.8

تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي463( ،هــ) ،تحقيـق:
د .بشار معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.

.9

تفسير القـرآن الع ـيم ،ابـن أبـي حـاتم ،عبـد الـرحمن بـن محمـد327( ،هــ)،
تحقيق :محمد أسعد الطيب ،مكتبة نزار الباز ،السعودية ،ط1419 ،3هـ.

 .10تفسير القرآن الع يم ،ابن كثير ،إسماعيل بن عمر774( ،هـ) ،تحقيـق :سـامي
سالمة ،دار طيبة ،السعودية ،ط1420 ،2هـ.
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 .11التفســير الوســيط ،الزحيلــي ،وهبــة مصــطفى ،)2015( ،دار الفكــر ،دمشــق،
ط1422 ،1هـ.
 .12التفســير والمفســرون ،الــذهبي ،محمــد حســين1398( ،هـــ) ،مكتبــة وهبــة،
القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 .13تقريــب التهــذيب ،العســقالين ،أحمــد بــن علــي852( ،هـــ) ،تحقيــق :محمــد
عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،ط1406 ،1هـ.
 .14التقريـــرات الســـنية شـــرل المن ومـــة البيقونيـــة ،المـــالكي ،حســـن محمـــد،
(1399هـــ) ،تحقيــق :د .فــواز زمرلــي ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،ط،4
1417هـ.
 .15تهذيب األسماء واللغات ،النووي ،يحيـى بـن شـرف676( ،هــ) ،دار الكتـب
العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .16تهـــذيب التهـــذيب ،العســـقالين852( ،هــــ) ،دائـــرة المعـــارف ،الهنـــد ،ط،1
1326هـ.
 .17جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،الطربي ،محمد بن جرير310( ،هـ) ،تحقيق:
أحمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1420 ،1هـ
 .81جمهرة أشعار العرب ،القرشي ،محمد بن أبي الخطاب170 ( ،هـ) ،تحقيـق:
علي البجادي ،هنضة مصر ،القاهرة( ،د.ط :،د.ت.
 .19جمهرة اللغة ،ابن دريد ،محمد بـن الحسـن312( ،هــ) ،تحقيـق :رمـزي منيـر
البعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1987 ،1م.
 .20حجـة القــراءات ،ابــن زنجلـة ،عبــد الــرحمن بـن محمــد403( ،هـــ) ،تحقيــق:
سعيد األفغاين ،دار الرسالة ،بيروت ،د.ط ،د.ت).
 .18ديوان األعشى ،أعشى بن قيس بن ثعلبة625( ،م) ،تحقيق :عمـر الطبـاع ،دار
القلم ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
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 .11ديــوان أوس بــن حجــر620( ،م) ،تحقيــق :محمــد يوســف نجــم ،دار صــادر،
بيروت ،د.ط ،د.ت).
 .23ذيــل تــذكرة الحفــا  ،الحســيني ،محمــد بــن علــي765( ،هـــ) ،دار الكتــب
العلمية ،بيروت ،ط1419 ،1هـ.
 .24سلســلة األحاديــث الصــحيحة وشـ ء مــن فقههــا وفوائــدها ،األلبــاين ،محمــد
ناصر1420( ،هـ) ،مكتبة المعارف ،الرياض ،ط1415 ،1هـ.
 .25سنن الترمذي ،الرتمذي ،أحمد بن عيسى (279هـ) ،تحقيق :إبـراهيم عطـوة،
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة ،ط1395 ،2هـ.
 .16صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل256( ،هـ) ،تحقيق :محمـد زهيـر ،دار
طوق النجاة ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.
 .27صحيح مسلم ،النيسابوري ،مسلم بـن الحجـاج261( ،هــ) ،تحقيـق :محمـد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،ط ،1د.ت.
 .28طبقات المفسرين العشرين ،السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكـر911( ،هــ)،
تحقيق :محمد علي عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1396 ،1هــ.
 .29طبقات المفسرين ،اإلدنه وي ،أحمد بن محمد( ،ق11هـ) ،تحقيـق :سـليمان
ابن صالح ،مكتبة العلوم والحكم ،السعودية ،ط1417 ،1هـ.
 .30العنــوان يف القــراءات الســبع ،السرقســطي ،إســماعيل بــن خلــف455( ،هـــ)،
تحقيق :زهير زاهد وآخر ،عالم الكتب ،بيروت ،د.ط1405 ،هـ).
 .31العـــين ،الفراهيـــدي ،الخليـــل بـــن أحمـــد170( ،هــــ) ،تحقيـــق :د .مهـــدي
المخزومي وآخر ،دار الهالل ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .32فتح الباري يف شرل صحيح البخاري ،العسقالين ،أحمد بن علي852( ،هــ)،
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1397 ،1هـ.
 .33الفصول يف مصطلح حـديث الرسـول ،الزاهـدي ،حـافظ ثنـاء اهلل( ،معاصـر)،
الجامعة اإلسالمية ،باكستان ،د.ط ،د.ت.
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 .34القدر ،الفريابي ،جعفر بن محمد301( ،هــ) ،تحقيـق :د .عبـد اهلل المنصـور،
أضواء السلف ،الرياض ،ط1418 ،1هـ.
 .35لسان العرب ،ابن منظور ،محمـد بـن مكـرم711( ،هــ) ،دار صـادر ،بيـروت،
ط1414 ،3هـ.
 .36مجموعــة أشــعار العــرب ،تحقيــق :ولــيم بــن الــورد الربوســي ،دار ابــن قتيبــة،
الكويت ،د.ط ،د.ت.
 .73مختار الشعر الجاهل  ،السقا ،مصطفى( ،معاصر) ،مطبعة الحلبـي ،القـاهرة،
ط1929 ،1م.
 .71مسند أبـ يعلـى ،الموصـلي ،أحمـد بـن محمـد307( ،هــ) ،تحقيـق :حسـين
سليم أسد ،دار المأمون ،دمشق ،ط1404 ،1هـ.
 .39مســند أحمــد ،ابــن حنبــل ،أحمــد بــن محمــد241( ،هـــ) .تحقيــق :شــعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،ط1،1421هـ.
 .40المعار  ،ابن قتيبة الدينوري ،عبد اهلل بن مسـلم276( ،هــ) ،تحقيـق :ثـروت
عكاشة ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة ،ط1992 ،2م.
 .41مقدمة يف أصول التفسـير ،ابـن تيميـة ،أحمـد بـن عبـد الحلـيم728( ،هــ) ،دار
مكتبة الحياة ،بيروت ،ط1980 ،1م.
 .42منجد المقرئين ومرشد الطالبين ،ابن الجزري ،محمد بن محمـد833( ،هــ)،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1420 ،1هـ.
 .43المنهــل الــروي يف مختصــر علــو الحــديث النبــوي ،ابــن جماعــة ،محمــد بــن
إبراهيم733( ،هـ) ،تحقيق :د .محيي الدين عبد الرحمن رمضـان ،دار الفكـر
العربي ،دمشق ،ط1406 ،2هــ.
 .44الميسر يف القراءات األربع عشر ،خاروف ،محمد فهد ( ،معاصـر) ،مراجعـة:
محمد كريم راجح ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،ط1420 ،1هـ.
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 .45نخبة الفكر يف مصـطلح أهـل األثـر ،العسـقالين ،أحمـد بـن علـي852( ،هــ)،
تحقيق :عصام الصبابطي ،دار الحديث ،القاهرة ،ط1418 ،5هـ.
 .46ندوة علو الحديث (علو وآفاق) ،مجموعة من المؤلفين ،د.ط ،د.ن ،د.ت.
 .47النكـ علــى مقدمــة ابــن الصــلل محمــد بــن عبـد اهلل الزركشــي794( ،هـــ)،
تحقيق :د .زين العابدين بال فريج ،أضواء السلف ،الرياض ،ط1419 ،1هـ.
 .48الوسيط يف علو ومصطلح الحديث ،أبو شهبة ،محمـد محمـد1403( ،هــ)،
دار الفكر العربي ،بيروت، :د.ط ،د.ت

***
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األستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه
بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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ملخص البحث
تضمنت هذه الدراسة -صفات من يحبهم اهلل  -إثبات صـفة الحـب والمحبـة
َّ
هلل  يف القرآن الكريم ،مع الوقوف على اآليات التي ُذكر فيها صفة الحب والمحبة
هلل  ودراســتها دراســة موضــوعية يف ضــوء القــرآن الكــريم ،وتكمــن أهميــة هــذا
الموضوع كوهنا صفة من صفات اهلل  كما أثبتهـا لنفسـه  ،وكـذلك اقـرتان محبـة
اهلل  ببعض الصفات التي يحبها .

وقسـمت تلـك الصـفات التـي ورد
وقد ذكر اهلل  يف كتابه صفات َمن يحـبهمَّ ،
ذكرها يف اآليات إلى ثالث جوانب مختلفة وهي:

إما يف جانب العقيدة ،وهم :الذين اتصفوا باإليمان ،أو اتصـفوا باتبـاع النبـي ،
أو اتصفوا بالتوكل عليه .

وإما يف جانب األحكام الشرعية ،وهـم :الـذين اتصـفوا بالجهـاد ،سـواء بالصـرب
والثبات والتوكل ،أو يف وحدة صفهم عند قتالهم العدو ،أو اتصـفوا بالطهـارة ،سـواء
الطهارة الحسية ،أو الطهارة المعنوية ،أو اتصفوا بالعدل يف الحكم ،سواء كان العدل
يف الحكم بين المؤمنين ،أو العدل يف الحكم مع المشركين ،أو العدل يف الحكم بـين
المشركين ،أو اتصفوا باإلحسان ،سـواء كـان اإلحسـان يف الطاعـة ،أو اإلحسـان إلـى
المخالفين.

وإما يف جانب األخالق ،وهم الذين اتصفوا باإلحسان كذلك ،إما يف اإلنفاق يف
سبيل اهلل ،أو اإلنفاق يف السراء والضراء ،أو اتصفوا بالوفاء بالعهد ،سواء كان الوفـاء
العهد مع عامة الناس ،أو الوفاء بالعهد مع المشركين.

ثم ذكرت الخاتمة وفيها أبرز النتائج ،وأهم التوصيات.

***
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املقدمة
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال

َ َ َ ذ َ َ َُ ْ
إله إال اهلل ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا ا عبده ورسولهَٰٓ ﴿ ،
يأيها ٱَّلِين ءامنوا
َُ
ََ َُ ُ ذ ذ ََ ُ ۡ ُ َ
ي َأي َها ٱنلذ ُ
ٱ ذت ُقوا ْ ٱ ذ َ
ون[ ﴾١٠٢آل عمرانَٰٓ َ ﴿ ،]102 :
اس
ّلل َح ذق تقاتِهِۦ وَل تموتن إَِل وأنتم مسل ِم
ذُ ْ َذ ُ ذ
َ َ َ َ ََ َۡ َۡ َ َ ََ ذ َُۡ َ ا َ ا َ َ ٓ
ذۡ
َ ََ ُ
ٱتقوا ربك ُم ٱَّلِي خلقكم مِن نف ٖس وَٰحِدة ٖ وخلق مِنها زوجها وبث مِنهما رِجاَل كث ِريا ون ِسا اء ۚٗ
َ َ
َ ذُ ْ ذَ ذ
َ ٓ ُ َ
َ ۡ َۡ َ َ ذ ذَ َ َ َ َۡ ُ
ك ۡم َرق ا
ِيبا[ ﴾١النساءَٰٓ ﴿ ،]1 :
يأي َها
ّلل ٱَّلِي ت َسا َءلون بِهِۦ وٱۡلرحام ۚٗ إِن ٱّلل َكن علي
وٱتقوا ٱ
َ
ذ َ َ َُ ْ ذُ ْ ذَ ُ ُ ْ َ ا
ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
ا
وبك ۡمۗۡ َو َمن
ّلل َوقولوا ق ۡوَل َسدِيدا ٧٠يصل ِح لكم أعملكم ويغفِر لكم ذن
ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ولۥ َفقد ف َ
يُطِعِ ٱ ذ َ
از ف ۡو ًزا عظ ً
ّلل َو َر ُس َ ُ
ِيما[ ﴾٧١األحزاب.]71-70:

أما بعد:
َّ
نذيرا ،أنزله شفاء لما يف صدور
فإن اهلل تعالى أنزل كتابه الكريم ليكون للعالمين ا

َ ٞ
َ َٰٓ َ َ ذ ُ َ
ٓ ۡ ُ
اس ق ۡد َجا َءتكم ذم ۡوعِظة مِن
عباده ،وهدى ورحمة لهم ،قال عز وجل﴿ :يأيها ٱنل
ُ َ ُا َ ََۡۡ ٞ
َٓ
ُ
ۡحة ل ِل ُم ۡؤ ِمن َِي[ ﴾٥٧يونس ،]57 :وقد أخرب تعالى
ذربِك ۡم َوشِفاء ٞل َِما ِِف ٱلصدورِ وهدى ور
ا
ُ ً
َ َٰ َ ۡ َ ُ ٞ
ت َءايَٰتُ ُهۥ ق ۡر َءانا َع َربِيا
وفصلها ،وأنزله قرآناا عري ابا فقال﴿ :كِتب ف ِصل
أنه أحكم آياته َّ
َ
َ َ
ل ِق ۡو ٖم َي ۡعل ُمون[ ﴾٣فصلت.]3 :

وأسرارا ال تظهر إال لمن
وال يخفى على المتأمل أن يف القرآن الكريم ودائع
ا

لتنمي
أمعن وتأمل وتدبر يف كالم ربه ،ففي القرآن معان وأسرار بالغية عميقة جاءت ِّ
وتر ِّبي اإلنسان على األخالق الحسنة الحميدة ،ومن هذه األخالق :خلق الحب،
كيف ال وقد جعلها اهلل  صفة تليق به  ،وذلك ثابت يف الكتاب والسنة.

أردت الوقوف يف هذا البحث على تلك الصفات الحسنة التي
أج ِل ذلك
ُ
ومن ْ
وجمعت اآليات التي اقرتن فيها اسم اهلل  بالصفة التي يحبها
ُقرنت بمحبة اهلل ،
ُ
( )1خطبة الحاجة رواهـا اإلمـام أحمـد يف مسـنده  .8/4رقـم الحـديث ،2118 :والنسـائي يف سـننه ،كتـاب
الجمعة ،باب :كيفية الخطبة  .104/3رقم الحديث ،1404 :من حديث عبداهلل بن مسعود .
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يف عباده ،ودراستها دراسة موضوعية ،وأسميتها( :صفات من يحبهم اهلل  يف ضوء
القرآن الكريم – دراسة موضوعية) ،أسأل اهلل اإلعانة والتوفيق.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 -١أن اهلل  ذكر صفة الحب والمحبة يف كتابه ،ووصف به نفسه.

 -٢ارتباط صفة الحب والمحبة بالخالق  ،والحرص على االتصاف بمن
يحبهم .
 -3كون تلك الصفات الحسنة مذكورة يف القرآن الكريم ،واقرتاهنا بمحبة اهلل .

أهدا البحث:
 -١بيان أن القرآن الكريم أثبت صفة الحب والمحبة هلل .

 -٢الوقوف على الصفات التي يحبها اهلل يف عباده ،ودراستها دراسة
موضوعية.

حدود البحث:
جمع ودراسة اآليات التي اقرتنت فيها الصفات الحسنة بمحبة اهلل  ،وعددها
سبعة عشر موض اعا.

الدراسات السابقة:
 -١الحب يف القرآن الكريم ،للباحث :آية اهلل السيد أبو القاسم الديباجي ،وهو
بحث قدَّ مه الباحث يف المؤتمر العام الرابع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر
قسم الباحث بحثه إلى جانبين ،الجانب األول :حب
اإلسالمي عام 1428هـ ،وقد َّ
الحق للخلق ،والجانب الثاين :حب الخلق للحق ،وذكر يف الجانب األول األصناف
التي يحبها اهلل وصفاهتم ،واألصناف التي ال يحبها اهلل وصفاهتم ،ثم استطرد يف ذكر
أنواع الحب ،وقد هر على بحثه صبغة الرافضة.
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 -٢الحب يف القرآن الكريم ،للباحث صاحب السمو الملكي األمير :غازي بن
محمد بن طالل الهاشمي ،وهي رسالة دكتوراه قدَّ مها الباحث يف قسم الفلسفة يف
كلية أصول الدين يف جامعة األزهر بالقاهرة عام 2009م ،ويغلب على هذه الرسالة
قسم المؤلف رسالته إلى خمسة أبواب ،الباب
الجانب االجتماعي يف الحب ،فقد َّ
األول :الحب اإللهي ،والباب الثاين :حب الرسول  ،والباب الثالث :حب
اإلنسان ،والباب الرابع :الحب ،والباب الخامس :المحبوب ،والذي يهمنا هو
الباب األول ،فقد ربط المؤلف صفة الحب بعدة أسماء هلل  ،فربطها بالرحمن
والرحيم والودود ،ولم يذكر المؤلف جميع اآليات التي اقرتن فيها لفظ الجاللة
بالصفة التي يحبها  ،ولم يذكر كالم المفسرين فيها ،والمناسبة يف ذكر الصفة
بالفعل المذكور يف اآلية.

 -3من يحبهم اهلل  يف القرآن الكريم ،للمؤلف :محمد بن مسحل البقمي،
قسم الباحث كتابه إلى ثالثة
وهو كتاب يف  40صفحة ،طبع يف سنة 2019م ،وقد َّ
فصول ،الفصل األول :يف معنى المحبة ،وصفة محبة اهلل ،والفصل الثاين :أصناف
وقسم المؤلف يف هذا الفصل كل صفة لوحدها،
الذين يحبهم اهلل عز وجلَّ ،
والفصل الثالث :األسباب الجالبة لمحبة اهلل  المستنبطة مِن اآليات ،وقد أغفل

ُۡ
ُۡ ۡ ُ ُ ذُ ۡ َ ُ
ُ ُۡ ُ َ ذَ َ ذ ُ
ّلل َو َيغف ِۡر لك ۡم
ون ُيبِبكم ٱ
الباحث يف بحثه قول اهلل ﴿ :قل إِن كنتم ُتِبون ٱّلل فٱتبِع ِ
َ َ
ْ
ُُ َ ُ
ك ۡم َوٱ ذ ُ
ّلل َغ ُفور ٞذرح ٞ
يأي َها ٱ ذَّل َ
ِيم[ ﴾٣١آل عمران ،]31 :وقول اهلل َٰٓ ﴿ :
ِين َء َام ُنوا َمن
ذنوب ۚٗ
َ َ ۡ
ُ
ذُ َ
َ
َ
ُ
وأيضا
يَ ۡرت ذد مِنك ۡم َعن دِينِهِۦ ف َس ۡوف يَأ ِِت ٱ
ّلل بِق ۡو ٖم ُيِب ُه ۡم َو ُي ِحبون ُه ٓۥ ﴾ [المائدة ،]54 :ا

اقتصر المؤلف يف كتابه على كتاب واحد يف التفسير يف كل موضع -وذلك يف أغلب

المواضع التي ذكرها يف الفصل الثاين ،-ولم يتطرق إلى ذكر أقوال المفسرين،
والجمع بين أقوالهم ،وكذلك لم يتطرق المؤلف إلى دراسة اآليات من ناحية
موضوعية ،بذكر أسباب النزول لآليات -إن وجد ،-وكذلك الناسخ والمنسوخ يف
اآليات ،وكذلك لم يتطرق المؤلف إلى القراءات القرآنية يف اآليات التي تناولها يف
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َ

َ َۡ َُ ُ
وه ذن َح ذ َٰ
َّت َي ۡط ُه ۡر َن﴾ [البقرة:
بحثه ،وهي يف صلب الموضوع ،كقوله تعالى﴿ :وَل تقرب

 ،]222والفروق الجوهرية بين هذا البحث والكتاب المؤ َّلف هو عدم الدراسة
الموضوعية لآليات ،وكذلك غياب الصبغة المنهجية يف التأليف العلمي من ناحية
الدراسة الموضوعية لآليات ،فالكتاب أشبه ما يكون بالتفسير اإلجمالي المختصر
جدا ا لآليات.

منهج البحث:
 -1جمع اآليات القرآنية التي ُذكـر فيهـا الصـفات التـي يحبهـا اهلل  ،مـع عـزو
اآليات إلى سورها ،وبيان رقم اآلية واسم السورة ،حسب الرسم العثماين.
 -2تصنيف تلـك اآليـات تصـني افا موضـوع ايا يف مباحـث ،ويتضـمن كـل مبحـث
عد ادا من المطالب المناسبة.
 -3تخـــريج األحاديـــث واآلثـــار الـــواردة يف البحـــث ،وإذا كـــان الحـــديث يف
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما ،وإن كـان يف غيرهمـا أذكـر
تخريجه من كتب السنة التي أوردته -حسب اإلمكان.-
 -4تخريج القراءات الواردة يف البحث من الكتب األصيلة.
 -5ذكر أقوال أهل العلم يف المراد باآليات القرآنية الواردة يف ذكر ما ال يحبه اهلل .
 -6ترجمة لألعالم غير المشهورين يف البحث من الكنب األصيلة.
 -7تبيين الكلمات الغريبة الواردة يف البحث من الكتب األصيلة.
 -8وضع خاتمة للبحث ،وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها يف البحث.

خطة البحث:
وتشتمل على :مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،وثبت بـأهم المصـادر
والمراجع.
المقدمة :وتشتمل على:
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أهمية البحث وسبب اختياره ،وأهداف البحـث ،وحـدود البحـث ،والدراسـات
السابقة ،ومنهج البحث ،وخطة البحث.
التمهيد :وفيه:
تعريف الحب.
الحب والمحبة صفة هلل .
المبحث األول :صفات من يحبهم اهلل  يف جوانب العقيدة ،ويشتمل على
ثلثة مطالب:
المطلب األول :من اتصف باإليمان.
المطلب الثاين :من اتصف باتباع النبي .
المطلب الثالث :من اتصف بالتوكل.
المبحث الثايف :صفات من يحبهم اهلل  يف جوانب األحكا الشرعية ،ويشتمل
على أربعة مطالب:
المطلب األول :من اتصف بالجهاد.
المطلب الثاين :من اتصف بالطهارة.
المطلب الثالث :من اتصف بالعدل يف الحكم.
المطلب الرابع :من اتصف باإلحسان.
المبحث الثالث :صفات من يحبهم اهلل  يف جوانب األخلق ،ويشتمل على
مطلبين:
المطلب األول :من اتصف باإلحسان.
المطلب الثاين :من اتصف بالوفاء بالعهد.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج ،والتوصيات.
ثم فهارس لمصادر البحث وموضوعاته.
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متهيد
تعريف الحب:
(الحب) يف اللغة العربية حول أربعة معان ،وهي:
تدور كلمة ُ
ـب
األول :الصفاء والبياض ،ومنه قولهم لصـفاء بيضـاء األسـنان ونضـارهتاَ :ح َب ُ
األسنان.
ـب المـاء وحبابـه ،وهـو مـا يعلـوه عنـد المطـر
الثاين :العلو والظهـور ،ومنـهَ :ح َب ُ
ب الكأس منه.
وح َب ُ
الشديدَ ،
وأيضـا
ـب ،إذا َب َـر َك ولـم يقـم ،ا
وأح َّ
حب البعيـر َ
الثالث :اللزوم والثبوت ،ومنهَّ :

ِ
ب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه ،ففيه معنى الثبوت.
ح ُّ

الحبـة لواحـدة الحبـوب ،إذ
الرابع :ال ُّلب ،ومنه :ح َّبة القلب ل ُل ِّبه وداخلـه ،ومنـه َّ
هي أصل الشيء ومادته وقوامه.
وال ريب َّ
أن تلك المعاين من لوازم المحبة ،فإهنا صفاء المودة.
الحـب تعري افـا يعطيـه
عـرف ُ
أ َّما معنى ُ
الحب يف االصطالح فال تكـاد تجـد كات ابـا َّ
ح َّقه ،ويشمل جميع جوانبه؛ َّ
ألن الحب والمحبة حالة شعورية محضـة ،ال تظهـر إال
آثارها ،فـــ"ال تحد المحبة بحد أوضـح منهـا ،فالحـدود ال تزيـدها إال خفـاء وجفـاء،
فحدُّ ها وجودها ،وال توصف المحبة بوصف أ هر من المحبة".
حب  .9/4ولسان العرب
حب  .32/3وهتذيب اللغة لألزهريَّ ،
( )1انظر :كتاب العين للخليل بن أحمدَّ ،
حب .294/1
البن منظورَّ ،
حب .9/4
( )2انظر :جمهرة اللغة البن دريد ،بحح  .999/2وهتذيب اللغةَّ ،
حب .26/2
( )3انظر :جمهرة اللغة ،بحح  .64/1ومعجم مقاييس اللغة البن فارسَّ ،
حب  .7/4والصـحاح للجـوهري ،حبـب  .105/1والمحكـم والمحـيط األعظـم
( )4انظر :هتذيب اللغةَّ ،
البن سيده ،الحاء والباء  .543/2وتاج العروس للزبيدي ،حبب .221/2
( )5انظر :مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين البن القيم  .12/3بتصرف
( )6مدارج السالكين .11/3
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وقد ذكر بعض العلماء أن الحب -بمعناه االصطالحي -هو :الميـل لمـا يوافـق
المحبوب ،ويتضح يف تعريفهم هذا :هو ما يكون بين المخلوقين ،وهو يف حـق اهلل
فمنزه عن ذلك،
 محال؛ ألن الميل واالنتفاع يكون عند المخلوق ،أما الخالق َّ 
قــال ابــن الجــوزي( :محبــة اهلل  للعبــد ليســت بشــغف كمحبــة اآلدميــين بعضــهم
بعضا)  ،وقال( :فليس محبة اهلل  كمحبة اآلدميين ،وإنما ي ِ
حب َمن أطاعه) .
ا
ُ
و"ســلف األمــة وأئمــة الســنة علــى إقــرار محبــة اهلل  علــى مــا هــي عليــه"،
فمحبتــه  لعبــاده تقتضــي فعــل محبوباتــه ،وتــرك مكروهاتــه ،فلــو بطلــت مســألة
المحبة لبطلت جميع مقامات اإليمان واإلحسان ،ولتع َّطلت منازل السير إلى اهلل،
فاهلل  هو الودود المحب ،فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ،ويحبونه ،فهـو
أحب إليهم من كـل شـيء قـد امـتألت قلـوهبم مـن محبتـه ،ولهجـت ألسـنتهم بالثنـاء
خالصا وإنابة من جميع الوجوه.
عليه ،وانجذبت أفئدهتم إليه و ًّدا وإ
ا

الحب والمحبة صفة هلل .
اختلــف النــاس يف إثبــات هــذه الصــفة ونفيهــا أو تأويلهــا ،فمــذهب أهــل الســنة
والجماعــة علــى إثبــات محبــة اهلل  لعبــاده ،وإثبــات محبــة العبــاد لــرهبم ،فــاهلل 
يحبهم وهم يحبونه ،فقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على إثبات هذه الصفة ،كما
ُ

قال تعـالىُ ﴿ :يِب ُه ۡم َو ُيحبونَ ُ
هه ٓۥ ﴾ [المائـدة ،]54 :وجـاء يف الصـحيحين أن النبـي 
ِ

الرايــة غــدا ا رجـ اـال يفــتح علــى يديــه ،يحــب اهلل ورســوله ،ويحبــه اهلل
قــال« :ألعطــين َّ
( )1انظر :الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض  .214/1وتفسير الرازي .282/14
( )2تلبيس إبليس البن الجوزي ص.68
( )3تلبيس إبليس البن الجوزي ص.347
( )4قاعدة يف المحبة البن تيمية ص.51
( )5انظر :مجموع الفتاوى البن تيمية .520/11
( )6انظر :مدارج السالكين .27/3
( )7انظر :تفسير أسماء اهلل الحسنى للزجاج ص .52وتفسير أسماء اهلل الحسنى للسعدي ص.242
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ورسوله»  ،وقال « :ثالث َمن ُك َّن فيه وجد حالوة اإليمان :أن يكون اهلل ورسوله
أحــب إليــه ممــا ســواهما ، »... ،فقولــه«" :أن يكــون اهلل ورســوله أحــب إليــه ممــا
خـالف يف
سواهما» دليل على جـواز إضـافة المحبـة هلل تعـالى ،وإطالقهـا عليـه ،وال
َ
إطالق ذلك عليه صحيح م ِ
ِ
ح ًّبا ومحبو ابا".
ُ
وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على إثبات الحب والمحبـة صـفة هلل 
يأولوهنا ،وال يعطلوهنـا ،وال يشـبهون اهلل
كأي صفة من صفاته المثبتة له  ،فإهنم ال ِّ
تعــالى فيهــا بأحــد مــن الخلــق ،قــال شــيخ اإلســالم( :فـ َّ
ـإن الكتــاب والســنة وإجمــاع

المسلمين أثبتت محبـة اهلل لعبـاده المـؤمنين ،ومحبـتهم لـه ،كقولـه تعـالىَ ﴿ :وٱ ذَّل َ
ِيهن
َء َام ُن ٓوا ْ أ َ َشد ُح ابها ِ ذّللِ ﴾ [البقـرة ،]165 :وقولـهُُ ﴿ :يِهب ُه ۡم َو ُيحبونَ ُ
هه ٓۥ ﴾ [المائـدة،]54 :
ِ
ۗۡ
َ َ ذ َۡ ُ
كم م َ
ِهن ٱ ذّللِ َو َر ُس ِ
هولِۦ ﴾ [اتلوبهة ... ،]24 :وقـد أجمـع سـلف األمـة
وقوله ﴿ :أحب إَِل

وأئمتها على إثبات محبة اهلل تعالى لعباده المؤمنين ،ومحبـتهم لـه ،وهـذا أصـل ديـن

الخليل إمام الحنفاء  ،)ولـذلك نجـد أن اهلل  ر َّد علـى مـن ا َّدعـى أنـه حبيـب
ُۡ َ

ُ

ُ ُ
َ َُ ُ ُ
كمۖ ﴾ [المائدة.]18 :
اهلل ،فقال ﴿ :قل فل ِم يعذِبكم بِذنوب ِ

أ َّما من ع َّطلوا هذه الصفة َ -و ُه ْم الجهمية المعطلة وأهل الكالم -فمذهبهم يف
ِ
فأولوا نصوص محبة العباد هلل  على محبة طاعته
ذلك أنَّه ال ُيحب وال ُي َحبَّ ،

وأولوا نصوص محبته  لهم بإحسانه إليهم ،وإعطائه الثواب ،أو بإرادته
وعبادتهَّ ،

( )1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب :فضل من أسلم على يديـه رجـل  .60/4رقـم الحـديث:
 .3009وصــحيح مســلم ،كتــاب فضــائل الصــحابي  ،بــاب :مــن فضــائل علــي بــن أبــي طالــب 
 .1872/4رقم الحديث.2406 :
( )2صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب :حـالوة اإليمـان  .12/1رقـم الحـديث .16 :وصـحيح مسـلم،
كتاب اإليمان ،باب معرفة اإليمان ،واإلسالم ،والقدر ،وعالمة الساعة ،باب :بيان خصال مـن اتصـف
هبن وجد حالوة اإليمان  .66/1رقم الحديث .43 :واللفظ للبخاري.
( )3المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .212/1
( )4مجموع الفتاوى البن تيمية  .354/2وانظر :محاسن التأويل للقاسمي .171/4
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تأول الجهمية و َمن اتبعهم مِن أهل الكالم محبة
لذلك ،قال شيخ اإلسالم( :وقد َّ
اهلل لعبده على أهنا اإلحسان إليه ،فتكون من األفعال ... ،وسلف األمة وأئمة السنة
على إقرار المحبة على ما هي عليه ،وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤالء
بأهنا :إرادة العبادة له وإرادة التقرب إليه ،ال يثبتون َّ
أن العبد يحب اهلل ،وسلف األمة
وأئمة السنة ومشايخ المعرفة وعامة أهل اإليمان متفقون على خالف قول هؤالء
المعطلة ألصل الدين ،بل هم متفقون على أنه ال يكون شيء من أنواع المحبة أعظم
من محبة العبد ربه).

والمتأمل يف القرآن الكريم يجد َّ
أن اهلل  نفى محبته عن أصناف من خلقه يف

بعض المواضع ،فقال تعالى﴿ :إ ذن ٱ ذ َ
ّلل ََل ُُيِب ٱل ۡ ُم ۡعتَد َ
ِين[ ﴾١٩٠البقرة ،]190 :وقال
ِ
َ

ُ

ۡ

َ
تعالىَ ﴿ :وٱ ذ ُ
وأيضا جاءت
ّلل َل ُيِب ٱلف َس َاد[ ﴾٢٠٥البقرة ،]205 :وغيرها من اآليات ،ا

السنة َّ
ا
أفعاال مع َّينة ،كما قال النبي َ « :مه يا
أن اهلل ال يحب أصنا افا من خلقه ،أو
عائشة ،فإن اهلل ال يحب الفحش والتفحش» ،ومفهوم المخالفة يقتضي إثبات
وأيضا إذا استخدم اإلثبات والنفي
محبة اهلل  لمن تجنب هذه الصفات واألفعال ،ا
يف شيء فإنه يدل على الحقيقة ال المجاز.

***

( )1انظر :مدارج السالكين .19/3
( )2قاعدة يف المحبة ص .51وانظر :شرح العقيدة الطحاوية ألبي العز الحنفي ص.165
( )3صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب :النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يـرد علـيهم 1707/4
رقم الحديث.11 :
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املبحث األول :صفات من حيبهم اهلل  يف جوانب العقيدة
جاءت محبة اهلل  يف كتابه الكريم مقرتنة بجوانب وصفات تميز من يحبهم
اهلل  من عباده عن غيرهم ،ويف هذا المبحث سأتطرق إلى ذكر من شملتهم محبة
اهلل  من عباده يف جانب العقيدة ،وذلك من خالل المطالب التالية:

املطلب األول :من اتصف باإلميان.

َ َ ۡ
َ َ
ْ
ذُ َ
َ
ُ
يأي َها ٱ ذَّل َ
قال تعالىَٰٓ ﴿ :
ّلل بِق ۡو ٖم
ِين َء َام ُنوا َمن يَ ۡرت ذد مِنك ۡم َعن دِينِهِۦ ف َس ۡوف يَأ ِِت ٱ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ُۡ َ ذ َ
َُٓ َ ذ َ
َ
ََ ُ َ
َ ُ َ ُ َ
ذ
َ
يل ٱّللِ َوَل َيافون ل ۡو َمة
ُيِب ُه ۡم َو ُي ِ
حبونهۥ أذِل ٍة لَع ٱلمؤ ِمن ِي أعِز ٍة لَع ٱلكَٰف ِِرين يجَٰ ِهدون ِِف سب ِ ِ
ََلٓئم َذَٰل َِك فَ ۡض ُل ٱ ذّللِ يُ ۡؤتِيهِ َمن ي َ َشا ٓ ُء َوٱ ذ ُ
ّلل َوَٰس ٌِع َعل ٌ
ِيم[ ﴾٥٤المائدة.]54 :
ۚٗ
ِ ٖ ٖۚ

ذكر اهلل  هذا الوعيد للمؤمنين بأن يأيت بقوم مؤمنين إن ارتدَّ منهم مرتد ،وقد
فأو ُل تلك الصفات أنه  يحبهم،
م َّيز صفاهتم التي من أجلِها سيبدَّ ل هؤالء هبؤالءَّ ،

وأيضا هم يحبونه  ،فبدأ بمحبته ألهنا الجالبة والموجبة لمحبتهم ،وال يحب اهلل
ا
إال َمن أحبه اهلل ،ولوال محبة اهلل إياهم ما أحبوه.
ومحبة اهلل  للمؤمنين ،ومحبة المؤمنين له؛ ال تتأتى إال بتوفيق وفضل من
اهلل  ،فال تكون تلك المحبة إال لمن ك َُمل إيمانه ،لذا قال  بعد أن ذكر صفات
ٓ
َ
َ ُ
َ
المؤمنين﴿ :ذَٰل َِك ف ۡضل ٱ ذّللِ يُ ۡؤتِيهِ َمن ي َ َشا ُء ۚٗ﴾ ،فقوله﴿ :ذَٰل َِك﴾ فيها مِن معنى ال ُبعد؛
لإليذان ُبعد منزلتها يف الفضل.
وهذه اآلية جاءت بين آيات المواالة ،فجاءت بعد آيات المواالة التي يحذر اهلل

َ َ
۞يأي َها ٱ ذَّل َ
 هذا الفعل الذي يخرج من الملة ،ويخل بالعقيدة ،فقال َٰٓ ﴿ :
ِين
َ َُ ْ َ َذ ُ ْ َُۡ َ
ود َوٱنلذ َص َٰ َر َٰٓ َ ۡ ٓ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ٓ ُ َ ۡ
ُ َ ذُ ُۡ
َ ََ ذُ
ءامنوا َل تتخِذوا ٱَله
ض َومن يت َولهم مِنك ۡم فإِنهۥ مِنه ۡمۗۡ
ى أو َِلَاء َۘ بعضهم أو َِلَاء بع ٖ ٖۚ
( )1انظــر :التفســير البســيط للواحــدي  .430/7وتفســير الــرازي  .381/12والبحــر المحــيط ألبــي حيــان
.297/4
( )2انظر :معاين القرآن للزجاج  .183/2وزاد المسير يف علم التفسير البن الجوزي  .560/1وتفسير أبـي
حيان  .297/4وتفسير القرآن العظيم البن كثير .137/3
( )3انظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقـاعي  .193-192/6وإرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا
الكتاب الكريم ألبي السعود .52/3
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ذ ذَ َ
َۡ َۡ ذ
ذَ َ ُ
لظَٰلِم َ
ك ُم ٱ ذ ُ
ّلل
ي[ ﴾٥١المائدة ،]51 :وجاءت قبل آية﴿ :إِنما و َِل
ّلل َل َي ۡهدِي ٱلقوم ٱ
إِن ٱ
ِ
َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ َ ُ ُ َ ذ َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ ذ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ون[ ﴾٥٥المائدة:
ورسولۥ وٱَّلِين ءامنوا ٱَّلِين يقِيمون ٱلصلوة ويؤتون ٱلزكوة وهم ركِع

وأو ُل
تمسكوا بعقيدهتم وإيماهنمَّ ،
 ]55بعد أن ذكر صفات أولئك القوم الذين َّ
ُ

تلك الصفات هيُ﴿ :يِب ُه ۡم َويُ ِحبونَ ُه ٓۥ﴾.

وأول
فالمؤمن كامل اإليمان من تكون له تلك الصفات التي ذكرها اهلل َّ ،
تلك الصفات حب اهلل ،ومحبة اهلل ،وقد افتتحت اآلية بالنداء للمؤمنين خاصة،
تحذيرا لهم من الردة ،والتمسك بعقيدهتم وإيماهنم.
ا

املطلب الثاني :من اتصف باتباع النيب .
َ

ُۡ
ُۡ ۡ ُ ذُ ََۡ َ ُ ۡ ُُ َ ُ
ُ ُۡ ُ َ ذَ َ ذ ُ
ك ۡم َوٱ ذ ُ
ّلل
ون ُيبِبك ُم ٱّلل ويغف ِۡر لكم ذنوب ۚٗ
قال تعالى﴿ :قل إِن كنتم ُتِبون ٱّلل فٱتبِع ِ

غ ُفور ٞذرح ٞ
ِيم[ ﴾٣١آل عمران]31 :

ُروي يف بعض كتب أسباب النزول عن الحسن البصري أنه قال :زعم أقوام على
عهد رسول اهلل  أ َّنهم يحبون اهلل ،فقالوا :يا محمد إ َّنا ُنحب ر َّبنا ،فأنزل اهلل تعالى
هذه اآلية.
سماه( :باب :عالمة حب
وقد َّبوب البخاري يف صحيحه يف كتاب األدب با ابا َّ
ُ

ُ

َ

ُ

ۡ ۡ ُ
َ ذَ ذ ُ
ك ُم ٱ ذ ُ
ُۡ
ّلل﴾ [آل عمران )]31 :؛
ون ُيبِب
اهلل لقوله تعالى﴿ :إِن كنتم ُتِبون ٱّلل فٱتبِع ِ

ليدل على َّ
أن من عالمة حب اهلل  حب رسوله  ،وا ِّتباع سبيله ،واالقتداء بسنته،

عمال من أعمال القلوب ،واعتقا ادا لها ،قال النبي « :المرء مع
لذا كانت المحبة ا
( )1انظر :نظم الدرر .193-186/6
( )2انظر :تفسير القرآن الكريم سورة المائدة البن عثيمين .33/2
( )3انظــر :أســباب النــزول للواحــدي ص .103والعجــاب يف بيــان األســباب البــن حجــر  .678/2ولبــاب
النقول يف أسباب النزول للسيوطي ص .56وذكر ذلك من المفسـرين الطـربي  .322/6وابـن المنـذر
 .169/1وابن أبي حاتم  .633/2وابن كثير  .32/2واألثر ضعيف كما ذكره الطربي .324/6
( )4صحيح البخاري .39/8
( )5انظر :التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن .585/28
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من أحب».

ُۡ

ُ

ُ

َ

ُ

ۡ ۡ ُ
َ ذَ ذ ُ
ك ُم ٱ ذ ُ
ُۡ
ّلل ﴾ يظهر فيها إلزام
ون ُيبِب
فقوله تعالى ﴿ :قل إِن كنتم ُتِبون ٱّلل فٱتبِع ِ

المحبة ،وذلك من وجهين:

األول :إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوا نبيه ؛ ألن المعجزات د َّلت على أن اهلل 
َّ
أوجب عليكم متابعة نبيه .
الثايف :إن كنتم تحبون أن يحبكم اهلل فاتبعوا نبيه ؛ ألنكم إذا اتبعتموه فقد
أطعتم اهلل .
فجعلت المحبة مستلزمة التباع النبي  يف طاعته ،والحرص على هديه
ُ
ُۡ َ

ْ

َ

وسنته ،لذا قال تعالى بعدها توكيدا ا﴿ :قل أط ُ
ِيعوا ٱ ذ َ
ّلل َوٱ ذلر ُسول ﴾ [آل عمران،]32 :

وجعل اتباع النبي  عالمة على محبة العبد هلل  ،وشرط يف محبة اهلل للعبد
ُ
ومغفرته له.
والذي يسعى له المسلم يف حياته ،ويرجوه من ربه ،وهو غاية طلبه ومسعاه،
محبة اهلل  له؛ ألن المسلم إذا أحبه اهلل ،فبال شك هو يحب اهلل  ،ومحال أن
اهلل عبدا ا يعصيه وال يطيعه؛ ألنه  قرن محبته باتباع نبيه  ،ومحب ُة نبيه ال
يحب ُ
تكون إال بطاعته ،وطاعته ال تكون إال فيما أمر اهلل  ،وقيل:
ظهر حبـــه َ ...هــــــذا محـــــــال يف ِ
َتعصــي ِ
الق ِ
ديع
اإل َل َه َو َأ َ
ياس َب ُ
نت ُت ِ ُ ُ َّ ُ
َ
ِ
ح ِ
ِ
ِ
َلو َ
طيع
ب ُم ُ
ب ل َمن ُيح ُّ
كان ُحبُّ َك صادقًا ألَ َطع َت ُه  ...إِ َّن الـ ُم َّ
( )1صحيح البخاري ،كتـاب األدب ،بـاب :عالمـة حـب اهلل  ،39/8 رقـم الحـديث .6168 :وصـحيح
مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب :المرء مع من أحب  ،2034/4رقم الحديث.2640 :
( )2انظر :تفسير الرازي .197/5
( )3انظــر :أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل للبيضــاوي  .13/2ومــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل للســنفي
 .249/1وتفسير أبي حيان  .104/3وتفسير أبي السعود .24/2
( )4انظر :التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي .149/1
أيضــا إلــى
ـوراق ،و ُذكــر يف ديوانــه الــذي جمعــه وليــد قصــاب ص ،50وينســب ا
( )5ينســب هــذان البيتــان للـ َّ
الشافعي ،و ُذكر يف ديوانه الذي جمعه نعم زرزور ص.76
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املطلب الثالث :من اتصف بالتوكل.

َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
َ ذ
َ َ ََۡ
ب لنفضوا م ِۡن
قال تعالى﴿ :فبِما رۡحةٖ مِن ٱّللِ ِنلت لهم ولو كنت فظا غل ِيظ ٱلقل ِ
ۡ َ
ۡ َۡ َ َ َ َۡ َ َََذۡ ََ ذ ذ ذَ ُ
َ َ ۡ ُ َ
َ ُ
ّلل ُيِب
َح ۡول ِك فٱعف ع ۡن ُه ۡم َوٱ ۡس َتغف ِۡر ل ُه ۡم َوشاوِ ۡره ۡم ِِف ٱۡلم ِرۖ فإِذا عزمت فتوَّك لَع ٱّللِۚٗ إِن ٱ
ۡ
ٱل ُم َت َو ِّك َِي[ ﴾١٥٩آل عمران]159 :
ْ

أمر اهلل  نبيه  بالعفو عن أصحابه ما صدر منهم من التقصير يف حقه ،
واالستغفار لهم يف التقصير يف حق اهلل  ،فجمع بين العفو واإلحسان ،ثم أمره بأن
يشاورهم يف األمور التي تحتاج إلى استشارة ،ثم أمره بعد أن يستشيرهم ويعزم أن
يتوكل على اهلل  ،ولم يقل :فإذا عزمت فتوكل عليه ،بل أمره أن يتوكل على اهلل
ُ

ۡ

 ،وال يتَّكل على المشاورة ،ثم ع َّلل ذلك بقوله ﴿ :إ ذن ٱ ذ َ
ّلل ُيِب ٱل ُم َت َو ِّك َِي،﴾ ١٥٩
ِ

فالتوكل سبب لنيل محبة اهلل ،وهي الصفة التي تم َّيز هبا المؤمنون عن غيرهم،
ولذلك أوجب اهلل التوكل عليه.
والتوكل هو :صدق االعتماد على اهلل كفاية وحس ابا ،يف جلب المنافع ،ودفع
المضار ،مع الثقة به  ،وفعل األسباب الصحيحة ،وهو من تمام اإليمان
وعالماته" ،فالتوكل عمل القلب ،وعبوديته اعتما ادا على اهلل ،وثقة به ،والتجاء
وتفويضا إليه ،ورضا بما يقتضيه له ،لعلمه بكفايته  ،وحسن اختياره لعبده إذا
إليه،
ا
فوض إليه" ،قال سعيد بن جبير( :التوكل على اهلل  جماع اإليمان).
( )1انظــر :التفســير البســيط للواحــدي  .124/6وتفســير الســمعاين  .373/1وتفســير البغــوي .124/2
وتفسير النسفي  .306/1واللباب يف علوم الكتاب البن عادل  .20/6وتفسير أبي السعود .105/2
( )2انظر :شرح العقيدة الواسطية البن عثيمين  .185/1وشرح ثالثة األصول البن عثيمين ص.58
( )3الروح البن القيم ص.254
( )4مصــنف بــن أبــي شــيبة ،كتــاب ال ـدعاء ،بــاب :مــا يقــول إذا وقــع يف األمــر العظــيم  ،76/6رقــم األثــر:
 .29589وشعب اإليمـان للبيهقـي ،فصـل :التوكـل بـاهلل عـز وجـل والتسـليم ألمـره تعـالى -473/2
 ،474رقم األثـر .1262 :وإسـناده جيـد ،فيـه محمـد بـن فضـيل ،قـال عنـه العجلـي يف الثقـات( :ثقـة)
ص .411وانظر :هتذيب التهـذيب البـن حجـر  .226/6وفيـه ضـرار بـن مـرة ،قـال عنـه ابـن حجـر يف
التهذيب( :ثقة)  .457/4وانظر :الدر المنثور يف التفسير بالمأثور للسيوطي .12/4
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حرف القاصرون ومن
وهذه اآلية أوضح آية يف اإلرشاد إلى معنى ال َّتوكل الذي َّ
ُ

ۡ

كان على شاكلتهم معناه ،ويف قوله تعالى ﴿ :إ ذن ٱ ذ َ
ّلل ُيِب ٱل ُم َت َو ِّك َِي ﴾ ١٥٩أدب عظيم
ِ

مع الخالق ،يدل على محبة العبد ربه فلذلك أحبه اهلل؛ وألن اهلل يحب التوكل،
ويحب المتوكلين عليه؛ قرن التوكل يف القرآن الكريم بالربوبية واأللوهية م اعا ،فقال

ُۡ ُ َ َ َ ٓ َ َ ذ ُ َ َ َۡ ََذۡ ُ َۡ َ َ
اب[ ﴾٣٠الرعد ،]30 :وقال
تعالى ﴿ :قل هو ر ِّب َل إِلَٰه إَِل هو عليهِ توّكت ِإَوَلهِ مت ِ
ۡ

ۡ

َٓ َ

ذ

َ ذ ۡ

ا

َ ۡ
ذ
ۡش ِق َوٱل َم ۡغ ِر ِب َل إِلَٰ َه إَِل ُه َو فٱَّتِذهُ َوك ِيل[ ﴾٩المزمل.]9 :
تعالى﴿ :رب ٱلم ِ

***

( )1انظر :التحرير والتنوير البن عاشور .152-151/4
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املبحث الثاني
صفات من حيبهم اهلل  يف جوانب األحكام الشرعية
ذكر اهلل  محبته لعباده يف القرآن الكريم ،وجاءت تلك اآليات يف ذكر
الصفات التي يحبها اهلل  يف عباده ،وتلك اآليات تصب يف جانب واحد من
الجوانب التي يحبها اهلل  ،وهي جانب األحكام الشرعية التي شرعها اهلل 
لعباده ،وتفصيلها يف المطالب التالية:

املطلب األول :من اتصف باجلهاد

َََ
ذ َ َ
َ
ون َكث ِريٞ
ب ق َٰ َتل َم َع ُهۥ رِبِي
ا
أوال :الصرب والثبات واإلحسان ،قال تعالى﴿ :وكأيِن مِن ن ِ ٖ
َ
ذ ََ َ ُُ ْ ََ ۡ َ َ ُ ْ َ ذُ ُ
َ َ
ذ
َ
ََ َ َُ ْ َٓ َ َُ ۡ
لصَِٰب َ
ين َ ١٤٦و َما َكن
يل ٱّللِ وما ضعفوا وما ٱس َتَكن ۗۡوا وٱّلل َُيِب ٱ ِ ِ
فما وهنوا ل َِما أصابهم ِِف سب ِ ِ
ۡ َ ََ ٓ ۡ َ ََ ۡ َۡ ََ َ ُ َۡ ََ َۡ
قَ ۡول َ ُه ۡم إ ذَلٓ أن قَالُوا ْ َر ذب َنا ٱ ۡغف ِۡر َنلَا ُذنُ َ
نُصنا لَع ٱلق ۡو ِم
وب َنا ِإَوۡسافنا ِِف أم ِرنا وثبِت أقدامنا وٱ
ِ
ُۡ
ۡ َ
َ َ ذُ ُ
ۡ َ َ ُ ۡ َ ََ
َ َ َ َٰ ُ ُ ذ ُ ََ
ۡ
َ
َ
َ
اب ٱٓأۡلخِرة ِ وٱّلل ُيِب ٱلمح ِسن ِي[ ﴾١٤٨آل
ٱلكَٰف ِِرين  ١٤٧فاتههم ٱّلل ثواب ٱدلنيا وحسن ثو ِ

عمران]148-146 :

جاءت تلك اآليات على هذا النظم البديع لحمل الكالم على تثبيت المؤمنين
يف حال الهزيمة عند جهادهم العدو ،ويف حال اإلرجاف بقتل النبي  ،ومحل
العربة هو ثبات الر َّبانيين على الدين مع موت أنبيائهم ودعاهتم ،فقد روي عن عمر
ابن الخطاب " أنه كان يقرأ على المنرب سورة آل عمران ،ثم قال( :إهنا ُأ ُحد َّية) ثم
ُ

ذ

َ ٞ

َ

َ

ُ

ََ َ
ُم ذم ٌد إَِل َر ُسول ق ۡد َخل ۡت مِن ق ۡبلِهِ ٱلر ُسل ۚٗ ﴾ [آل عمران ،"]144 :ويقصد
قرأ﴿ :وما
 أن تلك اآليات وما بعدها نزلت يف يوم ُأحد؛ ليخربنا اهلل  بحال َمن َقبلنا مِن
األمم مِن ثباهتم وصربهم عند الجهاد يف سبيله.

اهلل  صفات من يجاهد يف سبيله ،وأحب فيهم صفة الصرب يف
وقد وصف ُ
( )1انظر :التحرير والتنوير .118/4
( )2تفسير ابن المنذر  .402/1والدر المنثـور  .334/2روي عـن كليـب عـن ابـن المنـذر ،وإسـناده جيـد.
انظر :الجامع الكبير للسيوطي .837/14
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جهاد األعداء ،ولم تضعف قلوهبم ،ولم يصبهم الوهن يف أبداهنم ،ولم يذ ِّلوا للعدو،
وأنَّهم لم يتَّكلوا على جهدهم به من الصرب ،بل اعتمدوا على اهلل  ،وسألوه أن
أيضا صفة اإلحسان ،وهي أن يفعل
يث ِّبت أقدامهم عند جهادهم العدو ،وأحب فيهم ا
عند جهاد األعداء كفعل هؤالء الموصوفين من سؤاله أن يث ِّبت أقدامهم ،وأن
ينصرهم ،والتوبة واالستغفار واالستنصار برهبم ،ولهذا ُذ ِّيلت تلك اآليات -بعد
ۡ

ُ

وصف اهلل المجاهدين يف سبيله -بقوله تعالىَ ﴿ :وٱ ذ ُ
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡح ِسن َِي ﴾١٤٨فأحبهم 
ۡ

َ

ُ

َ

َ

ألهنم اعرتفوا بكوهنم مسيئين ،حيث قالواَ ﴿ :ر ذب َنا ٱغف ِۡر نلَا ذنُ َ
وب َنا ۡ َ
ِإَوۡساف َنا ِ ٓ
ِف أ ۡم ِرنَا﴾،

سماهم اهلل محسنين.
فلما اعرتفوا بذلك َّ
َّ

ولـما مدح اهلل المجاهدين الصابرين المحسنين ،مدحهم ا
أوال بصفات النفي،
َّ
َ

ْ

ٓ َ

ْ

ْ

َ

َ
َ َ َُ َ َ َُ ۡ
يل ٱ ذّللِ َو َما َض ُع ُفوا َو َما ٱ ۡس َتَكنُ ۗۡوا ﴾ ،ثم ذ َّيلت
فقال تعالى﴿ :فما وهنوا ل ِما أصابهم ِِف سب ِ ِ
َ ذُ ُ
ذ
لصَِٰب َ
ين  ،﴾١٤٦ثم مدحهم ثان ايا بصفات
اآلية بحب اهلل الصابرين﴿ :وٱّلل ُيِب ٱ ِ ِ
ۡ

َ

ُ

َ

َ

َ

َۡ

ِف أ ۡمرنَا َوثب ۡ
اإلثبات ،فقال تعالىَ ﴿ :ر ذب َنا ٱغف ِۡر نلَا ذنُ َ
ت أق َد َام َنا َوٱ ُ ۡ
وب َنا ۡ َ
ِإَوۡساف َنا ِ ٓ
نُصنَا﴾،
ِ
ِ
ُ

ۡ

وذيلت اآلية بحب اهلل المحسنينَ ﴿ :وٱ ذ ُ
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡحسِ ن َِي.﴾١٤٨
َّ

ولـ َّما ذكر اهلل حال المجاهدين وما كانوا عليه من الجلد والصرب وعدم الوهن
واالستكانة للعدو ،وذلك كله من األفعال النفسانية التي يظهر أثرها على الجوارح،
ذكر ما كانوا عليه من اإلنابة واالستغفار وااللتجاء إلى اهلل تعالى بالدعاء ،وحصر
قولهم يف ذلك القول ،فلم يكن لهم ملجأ وال مفزع إال إلى اهلل تعالى ،وال قول إال
وجعل
هذا القول،
فجعل مع األفعال -عدم الوهن والضعف واالستكانة -الصربُ ،
ُ
مع األقوال -االستغفار والدعاء -اإلحسان.
( )1انظر :تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان للسعدي ص.151
( )2انظر :تفسير الرازي .382/9
( )3انظر :تفسير الرازي  .381/9بتصرف
( )4انظر :تفسير أبي حيان  .373/3وتفسير أبي السعود  .96/2ومحاسن التأويل للقاسمي .425/2
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والمتأمل يف حال المجاهدين المحسنين يف استغفارهم ودعائهم حال الجهاد،

قدَّ موا يف قولهم اعرتافهم بالذنب والتقصير واإلسراف ،فقالواَ ﴿ :ر ذب َنا ٱ ۡغف ِۡر َنلَا ُذنُ َ
وب َنا
ۡ َ ََ ٓ َ َ
يتضمن ثواب اآلخرة؛ َّ
ألن هذا مرادهم وغايتهم من اهلل ،
ِف أ ۡم ِرنا﴾ ،وهذا َّ
ِإَوۡسافنا ِ
ثم قالواَ ﴿ :و َثب ۡ
ت أ َ ۡق َد َام َنا َوٱ ُ ۡ
يتضمن ثواب الدنيا ،ثم أخرب تعالى أنه
نُصنَا﴾ ،وهذا
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ َ ُ ُ ذُ َ َ
َۡ َ ُ ۡ َ َ
اب ٱٓأۡلخ َِرة ِ ﴾ ،فأخرب بما
منحهم الثوابين فقال﴿ :فاتهَٰهم ٱّلل ثواب ٱدلنيا وحسن ثو ِ

إشعارا لهم بقبول دعائهم وإجابتهم
أعطاهم مقدَّ اما مِن ذكر ثواب الدنيا؛ ليكون ذلك
ا

بالحسن داللة على فضله وتقدُّ مه ،وأنه هو المعتد
إلى طلبهم ،وخص ثواب اآلخرة ُ
أيضا مناسبة آلخر
به عنده  ،وترغي ابا يف طلب ما يحصله مِن العمل الصالح ،و ا
اآلية من ُح ِّبه  للمحسنين.

ذ ذَ ُ
ذ َ َ ُ َ
ِين يُقَٰت ِلون ِِف
ّلل ُيِب ٱَّل
ثان ايا :وحدة الصف عند قتال األعداء ،قال تعالى﴿ :إِن ٱ
َسبيلهِۦ َص افا َك َأ ذن ُهم ُب ۡن َيَٰ ٞن ذم ۡر ُص ٞ
وص[ ﴾٤الصف]4 :
ِ ِ

جاء يف سبب نزول هذه السورة -عند الرتمذي بإسناد صحيحَّ -
أن عبداهلل بن
ِ
أي
َ
سالم قال« :قعدنا نفر من أصحاب رسول اهلل  فتذاكرنا ،فقلنا :لو نعلم َّ

َۡ
األعمال أحب إلى اهلل لعملناه ،فأنزل اهلل تعالى ﴿ َس ذب َح ِ ذّللِ َما ِف ٱ ذ َ
ت َو َما ِِف ٱۡل ِ
لسمَٰ َو َٰ ِ
ۡرضۖ
ِ
َّ
َ
َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ َٰٓ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ون[ ﴾٢الصف،]2-1 :
وهو ٱلع ِزيز ٱۡلكِيم ١يأيها ٱَّلِين ءامنوا ل ِم تقولون ما َل تفعل

سالم« :فقرأها علينا رسول اهلل  ،»فأخرب  أنَّه يحب َمن يثبت
قال عبد اهلل بن َ
يف الجهاد يف سبيله ويلزم مكانه.
( )1انظر :تفسير أبي حيان  .375-374/3بتصرف
( )2سنن الرتمذي ،أبواب تفسير القرآن ،باب :ومـن سـورة الصـف  ،412/5رقـم الحـديث .3309 :وهـو
حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين .انظــر :المســتدرك للحــاكم  .248/2وانظــر :أســباب النــزول
للواحدي ص .427-426ولباب النقول ص .195والصـحيح المسـند مـن أسـباب النـزول للـوادعي
ص .212والمحرر يف أسباب النزول للمزيني .1005-1003/2
( )3انظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج  .164/5وزاد المســير  .278/4وتفســير القرطبــي .81/18
وتفسير ابن كثير .107/8
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ِ
ولع َظم هذا العمل -وهو اصطفاف المجاهدين يف سبيل اهلل ص ًّفا ،-وأنَّه من
سماه:
أحب األعمال إلى اهلل؛ َّبوب البخاري يف صحيحه يف كتاب الجهاد والسير با ابا َّ
(باب :عمل صالح قبل ِ
القتال ،وقال أبو الدرداء« :إنما تقاتلون بأعمالكم» ،وقوله:
َ َ
ََُ ۡ
َ ذ َ َُ ُ ْ َ َۡ ُ َ
ْ َُ ُ َ َ َۡ ُ َ
يأي َها ٱ ذَّل َ
﴿ َٰٓ
ِند ٱّللِ أن تقولوا َما َل تف َعلون٣
ِب َمق ًتا ع
ِين َء َام ُنوا ل َِم تقولون َما َل تف َعلون ٢ك
َ
ذ ذَ ُ
ذ َ َ ُ َ
ون ِف َسبيلهِۦ َص افا َكأ ذن ُهم ُب ۡن َيَٰ ٞن ذم ۡر ُص ٞ
وص[ ﴾٤الصف.)]4-2 :
ّلل ُيِب ٱَّل
إِن ٱ
ِين يُقَٰت ِل ِ ِ ِ

ويف اآلية وصف دقيق لحال المؤمنين المجاهدين الذين يقاتلون العدو،

فوصفهم اهلل تعالى أنَّهم يقاتلون ص افا ،وشبههم بالبناء المرصوص المتين الثابت
الذي ال يزول ،قال قتادة( :ألم تر إلى صاحب البنيان كيف ال يحب أن يختلف
أمرهَّ ،
وصف المؤمنين يف قتالهم،
وإن اهلل
َ
بنيانه؟ كذلك تبارك وتعالى ال َيختلف ُ
وص َّفهم يف صالهتم ،فعليكم بأمر اهلل فإنه عصمة لمن أخذ به).

مناسبة عميقة لما َقبلها من اآليات يف آخر السورة قبلها
ويف افتتاح هذه السورة َ

َ َٰٓ َ َ ذ َ َ ُ ْ َ َ َ ذ ْ َ ً َ
بٱ ذُ
ض َ
ّلل
وهي سورة الممتحنة -عند قوله تعالى﴿ :يأيها ٱَّلِين َءامنوا َل تت َول ۡوا ق ۡوما غ ِ
َ
ۡ
ْ
َ
َ
ۡ ُ
َ
َعل ۡي ِه ۡم ق ۡد يَئ ِ ُسوا م َِن ٱٓأۡلخ َِرة ِ ك َما يَئ ِ َس ٱلك ذف ُار م ِۡن أ ۡص َحَٰ ِب ٱل ُق ُبورِ[ ﴾١٣الممتحنة،]13 :

فاختمت الممتحنة باألمر بتنزيهه  عن تولي َمن يخالف أمره بالتولي عنهم
والرباءة منهم ،وافتتحت الصف بالحث على الجهاد يف سبيله ،فاقتضى ذلك -أي:
يف سورة الممتحنة -إثبات العداوة بينهم ،فحض  على الثبات إذا لقي المؤمنون
يف الحرب أعداءهم.

املطلب الثاني :من اتصف بالطهارة

ََۡ َُ َ َ َ ۡ
ُۡ ُ َ َا َ ۡ َ ُ ْ
َتلوا
الحس َّية ،قال تعالى﴿ :وي
أوال :الطهارة
ا
سلونك ع ِن ٱل َم ِ
ح ِۖ
ِّ
يض قل هو أذى فٱع ِ
َۡ
ٓ
َ َ َ ۡ َ ُ ُ ذ َ ذ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ذ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ذ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ ذ ُ ذ َذ
يض وَل تقربوهن حَّت يطهرن فإِذا تطهرن فأتوهن مِن حيث أمركم ٱّللۚٗ إِن ٱّلل
ح ِ
ٱلن َِسا َء ِِف ٱلم ِ
ُ
ذ َ
حب ٱل ۡ ُم َت َطهر َ
ين[ ﴾٢٢٢البقرة]222 :
ُيِب ٱ ذتلوَٰبِي َو ُي ِ
ِ ِ
( )1صحيح البخاري .20/4
( )2جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي  .357/23وتفسير ابن أبي حاتم  .3354/10والدر المنثور
.1470/8
( )3انظر :تفسير أبي حيان  .164/10ونظم الدرر .2/20
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الحس َّية للمرأة والرجل والولد ،لذا جاءت
جاءت هذه اآلية يف ِذكر الطهارة
ِّ
َا

كلمة ﴿أذى﴾ من َّكرة؛ لبيان أن األذى ال يقتصر على المرأة فقط ،بل هو أذى لزوجها
وجنينها ،فوجبت الطهارة الحسية.

ومما يدل على َّ
أن الطهارة هنا طهارة حسية ما ورد يف قوله تعالىَ ﴿ :ي ۡط ُه ۡر َن﴾

من قراءات متواترة ،فقد جاءت بالتخفيفَ ﴿ :ي ۡط ُه ۡر َن﴾ ،وجاءت بالتشديد:

﴿ َي ذط ذه ۡر َن﴾ ،قال مكي ( :مخف افا على معنى ارتفاع الدم وانقطاعه ،ولكن لم تتم
َۡ

َ َ

َ
َ
ُ ُ
وه ذن﴾ ،فبهذا تمت الفائدة
الفائدة إال بقوله﴿ :فإِذا ت َط ذه ۡرن﴾ ،أي :بالماء﴿ ،فأت
والحكم؛ ألن الكالم متصل بعضه ببعض ،فال يحسن أن يكون ﴿ َي ۡط ُه ۡر َن﴾ مخف افا تتم

عليها الفائدة والحكم؛ ألنه يوجب إتيان المرأة إذا انقطع عنها الدم وإن لم تتطهر
َ َ

بالماء ،ويكون قوله﴿ :فإِذا َت َط ذه ۡر َن﴾ ال فائدة له  ،...فمع التخفيف بيان الشرطين

اللذين مع وجودهما توطأ الحائض ،وهما :انقطاع الدم ،والتطهر بالماء ... ،وقرأ

الباقون بفتح الهاء مشدَّ ادا على معنى التطهير بالماء ،دليله إجماعهم على التشديد يف
َ َ

قوله﴿ :فإِذا َت َط ذه ۡر َن﴾).

ۡ

حب ٱل ُم َت َطهر َ
ين ،﴾٢٢٢ولم يقل :المتطهرات،
والمتأمل يجد أن اهلل  قالَ ﴿ :و ُي ِ
ِ ِ
ۡ

وإنما جرى قبل ذلك ذكر ال َّتطهر للنساء؛ ألن ذلك بذكر ﴿ٱل ُم َت َطهر َ
ين ﴾٢٢٢يجمع
ُ
ِ ِ

الرجال والنساء ،ولو ذكر ذلك بذكر المتطهرات ،لم يكن للرجال يف ذلك حظ،

( )1انظر :التحرير والتنوير .365/2
( )2قرأها بالتشديد :شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ،وقرأهـا البـاقون بـالتخفيف .انظـر :التيسـير يف
القراءات السبع ألبي عمرو الداين ص .295-294والنشر يف القراءات العشر البن الجزري .227/2
( )3هو :مكي بن أبـي طالـب حمـوش بـن محمـد بـن مختـار األندلسـي القيسـي ،أبـو محمـد ،مقـرئ ،عـالم
بالتفسير والعربية ،من أهل التبحـر يف علـوم القـرآن ،ولـد يف القيـروان سـنة 355ه ،وسـكن قرطبـة سـنة
393هـ وخطب وأقرأ بجامعها ،ثم تويف فيها سنة 437هـ .انظر :إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة للقفطـي
 .313/3ومعرفـة القـراء الكبــار علـى الطبقــات واألعصـار للـذهبي ص .220والبلغــة يف تـراجم أئمــة
النحو واللغة للفيروزآبادى ص .297وطبقات المفسرين لألدنه وي ص.114
( )4انظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجتها لمكي  .294-293/1بتصرف
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جميع عباده المكلفين ،إذ كان
وكان للنساء خاصة ،فذكر اهلل تعالى ذكره بالذكر العام
َ
قد تع َّبد جمي َعهم بالتطهر بالماء ،وإن اختلفت األسباب التي توجب التطهر عليهم
بالماء يف بعض المعاين ،واتفقت يف بعض.
وقد جاءت السنة النبوية يف تبيين كيفية هذه الطهارة ،فقال « :تأخذ إحداكن
ماءها وسدرهتا ،فتطهر فتحسن الطهور ،ثم تصب على رأسها فتدلكه دل اكا شديدا ا
حتى تبلع شؤون رأسها ،ثم تصب عليها الماء ،ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا».
والنصوص يف الطهارة الحسية والمعنوية كثيرة ،جاءت يف الكتاب والسنة؛
تطهر نال محبة اهلل  ،واآليـــة
الهتمام هذا الدين العظيم بشأن الطهارة ،فمن َّ
أيضا فيها طهارة معنوية -سيأيت الحديث عنها بإذن اهلل تعالى.-
ا

ََۡ َُ َ َ َ ۡ
ُۡ ُ َ َا َ ۡ َ ُ ْ
َتلوا
ثان ايا :الطهارة المعنو َّية ،قال تعالى﴿ :وي
سلونك ع ِن ٱل َم ِ
ح ِۖ
يض قل هو أذى فٱع ِ
ۡ
َ
ۡ
ٓ
ََ َۡ َُ ُ
ّلل إ ذن ٱ ذ َ
وه ذن َح ذ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ذ ۡ َ َ ُ ُ ذ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ ذ ُ
ّلل
يض وَل تقرب
ح ِ
ٱلن َِسا َء ِِف ٱل َم ِ
َّت يطهرن فإِذا تطهرن فأتوهن مِن حيث أم َركم ٱ ۚٗ ِ
ُ
َ ذ َ ذَ ُ ْ َ ۡ ا
ذ َ
ََُۡ
َ
جدا
ُيِب ٱ ذتلوَٰبِي َو ُي ِ
حب ٱلمتط ِه ِرين[ ﴾٢٢٢البقرة ،]222 :وقال تعالى﴿ :وٱَّلِين ٱَّتذوا مس ِ
ۡ
َ ُ َ ُ
َ ا َ ُ ۡ ا َ َ ۡ َ َۢ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ا
ار َب ٱ ذ َ
ّلل َو َر ُس َ ُ
ادا ل َِم ۡن َح َ
ولۥ مِن ق ۡبل ۚٗ َوَلَ ۡحل ِف ذن إِن
ِضارا وكفرا وتف ِريقا بي ٱلمؤ ِمن ِي ِإَورص
ِ
ُ
َ
َ
َ
ذ
َ َ ۡ َ ٓ ذ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ذ ُ َ ۡ َ ُ ذ ُ ۡ َ َ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
كَٰذِبُون َ ١٠٧ل تق ۡم فِيهِ أبَ اداۚٗ ل َمسۡ
ى مِنۡ
ج ٌد أس َِس لَع ٱ ذتلق َو َٰ
أردنا إَِل ٱۡلسنۖ وٱّلل يشهد إِنهم ل
ِ
َ
ۡ
ْ
ٞ
ُ
ُ
َ
أ َ ذول يَ ۡوم أ َ َحق أَن َت ُق َ
ون أن َي َت َط ذه ُر ۚٗوا َوٱ ذ ُ
ّلل ُيِب ٱل ُم ذطهر َ
ين[ ﴾١٠٨التوبة:
وم فِي ٖۚهِ فِيهِ رِ َجال ُيِب
ِ ٍ
ِ ِ

]108-107

ُ
يف اآلية األولى جاءت اآلية صريحة بوجوب الطهارةّ ،
وأن اهلل ُ﴿ يِب
ذ َ
حب ٱل ۡ ُم َت َطهر َ
ين ،﴾٢٢٢فمن أراد أن ينال محبة اهلل  عليه بالطهارة الحسية -
ٱ ذتلوَٰبِي َو ُي ِ
ِ ِ

طهر مِن
وقد سبق الكالم عنها -وبالطهارة المعنوية ،فالطهارة المعنوية هنا هي ال َّت ُّ

( )1انظر :تفسير الطربي .397-396/4
( )2صحيح مسلم ،كتاب الحيض ،بـاب :اسـتحباب اسـتعمال المغتسـلة مـن الحـيض فرصـة مـن مسـك يف
موضع الدم  ،261/1رقم الحديث.332 :
( )3انظر :تفسـير الطـربي  .744-742/3وتفسـير ابـن أبـي حـاتم  .403/2والنكـت والعيـون للمـاوردي
 .284-283/1والبسـيط للواحـدي  .180-179/4وتفسـير الراغـب األصـفهاين  .485/1وتفسـير
ابن عطية  .299/1وتفسير ابن الجوزي  .191-190/1والدر المنثور .626-625/1
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الذنوب بالتوبة ،فالتوبة هي طهارة معنوية ،وقد جاءت بصيغة المبالغة ﴿ٱ ذتل ذوَٰب َ
ي﴾؛
ِ

لتفيد محبة اهلل  لمن تتكرر منه التوبة مرة بعد أخرى؛ ألن ف َّعال أبلع من فاعل،
وزيادة المبنى تدل على زيادة يف المعنى ،فاإلنسان يقع يف الذنوب مرة بعد أخرى،

فإذا أحدث لكل ذنب توبة؛ فإن اهلل يحبه ،وإذا كان هذا يف حق من كثرت ذنوبه
وكثرت توبته ،فمن ق َّلت ذنوبه كانت محبة اهلل له بالتوبة مِن باب َأولى.
فرحا بتوبة
ومن أدلة السنة النبوية على محبة اهلل  للتوابين قوله « :هلل أشد ا
أحدكم مِن أحدكم بضالته إذا وجدها».
فاآليــة تــدل علــى حســن أســلوب القــرآن الكــريم؛ ألهنــا جمعــت بــين الطهــارة
الحسية ،والطهارة المعنوية ،قال ابـن القـيم( :فـاعلم أن هاهنـا أربعـة أمـور :أمـران
حسـ َّيان ،وأثـر
حس َّيان ،وأمران معنو َّيـان ،فالنجاسـة التـي تـزول بالمـاء هـي ومزيلهـا ِّ
ِّ
الخطايا التي تزول بالتوبة واالستغفار هي ومزيلها معنو َّيان ،وصالح القلـب وحياتـه
ونعيمه ال يتم إال هبذا وهذا).
وقد ُقدِّ مت الطهارة المعنوية يف هذه اآلية علـى الطهـارة الحسـية؛ للتنويـه بشـأن
التوبة عند ذكر ما يدل على امتثال ما أمـرهم اهلل بـه مـن اعتـزال النسـاء يف المحـيض،
طهر ،أيَّ :
أيَّ :
أن ن َّيـة االمتثـال أعظـم مِـن تحقـق مصـلحة
إن التوبة أعظم شأ انا من ال َّت ُّ
طهر لكم؛ ألن التوبة تطهر روحاين ،والتطهر تطهر ُجثماين.
ال َّت ُّ

ُۡ
َۡ َ
ويف اآلية الثانية -وهي قوله تعالىَ ﴿ :وٱ ذَّل َ
ِين ٱ ذَّتَ ُذوا ْ َم ۡسج ادا ِ َ
ِض اارا َوكف ارا َوتف ِريقَۢا
ِ
ََۡ ُۡ ۡ َ ۡ َ ا
ولۥ مِن َق ۡب ُل َو ََلَ ۡحل ُِف ذن إ ۡن أَ َر ۡدنَا ٓ إ ذَل ٱ ۡ ُ ۡ َ
ن َوٱ ذ ُ
ار َب ٱ ذ َ
ّلل َو َر ُس َ ُ
ادا ل َِم ۡن َح َ
ّلل
بي ٱلمؤ ِمن ِي ِإَورص
ۡلس َٰ ۖ
ِ
ِ
ۚٗ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ذ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ى م ِۡن أ ذول يَ ۡوم أ َحق أن تق َ
َا َ ۡ
َۡ َ ُ ذُ ۡ َ َ ُ
ۡ
ج ٌد أس َِس لَع ٱ ذتلق َو َٰ
وم
ِ ٍ
يشهد إِنهم لكَٰذِبون َ ١٠٧ل تقم فِيهِ أبداۚٗ لمس ِ

( )1انظر :مجموع الفتاوى والرسائل البن عثيمين .192/8
( )2صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب :يف الحض على التوبة والفرح هبا  ،2102/4رقم الحديث.2675 :
( )3انظر :تفسير القرآن الكريم سورة الفاتحة والبقرة البن عثيمين .86/3
( )4إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم .57/1
( )5انظر :التحرير والتنوير .370/2
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ُ ٞ

َ

ْ

ُ

ۡ

َ
ون أن َي َت َط ذه ُر ۚٗوا َوٱ ذ ُ
ّلل ُيِب ٱل ُم ذطهر َ
ين[ ﴾١٠٨التوبة -]108-107 :داللة
فِي ٖۚهِ فِيهِ رِ َجال ُيِب
ِِ

على َّ
أن التوبة طهارة معنوية.

ومن األدلة على أن الطهارة يف هذه اآلية طهارة معنوية ما روي عن األعمش
أ َّنه قال عند قوله تعالىَ ﴿ :وٱ ذ ُ
ّلل ُُيِب ٱل ۡ ُم ذطهر َ
والمتطهر من
ين( :﴾١٠٨التوبة مِن الذنب،
ِّ
ِ ِ
الشرك).

أيضا عن أبي العالية
وروي ا

َ ذُ ُ
ّلل ُيِب
عندما توضأ أحدهم وقرأ﴿ :وٱ

ٱل ۡ ُم ذطهر َ
ين ﴾١٠٨فقالَّ ( :
إن ال ُّطهور بالماء لحسن ،ولكنهم المتطهرون مِن الذنوب).
ِِ

وقد جاء يف سبب نزول هذه اآلية أثر يدل على أهنا تحتمل الطهارتين ،الطهارة

الحسية والطهارة المعنوية ،فالطهارة المعنوية ما ُذكر يف األثرين السابقين ،والطهارة
الحسية َّ
أن اآلية نزلت يف حرص أهل ُقباء على الطهارة ،وهي :االستنجاء بالماء ،فقد

َ  َََ َ َ ُ ٞذُ ْ
جاء عن النبي  أنه قال" :نزلت هذه اآلية يف أهل قباء﴿ :فِيهِ رِجال ُيِبون أن يتطهر ۚٗوا
َوٱ ذ ُ
ّلل ُُيِب ٱل ۡ ُم ذطهر َ
ين ،﴾١٠٨قال« :كانوا يستنجون بالماء ،فنزلت هذه اآلية فيهم» .
ِِ

تطهر ،سواء الطهارة المعنوية ،أو
فتلك اآليتان تدالن على محبة اهلل  لمن َّ

الطهارة الحسية ،ومن جمع بين الطهارتين نال محبة اهلل  ،وهو أن يتطهر من
الـري،
( )1هو :التابعي سليمان بن مهران األسدي بالوالء ،أبو محمد ،الملقـب بـاألعمش ،أصـله مـن بـالد
ّ
ومنشأه ووفاته يف الكوفة ،ولد سنة 61ه ،وتويف سنة 148ه ،كان عالـ اما بالقرآن والحـديث والفـرائض.
انظر :طبقات الحفاظ للذهبي  .116/1وهتذيب التهذيب البن حجر .222/4

( )2انظر :تفسير ابن أبي حاتم .1883/6
( )3هو :التابعي رفيع بن مهـران البصـري الفقيـه المقـرىء ،أبـو العاليـة ،أدرك الجاهليـة ،وأسـلم بعـد مـوت
النبــي  بســنتين ،تــويف ســنة 93ه يف واليــة الحجــاج .انظــر :طبقــات الحفــاظ  .50-49/1وهتــذيب
التهذيب  .284/3وطبقات المفسرين للداوودي .179-178/1
( )4انظر :تفسير ابن أبي حاتم .1883/6
( )5سنن الرتمذي ،أبـواب تفسـير القـرآن ،بـاب :ومـن سـورة التوبـة  ،280/5رقـم الحـديث .3100 :قـال
األلباين يف إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل( :صحيح) .84/1
( )6ذكر سبب النـزول مـن المفسـرين الطـربي  .487/14وابـن أبـي حـاتم  .1883/6والبغـوي .390/2
والقرطبي  .259/8وابن كثير  .187/4وذكرها السيوطي يف لباب النقول ص.112
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الذنوب والمعاصي ،وأن يتطهر من األوساخ واألحداث ،وجاء يف الصحيحين
نجس» ،قال النووي( :وهذا الحديث أصل
عن النبي  أنه قال« :المؤمن ال َي ُ
عظيم يف طهارة المسلم).

املطلب الثالث :من اتصف بالعدل يف احلكم

ذكر العلماء الفرق بين القسط والعدل ،وجعلوا القسط أدق وأ هر وأبين من

العدل؛ َّ
ألن القسط يكون يف المكيال ،لذلك سمي المكيال قس اطا ،والميزان قس اطا؛
اهرا ،والعدل يكون ما يخفى على
ألنه يصور لك العدل يف الوزن حتى تراه
ا
اإلنسان.
وقد جاء يف القرآن الكريم بعض اآليات التي تدل على محبة اهلل  للمقسطين ،وهي:

أوال :العدل يف الحكم بين المؤمنين ،قال تعالىِ﴿ :إَون َطآئ َف َتان م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِي
ا
ِ ِ
َ
ُ
َ
ۡ
َ
َ
ْ
ْ
ذ
ُ
ذ
ٱ ۡق َت َتلُوا ْ فَأ ۡصل ُِحوا بَ ۡي َن ُه َما فَإ َۢن َب َغ ۡ
ت إ ِ ۡح َدى َٰ ُه َما َلَع ٱۡل ۡخ َر َٰ
ِف َء إ ِ َٰٓ
َّت تَ ِ ٓ
ى فَ َقَٰت ِلوا ٱل َِّت َت ۡب ِِغ َح ذ َٰ
َل أ ۡم ِر ٱّللِۚٗ
ِ
َ ََٓ ۡ ََ ۡ ُ ْ ََُۡ َ ۡ َ ۡ ََۡ ُ ْٓ ذ ذَ ُ
ُۡۡ
َ
فإِن فاءت فأصل ِحوا بينهما ب ِٱلعد ِل وأقسِطوا إِن ٱّلل ُيِب ٱلمقسِ ِطي[ ﴾٩الحجرات]9 :

هذه اآلية تضمنت هني المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ،ويقاتل بعضهم

فإن على غيرهم من المؤمنين ْ
بعضا ،وأي اضا إن وقع البغي واالقتتال َّ
أن يتالفوا هذا الشر
ا
الصلح ،ويسلكوا
الكبير باإلصالح فيما بينهم ،وال َّتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به ُّ
ََ ۡ ۡ َ ُ َ ََ ُ
لَع ٱ ۡۡل ۡخ َر َٰ
ى
الطريق الموصلة إلى ذلك ،فإن صلحتا فهذا المرجو ،وإن ﴿بغت إِحدىَٰهما
َ َ
ُ ْ ذ
َّت تَ ِ ٓ
فَ َقَٰت ِلوا ٱل َِّت َت ۡب ِِغ َح ذ َٰ
ِف َء إِ ََٰٓل أ ۡم ِر ٱ ذّللِۚٗ﴾ أي :ترجع إلى ما حد اهلل ورسوله ،مِن فعل الخير
( )1انظر :تفسير السعدي ص.351
( )2صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب :غسل الميت ووضـوئه بالمـاء والسـد  .73/2وصـحيح مسـلم،
كتاب الحيض ،باب :الدليل على أن المسلم ال ينجس  ،282/1رقم الحديث.371 :
( )3شرح النووي على مسلم .66/4
( )4انظــر :المســائل واألجوبــة يف الحــديث والتفســير البــن قتيبــة ص .199والفــروق اللغويــة للعســكري
 .234/1ومشارق األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عيـاض  .192/2والنهايـة يف غريـب الحـديث
واألثر البن األثير .60/4
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ََ
ۡ
ْ
َ َٓ
وترك الشر ،الذي مِن أعظمه االقتتال ،ثم قال تعالى﴿ :فإِن فا َء ۡت فأ ۡصل ُِحوا بَ ۡي َن ُه َما ب ِٱل َع ۡد ِل﴾

الصلحَّ ،
الصلح قد يكون
فإن ُّ
هذا أمر من اهلل  بالصلح ،وكذلك أمرهم بالعدل يف ُّ

ذ ذَ ُ
ّلل ُيِب
ولكن ال يكون بالعدل ،بل بالظلم ،فهذا ليس هو الصلح المأمور به﴿ ،إِن ٱ
ۡ ۡ
سط َ
ي ﴾٩أي :العادلين يف حكمهم بين الناس ويف جميع الواليات التي تولوها،
ٱل ُمق ِ ِ

حتى إ َّنه قد يدخل يف ذلك عدل الرجل يف أهله ،وعياله يف أدائه حقوقهم ،فاهلل  وهب

محبته لمن يعدل ،وتحمل اآلية على العموم يف القسط؛ ألهنا لم تخصص يف العدل
والقسط بين المقتتلين من المؤمنين يف اآلية.

ََ
ۡ
ْ
والمتأمل يف اآلية يجد أن قوله تعالى﴿ :فأ ۡصل ُِحوا بَ ۡي َن ُه َما ب ِٱل َع ۡد ِل﴾ كاف ايا يف األمر

أن يصلح بينهم بالعدل ،ولكنَّه  أمر بالقسط بعد ما أمر به يف إصالح ذات ال َب ْين
ْ
َۡ
ٍ
مفض إلى أشرف درجة وأرفع
بالعدل فقال تعالىَ ﴿ :وأقس ُِط ٓوا ﴾ أي :يف كل أمر
منزلة ،وهي محبة اهلل .

وجاء يف الحديث الصحيح عن النبي  أنه قال« :إن المقسطين عند اهلل على منابر
من نور ،عن يمين الرحمن  ،وكلتا يديه يمين ،الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما
َو ُلوا» ،وفيه دليل على محبة اهلل  لمن أقسط وعدل يف جميع الواليات.

ذ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ذ ُ َ ذ َ َ
ِين ل ۡم
ثان ايا :العدل يف الحكم مع المشركين ،قال تعالىَ﴿ :ل ينههكم ٱّلل ع ِن ٱَّل
ُ
َ َٰ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ ۡ ذ ذ َ ُ
َ ُۡ
ُ َ َٰ ُ ُ ۡ
ِين َول ۡم َي ِر ُجوكم مِن دِي ِركم أن تِبوهم وتقسِطوا إَِل ِه ۚٗم إِن ٱّلل ُيِب
يقت ِلوكم ِِف ٱدل ِ
ۡ ۡ
سط َ
ي[ ﴾٨الممتحنة]8 :
ٱل ُمق ِ ِ

يف هذه اآلية أمر اهلل عن الرب والصلة ،والمكافأة بالمعروف ،والقسط للمشركين

من األقارب وغيرهم ،إن لم يقاتلوكم يف الدين ،ويخرجوكم من دياركم ،فليس
( )1انظر :تفسير الطربي  .296/22والكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل للزمخشـري  .366/4وتفسـير
البيضــاوي  .135/5وتفســير النســفي  .352/3وتفســير ابــن عــادل  .542-541/17وتفســير أبــي
الســعود  .120/8وفــتح القـــدير للشــوكاين  .74/5وتفســير القاســـمي  .526/8وتفســير الســـعدي
ص .800والتحرير والتنوير .242/26
( )2انظر :تفسير الرازي .106/28
( )3صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب :فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة الجائر  ،1458/3رقم الحديث.1827 :
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عليكم جناح أن تصلوهم ،وتقسطوا إليهم ،فإن الرب والصلة يف هذه الحالة ال محذور
فيها وال مفسدة ،خاصة إن كانوا من األقارب ،ففي اآلية رخصة من اهلل  يف صلة
الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم.
سماه( :باب :الهدية للمشركين ،وقال اهلل
وقد َّبوب البخاري يف صحيحه با ابا َّ

ُ
َ ُۡ
ذ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ذ ُ َ ذ َ َ ۡ ُ َ َٰ ُ ُ ۡ
ِين َول ۡم َي ِر ُجوكم مِن
تعالى :قال تعالىَ﴿ :ل ينههكم ٱّلل ع ِن ٱَّلِين لم يقت ِلوكم ِِف ٱدل ِ
َ َٰ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ ۡ ذ ذ َ ُ
ۡ ۡ
سط َ
ي.)﴾٨
دِي ِركم أن تِبوهم وتقسِطوا إَِل ِه ۚٗم إِن ٱ
ّلل ُيِب ٱل ُمق ِ ِ

ومما يدل على أن الرب والصلة -مع المشركين الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم

يخرجوهم من ديارهم -يكون َأولى لألقربين؛ ما جاء عند البخاري من حديث
أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما قالت( :أتتني أمي راغبة يف عهد النبي ،
ذ
فسألت النبي ِ :
آص ُل َها؟ قال« :نعم» ،قال ابن عيينة  :فأنزل اهلل تعالى فيهاَ﴿ :ل
ُ
ذ

َ

ُ ُ

َ ۡ َ َٰ ُ ُ ذ ُ َ
ۡ
َ ۡ ُ َ َٰ
ِين﴾ ).
ينههكم ٱّلل ع ِن ٱَّلِين لم يقت ِلوكم ِِف ٱدل ِ

( )1انظر :تفسير البغوي  .95/8وتفسير ابن كثير  .90/8وتفسير السعدي ص.856
( )2انظر :تفسير القرطبي .59/18
( )3صحيح البخاري ،كتاب الهبة وفضلها ،والتحريض عليها .164/3
( )4هو :سفيان بن عيينة بن ميمون الهاللي الكويف ،أبو محمـد ،محـدِّ ث الحـرم المكـي ،ولـد بالكوفـة سـنة
107ه ،وسكن مكة وتويف هبا سنة 198ه ،كان حاف اظا ثقة ،واسع العلم كبير القد .انظر :هتذيب الكمـال
يف أسماء الرجال للمزي  .347/22وطبقات الحفاظ للذهبي .193/1
( )5التصريح يف سبب نزول هذه اآلية هنا جاء فقط يف البخاري من طريق سـفيان بـن عيينـة ،ولـم يصـرح بـه
غيره بسبب النزول ،ولم يذكر المفسرون هذا السبب ،ومن ذكـره ذكـره بصـيغة التضـعيف (قيـل) ،قـال
ابن حجر يف الفتح( :زاد يف األدب عقب حديثه عن الحميدي عن بـن عيينـة ،قـال بـن عيينـة :فـأنزل اهلل
ذ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ذ ُ َ ذ َ َ ۡ ُ َ َٰ ُ ُ ۡ
ِين﴾ ،وكـذا وقـع يف آخـر حـديث عبـد اهلل بـن الزبيـر،
فيهاَ﴿ :ل ينههكم ٱّلل ع ِن ٱَّلِين لم يقت ِلوكم ِِف ٱدل ِ
ولعل ابن عيينة تل َّقاه منه ،وروى بن أبي حاتم عن السدي :أهنا نزلت يف ناس من المشركين كـانوا ألـين
شيء جان ابا للمسلمين ،وأحسنه أخال اقـا ،قلـت :وال منافـاة بينهمـاَّ ،
السـبب خـاص ،واللفـظ عـام،
فـإن َّ
فيتنــاول كــل َم ـن كــان يف معنــى والــدة أســماء)  .234/5وانظــر :نيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار
للشوكاين  .7/6والمحرر يف أسباب نزول القرآن  .993/2وقال ابن عاشـور بعـد أن سـاق األقـوال يف
سبب نزول اآلية( :والذين شملتهم أحكام هذه اآلية كلهم قد قيل إهنم سبب نزولهـا وإنمـا هـو شـمول
وما هو بسبب نزول.152/28 ).
( )6صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب :صلة الوالد المشرك  ،4/8رقم الحديث.5978 :
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فأخرب اهلل  أنَّه يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ،ويعطوهنم الحق
والعدل من أنفسهم ،فيربُّون َمن َّبرهم ،و ُي ْحسنون إلى َمن أحسن إليهم ،ناهيك
بتوصية اهلل المؤمنين ْ
أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا لمهم،
مرتجمة عن حال مسلم يجرتئ على لم أخيه المسلم.
ُ

ۡ

ّلل ُيِب ٱل ُم ۡقسِ ط َ
وجاء التذييل يف اآلية بالتعليل﴿ :إ ذن ٱ ذ َ
ي ﴾٨مؤكدا ا دف اعا لظن من
ِ
ِ

يرى أذى الكفار بكل طريق.

َ ذ ُ َ ۡ َ
َ ذ ُ َ
ِب أكَٰلون
ثال اثا :العدل يف الحكم بين المشركين ،قال تعالى﴿ :سمَٰعون ل ِلكذ ِ
َُٓ َ َ
ۡ َ
ۡ
َ َ ۡ ۡ َ
ُۡ ۡ َُۡ ۡ ََ َ ُ َ َ ۡا
ُ
وك شيا ِإَون
وك فٱ ۡحكم بَ ۡي َن ُه ۡم أ ۡو أع ِرض ع ۡن ُه ۡم ِإَون تع ِرض عنهم فلن يُض
ت فإِن جاء
ل ِلسح ِ ٖۚ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ذ
ذ
ُ
َ
ۡ
ۡ
سط َ
ۡ
ط إن ٱ َ
َ ُ
َ َ ۡ َ
ي[ ﴾٤٢المائدة]42 :
ّلل ُيِب ٱل ُمق ِ ِ
حكمت فٱحكم بينهم ب ِٱلقِس ِ ٖۚ ِ

جاء يف الصحيح عن الرباء بن عازب  قالُ " :م َّر على النبي  بيهودي

محم اما مجلو ادا ،فدعاهم  ،فقال« :هكذا تجدون حد الزاين يف كتابكم؟» ،قالوا:
َّ

رجال من علمائهم ،فقالَ « :أ ُ
نشدك باهلل الذي أنزل التوراة على موسى،
فدعا ا
نعمَ ،
أهكذا تجدون حد الزاين يف كتابكم؟» قال :ال ،ولوال أنك نشدتني هبذا لم ُأخربْك،
نجده الرجم ،ولكنه كثر يف أشرافنا ،فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ،وإذا أخذنا
الضعيف أقمنا عليه الحد ،قلنا :تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف
والوضيع ،فجعلنا التحميم ،والجلد مكان الرجم ،فقال رسول اهلل « :اللهم إين

َ َ
ُ َ
َأ َّو ُل َمن أحيا أمرك إذ أماتوه» ،ف َأمر به فرجم ،فأنزل اهلل عز وجلَٰٓ ﴿ :
۞يأي َها ٱ ذلر ُسول َل
ُ
َ َ ُ
َ
ۡ ُ
َُۡ َ
نك ٱ ذَّل َ
ِين ي ُ َ َٰ
ك ۡفرِ﴾ [المائدة ]41 :إلى قوله﴿ :إ ِ ۡن أوت ُِيت ۡم َهَٰذا ف ُخذوهُ﴾
سرِ ُعون ِِف ٱل
ُيز

[المائدة ،]41 :يقول :ائتوا محمدا ا  ،فإن أمركم بال َّتحميم والجلد فخذوه ،وإن

( )1انظر :تفسير الطربي  .323/23وتفسير السمرقندي  .438/3وتفسير السمعاين .417/5
( )2انظر :تفسير الزمخشري .516/4
( )3انظر :نظم الدرر  .508/19والتحرير والتنوير .153/28
( )4المحمم :المسود الوجه ،والتحميم :تسويد الوجـه .انظـر :تفسـير غريـب مـا يف الصـحيحين للحميـدي
ص.131
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ََ ذۡ َۡ ُ َٓ َ ََ ذُ َُ َ َ ُ
ّلل فأ ْو َٰٓلئِك ه ُم
بالرجم فاحذروا ،فأنزل اهلل تعالى﴿ :ومن لم ُيكم بِما أنزل ٱ
أفتاكم َّ
ۡ َ
َ َ ذ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ذ َٰ ُ َ
َ
ون﴾٤٥
ٱلكَٰف ُِرون[ ﴾٤٤المائدة﴿ ،]44 :ومن لم ُيكم بِما أنزل ٱّلل فأولئ ِك هم ٱلظل ِم
َ َ ذ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ون[ ﴾٤٧المائدة،]47 :
[المائدة﴿ ،]45 :ومن لم ُيكم بِما أنزل ٱّلل فأولئِك هم ٱلفسِق

يف الكفار كلها".

فاهلل  أمر نبيه  إن عدل بين المحتكمين من أهل الكتاب أن يحكم بينهم
بالعدل والقسط ،وذلك هو الحكم بما جعله اهلل حكما يف مثله على جميع ِ
خلقه من
ا
أمة نبينا  ،فاهلل يحب العادلين يف حكمهم بين الناس ،القاضين بينهم بحكم اهلل
الذي أنزله يف كتابه ،وأمره أنبياءه عليهم السالم ،حتى ولو كانوا لمة وأعداء ،فال
يمنع ذلك من العدل يف الحكم بينهم.
َ

ۡ

َ

ۡ
ۡ ُ
ِإَون َحك ۡم َ
كم بَ ۡي َن ُهم ب ِٱلق ِۡس ِ ٖۚ
ط﴾ وهو النبي  ال يحكم
ت فٱح
ويف قوله تعالى﴿ :

إال بالقسط ،فهو أمر معناه الخرب ،أي :فحكمك ال يقع إال بالعدل؛ ألنه  معصوم
من اتباع الهوى ،ثم ذكر  محبته للمقسطين ومن اتصف بذلك ،ففيه حث على
توخي القسط وإيثاره.

املطلب الرابع :من اتصف باإلحسان

َۡ َ ََ
ُ ْ َ ُ ْ ذ َ
لَع ٱ ذَّل َ
ا
ت
أوال :اإلحسان يف الطاعة ،قال تعالى﴿ :ليس
ِين َء َامنوا َوع ِملوا ٱلصَٰل ِحَٰ ِ
ُ َ  َ َ ْ ٓ ُ َ َ ٞذ َ ْ ذ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ذ َٰ َ َٰ ُ ذ ذ َ ْ ذ َ َ ُ ْ ُ ذ ذ َ ْ ذ َ ۡ َ ُ ْ
ت ثم ٱتقوا وءامنوا ثم ٱتقوا وأحسن ۚٗوا
جناح فِيما طعِموا إِذا ما ٱتقوا وءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
ۡ
َ ذُ ُ
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡحسِ ن َِي[ ﴾٩٣المائدة.]93 :
وٱ

لما نزل تحريم الخمر ،والتشديد فيه ،تمنَّى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال
إخواهنم الذين ماتوا على اإلسالم قبل تحريم الخمر ،وهم كانوا يشربوهنا ،فسألوا
( )1صحيح مسلم ،كتاب الحدود ،باب :رجم اليهود أهل الذمة يف الزنى  ،31327رقم الحديث.1700 :
( )2وذكر سبب النزول الواحدي يف أسباب النزول ص .196-195والسيوطي يف لباب النقول ص.80
( )3انظــر :تفســير الطــربي  .335-334/10وتفســير الســمرقندي  .392/1وتفســير الســمعاين .40/2
وتفسير ابن كثير  .117/3وتفسير السعدي ص.232
( )4انظر :تفسر أبي حيان .265/4
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عنهم فأنزل اهلل هذه اآلية ،كما جاء يف الصحيحين عن أنس بن مالك  أنه قال:
كنت ساقي القوم يف منزل أبي طلحة  ،وكان خمرهم يومئذ الفضيخ  ،فأمر
رسول اهلل  مناد ايا يناديَ « :أال َّ
إن الخمر قد ُح ِّر َمت» قال :فقال لي أبو طلحة:
اخرج ،ف َأ ْه ِر ْقها ،فخرجت فهرقتهاَ ،ف َج َر ْت يف سكك المدينة ،فقال بعض القوم :قد

َۡ َ ََ ذ َ َ َُ ْ َ َ ُ ْ ذ
لصَٰل َِحَٰت ُج َن ٞ
اح
ُقتل قوم وهي يف بطوهنم ،فأنزل اهلل﴿ :ليس لَع ٱَّلِين ءامنوا وع ِملوا ٱ
ِ
ْ
ف َ
ِيما َطع ُِم ٓوا ﴾ [المائدة ]93 :اآلية.

وقد ذكر اهلل  هذه المراتب العظيمة ،وهي التقوى واإليمان والعمل الصالح،

َ ذُ ُ
ّلل ُيِب
ثم التقوى واإليمان ،ثم التقوى واإلحسان ،ثم ذ َّيل اآلية بقوله تعالى﴿ :وٱ
ۡ
ٱل ُم ۡحسِ ن َِي ،﴾٩٣والمعنى أ َّنه تعالى لـ َّما جعل اإلحسان شر اطا يف نفي الجناح ب َّين َّ
أن

تأثير اإلحسان ليس يف نفي الجناح فقط ،بل ويف ْ
أن يحبه اهلل ،وال شك أن هذه
الدرجة أشرف الدرجات وأعلى المقامات،

فاهلل  يحب من اتصف بتلك

الصفات -وهي التقوى واإليمان والعمل الصالح ،-فوضع المحسنين موضع تلك
الصفات إشارة إلى أهنم متصفون بذلك باإلحسان.

ۡ
َ
َۡ
َ َ َ ذ
ض ِهم مِيثَٰق ُه ۡم ل َعنَٰ ُه ۡم َو َج َعل َنا
ثان ايا :اإلحسان إلى المخالفين ،قال تعالى﴿ :فب ِ َما نق ِ
ُ ُ َ ُ ۡ َ َٰ َ ا ُ َ ُ َ
ون ٱ ۡل ََك َِم َعن ذم َو عهِۦ َون َ ُسوا ْ َح اظا م ذِما ُذك ُِروا ْ بهِۦ َو ََل تَ َز ُال َت ذطل ُِع َ َ َٰ َ ٓ َ
قلوبهم قسِية ُيرِف
اضِ ِ
لَع خائِنةٖ
ِ ۚٗ
( )1انظر :تفسير الطربي  .576/10وتفسـير السـمعاين  .65/2وتفسـير البغـوي  .96-95/3وتفسـير ابـن
عطية .234/2
( )2الفضيخ :وهو ما افتضخ مـن البسـر مـن غيـر أن تمسـه النـار .انظـر :غريـب الحـديث للقاسـم بـن سـالم
 .177/2ومشــارق األنــوار علــى صــحاح اآلثــار للقاضــي عيــاض  .160/2وغريــب الحــديث البــن
الجوزي .197/2
( )3صحيح البخاري ،كتـاب المظـالم والغصـب ،بـاب :صـب الخمـر يف الطريـق  ،132/3رقـم الحـديث:
 . 2464وصحيح مسلم ،كتاب األشربة ،باب :تحريم الخمر ،وبيان أهنا تكون من عصير العنب ،ومـن
التمر والبسر والزبيب ،وغيرها مما يسكر  ،1570/3رقم الحديث .1980 :واللفظ للبخاري.
( )4انظر :تفسير الرازي  .427/12واللباب .512/7
( )5انظر :روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين لأللوسي .20/4
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ذ َ ا

ُ

َ

د .عبداهلل بن خالد الحسن

ۡ

م ِۡن ُه ۡم إَل قل ِيل م ِۡن ُه ۡم فٱ ۡع ُف َع ۡن ُه ۡم َوٱ ۡص َف ۡح إ ذن ٱ ذ َ
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡح ِسن َِي[ ﴾١٣المائدة.]13 :
ۚٗ ِ
ِ

هموا أن يبسطوا أيديهم
أمر اهلل  نب َّيه محمدا ا  بالعفو عن هؤالء القوم الذين ُّ
ِ
هموا بما هموا
إليه من اليهود ،فقال  لنبيه :اعف يا محمد عن هؤالء اليهود الذين ُّ
به مِن بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل ،واصفح لهم عن ُج ْرمهم -وهذا هو
والصفح إلى َمن أساء إليه.
عين النَّصر والظفر ،-فإين ُأحب َمن
أحسن العفو َّ
َ
َ ۡ ُ
فاهلل  أمر أن نعفو ونصفح عن أهل الكتاب ،ونحسن إليهم ،فقال﴿ :فٱعف
َع ۡن ُه ۡم َوٱ ۡص َف ۡ ۚٗح﴾ ،وهذا هو عين النصر والظفر ،كما روي عن عمر بن الخطاب  أنه

اهلل فيه) ،وهبذا يحصل لهم
قال( :ما
َ
عاقبت َمن َعصى اهلل فيك بمثل أن ُت َ
طيع َ
تأليف وجمع على الحق ،ولعل اهلل أن يهديهم ،فلذلك من اتصف بتلك الصفات
إلى المخالفين فقد نال محبة اهلل .
ُ

ۡ

وجاءت جملة﴿ :إ ذن ٱ ذ َ
تعليال لألمر بالصفح ،وح ًّثا عليه،
ا
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡحسِ ن َِي﴾١٣
ِ

فضال عن العفو عن غيره ،فظاهر
وتنبيها على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان ،ا
ا
اآلية األمر بالمعروف ،والصفح عنهم جميعهم ،وذلك بعث على حسن التخ ُّلق
معهم ،ومكارم األخالق.
وروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة  أهنم قالوا( :اآلية منسوخة بآية
( )1انظر :تفسـير الطـربي  .134/10وتفسـير أبـي حيـان  .206/4ونظـم الـدرر  .58/6وتفسـير السـعدي
ص.225
( )2أخرجه الخطيب يف المتفق والمفرتق  304/1بإسناد ضعيف ،عـن يحيـى بـن سـعيد بـن المسـيب ،مـن
كالم عمر  موقو افا عليه.
( )3انظر :تفسير ابن كثير .67/3
( )4انظر :تفسير البيضاوي  .119/2وتفسير أبي السعود  .16/3وتفسير األلوسي .262/3
( )5انظر :تفسير أبي حيان .206/4
( )6انظر :الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد ص.190
( )7انظر :الدر المنثور .42/3
( )8انظر :الناسخ والمنسوخ لقتادة ص .41وتفسير الطربي .134/10
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السيف) ،ومعنى هذا :أن العفو والصفح عن أهل الكتاب مأمور به قبل أن تنزل آية
السيف ،قال الزركشي بعدما ذكر معرفة الناسخ من منسوخه( :وهبذا التحقيق -
يقصد النسخ يف آية السيف -تب َّين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين يف اآليات
اآلمرة بالتخفيف مِن أ َّنها منسوخة بآية السيف قول ضعيف ،فهو من الـ ُمنْسأ ،بمعنى:
َّ
الحكم ،ثم ينتقل بانتقال
أن كل أمر ورد يجب امتثاله يف وقت ما ،ل ِ ِع َّل ٍة ُت
وجب ذلك ُ
ُ
تلك ِ
العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ ،إ َّنما النسخ :اإلزالة ،حتى ال يجوز امتثاله
ا
ناسخا لحكم الـ ُمسا َلمة ،بل كل منهما يجب امتثاله يف
أبدا ا ...وليس حكم المسايفة
وقته).
وقال ابن عاشور( :وأمره بالعفو عنهم والصفح حمل على مكارم األخالق،
وذلك فيما يرجع إلى سوء معاملتهم للنبي  ،وليس المقام مقام ذكر المناواة

َ ذ َ
َ َٰ ُ ْ ذ َ َ ۡ
ِين َل يُؤم ُِنون ب ِٱّللِ َوَل
القومية أو الدينية ،فال يعارض هذا قوله يف براءة﴿ :قت ِلوا ٱَّل
ۡ
ب ِٱَلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر﴾ [التوبة]29 :؛ ألن تلك أحكام ال َّتصرفات العا َّمة ،فال حاجة إلى القول

َّ
بأن هذه اآلية نسخت بآية براءة).

وبعد هذا ،نعلم أن اآلية ليست بمنسوخة؛ ألن القول بالنسخ فيه إشكاالت ،وهي:

( )1واختاره السمرقندي  .376/1والثعلبي  .38/4وابن حـزم يف الناسـخ والمنسـوخ ص .35والواحـدي
يف البسيط  .306/7والبغوي  .32/3وابن عطية  .170/2والرازي .325/11
( )2هو :بدر الدين محمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي ،أبو عبد اهلل ،عالم بفقه الشـافعية واألصـول ،تركـي
األصل ،مصري المولد والوفاة ولد سنة 745ه ،وتويف سنة  794ه .انظر :الدرر الكامنة يف أعيان المائة
الثامنة البن حجر  .135-133/5وشذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب البـن عمـاد .573-572/8
واألعالم للزركلي .60/6
( )3الربهان يف علوم القرآن .43-42/2
( )4المناواة :المعاداة ،أي :أن يفعل القوم كما يفعل أعداؤهم ،من المباهاة والمباراة ،والمناواة تكون غال ابا
بين القوم .انظر :جمهرة اللغة البن دريد  .250/1وهتذيب اللغة لألزهري  .390/15ومقاييس اللغة
البن فارس .367/5
( )5التحرير والتنوير .145/6
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د .عبداهلل بن خالد الحسن

أولها :لم يرد دليل أو نص ثابت صحيح على نسخ هذه اآلية بآية السيف ،قال
الطربي عند تفسير هذه اآلية والرد على من قال أهنا منسوخة( :فال سبيل إلى العلم

َ ُ ْ ذ َ َ
ِين َل
بأنه ناسخ إال بخرب من اهلل جل وعز أو من رسوله  ،وليس يف قوله﴿ :قَٰت ِلوا ٱَّل
ۡ
ذ َ
ُۡ ُ َ
الصفح
يؤمِنون ب ِٱّللِ َوَل ب ِٱَلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر﴾ [التوبة ]29 :داللة على األمر بنفي معاين َّ

والعفو عن اليهود).

ثانيها :ال ُيعلم تاريخ نزول هذه اآلية ،ومن المعلوم أن من شرط النسخ العلم
ا
ناسخا له.
بالتاريخ حتى يعلم أن هذا بعد هذا ،فيكون
ثالثها :أنه يمكن الجمع بين العفو والصفح وبين القتال ،فإذا أمكن الجمع
فال نسخ.
رابعها :أن سورة المائدة من آخر ما نزل.
قائما يف العفو والصفح
فهذا يدل على أن اآلية ليست منسوخة ،بل األمر ال يزال ا
عن أهل الكتاب -يف دائرة الشرع ،-واهلل أمرنا بذلك ،ومن وعفى عنهم وصفح
وأحسن لهم نال محبة اهلل ،فكيف بمن عفى وصفح وأحسن للمؤمنين؟

***

( )1تفسير الطربي .135/10
( )2تفسير سورة المائدة البن عثيمين .194-193/1
( )3تفسير سورة المائدة البن عثيمين .194-193/1
( )4رواه أحمد يف مسنده عن عائشة رضي اهلل عنها ،مسند النسـاء ،مسـند الصـديقة عائشـة بنـت الصـديق 
 ،353/42رقــم الحــديث .25547 :والحــاكم يف المســتدرك ،كتــاب التفســير ،تفســير ســورة المائــدة
 ،340/2رقم الحـديث .3210 :وقـال( :هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولـم يخرجـاه).
وقال األلباين( :إسناده صحيح) إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل  .139/1وانظر :الربهـان
للزركشي  .66/2واإلتقان للسيوطي .104/1
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املبحث الثالث :صفات من حيبهم اهلل  يف جوانب األخالق
جاءت الشرعية المطهرة بذكر الخلق واألخالق الحسنة ،والمدح لمـن اتصـف
باألخالق الحسنة بالخيرية ،فقال النبي « :إن من خياركم أحسنكم أخال َقا» ،بـل
أن النبــي  بعــث ليــتمم مكــارم األخــالق ،فقــال « :إنمــا بعثــت ألتمــم مكــارم
األخالق» ،لذا سيكون يف هذا المبحث الحديث الصفات الحسـنة التـي يحبهـا اهلل
 يف جانب األخالق ،وهي يف المطلبين التاليين:

املطلب األول :من اتصف باإلحسان.

ذ َ ُُۡ ْ َ
ُ َ
أوال :اإلنفاق يف سبيل اهلل ،قال تعالىَ ﴿ :وأَنف ُِقوا ْ ِف َ
يل ٱّللِ َوَل تلقوا بِأيۡدِيك ۡم إَِل
ب
س
ا
ِ ِ ِ
َ
ۡ
ذۡ ُ َ َ ۡ ُ ْٓ ذ ذَ ُ
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡحسِ ن َِي[ ﴾١٩٥البقرة.]195 :
ٱتلهلكةِ وأحسِن ۚٗوا إِن ٱ

جاء عند الرتمذي عن أبي أيوب األنصاري  قالُ ،...( :أنزلت هذه اآلية فينا

سرا دون
معشر األنصار لـ َّما أعز اهلل اإلسالم وكثر ناصروه ،فقال بعضنا لبعض ًّ
رسول اهلل  :إن أموالنا قد ضاعت ،وإن اهلل قد أعز اإلسالم وكثر ناصروه ،فلو
أقمنا يف أموالنا ،فأصلحنا ما ضاع منها .فأنزل اهلل تعالى على نبيه َ ي ُر ُّد علينا ما قلنا:
َ

ْ

َ

ۡ ْ َ

َ

ُ َ

َ

ْ

ُ

ۡ

ُ ُ
َ ُ
ُ
ذ
ِيك ۡم إَل ٱ ذتل ۡهلكةِ َوأ ۡح ُ
سِن ۚٗٓوا إ ذن ٱ ذ َ
َ
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡح ِسن َِي﴾١٩٥
يل ٱّللِ َوَل تلقوا بِأيۡد
ِ
ِ
﴿وأنفِقوا ِِف سب ِ ِ

[البقرة ،]195 :فكانت التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها ،وتركنا الغزو .فما

شاخصا يف سبيل اهلل حتى دفن بأرض الروم).
زال أبو أيوب 
ا
أمـ َـر اهلل  عبــاده باإلنفــاق يف ســبيله ،وهــو إخــراج األمــوال مــن صــدقة علــى
( )1صــحيح البخــاري ،كتــاب المناقــب ،بــاب :صــفة النبــي  ،189/4 رقــم الحــديث ،3559 :وصــحيح
مسلم ،كتاب الفضائل ،باب :كثرة حيائه  1810/4 رقم الحديث.2321 :
( )2الســنن الكــربى للبيهقــي  ،28/21رقــم الحــديث .20819 :قــال ابــن عبــدالرب يف التمهيــد( :صــحيح)
 .334/24وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة( :صحيح) .361/2
( )3سنن الرتمذي ،أبـواب تفسـير القـرآن ،بـاب :ومـن سـورة البقـرة  ،212/5رقـم الحـديث .2972 :قـال
األلباين( :حديث صحيح) .انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة .47/1
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مسكين ،أو قريب ،أو إنفاق على من تجب مؤنته ،وأعظم ذلك اإلنفاق يف الجهـاد يف
سبيل اهلل ،فإن النفقة فيه جهـاد بالمـال ،فالجهـاد يف سـبيل اهلل ال يقـوم إال علـى سـاق
النفقــة ،ويف تــرك اإلنفــاق يف ســبيل اهلل إبطــال للجهــاد ،وتســليط لألعــداء ،وشــدة
َ

ۡ ْ َ

َ

ُ َ

ُ ُ
ُ
ِيك ۡم إَِل ٱ ذتل ۡهلكةِ﴾ كالتعليل لذلك ،ولمـا
تكالبهم ،فيكون قوله تعالىَ ﴿ :وَل تلقوا بِأيۡد

نوع ـا مــن أنــواع اإلحســان ،أمــر باإلحســان عمو ام ـا فقــال:
كانــت النفقــة يف ســبيل اهلل ا
َ

ْ

ُ

ۡ

﴿ َوأ ۡحس ُِن ۚٗ ٓوا إ ذن ٱ ذ َ
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡحسِ ن َِي ﴾١٩٥وهذا يشمل جميع أنواع اإلحسان ،ألنه لم يقيده
ِ

بشيء دون شيء ،فيدخل فيه اإلحسان بالمال من باب أولى كما تقدم ،فمـن اتصـف

هبذه الصفات ،نال محبة اهلل .
وبعدما أمر اهلل  اإلنفاق يف سبيله ،وهنى عن إلقاء النفس إلى التهلكة ،جاء
العطف باألمر باإلحسان؛ ألن اإلحسان أعلى مقامات الطاعة،
ُ

ۡ

ثم ذيلت اآلية

بقوله تعالى﴿ :إ ذن ٱ ذ َ
ّلل ُيِب ٱل ُم ۡحسِ ن َِي ،﴾١٩٥ويف هذا تحريض على اإلحسان؛ ألن
ِ
محبة اهلل عبده غاية ما يطلبه الناس ،إذ محبة اهللِ العبدَ سبب الصالح والخير يف الدنيا

واآلخرة.
ثان ايا :اإلنفاق يف السراء والضراء ،وكظم الغيظ ،والعفو عن الناس ،قال تعالى:

ذ ذٓ َ ذ ذٓ َ ۡ َ
َ ذُ ُ
ُ َ
ي ٱ ۡل َغ ۡي َظ َوٱ ۡل َعاف َ
ك َٰ ِظم َ
﴿ٱ ذَّل َ
ِي َع ِن ٱنلذ ِ
ّلل ُيِب
اس وٱ
ِين يُنفِقون ِِف ٱلَّساءِ وٱلُضاءِ وٱل
ِ
ۡ
ٱل ُم ۡحسِ ن َِي[ ﴾١٣٤آل عمران]134 :

فاهلل  يحب َمن َع ِمل هبذه األمور التي وصف أنه أعدَّ للعاملين هبا الجنة التي

عرضها السموات واألرض ،والعاملون هبا هم :المحسنون ،وإحساهنم هو :عملهم
ُ
بتلك األعمال ،وهي :اإلنفاق يف السراء والضراء ،يف حال الرخاء والسعة ،ويف
( )1انظر :تفسير الطربي  .595/3ومعاين القرآن للزجاج  .266/1وتفسير السمرقندي  .129/1وتفسـير
السمعاين  .195/1وتفسير الرازي  .296/5وتفسير السعدي ص.90
( )2انظر :تفسير ابن كثير .530/1
( )3انظر :تفسير أبي حيان  .254/2والتحرير والتنوير .216/2
( )4انظر :تفسير مقاتل  .301/1وتفسير الطربي  .215/7وتفسير ابن عطية .510/1
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حال الضيق والشدة ،ويف حال العسر واليسر ،والكا مين الغيظ الجارعين له
عند امتالء نفوسهم منه ،والعافين عن الناس ،أي :يعفون عن الناس بعد قدرهتم
ب وصف هؤالء بالكظم والعفو بِ ُح ِّبه المحسنين ،ويف ذلك دليل على
عليهم ،فع َّق َ
أن هؤالء محسنون ،واألوصاف التي ُو ِصفوا هبا ك ُّلها إحسان إلى الناس،

إما

ُ َ
بإيصال النفع ،أو بدفع الضرر ،أما إيصال النفع فهو يف قوله تعالى﴿ :ٱ ذَّل َ
ِين يُنفِقون ِِف
ذ ذٓ َ ذ ذٓ
َ ۡ َ
ك َٰ ِظم َ
ي
لُضاءِ﴾ ،وأما دفع الضرر فهو إما يف الدنيا ،وهو يف قوله تعالى﴿ :وٱل
ٱلَّساءِ وٱ
ِ
ۡ

ۡ

ٱل َغ ۡي َظ﴾ ،وإما يف اآلخرة ،وهو يف قوله تعالىَ ﴿ :وٱل َعاف َ
ِي َع ِن ٱنلذ ِ
اس﴾ ،فصارت هذه
اآلية مِن هذا الوجه دالة على جميع جهات اإلحسان إلى الناس ،ولما كانت هذه
َ ذُ ُ
ّلل ُيِب
األمور الثالثة مشرتكة يف كوهنا إحسا انا إلى الناس ذكر ثواهبا فقال﴿ :وٱ
ۡ
ٱل ُم ۡحسِ ن َِي ﴾١٣٤فإن محبة اهلل للعبد أعم درجات الثواب.

وروي عن علي بن الحسين ( :أن جارية له تسكب عليه الماء ،فتهيأ للصالة،
فسقط اإلبريق من يد الجارية على وجهه فشجه ،فرفع علي بن الحسين رأسه إليها،
ۡ َ

ۡ

فقالت الجارية :إن اهلل  يقولَ ﴿ :وٱلك َٰ ِظم َ
كظمت غيظي،
ي ٱل َغ ۡي َظ﴾ ،فقال لها :قد
ُ
ِ

َ ذُ ُ
قالتَ ﴿ :وٱ ۡل َعاف َ
ِي َع ِن ٱنلذ ِ
ّلل ُيِب
اس﴾ ،فقال لها :قد عفا اهلل عنك ،قالت﴿ :وٱ
ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن َِي ،﴾١٣٤قال :اذهبي ِ
فأنت حرة).

ُ َّ

( )1قول سعيد بن جبير .انظر :تفسير ابن أبي حاتم .763/3
( )2قول ابن عباس .انظر :تفسير الطربي .214/7
( )3انظر :تفسير الطربي .214/7
( )4انظر :تفسير السمرقندي .247/1
( )5انظر :التفسير البسيط للواحدي  .600/5والتحرير والتنوير .91/4
( )6انظر :تفسير الرازي .367/9
( )7شعب اإليمان للبيهقي ،كتـاب الخلـق ،فصـل :يف تـرك الغضـب ،ويف كظـم الغـيظ ،والعفـو عنـد القـدرة
 ،545/10رقم األثر .7964 :وهو ضعيف ،فيه طاهر بن يحي الحسيني ،وقيـل :الحسـين ،روى عـن
أبيه عن شيخ من أهل اليمن ،وكذلك فيه عبدالرزاق الصنعاين ،فهم من المجهولين.

168

صفات من يحبهم اهلل  يف ضوء القرآن الكريم  -دراسة موضوعية

د .عبداهلل بن خالد الحسن

املطلب الثاني :من اتصف بالوفاء بالعهد.

َۡ
َ ۡ َۡ ۡ َ
ب َم ۡن إِن تأ َم ۡن ُه
ا
أوال :الوفاء بالعهد مع عامة الناس ،قال تعالى۞﴿ :ومِن أه ِل ٱلكِتَٰ ِ
َ
ۡ
ذ
ذ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ ذ
َ
َُ
َ َُ
َ
َ َُۡ
ك إَل َما ُد ۡم َ
َ َ ُۡ ذ ۡ
ت َعل ۡيهِ قائ ِ اماۗۡ ذَٰل ِك بِأن ُه ۡم
بِقِنطارٖ يؤدِه ِۦٓ إ ِ َۡلك ومِنهم من إِن تأمنه بِدِينارٖ َل يؤدِه ِۦٓ إ ِ َۡل ِ
َ
ُ
ۡ
َ
َ ُ ْ َ
َ َ  ََ َ ُ ََُ ٞذ ۡ َ َ َ ُ ۡ َۡ َُ َ
ل ٖۚ َم ۡن أ ۡو َ َٰ
ون  ٧٥بَ َ َٰ
َف
قالوا ل ۡي َس َعل ۡي َنا ِِف ٱۡلم ِِيۧن سبِيل ويقولون لَع ٱّللِ ٱلكذِب وهم يعلم
َ ذَ
ّلل ُُيِب ٱل ۡ ُم ذتق َ
َۡ
ق فَإ ذن ٱ ذ َ
ِي[ ﴾٧٦آل عمران]76-75 :
بِعه ِده ِۦ وٱت َٰ ِ

ب َّين  يف اآليتين َمن أوىف بعهد اهلل الذي عاهده يف كتابه ،فآمن بالنبي 
وصدَّ ق به وبما جاء به مِن اهلل ،مِن أداء األمانة إلى َمن ائتمنه عليها ،وغير ذلك مِن
َ
حرمها عليه،
َأ ْمر اهلل وهنيه ،واتقى ما هناه اهلل عنه من الكفر به ،وسائر معاصيه التي َّ
وخوف عقابه ،فإن اهلل
فاجتنب ذلك مراقب َة وعيد اهلل
ومنها :الخيانة ونقض العهد،
َ
َ
وحرمه
يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون عذابه ،فيجتنبون ما هناهم عنه َّ
عليهم ،ويطيعونه فيما أمرهم به.

َ َ
واختلف المفسرون يف عود الضمير يف قولهَ ﴿ :م ۡن أ ۡو ََٰف ب ِ َع ۡه ِده ِۦ﴾ ،فمنهم َمن

قال :إنه عائد على اهلل تعالى ،أي :من أوىف بعهد اهلل ،ومنهم َمن قال :إنه عائد على

َ َ
﴿ َم ۡن أ ۡو ََٰف﴾،

أي :عائد على المو ِّفي ومتقي الكفر والخيانة ونقض العهد،

والقوالن يرجعان إلى معنى واحد؛ ألن أمر اهلل تعالى بالوفاء مقرتن بعهد كل
إنسان.
( )1انظر :تفسير الطربي  .526/6وتفسير البغوي .56/2
( )2انظر :تفسير الطربي  .526/6وتفسير السمرقندي  .224/1وتفسير الثعلبي  .97/3والتفسير البسـيط
للواحــدي  .370/5وتفســير البغــوي  .56/2وتفســير ابــن عطيــة  .459/1وتفســير ابــن الجــوزي
 .296/1وتفسير البيضاوي  .24/2وتفسير النسـفي  .267/1وتفسـير ابـن جـزي  .157/1وتفسـير
أبي حيان  .225/3وتفسير السمين الحلبي .270/3
( )3انظـر :تفسـير الثعلبــي  .97/3والتفسـير البســيط للواحـدي  .370/5وتفســير البغـوي  .56/2وتفســير
الزمخشري  .375/1وتفسير ابن عطية  .459/1وتفسير ابـن الجـوزي  .296/1وتفسـير البيضـاوي
 .24/2وتفسير ابن جزي  .157/1وتفسير أبي حيان  .225/3وتفسير السمين الحلبي .270/3
( )4انظر :تفسير ابن عطية  .459/1وتفسير أبي حيان .225/3
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واعلم أن هذه اآلية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد ،وذلك ألن الطاعات
محصورة يف أمرين ،األول :التعظيم ألمر اهلل ،والثاين :الشفقة على خلق اهلل ،فالوفاء
بالعهد مشتمل عليهما م اعا؛ ألن ذلك سبب لمنفعة الخلق ،فهو شفقة على خلق اهلل،
تعظيما ألمر اهلل ،فثبت أن العبارة مشتملة على جميع أنواع
ولـ َّما أمر اهلل به كان الوفاء به
ا
أيضا يف حق النفس؛ ألن الوايف
الطاعات ،والوفاء بالعهد كما يمكن يف حق الغير يمكن ا
بعهد نفسه هو اآليت بالطاعات والتارك للمحرمات ،فعندئذ يفوز بالثواب.

َ ُ
َ ُۡ ۡ
ذ ذ َ َ َ
ِي ث ذم
ۡشك
ثان ايا :الوفاء بالعهد مع المشركين ،قال تعالى﴿ :إَِل ٱَّلِين عَٰهدتم مِن ٱلم ِ
َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ا َ َ ۡ ُ َ َٰ ُ ْ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ا َ َ ٓ ْ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َٰ ُ ذ ۡ ذ ذ َ ُ
ّلل ُيِب
لم ينقصوكم شيا ولم يظ ِهروا عليكم أحدا فأت ِموا إَِل ِهم عهدهم إَِل مدت ِ ِه ۚٗم إِن ٱ
ََۡ َ ُ ُ
ذ
ِند ٱّللِ َوع َ
ِي َع ۡه ٌد ع َ
ون ل ِۡل ُم ۡۡشك َ
ٱل ۡ ُم ذتق َ
ِند
ِي[ ﴾٤التوبة ،]4 :وقال تعالى﴿ :كيف يك
ِ
ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ ۡ ذ ذ َ ُ
َ َۡ ۡ
َر ُس ِ ذ ذ َ َ َ ۡ
ّلل ُيِب
ج ِد ٱۡلر ِامۖ فما ٱستقموا لكم فٱستقِيموا له ۚٗم إِن ٱ
ول ِۦٓ إَِل ٱَّلِين ع َٰهدتم عِند ٱلمس ِ
ٱل ۡ ُم ذتق َ
ِي[ ﴾٧التوبة]7 :

ََ ٞ
ذ
يف اآلية األُولى جاء االستثناء منقط اعا وهو عائد إلى قوله تعالىَ ﴿ :وأذَٰن م َِن ٱّللِ
َ
َ ۡ َ َۡ ۡ َ ۡ
يء ٞم َِن ٱل ۡ ُم ۡۡشك َ
ك َِب أ َ ذن ٱ ذ َ
ِي َو َر ُس ُ ُ
ّلل بَر ٓ
ول ِ ٓۦ إَِل ٱ ذنل ِ
َو َر ُس ِ
ولۚٗۥ ﴾ [التوبة ،]3 :أي:
ِ
اس يوم ٱۡل ِج ٱۡل ِ
ِ

وأذان من اهلل ورسوله أن اهلل بريء من المشركين ورسو ُله إال الذين عاهدتم من

المشركين ،فقد أخرب  بأنه بريء من المشركين من عهودهم ،إال المعاهدين منهم،

وجاء التذييل يف اآلية بأن اهلل يحب من لم ينقض العهد من المؤمنين ،فقال﴿ :إ ذن ٱ ذ َ
ّلل
ِ
ُُيِب ٱل ۡ ُم ذتق َ
ِي ﴾٤ففيه تنبيه على أن الوفاء بالعهد -ولو مع المشركين -من التقوى ،أي:

وأيضا يكون التقوى يف عدم المساواة بين الويفِّ وبين الغادر،
الذين يتقون نقض العهد،
ا
المعاهد مشركاا -نال محبة اهلل .
فمن اتقى ربه يف العهد -وإن كان
َ
( )1انظر :تفسير الرازي .265/8
( )2انظر :تفسير الطربي  .132/14وتفسير ابن عطية  .7/3وتفسير الرازي  .527/15وتفسير أبـي حيـان
.370/5
( )3انظــر :تفســير الســـمرقندي  .39/2وتفســير الســـمعاين  .288/2وتفســير ابـــن عطيــة  .8/3وتفســـير
البيضاوي  .71/3وتفسير أبي حيان .371/5
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وهذا العهد بين المؤمنين والمشركين يكون باق ايا ما لم يتخ َّلف المشركون
ُ ذ َۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡا
يا﴾ ،أي :لم
بالصفتين المذكورتين يف اآلية ،فالصفة األولى هي﴿ :ثم لم ينقصوكم ش

َ َ
ْ َ ُ
ينقصوكم من عهدكم الذي عاهدتموهم ،والصفة الثانيةَ ﴿ :ول ۡم يُظَٰ ِه ُروا َعل ۡيك ۡم
َ
أ َح ادا﴾ ،أي :لم يظاهروا عليكم أحدا ا من عدوكم ،فإذا كانت الصفتان فيهم باقية
َ
ََ ْ َ
﴿فأت ِم ٓوا إ ِ َۡل ِه ۡم َع ۡه َد ُه ۡم إ ِ ََٰل ُم ذدت ِ ِه ۡ ۚٗم﴾.

ويف اآلية الثانية شروع يف تحقيق ما سبق من الرباءة وأحكامها المتفرعة منها،

وتبيين الحكمة من ذلك،

فجاء االستفهام يف مطلع اآلية على جهة التعجب

واالستنكار واالستبعاد ،أي :أنَّى يكون -أيها المؤمنون -للمشركين عهد عند اهلل 

وعهد عند رسوله  يو َّفى لهم؟ ثم جاء االستثناء بعد االستنكار بقوله﴿ :إ ذَل ٱ ذَّل َ
ِين
ِ
َ َ ۡ َ َۡ ۡ
ج ِد ٱ ۡ َ
ۡل َر ِامۖ﴾.
عَٰهدتم عِند ٱلمس ِ
َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ
ِيموا ل ُه ۡ ۚٗم ﴾ شرط يف بقاء العهد".
ويف قوله تعالى﴿" :فما ٱستقموا لكم فٱستق
ۡ
ُ
ذ
ّلل ُيِب ٱل ُم ذتق َ
أيضا بمحبة اهلل  للمتقين ﴿إن ٱ ذ َ
ِي ،﴾٧أي :من
و ُذيلت هذه اآلية ا
ِ

وأيضا تدل على أن الرتبص هبم إن
اتقى ربه ،وراقبه ،وأوىف بعهده لمن عاهده،
ا

استقاموا من أعمال المتقين.
ّلل ُُيِب ٱل ۡ ُم ذتق َ
وكِ َال اآليتين اختتمتا بقوله﴿ :إ ذن ٱ ذ َ
ِي ،﴾٧فجاءت ﴿إ ِ ذن﴾
ِ

لالهتمام.

***
( )1انظر :تفسير الطربي  .132/14وتفسير الرازي  .527/15وتفسير القرطبي .71/8
( )2انظر :تفسير أبي السعود  .44/4والتحرير والتنوير .120/10
( )3انظر :معاين القرآن للفراء  .423/1وتفسير الطربي  .141/14وتفسير الزمخشـري  .249/2وتفسـير
ابن عطية  .9/3وتفسير أبي حيان .375/5
( )4أحكام القرآن للكيا الهراسي .181/4
( )5انظر :التفسير البسيط للواحدي  .303/10و تفسير الزمخشري  .249/2وتفسـير الـرازي .531/15
وتفسير السنفي  .665/1وتفسير أبي حيان .377/5
( )6انظر :التحرير والتنوير .123/10
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اخلامتة
يسر اهلل لي جمعه ودراسته ،فله الحمد وحده ،وله
بعد عون اهلل وتوفيقه فهذا ما َّ
واهلل أسأل اإلخالص والتوفيق والسداد يف القول والعمل.
الشكر وحدهَ ،
وفيما يل خلصة ما توصل إليه يف هذا البحث من نتائج:
 -1جــاءت النصــوص واآلثــار يف إثبــات صــفة الحــب والمحبــة هلل  ،وكثــرة
ورودها يف القرآن الكريم والسنة النبوية.
َّ -2
أن محبــة اهلل  مرتبطــة باتبــاع نبيــه  ،فمــن خــالف النبــي  فهــو لــيس
محبو ابا عند اهلل .
 -3محبــة اهلل  لعبــاده ُتنــال يف جوانــب ثالثــة ورد ذكرهــا يف القــرآن ،إمــا يف
العقيدة ،وإما يف األحكام الشرعية ،وإما يف األخالق ،فمن أراد أن ينـال محبـة اهلل 
فليتقرب إليه بتلك األعمال.
 -4ارتبطت محبة اهلل  باإلحسان إلى الخلق ،وكظم الغيظ ،والعفو عنهم ،بل
وتعدَّ ى إلى اإلحسان والوفاء للمشركين والمخالفين.
 التوصيات:
 -1دراســة اآليــات التــي ُذكــر فيهــا عــدم محبــة اهلل  ،ومقتــه ،وكرهــه ،دراســة
موضوعية.
 -2دراسة اآليات التي ُذكر فيها محبة اهلل  دراسة عقدية موضوعية ،تربط بين
القرآن والعقيدة.
 -3دراســة اآليــات التــي ذكرهــا اهلل  يف محبــة الخلــق للــدنيا وغيرهــا ،دراســة
موضوعية.
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املصادر واملراجع
 .1اإلتقــان يف علــوم القــرآن .المؤلــف :عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ،جــالل الــدين
السيوطي (المتـوىف911 :هــ) .المحقـق :محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم .الناشـر:
الهيئة المصرية العامة للكتاب .الطبعة1394 :هـ1974 /م
 .2أحكام القرآن .المؤلف :علي بن محمد بن علي ،أبو الحسن الطربي ،الملقـب
بعماد الدين ،المعروف بالكيا الهراسي الشافعي (المتوىف504 :هــ) .المحقـق:
موســى محمــد علــي وعــزة عبــد عطيــة .الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت.
الطبعة :الثانية 1405 ،هـ.
 .3إرشا د العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .المؤلـف :أبـو السـعود العمـادي
محمد بن محمـد بـن مصـطفى (المتـوىف982 :هــ) .الناشـر :دار إحيـاء الـرتاث
العربي – بيروت.
 .4إرواء الغليل يف تخـريج أحاديـث منـار السـبيل .المؤلـف  :محمـد ناصـر الـدين
األلبــاين (المتــوىف 1420 :هـــ) .إشــراف :زهيــر الشــاويش .الناشــر :المكتــب
اإلسالمي – بيروت .الطبعة :الثانية  1405هـ 1985 -م.
 .5أسباب نزول القرآن .المؤلف :أبو الحسن علي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي
الواحدي( ،المتوىف468 :هـ) .المحقـق :عصـام بـن عبـد المحسـن الحميـدان.
الناشر :دار اإلصالح الدمام .الطبعة :الثانية 1412هـ.
 .6األعالم .المؤلف :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي
الدمشقي (المتوىف1396 :هـ) .الناشر :دار العلم للماليين.
 .7إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم .المؤلف :محمد بـن أبـي بكـر بـن
أيوب بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة (المتـوىف751 :هــ) .المحقـق:
محمد عفيفي .الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان  /مكتبة فرقد الخاين،
الرياض ،المملكة العربية السعودية .الطبعة :الثانية1408 ،هـ1988/م.
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 .8إنباه الرواة على أنباه النحاة .المؤلف :جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسـف
القفطي (المتوىف646 :هـ) .المحقق :محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم .الناشـر :دار
الفكر العربي  -القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافيـة – بيـروت .الطبعـة :األولـى،
 1406هـ 1982 -م.
 .9أنوار التنزيل وأسرار التأويل .المؤلف :ناصر الدين أبو سعيد عبـد اهلل بـن عمـر
ابــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي (المتــوىف685 :هـــ) .المحقــق :محمــد عبــد
الــرحمن المرعشــلي .الناشــر :دار إحيــاء الــرتاث العربــي – بيــروت .الطبعــة:
األولى 1418 -هـ.
 .10بحــر العلــوم .المؤلــف :أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم
السمرقندي (المتوىف373 :هـ).
 .11البحر المحيط يف التفسير .المؤلف :أبو حيان محمد بن يوسـف بـن علـي بـن
يوسف بن حيان أثير الدين األندلسـي (المتـوىف745 :هــ) .المحقـق :صـدقي
محمد جميل .الناشر :دار الفكر – بيروت .الطبعة 1420هـ.
 .12الربهان يف علوم القرآن .المؤلف :أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن
هبــادر الزركشــي (المتــوىف794 :هـــ) .المحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم.
الطبعــة :األولــى 1376 ،ه ــ  1957 -م .الناشــر :دار إحيــاء الكتــب العربيــة
عيسى البابى الحلبي وشركائه.
 .13البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة .المؤلف :مجد الدين أبو طاهر محمـد بـن
يعقوب الفيروزآبـادى (المتـوىف817 :هــ) .الناشـر :دار سـعد الـدين للطباعـة
والنشر والتوزيع .الطبعة :األولى 1421هـ2000 -م.
الرزاق
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 .14تاج العروس من جواهر القاموس .المؤلفّ :
الزبيــدي (المتــوىف1205 :هـــ).
الحســيني ،أبــو الفــيض ،المل ّقــب بمرتضــىَّ ،
المحقق :مجموعة من المحققين .الناشر :دار الهداية.
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 .15التحريـر والتنـوير «تحريــر المعنـى الســديد وتنـوير العقـل الجديــد مـن تفســير
الكتاب المجيد» .المؤلف  :محمد الطاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن
عاشور التونسي (المتوىف 1393 :هـ) .الناشر  :الدار التونسية للنشر – تونس.
سنة النشر 1984 :هـ.
 .16تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ .المؤلف :شمس الدين أبـو عبـد اهلل محمـد
ابن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (المتوىف748 :هـ) .الناشر :دار الكتب
العلمية بيروت-لبنان .الطبعة :األولى1419 ،هـ1998 -م.
 .17التسهيل لعلوم التنزيل .المؤلف :أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بـن.
عبد اهلل ،ابن جزي الكلبي الغرنـاطي (المتـوىف741 :هــ) .المحقـق :الـدكتور
عبد اهلل الخالدي .الناشر :شركة دار األرقم بن أبي األرقم – بيروت .الطبعـة:
األولى  1416 -هـ.
 .18تفسير أسماء اهلل الحسنى .المؤلف :إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسـحاق
الزجــاج (المتــوىف311 :هـــ) .المحقــق :أحمــد يوســف الــدقاق .الناشــر :دار
الثقافة العربية.
 .19تفسير أسماء اهلل الحسنى .المؤلف :أبو عبـد اهلل ،عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن
عبد اهلل بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوىف1376 :هـ) .المحقق :عبيـد بـن
علي العبيد .الناشر :الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة .الطبعة :العدد 112
 السنة 1421- 33هـ. .20التفسير البسيط .المؤلف :أبي الحسن علـي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي.
(المتوىف468 :ه) .طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود.
 .21تفسير الراغب األصفهاين .المؤلف :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف
بالراغب األصفهانى (المتـوىف502 :هــ) .جـزء  :1المقدمـة وتفسـير الفاتحـة
والبقرة .تحقيق ودراسة :د .محمد عبد العزيز بسيوين .الناشر :كلية اآلداب -
جامعة طنطا .الطبعة األولى 1420 :هـ  1999 -م.
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 .22تفسير القرآن العظيم البن أبي حـاتم .المؤلـف :أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن
محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي ،الحنظلــي ،الــرازي ابــن أبــي حــاتم
(المتــوىف327 :هـــ) .المحقــق :أســعد محمــد الطيــب .الناشــر :مكتبــة نــزار
مصطفى الباز  -المملكة العربية السعودية .الطبعة :الثالثة  1419 -هـ.
 .23تفسير القرآن العظيم .المؤلف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي
البصري ثم الدمشقي (المتوىف774 :هـ) .المحقق :سامي بن محمـد سـالمة.
الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع .الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م.
 .24تفسير القرآن الكريم ،سورة الفاتحة والبقرة ،لفضيلة الشـيخ العالمـة :محمـد
ابن صالح العثيمين ،طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين
الخيرية ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1423هـ.
 .25تفسير القرآن الكريم ،سورة المائدة .لفضيلة الشيخ العالمة :محمد بن صالح
العثيمين ،طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ،دار
ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1432هـ.
 .26تفسير القرآن .المؤلف :أبو المظفـر ،منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن
أحمد المروزى السمعاين التميمي الحنفـي ثـم الشـافعي (المتـوىف489 :هــ).
المحقق :ياسر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم .الناشـر :دار الـوطن،
الرياض – السعودية .الطبعة :األولى1418 ،هـ1997 -م.
 .27تفسير غريب ما يف الصحيحين البخاري ومسلم .المؤلف :محمد بن فتوح بن
الح ِميـدي أبـو عبـد اهلل بـن أبـي
عبد اهلل بن فتوح بـن حميـد األزدي الميـورقي َ
نصر (المتوىف488 :هـ) .المحقق :الدكتورة :زبيدة محمد سعيد عبـد العزيـز.
الناشر :مكتبة السنة  -القاهرة – مصر .الطبعة :األولى1415 ،ه – 1995م.
 .28تفسير مقاتل بن سليمان .المؤلـف :أبـو الحسـن مقاتـل بـن سـليمان بـن بشـير
األزدي البلخى (المتوىف150 :هـ) .المحقق :عبد اهلل محمود شحاته .الناشر:
دار إحياء الرتاث  -بيروت .الطبعة األولى1423هـ.
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 .29تلبيس إبليس .المؤلـف :جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن
محمــد الجــوزي (المتــوىف597 :هـــ) .الناشــر :دار الفكــر للطباعــة والنشــر،
بيرزت ،لبنان .الطبعة :الطبعة األولى1421 ،هـ2001 /م.
 .30هتذيب التهذيب .المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن
حجر العسقالين (المتوىف852 :هـ) .الناشر :مطبعة دائرة المعـارف النظاميـة،
الهند .الطبعة :الطبعة األولى1326 ،هـ.
 .31هتــذيب الكمــال يف أســماء الرجــال .المؤلــف :يوســف بــن عبــد الــرحمن بــن
يوسف ،أبو الحجاج ،جمال الدين ابـن الزكـي أبـي محمـد القضـاعي الكلبـي
المزي (المتوىف742 :هـ) .المحقق :د .بشار عواد معروف .الناشـر :مؤسسـة
الرسالة – بيروت .الطبعة :األولى1400 ،هـ – 1980م.
 .32هتذيب اللغة .المؤلف :محمد بـن أحمـد بـن األزهـري الهـروي ،أبـو منصـور
(المتوىف370 :هـ) .المحقق :محمد عوض مرعب .الناشر :دار إحياء الرتاث
العربي – بيروت .الطبعة :األولى2001 ،م.
 .33التوضـيح لشــرح الجــامع الصــحيح .المؤلــف :ابـن الملقــن ســراج الــدين أبــو
حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي المصــري (المتــوىف804 :هـــ).
المحقق :دار الفالح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـرتاث .الناشـر :دار النـوادر،
دمشق – سوريا .الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م.
 .34تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان .المؤلف :عبد الرحمن بن ناصـر
ابن عبد اهلل السعدي (المتوىف1376 :هــ) .المحقـق :عبـد الـرحمن بـن معـال
اللويحق .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األولى 1420هـ  2000-م.
 .35التيسير يف القراءات السبع .المؤلف :عثمان بن سعيد بن عثمـان بـن عمـر أبـو
عمرو الداين (المتوىف444 :هـ) .المحقـق :اوتـو تريـزل .الناشـر :دار الكتـاب
العربي – بيروت .الطبعة :الثانية1404 ،هـ1984 /م.
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 .36جامع البيان يف تأويل القرآن .المؤلف :محمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثيـر بـن
غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (المتوىف310 :هـ) .المحقـق :أحمـد محمـد
شاكر .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م.
 .37الجامع ألحكام القرآن .المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن
فـــرح األنصـــاري الخزرجـــي شـــمس الـــدين القرطبـــي (المتـــوىف671 :هــــ).
المحقق :أحمد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش .الناشـر :دار الكتـب المصـرية –
القاهرة .الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م.
 .38جمهرة اللغة .المؤلف :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (المتـوىف:
321هـــ) .المحقــق :رمــزي منيــر بعلبكــي .الناشــر :دار العلــم للماليــين –
بيروت .الطبعة :األولى1987 ،م.
 .39الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون .المؤلف :أبو العباس ،شهاب الدين،
أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الــدائم المعــروف بالســمين الحلبــي (المتــوىف:
756هـ) .المحقق :الدكتور أحمد محمد الخراط .الناشر :دار القلم ،دمشق.
 .40الدر المنثـور .المؤلـف :عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ،جـالل الـدين السـيوطي
(المتوىف911 :هـ) .الناشر :دار الفكر – بيروت.
 .41الدرر الكا منة يف أعيان المائة الثامنة .المؤلف :أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن
محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (المتـوىف852 :هــ) .المحقـق :مراقبـة /
محمد عبد المعيد ضان .الناشـر :مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة  -صـيدر
اباد /الهند .الطبعة :الثانية1392 ،هـ1972 /م.
 .42ديــوان اإلمــام الشــافعي ،جمعــه وشــرحه :األســتاذ نعــيم زرزور ،دار الكتــب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1404هـ.
 .43ديوان محمود الـوراق ،جمـع ودراسـة وتحقيـق :أ.د .وليـد قصـاب ،مؤسسـة
الفنون ،الطبعة األولى 1412هـ.
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 .44روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين .المؤلف :شـهاب الـدين
محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسـي (المتـوىف1270 :هــ) .المحقـق :علـي
عبــد البــاري عطيــة .الناشــر :دار الكتــب العلميــة – بيــروت .الطبعــة :األولــى،
 1415هـ.
 .45الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتـاب والسـنة.
المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة
(المتوىف751 :هـ) .الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.
 .46زاد المسير يف علم التفسير .المؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن
علي بن محمد الجوزي (المتوىف597 :هـ) .المحقق :عبـد الـرزاق المهـدي.
الناشر :دار الكتاب العربي  -بيروت .الطبعة األولى1422هـ.
 .47سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها .المؤلـف :أبـو عبـد
الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحـاج نـوح بـن نجـايت بـن آدم ،األشـقودري
األلبــاين (المتــوىف1420 :هـــ) .الناشــر :مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع،
الرياض .الطبعة :األولى( ،لمكتبة المعارف).
 .48سنن الرتمذي .المؤلف :محمد بن عيسى بن َس ْورة بـن موسـى بـن الضـحاك،
الرتمذي ،أبو عيسى (المتوىف279 :هـ) .تحقيق وتعليق :أحمـد محمـد شـاكر
(جـ  .)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  .)3وإبراهيم عطوة عوض المدرس
يف األزهر الشريف (جـ  .)5 ،4الناشر :شركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي
الحلبي – مصر .الطبعة :الثانية1395 ،هـ1975 -م.
 .49ســنن النســائي .المؤلــف :أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي
الخراساين ،النسائي (المتوىف303 :هـ) .تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة .الناشـر:
مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب .الطبعة :الثانية.1986 – 1406 ،
 .50شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .المؤلف :عبد الحي بن أحمد بـن محمـد
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ابن العماد ال َعكري الحنبلي ،أبو الفالح (المتوىف1089 :هـ) .حققه :محمـود
األرنــاؤوط .خــرج أحاديثــه :عبــد القــادر األرنــاؤوط .الناشــر :دار ابــن كثيــر،
دمشق – بيروت .الطبعة :األولى 1406 ،هـ  1986 -م.
علي بـن
 .51شرح العقيدة الطحاوية .المؤلف :صدر الدين محمد بن عالء الدين ّ

محمــد ابــن أبــي العــز الحنفــي ،األذرعــي الصــالحي الدمشــقي (المتــوىف:

792هـ) .تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عبد اهلل بـن المحسـن الرتكـي .الناشـر:
مؤسسة الرسالة – بيروت .الطبعة :العاشرة1417 ،هـ 1997 -م.
 .52شــرح العقيــدة الواســطية .المؤلــف :محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين
(المتوىف 1421 :هـ .خرج أحاديثه واعتنى به :سعد بن فواز الصمي .الناشـر:
دار ابـــن الجـــوزي للنشـــر والتوزيـــع ،المملكـــة العربيـــة الســـعودية .الطبعـــة:
السادسة 1421 ،هـ.
 .53شرح ثالثة األصول .المؤلف :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوىف:
1421هـــ) .الناشــر :دار الثريــا للنشــر .الطبعــة :الطبعــة الرابعــة 1424هـــ -
2004م.
 .54شـــعب اإليمـــان .المؤلـــف :أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى
ُ
الخ ْس َر ْو ِجردي الخراساين ،أبو بكر البيهقي (المتوىف458 :هـ) .حققه وراجع
نصوصــه وخــرج أحاديثــه :الــدكتور عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد .الناشــر:
مكتبة الرشـد للنشـر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ببومبـاي
بالهند .الطبعة :األولى 1423 ،هـ  2003 -م.
 .55الشفا بتعريف حقوق المصطفى .المؤلف :عياض بـن موسـى بـن عيـاض بـن
عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل (المتوىف544 :هـ) .الناشر :دار الفيحاء
– عمان .الطبعة :الثانية  1407 -هـ.
 .56الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .المؤلف :أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد
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الجـوهري الفـارابي (المتـوىف393 :هــ) .تحقيــق :أحمـد عبـد الغفـور عطــار.
الناشر :دار العلم للماليين – بيروت .الطبعة :الرابعة  1407هـ 1987 -م.
 .57صحيح البخاري .المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي.
المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر .الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عـن
الســلطانية بإضــافة تــرقيم تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي) .الطبعــة :األولــى،
1422هـ.

بـل بـن َه ِ
بـن ُم ْقبِـ ِل ِ
ـادي ِ
بـن
 .58الصحيح المسند من أسباب النزول .المؤلفُ :م ْق ُ ُ
َقائِــدَ َة الهمــدَ اين الـ ِ
ـوادع ُّي (المتــوىف1422 :هـــ) .الناشــر :مكتبــة ابــن تيميــة –
َ ْ
القاهرة .الطبعة :الرابعة مزيدة ومنقحة1408 ،هـ1987 -م.
 .59صحيح مسلم .المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسـابوري
(المتــوىف261 :هـــ) .المحقــق :محمــد فــؤاد عبــد البــاقي .الناشــر :دار إحيــاء
الرتاث العربي – بيروت .الطبعة :األولى  1423هـ 2002 ،م.
 .60طبقات المفسرين للـداوودي .المؤلـف :محمـد بـن علـي بـن أحمـد ،شـمس
الدين الداوودي المالكي (المتـوىف945 :هــ) .الناشـر :دار الكتـب العلميـة –
بيروت .راجع النسخة وضبط أعالمها :لجنة من العلماء بإشراف الناشر.
 .61طبقات المفسرين .المؤلـف :أحمـد بـن محمـد األدنـه وي مـن علمـاء القـرن
الحــادي عشــر (المتــوىف :ق 11هـــ) .المحقــق :ســليمان بــن صــالح الخــزي.
الناشــر :مكتبــة العلــوم والحكــم – الســعودية .الطبعــة :األولــى1417 ،هـــ-
1997م.
 .62طريق الهجرتين وباب السعادتين .المؤلف :محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوىف751 :هـ) .الناشـر :دار السـلفية،
القاهرة ،مصر .الطبعة :الثانية1394 ،هـ.
 .63العجاب يف بيان األسباب .المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن
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أحمد بن حجر العسقالين (المتوىف852 :هـ) .المحقق :عبـد الحكـيم محمـد
األنيس .الناشر :دار ابن الجوزي.
 .64غريــب الحــديث .المؤلــف :أبـو عبيــد القاســم بــن ســالم الهــروي .المحقــق:
الــدكتور حســين محمــد محمــد شــرف ،أســتاذ م بكليــة دار العلــوم .مراجعــة:
األستاذ عبد السالم هارون ،األمين العام لمجمع اللغة العربية .الناشر :الهيئـة
العامــة لشــئون المطــابع األميريــة ،القــاهرة .الطبعــة :األولــى 1404 ،هـــ -
1984م.
 .65غريب الحديث .المؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن
محمـد الجــوزي (المتــوىف597 :هـــ) .المحقـق :الــدكتور عبــد المعطــي أمــين
القلعجــي .الناشــر :دار الكتــب العلميــة  -بيــروت – لبنــان .الطبعــة :األولــى
1405هـ – 1985م.
 .66الفتاوى الكربى البن تيمية .المؤلف :تقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد
الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة الحـراين
الحنبلي الدمشقي (المتـوىف728 :هــ) .الناشـر :دار الكتـب العلميـة .الطبعـة:
األولى1408 ،هـ 1987 -م.
 .67فتح القدير .المؤلف :محمد بن علي بن محمد بـن عبـد اهلل الشـوكاين اليمنـي
(المتــوىف1250 :هـــ .الناشــر :دار ابــن كثيــر ،دار الكلــم الطيــب  -دمشــق،
بيروت .الطبعة :األولى  1414 -هـ.
 .68الفروق اللغوية .المؤلف :أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بـن
يحيى بن مهران العسكري (المتوىف :نحو 395هـ) .حققه وعلق عليه :محمد
إبراهيم سليم .الناشر :دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر.
 .69قاعدة يف المحبة .المؤلف :تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن
عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراين الحنبلـي
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الدمشقي (المتوىف728 :هــ) .المحقـق :محمـد رشـاد سـالم .الناشـر :مكتبـة
الرتاث اإلسالمي ،القاهرة ،مصر.
 .70كتاب العين .المؤلف :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـيم
الفراهيــدي البصــري (المتــوىف170 :هـــ) .المحقــق :د مهــدي المخزومــي ،د
إبراهيم السامرائي .الناشر :دار ومكتبة الهالل.
 .71كتــاب تفســير القــرآن .المؤلــف :أبــو بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر
النيســابوري (المتــوىف319 :هـــ) .قــدم لــه األســتاذ الــدكتور :عبــد اهلل بــن عبــد
المحســن الرتكــي .حققــه وعلــق عليــه الــدكتور :ســعد بــن محمــد الســعد .دار
النشر :دار المآثر  -المدينة النبوية
 .72الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .المؤلف :أبو القاسم محمود بن عمـرو
ابــن أحمــد ،الزمخشــري جــار اهلل (المتــوىف538 :هـــ) .الناشــر :دار الكتــاب
العربي – بيروت .الطبعة :الثالثة  1407 -ه.
 .73الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .المؤلف :مكي بن أبـي
طالب المقدسي (المتوىف437 :هـ) .المحقق :الدكتور محيي الدين رمضان.
الناشر :مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق1394 .هـ 1974 /م.
 .74الكشف والبيـان عـن تفسـير القـرآن .المؤلـف :أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم
الثعلبــي ،أبــو إســحاق (المتــوىف427 :هـــ) .تحقيــق :اإلمــام أبــي محمــد بــن
عاشور .مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير السـاعدي .الناشـر :دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،بيروت – لبنان .الطبعة :األولى  1422هـ  2002 -م.
 .75لباب النقول يف أسباب النزول .المؤلـف :عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ،جـالل
الـــدين الســـيوطي (المتـــوىف911 :هــــ) .ضـــبطه وصـــححه :االســـتاذ أحمـــد
عبدالشايف .الناشر :دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
 .76اللباب يف علوم الكتاب .المؤلف :أبو حفص سراج الـدين عمـر بـن علـي بـن
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عادل الحنبلي الدمشقي النعماين (المتوىف775 :هـ) .المحقـق :الشـيخ عـادل
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض .الناشر :دار الكتب العلميـة
 بيروت  /لبنان .الطبعة :األولى 1419 ،هـ 1998-م. .77لسان العرب .المؤلف :محمد بن مكرم بن علـى ،أبـو الفضـل ،جمـال الـدين
ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى (المتــوىف711 :هـــ) .الناشــر :دار
صادر – بيروت .الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
 .78مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين .المؤلـف :
محمد بن صالح بن محمد العثيمـين (المتـوىف 1421 :هــ) .جمـع وترتيـب :
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان .الناشر  :دار الوطن  -دار الثريـا .الطبعـة :
األخيرة  1413 -هـ.
 .79محاسن التأويل .المؤلـف :محمـد جمـال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم
الحالق القاسمي (المتوىف1332 :هـ) .المحقق :محمد باسل عيـون السـود.
الناشر :دار الكتب العلميه – بيروت .الطبعة :األولى  1418 -هـ.
 .80المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز .المؤلف :أبـو محمـد عبـد الحـق بـن
غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطيــة األندلســي المحــاربي (المتــوىف:
542هـ) .المحقق :عبد السالم عبد الشايف محمد .الناشر :دار الكتب العلمية
– بيروت .الطبعة :األولى  1422 -هـ.
 .81المحرر يف أسـباب نـزول القـرآن مـن خـالل الكتـب التسـعة دراسـة األسـباب
رواية ودراية .المؤلف :خالد بن سليمان المزيني .الناشر :دار ابـن الجـوزي،
الدمام  -المملكة العربية السعودية .الطبعة :األولى 1427هـ.
 .82المحكم والمحيط األعظم .المؤلف :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سـيده
المرسي [ت458 :هـ] .المحقق :عبد الحميـد هنـداوي .الناشـر :دار الكتـب
العلمية – بيروت .الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2000 -م.
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 .83المخلصيات وأجزاء أخرى ألبي طاهر المخلص .المؤلـف :محمـد بـن عبـد
َ
المخ ِّلـص (المتـوىف:
الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغـدادي
393هـ) .المحقق :نبيل سعد الدين جرار .الناشر :وزارة األوقـاف والشـؤون
اإلسالمية لدولة قطر .الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م.
 .84مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .المؤلف :محمد بن أبـي
بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة (المتـوىف751 :هــ).
المحقــق :محمــد المعتصــم بــاهلل البغــدادي .الناشــر :دار الكتــاب العربــي –
بيروت .الطبعة :الثالثة 1416 ،هـ 1996 -م.
 .85مدارك التنزيل وحقائق التأويل .المؤلف :أبو الربكات عبـد اهلل بـن أحمـد بـن
محمــود حــافظ الــدين النســفي (المتــوىف710 :هـــ) .حققــه وخــرج أحاديثــه:
يوسف علي بديوي .راجعه وقدم لـه :محيـي الـدين ديـب مسـتو .الناشـر :دار
الكلم الطيب ،بيروت .الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1998 -م.
 .86المسـائل واألجوبــة يف الحــديث والتفسـير .المؤلــف :أبــو محمـد عبــد اهلل بــن
مســلم بــن قتيبــة الــدينوري ( 276 - 213هـــ) .المحقــق :مــروان العطيــة -
محســن خرابــة .الناشــر :دار ابــن كثيــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع .الطبعــة:
األولى 1410 ،هـ  1990 -م.
 .87المستدرك على الصحيحين .المؤلف :أبو عبد اهلل الحاكم محمد بـن عبـد اهلل
ابــن محمــد بــن حمدويــه بــن ُنعــيم بــن الحكــم الضــبي الطهمــاين النيســابوري
المعروف بابن البيع (المتوىف405 :هـ) .تحقيـق :مصـطفى عبـد القـادر عطـا.
الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت .الطبعة :األولى.1990 – 1411 ،
 .88مسند اإلمام أحمد بن حنبل .المؤلف :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بـن حنبـل
ابن هالل بن أسد الشيباين (المتوىف241 :هـ) .المحقق :أحمد محمـد شـاكر.
الناشر :دار الحديث – القاهرة .الطبعة :األولى 1416هـ.
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 .89مشارق األنوار على صحاح اآلثار .المؤلف :عياض بن موسى بن عياض بـن
عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل (المتوىف544 :هـ) .دار النشر :المكتبـة
العتيقة ودار الرتاث.
 .90معالم التنزيل يف تفسير القرآن .المؤلف  :محيي السنة  ،أبو محمد الحسين بن
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشـافعي (المتـوىف 510 :هــ) .المحقـق :
عبد الرزاق المهـدي .الناشـر  :دار إحيـاء الـرتاث العربـي –بيـروت .الطبعـة :
األولى  1420 ،هـ.
 .91معاين القرآن وإعرابـه .المؤلـف :إبـراهيم بـن السـري بـن سـهل ،أبـو إسـحاق
الزجاج (المتوىف311 :هـ) .المحقق :عبد الجليل عبده شلبي .الناشـر :عـالم
الكتب – بيروت .الطبعة :األولى  1408هـ 1988 -م.
 .92معاين القرآن .المؤلف :أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي
الفــراء (المتــوىف207 :هـــ) .المحقــق :أحمــد يوســف النجــايت  /محمــد علــي
النجـــار  /عبـــد الفتـــاح إســـماعيل الشـــلبي .الناشـــر :دار المصـــرية للتـــأليف
والرتجمة – مصر .الطبعة :األولى.
 .93معجم مقاييس اللغة .المؤلف :أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينـي الـرازي،
أبو الحسين (المتوىف395 :هـ) .المحقق :عبد السالم محمد هارون .الناشر:
دار الفكر .عام النشر1399 :هـ 1979 -م.
 .94معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .المؤلف :شمس الدين أبو عبـد
اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (المتـوىف748 :هــ) .الناشـر:
دار الكتب العلمية .الطبعة :األولى  1417هـ.
 .95مفاتيح الغيب .المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين
التيمي الرازي الملقب بفخر الـدين الـرازي (المتـوىف606 :هــ) .الناشـر :دار
إحياء الرتاث العربي بيروت .الطبعة :الثالثة  1420هـ.
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 .96المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .المؤلف :أبـو العبـاس أحمـد بـن
عمــر بــن إبــراهيم القرطبــي ( 656 - 578هـــ) .حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه:
محيــي الــدين ديــب ميســتو  -أحمــد محمــد الســيد  -يوســف علــي بــديوي -
محمود إبراهيم بزال .الناشر( :دار ابـن كثيـر ،دمشـق  -بيـروت)( ،دار الكلـم
الطيب ،دمشق  -بيروت) .الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1996 -م.
 .97المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج .المؤلـف :أبـو زكريـا محيـي الـدين
يحيى بن شرف النووي (المتوىف676 :هـ) .الناشر :دار إحياء الـرتاث العربـي
– بيروت .الطبعة الثانية 1392هـ.
 .98الناسخ والمنسوخ يف القرآن العزيز وما فيـه مـن الفـرائض والسـنن .المؤلـف:
أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبـد اهلل الهـروي البغـدادي (المتـوىف224 :هــ).
دراسة وتحقيق :محمد بن صـالح المـديفر (أصـل التحقيـق رسـالة جامعيـة).
الناشر :مكتبه الرشد  /شركة الرياض – الرياض .الطبعة :الثانية 1418 ،هـ -
 1997م.
 .99الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم .المؤلف :أبو محمد علـي بـن أحمـد بـن
سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتـوىف456 :هــ) .المحقـق :د.
عبد الغفار سـليمان البنـداري .الناشـر :دار الكتـب العلميـة  -بيـروت ،لبنـان.
الطبعة :األولى 1406 ،هـ  1986 -م.
 .100الناســخ والمنســوخ .المؤلــف :قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عزيــز ،أبــو الخطــاب
السدوسي البصري (المتوىف117 :هـ) .المحقق :حاتم صالح الضامن ،كلية اآلداب
 جامعة بغداد .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :الثالثة1418 ،هـ1998 /م. .101النشر يف القراءات العشر .المؤلـف  :شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري،
محمــد بــن محمــد بــن يوســف (المتــوىف  833 :هـــ) .المحقــق  :علــي محمــد
الضباع (المتوىف  1380هـ) .الناشر :المطبعة التجارية الكربى.
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 .102نظم الدرر يف تناسب اآليات والسـور .المؤلـف :إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتـوىف885 :هــ) .الناشـر :دار الكتـاب
اإلسالمي ،القاهرة.
 .103النكت يف القرآن الكريم (يف معاين القرآن الكريم وإعرابه) .المؤلف :علي بن
اش ِ
َف َّضــال بــن علــي بــن غالــب المج ِ
ــعي القيــرواين ،أبــو الحســن (المتــوىف:
ُ َ
479هـــ) .دراســة وتحقيــق :د .عبــد اهلل عبــد القــادر الطويــل .دار النشــر :دار
الكتب العلمية – بيروت .الطبعة :األولى 1428 ،هـ.
 .104النهاية يف غريب الحديث واألثر .المؤلف :مجد الدين أبو السعادات المبارك
بن محمد بن محمد بن محمد ابـن عبـد الكـريم الشـيباين الجـزري ابـن األثيـر
(المتوىف606 :هـ) .الناشر :المكتبة العلمية  -بيروت1399 ،هــ 1979 -م.
تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي.
 .105نيل األوطار شرح منتقى األخبار .المؤلف :محمد بن علي بن محمد بن عبـد
اهلل الشوكاين اليمني (المتوىف1250 :هــ) .تحقيـق :عصـام الـدين الصـبابطي.
الناشر :دار الحديث ،مصر .الطبعة :األولى1413 ،هـ 1993 -م.
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إعداد
أستاذ التفسير وعلو القرآن المشار بجامعة شقراء

189

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

ملخص البحث
عنوان البحث :محمد بن أب القاسم بن بابجو البقال (ت 562هـ) ،ومعالم
منهجه يف الموجود من تفسيره "مفتال التنزيل".
اشتمل البحث على مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،تضمن الفصل األول مبحثين،
يف المبحث األول التعريف بالمؤ ِّلف ،وحياته العلمية ،وثناء العلماء عليه ،ثم
مصنفاته ،ويف المبحث الثاين التعريف بالكتاب ونسخه الخطية ،ويف الفصل الثاين
تناول البحث منهج الب َّقالي يف التفسير ،منهجه يف التفسير بالمأثور ،وكيفية تعامله مع
اإلسرائيليات ،ثم منهجه يف علوم اللغة ،ومسائل االعتقاد ،واألحكام ،واالستنباط،
ثم عنايته بقواعد التفسير ،وترجيحاته ،ومناقشاته ،ثم منهجه يف عرض علوم القرآن
يف تفسيره ،ثم خاتمة.
أهدا

تعرف سيرة هذا العالِم ،وإبراز المكانة العلمية التي تبوأها،
البحثُّ :

و ِذك ُْر مؤلفاته ،والتعريف هبذا التفسير ،بوصفه واحدا ا من التفاسير المتقدمة تاريخ ًّيا،

ووصف نسخه الخطية ،وإبراز المنهج الذي سار عليه ،والسمات الظاهرة فيه،
والقيمة العلمية له.
ومن نتائج البحث:
 .1بيان أن هذا التفسير من َأ َج ِّل التفاسير يف القرن السادس ،وأن مؤلفه قامة
علمية بارزة ،وأن شخصيته اهرة يف تفسيره ،وأن له فيه ترجيحات ،كما له عناية
بقواعد التفسير وعلم المناسبات واالستنباط.
 .2توجيه أنظار الباحثين ل َتعر ِ
ف بقية كتب الب َّقالي ،والبحث عنها يف خزائن
َ ُّ
المخطوطات ،وخدمتها.
ومن أهم التوصيات :البحث عن النسخ الخطية لهذا الكتاب ،واستخراج أقوال
المؤلف واختياراته الفقهية من كتب الفقه ،وتناول تفسيره بالدراسات من عدة
جوانب ،كتفسيره القرآن بالقرآن.
الكلمات المفتاحية :مفتاح التنزيل ،بابجوك ،البقالي ،تفسير ،منهجه
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املقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
فإن خدمة كتاب اهلل من خير األعمال التي يرجى ثواهبا ،وإن علماء األمة لم
ُي َق ِّصروا يف خدمته ،فقد أثروا المكتبة القرآنية بما ال يحصى من التصانيف يف مختلف
علومه ،بعضها مشهور ،وبعضها مغمور ،وكثير منها ُي َظ ُّن أنه مفقود.
وإن حاجة المتخصصين يف الدراسات القرآنية إلى معرفة التفاسير المخطوطة
ِ
قريبة
التي المغمورة ،ال تقل عن حاجتهم إلى معرفة مناهج كتب التفسير المشهورة،
ِّف على بعضها عشرات األعمال العلمية.
المتناول ،التي ُصن َ
وقد يسر اهلل للباحث أن َي َّطلِ َع على التفسير الجليل المسمى (مفتاح التنزيل)
ألبي الفضل محمد بن بابجوك البقالي (ت 562هـ) ،وهو من ِج َّل ِة المفسرين يف
ف باإلمامة والتربيز ،عسى أن يكون التعريف به
القرن السادس الهجريُ ،و ِص َ
وبمؤلفه ومنهجه مفيدا ا للباحثين.
أهدا البحث:
المفسر ،وإبراز المكانة العلمية التي تبوأها ،وجمع
تعرف سيرة هذا العالِم
ِّ
ُّ .1
النصوص التي تضمنت الثناء عليه.

 .2جمع ما وقف عليه الباحث من مؤلفات هذا العالِم ،وإبراز عنواناهتا.
الـم َت َقدِّ م تاريخ ًّيا ،فهو من تفاسير القرن السادس ،جاء
 .3التعريف هبذا التفسير ُ

ف نسخه
بين تفسيرين مشهورين هما تفسير الزمخشري وتفسير الرازي ،ووص ُ
الخطية.
 .4إبراز المنهج الذي سار عليه المؤ ِّلف ،والسمات الظاهرة يف تفسيره،
والقيمة العلمية لهذا التفسير ،والعلوم التي تناولها.
حدود البحث :النسخ الخطية التي وقف عليها الباحث ،وتبدأ من سورة طه إلى
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المفسر منها ،وقبل ذلك التعريف
آخر سورة النجم ،وقراءهتا ثم استخراج منهج
ِّ
بالمفسر ،وحياته العلمية ،ومؤلفاته.
ِّ
الدراسات السابقة :هذه الدراسة هي األولى حسب علمي ،فبعد البحث
والسؤال لم يجد الباحث دارسة علمية عن البقالي وال عن أي كتاب من كتبه.
منهج البحث :سلك الباحث المنهج االستقرائي الوصفي ،فقرأ النسخ الخطية،
المفسر الذي سار عليه ،ثم وزع هذه األمثلة
دون ما عرض لي مما يوضح منهج
ثم َّ
ِّ
وتتبع مصادر كثيرة مخطوطة ومطبوعة ،ولم
على ما يناسبها من مباحث ومطالب،
َ
ِ
ذكر مصدر فيه إشارة إلى المؤلف حسب جهده.
ُي ْغف ْل َ
خطة البحث :جعل الباحث خطة البحث مكونة من مقدمة وفصلين وخاتمة،
على هذا النحو:
المقدمة ،وتشتمل على أهمية الموضوع وأهدافه ،وحدوده ،والدراسات
السابقة.
الفصل األول :التعريف بالمؤلف وبكتابه ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :التعريف الموجز بالمؤلف ،وفيه ثلثة مطالب:
المطلب األول :اسمه ونسبه ومولده.
المطلب الثاين :حياته العلمية ،وثناء العلماء عليه وشيوخه ،وتالميذه.
المطلب الثالث :مصنفاته ،ووفاته.
المبحث الثايف :التعريف بالكتاب ونسخه الخطية ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفه.
المطلب الثاين :نسخه الخطية.
المطلب الثالث :مصادره.
المطلب الرابع :المالمح العامة لتفسيره.
الفصل الثايف :منهج البقال يف تفسيره ،وفيه أربعة مباحث:
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المبحث األول :التفسير بالمأثور ،واإلسرائيليات يف تفسيره ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :تفسير القرآن بالقرآن.
المطلب الثاين :تفسير القرآن بالسنة النبوية.
المطلب الثالث :تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.
المطلب الرابع :اإلسرائيليات يف تفسيره.
المبحث الثايف :منهجه يف علو اللغة ،ومسائل االعتقاد واألحكا  ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :إعماله علو َم اللغة.
المطلب الثاين :منهجه يف مسائل االعتقاد.
المطلب الثالث :منهجه يف األحكام الفقهية.
المطلب الرابع :منهجه يف االستنباط.
المبحث الثالث :إعماله قواعد التفسير ،وترجيحاته ،وردوده ،وفيه ثلثة مطالب:
المطلب األول :عنايته بقواعد التفسير.
المطلب الثاين :ترجيحاته.
المطلب الثالث :ردوده ومناقشاته.
المبحث الرابع :علو القرآن يف تفسيره ،وفيه ستة مطالب:
المطلب األول :علم القراءات ،والوقف واالبتداء.
المطلب الثاين :أسماء السور ،والمكي والمدين.
المطلب الثالث :الناسخ والمنسوخ ،وأسباب النزول.
المطلب الرابع :مشكل القرآن والمتشابه اللفظي.
المطلب الخامس :االنتصار للقرآن الكريم.
المطلب السادس :المناسبات بين اآليات.
الخاتمة :وتشتمل على أبرز النتائج التي توصلت إليها ،وأهم التوصيات ،ثم
الفهرس ،وأسأل اهلل التوفيق والسداد.
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الفصل األول :التعريف باملؤلف وبكتابه.
املبحث األول :التعريف املوجز باملؤلِّف.
املطلب األول :امسه ونسبه ومولده .
اسمه ونسبه :هو أبو الفضل ُم َح َّمد ْبن َأبِي القاسم ْبن بابجوك الخوارزمي
الب َّقالي.
ويلقب بزين المشايخ األَ َدمي ،ألنه قرأ كتاب "األَ َدمي" يف النحو وحفظه فاشتهر
بذلك  ،والكتاب ألحمد ابن محمد بن علي األدمي (ت بعد 450هـ)  ،وسمي
بذلك نسبة إلى بيع األَ َدم ،وهي الجلود .
بابجو  :ضبطه الصفدي بالعبارة فقال" :بباءين موحدتين بينهما ألف وبعدها
( )1معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
تــاريخ اإلســالم للــذهبي  ،285/12 ،268/12المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف
بالوفيات للصفدي  ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه
البن ناصر الدين  ،576/1الطبقات البن قاضي شهبة ص ،158تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه البـن
حجــر  ،166/1تــاج الـــرتاجم البــن قطلوبغــا ص ،271بغيـــة الوعــاة للســيوطي  ،215/1طبقـــات
المفسرين للسيوطي ص ،117طبقات المفسرين للداودي  ، ،231/2كتائب أعالم األخيـار للكفـوي
مخطــوط م  1ق  ،297ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول لحــاجي خليفــة  ،67/3ديــوان اإلســالم
للغــزي  ،316/1الفوائــد البهيــة للكنــوي ص ،161نيــل الســائرين للبنجبيــري ص ،211ويف طبقــات
المفســـرين لألدنـــه وي ص" :195البـــاقلي" ولعلـــه غلـــط مـــن الطـــابع أو الناســـخ ،أو تصـــحفت
على المؤلف.
( )2تــاريخ اإلســالم للــذهبي  ،285/12 ،268/12المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف
بالوفيات للصفدي  ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه
البن ناصر الدين  ،576/1الطبقات البن قاضي شهبة ص ،158تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص،271
طبقات المفسرين للسيوطي ص ،117طبقات المفسرين للداودي  ،231/2طبقات المفسرين لألدنه
وي ص.195
( )3إنباه الرواة للقفطي  ،155/1الوايف بالوفيات  ،99/8بغية الوعاة .374/1
( )4المعجم المفصل يف اللغويين العرب  ،74/1وانظر األنساب للسمعاين .141/1
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جيم وبعد الواو كاف"  .وذكره ابن قاضي شهبة بقوله" :باباجوك ويقال:
بابجوك"  ،ووقع محر افا يف كثير من المطبوعات إلى "بايجوك" ،وكذلك إلى
"مانحول" يف ثالث نسخ مخطوطة من كتاب الكفوي .
والخورازم  :نسبة إلى ُخ َو ِار ْزم ،وهي بالد عظيمة  ،وهو اسم لناحية
بجملتها ،وقصبتها جرجانية  ،وهي مدينة عظيمة حسنة األحوال كثيرة األموال
على هنر جيحون ،قبل أن يخرهبا المغول .
وتقع الجرجانية اآلن يف غرب أوزبكستان ،غرب هنر جيحون ،قريبة من حدود
تركمانستان ،وهي عاصمة والية خوارزم .
والب َّقال  :قال الذهبي" :البَ َّقال  ،والعجم يزيدون الياء"  ،وقال الكفوي:
"وهي زيادة العجم ،ال نسبة ،والبقال الذي يبيع األشياء اليابسة من الفواكه"  ،قال
ابن ناصر الدين" :البقال :يف عرف المتقدمين من يبيع األشياء المتفرقة من الفواكه

( )1الوايف بالوفيات للصفدي .242/4
( )2الطبقات البن قاضي شهبة ص.158
( )3كتائـــب أعـــالم األخيـــار للكفـــوي مخطـــوط م  1ق 297جـــاء فيـــه:

 ،ويف م 1ق:190

( )4آكام المرجان يف ذكر المدائن المشهورة يف كل مكان للمنجم ص.79
( )5معجم البلدان لياقوت الحموي .395/2
( )6المرجع السابق 123/12
( )7انظر الموقع الرسمي للمدينة علـى هـذا الـرابطhttp://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat- :

#/haqida-malumot
( )8تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص.271
( )9المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51وتبعــه يف الجــواهر المضــية يف طبقــات الحنفيــة للقرشــي
 ،392/4توضيح المشتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1وابـن حجـر يف تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه
 ،166/1واللكنوي يف الفوائد البهية ص.162
( )10كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .297
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اليابسة ونحوها ،ويف عرف أهل عصرنا من يبيع ُ
الر ْطبة" .
الخ َضر من ال ُب ُقول َّ
غيره ،منهم :أبو عمران موسى بن يوسف الب َّقال
وقد عرف هبذه النسبة ُ
صاحب "يتيمة الدهر يف فتاوي أهل
الحنفي(ت 452هـ) ،نقل عنه فتاوي
ُ
العصر"  ،وله فتاوي مذكورة يف كتب الحنفية .
أسرته :لم يقف الباحث على شيء يخص أسرته؛ غير أنه يف"تاج العروس"
ِ
أيضا،
يف ترجمة أبي بكر محمد بن يوسف
العدسي الجرجاين  ،قال" :جرجاين ا
تفقه وحدث عن أبي القاسم البقالي" ،فربما كان أ ابا لمحمد بن أبي القاسم ،ولكن
لما رجع الباحث إلى"تاريخ جرجان" وجده قد قال" :محمد بن يونس
العدسي...،روى عن أبي القاسم الشغالي" بِالغين المعجمة ،وكذا يف "توضيح
المشتبه" .
ف على السبعين حين موته  ،فيكون
مولده :ذكر المرتجمون للبقالي أنه َن َّي َ
مولده بعد عام اثنين وتسعين َ
وخمسمئة (492هـ).
( )1توضيح المشتبه  ،574/1واألكثر شيو اعا يف العصر الحديث هو استعمال (ب َّقال) بمعنـاه الواسـع الـذي
يشمل بائع البقول وغيرها من المـأكوالت غيـر المطهـوة ،انظـر "معجـم الصـواب اللغـوي" ،188/1
ويف المعجم الوسيط ص" :44بائع األطعمة المحفو ة والقطاين والسـكر والصـابون ونحوهـا تسـميه
العامة يف مصر :الب َّقال" ،وانظر "معجم اللغة العربية المعاصرة" .132/1
( )2يتيمة الدهر يف فتاوي أهل العصر للرتجماين مخطوط ص ،255وقد عرفـت هـذا الكتـاب مـن مشـاركة
ُ
صـاحب
الباحث
لـحسين يعقوب محمد يف منتدى األصلين(رابط المشاركة يف آخر البحث) ،ثم وجد
َ
سلم الوصول إلى طبقات الفحول قد أشار إليه يف  359/3بقوله" :ذكره الرتجمـاين يف يتيمـة الـدهر"،
وانظر .259/4
( )3الفتاوى التتارخانية .52/1
( )4تاج العروس .239/16
( )5لم يجد الباحث تاريخ وفاته.
( )6تاريخ جرجان لحمزة الجرجاين ص.453
( )7تبصير المنتبه .206/6
( )8تاريخ اإلسالم للذهبي .285/12 ،268/12
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املطلب الثاني
حياته العلمية ،وثناء العلماء عليه وشيوخه ،وتالميذه
لم تذكر المصادر التي وقف عليها الباحث شي ائا عن نشأته األولى وحياته
العلمية ،ولكن بمعرفة تاريخ مولده ووفاته ونسبته إلى خوارزم نعلم أنه عاش يف
محيط هذه الناحية من العالم اإلسالمي ،وقد كانت خوارزم يف ذاك الزمن تحت
حكم الخوارزميين ،الذين يتبعون السالجقة ،وامتد حكمهم من عام تسعين
وأربعمئة إلى عام ثمانية وعشرين وستمئة (490هـ 628 -هـ) ،ودخل تحت
سلطاهنم أراض شاسعة شملت نواحي خراسان إلى بالد ما وراء النهر ،وقد عاصر
الحاكم محمد بن أنوشتكين(ت 521هـ) المؤسس الحقيقي لدولة
البقالي
َ
ُّ
الخوارزميين  ،الذي حكم من عام (491هـ) إلى تاريخ وفاته عام (521هـ) ،ثم
ولي األمر ابنه أتسز(ت 551ه) الذي كان يتبع السالجقة ،وبدأ االستقالل عنهم بعد
عدة نزاعات معهم  ،ثم ابنه أيل أرسالن(ت 568هـ) الذي استقل رسم ًّيا عن
دولة السالجقة .
شطرا
وكان الخوارزميون ُر ْغ َم انشغالهم بالحروب المتواصلة يولون العلم واألدب ا
من عنايتهم؛ فربز كثير من األدباء والشعراء والعلماء والكتاب ،وكانوا يستدعون العلماء
للحضور إلى عواصمهم ،ويعتنون بفتح المدارس يف أمات المدن .
( )1التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صربة ص ،36السلطان جالل الدين خوارزمشـاه يف ميـزان
التاريخ لمحمد دبير سياقي ص.23
( )2التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صربة ص.37
( )3انظر البداية والنهاية البن كثير  ،161/16السلطان جالل الدين خوارزمشـاه يف ميـزان التـاريخ لمحمـد
دبير سياقي ص ،22الحركة الثقافية يف الدولة الخوارزمية للسيد أحمد الباز ص.7
( )4التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صربة ص ،50الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمدي
حمدي ص.28
( )5المرجع السابق ص ،102ص.106
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حنفي المذهب ،وله كتب على مذهب الحنفية،
مذهبه :كان البقالي يف الفقه
َّ

خصوصا كتابه الفتاوي ،وكتاب
وكثيرا ما يذكرون أقواله وكتبه،
ويذكر يف طبقاهتم،
ا
ا

الصالة ،ويصفه ابن عابدين الحنفي(ت 1252هـ) باإلمام  ،وسيأيت الحديث عن
منهجه يف األحكام الفقهية.
اهرا يف تفسيره ،بخالف شيخه
وأما مذهبه يف أصول الدين ،فلم يكن
ا
ولكن عبار اة جاءت يف "الجواهر المضية" يف ترجمة
الزمخشري (ت 538هـ)،
َّ
الكاخشتواين(ت 673هـ) ب َّين َْت أنه ُدفن بجانب البقالي والبياعي ،ثم قال المؤ ِّلف:
"من مشايخ المعتزلة"  ،وهذه العبارة ُي ْحت ََمل أهنا تعود إلى الكاخشتواين أو إلى
البقالي والبياعي.
وجرجانية خوارزم يغلب على أهلها مذهب المعتزلة وممارسة علوم الكالم ،
والزمخشري معتزلـي ،والمطـرزي (ت610هــ) تلميـذ البقـالي معتزلـي ،والزاهـدي
(658هـ) تلميذ المطرزي معتزلي .
ٍ
عزيـز ،يفهـم منـه موافقتـه الطـربي يف قولـه؛ إذ لـم
نـص
وقد وقف الباحث على ٍّ
يتعقبه بشيء ،وكذلك لم ينسب نفسه إلى المعتزلة ،قال" :وقد ذكر الطربي عـن ابـن
[الح ُجرات ]11:أن يسميه بالفسق وهو على اإلسالم ،قال :وأهـل
زيد( :ﰆ ﰇ) ُ
هذا الرأي ُس ُّموا معتزلة ،قالوا :ال نكفره كما كفره أهل األهواء ،وال نقول مؤمن كما
قالت الجماعة ،ولكنا نسميه باسمه فإن كان سار اقا فسارق؛ فاعتزلوا الفريقين فسموا
معتزلة"  ،وسيأيت يف المبحث الثاين من الفصل الثاين يف منهجـه يف مسـائل االعتقـاد
( )1رد المحتار على الدر المختار البن عابدين .155/1
( )2الجواهر المضية  ،633/2وانظر الفوائد البهية للكنوي ص ،147والبياعي مذكور يف الجواهر المضـية
 159/4وأنه إسماعيل بن محمد ،ولم يزد على ذلك.
( )3آثار البالد وأخبار العباد للقزويني ص.520
( )4طبقات الحنفية للحنائي .216/2
( )5ظ /166أ.
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أنه ينسب نفسه إلـى أهـل السـنة ،وأن اسـم المعصـية ال تزيـل اسـم اإليمـان ،وبعـض
المسائل العقدية التي ذكرها.
وي اإلمام العالمة المحقق
ثناء العلماء عليه :قيل عنه" :األستاذ"" ،الن َّْح ّ
السنَّة" .
األديب" " ،سيف ُّ
الخوارزمي
قال ابن الساعي(ت 674هـ)" :ذكره محمود بن محمد الحافظ
ّ
جم
يف تاريخ خوارزم ،وقال :كان إما اما يف األدب وحجة يف لسان العرب"" ،وكان ّ
الصحبة ،كريم النفس نزيه
تقي الفؤاد ،ط ّيب ّ
الفوائد ،كثير الفرائد ،حسن االعتقادّ ،
مشتغال باإلفادة ،وتصنيف التصانيف" .
ا
العرض،

قائال ":اإلمام األجل أدام اهلل
ا
ووصفه رشيد الدين الوطواط (ت 573هـ)
سعادته ،وحرس سيادته" .
قال ياقوت" :كان غير خائض فيما ال يعنيه ،له يد يف التَّ َر ُّسل ونقد الشعر" ،
( )1معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
تــاريخ اإلســالم للــذهبي  ،285/12المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات
للصفدي  ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية  ،632/2توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين
 ،576/1بغيــة الوعــاة للســيوطي  ،215/1طبقــات المفســرين للســيوطي ص ،117كتائــب أعــالم
األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،297ديوان اإلسالم للغزي .316/1
( )2أعالم األخيار للكفوي م  1ق.298
( )3هو محمود بن محمد بن عباس بن أرسالن الخوارزمي (ت 568ه) ،لـه تـاريخ خـوارزم ،انظـر ترجمتـه
يف تاريخ اإلسالم للذهبي .398/12
( )4الدر الثمين يف أسماء المصنفين البـن السـاعي ص ،131معجـم األدبـاء ليـاقوت الحمـوي ،2618/6
توضيح المشتبه البن ناصر الدين  ،576/1الطبقات البن قاضـي شـهبة ص ،158تـاج الـرتاجم البـن
قطلوبغــا ص ،271بغيــة الوعــاة للســيوطي  ،215/1طبقــات المفســرين للــداودي  ،232/2طبقــات
المفسرين لألدنه وي ص ،195نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )5انظر ترجمته يف "معجم األدباء" لياقوت " ،2631/6بغية الوعاة" .226/1
( )6رسالة رشيد الدين الوطواط فيما جرى بينه وبين الزمخشري ص.297
( )7معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
بغية الوعاة للسيوطي  ،215/1طبقات المفسرين للداودي .232/2
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ووصف بأنه "صاحب التصانيف" ،وأن "اسمه اشتهر وب ُعد صيته"" ،وأقبل الطلبة
ُ
على تصانيفه" .

ونقل الذهبي عن الحافظ محمود ْبن ُم َح َّمد ْبن أرسالن ُ
مي فِي" تاريخ
الخ َ
وار ْز ّ
وار ْزم" أنه قال" :ك َ
َان إما اما ُح َّج اة فِي العرب َّية ،وخلف الزمخشري يف حلقته" .
ُخ َ
خبيرا بالمعاين والبيان،
ا
قال الكفوي" :كان إما اما
فاضال تق ًّيا ،منا ارا نحو ًّيا ذك ًّيا ،ا
وكان من كبار األئمة وحجة يف العربية" ،و ُذكر بأنه"الشيخ الكبير" ،و"سيف

السنَّة" .
ُّ

شيوخه:
 .1أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري(ت 538هـ) العالَّمة
الشهير ،واشتهر باألخذ عنه فأخذ عنه اللغة وعلم اإلعراب ،وسمع الحديث منه
ومن غيره ،وجلس بعده يف مكانه و َخ َلفه فِي حلقته .
عزيزا ذكره الوطواط يف رسالته ،وهي مسألة وقعت له
نصا ا
وقد وجد الباحث ًّ
مع الزمخشري بحضرة البقالي ،ثم قال عنه" :أدام اهلل سعادته وحرس سيادته"
( )1تاريخ اإلسالم للذهبي  ،268/12الوايف بالوفيات للصـفدي  ،242/4تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه
البن حجر .166/1
( )2تاريخ اإلسالم للذهبي  ،285/12طبقات المفسرين لألدنه وي ص.195
( )3كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،298وانظر الفوائد البهية للكنوي ص.161
( )4الفوائد البهية للكنوي ص ،161تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص ،271ديوان اإلسالم للغزي .316/1
( )5معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6تاريخ اإلسـالم للـذهبي  ،285/12 ،268/12المشـتبه يف
أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات للصــفدي  ،242/4الجــواهر المضــية يف طبقــات
الحنفية للقرشي  ،392/4توضيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات البـن قاضـي شـهبة
ص ،159تبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر  ،166/1طبقـات المفسـرين للسـيوطي ص،117
طبقــات المفســرين للــداودي  ،232/2كتائــب أعــالم األخيــار للكفــوي مخطــوط م  1ق ،298،283
طبقات المفسرين لألدنه وي ص ،195نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )6رســالة رشــيد الــدين الوطــواط فيمــا جــرى بينــه وبــين الزمخشــري ص 297ضــمن رســائل البلغــاء التــي
جمعها محمد كرد علي.
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مما يدل على أنه كان ح ًّيا يف أثناء كتابة هذه الرسالة.
ُ .2ع َمر ْبن ُم َح َّمد ْبن َح َسن بن علي ال َف ْر ُغولي(456هـ538 -هـ)  ،سكن
مرو إلى حين وفاته ،ويف كهولته سمع منه البقالي .
 .3أبو طاهر محمد بن أبي بكر محمد السنجي ( 463هـ548-هـ) ،سمع البقالي
منه بمرو ،وحدث عنه  ،ويؤخذ من هذا والذي قبله أن البقالي َر َح َل إلى مرو.

تلميذه:
سبق القول بأن البقالي خلف الزمخشري على حلقته ،وذلك يعني أنه تلمذ له
ُ
كثيرا منهم،
جملة من التالميذ ،ولكن المصادر التي وقف عليها
الباحث لم تذكر ا
وقد تيسر الوقوف على بعضهم ،فمنهم:
 .1أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الم َط ِّر ِزي(538هـ610 -هـ)  ،وقد
للمطرزي قال فيها
وجد الباحث عبارة يف مقدمة كتاب"المغرب يف ترتيب المعرب"
ِّ
الكتب التي اعتمد عليها ـ" :جم ِع التفاريق" لشيخنا الكبير"  ،و"جمع
ـ بعد ذكره
َ
التفاريق" كتاب منسوب إلى البقالي ،وهذا النص يفهم منه أنه من شيوخه ،وهناك
( )1انظر ترجمته يف "المنتخب من معجم شيوخ السمعاين"  ،1182/1تاريخ اإلسالم للذهبي ،285/12
توضيح المشتبه البن ناصر الدين  ،576/1تبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر .166/1
( )2تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف أسـماء الرجـال للـذهبي ص ،51الطبقـات البـن قاضـي
شهبة ص 159وتحرف عنده إلى "الفرعولي".
( )3انظــر ترجمتــه يف "ســير أعــالم النــبالء" للــذهبي  ،284/20وتصــحف يف كثيــر مــن الكتــب المطبوعــة
والمخطوطــة إلــى :الســبحي ،ويخــتلط بمحمــد بــن أبــي بكــر الســبخي (ت 555ه) انظــر "ســير أعــالم
النبالء" 286/20
( )4المشتبه يف أسماء الرجال للذهبي ص ،51توضيح المشتبه البن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات البـن
قاضي شهبة ص ،159تبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر .166/1
( )5تاريخ اإلسالم للذهبي  ،253/13التكملة لوفيات النقلة للمنـذري  ،279/2ويف الكامـل البـن األثيـر
 272/10أنه تويف يف 606ه ،مرآة الجنان وعربة اليقظان لليافعي .18/4
( )6ص.16
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نص يف كتاب"الجواهر المضية" ُيذكر فيه أن المطرزي"تفقه على الب َّقالي"  ،وهبذا
يرتجح أن المطرزي من تالميذ البقالي.
والمطرزي قيل عنه" :كان بخوارزم خليفة الزمخشري"  ،مع أنه ولد يف اليوم
الذي تويف فيه الزمخشري.
 .2محمد بن سعد بن محمد الديباجي المروزي517(،ه609-ه)  ،تويف
بمرو ،قال ياقوت" :لقي الزمخشري ،وقرأ على تلميذه البقالي" .
 .3علي بن عبد اهلل بن عمران العمراين  ،أخذ عن الزمخشري وغيره ،وأخذ
عن البقالي الفقه والنحو .

( )1الجواهر المضية  ،529/3وقع تحريف يف هذه الكلمة إلى(النعـالي) يف الطبعـة القديمـة(ط كراتشـي)،
وتناقلها المرتجمون للمطرزي خطأ.
( )2مرآة الجنان وعربة اليقظان لليافعي .18/4
( )3انظر ترجمته :يف معجم األدباء لياقوت الحموي " ،2538/6تاريخ اإلسالم" 224/13
( )4معجم األدباء  ،2538/6بغية الوعاة للسيوطي  ،111/1سلم الوصول إلى طبقات الفحول .143/3
( )5انظر ترجمته :يف كتائب أعالم األخيار للكفـوي مخطـوط م  1ق  ،299وهـو ويف هـذه النسـخة الخطيـة
محرف إلى(المعمراين) ويف م  2ق(190العمراين) ،ولم أقف على تاريخ وفاتـه ،وانظـر الفوائـد البهيـة
للكنوي ص.123
( )6كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
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املطلب الثالث :مصنفاته ،ووفاته
ُن ِع َت البقالي بأنه كثير التصانيف متنوعها ،وأكثرها مفقود ،ولم يطبع من
مصنفاته شيء.
قال ابن قاضي شهبة" :له تصانيف كثيرة ،كلها حسنة ،وعند الناس مقبولة" ،
وهذا سرد لمصنفاته:
 .1أسرار األدب وافتخار العرب  ،وقد وقع يف اسمه تصحيف كثير،
نحو":كتاب آفات الكذب"  ،و"أسرار الكتب"  ،و"أسرار الكذب وافتخار
العرب"  ،وله مختصر يف مكتبة هامبورج بألمانيا برقم ( ، )39وقد صوره
الباحث ،ويقع يف اثنتي عشرة صفحة ،يف ضمن مجموع ،وتبين للباحث بعد
الحصول على نسخة منه أنه كتاب يف فقه اللغة.
 .2األسمى يف َسرد األسماء  ،أو األسماء يف شرح األسماء  ،وقد يكون هو
اآليت وهو شرح األسماء الحسنى أو المقصد األسنى.
( )1الطبقات ص.158
( )2الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي  ،242/4توضيح المشتبه البن ناصـر الـدين
 ،576/1الطبقات البن قاضي شهبة ص.158
( )3كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
( )4تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص.271
( )5ذكره محقق الجواهر المضية يف طبقات الحنفيـة للقرشـي  ،392/4ويف بعـض النسـخ :أسـرار الكتـب،
ذكره الشيخ بكر أبو زيـد يف طبقـات النسـابين ص 116باسـم افتخـار العـرب ،ولعلـه ـن أنـه كتـاب يف
مفاخر العرب.
( )6تاريخ األدب العربي .239/5
( )7الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي  ، 242/4توضيح المشتبه البن ناصر الـدين
.576/1
( )8الطبقات البن قاضي شهبة ص.158
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 .3أذكار الصالة .
 .4اإلعجاب يف اإلعراب .
 .5أم الفضائل .
 .6آفات الكذب  ،وقد يكون هو أسرار األدب السابق.
 .7البداية يف المعاين والبيان  ،وقد يكون هو "الهداية إلى علم المعاين
والبيان" ،أو "الهداية فِي المعاين والبيان" .
 .8التّرغيب فِي ِ
العلم .

( )1الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات للصــفدي  ،242/4الجــواهر المضــية يف طبقــات
الحنفية للقرشي  ،392/4توضيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات البـن قاضـي شـهبة
ص ،159تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص ،271كتائب أعالم األخيـار للكفـوي مخطـوط م  1ق ،298
الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )2معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
الطبقات البـن قاضـي شـهبة ص ،159بغيـة الوعـاة للسـيوطي  ،215/1طبقـات المفسـرين للـداودي
 ،232/2ديوان اإلسالم للغزي  ،316/1نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )3الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131الطبقات البن قاضي شهبة ص.158
( )4الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )5معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6بغيـة الوعـاة للسـيوطي  ،215/1نيـل السـائرين للبنجبيـري
ص.212
( )6الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات للصــفدي  ،242/4الجــواهر المضــية يف طبقــات
الحنفية للقرشي  ،392/4الطبقات البـن قاضـي شـهبة ص ،159توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين
 ،576/1تاج الرتاجم البـن قطلوبغـا ص ،272طبقـات المفسـرين للـداودي  ،232/2كتائـب أعـالم
األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص.162
( )7الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات للصــفدي  ،242/4الجــواهر المضــية يف طبقــات
الحنفية للقرشي  ،392/4توضيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات البـن قاضـي شـهبة
ص ،159تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص ،272كتائب أعالم األخيـار للكفـوي مخطـوط م  1ق ،298
الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
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 .9تفسير القرآن  ،قال ابن الساعي" :يف أربع مجلدات ،رأيته وال أدري أهو
مفتاح التنزيل أو ال"  ،قال الداودي" :سماه مفتاح التنزيل" .
 .10تقويم اللسان ،يف النحو  ،وقد جمع الباحث – بحمد اهلل  -ما يزيد على
عشرين نسخة خطية منه ،من مكتبات شتّى.
وعلى هذا الكتاب شرح ألحمد بن السيد رمضان المرزوقي الحسني
(1205هـ1262-هـ)  ،اسمه تسهيل األذهان على متن تقويم اللسان .
 .11تكميل تقويم اللسان .
 .12التنبيه على إعجاز القرآن  ،وقد يسمى إعجاز القرآن .
( )1تاريخ اإلسالم للذهبي  ،285/12المشتبه يف أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي
 ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفيـة للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين
 ،576/1الطبقــات البــن قاضــي شــهبة ص ،159طبقــات المفســرين للســيوطي ص ،117طبقــات
المفسرين لألدنه وي ص ،195كتائب أعـالم األخيـار للكفـوي مخطـوط م  1ق  ،298الفوائـد البهيـة
للكنوي ص.161
( )2الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص.131
( )3طبقات المفسرين للداودي .232/2
( )4معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
الطبقات البـن قاضـي شـهبة ص ،159بغيـة الوعـاة للسـيوطي  ،215/1طبقـات المفسـرين للـداودي
 ،232/2ديوان اإلسالم للغزي  ،316/1نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )5انظر المختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تـراجم أفاضـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى القـرن الرابـع
عشر ص ، 114وإمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن .25/2
( )6انظر المختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تـراجم أفاضـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى القـرن الرابـع
عشر ص.114
( )7الطبقات البن قاضي شهبة ص.159
( )8الدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص ،131المشـتبه يف أسـماء الرجـال للـذهبي ص،51
الجواهر المضية يف طبقات الحنفيـة للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين ،576/1
الطبقــات البــن قاضــي شــهبة ص ،159تــاج الــرتاجم البــن قطلوبغــا ص ،271كتائــب أعــالم األخيــار
للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص.162
( )9تاريخ اإلسـالم للـذهبي  ،285/12الـوايف بالوفيـات للصـفدي  ،242/4طبقـات المفسـرين للـداودي
 ،232/2طبقات المفسرين لألدنه وي ص.195
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 .13جمع التفاريق .
الح ْسنى  ،وعند الكفوي" :المقصد األسنى يف شرح
 .14شرح األسماء ُ
األسماء الحسنى"  ،ويف الجواهر المضية" :األسنى يف شرح األسماء الحسنى" .
 .15شرح األربعين  ،ولم يتبين المقصود باألربعين ،ربما كان كتاب أبي
حامد الغزالي (ت 505ه) أو غيره ،وقد نقل عنه الكفوي مسألة فقهية" .
 .16الصالة ،ويذكر باسم صالة البقالي .
كثيرا يف كتبهم ،يقال" :ذكره البقالي يف
 .17الفتاوي  ،يذكره الحنفية
ا
فتاواه"  ،وله نسخة يف المركز الحكومي بإسطنبول (. )307

( )1كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص" ،162كشف الظنون"
.596/1
( )2معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
تــاريخ اإلســالم للــذهبي  ،285/12المشــتبه يف أســماء الرجــال للــذهبي ص ،51الــوايف بالوفيــات
للصفدي  ،242/4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4توضيح المشتبه البن ناصـر
الدين  ،576/1الطبقات البن قاضي شـهبة ص ،158تـاج الـرتاجم البـن قطلوبغـا ص ،271طبقـات
المفسرين للسيوطي ص ،117طبقـات المفسـرين للـداودي  ،232/2طبقـات المفسـرين لألدنـه وي
ص ،195الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )3كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
( )4الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4تاج الرتاجم البن قطلوبغا ص.272
( )5كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
( )6كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق .298
( )7يف "حاشية الشلبي(ت1021ه) على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" يف مواضـع كثيـرة ،منهـا ،15/1
وتكملة البحر الرائق للطوري القادري(ت 1138ه) يف مواضع ،منها  ،54/1وذكره يف كشـف الظنـون
 ،1081/2وهدية العارفين .98/2
( )8كتائب أعالم األخيار للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص.162
كثيـرا يف كتـاب "المحـيط الربهـاين يف الفقـه النعمـاين" البـن مـازه البخـاري (616ه) ،ويف "البحـر
( )9يذكر ا
الرائق شرح كنز الحقائق" البن نجيم(ت 970ه) ،ويف غيرها.

( )10الفهرس الشامل .24/7

206

محمد بن أب القاسم بن بابجو البقال  ،ومعالم منهجه يف الموجود من تفسيره

د .ممدول بن ترك القحطايف

 .18كايف التّراجم بلسان األعاجم  ،أو الرتاجم بلسان األعاجم  ،أو الكايف
يف الرتاجم بلسان األعاجم .
وهناك كتاب منسوب إلى أحمد بن محمد الغزنوي (ت 593ه) يف بعض النسخ
الخطية التي وقف عليها الباحث ،و ُأ ْثبِ َت على غالفها "كتاب تراجم األعاجم" من
مصنفات الشيخ األجل العالم الكامل أبي المعالي أحمد بن محمد الغزنوي" ،طبع
يف إيران ،مع مقدمة بالفارسية ،وأوله" :الحمد هلل مانح األعالق وفاتح األغالق
...إلى أن قال" :فهذا مختصر يف التفسير الناجم سمي ِ
تراجم األعاجم ،والشرط فيه
ُ ِّ
أن كل كلمة فسرها مرة ال يعود إليها كرة ،ل َي ِق َّل عائدته فيكثر فائدته"  ،ثم ابتدأ
الكتاب بتفسير كلمات القرآن الكريم الفارسية على ترتيب المصحف ،ويف كشف
الظنون "كتاب تراجم األعاجم" ونسبه إلى البقالي ،وذكر هذه المقدمة عينها .
ِ
ب على غالفها أن الكتاب
 .19مختصر يف الفقه ،وعند الباحث نسخة منهُ ،كت َ
من تأليفه.
 .20منــــازل العــــرب  ،وقــــد يكــــون هــــو ميــــاه العــــرب  ،وجمعهمــــا
الســـــيوطي(ت911هــــــ) فقـــــال" :منـــــازل العـــــرب ومياههـــــا"  ،وقـــــال ابـــــن
( )1الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131تاريخ اإلسالم للـذهبي  ،285/12المشـتبه يف
أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي  ، 242/4توضيح المشتبه البن ناصر الـدين
.576/1
( )2الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4الفوائد البهية للكنوي ص.162
( )3الطبقات البن قاضي شهبة ص.159
( )4تراجم األعاجم ص.1
( )5كشف الظنون .394/1
( )6معجم األدباء لياقوت الحموي .2618/6
( )7تاريخ اإلسالم للذهبي  ،285/12المشتبه يف أسماء الرجال للذهبي ص ،51الوايف بالوفيات للصفدي
 ،242/4توضيح المشتبه البن ناصر الدين ،576/1
( )8بغية الوعاة للسيوطي  ،215/1طبقات المفسرين للداودي  ،232/2ديوان اإلسالم للغـزي ،316/1
نيــل الســائرين للبنجبيــري ص ،212وانظــر "المعجــم العربــي" لحســين نصــار ص ،133و"معجــم
المعاجم" ألحمد الشرقاوي ص.131
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الساعي(ت674هـ)" :منازل العرب ومياهها وديارها" .
وله"غير ذلك" .
وهنا كتابان ينسبان إليه:
 .1الكربيت األحمر ،لم يثبت عند الباحث أنه من مؤلفاته  ،ولم ينسبه إليه
من ترجم له ،ذكره الزركشي (ت 794هـ) يف مقدمة كتابه "البحر المحيط " ،
ونسب مؤ ِّل َفه إلى الحنفية  ،وعزاه الربماوي
ونسبه إلى أبي الفضل الخوارزمي،
َ
(ت 831هـ) يف الفوائد السنية إلى أحد المعتزلة ،ولم يصرح باسم مؤلفه.
 .2شرح البقالي ،ينسب إلى البقالي يف كتب الحنفية  ،ولم يرتجح عند
الباحث أنه ألبي الفضل البقالي.

وارزم فِي شهر ُج َما َدى اآلخرة يف
وفاتهُ :ت ُو ّفي أبو الفضل البقالي ُ
بج ْرجانية ُخ َ

سلخها ،سنة اثنتين وستّين وخمسمئة (562هـ) ،وله من العمر حين تويف نيِّف
وسبعون سنة  ،وسبق أنه ُدفِ َن بجانب الب َّياعي.
( )1الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص ،131الطبقات البن قاضي شهبة ص.159
( )2تاريخ اإلسالم للذهبي  ،285/12الوايف بالوفيات للصفدي .242/4
( )3خالفا لما ذكره د محمد بو لـوز يف كتابـه "بدايـة المجتهـد البـن رشـده ودوره يف تربيـة ملكـة االجتهـاد"
ص.45
( )4البحر المحيط .5/1
( )5البحر المحيط .109/1
( )6الفوائد السنية يف شرح األلفية .422/3
( )7البحر الرائق شرح كنز الحقائق البن نجيم (ت 970ه) يف مواضع ،منها .187/4
( )8معجم األدباء لياقوت الحموي  ،2618/6الـدر الثمـين يف أسـماء المصـنفين البـن السـاعي ص،131
تاريخ اإلسـالم للـذهبي  ،285/12 ،268/12المشـتبه يف أسـماء الرجـال للـذهبي ص ،51الجـواهر
المضية يف طبقات الحنفية للقرشـي  ،392/4توضـيح المشـتبه البـن ناصـر الـدين  ،576/1الطبقـات
البن قاضي شهبة ص ،159بغية الوعـاة للسـيوطي  ،215/1طبقـات المفسـرين للسـيوطي ص،117
طبقات المفسرين للداودي  ،232/2طبقات المفسـرين لألدنـه وي ص ،196كتائـب أعـالم األخيـار
للكفوي مخطوط م  1ق  ،298الفوائد البهية للكنوي ص ،162نيل السائرين للبنجبيري ص.212
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وذكره الذهبي يف وفيات سنة إحدى وستين وخمسمئة(561هـ)  ،واقتصر
على ذلك الصفدي .
ف
وذكر القرشي أنه تويف يف ست وسبعين وخمسمئة (576هـ) وقال" :وقد َن َّي َ
على السبعين" كما يف المطبوع  ،ولكن يف نسختين َخ ِّطيتين من نسخ "كتائب
ف على التسعين  ،وقال" :كذا ذكره عبد القادر يف
األخيار" للكفوي" :وقد َن َّي َ
الجواهر المضية" ،وتبعه على ذلك اللكنوي  ،مع أن عبد القادر القرشي ذكر أنه
نيف على السبعين كما سبق ،وربما وقع يف نسخته تحريف ،قال ابن قاضي شهبة:
"ابن نيف وسبعين سنة ،بتقديم السين" .
وجاء يف"معجم المؤلفين" أن وفاته سنة 523هـ .

***

( )1وانظر :الطبقات البن قاضي شهبة ص 159فقد أشار إلى ذكر الذهبي للبقالي مرتين.
( )2تاريخ اإلسالم للذهبي  ،268/12الوايف بالوفيات للصفدي .242/4
( )3الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4نيل السائرين للبنجبيري ص.212
( )4كتائـب أعــالم األخيــار للكفـوي مخطــوط م  1ق  298مــن نسـخة شــورى إيــران ،و م 1ق ،190نســخة
الدكتور محمد الرتكي يف األلوكة.
( )5الجواهر المضية يف طبقات الحنفية للقرشي  ،392/4كتائب أعـالم األخيـار للكفـوي مخطـوط م  1ق
 ،298الفوائد البهية للكنوي ص ،162طبقات النسابين لبكر أبو زيد ص.116
( )6الطبقات البن قاضي شهبة ص .159
( )7معجم المؤلفين .137/11
( )8كشاف معجم المؤلفين للدكتور فراج عطا سالم .2519/4
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املبحث الثاني :التعريف بالكتاب ونسخه اخلطية
املطلب األول :اسم الكتاب وإثبات نسبته إىل مؤلفه:

اشتهر هذا التفسير باسم(مفتال التنزيل) ،وقد نسبه جمع إلى ابن بابجوك

البقالي هبذا االسم ،وهم:
ياقوت(ت 626هـ) يف"معجم األدباء"  ،2618/6وابن الساعي(ت 674هـ)
يف" الدر الثمين" ص ،131والذهبي(ت 748هـ) يف"تاريخ اإلسالم" ،285/12
ويف"المشتبه يف أسماء الرجال" ص ،51والصفدي (ت 764هـ) يف"الوايف"
 ،242/2والقرشي(ت 775ه) يف"الجواهر المضية"  ،392/4وابن ناصر الدين
(ت 842هـ) يف"توضيح المشتبه"  ،576/1وابن قاضي شهبة(ت 851هـ) يف"
تراجم طبقات النحاة واللغويين والمفسرين والفقهاء" ص ،159وابن قطلوبغا(ت
879ه) يف"تاج الرتاجم" ص ،272والسيوطي(ت 911هـ) يف"طبقات المفسرين"
ص ،117ويف"بغية الوعاة"  ،215/1واألدنه وي(ت ق  )11يف"طبقات
المفسرين" ص ،195وحاجي خليفة(ت 1067هـ) يف"كشف الظنون" ،1760/2
ويف"سلم الوصول"  ،67/3ورياض زاده(ت 1078هـ) يف"أسماء الكتب"
ص ،126والغزي(ت 1167هـ) يف"ديوان اإلسالم"  ،316/1واللكنوي (ت
1304هـ) يف"الفوائد البهية" ص ،162والبنجبيري(ت 1365هـ) يف"نيل السائرين"
ص ،212والزركلي (ت 1396هـ) يف"األعالم"  ،335/6وعمر كحالة(ت
1408هـ) يف"معجم المؤلفين"  ،137/11ويف"المنتقى من مخطوطات معهد
البيروين للدراسات الشرقية بطشقند" ص ، 132ويف"الموسوعة القرآنية" .39/9
وجاء باسم "مفتال التنزيل يف تفسير القرآن"يف"معجم المفسرين" لعادل
نويهض  ،606/2ويف"فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم" .1241/3
( )1وسيأيت بيان ما فيه من الخطأ.
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ونسب إليه بوصف(تفسير القرآن) أو (كتاب تفسير القرآن)  ،عند الذهبي
يف"تاريخ اإلسالم"  ،285/12والصفدي يف"الوايف بالوفيات"  ،242/4وابن
قاضي شهبة يف"تراجم طبقات النحاة واللغويين والمفسرين والفقهاء" ص،159
والسيوطي يف"طبقات المفسرين" ص ،117واألدنه وي يف"طبقات المفسرين"
ص ،195وعمر كحالة يف "معجم المؤلفين"  ،137/11ويف"فهارس علوم القرآن
الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية"  ،445/3ويف"الفهرس الشامل"
 ،205/1ويف"معجم التاريخ (الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم) ،168/1
 ،2500/4ويف"خزانة الرتاث" الذي أعده"مركز الملك فيصل" ،ويف"الموسوعة
القرآنية" .39/9
وأما ابن الساعي فقد ذكر"مفتال التنزيل" وقال" :و"كتاب يف التفسير" يف أربع
مجلدات ،رأيته وال أدري أهو "مفتال التنزيل" أم ال"  ،وجزم الداودي(ت 945ه)
يف"طبقات المفسرين" بأهنما كتاب واحد ،قال" :له من التصانيف" :تفسير القرآن"
سماه "مفتاح التنزيل" .
ونسب إليه باسم "كتاب التفسير" أو "التفسير" ،ذكره الذهبي يف"المشتبه"
ص ،51والقرشي يف"الجواهر المضية"  ،392/4وابن ناصر الدين يف"توضيح
المشتبه"  ،576/1وحاجي خليفة يف"سلم الوصول"  ،67/3ورياض زاده(ت
1078ه) يف"أسماء الكتب" ص ،126والكفوي(ت 1094هـ) يف"كتائب أعالم
األخيار" مخطوط م  1ق  ،298واللكنوي يف"الفوائد البهية" ص ،161والزركلي
يف"األعالم" .335/6
( )1وقد يذكر قبلـه كلمـة(كتاب) ،ومـن تكـرر ذكـره هنـا فقـد ذكـر االثنـين م اعـا" ،مفتـاح التنزيـل" و"تفسـير
القرآن".
( )2الدر الثمين يف أسماء المصنفين البن الساعي ص.131
( )3طبقات المفسرين للداودي .232/2
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أيضا مع "مفتال التنزيل" باسم "تفسير بقال " يف "الفهرس الشامل"
وجاء ا
 ،842/1ويف "معجم التاريخ (الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم) ،168/1
 ،2500/4ويبدو أنه بنا اء على ما جاء يف النسخة الخطية المحفو ة يف داماد إبراهيم
باشا كما سيأيت.
وجاء يف "المنتقى من مخطوطات معهد البيروين للدراسات الشرقية بطشقند"
ص" :132مفتال التنزيل" أو "مفتال القرآن" ،ويف"هدية العارفين" للبغدادي(ت
1399هـ) " :98/2مصبال التنزيل يف التفسير".
ا
مجاال للشك -صحة نسبة هذا التفسير إلى
وجميع ما تقدم يثبت -بما ال يدع
البقالي ،ومن األدلة على صحة نسبته إلى مؤلفه ما يأيت يف المطلب الثاين.

املطلب الثاني :نسخه اخلطية

بعد البحث الكثير والسؤال لم يتيسر للباحث الوقوف إال على نسخ خطية ال

يكتمل هبا التفسير ،وهذا بيان لها:
النسخة األولى :نسخة داماد إبراهيم باشا برقم( )99كما يف "دفرت كتبخانه داماد
سطرا تقري ابا ،كتبت بخط عتيق َع ِسر،
إبراهيم باشا" ص ،5يف كل صفحة خمسة عشر ا
لوحا ،وكتب عليها بخط حديث"الجزء السابع من
واآليات بالحمرة ،تقع يف ( )257ا
تفسير البقالي" ويف أعلى الصفحة "تفسير بقالي" بخط صغير ،تبدأ النسخة من
سورة طه إلى آخر سورة النمل ،ويف آخرها"ويتلوه الجزء الثامن من البقالي ،سورة
القصص ،وفرغ منه عمر بن محمد ابن عمر بن غالب الخطيب الدسكري ،يف يوم
اإلثنين ،ثالث وعشرين صفر سنة تسع وخمسين وخمسمئة ،والحمد هلل رب
العالمين ،"...أي أهنا كتبت يف حياة المؤلف ،وقد يكون هذا الجزء السابع من
مجموع عشرة أجزاء ،ويف النسخة خلل كبير يف ترتيب األوراق ،وليس فيها نظام
التعقيبة ،وتبين بعد ذلك أن ليس يف النسخة سقط بحمد اهلل ،وهي كثيرة األخطاء،
وكثير من كلماهتا بغير نقط ،والكاف ال تكتب رأسها ،مثال ذلك:
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(سياييلم) أي (ستأتيكم) ،وقوله( :وهو الحسن ها هني اللثير) ،أي (وهو
الحسن هاهنا الكثير) .
ومثال ذلك من صورة المخطوط :قوله:
 ،أي :ومن أين لنا كيف كان حكم النظر يف
ذلك الوقت.
ومثله قوله:
"قـــــــالوا يف اليعيـــــــر مـــــــن راي عليـــــــه نعلـــــــين وهـــــــو عـــــــرب يـــــــروح
وان كــــــان ميــــــاهال يــــــروح بــــــاخرى)،
متأهال
ا
أي " :قالوا يف التعبير :من رأى عليه نعلين وهو عزب تزوج ،وإن كان
تزوج بأخرى".
وكثير من اآليات تكتب بال نقط وال شكل ،مثل ما ذكـره مـن قولـه  -تعـالى : -
 ،وهــي اآليــة [ ]83مــن ســورة النمــل،
قولــه  -تعــالى ( : -ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ) ،ورمــزت
لها بحرف(د) من داماد.
وهذه نماذج من أولها ومن آخرها:

( )1د/218/ب.
( )2د /199أ.
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النسخة الثانية :نسخة الظاهرية برقم( ،)520تفسير ( ،)125ويف فهارس علوم
القرآن الكريم لمخطوطات الظاهرية  ،446/3منسوخة يف القرن السابع الهجري،
بخط نسخي ،وكتبت اآليات وأسماء السور بالحمرة ،وعلى الورقة األولى مجموعة
من قيود التملك ،أكثرها أصابه طمس ،أحدها باسم أبي بكر أحمد بن عمر
الطرابلسي سنة (867ه) ،وآخر باسم محمد بن أبي بكر الخطيب سنة(960ه) ،ويف
آخره قيود وتملكات ،وقد أصاب المخطوطة رطوبة شديدة تؤثر على قراءة النص،
خاصة يف األطراف العليا من أوائلها وأواخرها.
وتشمل هذه النسخة الجزء الثالث ،وتبدأ من أول سورة القصص إلى آخر
ِ
ب عليها" :الجزء الثالث من
لوحا ،و ُكت َ
سورة النجم ،وتقع يف مئة وأربعة وتسعين ا
تفسير البقالي رحمة اهلل عليه" ،ويظهر أن هذا الجزء الثالث من أربعة أجزاء ،وقد
سبق قول ابن الساعي " :يف أربع مجلدات" ،وعليه فالجزء الرابع يبدأ من سورة
القمر إلى آخر القرآن ،ورمزت لها بالحرف( ) من الظاهرية.
وعند اإلشارة إلى هاتين النسختين يف الحواشي َيذ ُكر الباحث رمز النسخة
ويتلوها رقم اللوح ثم َش ْر َطة ثم وجه اللوح ،ومثال ذلك :د /150ب ،أي أن النقل
عن نسخة داماد إبراهيم ،ورقم اللوح  150الوجه ب.
وهذه نماذج من أولها ومن آخرها:
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ويتبين هبذا أن الموجود من الكتاب بنسختيه يبدأ من سورة طه إلى آخر سورة
النجم ،وقد وقف الباحث على مواضع أشار فيها المؤلف إلى أماكن أخرى من
تفسيره ،قال" :على ما ذكرنا يف أول الكتاب"  ،وقال" :يؤكد ما تقدم يف أول
الكتاب" " ،على ما ذكرنا يف قوله( :ﮣ ﮤ) [البقرة ، "]98:وأحال على
تفسير آيات من سورة األعراف  ،واألنفال  ،والنحل  ،وقال يف موضع" :فأما
[الضحى ]7:فله وجوه نذكرها يف موضعها"  ،وسيأيت
قوله( :ﮎ ﮏ ﮐ)
ُّ
أنه يكثر من اإلحاالت ،وهبذا يتبين أنه قد فسر القرآن كا امال ،ولم يذكر أحد أنه لم
يتم تفسيره ،بحسب اطالع الباحث.
وهناك نسخة يف مكتبة األسكوريال؛ صرفت عنها النظر ألهنا يف خمس ورقات فقط.
تنبيه مهم :جاء يف "المنتقى من مخطوطات معهد البيروين للدراسات الشرقية
بطشقند" ص" :132مفتال التنزيل" أو"مفتال القرآن" ،للبقالي :محمد بن أبي
القاسم بن بابجوك ت562ه1167/-م 334 ،ق" وأن"رقمه يف المعهد،"6174 :
وبعد أن طلب الباحث هذه النسخة من المعهد وانتظر مدة تقارب خمسة أشهر،
ِ
ب على الصفحة األولى منه باللغة الرتكية القديمة ما
وصل المخطوط ،وقد ُكت َ
ترجمته" :مفتاح التنزيل ،احتمال ،مؤلف هذا الكتاب هو زين المشايخ محمد بن
أبي القاسم الخوارزمي البقالي ،أحد تالميذ الزمخشري ،تويف يف 562ه" ،وبعد
االطالع عليه تبين أنه ليس بتفسير البقالي ،وإنما هو كتاب يف غريب القرآن مرتب
على حروف المعجم.
( )1ظ /69ب.
( )2ظ /22ب.
( )3ظ /41ب.
( )4د /63ب.
( )5ظ /56ب.
( )6د /228أ.
( )7ظ /183ب.

217

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

املطلب الثالث :مصادره:

ألن النسخ التي وقف عليها الباحث ال تشمل المقدمة ،التي يغلب على الظن

تفسيرا معيناا
ذكر المصادر فيها ،وبعد قراءة النسخ تبين  -فيما يظهر -أنه لم يعتمد
ا
أصال لكتابه ،وإن كان قد نص على النقل من بعض التفاسير التي سيأيت
ا
يتخذه
ذكرها ،وألنه من أخص تالميذ الزمخشري فقد استفاد من تفسيره يف بعض
كثيرا ،وهذا
المواضع ،وال ينقل عنه ًّ
نصا ،ولكنه يتصرف يف العبارة ،ويختصر ويزيد ا
بيان بالكتب التي نقل عنها وأشار إليها:
جامع سفيان بن عيينة(ت 198هـ) :ذكره يف مواضع .
البيان والتبين للجاحظ (ت 255هـ) .
مشكل القرآن البن قتيبة(ت 276هـ) :ذكره يف مواضع  ،وعيون األخبار له .
تفسير ابن جرير الطبري(ت 310هـ) :نقل عنه يف مواضع  ،وعلق على بعض
كالمه ،ورجح بعضه واعرتض على بعضه ،وسيأيت ذلك.
تفسير أب القاسم بن حبيب :وهو الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر بن
حبيب النيسابوري (ت 406هـ) ،من أشهر مفسري خراسان  ،صنف يف التفسير
والقراءات واآلداب ،ومن كتبه المطبوعة "التنبيه على فضل علوم القرآن" ،و"عقالء
المجانين" .وسارت تصانيفه يف اآلفاق .
( )1منها ظ /29ب.
( )2ظ /155أ.
( )3منها ظ /78ب.
( )4ظ /155أ.
( )5ظ /84ب.
كثيرا الثعلبي يف "الكشف والبيان  ،138/2يوجد منه جزء كبير منه يف الجامعة
( )6وتفسيره مخطوط يذكره ا
اإلسالمية برقم ( ،)8709ويبدأ من سورة األنفال إلـى سـورة الزخـرف ،مصـور عـن نسـخة شسـرتبتي
برقم( ،)3496وتاريخ نسخه عام (610هـ).
( )7سير أعالم النبالء للذهبي  ،237/17طبقات المفسرين للداودي .144/1
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فمن ذلك قوله لما ذكر معاين عرض األمانة على السماوات واألرض والجبال:
"وإلى قريب من هذه المعاين أشار يف تفسير البوزجاين ،وكذلك ذكر أبو القاسم بن
حبيب أن الناس يف تفصيلها طبقتان ، "..ونقل عنه يف مواضع ،قال" :حكى أبو
القاسم بن حبيب عن أهل المعاين "...إلى غير ذلك .
أبــو منصــور األشــعري :ولعلــه محمــد بــن الحســين بــن أبــي أيــوب األيــوبي(ت
421ه ــ) ،المــتكلم ،صــاحب حجــة وبيــان ونظــر ،متقــدم يف مــذهب أبــي الحســن
األشعري(ت 324هـ) ،له كتاب"تلخيص الدالئل" .
ذكـــره يف تفســـير (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [ص ]75:وأنـــه قـــال:
"يده :قدرته ،وإنما التشريف آلدم تخصيصه بالذكر. "...
ويحتمل أن يكون أبا منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت
 ،)429صاحب المؤلفات الكثيرة ،ومنها "ال َفر ُق بين ِ
الف َر ِق" .
ْ
تفسير القاض أب عاصم :ولم يتبين من صاحب هذا التفسير؟ ،ومن المشاهير
القاضي أبو عاصم الهروي الشافعي ،وهو محمد بن أحمد الع َّبادي(ت 458هـ) إمام
محقق مدقق ،له مصنفات يف الفقه  ،وله "طبقات الشافعية" ،مطبوع ،وقد نقل عبد
درج الدرر يف تفسير اآلي والسور"  ،وقد
القاهر الجرجاين(ت 471هـ) يف تفسيره" َ
ُ
الباحث من أشار إلى
جعله محقق "درج الدرر" أبا عاصم الع َّبادي السابق ولم يجد
( )1ظ /57أ.
( )2ظ /38ب.
( )3ظ /74ب ،ظ /81أ ،ظ /94أ ،د /38ب.
( )4تاريخ اإلسالم  ،368/9وسير أعالء النبالء  573/17للذهبي ،طبقات الشافعية للسبكي .147/4
( )5ظ /101أ ،مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته اهلل لنفسـه مـن غيـر تحريـف ،وال تعطيـل ،وغيـر
تكييف ،وال تمثيل.
( )6البداية والنهاية البن كثير  ،672/15األعالم للزركلي 48/4
( )7تاريخ اإلسالم للذهبي  ،101/10طبقات الشافعية للسبكي .104/4
( )8انظر درج الدرر .579/2
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تفسيرا للقرآن.
أن للعبادي
ا
القاضي أبا عاصم يف مواضع ،منها أنه قال يف تفسير سورة ص:
البقالي
وقد ذكر
َ
ُّ
"وذكر القاضي أبو عاصم فإن معناه ل ِ َما َخ َل ْق ُت أنا بغير واسطة ،فإنما ذكر اليدين
لتحقيق اإلضافة؛ ألن خلق سائر الناس بواسطة ،ويف تفسير البوزجاين نحوه" .
تفسير البوزْ جان  :ذكره يف مواضع  ،باسم كتاب البوزجاين  ،وقال" :وذكر
البوزجاين نحو هذا"  ،وذكر وجهين يف تفسير آية ثم قال" :وكال الوجهين يف تفسير
البوزجاين" .
وز َجان ،وهي بلدة قديمة تقع يف شرق إيران اليوم ،ينسب
وهو منسوب إلى ُب ْ
إليها كثير من العلماء  ،ولم يتبين من صاحب التفسير المقصود؟ ،إذ لم يجد
ُ
الباحث من ذكر هذا التفسير أو نقل عنه.

املطلب الرابع :املالمح العامة لتفسريه:

يعد هذا التفسير من جملة التفاسير الوسيطة ،فلم يقصد مؤ ِّلفه التوسع وجر

أذيال النقول ،ولكنه يميل إلى االختصار يف كثير من المواضع ،وهذا واضح جدا ا
خصوصا يف آيات األحكام
لمن يقرأ فيه ،وإن بَ َس َط الكال َم على آيات دون آيات،
ا
واآليات المشتملة على القصص واألخبار ،ومن مظاهر قصد االختصار أنه يحيل
كثيرا إلى ما سبق ذكره ،ويعرض عن األقوال والروايات التي أكثر منها المفسرون،
ا
أيضا البعد عن اإلغراق يف ذكر المذاهب الفقهية والعقدية ،ويحيل على
ويقصد ا
( )1كذا يف النسخة الخطية ،ولعل الصواب( :بأن) أو(أن).
( )2ظ /101أ ،ومنها ظ /57ب ،ظ /76أ.
( )3د /53ب.
( )4ظ /29أ ،ظ /97ب.
( )5ظ /96أ.
( )6ظ /73ب.
( )7األنساب للسمعاين  ،355/2معجم البلدان للحموي .507/1
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الكتب الخاصة هبذه الفنون ،وهذا بيان لمظاهر قصد االختصار يف تفسيره:
 .1عد اإلكثار من النقول :فهو ال يكثر من النقول الحرفية عن كتب التفسير،
فج ُّل ما يف تفسيره من
وإذا نقل فإنه ينقل بالمعنى ،أو يختصر ويشير إلى األقوالُ ،
قوله ال من منقوله ،إال ما يذكره من روايات وآثار.
فشخصيته اهرة يف كتابه ،وهو إن نقل فإنه يتصرف تصر افا غير مخل ،ثم يقول:
كذا عن فالن ،ويذكر القول اآلخر ثم يقول :كذا عن فالن ،وهذا مثال يوضح أسلوبه
يف التفسير وذكر األقوال وتوجيهها:
ففـــي تفســـيره قو َلـــه  -تعـــالى ( : -ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) اآليـــة [الـــروم ]41:قـــال:
"للفساد وجهان ،أحدهما :الخراب ،ومنه قولـه  -تعـالى ( : -ﯗ ﯘ)
[البقــرة ،]251:والثــاين :المعاصــي ،ومنــه قولــه  -تعــالى  ( : -ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ )

أيضا ،أحدهما :أن القحط
[البقرة ]205:وكالهما قيل ههنا ،أما األول فله وجهان ا
والجدب عقوبة بما كسبه النـاس مـن المعاصـي ،ويؤكـده قولـه ( :ﰇ) ،وقولـه:
تفسيرا له وبياناا لسببه،
(ﰋ ﰌ) ،واآلخر :أن يكون قوله ( ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)
ا
أي وذلــك مــن كســبهم؛ ألهنــم قطعــوا الطــرق فانقطعــت التجــارات ،و لمــوا حتــى
انقطعت الزراعات وبطلت أسباب المعاش فتكون الالم للعاقبة كقوله( :ﯚ)

[األنعــام( ، ]137:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [آل عمــران ،]156:ونحــو ذلــك إال
أنه ال يليق بقوله ( :ﰋ ﰌ) ،وأمـا إذا حمـل الفسـاد علـى المعاصـي فـالمراد بـه
الشرك وما دونه ،والفاحشة بين الـرجلين وبـين المـرأتين ،ويكـون قولـه ( :ﰃ ﰄ

أيضــا إال أنــه ال يليــق بقولــه ( :ﰋ ﰌ) وال يتصــل بــه يف
ـيرا لــه ا
ﰅ ﰆ) تفسـ ا
المعنى ،وقد يضمر فيه :هرت عقوبة الفساد ،والروايات يف ذلك كله مختلفة" ،ثـم
بحرا ،وقد
ذكر الروايات عن السلف ،ثم قال" :وعن عكرمة :العرب تسمي األمصار ا
يضمر فيه :يف أهل الرب والبحر ،وإنما قـال( :ﰈﰉ ﰊ)؛ ألنـه أخـر بقيـة الجـزاء
( )1يف المخطوط (إن اهلل ال يحب الفساد) ،وهو سهو.
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إلى يوم القيامة" إلى آخر ما قال.
وذكر ما يزيد على عشرة أقوال ونسبها إلى أصحاهبا يف تفسير قوله  -تعـالى : -
(ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ) [لقمان ]20:ثم قال" :إلى نحو ذلك مما ال يحصر من
األقاويل ،وهذا دليل على سعة القول يف هذا النوع بإجماع المسلمين ،وأن ذلك مما
ال يختص بالتوقيف إال عند من ال يعرف ما يقول" .
ولما ذكر اآلثار يف المراد باالستقامة يف قولـه  -تعـالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) اآليــة [ ُف ِّصــ َلت :]30:قــال" :والكــالم يف هــذا
يحتمل البسط ،وقليله يغني عن كثيره" .
 .2اإلحاالت على ما سبق بقصد االختصار :وممـا يالحـظ يف هـذا التفسـير أنـه
يكثر جدا ا من اإلحالة على ما سبق؛ لئال يطول الكتاب بتكـرار األقـوال ،ويعتـذر عـن
مثال" :وتفسير السالمة على التفصيل مما يطول  ،وإنما
التطويل يف مواضع ،فيقول ا
يجمعها السالمة من المعصية؛ ألن [الجـوارح] تبـع لـه" أي للقلـب ،ومـن األمثلـة
أيضا أن الكريم يمدح به كل شيء
قوله" :قد مضى القول يف هذه المعاين ،وقد ذكرنا ا
ـن هاهنـا،
الح َس ُ
على حسـب مـا يليـق بـه ،كقولـه( :ﰆ ﰇ) [الشـعراء ، ]58:وهـو َ
خيره ونف ُعه ،وقيـل :أي كـريم علـيهم ِّ
أنفسـهم فيـه ويجيبونـه ،و(كـان)
يرغـب َ
الكثير ُ
ُ
أيضـا علـى المسـتقبل
هاهنا صل ُة على ما تقدم يف مثله ،وذكرنا معنى األكثر يف مثله ا
كقوله( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [يونس ، " ]13:وقال يف خرب فرعون" :قـد ذكرنـا مناقضـته
يف دعــــوى اإللهيــــة والحاجــــة إلــــى المشــــورة ،وخــــوف مــــا خافــــه مــــع ذلــــك
( )1ظ /32أ.
( )2ظ /35أ.
( )3ظ /120أ.
( )4قال ذلك يف تفسيره قو َله ـ تعالى ـ( :ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [الشعراء.]89:
( )5د /210أ ،ويف المخطوط[ :الخوارج] وهو تحريف.
( )6يتكلم عن قوله ـ تعالى ـ ( :ﮄ ﮅ ﮆﮇ) [الشعراء.]67:
( )7د /199أ.
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فج َم َع السحرة" .
َ
ويعرب عن اإلحاالت بألفاظ متنوعة كقوله" :قد مضى القول يف المق َّطعات"
وهذه العبارة يذكرها يف أوائل بعض السور التي فيها الحروف المقطعة.
ومن عباراته :قوله" :على ما تقدم"  ،و"على ما تقدم يف مثله"  ،و"على ما
تقدم يف مواضع"  ،و"قد مضى القول يف مثله"  ،و"على ما ذكرنا يف مثله" ،
و"كما ذكرنا من نظائره"  ،و"وقد مضى القول يف األساطير"  ،و"على ما
ذكرنا"  ،و"على ما ذكرنا من تفسير ذلك"  ،و"قد مضى القول فيما يتعلق هبذه
القصة"  ،و"ذكرنا قصة زكريا"  ،و"وقد ذكرنا معنى العالمين يف مواضع،
وذكرنا معنى الخلق والتقدير" " ،وقد ذكرنا أن القرآن من القراءة والكتاب من
الكتابة"

 ،إلى غير ذلك مما يشابه هذه األقوال.

 .3التفسير اإلجمال  :يعد هذا التفسير من التفاسير اإلجمالية ،وليس من
التفاسير التحليلية ،وهو وإن كان يذكر المعنى اإلجمالي لآلية يف الغالب إال أنه يقف
( )1د /203ب.
( )2د /2أ ،د /198أ.
( )3د /198أ ،د /202أ ،ظ /61أ.
( )4ظ /24ب ،ظ /43ب.
( )5ظ /68أ.
( )6د /2أ ،د /204أ ،د /215ب ،ظ /8أ ،ظ /23ب ،ظ /73أ.
( )7د /206أ ،د /177ب ،ظ /61أ ،ظ /73أ.
( )8د /220أ.
( )9د /173ب.
( )10ظ /33ب.
( )11ظ /37ب.
( )12د /214أ.
( )13د /226أ.
( )14د /173أ.
( )15د /222ب.
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مع المواضع المشكلة ،ويذكر معاين الكلمات الغريبة ،والقراءات المشهورة والشاذة
ويوجهها ويعزوها إلى أصحاهبا ،وينقل األقوال ناس ابا إياها إلى قائليها كما سيأيت.
وأمثلة ذلك كثيرة جدا ا وهي سمة غالبة يف تفسيره ،ومن ذلك ما ذكـره يف تفسـير
قولــه  -تعــالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)

[األحزاب ]16:قال" :أخرب أهنم ال ينجون بذلك مما هو نازل هبم ال محالة ،فكيـف
يختارون المعصـية لغـرض ال يحصـل لهـم؟ ،وإذا نجـوا مـن ذلـك يف الحـال فالمـدة
قليلة ،وال بد من الموت يف آخر األمر" .
 .4ال يطيل يف ذكر مسائل الفقه :ومن مظاهر قصد االختصار يف تفسيره أنه ال
كثيرا على كتب
يطيل يف ذكر األحكام الفقهية ،وإنما يشير إليها باختصار ،ويحيل ا
الفقه ،وأمثلة ذلك كثيرة ،كقوله يف أوائل سورة النور يف أحكام الزنا" :فأما سائر
الشرائط يف الشهادة والفعل ومحله ،والشبهات التي تمنع الوجوب ،واألوقات التي
يقام فيها الحدود ،ونحو ذلك من فروع هذه األحكام؛ فمذكور يف كتب الفقه" ،
ويف آيات اللعان ،قال بعد ذكره شي ائا من أحكامها" :وفروع ذلك كثيرة يف كتب
الفقه"  ،ويف مسألة الظهار أول سورة األحزاب ،قال" :وما يجري مجراه من
الكالم على ما يذكره الفقهاء يف كتبهم من فروع ذلك وتفصيله" ،ويف مسألة تخيير
الزوجة يف الطالقَ ،ذكَر المذاهب باختصار ،وقال" :والزيادة على ذلك يف كتب
الفقه" .

***
( )1ظ /42ب.
( )2د /127ب.
( )3د /129أ ،د /132أ.
( )4ظ /40أ ،ظ /44ب.
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الفصل الثاني :منهج البقالي يف تفسريه
املبحث األول :التفسري باملأثور ،واإلسرائيليات يف تفسريه:
املطلب األول :تفسري القرآن بالقرآن:

اعتنى البقالي بتفسير القرآن بالقرآن عناية كبيرة ،وهي سمة بارزة اهرة يف

فمثال عند قوله  -تعالى : -
كثيرا ما يشير إلى نظائر اآليات التي يفسرها ،ا
تفسيره ،فهو ا
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [الطور ]26:قال" :ثم أخرب عن تزاورهم ومحادثاهتم
بأحاديث الدنيا ،أي :كنا نخاف هذا اليوم وعذابه ،أال تراه فسره بأنه وقاهم ذلك،
وهذا تفسير لكل مخافة مطلقة يف القرآن ،كقوله (ﯔ ﯕ)

[النحل "]50:ثم ذكر

مواضع كثيرة من القرآن فيها ذكر المخافة .
وقــال يف قولــه  -تعــالى ( : -ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [الشــورى " :]5:وإنمــا
قال( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) ؛ لما بينا أنه فسره يف موضع آخر ،والقرآن كاآلية الواحدة؛ ألنـه
قــــــــــــــــــــال( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)

[غافر ،]7:أو هو من العموم الذي أريد به الخصوص" .
ويقول( " :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) هذا كقوله( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ) [المائدة( ، ]19:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)

[األنعام( ، ]156:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [النساء ،]165:أي لوال أن
تقولوا ذلك إذا حلت هبم العقوبة لعاقبتهم ،وليس المراد به قولهم ال محالة ،وإنما
معناه لوال أن ذلك مما يحتمل القول واالحتجاج ،وإنما جواب (ﯔ)

( )1ظ /181ب.
( )2ظ /125أ.
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فحذف؛ لداللة الكالم ،ونصب ( ﮕ) على الجواب" .
ُ
النــار ،كقولــه( :ﭲ ﭳ ﭴ)
وقولــه( :ﭲ ﭳ) [القصــص ]61:أي
َ
[الصافات]57:؛ ألن ذلك ال يطلق إال يف الحشر إلى الهوان ،وهو كقوله( :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ) [الشورى( ،]20:ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) [البقرة. ]126:
وقال يف تفسير قوله  -تعالى ( : -ﭺ ﭻ ﭼ) [العنكبـوت" :]9:أي يف
جملــتهم يف الجنــة كقولــه( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [الفجــر( ،]30-29:ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [النمــــل( ،]19:ﯴ ﯵ) [يوســــف،]101:
(ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ) [النساء ،]69:وقد تكون (ﭻ) بمعنـى مـع ،وقـد تكـون
على سائر األمم ،فإن قيل :هذه صفة جميعهم فما معنـى دخـولهم فـيهم ومـا يف ذكـر
سائر األمم يف ذلك من الوعد والرتغيب؟ قلنا :أي مع األنبياء كما تقدم" .
وقـــال عنـــد تفســـير قولـــه  -تعـــالى ( : -ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

حصل هبا على ما ذكرنا
ﯧ ﯨ) [العنكبوت " :]45:إنما المراد أن االنتهاء ُي َّ
من نظائره كقوله( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [التوبـــــة( ،]124:فـــــزادهتم إيمانـــــا) ( ،ﭼ ﭽ)
[التوبـــــــة( ،]125:ﭲ ﭳ ﭴ) [إبـــــــراهيم ( ،]36:ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)

[لقمــان ،]33:فمــنهم مــن حملــه علــى االشــتغال بالصــالة؛ ألن المصــلي ال يشــتغل
بشيء من المعاصي الشتغاله بالصالة عنها ،ولـيس لقائـل أن يقـول :هـذا موجـود يف
سائر األعمال المباحة؛ ألن االشتغال هبا وإن وقع االمتنـاع بـه عـن المعاصـي فلـيس
( )1ظ /9ب.
( )2ظ /12أ.
( )3ظ /18ب.
( )4كذا يف المخطوط ،وهـو سـهو مـن الناسـخ أو المصـنف ،ولعلـه يريـد قولـه ـ تعـالى ـ ( :ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ) [التوبة ،]124:واشتبهت عليه بقوله( :ﰀ ﰁ) [آل عمران.]173:
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بعبادة يف نفسـه ،والصـالة عبـادة وتضـمنت عبـادة أخـرى؛ فكانـت جم اعـا بـين الفعـل
ِ
وترك المنهي عنه؛ ألن األعمال المباحة يجوز تركهـا يف كـل سـاعة ،وأمـا
المأمور به
الصالة فإهنا يتصـل أجزاؤهـا وال يجـوز قطعهـا قبـل تمامهـا ،ولهـا تحـريم وتحليـل،
ومنهم من قال "...إلى آخره ،يف كالم طويـل يف فضـل الخشـوع يف الصـالة ومـا ورد
عن السلف .
وعنـــد قولـــه  -تعـــالى ( : -ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ) [لقمان]7:قال" :هذا تفسير ما ذكره يف سائر المواضع أهنم صم؛ ألنه بين معنى
التشبيه هاهنا وأهنم مع السماع وعدم الصمم ،كأهنم صم" .

املطلب الثاني :تفسري القرآن بالسنة النبوية:

اعتنى البقالي يف تفسيره بالسنة النبوية ،ولكنه ال يذكر األسانيد وال عناية كبيرة

له بذلك ،وإن كان يف مواضع كثيرة يتعقب هذه المرويات ،ومن باب االختصار يشير
إلى هذه األحاديث واآلثار بصيغة( :وروي) ،على اختالف درجات هذه المرويات،
مثال ذلك يف تفسير قوله  -تعالى ( : -ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)

[السجدة ]17:قال" :وقد روي عن النبي  أنه قال(( :يقول اهلل  -تعالى  : -أ ْعددت
لعبادي الصالحين ما ال عين رأ ْت ،وال أذن سمع ْ وال خطر على ق ْلب بشر)) ثم
قرأ هذه اآلية" .
وقـــال يف تفســـير قولـــه  -تعـــالى  ( : -ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)

[األحزاب ]56:بعد أن ذكر معنى الصالة ،قال" :وقد روي عن كعـب بـن عجـرة أنـه
( )1ظ /21أ.
( )2ظ /32ب.
( )3متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء الخلق ،بـاب
ما جاء يف صفة الجنة وأهنا مخلوقة ،برقم ،)3244( :ومسلم يف صحيحه ،كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا
وأهلها ،برقم.)2824( :
( )4ظ /38أ.
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قال البن أبي ليلى( :أال أفيدك؟ قال :بلى ،قال :قلنا لرسول اهلل  قـد عرفنـا السـالم
عليك فكيف نصلي عليك)" الحديث .
ويحسب له أنه صان كتابه عن الحديث الموضوع المشهور الذي فيه فضائل
كل سورة ،وتعلق به بعض المفسرين كالواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم
تب اعا للثعلبي.
ومن تصحيحاته قوله" :صح الخرب بأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة
وجف به"  ،وقال يف موضع ذكر فيه ما روي يف نزول قوله  -تعـالى ( : -ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ) [المؤمنون ]14:ثم قال" :والرواية األولى أصـح"  ،وذكـر حـدي اثا يف
اللعـــان فقـــال" :ويحـــتج بمـــا ذكرنـــا مـــن الحـــديث ،وفيـــه كـــالم بـــين أهـــل العلـــم
والحديث" .

املطلب الثالث :تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني:

يكثر البقالي من ذكر أقوال ابن عباس  -رضـي اهلل عنهمـا ،-ويقدمـه ويرجحـه،

فعنــد تفســير قولــه  -تعــالى ( :-ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [الــروم]12:قــال" :أي
ييأسون ،كذا عن ابن عباس ،وعن سعيد بن جبير :يكتئبون ،وعن األخفش :يندمون،
وعن المؤرج :يتحيرون ،واألصل هو األول ،على ما ذكرنا يف مثله" .
وقال يف تفسير (ﯻ) [الروم" :]15:وكذا عن ابن عباس يفرحـون ،ومنـه
المثل :ما من َح ْب َر ٍة إال وتبعتها َع ْب َرة  ،وعن مجاهدُ :يكرمون ،وعن قتادةُ :ين َّعمـون،
( )1ظ /54أ ،متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الدعوات ،باب الصالة علـى النبـي صـلى اهلل
عليه وسلم ( ،)6357مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب الصالة على النبي صـلى اهلل عليـه وسـلم
بعد التشهد.)406( ،
( )2ظ /189أ.
( )3د /108أ.
( )4د /131ب.
( )5ظ /26ب.
( )6يــذكر يف كتــب غريــب القــرآن كمجــاز القــرآن ألبــي عبيــدة  ،120/2وتفســير غريــب القــرآن البــن قتيبــة
ص ،340وانظر "الجمهرة" البن دريد (ح ب ر).
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ـون و ُي َز َّينُ َ
وعن ابن كيسانُ :ي َح َّل َ
ـون ،وعـن أبـي بكـر ابـن عيـاش :يعنـي التيجـان علـى
رؤوسهم ،وعن وكيع :يعني السماع ،واألصل هو األول" .
ولما ذكر أقوالهم يف قولـه  -تعـالى ( : -ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)

[الز َمر ]31:قال" :وهذا يؤكد ما تقدم من قولهم يف القـرآن بـرأيهم مـن غيـر توقيـف،
ُّ
ٍ
مجتهد يف موضع االجتهاد" .
رأي
ولكنه ُ
وقد يصحح أو يضعف الرواية بحسب اجتهاده ،كما يف قوله عن عمر نوح -
عليه السالم " : -وقد روي عن الواقدي أنه قال :كان عمره ألف سنة إال خمسين
عا اما ،وهذا ال يصح؛ ألنه ال داللة يف اآلية على أن المراد به عمره ،وإنما أخرب -
تعالى  -أنه أرسله إليهم ،وهذا دليل على أن هذه المدة بعد اإلرسال"  ،وقال لما
ذكر الروايات يف عدد ما راهن عليه أبو بكر المشركين من اإلبل وعدد السنين ،ثم
قال" :والصحيح من الرواية هي األولى" .
ُ
الباحث أنه يعزو األحاديث إلى أحد كتب السنة إال يف مواضع يسيرة،
ولم يجد
منها موضع ذكر فيه حدي اثا عن عائشة رضي اهلل عنها ثم قال" :وهذه الرواية عن
عائشة يف صحاح محمد بن إسماعيل" .
حرصــا شــديدا ا علــى ذكــر أقــوال
تفســيره القــرآن بــأقوال الســلف :يحــرص البقــالي ا
السلف يف تفسير اآلية ،ويسرد أقوالهم باختصار ،مثال ذلك ما ذكره يف قوله  -تعـالى : -
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) اآليــة [األحــزاب ]72:قــال" :أمــا األمانــة
فهي عبارة عن كل مـا أمـر بـه  -تعـالى  ، -ويـدخل فيـه حقوقـه وحقـوق العبـاد؛ ألن
حقــوق الــدين كاألمانــات عنــد العبــاد علــى مــا تقــدم يف قولــه( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)
( )1ظ /27ب ،وانظر "الكشف والبيان" للثعلبي .122/21
( )2ظ /106أ.
( )3ظ /18ب.
( )4ظ /25أ.
( )5ظ /184ب.
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[األنفال ،]27:ويدخل فيه ما يؤتمن عليه العبد حتى السر" ،فذكر مـا روي ثـم قـال:
"وقد تكلم السلف يف ذلك على ما ذكرنا ،فذكر معنى األمانة عن عـدد مـن السـلف،
كالضــحاك ومجاهــد وســعيد بــن المســيب وأبــي العاليــة وعبــد اهلل بــن عمــر وزيــد
ابن أسلم .
وقــال بعــد ذكــره المعــاينَ يف قولــه  -تعــالى ( : -ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ) [فاطر ]32:واسـتظهر مـا اسـتظهر" :وقـد يـروى يف ذلـك أخبـار عـن السـلف
وقـوى
كثيرة ،واهلل أعلم بما يروى من ذلك"  ،ثـم ذكرهـا وأطـال فيهـا وقـارن بينهـا َّ
واستبعد ،ثم قال" :واألقاويل يف ذلك ال تحصى ،وهذا دليل على سعة القول يف مثله
وتجويز كل واحد من المتقدمين ذلك ،من غير أن يرجعـوا فيـه إلـى توقيـف علـى مـا
ذكرنــا يف أول الكتــاب ،وهــذا ممــا ال ينكــره منكــر إال مــن يتجاهــل وال يــدري مــا
يقول" .
وقـال يف موضـع آخــر لمـا ذكـر اســتدراك الشـعبي علـى ابــن عبـاس  -رضــي اهلل
عنهما  -يف أن آية (ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ) [األحقاف ]10:نزلت يف عبـد اهلل بـن
سالم رضي اهلل عنه قال" :وهذا يؤكد ما ذكرنا من سعة القول يف التأويل ،وأهنم كانوا
ال يقفون ذلك على التوقيف حتى كان يستدرك فيه التابعي على الصحابي" .
( )1ظ /56ب.
( )2ظ /69ب.
( )3ظ /69ب.
( )4وردت عن الشعبي عدة روايات يرد فيها ق َ
ول من قال :إهنا نزلت يف عبد اهلل بن سالم ،انظر" :تفسير ابن
جرير" .125/21
كثيرا من اآليات قد تعددت فيها أقوال السلف ،وهذا يـدل علـى
( )5ظ /147أ ،يعني بذلك ـ واهلل أعلم ـ أن ا
أن األمر واسع ،وأن الخالف بينهم يف الغالب اختالف تنوع ،وأهنم ال يتوقفـون يف تفسـير اآليـات علـى
ما ورد به نص من النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وإنما يـوردون كثيـرا مـن األمثلـة تـدخل يف عمـوم اآليـة،
ولذلك اختلفت أقوالهم وتنوعت ،وقد ذكـر ابـن تيميـة ـ رحمـه اهلل ـ يف أول مقدمتـه يف أصـول التفسـير
أمثل اة وقواعد يف هذه المسألة.
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ولما ذكر األقوال يف مدة لبث يونس  -عليه السالم  -يف بطن الحوت قال:
"وهذا دليل على أن مثل هذه الروايات ال توجب القطع ،وال تدخلها الخصومة
واللجاج ،وإنما هي على االحتمال والتوقف" .
وأطال يف ذكر لطف اهلل عز وجل ورزقه عباده يف تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﮊ

ﮋ ﮌ) [الشورى ]19:وذكر معاين كثيرة ،ثم قال " :وأكثر ما ذكرنا منقول عن
ا
أقواال ثم قال" :وذلك كله مـروي
السلف"  ،ويف سبب نزول أول سورة الفتح ذكر
ٍ
رواية" :وتلك الرواية يف نفسها تستغني عن طلـب الـدليل
عن السلف"  ،وقال عن
على فسادها" .
كثيرا من أقوال السلف باختصار وعزاها ألصحاهبا ورجح بينها ،يف تفسير
وذكر ا
قوله  -تعالى ( : -ﭦ ﭧ ﭨ) [الفتح]29:وقـال" :وعـن عطـاء الخرسـاين:
دخل فيه من حافظ على الصلوات الخمس ،وهذا صحيح؛ ألنه األصل يف المدح ثم
الزيادة تبع" .
فمـثال عنـد تفسـيره (ﮕ ﮖ
ا
كثيرا ما يجمع بينها،
وإذا ذكر أقوال السلف ،فإنه ا

ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ) [طـــه ]82:ذكـــر أقـــوال الســـلف ،ثـــم قـــال" :وهـــذه
األقاويل متقاربة ،وهو مدح يشمل جميع الفضائل" .
وســرد أقــوال كثيــر مــن الســلف يف تفســير قولــه  -تعــالى ( : -ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ) [المؤمنون ]2:ثم قال" :وهذا كله تفصيل لبعض ما يحتمله اللفظ" .
( )1ظ /88ب.
( )2ظ /127ب.
( )3ظ /156ب ،ونحوه يف ظ /79ب.
( )4ظ /97أ.
( )5ظ /162أ.
( )6د /28أ.
( )7د /105أ.
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وعند تفسيره قوله  -تعـالى ( : -ﮚ ﮛ) [الـذاريات ،]19:ذكـر أقـوالهم
يف السائل ثم قال" :وهذه عبارات متقاربـة" ،ويف المحـروم قـال" :والمعـاين متقاربـة
وإن اختلفت األلفاظ" .

املطلب الرابع :اإلسرائيليات يف تفسريه:

ا
معتدال يف التعامل مع
منهجا
مما يتميز به هذا التفسير ،أن مؤلفه البقالي اتبع
ا

المرويات التي عرفت يف الدراسات القرآنية باإلسرائيليات ،فهو يستفيد منها يف فهم
اآلية ،ككثير من المفسرين سل افا وخل افا ،على اختالف بينهم يف اعتمادهم عليها
وقبولهم ما جاء فيها ،ويف كثير من المواضع يقدم لها بقاعدة أو يعقبها برد عليها ،أو
وكثيرا ما يكرر عبارة تفيد االكتفاء بما
نحو ذلك مما يشير إلى أنه غير معتمد عليها،
ا
يف القرآن ،وقد يصدرها بعبارة" :وفيما حدث من األقاويل" " ،وفيما يتكلف من
األقاويل" .
ومن أمثلة ذلك أنـه عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)

ـارا يف قصــة سـليمان ـ عليـه الســالم ـ
اآليـات [النمــل ]34:ذكـر روايــات كثيـرة وأخبـ ا
َ
وخا َت ِم ِه مما يذكر يف كتب التفسير عند هذه اآلية ،ثم قال" :هذا ومـا أشـبه ذلـك ممـا
ُيروى ليس يف القرآن" .

ٍ
روايـات
ولما تكلم عن قوله  -تعـالى ( : -ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) [النمـل ]44:وذكـر

قال" :وقد يقال يف هـذه القصـة :كيـف جـاز لسـليمان أن يفعـل مـا يـؤدي إلـى هـور
ساقها؟؛ ألن مثل هذه األخبار ال يوجب مثل هـذا السـؤال ،ومـن أيـن لنـا كيـف كـان
حكم النظر يف ذلك الوقت؟ ،وهل نظر إليها إنسان يف ذلك الوقـت؟ ،ولعلهـا فعلـت
( )1ظ /176أ.
( )2ظ /5ب ،د /8ب.
( )3د /6ب.
( )4د /238أ.
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ذلك يف َطر ِ
ف الصـرح؛ لـئال تبتـل ثياهبـا وكـان سـليمان بعيـدا ا مـن ذلـك الموضـع،
َ
فكانت تسرته إذا قربت منه"  ،ثم قال بعد ذلك" :والقصـة علـى مـا يف القـرآن ،ومـا
عــدا مــا فيــه منهــا فــاهلل أعلــم بــه"  ،ولمــا ذكــر بعــض األخبــار عــن ملكــة ســبأ قــال:
"والعهدة على من روى ذلك" .
وذكر ما يروى يف الدابة المذكورة يف سورة النمـل (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ) [النمـــل ]82:ثـــم قـــال" :األخبـــار كثيـــرة يف ذلـــك ،وفيهـــا تفـــاوت
واضــطراب ،وال حاجــة إلــى معرفــة التفصــيل ،وإنمــا هــي آيــة مــن آيــات اهلل ،ومــن
عالمات الساعة كنزول عيسى  -عليه السالم  ، -وطلوع الشمس من مغرهبا" .
الح َج ِر لتسقي المرأتان قال:
ولما تكلم عن رفع موسى  -عليه السالم َ -
"واختلفوا يف مقداره ،وإن كان ال حاجة إلى معرفته" .
ويف قصة الذبيح يف سورة الصافات ،لما ذكر معاين اآلية ،وإعراهبا ،والقراءات
فيها ،واالختالف ،قال" :والكالم فيما يروى يف هذه القصة كثير ،وما قاله إبليس
للذبيح وألبويه يف ذلك ،وما قاله الوالد والولد كل واحد منهما لصاحبه ،وما حكاه
اهلل  -تعالى  -من هذه القصة يف القرآن ففيه كفاية" .
ويف سورة ص قال" :وقد أكثر ال ُق َّصاص ومن ال يبالي بما يقول وال يميز بين
الصحيح والفاسد من الخوض يف ذلك؛ وأضافوا إلى داود ما ال يجوز على األنبياء،
ولو وقع ذلك ممن دوهنم سقطت عدالته ومنزلته بين الناس"  ،وقال يف قصة
( )1ويحتمل أهنا :يف طرق.
( )2د /243ب.
( )3د /234ب.
( )4د /242ب.
( )5د /252أ.
( )6ظ /5أ.
( )7ظ /87أ.
( )8ظ /93ب.
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سليمان  -عليه السالم  -بعده " :وذكر البوزجاين نحو هذا ،وإنما وقعت هذه
األخبار من أباطيل اليهود ،كما قال  -تعالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)

[البقرة]102:
وقال يف قولـه  -تعـالى ( : -ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [ص " : ]44:ـاهر
اآلية يقتضي أنه كان له يمين علـى َض ْـر ِ
ب أحـد ،فهـداه اهلل  -تعـالى  -لهـذه الحيلـة،
وأتم عليه نعمة الدين والدنيا ،فشفاه وكفاه ما أهمه من أمر اليمين ،وهـذا القـدر ممـا
يستقل بنفسه ،ولو لم نقف على كيفية ذلك ومن كان المحلـوف علـى ضـربه؟ ،ولـم
أيضا مما ال حاجة فيه إلى معرفة
يضرنا ذلك ،وقد روي أن ذلك كان يف امرأته ،وهذا ا
التفصيل . "...
التفسير اإلشاري :قال يف قصة أيوب يف سورة ص" :وقد ذهب بعض المتكلفين
إلى أن الضغث عبارة عن جملة من الشرائع واألمر والنهي؛ ألن اللفظ عام يف كل ما
يجمع من األشياء المختلفة كقوله( :ﭒ ﭓ ﭔ)

[يوسف ،]44:وحمل قوله:

(ﭟ ﭠ) [ص ]44:على أن معناه بلِّع ذلك وأْ ُم ْر به ،وقوله( :ﭡ ﭢ) [ص]44:
أثمت كقوله( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [الواقعة]46:
أي وال تأثم ،فإنك إذا لم تُبَلِّ ْع َ
 ،ويقال للصبي :ب َل َع ِ
الحن َْث ،وهذا مما ال يجوز االشتغال به ،وأي ضرورة إلى مثل
َ
هذا التأويل مع إمكان حمل اآلية على اهرها؟ ،وكيف يقول( :ﭜ ﭝ ﭞ) ثم
يقول :المراد به بلع عني؟ ،وكيف يكون تفسير الضرب به؟ ،هذا والحنث المطلق ال
يفهم منه إال الحنث يف اليمين" .

***
( )1ظ /96أ.
( )2ظ /98أ.
( )3ظ /98ب.
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املبحث الثاني :منهجه يف علوم اللغة ،ومسائل االعتقاد واألحكام:
املطلب األول :إعماله علومَ اللغة:

ُي ْعنَى البقالي بعلوم اللغة يف تفسيره ،وهو كما سبق ُلغوي له مصنفات ،فيحلل

األلفاظ ،ويتعرض للكلمات من حيث اللغة اشتقا اقا وتصري افا ،وينقل عن أئمة اللغة
والمعاين كأمثال الخليل(ت 170هـ) ،والكسائي(ت 189هـ) ،والمؤرج
السدوسي(ت 195هـ) ،والنضر بن شميل(ت 203ه) ،والفراء(ت 207ه) ،وأبي
عبيدة(ت 209هـ) ،واألخفش(ت 221هـ) ،وأبي حاتم السجستاين(ت 255هـ)،
والزجاج(ت 311هـ) ،وغيرهم .
الـم َف َّضل يف مواضع كثيرة  ،قال يف موضع" :وقد اعرتض
وينقل الب َّقالي عن ُ
المفضل على قول الفراء"  ،ويظهر أنه يقصد المفضل بن سلمة بن عاصم
َّ
البغدادي(ت 290هـ تقري ابا) ،له كثير من المصنفات ،منها"معاين القرآن"
و"االشتقاق" و"آلة الكتابة" و"المدخل إلى علم النحو"  ،ولعل البقالي ينقل من
كتابه"معاين القرآن" ،أو أنه نقل عنه بواسطة أحد الكتب كتفسير الثعلبي فإنه
ينقل عنه .
ومن أمثلة تفسيره اللغوي قوله يف تفسير قوله  -تعالى ( : -ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ)

وعوقه على
[األحزاب" :]18:الم َع ِّوق :المانع ،عاقه واعتاقه وع َّقاه واعتقاه َّ

بعضا عن نصرة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه  ، "-وقال يف
التكثير ،أيَ :من ََع بعضهم ا
( )1وهذه النقول كثيرة يف كتابه ،ويف تاريخ وفيات هؤالء بعض االختالف.
( )2ظ /84أ ،ظ /29أ ،ظ /101أ.
( )3ظ /62ب.
( )4انظر ترجمته يف تاريخ اإلسالم للذهبي  ،838/6بغية الوعاة للسيوطي .296/2
( )5الكشف والبيان .125/4
( )6ظ /43أ ،وانظر "البسيط" للواحدي .205/18
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خرف" :]54:ليس من االستخفاف الذي هو
قوله  -تعالى ( : -ﮟ ﮠ)
ُّ
[الز ُ
المتعربة ،وإنما السين للسؤال ،أي :ه َّيجهم،
االستحقار واإلهانة كما يظنه بعض
ِّ
واستعجلهم ،وسألهم الخفة لمراده ،وقد تكون السين للتصور ،أي :عرف خفة
عقولهم ،ووجدهم جهاال ،فغرهم لما استجهلهم. ".
وقال" :وقوله( :ﮮ)

السدِّ ي :غير
[الفتح :]12:أي هلكى أو فاسدين ،وعن ُّ

متقين وال محسنين ،وهذا على المعنى ،فأما األصل فهو من الكساد ،وقيل :هو يف
كالم العرب ال شيء ،ويقال يف الواحد والجمع" ثم استشهد عليه بشاهد شعري .
وله اختيارات يف علـم الصـرف ،قـال يف قولـه  -تعـالى ( : -ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)

[ق" :]38:وعن أبي رجاء :أنه قرأ بفتح الالم ،فمنهم من أنكـره؛ ألنـه إنمـا يكـون يف
والـوروع
األسماء ال يف المصـادر ،والصـحيح أنـه يكـون يف المصـادر ا
أيضـا كـال َقبول َ
أيضا" .
والولوع ،فلعل هذا لغة ا
ومن كالمـه عـن الفـروق بـين الصـيع مـا ذكـره عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﰎ

ﰏ) [الشــعراء]60:قــال" :أي لحقــوا هبــم وقــت الشــمس أي وقــت إضــاءهتا،
ِ
الشروق" .
وقت
أشرقت :أضاءت ،وشرقت :طلعت ،وأشرق الرجل إذا دخل َ
ويذكر الفروق اللغوية بين األلفا  ،كقولـه عنـدما ذكـر معنـى قولـه  -تعـالى : -
(ﭸ) [الشعراء(]90:ﭼ) [الشعراء ]91:قال" :أي أدنيت و ُأ هـرت ،وإنمـا
فــــرق بــــين اللفظــــين كمــــا قــــال( :ﮗ ﮘ ﮙ) [مــــريم( ]85:ﮞ ﮟ)

[مريم ]86:على ما ذكرنا من ذلك .
( )1ظ /134أ.
( )2ظ /158أ.
( )3ظ /173ب.
( )4د /206أ ،فائدة :هذا الحرف من جملة ألفاظ "فصيح" ثعلب وما يشاهبه من كتب إصالح الغلط.
( )5د /210أ.
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ويف قولــه  -تعــالى ( : -ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [الشــعراء ،]80:قــال" :وإنمــا
قال :مرضت ولم يقل إذا أمرضني؛ ألنه كره أن يخلـط الشـكر بالشـكاية ،وإنمـا ذكـر
النعمة الخالصة ونبه على األمراض بما يجري مجرى الكناية كقولـه( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [الجن ،]10:وهو المريد لألمرين" .
وهو ممن يقول باألضداد ،إذ ذكر ذلك يف مواضع من كتابه ،مثاله :قوله يف قوله
 تعالى ( : -ﭔ ﭕ) [يس :]41:قد يحمل ذلـك علـى قـوم نـوح لمـا ذكرنـا أنالذرية من األضداد. "...
وقال يف موضع آخر" :وأما المسجور فهو من األضداد :المملوء واليابس"،
وذكر أقوال السلف ،ثم قال" :والظاهر يف هذا اللفظ هو الممتلل" ثم ذكر شاهدا ا
شعر ايا وحدي اثا نبو ايا .
أما يف اإلعراب فهو ال يذكر من اإلعراب إال ما يؤثر يف معنى اآلية ،ويعدد أوجه
اإلعراب يف مواضع كثيرة من تفسيره إذا اقتضـى األمـر ذلـك ،قـد ذكـر يف أول سـورة
يس أعاريب كثيرة.
وذكر سبب اختيار الرفع يف قوله( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)

[الشعراء]173:

واختيار النصب يف قوله( :ﯲ ﯳ ﯴ) [الفرقان. ]66:
ـح ُح ،قـال يف إعــراب كلمــة( :ﮪ) يف
وال يكتفـي بالنقــل ،وإنمـا ُيـ َـر ِّج ُح و ُي َصـ ِّ
قولـــه  -تعـــالى ( : -ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [الـــروم،]10:
"والصحيح أهنا من صلة(ﮩ)" .
( )1د /207ب.
( )2ظ /76أ ،وانظر د /196أ.
( )3ظ /180ب.
( )4د /215ب.
( )5ظ /26ب.
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[الز َمـر" :]73:وهـذه الـواو تجعـل
وقال يف قولـه  -تعـالى ( : -ﯟ ﯠ) ُّ
واو الثمانية على ما تقدم يف مثله ،والصحيح أهنا للحال" .
وكثيرا ما يشير إلى اإلضـمار
أما علم البالغة فال يخلو تفسيره من إشارات إليه،
ا
يف اآليات ،نحو ما ذكـره عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ) إلى قوله( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) [الشعراء : ]18:قـال" :ويف
اآلية إضمار ،أي َف َذ َه َبا فقاال ما أمرهما اهلل أن يقواله" .
وقــــال يف موضــــع" :وكــــذلك نظــــائره يف بــــاب اإلضــــمار( :ﭼ ﭽ)

[النساء( ،]92:ﭞ ﭟ) [النساء( ،]92:ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [البقرة. "]184:
كثيرا ،وقد ينقل اإلجماع عليه يف بعـض المواضـع ،كقولـه يف
ويشير إلى المجاز ا
تفســـير قولـــه  -تعـــالى ( : -ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) [العنكبـــوت:
 ،]45قال" :واختلفوا يف المراد هبذا النهي ومعناه المنع ،مع اإلجماع على أنه مجاز؛
حصل هبا على مـا ذكرنـا مـن
ألن الصالة ال تنهى يف الحقيقة ،إنما المراد أن االنتهاء ُي َّ
نظائره " .

( )1ظ /110أ.
( )2د /201أ.
( )3د /237أ.
وجه المفسرون كيفية ن َْه ِي الصالة عن المنكر على وجوه كثيرة ،من ذلك قول ابن عاشـور يف
( )4ظ /21أَّ ،
"التحرير والتنوير"  " :258/20وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصالة تعـين أن فعـل (ﯥ )

مســتعمل يف معنــى مجــازي بعالقــة أو مشــاهبة ،والمقصــود أن الصــالة تيســر للمصــلي تــرك الفحشــاء
والمنكر ،وليس المعنى أن الصالة صارفة المصـلي عـن أن يرتكـب الفحشـاء والمنكـر؛ فـإن المشـاهد
يخالفه؛ إذ كم من مصل يقيم صالته ويقرتف بعض الفحشـاء والمنكـر" ،ويف معنـى اآليـة عـدة أقـوال،
فقيــل :إن اإلنســان إذا أدى الصــالة كمــا ينبغــي وتــدبر مــا يتلــو فيهــا هنتــه عــن الفحشــاء ،هــذا مقتضــاها
وموجبها ،وقيل :تنهاه ما دام فيها ،وقيل :ينبغي أن تنهاه ،والبن عطيـة كـالم محـرر يف تفسـيره المحـرر
الوجيز  648/6يف كيفية هني الصالة صاحبها عن الفحشاء والمنكر ،ويف عَدِّ هـذا مـن المجـاز خـالف
مشهور.
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محتجا هبا يف
وأما الشاهد الشعري يف تفسيره فكثير ،ويورد الشواهد الشعرية
ا
مسائل اللغة ،فيعزوها إلى أصحاهبا ،وتظهر عنايته الكبيرة بالشعراء المحتج هبم من
أهل الجاهلية واإلسالميين ومن يف عصر االحتجاج؛ فيستشهد بأمثال
الكميت ،والنابغة ،وعنرتة ،وجرير  ،وحسان ،والفرزدق  ،ورؤبة ،
والقطامي  ،وغيرهم ،وربما لم يذكر اسم الشاعر فيقول" :كقول الشاعر" ،
وربما ذكر المصدر الذي نقل عنه ،فيقول :و"أنشد األخفش" ،أو "وأنشد
الفراء"

أو غيرهما.

ومن كالمه يف الشعر ما ذكره يف قولـه  -تعـالى  ( : -ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ا
أقواال يف المراد بذلك ،ثم ذكر أبيا اتـا ُأن ِْشـدَ ْت
ﯭ ﯮ ﯯ) [فاطر ]37:فقد ذكر
يف تدارك النفس بالعمل ،واالستعداد لحضور األجل ،ثم قال" :والكالم يف ذلك من
الشعر وغيره كثير" ،ثم قال" :وأما النذير فهو ما أنـذر بـه  -تعـالى  -عبـاده ،ويـدخل
أيضا ،وقد أكثر الناس فيه من
فيه األنبياء والكتب ،وقد يحمل على الشيب وهو نذير ا
الشعر وغيره" .
اطالعا على علم العروض؛ فحينما أورد مسألة إضـمار (إن) يف
وقد يقال :إن له
ا
( )1د /205أ.
( )2د /228أ.
( )3ظ /70أ.
( )4د /210ب.
( )5د /217أ.
( )6ظ /29ب.
( )7د /210ب.
( )8د /217أ.
( )9د /225ب.
( )10د /214أ.
( )11ظ /72أ.
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قوله  -تعالى ( : -ﭱ ﭲ ﭳ) [الشورى]35:
قال" :قال الشاعر:

َال َتنْ َه َع ْن ُخ ُل ٍق َو َت ْأتِ َي مِ ْث َل ُه
قال" :وال يظهر موضع االستدالل من هذا البيت؛ ألن الوزن مع فتح الياء
وإرسالها مستقيم" .
يقصد أن فتح الياء يف قوله( :وتأيتَ) وإسكاهنا ال يؤثر يف استقامة وزن البيت ،فال
يصح أن يكون شاهدا ا لنصب الفعل بعد أن مضمرة.
قلت :ولكن إسكاهنا على خالف األصل ،و ُي َعدُّ عندهم من الضرورات ،من
باب التخفيف وتشبيه المنصوب بالمرفوع والمجرور .
وله عناية بمسائل الن م وإعجاز القرآن ،مع حرصه على عدم التكلف ،قال عند
قولـــه  -تعـــالى ( : -ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [الـــروم"]17:وال ســـؤال يف تقـــديم
المساء ،على أنه أحسن يف النظم" .
وقــــال" :قــــال (ﰓ ﰔ) [الصــــافات ،]102:ويف قصــــة موســــى (ﮭ)

[الكهف ، ]69:وقد ذكرنا ما قيـل فيـه ،وال حاجـة إلـى التكلـف؛ ألن كـل واحـد مـن
اللفظين أليق بموضعه؛ ألن رؤوس اآلي هكذا" .
وقال عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

فصــل ثــم أجمــل ،كمــا أجمــل يف مواضــع ثــم َف َّصـ َـل،
ﮜ ﮝ) [الحــجَّ " :]77:
وإنما التفصيل مع الجملة تفخيم وتعظيم ،كما يفرده بالذكر" .
كثيرا ،وهو يف "الكتاب" لسيبويه  41/3منسوب إلى األخطل ،وينسب إلى غيره كأبي
( )1اختلف يف نسبته ا
األسود الدؤلي ،انظر "خزانة األدب" للبغدادي .567/8
( )2ظ /130ب.
( )3انظر" :ضرائر الشعر" البن عصفور ص.91
( )4ظ /27ب.
( )5ظ /86ب.
( )6د /103أ.
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فصيحات القـرآن :قـال عـن قولـه  -تعـالى ( : -ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) اآلية [النمل"]61:وهـذه اآليـة إحـدى
فصيحات القرآن التي يظهر إعجازها" .
خــرف ]5:قــال:
وعــن قولــه  -تعــالى ( : -ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) ُّ
[الز ُ
"وهذه إحدى فصـيحات القـرآن"  ،وقولـه  -تعـالى ( : -ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ) [األنبيــاء" :]109:وهــذه إحــدى فصــيحات القــرآن المعــدودة ،وإن كــان كلــه
فصيحا يف النهاية ،ونظيره (ﮢ ﮣ ﮤﮥ) [األنفال. "]58:
ا
وهذ العبارة (فصيحات القرآن) يذكرها بعض المفسرين كـالثعلبي والقرطبـيَ ،ي ْعنـون
فصاحة َأ َقر ِ
ٍ
ت العرب بالقصور عن اإلتيان بمثلها .
هبا ما بلغته هذه اآليات من
َّ
وقال يف تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ) [ســبأ ]13:قــال" :وال معنــى لطعــن الطــاعن بوجــود هــذه اللفظــة يف
أشعار امرئ القيس؛ ألن هذه األلفاظ كلها موجـودة يف كـالم العـرب ال محالـة علـى
التفاريق ،ولهذا كان حجة عليهم ،وكذلك ألفاظ الشعر والقصـائد قـد يسـبق الواحـد
إلى آحادها وإن لم يكن ذلك من صنعته على ما تقدم من ذلك يف اإلعجاز" .
ومن اإلعجاز الغيبي أنه لما ذكر قصة سليمان  -عليه السالم  -مع ملكة سبأ
قال" :وذلك يف الجملة إحدى المعجزات على ما تقدم يف مثله مما كان عند أهل
الكتاب علمه ،ولم يكن عند العرب شيء من ذلك ،ولم يكن لرسول اهلل  -صلى اهلل
عليه  -من علم أهل الكتاب شيء وال قرأ من كتبهم ،وإنما نبأه به العليم الخبير" .
( )1د /247أ.
( )2ظ /133ب.
( )3د /74ب.
( )4الكشف والبيان للثعلبي  ،129/13الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .220/13
( )5ظ /59ب.
( )6د /243ب.
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املطلب الث اني :منهجه يف مسائل االعتقاد:

محال لنصرة المذاهب ،وقد يضطر
يرى البقالي أن التفسير ال ينبغي أن يكون ًّ

أحياناا إلى ذكر ما يف اآلية من مسائل االعتقاد ،وأما استخراج مذهبه من خالل النظر
يف كتاب ليس يقصد منه مؤلفه تقرير العقيدة فهذا ال يكفي يف معرفة عقيدته يف غالب
مسائل االعتقاد إال إن كان معتن ايا بذكرها يف تفسيره كالزمخشري والرازي وغيرهما،
وإن كان قد يعرف منه بعض مالمح المنهج العقدي ،وفرق بين استخراج مذهبه من
قصدا ا ،ولذلك فإنه ليس
هذه المصنفات العامة ،وبين النظر يف كتاب َأ َّل َف ُه يف العقيدة ْ
مقصو ُد الباحث من ذكر هذه المسائل العقدية ن ْقدَ ها ،أو بيان عقيدة البقالي ،وإنما
يذكر بعض األمثلة ليتبين شيء من منهجه يف بعض مسائل االعتقاد.
ففي قوله  -تعالى ( : -ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [طه ]5:ذكر ما قيل" :أنه من علو
المنزلة" ،ثـم قـال" :وهـذا خـالف الظـاهر ،وإنمـا هـو كقولـه( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ)

[الفرقان. ]59:
وقال" :قد أكثـر النـاس مـن القـول يف قولـه  -تعـالى ( : -ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)  ،وقـد
ذكرنا أن اليد يف اللغة قد تكـون بمعنـى القـدرة ،وبمعنـى النعمـة ،وبمعنـى الجارحـة،
وأن هذا اللفظ قد يطلق [فيما] ال يحمل شـي ائا مـن ذلـك كقولـه( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)
صـ َلت( ،]42:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
[األعراف( ،]57:ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [ ُف ِّ

[الح ُجــرات( ،]1:ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [المجادلــة ،]12:وأهنــا قــد
ﮕ ﮖ ﮗ) ُ
أيضـا أن التفسـير ال ُي ْشـ َت َغ ُل فيـه بنصـرة بعـض المـذاهب ،وإنمـا
تكون صلة ،وذكرنـا ا
يذكر ما يقتضيه اللفظ ال محالة أو يحتمله ويحتمل غيره إال أنه ال بد من ذكر مـا قيـل
مع ذلك. "...

( )1د /3أ.
( )2ظ /101أ.
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وقال" :والذي يعتمد يف تركه على الظاهر واالمتناع عـن التفسـير ،أن كـل مـا ال
يقبح إضافته إلى اهلل  -تعـالى  -ولـيس يف ـاهره مـا ال يجـوز عليـه ،فإنـه ينـزل علـى
اهره. "...
وممـا ذكــر مـن المســائل مـا جــاء يف قولـه  -تعــالى ( : -ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [غــــافر ، ]10:قــــال" :وقــــد ذكرنــــا يف الغضــــب
والرحمة والحب ونحو ذلك أهنا يف أوصـافه  -تعـالى  -علـى خـالف مـا يـراد هبـا يف
أوصــاف العبــاد ،فكــذلك المقــت والــبغض إنمــا هــو عبــارة عــن الكراهــة وعــدم
الرضى" .
ويف قوله  -تعالى  ( : -ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ)[الشورى]11:
قالَ " :ع َّقب ذلك بأنه سميع بصير وإن لم يكن له مِ ْثل ،وسمعه وبصره يخالف سمع
المخلوق وبصره حتى ال َي ُظ َّن ٌّ
ان أنه كما ال مثل له كذلك ال يوصف بما يوصف
به المخلوق؛ َف َب َّي َن أنه يوصف بذلك  -وإن كان على خالف تلك الجهة  -بال آالت
أيضا" .
وال جوارح؛ ألن نفي المماثلة تضمن نفي ذلك ا
ويرى أن التشبيه الذي وقع يف اإلسالم مأخوذ من اليهود  ،وقال يف موضع:
"وإنما وقع التشبيه فيما بين المسلمين من قول اليهود على ما ذكرنا من ذلك- ،
كبيرا" .
تعالى  -اهلل عما يقولون ًّ
علوا ا
كثيرا ما يتكلم عن أهل البدع ،مور ادا هذه اللفظة
ومما يالحظ يف تفسيره أنه ا
(أهل البدع) ،ناس ابا نفسه إلى أهل السنة ،قال" :وكذلك موافقة أهل البدع َ
أهل السنة

( )1ظ /101أ.
( )2ظ /111أ ،سبق ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة يف إثبات الصفات.
( )3ظ /126أ.
( )4ظ /173ب.
( )5ظ /186ب.
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على بعض األقوال ال يمنع جواز القول به ،إذا كان مما يجوز القول به يف نفسه،
وإنما القول بدليله ال بقائله ،وقد تقع الموافقة بين المسلمين والكفار على بعض
األقوال" .
ولما ذكر وصف القرآن بالمجيد يف سورة ق قال" :فأما المجيد فهو من أسمائه
 تعالى [ -وقد وصف به القرآن] تشري افا له؛ ألنه مدح على حسب ما يليقبالممدوح كما ذكرنا يف الكريم" .
وخصوصا األربعة الراشـدين عنـد قولـه
وذكر فضائل الصحابة وأثنى عليهم،
ا
 تعالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) اآلية [الفتح.]29:وقال عند قوله  -تعالى ( : -ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)

[الح ُجرات" ]9:ويف اآلية دليل على أن المعصية ال تزيل اسم اإليمان كما قيل :إهنا
ُ
تضر المؤمن[ ،وال تضر اإليمان]" .
وقــد وقــف الباحــث علــى مواضــع كثيــرة َي ـ ُر ُّد فيهــا البقــالي أقـ ا
ـواال تنســب إلــى
الرافضة ،مثال ذلك :يف سورة النمل ذكر مـا قيـل مـن أن النمـل "عبـارة عـن قـوم مـن
الزهاد أعرضوا عن الدنيا وكرهوا ما فيه سليمان" ،قال" :وهذه من الجهاالت وتشبه
تأويــل الـــروافض ،كمـــا تقـــدم يف قولـــه (ﮇ ﮈﮉ ﮊ) [النحـــل ]68:أهنـــم بنـــو
هاشم" .
وعنـــد تفســـير قولـــه  -تعـــالى ( : -ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﰁ)

[النمل ]22:قال" :وفيـه دليـل علـى إبطـال قـول الـروافض إن اإلمـام ال يخفـى عليـه
( )1ظ /101ب.
( )2أصابته رطوبة شديدة ،لم يتضح معه الخط ،ويظهر أنه ما أثبته.
( )3ظ /170أ.
( )4ظ /162ب.
( )5ظ /165ب ،وما بين [ ] أصابته رطوبة شديدة طمست الكالم ،ويظهر أنه كما ذكرت.
( )6د /228ب.
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شـــيء ،وال يكـــون يف زمانـــه أحـــد أعلـــم منـــه"  ،وقـــد ذكـــر ذلـــك قبلـــه شـــيخه
الزمخشري .
ويف تفسير الدابة يف قوله  -تعالى ( : -ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ) اآلية [النمل ]82:ذكر "عن الروافض أهنا علي أو اإلمام" ثم قال" :وهذه
إحدى جهاالهتم ،حين جوزوا إطالق هذا االسم عليه ،وال يفهم من إطالقه إال
البهيمة ،فإن كان قوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)[هود ]6:على العموم فاالسم ههنا
خاص ،وال يحمل إال على ما ذكرنا" .
ومن ردوده على الطوائف ما ذكره عنـد تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [العنكبوت : ]14:قال" :وقد روي عن وهب أنه قال :كـان عمـره
ألف وأربعمئة سنة ،وهذا دليل على إبطال قول الملحدة :إن األعمار ك َّلها علـى حـد
معلوم ال يتجاوزه" .
وقال يف روايات ذكرها يف أول سورة الشورى ،وفيها تفسير للحروف المقطعة
بأن أول كل حرف منها إشارة إلى حدث قال" :وهذه األخبار كلها مما ال يمكن
اعتقاده على القطع؛ ألن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه  -إنما َب َّي َن ما َب َّي َن على العموم
ولم ُي ِس َّر بشيء إلى واحد دون غيره ،فإن كان هذا الحساب من حيث اللغة فمن
أين؟ وكل هذه الحروف تدخل يف كلمات ال تحصى ،فكيف خص الحاء بأنه من
الحرب ولم يكن من الحصن أو الحب أو الحلم أو الحرث أو الحجر إلى نحو
ذلك ،وعلى هذا سائر الحروف ،وكيف خص العين بالعلو ثم بعلو بني العباس،
( )1د /230أ.
( )2الكشاف للزمخشري .359/3
( )3د /251ب ،وانظر د /74ب.
( )4ظ  /20ب.
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وكذلك الميم على هذا ،وإنما هي شهوات تشبه تأويل الروافض"  .وسيأيت
الحديث عن ردوده يف المبحث الثالث من الفصل الثاين.

امل طلب الثالث :منهجه يف األحكام الفقهية:

مر بنا أن البقالي ال يتوسع يف ذكر األحكام الفقهية يف تفسيره ،وإنما يشير إليها
َّ

إشارة ويحيل إلى كتب الفقه ،ويالحظ يف هذه األحكام أنه يعتني بذكر أقوال أبي
خصوصا مذهب الشافعية.
حنيفة وأصحابه ،وقد يشير إلى المذاهب األخرى
ا
ومن أمثلة ما يذكره من أحكام فقهية ما أورده عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [الشعراء ،]155:قال" :وقد يحتج هبـذه اآليـة إلثبـات
المهايأة ،وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إذا كنا متعبدين بشرائع مـن قبلنـا؛ ألن قولـه:
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) من المهايأة" .
ويف قوله  -تعالى ( : -ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [الـروم :]38:قـال:
"وقد يحتج به أبو حنيفـة وأصـحابه يف وجـوب النفقـة للمحـارم؛ ألن األلـف والـالم
كاإلضافة ،أي :ذا قرابتك" .
وقال يف قولـه  -تعـالى ( : -ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [يـس" ]78:قـد يحـتج
بذلك من يثبت الحياة يف العظام؛ ألن أصحاب أبـي حنيفـة يمنعـون ذلـك؛ ألن عظـم
الميتة عندهم طاهر وكذلك الشعر ونحوه ،ألنه ال حياة فيها فلـم يـؤثر فيهـا المـوت،
ويتناولون هذه اآلية على أهنا إخبار عن اآلخرة ،والكالم يف أحوال الدنيا وأحكامها،
وألن ذلك على التشبيه بالحياة". .
( )1ظ /124أ.
( )2د /214ب ،والمهايــأة هــي قســمة المنــافع علــى التعاقــب والتنــاوب ،أي أن يرتاضــى الشــريكان هبيئــة
واحدة ،فالشريك منتفع بالعين على الهيئة التي ينتفع هبا الشريك اآلخر ،انظر "التعريفـات" للجرجـاين
ص ،234البناية شرح الهداية للعيني .462/11
( )3ظ /29ب ،وانظر ظ /32أ ،ظ /41أ.
( )4ظ /79أ.
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ويف قولــــه  -تعــــالى ( : -ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)

الز َمر ]65:قال" :وقد يحتج به أبو حنيفـة وأصـحابه يف إحبـاط األعمـال بـالردة وإن
[ ُّ
ُو ِجدَ اإلسالم بعدها" .
وذكر عدة مسائل فقهية على مذهب الحنفية والشافعية واستنباطات عند قوله -
تعــــالى ( : -ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) اآليــــة
َـــر ِ
س الكفـــار بالمســـلمين عنـــد الحنفيـــة
[الفـــتح ، ]25:وذكـــر ا
أيضـــا مســـألة َتت ُّ
والشافعية  ،ومسألة المعانقة عند قوله  -تعالى ( : -ﭚ ﭛ) .
تعليــل األحكــا الشــرعية :يعلــل البقــالي لــبعض األحكــام الشــرعية ،ويــرد علــى
الطاعنين يف الشريعة ،ومن ذلك ما ذكره يف تفسير سورة األحـزاب حـين ذكـر آيـة إحـالل
األزواج له [ ]وخصوصيته يف الزيادة على أربعـة نسـوة قـال" :وأجمعـوا علـى أن أمـره
كان بخالف غيره يف عدد المنكوحات ،وال َت َع ُّل َـق للطـاعن يف ذلـك ،ولـيس فيـه إال مـا يف
صالحا من وجوه ،وله أن يخـص
سائر ما أباحه  -تعالى  -وحظره ،وربما عرف يف ذلك
ا
بعض عباده بما يشاء ،ويكرم بما يشاء ،ولعله إنما حرم الزيادة على األربع على غيـره لمـا
عرف من حالهم أنه ال يمكنهم القيام بالعدل كما قـال( :ﮞﮟﮠﮡ)[النسـاء ،]3:أو
عرف من رسوله [ ]أن يقوم بذلك ،ولعل ذلـك أدعـى إلـى إسـالم النسـاء إذا رغـبن يف
نكاحه ،وأدعى إلى بيان األحكام وتواتر النقل إذا روين ما شاهدن منه  -صلى اهلل عليه -
خصوصا وهن أبعد من طبعهن عن الكتمان ،ولو كان هناك مـا يوجـب التهمـة للطـاعن
،
ا
لم ينكـتم مـع كثـرهتن ووقـوفهن منـه علـى مـا ال يقـف عليـه غيـرهن ،وهـو أبلـع يف تعلـم
أيضا ،ويف الدعاء إلى اإلسالم لما يـدخل مـن سـائر النسـاء علـيهن لـتعلم الـدين
األحكام ا
( )1ظ /109أ.
( )2ظ /159ب.
( )3ظ /160أ.
( )4ظ /161ب.
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والدعاء إلى اإلسالم ونحـو ذلـك ممـا ال [يوقـف] عليـه ،علـى مـا ذكرنـا أنـه لـيس مـن
شرط الحكمة أن يقف العبد علـى العلـة يف أحكامـه  -تعـالى  -وأفعالـه ،وإنمـا الواجـب
التسليم والقطع على أن الحكمة فيه" .
قلت :وهذا كالم غاية يف النفاسة ،يستفاد منه يف رد الشبهات.

املطلب الرابع :منهجه يف االستنباط:

خصوصا يف آيات
ُيعنى البقالي بإيراد الفوائد واالستنباطات من اآليات،
ا

أيضا يف القصص واألخبار وغيرها ،ويوردها باختصار.
األحكام ،ويفعل ذلك ا
ومثال ذلك أنه لما ذكر آيات اإلفك يف سورة النور قال" :ويف القصة فوائد" ،ثم
ذكر ثالث عشرة فائدة باختصار ،منها" :التسلية عما ينال الواحد مـن المكـروه؛ فإنـه
ربمــــا تحمــــد عاقبتــــه إذا صــــرب عليــــه؛ لقولــــه(:ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) [النــــور،]11:
ونظيره(ﭘ ﭙﭚ ﭛ) [البقرة" ،]216:ومنها أن الـذين بـرأهم اهلل  -تعـالى -
يف الجنة ،ومنها أن األَولى فيما يصيب اإلنسان ويضيق به صدره أال يعجل بما تدعوه
إليه نفسه؛ ألن الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -لم يعجل بمفارقة عائشة فكانت فيه
التس ِّلي بالماضين وأال يستعظم اإلنسان ما يصيبه فقـد أصـاب مـن هـو
الخيرة ،ومنها َ
خير منه" ،ويف آخر الفوائد قال " :إلى نحو ذلك مما يمكن أن يستفاد منها" .
وعند قوله  -تعالى ( : -ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) اآلية [الحج ]41:قال" :وهو
دليــل علــى صــحة الخلفــاء األربعــة؛ ألنــه لــم يــتمكن [يف] األرض بنفــاذ األمــر مــن
المهاجرين غيرهم ،ال َّ
حظ فيه لألنصار [وال] الطلقاء" .
( )1يف ظ [مما ال يقف عليه].
( )2ظ /53ب.
( )3د /140ب.
( )4د /93أ ،ما بين [ ] ليس فيما يتضـح مـن المخطـوط؛ ألن طـرف المخطـوط مطمـوس بسـبب التجليـد،
ولعله ما ذكرت.
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أيضــــا عنــــد قولــــه  -تعــــالى ( : -ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
وقــــال ا

ﭳ ﭴ ﭵ) اآليــة [النــور" :]55:وهــو دليــل علــى صــحة الخالفــة للخلفــاء
األربعـــة؛ ألن الخـــرب ال ينســـخ ،ولـــم يكـــن مـــن الخلفـــاء موجـــود يف ذلـــك الوقـــت
[غيرهم]" .
وعند قوله  -تعالى ( : -ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [المؤمنـون]7:
قال" :وفيه دليل على تحريم المتعة" .
وقال يف قوله  -تعالى ( : -ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ) [الشعراء" : ]194:هذا
دليل على أن القلب محل العقل" .
وقـــال يف قولـــه  -تعـــالى ( : -ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ) [النمل" :]28:فيه دليل على جواز العمل بخرب الواحد" .
وعنـد قولــه  -تعــالى ( : -ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [القصـص : ]23:قــال " :وفيــه دليـل علــى إباحــة
كالم األجنبية يف مثله"  ،وقال عند قوله  -تعـالى ( : -ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [ القصص]26 :قال" :روي أن الكربى قالت ذلك ،وفيه
إضمار ،أي فأجاهبا وذهب معها حتى انتهى إلى أبيها.
وفيه دليل على جواز العمل بخرب الواحد ،وعلى صحبة المرأة األجنبية يف مثل
هذه الحال ،وال ُيدْ َرى كيف كانت هذه األحكام يف تلك الشريعة" .
وعنـــــد قولـــــه  -تعـــــالى ( : -ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)
( )1د /164أ ،و ما بين [ ] يقال فيه ما قيل يف الحاشية السابقة.
( )2د /106ب.
( )3د /214ب.
( )4د /233ب.
( )5ظ /5أ ،أي :يف مثل هذه الحال كما وضحها البقالي يف اآلية التالية.
( )6ظ /6أ.
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[الروم ]50:قال" :وفيـه دليـل علـى صـحة القيـاس؛ ألنـه جعـل خضـرة الشـجر بعـد
دليال على إحياء الموتى ،وإنما أثر الرحمة ما ينبت بالمطر" .
يبسها ا
وذكر مسائل كثيرة مسـتنبطة مـن قولـه  -تعـالى ( : -ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) اآلية [األحزاب. " ]49:
وقــال عنــد قولــه  -تعــالى ( : -ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) اآليــة [غــافر": ]47:ويف
ذلك أقوى دليل على عذاب القرب؛ ألن العرض على النـار هـو التعـذيب هبـا ،أي لمـا
[ع ِر ُضــوا] صــاروا أو صــارت أرواحهــم إلــى النــار ،وكــذا عــن محمــد بــن كعــب
ُ
وعكرمة  :هذا دليل على عذاب القرب" .
وللبقــالي لفتــات نفيســة ،فعنــد قولــه  -تعــالى ( : -ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ) [الروم :]17:قال" :قد يحمل ذلك على الصلوات الخمـس ،وهـي إحـدى
اآليات التي تفيد ذلك ،وإحدى اآليات التي ُي ْح َم ُل فيهـا التسـبيح علـى الصـالة ،وال
معنى لالشتغال بذلك يف إثبات الصلوات الخمس؛ ألن ثبوهتا ثبوت القرآن علـى مـا
تقدم يف تحريم الخمر" .
ويذكر فوائد قصص القرآن ،مثال ذلـك مـا ذكـره عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﯮ

ﯯ ﯰ) [طه ]12:قال" :ومن فوائد القصة" ثم ذكر فوائد منها ":التسلية والتنبيه على
ثمرة الصرب وحسن عاقبته" ،ثم قال" :وفيهـا دليـل علـى صـحة النبـوة ،وهـي إحـدى
المعجزات؛ ألن هذه األخبار لم تكن عند العرب وإنما كانت عند أهل الكتاب ،ولم
يكن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -معهم صحبةا ،وإنما أخربه تعالى كما أخربه
( )1ظ /31أ.
( )2ظ /51أ.
( )3الكشف والبيان للثعلبي .211/23
( )4ظ /115أ.
( )5ظ /27أ.
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بسائر الغيوب ،وفيه التنبيه على األدب ،والتواضع ،وتعظـيم البقـاع الشـريفةَ [ ،ف ْر اقـا]
بينها وبين غيرها يف الدخول وغيره" .

***

( )1د /6أ ،وما بين [ ] اجتهدت يف قراءته بسبب ما أصابه من طمس من آثار التجليد.
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املبحث الثالث :إعماله قواعد التفسري ،وترجيحاته وردوده:
املطلب األول :عنايته بقواعد التفسري:

مما يتميز به تفسير البقالي أنه يف أثناء تفسيره لآليات يـذكر عبـارات ُت َعـدُّ قواعـد

ُم ِعينة على التفسير ،أو قرائن وضوابط ،وفيها ما يدرأ الشبهات الطارئـة علـى مـن لـم
يمعن النظر يف كالم أهل العلـم المحققـين ،وتتنـوع هـذه العبـارات مـن حيـث العلـم
الذي تتصل به من علوم القرآن.
قال يف موضع" :أولى التفسير ما كان له يف القرآن نظير ،على ما ذكرنا يف
مثله" .
فوجد له نظير يف القرآن ُم َف َّسر فال حاجة إلى
وقال" :وإذا أشكل بعض الظواهر ُ
تفسير العباد" .
وقال" :وما أهبمه  -تعالى  -لم يجز تفسيره إال بدليل مقطوع به؛ ألن هذا مما
ال يجوز التحكم فيه" .
ومــن ذلــك أنــه ذكــر قاعــدة نفيســة جــدا ا متقدمـ اة تاريخ ايــا يف تــرابط آيــات القــرآن
الكريم ،حيث قـال يف أثنـاء تفسـيره لقولـه  -تعـالى ( : -ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)

[السجدة" :]16:وقد أكثر الناس من القول يف ذلك ،وتفسير اهلل  -تعالى  -أولى من
مفصـال كـان ذلـك
ا
مجمال وذكره يف موضع آخر
ا
تفسير غيره ،وإذا ذكر يف القرآن شي ائا
ـيرا لجميــع مــا ذكــر منــه؛ ألن القــرآن كالســورة الواحــدة ،كمــا أطلــق المتقــين يف
تفسـ ا
مواضــع ووصــفهم يف بعضـــها فقــال ( :ﭚ ﭛ ﭜﭝ) [البقـــرة( ،]3:ﭛ ﭜ

ﭝﭞ) [آل عمــران ،]134:كــذلك أطلــق الخــوف والطمــع وفســرهما يف قولــه:
( )1ظ /76ب.
( )2ظ /124ب.
( )3ظ /185ب.
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[الز َمر ،]9:كأنه قال يحذر النيران ويرجو الجنان فقـال:
(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) ُّ
(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [اإلنســان ( ،]10:ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [الطــور ( ،]26:ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ) [اإلنسان ]7:إلى نحوه" .
وعنــد ذكــر النــور والظلمــة يف قولــه  -تعــالى ( : -ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)

نظيـرا يف
[النور ]35:قال" :ومن أشكل عليه من معاين كالمـه  -تعـالى  -مـا يجـد لـه ا
عادات الناس ومخاطباهتم فقد أشكل عليه ما ال ُي ْشكِ ُل؛ ألنه إذا وجد كال اما يخـالف
اهره معنـاه ،وذلـك ـاهر عنـد النـاس ،ثـم سـمع [مـا]يف كـالم اهلل  -تعـالى  -فقـد
استغنى عن تكلف القول فيه وطلب معناه من غيره" .
وقــال يف تفســير قولــه  -تعــالى ( : -ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ) [النمل :"]34:وال يزال يتعلـق هبـا [سـا ٍع] يف األرض بالفسـاد ،يتسـلط
على المسلمين ،وأي تعلق بذلك على الوجهين ُح ِم َل؟.
وإذا أخرب  -تعالى  -عن قوم من الكفار أو عن قوم من األشرار ،أن عادهتم كـذا
أو هم يفعلون كذا وكذا فهو النهاية يف الذم واإلنكار؛ فكيف يجعل حجـة يف ضـده؟،
وإنما هو كقولـه( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ [التوبة ،]67:وقال( :ﯔ ﯕﯖ) [البقرة،]268:
( ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [اإلســــــراء( ،]53:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ) [األنفال]36:إلى نحو ذلك ممـا أخـرب فيـه  -تعـالى  -عـن أحـوالهم المذمومـة
وشهد هبا ،وال حجة يف ذلك للمفسـدين ،ومـن اسـتباح الحـرام فهـو كـافر فكيـف إذا
احتج له بالقرآن" .
( )1ظ /37ب.
( )2د /153أ ،وما بين [ ] مطموس ،واجتهدت يف تقديره.
( )3وما بين [ ] أصابته األرضة ،واجتهدت يف تقديره.
( )4د /236ب.
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ويقول" :ال يجوز للمخلـوق أن يعتقـد اإلجابـ َة إلـى كـل مـا َي ْسـ َأ ُل ،وإذا أجـاب
وح ـ َرم داع ايــا [فإنــه] يجيــب المضــطرين كقولــه( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)
 -تعــالى  -داع ايــا َ

[الذاريات( ،]58:ﯦ ﯧ) [يس ،]81:وإن لم [يكن] ذلك موجـو ادا يف كـل حـال
ال محالة ،وإنمـا المـراد بـذلك كلـه تنبـيههم علـى الخطـأ فيمـا كـانوا عليـه مـن عبـادة
األصنام؛ ألهنا ال تنفع وال تدفع بوجه" .
ا
أقواال ثـم
ويف تفسير قوله  -تعالى  ( : -ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [العنكبوت ]45:ذكر
قال" :وهذه األقاويل كلها متقاربة ،والظـاهر يسـتقل بنفسـه إذا حمـل علـى االبتـداء،
على ما ذكرنا ،وما ذكرنا من تصديق ابن عباس َ
قول هذا القائل يؤكد ما تقـدم يف أول
الكتاب أهنم كانوا يتوسعون يف مثل هذا التأويل ،ويستجيزون القول فيه بما يقع لهـم
يسـوغ ذلـك لمـن دونـه،
من غير أن يرجعوا يف ذلـك إلـى توقيـف ،حتـى كـان األكـرب ِّ
بعضا فيه" .
وكانوا على ذلك فيما بينهم ال ينكره أحد منهم وال يعيب بعضهم ا
وعنــــد قولــــه  -تعــــالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) [األحزاب ،]7:قال" :وإنما ذكرها وال اء بعد الجملة وإن دخلـوا فيهـا؛
ألن التفصيل للتفضيل  ،على ما ذكرنا يف قوله (:ﮣ ﮤ) [البقرة. "]98:
وتكلــــــم عنــــــد قولــــــه  -تعــــــالى ( : -ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)

[فاطر ]32:ور َّد ا
قوال ُم ْحدَ اثا ،قال" :وقد حـدث فـيمن ينتحـل التـذكير  -ولـيس مـن
أهله  -من يتعلق هبذه اآلية يف تفضيل العاصي على المطيع؛ ألنه  -تعالى  -بدأ بذكر
الظالم؛ ألنه أحب إليه ،وهذا القول ُي ْس َت ْغنَى بظاهره عـن كشـف مـا يقتضـيه ،وينـادى
على صاحبه بمـا فيـه؛ ألن إباحـة المعصـية خـروج عـن اإلسـالم بإجمـاع المسـلمين
( )1د /247ب.
( )2ظ /22ب.
( )3يف المخطوط[ :الفصيل للفضيل].
( )4ظ /41ب.
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فكيــف التفضــيل والمــدح؟ ،وقــد قــال( :ﭑ ﭒ ﭓ) [النســاء( ،]95:ﯳ ﯴ

ﯵ) [الحديد ]10:وقد ذكرنا أن من حق التفسير أال يشتغل فيه بنصرة المذاهب إال
أن هــذا لــيس مــن المــذاهب ،وإنمــا هــو تميي ـز بــين الكفــر واإلســالم "...إلــى آخــر
كالمه .
وعنـــد قولـــه  -تعـــالى ( : -ﭯﭰ ﭱ ﭲ) [ص ]88:قـــال ":ومعنـــاه يـــوم
القيامة ،كذا عن ابن عباس ،وعن قتادة :بعد الموت ،وعن السدي :يـوم بـدر" ،قـال:
"والظاهر مستغن بنفسه؛ ألهنم يعرفون ذلك يف الجملة عند الموت وبعده" .
ويف قوله  -تعالى  ( : -ﮏﮐ ﮑ) [ ُف ِّص َلت ]41:قـال" :و َف َّس َـر الـذكر بأنـه
عزيزا وهو أحد ما وصفه به ،وهو من أوصافه  -تعالى  ، -وإنما يكون
كتاب ،وسماه ا
معنـى الصـفة المحتملـة الوجــوه علـى حسـب حـال الموصــوف ،ومـا يليـق بـه منهــا،
ومعناه هاهنا عدم النظير ،أي ال يوجد مثله ، "...إلى غير ذلك.

املطلب الثاني :ترجيحاته:

شخصية المؤلف بارزة واضحة يف كتابه ،وترجيحاته كثيرة ،ويشير إليها بعدة

ألفاظ ،وهذه أمثلة لها:
تقويته للقول الذي يختاره ،كقوله" :وهذا أقرب الوجوه" " ،وهذا أولى
من سائر األقوال" .
الـم ْلك
نصه على الصحة" :والصحيح ما تقدم"  ،و"والصحيح أنه ُ
( )1ظ /71أ.
( )2ظ /102أ.
( )3ظ /122أ.
( )4ظ /96أ.
( )5ظ /110ب.
( )6د /16أ.
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والعلم"  ،و"والصحيح أنه مدينة بقرب صنعاء"  ،و"الصحيح خالفه"  ،و"هو
الصحيح"  ،و"األول أصح"  ،و"هذا صحيح؛ ألنه األصل" .
نصه على ب ْعد القول عن الصحة" :وفيه بعد"  ،و"هو بعيد"  ،و"فأما
...فبعيد"  ،و"هذا ال يصح" .
تعبيره بنف القول" :وليس كذلك" .
تعبيره بال اهر" :والظاهر أنه من المذكورين"  ،و"هو الظاهر" ،
و"الظاهر ما تقدم"  ،و"الظاهر أنه من قول الهدهد"  ،و"الظاهر ما ذكرنا" ،
و"هو اهر اللفظ إال أن األول أ هر"  ،و"األول أ هر"  ،و"هذا أ هر" ،

( )1د /226أ.
( )2د /230ب.
( )3ظ /97ب.
( )4ظ /112ب.
( )5ظ /159أ.
( )6ظ /162أ.
( )7د /202أ ،د /246ب.
( )8د /20أ ،د /242ب ،ظ /38ب ،ظ /44أ ،ظ /95ب.
( )9ظ /46أ.
( )10ظ /52ب.
( )11د /236أ.
( )12د /216ب.
( )13د /217ب ،د /222ب ،د /240أ ،ظ /30أ ،ظ /42ب ،ظ /58أ.
( )14د /17أ ،د /238ب ،د /230أ ،د /176أ ،د /177ب ،ظ /13أ ،ظ /23ب ،ظ /31أ.
( )15د /232ب ،ظ /46أ.
( )16د /210أ ،وانظر د /176أ.
( )17د /240ب.
( )18د /173أ ،ظ /103أ ،ظ /116ب.
( )19ظ /33أ.
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و"ما ذكرناه أشبه بالظاهر"  ،و"قد يحمل على الظاهر ،و"هو األشبه بما قبله" .
تعبيره بمخالفته لل اهر" :وهذا مما ال يفيده اهر اللفظ"  ،و"هذا
بعيد" ،و"ال يحتمله الظاهر"  ،و"الظاهر يستقل بنفسه ،وال حاجة فيه إلى
التخصيص" .
تعبيره بألفا يفهم منها تضعيفه األقوال" :والعهدة على من روى ذلك" ،
و"فيما حدث من األقاويل ، "...وقوله" :ومما حدث من األقاويل ... :وهذا من
الهزل الظاهر"  ،و"وهذا تكلف" ،
جمعه بين األقوال" :وهو قريب من األول"  ،و"وكالهما واحد" .
ولما ذكر معنى الحـزن يف قولـه  -تعـالى ( : -ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)

[فاطر  ،]34قال" :وقد أكثر الناس من تفصيل هذه األنواع حتى قـال بعضـهم :كـراء
الدار ،وهذا القائل قد خلط الجد بالهزل ،كأنه كان مبتلى بذلك فكان من أهم األمور
أيضـا  ،وكيـف لـو
محتاجا إلى البقل ا
عنده ،ولو كان
فضال عن الخبز واللحم لـذكره ا
ا
دهمه عدو؟ وما الحاجة إلى تعيين نوع دون نوع مع دخول ذلك كله يف اللفظ؟" .
فمـثال :يف قولـه  -تعـالى : -
ا
وإذا رجح ففي مواضع كثيرة يذكر سبب الرتجيح،
( )1ظ /58ب ،وانظ د /64ب.
( )2ظ /189ب.
( )3ظ /96ب.
( )4ظ /97أ.
( )5ظ /97ب.
( )6د /242ب.
( )7د /234ب ،ظ /71أ.
( )8د /229ب.
( )9ظ /63أ ،ظ /63ب ،ظ /157أ.
( )10د /221ب.
( )11د /221أ.
( )12ظ /71ب.
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( ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [األحــــزاب ]33:قــــال" :والظــــاهر أن
المراد بذلك أزواج النبي  -صلى اهلل عليه  -إال أنه صرف الخطاب إلى الذكور؛ ألنه
أيضا يف ذلك ،فأما أن يجعل
أدخل رسول اهلل معهن ،ويجوز أن يدخل سائر أهل بيته ا
فيهم على الخصوص على مـا يـروى أهنـا نزلـت يف علـي  -عليـه السـالم  -وأوالده،
وفيه حديث الكساء  ...فبعيد؛ ألن اآلية يف قصص النساء فيبعد أال يدخلن فيها ،وإن
أيضا على أنه ليس له أهل بيت سوى
جاز أن يدخل معهن غيرهن ،والحديث ال يدل ا
هؤالء "...وذكر كال اما.
ونحـــو قولـــه يف تفســـير (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [ ُف ِّصـــ َلت " :]24:وقـــد
تحمـــل العتبـــى علـــى الرجعـــة إلـــى تخفيـــف العـــذاب كقولـــه( :ﭣ ﭤ ﭥ)

[المؤمنــون ،]107:وهــو األشــبه بمقابلــة الصــرب؛ ألنــه بمعنــى الجــزع ،وقــد يحمــل
الصرب على اإلصرار ،وهو بعيد" .

املطلب الثالث :ردوده ومناقشاته:

وقف الباحث على مواضع من تفسيره يناقش فيها أقوال من قبله من المفسرين

والمعربين وغيرهم ،ويرد عليها باختصار ،ومن األمثلة على ذلك :رده على الفراء
يف حكم فقهي ،قال يف تفسير قوله  -تعالى ( : -ﭯ ﭰ ﭱ)

[النمل:]25:

"ويحكى عن الفراء :أن السجدة ال تجب يف قراءة التشديد ،وال ُي ْر َج ُع إليه يف هذا،
وهي واجبة يف الحالين؛ ألن موضعها إما أمر وإما ذم برتكها أو مدح بفعلها" .
ا
أقواال ألئمة اللغـة والنحـو كأمثـال الفـراء والزجـاج ثـم يـرجح غيـره،
وقد يذكر
مثــال ذلــك مــا ذكــره يف تفســير قولــه  -تعــالى ( : -ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
( )1ظ /46أ.
( )2ظ /119ب.
( )3كذا يف د /232ب ،ويف تفسير الزمخشري " :362/3ألن مواضع السجدة إما أمر هبا أو مدح لمن أتـى
هبا أو ذم لمن تركها".
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ﯗ) [السجدة]18:قال" :االستفهام بمعنى الجحد ثـم ابتـدأ (ﯖ ﯗ) ،فلهـذا
كان بلفظ الجمع ،أي المؤمنون والفاسقون تأكيدا ا للجحد األول ،وعن الفراء :إذا لم
ِ
ب هبما مذهب الجمع ،وعن الزجاج نحوه ،والصـحيح
يكن االثنان مصمودين ُذه َ
ما تقدم" .
موقف البقال من ابـن جريـر الطبـري :وقـف الباحـث علـى مواضـع مـن تفسـير
البقالي ناقش فيها ابـن جريـر ،كقولـه يف تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [النــور" : ]29:وقــد يحمــل علــى حوانيــت التجــار؛
ألهنــم فتحوهــا ،وهــذا دليــل اإلذن يف الــدخول ،وقــد أنكــره الطــربي  ،قــال" :هــي
مسكونة" ،وهذا اإلنكار بعيد؛ ألهنا ليست للسكنى يف عادات الناس ،وال تسمى مـن
المساكن ،وإن كان الناس يدخلوهنا لسائر األغراض" .
واعرتض على ما اختاره الطربي يف قوله  -تعالى ( : -ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [القصص]68:قـال ":قـال الطـربي :فعلـى هـذا أي مـا كـان مـن
خيار خلقـي ،قـال فـإن قيـل :فـأين
اختيارها وال آللهتهم فكذلك اختياري لواليتي َ
خرب كان؟ ،قيـل لـه :إن العـرب تجعـل لحـروف الصـفات إذا جـاءت األخبـار بعـدها
أخبارا كفعلها باألسماء إذا جاءت بعدها أخبارها" إلى آخر حكايتـه عـن الطـربي ،
ا
ثم قال " :وهذا الذي أنكره الطربي فعليه

أكثـر المفسـرين ،ولـيس يف (ﯥ)

ما ذكره ال محالة كما ذكرنا يف مواضع أنه يحتمل الحال واالستقبال ،وإنما هو تأكيد
صمده :قصده" ،مختار الصحاح"( ،ص م د).
( )1أي مقصودينَ ،
( )2ظ /38أ.

( )3جامع البيان للطربي .252/17
( )4د /143أ.
( )5كذا يف المخطوط ،ولعل الصواب( :اختيارهم).
( )6جامع البيان  ،299/18وقد نقله البقالي بمعناه.
( )7كذا يف المخطوط.
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النفي ،وكذلك ما ذكره أنه لم يتقدمه دعوى أحد ،وال اعتبار بـذلك؛ ألنـه يسـتقيم أن
يقول  -تعالى  -ابتداء :أنا الذي أختار ما أشاء ليس إلى عبادي شيء من ذلـك ،وأمـا
أيضـا ،ونظيـره قولـه( :ﭛ ﭜ
اسما فقد يجوز أن يكون بمعنـى المصـدر ا
كون الخيرة ا

ﭝ ﭞ) [األحـــزاب ،]36:وكيـــف يســـتقيم أن يقـــال :ويختـــار الـــذي كـــان لهـــم
المختار؟؛ ألنه يوهم أنه يختار ما اختاروا بعينـه ،إال أن يضـمر فيـه مثـل مـا يختـارون
أيضا" .
جائزا ا
آللهتهم ،والنفي أ هر يف المعنى ،وكذا ذكره الزجاج ،وإن كان الثاين ا
أيضا" .
ا
أيضا يف قوله  -تعالى ( : -ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [ ُف ِّص َلت" :]7:وقد نصر
وقال ا
الطربي أن المراد هبا زكاة المـال؛ لقولـه بعـده ذلـك( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)  ،وهـذا
ليس بدليل ال محالة" .
وعنــــد قولــــه  -تعــــالى ( : -ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹ) [ ُف ِّص َلت ]53:قال" :وقد أنكر الطربي أن تحمل اآليـة علـى النجـوم ونحوهـا؛
ألهنم كانوا يروهنا قبل وبعد ،وهذا ال يمنع ما تقدم؛ لما بينا أن المعنى يجمـع الحـال
أيضا" .
واالستقبال ،وما رأوه من ذلك سيرونه ا
ومما أورده من ألفاظ يف رده على الطربي قوله يف موضع " :وهذا الذي استبعده
الطربي ليس ببعيد" .
ومن موافقته وتعليلـه لمـا اختـاره الطـربي مـا ذكـره يف قولـه  -تعـالى ( : -ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [الشورى ]5:قال" :ويف تفسـير الطـربي  :أي مـن فـوق
( )1ظ /12ب.
( )2ظ /117ب.
( )3ظ /123ب ش.
( )4د /18ب.
( )5جامع البيان .466/20
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األرضين ،وهذا حسن ،وإن كان كناية لغير مذكور إال أنه مذكور يف سـائر المواضـع،
كقولــه( :ﭞ ﭟ ﭠ) [الشــورى ]11:وقــال( :ﭔ ﭕ) [الــروم ،]51:وقــال:
(ﮞ ﮟ) [المؤمنون ،]67:ويحتمله المعنى وال يبعد" .
ويقول عن ابن المقفع بعد أن نقل قوله(" :من كتب إلى أخيه كتا ابا ولم يختمه
فقد استخف به)" :وليس ابن المقفع مما ُي ْر َج ُع إليه فيما يتعلق بالدين ،وقد جرت
العادة فيما بين المسلمين أهنم يكتبون بعضهم إلى بعض وال يختمون ،وهذا أولى أن
يعترب من قول ابن المقفع"  ،وهذا القول عن ابن المقفع نقله كثير من المفسرين .
وكثيرا ما ُير ُّد األقوال المتكلفة ،ويقول" :الظاهر يستغني عن التكلف" ،
ا
كثيرا.
وهذه العبارة تتكرر ا
وقــــــال يف تفســــــير قولــــــه  -تعــــــالى ( : -ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)

[األحــزاب" :]4:وعــن بعــض المتكلفــين :إنمــا قــال ( :ﭹ) ولــم يقــل ألحــد؛ ألن
المرأة قد يكون يف بطنها ولد فيجتمع يف بطنها قلبان ،وهذا بعيد؛ ألنه لم يقل ما جعل
اهلل يف رجل ،وقلب الولد قلب له ال ألمه ،وإنما ذكر الرجل؛ ألن السبب فيه علـى مـا
أقواال يف ذلك ُ
ا
قبل .
ذكرنا" ،وكان قد ذكر
ويف تفســــير قولـــــه  -تعـــــالى ( : -ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)

[الصافات ]102:ذكر مسائل كثيرة واستنباطات ،وناقشها ووصف بعضها بأنه "ممـا
ال حاجة إلى القول فيه" ،وبعضها بأنه "مما ُي َت َف َّك ُه به يف الكالم" ،وقـال عـن بعضـها:
اله ْز ِل"  ،وإذا اضطر إلى ذكر شيء من هذه األقوال قـال" :وإنمـا أقـرب
"وهذا من َ
( )1ظ /124ب.
( )2د /234ب.
( )3الكشف والبيان للثعلبي  ،206/7وغيره ممن جاء بعده.
( )4ظ /85ب.
( )5ظ /40أ.
( )6ظ /86ب.
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ما يتكلف يف ذلك" .
"ومما قيـل يف ذلـك مـن األقاويـل علـى [الت ََّش ِّـهي] وال دليـل عليـه :أن النمـل
َّ
وحـذر
عبارة عن قوم من الزهاد ،أعرضوا عـن الـدنيا وكرهـوا مـا فيـه سـليمان منهـا،
بعضا أن ينظروا يف ذلك فيفتتنوا به ويرغبوا فيه فيحـبط لـذلك ديـنهم ،وهـذه
بعضهم ا
مــن الجهــاالت ،ويشــبه تأويــل الــروافض كمــا تقــدم يف قولــه( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)
[النحـــل ]68:أهنـــم بنـــو هاشـــم وكـــذلك قيـــل يف قولـــه( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﯖ)

[يوسف :]10:أن معناه بِي ُعوه من بعض أهل الظاهر إلى الذين ال علم لهم بالتأويـل،
وهــذا ممــا ال يحــل أن يقــال يف كتــاب اهلل ،وإنمــا يعــدل عــن الظــاهر للضــرورة ،وال
ضرورة هاهنا ،ولو جاز أن يحمل النمل على غير ما وضع له يف اللغة مما لم []...
فيه الناس جاز أن يحمل علـى مـا ال يحصـى مـن المعـاين إذ لـيس بعضـهم أولـى مـن
بعض ،نعوذ باهلل من ذلك" .

***

( )1ظ /86ب.
( )2كلمة يف المخطوط غير واضحة وال منقوطة ،ويظهر أهنا ما أثبتُّه.
( )3كلمة غير واضحة ،ويبدو أهنا[ :ينقل].
( )4د /228أ.
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املبحث الرابع :علوم القرآن يف تفسريه
املطلب األول :علم القراءات ،والوقف واالبتداء:

مكثرا من إيراد القراءات القرآنية ،ولكنه يذكر أحياناا اختالف
لم يكن البقالي
ا

القراءات المشهورة والشاذة ،ويوجهها وينسبها إلى رواهتا وأصحاهبا ،ولم ينص
ٍ
قراءات على أخرى يف أثناء
على اعتماده قراء اة معينة ،وقد وجد الباحث أنه يقدم
فمثالَ :قدَّ َم قوله( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [ص ،]46:وهي مكتوبة
تفسيره ،ا
هكذا بالتنوين يف النص القرآين يف المخطوط ،ثم قال" :وقرأ أهل المدينة (بِ َخال ِ َص ِة
ﭺ ﭻ) على اإلضافة"  ،فيدل على أن القراءة التي اعتمد عليها ليست قراءة
أهل المدينة ،وإن كان هشام قد قرأ باإلضافة كذلك .
و َقدَّ َم قراءة (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [ص ]57:بالتشديد وهي مكتوبة يف الـنص
اسما على هذه الصيغة مثل
القرآين يف المخطوط ،ثم قال" :ومن قرأ بالتخفيف جعله ا
َذ َهاب"  ،فالقراءة التي قـدمها مشـددة ،والتشـديد قـراءة حمـزة والكسـائي وخلـف
وحفص .
وينص على أسماء القراء ،وقـد يـذكر القـراءة المشـهورة بلفـظ "قـرئ" ،كمـا يف
قــراءة ( َأ َال ﭰ) [النمــل ،]25:فقــد ذكرهــا بــالتخفيف :ثــم قــال" :وقــرئ (ﭯ)

بالتشديد"  ،وكأنه يفسرها بقراءة الكسائي وأبي جعفر ورويس؛ ألن غير هؤالء من
الباقين هم الذين شددوا .
( )1ظ /99أ.
( )2انظر "التيسير" للداين ص " ،472البدور الزاهرة" للقاضي ص.544
( )3ظ /99ب.
( )4انظر "التيسير" للداين ص " ،473البدور الزاهرة" للقاضي ص.545
( )5د /232ب.
(" )6التيسير" للداين ص" ،441البدور الزاهرة" للقاضي ص.470
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والحظ الباحث أنه إذا ذكر قراءة عاصم فإنه يأيت بمـا يوافـق روايـة أبـي بكـر بـن
عياش (شعبة) ،نحو ما ذكره يف قوله  -تعالى ( : -ﯤ ﯥ ﯦ) [النور ،]31:قال:
"ومن نصب فعلى الحال ،وهي قراءة ابن عامر وعاصم"  ،وهـي روايـة شـعبة دون
حفص .
وقد يطلق قراءة أهل الكوفة وال توافـق روايـة حفـص عـن عاصـم ،قـال" :وقـرأ
أهل الكوفـة بـالتخفيف مـن اللقـاء"  ،يعنـي قولـه  -تعـالى َ ( : -و َي ْل َق َ
ـون ﯘ ﯙ
ﯚﯛ) [الفرقان ،]75:وهي رواية شعبة عن عاصم .
وقد يذكر اإلجماع يف القراءات ،كقوله" :أجمـع القـراء علـى أن القـراءة باليـاء"
(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [الشــعراء ، ]197:ويــنص علــى مخالفــة بعــض القــراءات لشــروط
القراءة المقبولة :كقوله" :ال يقرأ به؛ لمخالفته المصحف" .
كثيرا من القراءات
القراءات الشاذة :وإلى جانب القراءات المشهورة فإنه يذكر ا
الشاذة ،سواء أكانت من قراءات الصحابة المروية عنهم ،أم قراءات التابعين ،أم
األربع الزائدة على العشر ،أم غيرها من القراءات.
مثاله ما ذكره من قـراءات كثيـرة يف قولـه  -تعـالى ( -ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ) اآلية [النور ، ]35:وكذلك أشار إلـى عـدة قـراءات يف قولـه  -تعـالى : -
(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [األحزاب. ]4:
( )1د /148أ.
(" )2التيسير" للداين ص" ،433البدور الزاهرة" للقاضي ص.447
( )3د /197أ.
(" )4التيسير" للداين ص" ،437البدور الزاهرة" للقاضي ص.459
( )5د /217أ.
( )6د /228أ.
( )7د /154ب.
( )8ظ /40أ.
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وقد يـذكر توجيهـات للقـراءات يف بعـض المواضـع ،مثـل ذكـره مـذاهب القـراء
والنحويين يف (ﭑ) [الشعراء ،]1:قال" :هذه الطاء يكسرها أهل الكوفة؛ لإلمالـة،
ويفخمها أبو عمرو؛ للتعظيم ،وقد جعلها أهل المدينـة بـين الفـتح والكسـر ،وبعـض
النحويين يظهر النون ،وأخفاها بعضهم لمجاورهتا؛ حروف الفم" .
ويذكر حجج من أنكر قراءة من القراءات المشهورة ،كقوله يف قراءة أبـي جعفـر
والحســن( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ُنت ََّخـ َـذ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الفرقــان ،]18:قــال:
"وعن الحسن وأبي جعفـر( :ﮠ ُنت ََّخ َـذ) بضـم النـون ،وقـد أنكـروه لـدخول (ﮍ) ،
وإنما جازت القراءة (ﮜ ﮝ) بـالنون ( َف َي ُق ُ
ـول) باليـاء؛ ألن المعنـى ـاهر ،أال
ترى إلى قوله( :ﮍ ﮎ ﮏ) ثم قال( :ﮓ)"  ،وهو يشير إلى ما ُينْ َق ُـل عـن أبـي
عمرو بن العالء وعيسى بن عمر وأبي عبيدة من الكالم على هذه القراءة .
الوقــف واالبتــداء :تكلــم البقــالي عــن مس ـائل الوقــف واالبتــداء يف تفســيره يف
مواضع كثيـرة ،ومـن ذلـك :عنـد قولـه تعـالى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)

ِ
[النمل ]59:قال" :قد ُي ُ
احمـد اهلل علـى هـالك
جعل ابتدا اء ،وقد يتصل بمـا قبلـه ،أي:
أولئك وعلى أن عصمك مما كانوا عليه" .
قـــــــال يف قولـــــــه  -تعـــــــالى ( : -ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

[القصص " : ]9:وعن بعض الجهال أن الوقف عند قولـه (:ﮎ) أي يكـون قـرة عـين
لي دونك ،ولو كان كما ن لم يستقم أن يقول( :ﮏ) " .
وقال" :ولما قال( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) َع َّق َب ُه بمـن يبشـره ،ثـم اسـتأنف البشـارة
( )1د /198ب.
( )2د /178أ.
( )3الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .378/15
( )4د /246ب
( )5ظ /2أ.
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أيضا لمن هو على مثل حالهم؛ ألن جميع هؤالء يشرتكون يف هذه األوصـاف إال أنـه
ا
أفرد كل صفة بالبشرى؛ زيادة يف الرتغيب ،وقد يجعل الوقف عند قولـه ( :ﮦ ﮧ )

[الز َمر ،]17:وهو تكلف" .
ُّ

املطلب الثاني :أمساء السور واملكي واملدني:

أسماء السور :ال يغفل البقالي ذكر اسم السورة ومكان نزولها ،فهو ينص على

اسمها قبل شروعه يف تفسير السورة ،وقد يذكر سبب تسميتها هبذا االسم كقوله يف
سورة الفرقان" :وإنما سميت هذه السورة بالفرقان لما فيها من ِذك ِْر ِه[ ،وما] فيها من
التنبيه على التوحيد وكثرة األدلة عليه ،وهو الفرق بين الحق والباطل ،وفيها من بيان
الحالل والحرام وسائر األحكام وذكر صفات العباد التي يجب أن يكونوا عليها ما
ليس يف سائر السور مث ُله ،وقد ذكرنا أن السورة إنما تسمى بأولها ،أو بما يذكر فيها
من األلفاظ المشهورة فيها ،وذكرنا أن القرآن سمي بالفرقان؛ ل َف ْرقِ ِه بين الحق
والباطل؛ وتفرقه يف النزول" .
وقال يف سورة (ﭓ) [الشورى" : ]2:وال معنى لقول القائل كيف زاد يف اسم
هــذه الســورة علــى ســائر الحــواميم؛ ألن الســؤال يف الزيــادة كالســؤال يف األصــل يف
وصـل ذكـر الكتـاب ومـا يجـري مجـراه بسـائر
(ﭑ) و(ﭑ) وغيرها ،وقيـل :ألنـه َّ
دليال عليه ،وهـذا تكلـف ،وقيـل:
صريحا فذكره بالضمير ا
الحواميم ولم يذكره هاهنا
ا
ٍ
قيـاس مـا يهتـدى
لزيادة التعريف ،وليس يف هذا كله إال التسليم ،فأما أن ُيجرى علـى
إليه ،فهذا مما ال سبيل إليه" .
مثال:
تصنيف السورة بعد ذكر اسمها فيقول ا
البقالي
المك والمديف :يذكر
َ
ُّ
( )1ظ /103ب.
( )2د /173أ.
( )3ظ /124ب.
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"سورة الشعراء ،مكية"  ،وقال عن سورة األحزاب" :مدينية"  ،ويذكر المستثنى
عشرا من أولها"  ،وقوله" :سورة
منها إن كان ،كقوله" :سورة العنكبوت ،مكية إال ا
الروم مكية ،وعن الحسن :إال قوله( :ﭝ ﭞ) [الروم ، "]17:وقال" :سورة
لقمان ،مكية ،وعن الحسن إال قوله( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [لقمان،]4:
وعن مجاهد :ليس فيها ناسخ وال منسوخ"  ،وهكذا .

املطلب الثالث :الناسخ واملنسوخ ،وأسباب النزول:

ف
مكثرا من القول بالنسخ ،بل كثيرا ما ُي َض ِّع ُ
الناسخ والمنسوخ :لم يكن البقالي ا

أكثر أصحاهبا من القول بالنسخ ،ويرى أنه ال حاجة إلى القول بالنسخ
األقوال التي َ
يف مواضع كثيرة ،مثال ذلك ما قيل عن نسخ هذه اآلية ( ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)

...اآلية[النمل ،" ]92:قال" :وال حاجة إلى ذلك" .
وقال عنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ا
منسوخا بالقتال ،وقد ُي ْح َمل الوعد على قتلهم
ﰋ) [الروم" :]60:وقد ُي ْج َع ُل ذلك
ببدر ،وال حاجة إلى ذلك؛ ألن الصرب محمـود يف كـل حـال وال بـد منـه ،وقـد ُي ْح َم ُـل
الوعد على اآلخرة. "...
وعنــــــــد قولــــــــه  -تعــــــــالى ( : -ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)

ا
منسـوخا بالقتـال ،وال حاجـة إلـى ذلـك؛
[السجدة ]30:قال" :وقد ُي ْج َع ُل اإلعـراض
( )1د /198أ.
( )2ظ /40أ.
( )3ظ /18ب.
( )4ظ /25أ.
( )5ظ /32أ.
( )6ظ /57ب ،ظ /66ب ،ظ /102أ.
( )7د /255أ.
( )8ظ /32ب.
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ألن اإلعراض قد يحتاج إليه يف بعض األحوال مع ثبوت حكم القتال" .
وذكــر عنــد قولــه  -تعــالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [ص" : ]17:قــد يجعــل األمــر
بالصرب منس ا
وخا بالقتال ،وقد ذكرنا يف مثله أنه ال حاجة إلى النسخ؛ ألنه مما ال بد منه
يف كل وقت"  .وقال نحو ذلك يف مواضع كثيرة .
وذكر ما قيل يف نسخ آية (ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[ )...األحزاب ، ]50:ثم
قال" :والظاهر أن ذلك لم ينسخ ،وكأنه لما خيرهن فاخرتنه منعه  -تعالى  -أن يزيد
عليهن أو يستبدل هبـن؛ رعايـ اة لحقهـن ،ومقابلـة بمـا صـنعن مـن اختيـارهن إيـاه" ،
[الز َمـر: ]53:
وهكذا يف قولـه  -تعـالى ( : -ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) اآليـة ُّ
من أهنا "نسخت كل وعيد يف القرآن" ،قال" :وقد ذكرنا يف مثله أن معناه التخصـيص
والبيان" .
أسباب النزول :يعتني البقالي بذكر ما يروى من أسباب النزول ،ويعزوها إلى
قائليها بدون سياق السند ،وربما ذكر أكثر من سبب نزول ،بحسب ما يف اآلية من
روايات ،مثاله ما ذكره يف سبب نزول أول سورة العنكبوت ،فقد ذكر عدة أقوال
وروايات ونسبها إلى أصحاهبا .
وكثيرا ما يذكر القاعدة المشهورة يف أسباب النزول ويعمل هبا ،قال عند قولـه -
ا
تعالى ( : -ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [الفرقـان ]27:قـال" :وإن كانـت اآليـة نزلـت يف
ذلك فهذا ال يوجب خصوصها كسائر ما ينزل ألسباب" .
( )1ظ /39أ ،ونحوه يف ظ /126ب.
( )2ظ /92أ.
( )3د /41أ.
( )4ظ /53أ.
( )5ظ /107ب.
( )6ظ /18ب.
( )7د /182أ.
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وقال يف سبب نزول قوله  -تعالى ( : -ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [القصـص:]56:
" واآلية وإن نزلت على سبب فذلك ال يمنع عمومها يف أمثاله" .
ولما ذكر ما قيل يف أسباب نزول قوله  -تعالى ( : -ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ) [العنكبوت ]4:قال" :واآلية عامة يف جميع ما تحتمله" .
ولما ذكـر األقـوال يف تفسـير قولـه  -تعـالى ( : -ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)

[العنكبوت ]69:قال" :وهذا كقولـه( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [التغـابن ،"]11:وذكـر
ا
أقـواال،
أنه قد ُي ْح َم ُل على الغزو ،أو على طلب العلم ،وعلى جميع الطاعات ،وذكـر
ثم قال" :وقد أكثر الناس فيها ،وال معنى لتخصيصها ببعض ما تحتمله" .
ويذكر أسباب نزول اآلية ويتعقبها ،كمثل ما فعل يف ذكره ألسباب نزول قوله -
تعـــالى ( : -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [األحـــزاب ]1:قـــال" :واآليـــة
تستقل بنفسها ،وتستغني عن طلب السبب ،وهي عامة يف كل طاعة تخالف طاعة اهلل
 تعالى  ، -وإن نزلت على سبب خاص" .وكــــــذا عنــــــد قولــــــه  -تعــــــالى ( : -ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ )

[األحزاب ،]69:قال" :ال حاجة إلى تكلف القول يف معرفة األذى ما هو ،وقد تقدم
النهي عن أذى اهلل ورسوله والمؤمنين والوعيد على ذلك ،وال أذى لألنبياء أعظم من
تكذيبهم وتكذيب من بعثهم" .
ومن عباراته" :والظاهر مستقل بنفسه"  ،و" اهرها يستغني عن طلب التأويل

( )1ظ /11أ.
( )2ظ /18أ.
( )3ظ /25أ.
( )4ظ /40ب.
( )5ظ /56أ.
( )6ظ /107أ.
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وســبب النــزول ،وقــد روي ، "...و"واآليــة مســتقلة بنفســها مســتغنية عــن طلــب
السبب"  ،ويكرر البقالي هذا العبارات ونحوها يف مواضع .

املطلب الرابع :مشكل القرآن واملتشابه اللفظي:
وأمثلة ذلك كثيرة يف تفسيره ،فمنها ما ذكره عند قوله  -تعالى ( : -ﯘ ﯙ
ﯚ)

[الشعراء ]13:قال" :وال معنى لقول القائل :كيف يجوز أن يأمره  -تعالى -

بشيء فيعتذر ،ويستغني عنه ،ويدل على غيره؟؛ ألن هذا سؤال يف غير موضعه ،وما
فعل موسى  -عليه السالم  -شي ائا من ذلك ،وإنما يصح لو قال :ال ترسلني إليهم فال
أصلح ،ولكن أرسل أخي فإنه أولى به ،وحاشاه أن يقول هذا ،وإنما سأله عوناا له مع
قبوله األمر على ما قال( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [طه( ، ]30-29:ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ)

[القصص ، ]34:ولهذا أجابه  -تعالى  -ولم ينكر عليه ،وإنما بَيَّ َن

العذر يف سؤاله أن يضم إليه أخاه؛ ألن هذه األعذار وإن كانت ال تزول بكون أخيه
معه إال أنه َيس ُكن إليه ،ويأنس به ،ويشاوره يف بعض ما يقع لهما" .
ومن أمثلـة ذلـك مـا جـاء يف سـورة القصـص يف قولـه  -تعـالى ( : -ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ) [القصــــص ،]66:قــــال" :وقولــــه( :ﮮ ﮯ) ال
يخالف قو َله  -تعالى  (: -ﭲ ﭳ ) [يـونس ]45:وقو َلـه( :ﰑ ﰒﰓ ﰔ)

[المدَّ ثر ]41-40:على ما ذكرنـا يف مثلـه مـن اخـتالف المـواطن واخـتالف المعـاين،
وعن الضحاك :أي عـن األنسـاب كقولـه( :ﯮ ﯯ) [المؤمنـون ،]101:وعـن
بعضا كقوله( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)
قتادة :ال يحتجون ،والظاهر أنه من مساءلة بعضهم ا

[المعـارج ، ]10:شـغلهم مــا هـم فيـه عــن المسـاءلة التـي تكــون يف الـدنيا ،وال يســأل
( )1ظ /120ب.
( )2ظ /163ب.
( )3ظ /147ب ،ظ /152أ ،ظ /156ب.
( )4د /199ب.
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بعضا عن جواب ما ُيسأل عنه؛ فقد استووا يف العجـز عـن ذلـك ،أو ال َي ْسـ َأل
بعضهم ا
بعضا أن يحمل ذنبه عنه"  ،وقال يف موضع آخر من تفسيره" :على ما ذكرنا
بعضهم ا
أنه ال منافاة بينه وبين نفي السؤال يف سائر المواضع" .
وقال يف قوله  -تعالى ( : -ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [يس" ]65:قد ذكرنـا يف مثلـه
أنــه يكــون مــواطن يتكلمــون يف بعضــها و ُي ْمنَ ُعــون يف بعضــها ،وإذا جحــدوا خرســوا
وشهدت جوارحهم" .
ويف المتشــــابه اللف ــــ يقــــول عنــــد قولــــه  -تعــــالى  ( : -ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)
[المؤمنــون" :]21:وقــد قــال ههنــا( :ﭿ ﮀ ﮁ)  ،ويف ســورة النحــل ( ﭪ ﭫ ﭬ)

[النحل]66:؛ ألنه صرفه إلى األنعام هاهنا ،وهناك إلى لفظ (ما)" .
وذكـــر وصـــف الـــريح المســـخرة لســـليمان  -عليـــه الســـالم  -بأهنـــا (ﯧ)

[األنبياء ]81:وقال" :وقد قال يف موضع آخر (ﯢ) [ص ]36:فوصفها بـاللين تـارة
وبالشدة أخرى؛ ألهنا كانت عاصف اة عند رفع الكراسي والسرر ،لين اة عند المشـي هبـا،
وعلى حسب األحوال كما يريد ،على ما ذكرنـا يف قولـه( :ﮄ) [البقـرة،]60:
(ﭢ) [األعـــراف ،]160:ونحـــو ذلـــك ممـــا ورد يف القـــرآن مـــن الصـــفتين
المختلفتين للشيء الواحد يف الظاهر" .
وقال" :نفى كونه هاد ايا وأثبته يف مواضع"  ،وقال" :وقد ذكرنا الوجه يف قوله
مرة بأهنا ثعبان ومرة كأهنا جان" .
( )1ظ /12ب.
( )2ظ /18أ.
( )3ظ /77ب.
( )4د /110أ.
( )5د /63ب.
( )6د /250ب.
( )7د /203ب.
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املطلب اخلامس :االنتصار للقرآن الكريم:

يحرص البقالي يف مواضع كثيرة على أن ينتصر للقرآن الكريم ضد الطاعنين،

ومن ذلك أنه ذكر يف أول سورة األحزاب روايات يف نسخ بعض آياهتا ،ثم ذكر رواية
باطلة فيها "أن عثمان لم يجد منها حين جمع المصحف إال هذا القدر ،وأن الزيادة
كانت يف صحيفة يف بيت عائشة رضي اهلل عنها فأكلتها الشاة" ،ثم قال" :وهذا مما ال
يجوز قبوله على القرآن" ،ثم قال" :وقد ضمن اهلل  -تعالى  -حفظ القرآن وإنما
أنزله لمصالح عباده ،وأمر رسوله بتبليغه فلو جاز أال يبلغه لما أنزله ،وال يجوز أن
يبلغه على الخصوص ،وإنما كان يبلع تبلي اغا عا اما ،فكيف يكتم هذه السورة دون
غيرها؟ ،وتجويز ذلك يؤدي إلى أال ُي ْو َث َق بشيء مما نحن فيه من الشرائع؛ ألهنا ربما
الش َ
الش ُ
يخ َو َّ
ُن ِس َخ ْت ولم نقف على الناسخ ،وما يروى يف ذلك أن قولهَّ ( :
يخ ُة
وه َما ال َبتَّ َة إِ َذا َز َن َيا َن َك ااال مِ َن اهللِ) كان يف هذه السورة ،فالذي ثبت أن ذلك مما
َف ْار ُج ُم ُ
أنزله اهلل  -تعالى  ، -وقد ينزل الحكم وال يتلى ،وقد يتلى ثم تنسخ التالوة ،فال
يجوز أن يقاس على ذلك ما ال دليل عليه ،وإنما هذا من تلبيس الروافض والملحدة
وسائر من يطعن يف القرآن ،وقد حفظه اهلل  -تعالى  -بحيث لو زاد فيه التالي حر افا أو
نقصه هر ذلك عند المسلمين ،وهذا َح ْم ُل ُه من أول ما أنزله  ،وما جمعه عثمان إال
اهرا عندهم هبذا الرتتيب إال أنه تك َّلف جمعه لَّ -ما خاف وقوع
بالتواتر وكان
ا
الخالف فيه ،والقصة مشهورة لما أخربه حذيفة بما شاهده يف سائر البالد من
اختالف المصاحف والقراءات ،وقد كان عمر رضي اهلل عنه أشار على أبي بكر
رضي اهلل عنه بذلك ووافقه عليه زيد فجمعوا المصحف ،وكان يف بيت حفصة
وقوبل به مصحف عثمان إلى غير ذلك مما يروى يف هذه القصة" .
( )1يعني بذلك ـ واهلل أعلم ـ أن القرآن الكريم من حين أن أنزله اهلل ـ عز وجـل ـ محمـول علـى الحفـظ ،أي:
أنه محفوظ ال يتطرق إليه نقص وال فقدان.
( )2ظ /39أ ،وانظر ظ /39ب.
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املطلب السادس :املناسبات بني اآليات:

أشار يف مواضع إلى المناسبات بين اآليات ،ورأيه يف هذا العلم يؤخذ من نصه

على بعضها ،وهو قد ُي َص ِّر ُح بذكر وجه االتصال وربما ال ُي َص ِّر ُح.
فمن المواضع التي صـرح فيهـا قولـه :ولمـا ذكـر قولـه  -تعـالى ( : -ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ) [النمل ]82:قال" :وجه اتصال هذه اآلية بما قبلهـا،
أنه  -تعالى  -لما أخرب أهنم ال يسمعون وال يقبلون َ
وش َّب َه ُهم بالموتى والصـم ،أخـرب
أيضا أهنم سينقادون وال يمكنهم اإلنكار حيث ال ينفعهم اإلقرار" .
ا
ومما يتعلق بعلم المناسبات مسألة َذك ََر َهـا يف مواضـع ،وهـي أن القـرآن الكـريم
كاآلية الواحدة يف ارتباط بعضه ببعض ،قال يف قوله  -تعـالى ( : -ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ) [الشورى " :]5:وإنما قال( :ﭷ ﭸ ﭹ) لما َب َّينَّا أنه فسره يف موضع آخـر،
والقــرآن كاآليــة الواحــدة؛ ألنــه قــال( :ﯛ ﯜ ﯝ) [غــافر ،]7:أو هــو مــن
العموم الذي أريد به الخصوص" .
وقال عند قوله  -تعالى ( : -ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [المؤمنون" : ]62:لما ذكر
ف فوق الطاقة ،كأنه َب َّي َن أن ما مدح بـه هـؤالء فـذلك واجـب
ما تقدم أخرب بأنه ال ُي َك ِّل ُ
عليهم وعلى غيرهم ،أوجبه  -تعالى  -عليهم وما أوجب إال الوسع ،فال عذر ألحد
يف تركه" .
ولما ذكر قوله  -تعالى ( : -ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ليعذبن ،وهو أحسن ما يكـون
[ )...األحزاب ]73:قال" :قد ُي ْض َم ُر فيه القسم ،واهلل
َّ
من النظم على ما قبله؛ ألنه ذكر العرض واإلباء والحمل ثم أخرب أنه يعذب من خاهنا
ولم يقم هبا ،ويتوب على من أداها ووىف هبا" .
( )1د /252ب.
( )2ظ /125أ.
( )3د /116أ.
( )4ظ /57ب.
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قال يف قوله  -تعالى ( : -ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [سـبأ: ]28:
المحاجة بأن مـا ادعـوه مـن ِّ
الش ْـرك َِة باطـل
"ولما تقدم ذكر الهدى والضالل وكذلك
َّ
أخرب بما يتعلق بمجموع األمرين من الوعد والوعيد ،وبأنه رسول إلى جميع الناس،
وهذا مما ذكرنا أنـه ال حاجـة فيـه إلـى طلـب الـدليل مـن القـرآن؛ ألن ذلـك شـرط يف
اإليمان ال يتم إال باإلقرار به" .

وسبق يف المطلب األول من هذا المبحث ِذك ُْر قوله" :ولما قال( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

أيضا لمـن هـو علـى مثـل حـالهم؛ ألن
ﮖ ﮗ) َع َّق َب ُه بمن يبشره  ،ثم استأنف البشارة ا
جميع هؤالء يشرتكون يف هـذه األوصـاف إال أنـه أفـرد كـل صـفة بالبشـرى؛ زيـادة يف
[الز َمر ،]17:وهو تكلف" .
الرتغيب ،وقد يجعل الوقف عند قوله ( :ﮦ ﮧ) ُّ
وعنـــد قولـــه  -تعـــالى ( : -ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)

[محمد ]36:قال" :لما وصف الـدنيا كمـا هـي؛ [تزهيـدا ا] فيهـاَ ،ع َّق َبـ ُه بمـا يوجـب
الرغبــة فيــه ،كقول ـه ( ﭗ ﭘ) [الكهــف ( ، ]46:ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)

[آل عمران( ،]14:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [النحل ]96:إلى نحو ذلك" .
ويذكر اآليات المؤ ِّكدَ َة لما قبلها يف السياق ،فعنـد قولـه  -تعـالى ( : -ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [طه ]53:قال" :لمـا أخـرب أنـه ال ينسـى وال يخطـل
ِ
اآليات كان مخال افا لخلقه ،ولم يجز
أكد ذلك بما هو الدليل عليه؛ ألن من أ ْ َه َر هذه
عليه ما يجوز عليهم" .
ولمــا ذكــر آيــة التطهيــر ذكــر اآليــة التــي بعــدها وهــي (ﮢ ﮣ ﮤ
( )1ظ /63أ.
( )2أي قوله ـ تعالى ـ ( :ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ )[الزُّ َمر.]17:
( )3ظ /103ب.
( )4أصابتها رطوبة يف المخطوط ولم تكن واضحة ،والظاهر أهنا كما ذكرت.
( )5ظ /156أ.
( )6د /19ب.
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ﮥ ﮦ[ )...األحــزاب ]35:قــال" :هــذا يؤكــد مــا تقــدم أن مــا ذكــره -
تعالى  -ألهل البيت ال يمنع وجود ذلك المعنى يف غيرهم ،ولما ذكر فـيهم مـا ذكـر،
بين ما يتضمن هذا المعنى لجميع المسلمين ،ترغي ابا يف الطاعة وأعمال الخير" .
ٍ
لمناسـبة مـا ،قـال يف موضـع:
وقد يشير إلى عادات القرآن يف االقرتان عند ذكـره
ب الوعد بالوعيد على ما هو العادة يف أكثر اآلي"  ،وقال عند قوله  -تعالى
"ثم َع َّق َ
 ( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [طــه" :]112:لمــا ذكــرالظالم ذكر المؤمن الصالح على ما تقدم من االقرتان من الوعـد والوعيـد"  ،وقـال
يف قوله  -تعالى ( : -ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [الصافاتَ " : ]62:ع َّقب الوعـد
بالوعيد على ما تقدم يف مثله" .

***

( )1ظ /46ب.
( )2ظ /65أ.
( )3د /36أ.
( )4ظ /83أ.
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اخلامتة
الحمد هلل على توفيقه وإعانته وتيسيره ،أختم البحـث بـذكر أهـم نتائجـه ،ثـم مـا
تيسر من توصيات.

نتائج البحث:
ف العــالم الكبيــر محمــد بــن أبــي القاســم الب َّقــالي ،وش ـيء مــن ســيرته
َ .1ت َعـ ُّـر ُ
ومكانته العلمية.
ف القيمة العلمية لتفسيره "مفتاح التنزيل" ،ومالمح منهجـه الـذي سـار
َ .2ت َع ُّر ُ
عليه ،وإبراز ما يف كتابه من علوم.
 .3إن هــذا التفســير يعــد مــن التفاســير متوســطة الحجــم ،ومــن َأ َجـ ِّـل يف القــرن
الســادس ،وإن شخصــية الب َّقــالي ــاهرة فيــه ،فهــو يــرجح ،ويصــحح ،ويضــعف،
ويعرتض ،ويتع َّقب ،ويستنبط.
 .4إن البقالي له عناية بتفسير القـرآن بـالقرآن ،والتفسـير اإلجمـالي ،ولـه عنايـة
بقواعد التفسير ،وبكثير من علوم القرآن ،وله عبارات ُمت َقدِّ َمة تاريخ ايا.
 .5توجيه أنظار الباحثين لتعـرف بقيـة كتـب الب َّقـالي ،والبحـث عنهـا يف خـزائن
المخطوطات ،وخدمتها بالتحقيق والدراسة.

وأهم التوصيات:
 .1التوسـع يف دراســة سـيرة محمــد بـن أبــي القاسـم الب َّقــالي ،وتتبـع ترجمتــه يف
بطون الكتب وخفايا المخطوطات.
بـرز فيهـا ،وبـاألخص علمـي العربيـة
 .2دراسة جهوده يف العلوم األخرى التـي َّ
والفقه.
 .3البحث عن النسخ الخطية لهذا الكتاب يف الفهـارس وأدراج الخـزائن ،لعـل
اهلل أن ييسر الوقوف على نسخ كاملة منه.
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 .4استخراج أقواله واختياراته الفقهية من كتب الفقه الحنفي ودراستها،
فأقواله واختياراته وترجيحاته متناثرة يف كتب الحنفية ،وهي جديرة بالبحث
والدراسة.
 .5بعد البحث عن نسخه والحصول عليها؛ يجدر تناول تفسيره "مفتاح
ا
مجاال إلعداد الدراسات والبحوث،
التنزيل" بالدراسة من عدة جوانب ،فإن فيه
أكثر منه يف تفسيره ،وكذلك ترجيحاته
كدراسة منهجه يف تفسير القرآن بالقرآن ،الذي َ
وتعقباته ،واستنباطاته ،ومنهجه يف المناسبات.
 .6المحاولة الجادة للوصول إلى منهجه يف العقيدة ،بعد سرب أقواله وتتبعها يف
بطون الكتب.
هذا ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبار على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.

***
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املصادر واملراجع
المخطوطات:
 .1أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار ،تـأليف :محمـود بـن سـليمان
الكفوي ،كتبخانة مجلس شورى ملي ،إيران ( ،)10451 ،10455رمزت لهـا
ب  -م .1
نسخة أخرى (موقع األلوكة:
 ،)/https://www.alukah.net/library/0/133586رمزت لها ب -م.2
 .2يتيمة الدهر يف فتاوي أهل العصر ،تأليف مجد األئمـة عبـد الـرحيم الرتجمـاين،
مخطوط ،محفوظ يف مركز الملك فيصل.

المطبوعات:
 .1آثار البالد وأخبار العباد ،تأليف :زكريـا بـن محمـد القزوينـي(ت 682هــ) ،دار
صادر ،بيروت ،ط (بدون) ،تاريخ (بدون).
 .2أســماء الكتــب ،تــأليف :عبــد اللطيــف بــن محمــد ،المعــروف بريــاض زاده(ت
1078هـ) ،تحقيق :محمد التونجي ،دار الفكر ،دمشق( ،ط) الثالثة1403 ،هـ.
 .3آكــام المرجــان يف ذكــر المــدائن المشــهورة يف كــل مكــان ،تــأليف :إســحاق بــن
الحسين المنجم(ت ق 4هـ) ،عالم الكتب ،بيروت( ،ط) األولى 1408 ،هـ.
ِ
القراء فِيما َبعدَ ال َقرن الثامِن ِ
الهجري ،تأليف :إليـاس بـن
 .4إمتاع ال ُف َضالء بتَراجم ّ
أحمد الربماوي ،دار الندوة العالمية للطباعـة والنشـر والتوزيـع( ،ط) :األولـى،
 1421هـ 2000 -م.
 .5األنساب ،تأليف :عبد الكريم بن محمـد السـمعاين(ت 562هــ) ،تحقيـق :عبـد
الـــرحمن المعلمـــي ،دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة ،حيـــدر أبـــاد( ،ط) األولـــى،
1382هـ.
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 .6إنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة ،تـأليف :علـي بـن يوسـف القفطـي(ت 646هــ)،
تحقيق :محمد أبو الفضـل إبـراهيم ،دار الفكـر العربـي ،القـاهرة( ،ط) األولـى،
 1406هـ 1982 -م.
 .7البحر المحيط يف أصول الفقه ،محمد بن هبادر الزركشي(ت 794هـ) ،تحقيق:
د .محمد تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)(بدون)1421 ،هـ.
 .8البدور الزاهرة يف القراءات العشـر المتـواترة ،تـأليف :عبـد الفتـاح القاضـي(ت
1403هـ) ،معهد اإلمام الشاطبي ،جدة( ،ط) األولى1435 ،هـ.
 .9بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويين والنحــاة ،تــأليف :عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر
السيوطي(ت 911هـ) ،محمد أبو الفضل إبـراهيم ،الناشـر :المكتبـة العصـرية،
صيدا ،لبنان( ،ط)(بدون) ،التاريخ(بدون).
 .10البناية شرح الهداية ،تأليف :محمود بن أحمد العيني(ت 855هــ) ،دار الكتـب
العلمية ،بيروت( ،ط) األولى1420 ،هـ.
 .11تاج الرتاجم ،تأليف :قاسم بن ُقط ُلوبغا الجمالي الحنفـي(ت 879هــ) ،محمـد
خير يوسف ،دار القلم ،دمشق( ،ط) األولى 1413 ،هـ.
 .12تاريخ األدب العربـي ،تـأليف :كـارل بروكلمـان(ت1956م) ،مـرتجم ،جامعـة
الدول العربية ،دار المعارف ،القاهرة( ،ط) الثالثة.
 .13تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم ،تأليف :محمد بن أحمد ابن َقا ْيماز
الــذهبي(ت 748هـــ) ،تحقيــق :بشــار معــروف ،دار الغــرب اإلســالمي( ،ط):
األولى 2003 ،م.
 .14التاريخ السياسي للدولة الخوارزميـة ،تـأليف :عفـاف سـيد صـربه ،دار الكتـاب
الجامعي ،القاهرة( ،ط) األولى1407 ،هـ.
 .15تــاريخ جرجــان ،تــأليف :حمــزة بــن يوســف الجرجــاين(ت 427ه ) ،تحقي ـق :
د.محمد عبد المعيد خان ،عالم الكتب ،بيروت( ،ط) الثالثة1401 ،هـ.

279

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

 .16تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،تأليف :أحمد بن علي ابـن حجـر العسـقالين(ت
852هـ) ،تحقيق :محمد علي النجار ،مراجعة :علي محمد البجـاوي ،المكتبـة
العلمية ،بيروت( ،ط)(بدون) ،التاريخ(بدون).
 .17التحبيــر يف المعجــم الكبيــر ،تــأليف :عبــد الكــريم بــن محمــد الســمعاين(،ت
562هـــ) ،تحقيــق :منيــرة نــاجي ســالم ،رئاســة ديــوان األوقــاف ،بغــداد( ،ط)
األولى1395 ،هـ.
 .18تــراجم األعــاجم ،تــأليف :أبــي المعــالي أحمــد بــن محمــد الغزنــوي ،تحقيــق:
مسعود قاسمي ،محمد مدبري ،انتشارات اطالعات ،طهران1389 ،هـ.
 .19تــراجم طبقــات النحــاة واللغــويين والمفســرين والفقهــاء ،تــأليف :أبــي بكــر بــن
أحمد الدمشقي ابن قاضي شهبة(ت851هـ) تحقيـق :د محسـن غيـاض ،الـدار
العربية للموسوعات ،بيروت( ،ط) األولى1428 ،هـ.
 .20التعريفات ،تأليف :علي بن محمد الجرجاين(ت 816هـ) ،دار الكتب العلمية،
بيروت( ،ط) األولى1421 ،هـ.
 .21التكملــة لوفيــات النَّ َق َل ـة ،تــأليف :عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي المنــذري(ت
656هـ) ،تحقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسـة الرسـالة ،بيـروت( ،ط) الثالثـة،
1405هـ.
 .22توضــيح المشــتبه يف ضــبط أســماء الــرواة وأنســاهبم وألقــاهبم وكنــاهم ،تــأليف:
محمد بـن عبـد اهلل الدمشـقي الشـهير بـابن ناصـر الـدين(ت 842هــ) ،تحقيـق:
محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط) األولى1993 ،م.
 .23التيســير يف القــراءات الســبع ،تــأليف :عثمــان بــن ســعيد الــداين(ت 444هـــ)،
تحقيق :فريد محمد بن عزوز ،دار ابن كثير ،دمشق( ،ط) األولى1434 ،هـ.
 .24الجواهر المضية يف طبقات الحنفية ،تأليف :عبد القادر بـن محمـد بـن نصـر اهلل
القرشي الحنفي(ت 775هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو ،هجـر للطباعـة
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والنشر ،الجيزة ،مصر( ،ط) الثانية1413 ،هـ.
 .25خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تأليف :عبد القادر بن عمر البغدادي(ت
1093هـ) ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،ط) الرابعة،
1418هـ.
 .26درج الــدرر يف تفســـير اآلي والســـور ،تــأليف عبـــد القـــاهر بــن عبـــد الـــرحمن
الجرجــاين(ت 471ه ــ) ،تحقيــق :وليــد الحســين وإيــاد القيســي ،دار الحكمــة،
بريطانيا( ،ط) األولى1429 ،هـ.
 .27الدر الثمين يف أسماء المصنفين ،تأليف :علي بـن أنجـب بـن عثمـان المعـروف
الساعي(ت 674هـ) ،تحقيق :أحمد شـوقي بنبـين ،محمـد سـعيد حنشـي،
بابن َّ
دار الغرب االسالمي ،تونس( ،ط) :األولى 1430 ،هـ2009 ،م.
 .28دفرت كتبخانه داماد إبراهيم باشا ،طبع عام 1312هـ.
 .29الدولــة الخوارزميــة والمغــول ،غــزو جنكيــز خــان للعــالم اإلســالمي وآثــاره
السياســية والدينيــة واالقتصــادية والثقافيــة ،تــأليف :حــافظ أحمــد حمــدي ،دار
الفكر العربي ،القاهرة( ،ط) األولى ،تاريخ(بدون).
 .30ديوان اإلسالم ،تأليف :محمد بن عبد الرحمن بن الغـزي(ت 1167هــ) ،سـيد
كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط) األولى1411 ،هـ.
 .31رسائل البلغاء ،يف ضـمنها رسـالة رشـيد الـدين الوطـواط فيمـا جـرى بينـه وبـين
الزمخشري ،جمعهـا محمـد كـرد علـي ،دار الكتـب العربيـة الكـربى ،مصـطفى
البابي الحلبي وأخواه( ،ط) الثانية1331 ،هـ.
 .32السلطان جالل الدين خوارزمشاه يف ميزان التاريخ ،تأليف :محمد دبير سياقي،
ترجمــة أحمــد الخــولي ،المركــز القــومي للرتجمــة ،القــاهرة( ،ط) األولــى،
2009م.
 .33سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،تـأليف :مصـطفى بـن عبـد اهلل القسـطنطيني
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العثماين المعروف ب« -كاتب جلبي» وب« -حاجي خليفـة»(ت  1067هــ)،
محمـــود عبـــد القـــادر األرنـــاؤوط ،مكتبـــة إرســـيكا ،إســـتانبول( ،ط) األولـــى،
2010م.
 .34سير أعالم النبالء ،تأليف :محمـد بـن أحمـد ابـن قايمـاز الـذهبي(ت 748هــ)،
إشراف :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة( ،ط) الثالثة1405 ،هـ.
 .35صـــبح األعشـــى يف صـــناعة اإلنشـــاء ،تـــأليف :أحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد
القلقشــــندي(ت 821هـــــ) ،دار الكتــــب العلميــــة ،بيــــروت( ،ط)(بــــدون)،
التاريخ(بدون).
 .36ضرائر الشعر ،تأليف :علي بن بن مؤمن الحضرمي المعروف بابن عصفور(ت
669هـ) ،تحقيق :السيد إبراهيم محمـد ،دار األنـدلس ،بيـروت( ،ط)(بـدون)،
التاريخ(بدون).
 .37طبقــات الحنفيــة ،تــأليف :علــي بــن أمــر اهلل الحميــدي الحنــائي(ت 979ه ــ)،
تحقيــق :محيـي هــالل الســرحان ،ديــوان الوقــف الســني ،بغــداد( ،ط) األولــى،
1426هـ.
 .38طبقــات الشــافعية الكــربى ،تــأليف تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين
السبكي(ت 771هـ) ،تحقيق :محمود الطناحي ،عبد الفتاح الحلـو ،دار هجـر،
(ط) الثانية1413 ،هـ.
 .39طبقات المفسرين للداوودي ،تأليف :محمد بن علي بـن أحمـد الـداوودي(ت
945هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط) (بدون) ،التاريخ(بدون).
 .40طبقات المفسرين ،تأليف : :عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي(ت 911هــ)،
تحقيق :علي محمد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة( ،ط) األولى1396 ،هـ.
 .41طبقات المفسرين ،تأليف :أحمد بن محمد األدنـه وي(ت ق 11هــ) ،تحقيـق:
ســليمان بــن صــالح الخــزي ،مكتبــة العلــوم والحكــم ،المدينــة المنــورة( ،ط)
األولى1417 ،هـ1997 -م.
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 .42طبقات النسابين ،تأليف :بكر بـن عبـد اهلل أبـو زيـد(ت 1429هــ) ،دار الرشـد،
الرياض( ،ط) األولى 1407 ،هـ.
 .43الفتــاوى التتارخانيــة يف الفقــه الحنفــي ،تــأليف :عــالم بــن العــالء الــدهلوي(ت
786هـــ) ،تحقيــق :عبــد اللطيــف حســن ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت( ،ط)
األولى2005 ،م.
 .44فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية ،تـأليف :صـالح
محمد الخيمي ،مجمع اللغة العربية ،دمشق( ،ط) األولى1403 ،هـ.
 .45الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المخطوط ،علوم القرآن ،مؤسسة آل
البيت( ،ط) األولى1409 ،هـ.
 .46فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم ،مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف
الشريف ،المدينة المنورة ،مركز الدراسات القرآنية1424 ،هـ.
 .47الفوائد البهية يف طبقات الحنفية ،تأليف :عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي(ت
1304هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة( ،ط)(بدون) ،التاريخ(بدون).
 .48الفوائد السنية يف شرح األلفية ،تأليف :محمد بن عبد الدائم الربماوي( 763ه-
 831هـ) ،تحقيق :عبد اهلل رمضان موسى ،مكتبة التوعية اإلسـالمية ،الجيـزة -
جمهورية مصر العربية( ،ط) :األولى 1436 ،ه 2015 -م.
 .49الكتــاب ،تــأليف :عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب المعــروف بســيبويه(ت 180هـــ)،
تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،ط) الثالثة1408 ،هـ.
 .50الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ،تــأليف :أبــي إســحاق أحمــد بــن إبــراهيم
الثعلبي(ت 427هـ) ،تحقيق مجموعـة مـن البـاحثين ،دار التفسـير ،جـدة( ،ط)
األولى1436 ،هـ.
 .51المختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكـة مـن القـرن العاشـر
إلى القرن الرابـع عشـر ،تـأليف :عبـد اهلل مـرداد أبـي الخيـر ،اختصـار وتحقيـق:
محمد العامودي وأحمد علي( ،ط) الثانية ،عالم المعرفة ،جدة1406 ،هـ.
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 .52المشتبه يف أسماء الرجال ،تأليف :شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي(ت
748هـ) ،طبع يف مدينة ليدن ،مطبعة بريل( ،ط) األولى1881 ،م.
 .53معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،تـأليف :يـاقوت بـن عبـد اهلل
الرومي الحموي(ت 622هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغـرب اإلسـالمي،
بيروت( ،ط) األولى1414 ،هـ.
 .54معجم البلدان ،تأليف :شهاب الـدين أبـي عبـد اهلل يـاقوت بـن عبـد اهلل الرومـي
الحموي(ت 626هـ) ،دار صادر ،بيروت( ،ط) الثانية1995 ،م.
 .55معجـــــم التـــــاريخ(الرتاث اإلســـــالمي يف مكتبـــــات العـــــالم ،المخطوطـــــات
والمطبوعات) ،إعداد :علي الرضا قـره بلـوط ،وأحمـد طـوران قـره بلـوط ،دار
العقبة ،قصيري ،تركيا( ،ط) األولى1422 ،هـ.
 .56معجــم المعــاجم ،تــأليف :أحمــد الشــرقاوي إقبــال ،دار الغــرب اإلســالمي،
بيروت( ،ط) الثانية1993 ،م.
 .57معجم المفسرين ،تأليف :عـادل نـويهض ،مؤسسـة نـويهض ،بيـروت – لبنـان،
(ط) :الثالثة 1409 ،هـ1988 -م.
 .58المعجــم المفصــل يف اللغــويين العــرب ،تــأليف :إيميــل يعقــوب ،دار الكتــب
العلمية ،بيروت( ،ط) األولى1418 ،هـ.
 .59معجم المؤلفين ،تأليف :عمر رضا كحالـة ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي بيـروت،
(ط) األولى ،تاريخ (بدون).
 .60المغـــرب يف ترتيـــب المعـــرب ،تـــأليف :ناصـــر بـــن عبـــد الســـيد الخـــوارزمي
الم َط ِّر ِز ّى(ت 610هـ) ،دار الكتاب العربي( ،ط)(بدون) ،التاريخ(بدون).
ُ
 .61المنتخب من معجم شيوخ السمعاين ،تأليف :عبد الكريم بـن محمـد السـمعاين
المروزي(ت 562هـ) ،وتحقيق :موفق بن عبد اهلل بن عبـد القـادر ،الناشـر :دار
عالم الكتب ،الرياض.
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 .62المنتقى مـن مخطوطـات معهـد البيـروين للدراسـات الشـرقية بطشـقند ،إعـداد:
عبــد الــرحمن فرفــور ،ومحمــد مطيــع الحــافظ ،مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة
والرتاث ،دبي( ،ط) األولى1416 ،هـ.
 .63الموســوعة القرآنيــة ،تــأليف :إبــراهيم بــن إســماعيل األبيــاري(ت 1414هـــ)،
مؤسسة سجل العرب( ،ط) (بدون)1405 ،هـ.
 .64نيــل الســائرين يف طبقــات المفســرين ،تــأليف :محمــد طــاهر البنجبيــري (ت
1365هـــ) ،تحقيــق :محمـــود جيــرة اهلل ،دار الكتـــب العلميــة ،بيـــروت( ،ط)
األولى2011 ،م.
 .65هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين ،تـأليف :إسـماعيل بـن محمـد
أمــين البابــاين البغــدادي(ت 1399هـــ) ،وكالــة المعــارف الجليلــة ،إســطنبول،
1951م ،وأعادت طباعته دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،بدون تاريخ.
 .66الوايف بالوفيات ،تـأليف :خليـل بـن أيبـك بـن عبـد اهلل الصـفدي (ت 764هــ)،
المحقق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،الناشر :دار إحياء الرتاث ،بيروت،
(ط) األولى1420 ،هـ.

المواقع اإللكترونية:
 .1منتدى األصلين ،مشاركة لحسين يعقوب محمد ،على هذا الرابط:
 .2الموقع الرسمي لوالية خوارزم بأوزبكستان:
#/http://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat-haqida-malumot

***
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مفهو األلوان يف القرآن الكريم عند المفسرين

إعداد

األستاذ املساعد يف قسم القرآن وعلومه
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
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ملخص البحث
هذا البحث الذي بعنوان :مفهوم األلوان يف القرآن الكريم عند املفرسين متت فيه
دراسة األلوان الواردة يف القرآن الكريم دراسة حتليلية مقارنة سواء كانت تلك األلوان
اختلف فيها املفرسون؛ وهي ستة ألوان :األحوو  ،واألزرق ،واألصوفر ،وا ُدملودُ مهام،
وا ُدملنُك ِمدر ،والورد؛ أم مل خيتلف فيها املفرسون؛ وهي أربعة ألوان :األبوي ،،واألرور،
واألخرض ،واألسود.
ويف هذا البحث اهتامم بذكر آراء املفرسين املتقدمني منهم ،واملتأخرين يف تفسو
األلوان يف القرآن الكريم ،والرتجيح بينها ،وبيان سبب الرتجيح.

***
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املقدمة
الحمــد هلل الغفــار ،والصــالة والســالم علــى نبينــا المختــار ،وعلــى آلــه الطيبــين
األطهار ،ورضي اهلل عن صحابته األخيـار ،والتـابعين لهـم بإحسـان مـا تعاقـب الليـل
والنهار ،أما بعد
فإن اختالف األلوان آية من آيات اهلل؛ قال اهلل تعالى :ﱥﭐ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱤ

[الروم .] 22 :

واأللوان التي وردت يف القرآن الكريم منها ما هو واضح المعنى ال يحتاج إلـى
بيان ،ومنها ما يشوبه غموض يحتاج إلى بيان يزيل ذلك الغموض ،ويرفع االلتباس؛
بل إذا نظرنا إلى ما هو واضح المعنى نجد منها ما اختلف المفسـرون فيـه علـى أكثـر
مــن قــول ،وإذا رجعنــا إلــى لغــة العــرب ربمــا ال تســعفنا؛ ألن المعــاين التــي ذكرهــا
المفسرون وسببت االختالف موجودة يف كتب معاجم لغة العرب؛
لهــذا ،وغيــره رأيــت أن أقــوم مســتعينًا بــاهلل – تعــالى – بجمــع مواضــع األلــوان
الواردة يف القرآن الكريم ودراستها ،سواء اختلف فيها المفسرون أم لم يختلفوا ،وأن
يكون البحث بعنوان :مفهوم األلوان يف القرآن الكريم عند المفسرين

أوال :مشكلة البحث
ا
تكمــن مشــكلة البحــث يف اخــتالف المفســرين يف أكثــر األلــوان التــي وردت يف
القرآن الكريم ،وصعوبة مقارنتهـا بمعـاين األلـوان يف الوقـت الحاضـر ،كمـا أن هنـاك
كلمات ربما ال ينتبه لها أهنا من األلوان ،ووجود خلط فيها

ثان ايا :أهمية البحث
 -1أن األلوان حصل يف تفسيرها اختالف بين المفسرين؛ فكانت الحاجة ماسة
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إلى دراستها وفحصها
 -2التفريق بين األلوان المتفق على معناها ،والمختلف فيه
مسـتقال؛ فهـو موضـوع
ا
 -3أن هذا الموضوع فيما أعلم لم َي ْك ُتب فيه أحد بح اثـا
جديد يحتاج إلى تتبع ،واستقراء ،وجمع ما تفرق منه يف مكان واحد

ثال اثا :أهدا البحث
 -1جمع ما تفرق من ألفاظ األلوان يف القرآن الكريم يف مكان واحد
 -2بيان مفهوم المفسرين لمعاين األلوان يف القرآن الكريم
 -3بيان المعنى الراجح لمعاين األلوان ،وذكر سبب الرتجيح
 -4محاولة ربط األلوان التي وردت يف القرآن الكريم بـذكر أسـمائها يف الوقـت
الحاضر ،أو بوصفها وص افا دقي اقا

راب اعا :حدود البحث
يتناول البحث دراسة األلوان الواردة يف القرآن الكريم دراسة تحليلية مقارنة

خامسا :الدراسات السابقة
ا
لم أجد من تناول البحث كما أتناوله ،ووجدت دراسات تناولت األلوان تناو ا
ال
مختل افا عن تناولي للموضوع ،ومن تلك الدراسات
نموذجـا لعفـاف عبـد
 -1من سمات الجمال يف القرآن الكريم األلوان وداللتها
ا
الغفور حميد ،وهو بحث منشور يف المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،العدد
الرابع ،عام 1431ه 2009/م ،والبحث محاولة َبـ َّين داللـة القـرآن للـون يف موقـف
معين مع داللته العلمية؛ فهو محاولة يف مجال إعجاز القـرآن الكـريم بخـالف بحثـي
الذي يبين مفهوم األلوان عند المفسرين
 -2دالالت األلوان يف القرآن إعداد أبو إسالم أحمد بن علي ،وهو منشور على
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الشبكة العنكبوتية بدون معلومـات نشـر ،وقـد تنـاول دالالت األلـوان يف القـرآن مـن
الناحية النفسية ،وألوان األشياء الواردة يف القـرآن مـن ثمـار ،وأشـجار ،ونحـو ذلـك؛
ولم يهتم بإيراد أقوال المفسرين ،والرتجيح بينها ،وبيان سبب الرتجيح.
 -3األلوان يف القرآن الكـريم إعـداد تـأمالت يف المتشـاهبات ،وهـو مـأخوذ مـن
كتــاب دالالت األلــوان يف القــرآن الســابق ،ومنشــور علــى الشــبكة العنكبوتيــة بــدون
معلومات نشر.
 -4اللون ودالالته يف القرآن إعـداد نجـاح عبـد الـرحمن المرازقـة وهـي رسـالة
ا
ـتكماال لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة
مقدمــة إلــى عمــادة الدراســات العليــا اسـ
الماجستير يف األدب يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة مؤتة ،وحيث إن تخصص
الباحثة يف األدب فلم هتتم بإيراد أقوال المفسرين سـلفًا وخلفـًا يف األلـوان ،والقـول
الراجح منها ،وبيان سبب الرتجيح.
 -5األلوان الصريحة ودالاللتها الجمالية يف القرآن الكريم إلقبال إبـداح ،وهـو
بحث منشور يف مجلة جامعة طيبة ،العدد  ،14عام 1439هـ.
والبحث واضح من عنوانه أنه يف األلوان الصـريحة؛ فهـو لـيس يف كـل األلـوان،
وهو يهدف إلى إبراز القيم الجمالية ،وأثر اللون يف الصورة القرآنية.
 -6الضوء واللون يف القرآن الكريم اإلعجاز الضوئي اللوين لنذير حمدان ،وهو
كتــاب مطبــوع يف دار ابــن كثيــر عــام  2002م ،والكتــاب واضــح مــن عنوانــه أنــه يف
اإلعجاز الضوئي اللوين يف القرآن الكريم.
 -7اهرة اللون يف القرآن الكريم لمحمـد قرانيـا ،وهـو بحـث منشـور يف مجلـة
الرتاث العربي بدمشق ،العدد  ،70عام  1418هـ ،ولم يهتم بإيراد أقوال المفسـرين،
والرتجيح بينها ،وبيان سبب الرتجيح.
 -8األلوان وداللتها يف القرآن الكريم لسليمان الشعيلي ،وهو بحـث منشـور يف
مجلة جامعة الشارقة باإلمارات ،المجلد  ،4العدد  ،3عام 1428هـ ،وهو يهدف إلى
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بيان أهمية األلوان يف حياة اإلنسان ،وكيف و ف القرآن الكريم هذا العنصر يف صور
ترتاح لها النفس ،وصور تنفر منها؟

الفرق بين بحث والبحوث السابقة فيما يل :
 1االهتمام بذكر آراء المفسرين المتقدمين منهم والمتأخرين يف تفسير األلوان
يف القرآن الكريم ،والرتجيح بينها ،وبيان سبب الرتجيح.
 2الزيادة على ما ذكرته تلك البحوث من ألـوان ورد ذكرهـا يف القـرآن الكـريم
كالمدهام ،واألحوى.
 3محاولة ربط األلوان التي وردت يف القرآن الكريم بـذكر أسـمائها يف الوقـت
الحاضر ،أو وصفها وص افا دقي اقا إن كان حصل يف تسميتها تغيير.
 4التفريق بين األلوان المتفق على معناها ،والمختلف فيه

سادسا :منهج البحث
ا
منهجي يف البحث على النحو اآليت:
 -1سلوك المنهج االستقرائي ،التحليلي ،المقـارن يف دراسـتي أللفـاظ األلـوان
الواردة يف القرآن الكريم بالرجوع إلى القرآن الكريم ،ثم إلى كتب التفاسير ،وغيرهـا
من المصادر والمراجع.
 – 2تقسيم البحث إلى ألوان مختلـف يف معناهـا ،وألـوان متفـق عليهـا ،ورتبـت
األلوان داخل كل قسم ترتيبًا هجائيًا.
 -3دراسة ألفاظ األلوان ،وطريقتي يف ذلك على ما يلي :أذكر اللفظة ،ثـم أذكـر
ورودهــا يف القــرآن الكــريم ،فــإن حصــل فيهــا اخــتالف ذكــرت أقــوال المفســرين
ذاكرا سبب الرتجيح.
لتفسيرها ،وأجعل القول الراجح هو القول األخير ا
 -4عزو اآليات بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية.
 -5تخريج األحاديث ،واآلثـار؛ بعزوهـا إلـى مصـادرها األصـيلة ،وبيـان درجـة
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األحاديث معتمد اا بعد اهلل على كالم المحققين من أهل الحديث.
 -6نسبة األقوال إلى قائليها مع عزوها إلى موضعها من كتبهم  -إن وجدت ،-
أو الكتب المعتربة يف نقل أقوالهم عند عدمها.
 -7التعريف باألعالم غير المشهورين.

ساب اعا :خطة البحث
تتكون خطة البحث من مقدمة ،وتمهيد ،وفصلين ،وخاتمة؛ كما يلي:
 المقدمــة :وفيهــا مشــكلة البحــث ،أهميتــه ،وأهدافــه ،وحــدوده ،والدراســاتالسابقة ،ومنهج البحث ،وخطته.
 التمهيد :يف بيان مفردة (لون) يف القرآن الكريم. الفصل األول :األلوان المختلف فيها بين المفسرين ،وفيه ستة مباحث:المبحث األول :اللون األحوى.
المبحث الثاين :اللون األزرق.
المبحث الثالث :اللون األصفر.
المبحث الرابع :اللون ا ْل ُمدْ َها ّم.

المبحث الخامس :اللون ا ْل ُمنْ َك ِدر.
الو ْرد.
المبحث السادس :اللون َ
الفصل الثايف :األلوان المتفق عليها بين المفسرين ،وفيه أربعة مباحث:المبحث األول :اللون األبيض.
المبحث الثاين  :اللون األحمر.
المبحث الثالث :اللون األخضر.
المبحث الرابع :اللون األسود.
 -الخاتمة :أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج يف هذا البحث.
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متهيد يف بيان مفردة (لون) يف القرآن الكريم
جاءت كلمة (اللون) يف القرآن الكـريم علـى المعنـى المعـروف؛ وهـذا المعنـى
عرفه الجوهري بقوله( :هيئة؛كالسواد ،والحمرة) .
َّ
ومجموعـا؛ فأمـا المفـرد فـورد
وقد ورد لفظ (اللون) يف القرآن الكـريم مفـر ادا،
ا
مـــرتين يف قـــول اهلل تعـــالى :ﱡﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﱠ[البقرة.]69 :
وكلمة ﱡﳏﱠﭐتدل داللة واضحة علـى أن لفـظ (اللـون) جـاء علـى المعنـى
المعروف؛ ألن الصفرة من األلوان
وأما المجموع فورد سبع مرات يف المواضع اآلتية
 -1قول اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ [ النحل.]13 :
قال أبو حيان( :ﱡﭐ ﲠ ﲡﱠ من البيـاض ،والسـواد ،وغيـر ذلـك؛ وقيـل:
ﱡﭐﲠ ﲡﱠ :أصنافه) .
وما قدمه أبو حيان هنا هو المقدم؛ ألنه المعنى الحقيقي لكلمـة اللـون بخـالف
المعنى اآلخر؛ فهو مجاز؛ قال اآللوسـي( :ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡﱠ أي :أصـنافه كمـا قـال
جمع من المفسرين ،وهو مجاز معروف يف ذلك) .
واألصل يف الكالم الحقيقـة ال المجـاز ،وال يصـار إلـى المجـاز إال لقرينـة ،وال
قرينة هنا.
( )1هو :أبو نصر ،إسماعيل بن حماد الجوهري ،إمام يف علم لغة العرب ،من مصـنفاته :الصـحاح ،وكتـاب
المقدمة يف النحو؛ تويف سنة 398هـ .ينظر :يتيمة الدهر ( ،)468/4ومعجم األدباء ( )205/2والبلغة
ص.87
( )2الصحاح ( ،)2197 /6مادة( :لون).
( )3البحر المحيط (.)465 /5
( )4روح المعاين (.)110/14
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ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ[ النحل. ]69 - 68 :
قال الواحدي( :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ وهو العسل ،ﱡ ﲓ ﲔ ﱠ :منـه
أحمر ،وأبيض ،وأصفر) .
 -3قــــول اهلل تعــــالى:ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖﱠ [الروم.]22 :
قال الثعلبي( :ﱡﭐﲖﱠ :أبـيض ،وأسـود ،وأحمـر؛ وأنـتم ولـد رجـل واحـد،
وامرأة واحدة) .
 -4قـــول اهلل تعـــالى:ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙﱠ [فاطر.]27 :
قال ابن جزي( :ﱡ ﲘ ﲙﱠ  :يريد الصـفرة ،والحمـرة ،وغيـر ذلـك مـن
والحمـر ،والسـود بعـد
األلوان؛ وقيل :يريـد األنـواع؛ واألول أ هـر؛ لـذكره البِـيضُ ،
ذلك) .
 -5قــول اهلل تعــالى:ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣﱠ [فاطر.]27:

والحمــر ،والســود تــدل علــى أن المــراد بــاأللوان هــو المعنــى
كلمــة البِ ـيضُ ،

المعروف ؛ ألن هذه الكلمات من أسماء األلوان.

( )1الوجيز (.)612 /1
( )2الكشف والبيان (.)143 /21
( )3التسهيل لعلوم التنزيل (.)158-157/3
( )4ينظر :المصدر السابق.
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 -6قــــول اهلل تعــــالى :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠﭐ

[فاطر]28 :
األلوان جاءت على المعنى المعروف؛ لتقدم البِيض ،والحمر ،والسود يف اآلية
السابقة
-7قــول اهلل تعــالى :ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱠ[الزمر]21 :
الر ْسـ َعني ( :ﱡﭐ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ :مــا بــين أخضــر ،وأحمــر،
قــال َّ
وأصفر ،وأبيض ،وغير ذلك.
وقيل :المراد بألوانه :أصنافه :من ُب ّر ،وشعير ،وأرز ،وسمسم ،وغيرها) .
الر ْس َعن ِ ُّي هنا هو المقدم؛ ألن هذا المعنى هو الـذي جـاء يف المواضـع
وما قدمه َّ
األخرى من كتاب اهلل كما سبق.

***

الرازق بن رزق اهلل بن أبي بكر بن خلف بن أبي الهيجـاء الرسـعني ،الحنبلـي فقيـه،
( )1هو :أبو محمد ،عبد َّ
محدّ ث ،مفسر ،شاعر ،صنّف رموز الكنوز ،وكتاب مصرع الحسين؛ تويف سنة  661هـ.
ينظــر :طبقــات المفســرين للســيوطي ص ،66وطبقــات المفســرين للــداودي ( ،)300/1وطبقــات
المفسرين لألدرنه وي ص.243
( )2رموز الكنوز (.)536 /6
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الفصل األول :األلوان املختلف فيها بني املفسرين
وفيه ستة مباحث:

املبحث األول :اللون األحوى
وردت كلمة (أحوى) يف القرآن الكريم يف موضع واحد؛ وهو قـول اهلل تعـالى :
ﭽﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﭼ [األعلى]5-4 :
واختلف العلماء فيها على قولين:
 -1أن أحوى معناه  :أخضر؛ قال الزجاج  ( :أحوى يف موضع نصب ،حال مـن
المرعــى؛ المعنــى  :الــذي أخــرج المرعــى أحــوى؛ أي :أخرجــه أخضــر يضــرب إلــى
الح َّوة؛ والحوة  :السواد ) ؛ وحكاه مكي  ،والبيضاوي  ،وأبو السعود
ُ

.

 -2أن أحوى معناه :أسود؛ وهو قول مجاهـد  ،وابـن قتيبـة  ،والطـربي ،
 ،وقال ابن جزي  ( :وأحوى معناه  :أسود،

والواحدي  ،والبغوي  ،والنسفي

وهو صفة لغثاء؛ والمعنى  :أن اهلل أخرج المرعى أخضـر ،فجعلـه بعـد خضـرته غثـاء
أســود )

 ،وقــال األصــمعي ( :الحــوة  :حمــرة تضــرب إلــى الســواد)  ،وقــول

( )1معاين القرآن وإعرابه (.)315/5
( )2ينظر :مشكل إعراب القرآن (.)470/2
( )3ينظر :أنوار التنزيل (.)305/5
( )4ينظر :إرشاد العقل السليم (.)144/9
( )5أخرجه الطربي يف تفسيره (.)313 /24
( )6ينظر :تفسير غريب القرآن ص .524
( )7ينظر :جامع البيان (.)313 /24
( )8ينظر :الوجيز (.)1194/2
( )9ينظر :معالم التنزيل (.)400/8
( )10ينظر :مدارك التنزيل (.)631/3
( )11التسهيل لعلوم التنزيل (.)193/4
( )12ذكره عنه الجوهري يف الصحاح (.)2322/6
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األصــمعي هــو الــذي يــرتجح؛ وهــذا اللــون يعــرف يف وقتنــا الحاضــر بــاللون البنــي،
وأحوى صفة لغثاء؛ وسبب الرتجيح لما يلي:
أ -أن اهلل عز وجل قال  :ﭽﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱤ

[الزمر]21:

تحول لونه بعد الصفرة إلى
الحظ أنه ال َي َّ
وبالمشاهدة لتحوالت المرعى ُي َ
األسود الخالص ،وإنما يتحول إلى اللون البني.
ب-أن القول األول فيه تكلف ؛ ألن معنى اآلية عليه يكون  :والذي أخرج
المرعى أحوى أي :أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك؛ فيكون ذلك من
المؤخر الذي معناه التقديم ،وإنما يقع التقديم والتأخير إذا لم يصح المعنى
على غيره .
ج -أن الطربي ذكر أن القول األول مخالف ألقوال أهل التأويل .
د -أن ابــن عبــاس  روي عنــه يف قــول اهلل تعــالى:ﭽ ﲡ ﲢﭼ أنــه قــال:
تغيرا ) .
(هشيما م ا
ا

***
( )1ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل (.)193/4
( )2ينظر :إعراب القرآن للنحاس (.)204/5
( )3ينظر :جامع البيان (.)314 /24
( )4أخرجه الطربي يف تفسيره ( )313 /24من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ وينظر :إعراب
القرآن للنحاس ()205-204/5؛ وقد أفاد هذا األثر يف الرتجيح بما يلي:
متغيرا فهو ليس بأخضر بسـبب
هشيما
 -1أن فيه ر ادا على القول بأن أحوى بمعنى :أخضر؛ ألنه إذا كان
ا
ا
الري.

 -2أن المرعى إذا تحول إلى حمرة تضرب إلى السواد فهو متغير ،واألحمر الـذي يضـرب إلـى السـواد
هو ما يعرف باللون البني.
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املبحث الثاني :اللون األزرق
مجموعا يف قول اهلل تعالى  :ﱥﭐ ﱢ ﱣ ﱤ
ورد اللون األزرق يف القرآن الكريم
ا
ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱤ [ طه.] 102 :

واختلف المفسرون فيه على أربعة أقوال :
ابـن الجـوزي ،
 -1أن المراد :زرق العيون مـن شـدة العطـش؛ ن ََسـ َبه للزهـري ُ
وا َّلر ْس َعني  ،وبالعطش فسره ثعلـب  ،وقـال البغـوي ( :والزرقـة :هـي الخضـرة يف
سواد العين؛ فيحشرون زرق العيون ) .
يض العيون من العمى؛ ورد عـن سـعيد بـن جبيـر  ،وهـو قـول ابـن
 -2زر اقا  :بِ َ
قتيبــة  ،وورد عــن الكلبــي أن زر اقــا  :عم ايــا ؛ قــال الســمين الحلبــي ( :وه ـم
يع ِّبرون عن عمى العين ُبزرقتها) .
( )1ينظر :زاد المسير (.)321/5
( )2ينظر :رموز الكنوز (.)565/4
( )3ينظر :مجالس ثعلب ( ،)325/1وثعلب هو :أبو العبـاس ،أحمـد بـن يحيـى بـن زيـد الشـيباين بـالوالء،
البغدادي ،العالمة ،المحدّ ث ،إمام الكـوفيين يف النحـو ،مـن كتبـه الفصـيح ،ومعـاين القـرآن؛ تـويف سـنة
 291هـ.
ينظر  :نزهة األلباء ص ،173ووفيات األعيان (.)102/1
( )4معالم التنزيل (.)294/5
( )5أخرجه أبو بكر الدينوري يف المجالسة وجواهر العلم (.)445/3
( )6ينظر :تفسير غريب القرآن ص .282
( )7هو :أبو النضر ،محمد بن السائب بن بشر الكلبي ،نسابة ،مفسـر ،مـتهم بالكـذب ،لـه تفسـير؛ تـويف سـنة
 146هـ .ينظر :وفيات األعيان ( ،)309 /4وسير أعالم النبالء (.)248 /6
( )8ينظر :التفسير البسيط (.)517/14
( )9هو  :أبو العباس ،أحمد بن يوسف بن محمد ،المعروف بالسمين الحلبي ،نحوي ،مقرئ ،من مؤلفاتـه:
الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون ،وعمدة الحفاظ يف تفسير أشرف األلفاظ؛ تويف سنة 756هـ.
ينظر :طبقات المفسرين للداودي ( ،)101/1وشذرات الذهب (.)307/8
( )10عمدة الحفاظ يف تفسير أشرف األلفاظ (.)139 /2
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 -3أن زر اقا  :أعداء؛ حكاه محمود الكرماين .
 -4أن المرادُ :ز ْرقة ألوان األبدان؛ حكاه ابن عطية ،وأبو حيان ؛ وهو الـذي
يرتجح لما يلي:
أ -أن هذا هو المعنى الظاهر؛ وال يجوز الخروج عن الظاهر إال بدليل.
ب -أن األصل يف الكالم الحقيقة ال المجاز؛ والقول بأن المـراد زرقـة العيـون،
ونحوه مجاز يحتاج إلى قرينة وال قرينة صحيحة هنا.
ج -أن الجلود َت ْز َر ُّق من مكابدة الشدائد ،وجفوف رطوبتها ؛ وال شك أن يوم
القيامـة شـديد علــى الكـافرين؛ قـال اهلل تعــالى  :ﱥ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱤ [المدثر.]10 - 8 :

***

( )1ينظر :غرائب التفسير وعجائب التأويل (.)730/2
( )2ينظر :المحرر الوجيز (.)63/4
( )3ينظر :البحر المحيط (.)258/6
( )4المجاز ليس يف اللون األزرق ،وإنما يف الشيء الذي يزرق هل هو جميـع أجسـام المجـرمين أم عيـوهنم
فقط؟ فعلى القول بـأن المـراد زرقـة العيـون يوجـد مجـاز مرسـل؛ إذ ذكـر الجميـع (المجـرمين زر اقـا)،
وأريد به الجزء (عيون المجرمين) ،والعالقة كل ّية.
( )5ينظر :البحر المحيط (.)258/6
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املبحث الثالث :اللون األصفر
ورد مؤنث األصفر مفر ادا وجم اعا يف القرآن الكـريم؛ فأمـا المفـرد ففـي قـول اهلل
تعـــالى

ﭽﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﭼ [البقـــرة ،]69 :وأمـــا

الجمـــــع ففـــــي قولـــــه تعـــــالى  :ﭽﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﭼ

[المرســالت ،] 33- 32 :واختلــف المفســرون يف هــذين الموضــعين  ،وتفصــيل
ذلك يف اآليت:
الموضــــــــع األول :قــــــــول اهلل تعــــــــالى :ﭽ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓﭼ [البقرة.]69:
اختلف العلماء يف معنى صفراء يف هذه اآلية الكريمة على قولين :
 -1أن معنى صفراء :سوداء؛ وهو قول الحسن البصري .
 -2أنه من الصفرة؛ وهو اللون المعروف؛ وهو قول جمهـور المفسـرين  ،وهـو
الذي يرتجح لما يلي :
أ -أن اهلل  أكد صفرة البقـرة بقولـه :ﭽ ﳐ ﳑ ﭼ ( والفقـوع  :نعـت مخـتص
بالصفرة؛ كما خص أحمر بقانل ،وأسود بحالك ،وأبيض بناصع ،وأخضر بناضر) .
ب -أن هذا القول هو المعنى الظاهر المتبادر إلى الفهم ،وأما القـول اآلخـر فقـد
( )1وأما الصفرة التي وردت يف المواضع األخـرى مـن كتـاب اهلل فلـيس يف معناهـا خـالف بـين المفسـرين،
وعدد تلك المواضع ثالثـة؛ وهـي :قـول اهلل تعـالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱠ [الروم ،]51 :وقولـه تعـالى :ﱡﭐﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳡ ﳢﱠ [الزمر ،]21 :وقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱﱠ [الحديد.]20 :
( )2ينظر :زاد المسير (.)97/1
( )3أخرجه الطربي يف تفسيره ( ،)93/2وابن أبي حاتم يف تفسيره (.)139/1
( )4ينظر :الجامع ألحكام القرآن ( ،)185 /2والبحر المحيط (.)417/1
( )5المحرر الوجيز (.)163/1
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قال عنه النحاس ( :خالف المعروف من كالم العرب ،وخالف الظاهر ،والمتعارف؛
ألن العرب تقول :أصفر فاقع ،وال يقال أسود فاقع ) .
املوضععع الثععع

قوووو اهلل تعوووا :ﭽﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﭼ

[املرسالت.]٣٣- ٣٢ :

اختلف العلامء يف معنى كلمة ﭽ ﲈ ﭼ هنا على أربعة أقوال:
 -1أن معنــى صــفر :ســود؛ وهــو قــول الحســن البصــري  ،وقتــادة  ،وأبــي
عبيدة .
 -2أن معنـى صـفر :سـود تضـرب إلــى الصـفرة ،حكـاه الزمخشـري  ،واختــاره
النسفي  ،وابن سعدي .
 -3أن معنى صفر :نحاس؛ روي عن ابن عباس . 
 -4أهنا على معناها المعروف من الصفرة؛ قال أبو حيان ( :والصفرة الفاقعة أشبه
بلون الشرر؛ قاله الجمهور)  ،واختاره الرازي  ،وهو الذي يرتجح لما يلي :
أ -أن الصفرة جاءت على معناها المعروف يف المواضع األخـرى مـن كتـاب اهلل؛
كقـــــول اهلل تعـــــالى  :ﱥﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

( )1القطع واالئتناف ص .64
( )2أخرجه الطربي يف تفسيره (.)606/23
( )3أخرجه عبد الرزاق يف تفسيره ( ،)380/3والطربي يف تفسيره (.)606/23
( )4ينظر :مجاز القرآن (.)281/2
( )5ينظر :الكشاف (.)512/4
( )6ينظر :مدارك التنزيل (.)587/3
( )7ينظر :تيسير الكريم الرحمن ص.905
( )8أخرجـه الطــربي يف تفسـيره ( ،)608/23ولفظــه( :قطـع النحــاس) ،وعلـى هــذا فمعنـى جمالــة :قطــع،
ومعنى صفر :نحاس.
( )9البحر المحيط (.)398/8
( )10ينظر  :مفاتيح الغيب (.)277/30
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ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱤﭐ[الزمر.]21:
ب -أن هذا هو المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن
ـارا كــان أصـفر ،وإنمــا يصــير أسـو َد إذا انطفــأ وحينئــذ ال
ج -أن الشـرر متــى كـان نـ ا
شررا .
يسمى ا
فإن قيل :إن الشرر أسود؛ ألنه من نار سوداء .
فالجواب :أن هذا مخالف لظاهر قـول اهلل تعـالى :ﭽ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈﭼ [المرســالت]33-32 :؛ فقــد وصــف شــرر نــار جــنهم ِ
بالجمــال
الصفر؛ وأما ما ُروي أن النبي  قال  ( :أوقد علـى النـار ألـف سـنة حتـى احمـرت ،ثـم
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ،ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت؛ فهي سـوداء
مظلمة) فهو حديث غير ثابت ،والحديث الصحيح يقدم على الحديث الحسن عنـد
التعارض ،فما بالك بمعارضة هذا الحديث للقرآن الكريم المتواتر؟

***

( )1ينظر  :مفاتيح الغيب (.)277/30
( )2ينظر :الجامع ألحكام القرآن (.)511/21
( )3رواه ابن ماجه يف سننه يف كتاب الزهد ،باب صفة النار ( ،)1445/2والرتمـذي يف سـننه يف كتـاب صـفة
جهنم ...باب منه ( ،)710/4كالهما من حديث أبي هريـرة ،واللفـظ للرتمـذي ،وقـال( :حـديث أبـي
هريرة يف هذا موقوف أصح ،وال أعلم أحدا ا رفعه غير يحيى بن ُب َك ْير عـن َش ِـريك) ،وضـعفه األلبـاين يف
ضعيف سنن ابن ماجه ص.352
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املبحث الرابع :اللون الْمُدْهَامّ
مدها ّم ورد يف القرآن الكريم مؤن اثا مثنى يف قول اهلل تعالى :ﭽ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﭼ [الرحمن.]64 – 62 :
وقد اختلفت ألفاظ المفسرين يف معنى ﭽ ﲻ ﭼ على قولين:
 -1خضراوان؛ ورد عن ابن عباس  ،وابـن الزبيـر  ،وعبـد اهلل بـن أبـي أوىف
 ،ومجاهد  ،وأبي صالح .
أيضا ،وهو قول مقاتل بن سليمان .
الر ِّى؛ ورد عن مجاهد
ا
 -2سوداوان من ِّ
وهــذا القــول ال ينــاقض القــول األول؛ ألن الخضــرة إذا اشــتدت ضــربت إلــى
الـري) ،التــي أفــادت أن المـراد بالســواد هــو:
السـواد ،ويف القــول الثـاين لفظــة ( :مــن ِّ
األخضر شديد الخضرة؛ قال الزجاج( :وقوله عز وجـل :ﭽﲻ ﭼ يعنـي :أهنمـا
خضراوان تضرب خضرهتما إلى السواد ،وكل نبـت أخضـر فتمـام خضـرته ِ
ور ِّيـه أن
يضرب إلى السواد) .
فاتضح بالجمع بـين هـذين القـولين أن المـدها ّم هـو مـا ُيعـرف يف وقتنـا المعاصـر
باألخضر الغامق.

***
( )1أخرجه الطربي يف تفسيره ( ،)255/22والبيهقي البعث والنشور ص.172
( )2أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف ( ،)167/19والطربي يف تفسيره (.)256-255 /22
( )3أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف صفة الجنة (.)240/2
( )4أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف (.)168/19
( )5أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف ( ،)167/19والطربي يف تفسيره (.)256/22
( )6أخرجه الطربي يف تفسيره ( ،)257/22والبيهقي البعث والنشور ص . 173 -172
( )7ينظر :تفسير مقاتل بن سليمان (.)204/4
( )8معاين القرآن وإعرابه (.)103/5
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املبحث اخلامس :اللون الْمُنْكَدِر
ورد المنكدر يف القرآن الكريم بصيغة الفعل الماضـي يف موضـع واحـد يف قـول
اهلل تعــالى :ﭽﱍ ﱎ ﱏﭼ [التكــوير ،]2 :وقــد اختلــف المفســرون يف معنــى
ﭽﱏ ﭼ على قولين:
 -1تناثرت؛ ورد عن الربيع بن خثيم  ،ومجاهد  ،وأبي صالح  ،وقتادة .
ووضـح هـذا مكـي ،وابـن عطيـة فقـاال :
 -2تغ َّيرت؛ ورد عن ابن عبـاس َّ ،
(من قولهم  :ماء ك َِدر أي :متغيـر اللـون)  ،وقـال اآللوسـي ( :ففيـه تشـبيه انطمـاس
نورهــا بتكــدُّ ر المــاء الــذي ال يبقــى معــه صــفاؤه ورونــق منظــره)  ،وهــذا هــو الــذي
يرتجح لما يلي:
أ -أنه يشهد له قول اهلل تعالى :ﭽ ﲘ ﲙ ﲚ ﭼ [المرسالت]8 :؛ قال ابن
قتيبة ( :أي :ذهـب ضـوءها) ؛ وإذا ذهـب ضـوءها فقـد انكـدرت ،والقـرآن خيـر مـا
يفسر به القرآن ،قال مقاتـل بـن سـليمان ( :قولـه :ﭽ ﲘ ﲙ ﲚ ﭼ بعـد الضـوء
والبياض إلى السواد) .
ب -داللة لغة العرب على هـذا القـول؛ فـإن ال ُكـدْ رة مـن األلـوان :مـا نحـا نحـو
السواد وال ُغ ْبرة .
( )1أخرجه الطربي يف تفسيره ( ،)132/24والدوالبي يف الكنى واألسماء (.)1204 -1203 /3
( )2أخرجه الطربي يف تفسيره (.)132/24
( )3أخرجه الطربي يف تفسيره (.)132/24
( )4أخرجه عبد الرزاق يف تفسيره (.)395/3
( )5أخرجه الطربي يف تفسيره (.)133/24
( )6ينظر :الهداية إلى بلوغ النهاية ( ،)8075/12والمحرر الوجيز (.)441/5
( )7ينظر :روح المعاين (.)51/30
( )8تفسير غريب القرآن ص .505
( )9تفسير مقاتل بن سليمان (.)543/4
( )10ينظر :مادة ( :كدر) يف المحكم ( ،)746/6ولسان العرب (.)134/5
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املبحث السادس :اللون ال َورْد
الو ْرد يف القرآن الكريم مؤن اثـا يف قـول اهلل تعـالى :ﭽ ﲶ ﲷ ﲸ
ور َد اللون َ
َ

ﲹ ﲺ ﲻ ﭼ [الرحمن ،]37 :وقد اختلـف المفسـرون يف تفسـيرها علـى
قولين :
 -1وردة النبات؛ حكاه الماوردي  ،والسمعاين .
 -2حمراء؛ َو َر َد عن ابن عباس  ،والضحاك  ،ولكن ال يقصدان الحمـرة
وو َر َد عــن
الخالصــة؛ فقــد ورد عــن ابــن عبــاس  أنــه قــال ( :كــالفرس الــورد) َ ،
ووضـح ابـن
الضحاك أنه قال ( :تتغير السماء؛ فيصير لوهنـا كلـون الدابـة الـوردة) َّ ،
ســيده اللــون الـ َـو ْرد فقــال ( :والــورد :لــون أحمــر يضــرب إلــى صــفرة حســنة يف كــل
شيء) .
الـو ْرد :هـو مـا يعـرف يف وقتنـا الحاضـر بـاللون
وبناء عليه يكون المـراد بـاللون َ
الربتقالي.
وهذا هو الذي يرتجح لما يلي:
سـمى
أ -داللة لغة العرب عليه؛ قال الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي( :واألسـد ُي َّ
ُم َز ْع َف ارا؛ ألنه َو ْر ُد اللون يضرب إلى الصفرة)  ،وقال ابن دريد ( :يقال :فـرس ورد،
( )1ينظر :النكت والعيون (.)435/5
( )2ينظر :تفسير القرآن (.)331/5
( )3ذكر السيوطي يف الدر المنثور ( )127/14أن ابن أبي حاتم أخرجه.
( )4ذكر السيوطي يف الدر المنثور ( )127/14أن عبد بن حميد أخرجه.
( )5أخرجه الطربي يف تفسيره (.)227/22
( )6أخرجه الطربي يف تفسيره (.)228-227/22
( )7المحكم ( ،)424/9مادة ( :ورد) ،وأفاد قوله ( :يف كل شيء) أن هـذا اللـون ال يخـتص بلـون الفـرس،
بل يشمل الفرس وغير الفرس.
( )8العين ( ،)333/2مادة ( :زعفر).
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واألنثــى وردة؛ وهــي شــقرة تعلوهــا صــفرة ،والجمــع ِوراد)  ،وقــال ابــن ســيده :
(والورد :لـون أحمـر يضـرب إلـى صـفرة حسـنة يف كـل شـيء) ؛ فلـيس الـورد هـو
األحمر القانل.
ب -أن القول بأن الوردة هنا وردة النبات فيه نظر؛ ألن وردة النبات تختلف
ألواهنا ،فأي وردة تكون ل ِ َلون السماء حين تنشق ؟
فإن قيل  :قد تختلف ألوان وردة النبات لكن األغلب من ألواهنا الحمرة
ِ
ألوان وردِ النباتات يكون حسب المكان،
فالجواب  :أن هذا غير منضبط؛ ألن تغ ُّير
والزمان ،والنبات؛ فقد تكون الصفرة يف مكان هي األغلب.

***

( )1جمهرة اللغة ( ،)641/2مادة ( :ورد).
( )2المحكم ( ،)424/9مادة ( :ورد).
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الفصل الثاني :األلوان املتفق عليها بني املفسرين
وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول :اللون األبيض
ورد اللون األبيض ومشتقاته يف أحد عشر موض اعا من كتاب اهلل تعالى هي :
الموضـــع األول :قـــول اهلل تعـــالى :ﱥﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱤ [البقرة]187 :
المراد بالخيط األبيض  :بياض النهار؛ نسبه ابن عطية لجميع العلماء .
الموضــــع الثــــايف :قــــول اهلل تعــــالى:ﭐﱥﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱤ [آل عمــران:
.]106

يف بياض الوجوه قوالن :
 -1أن البيـــاض كنايـــة عـــن الفـــرح والســـرور؛ نســـبه الـــرازي ألبـــي مســـلم
األصفهاين  ،وهو اختيار الراغب األصفهاين .
-2أن ابيضاض الوجوه على حقيقة اللون؛ وهـو قـول الجمهـور  ،وهـو الـذي
( )1من الخطأ جعل المواضـع اثنـي عشـر بإضـافة كلمـة ( َبـيض) الـواردة يف قـول اهلل تعـالى :ﱥﭐ ﳓ ﳔ

ﳕ ﱤ [الصافات]49 :؛ ألهنا ليست مشتقة من اللون األبيض.

( )2ينظر :ينظر :المحرر الوجيز (.)258/1

( )3لم أدخـل هـذا الموضـع يف األلـوان المختلـف فيهـا؛ ألن كـال القـولين يتفقـان علـى أنـه األبـيض ،وإنمـا
الخالف فيه بين الحقيقة والكناية.
( )4ينظر :مفاتيح الغيب ( ،)186/8وأبو مسلم هو :محمد بن بحر األصـفهاين ،المعتزلـي ،أديـب ،مفسـر؛
مــن مصــنفاته :جــامع التأويــل ،والناســخ والمنســوخ؛ تــويف ســنة 322هـــ .ينظــر :الــوايف بالوفيــات
( ،)175/2وبغية الوعاة (.)59/1
( )5ينظر :المفردات ص .246
( )6ينظر :غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ،)265-264/1والبحر المحيط ألبي حيان (.)24/3
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يرتجح لما يلي:
أ -أنه قول األكثـرين؛ وقـد قـال ابـن جـزي  ( :إن كثـرة القـائلين بـالقول يقتضـي
ترجيحه) .
ب-أن لفظ البياض يف هذا القول حقيقة بخالف القول اآلخر فهو كناية.
الموضــع الثالــث  :قــول اهلل تعــالى :ﱥﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﱤ [آل عمران107 :
الكالم يف ﭽ ﲻ ﭼ يف هذه اآلية الكريمة كالكالم يف الموضع السابق.
الموضـــــع الرابـــــع :قـــــول اهلل تعـــــالى  :ﱥﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱤ

[األعراف.]108 :
قال مجاهد ( :نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص) .
الموضــع الخــامس :قــول اهلل تعــالى  :ﱥﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱤ [ يوسف.]84 :
ابيضت عيناه أي :انقلبت إلى حال البياض  ،قال الواحدي( :والحزن لما كان
سب ابا للبكاء جاز أن يسمى به؛ وذلك أن العين ال َت ْب َي ُّض وإن اشـتد الحـزن حتـى يكثـر
البكاء) .
الموضع السادس  :قول اهلل تعالى :ﭐﱥﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙﱤ [طه .]22 :قال الطربي  ( :أخرجها بيضاء مـن غيـر سـوء ،مـن غيـر
برص ،مثل الثلج) .
( )1التسهيل لعلوم التنزيل (.)9/1
( )2ينظر :لباب التأويل يف معاين التنزيل (.)282/1
( )3أخرجه الطربي يف تفسيره (.)347-346/10
( )4ينظر :التفسير البسيط ( ،)214/12وزاد المسير (.)270/4
( )5التفسير البسيط (.)214/12
( )6ينظر :جامع البيان (.)50/16

309

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

الموضـــع الســـابع  :قـــول اهلل تعـــالى  :ﱥﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱤ

[الشعراء.]33 :
سالم  ( :يغشى البصر من بياضها ) .
قال يحيى بن ّ
الموضع الثـامن :قـول اهلل تعـالى :ﱥﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱤ

[النمل.]12:
ورد عن محمد بن إسحاق أنه قال ( :أخرجها بيضاء مثل الثلج) .
الموضــع التاســع  :قــول اهلل تعــالى  :ﱥﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱤ [القصص.]32 :
الكالم يف ﭽ ﲏ ﭼ يف هذه اآلية الكريمة كالكالم يف الموضع السابق.
الموضــع العاشــر  :قــول اهلل تعــالى  :ﱥﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﱤ [فاطر.]27 :
قال قتادة ( :ﭽ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﭼ أي :طرائق بِيض) .
املوض احل دي عرش  :قو اهلل تعا  :ﱥﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﱤ[الصافات.]46 :
بياضا من اللبن) .
ورد عن الحسن البصري أنه قال ( :خمر الجنة أشد ا

***
( )1هو :أبو زكريا ،يحيى بن ّ
سالم بن أبي ثعلبة البصري ،ثم اإلفريقـي ،مفسـر ،مـن كتبـه :التفسـير ،وكتـاب
الجامع؛ تويف سنة  200هـ .ينظر :سير أعالم النبالء ( ،)396 /9وغاية النهاية (.)373 /2
( )2ينظر :تفسير يحيى بن سالم (.)501/2
( )3هو :أبو بكر ،محمد بن إسحاق بن يسار المطلبـي بـالوالء ،المـدين ،إخبـاري ،صـاحب السـيرة النبويـة؛
تويف سنة  151هـ .ينظر :وفيات األعيان ( ،)276/4وسير أعالم النبالء (.)33 /7
( )4أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)2975/9
( )5أخرجه الطربي يف تفسيره (.)363/19
( )6ذكره عن الحسن النحاس يف معاين القرآن ( ،)24/6والواحدي يف التفسير البسيط (.)45/19
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املبحث الثاني  :اللون األمحر
مجموعا يف قول اهلل تعالى :ﱥﭐ ﲛ ﲜ
ورد اللون األحمر يف القرآن الكريم
ا

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱤ [فاطر.]27 :
قال الجرجاين( :ﭽ ﲟ ﭼ جمع أحمر الذي لونه حمرة؛ وهو لون العقيق بين
الشقرة والكمتة ،والعرب تسمي األبيض أحمر) .
أقول  :لو كان المراد بالحمرة هنـا البيـاض لكـان يف اآليـة تكـرار؛ إذ تقـدم ذكـر
األبيض ،ولم أجد أحدا ا من المفسرين ذهب إلى أن المراد بالحمرة يف اآلية الكريمـة
تفسيرا لآليـة ،وإنمـا ذكـره عـن العـرب؛ فهـذا
هي البياض ،والجرجاين لم يذكر ذلك
ا
تفسيرا للقرآن الكريم.
تفسيرا ،فما كل ما يصح يف اللغة يصح
وإن صح لغة فال يصح
ا
ا

املبحث الثالث :اللون األخضر
ورد اللون األخضر ومشتقاته يف ثمانية مواضع من كتاب اهلل تعالى هي
الموضع األول  :قول اهلل تعالى  :ﱥﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱤ [األنعام.]99 :
أخض ُر َ
قال الزجاج ( :معنى َخ ِضر كمعنى َأ ْخ َضر ،يقالْ :
وخ ِضر) .
اخ َض َّر فهو َ
الموضـــع الثـــايف  :قـــول اهلل تعـــالى  :ﱥﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱤ [يوسف.]43 :
ﱥﳀﭐﱤ هنــا جمــع خضــراء ال أخضــر؛ ألن مفــرد ﱥﭐﲿﭐﱤ مؤنــث وهــو
سنبلة ،والصفة تتفق مع موصوفها ،وكلمة ﱥﳀﭐﱤ صفة لكلمة ﱥﭐﲿﭐﱤ.
( )1درج الدرر يف تفسير اآلي والسور (.)1444/4
( )2معاين القرآن وإعرابه (.)275/2
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الموضــع الثالــث  :قــول اهلل تعــالى  :ﱥﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱤ ﱥ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱤ [يوسف.] 46 :
الكالم يف ﭽ ﱤ ﭼ يف هذه اآلية الكريمة مثل الكالم يف الموضع السابق.
الموضع الرابع  :قول اهلل تعالى :ﱥﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬﱤ [الكهف.]31 – 30 :

ﱥﳀﭐﱤ هنا جمع أخضر ال خضراء؛ ألن ﱥﭐﲟ ﱤ مفردها مذكر وهـو ثـوب،
والصفة تتفق مع موصوفها ،وكلمة ﱥﳀﭐﱤ صفة لكلمة ﱥﭐﲟ ﱤ.
ُ
والسـواد ،وهـو
قال الراغب األصفهاين( :
والخ ْض َرة :أحد األلوان بـين البيـاض ّ
سمي األسود أخضر ،واألخضر أسود ) .
السواد أقرب؛ ولهذا ّ
إلى ّ
الموضـــع الخـــامس  :قـــول اهلل تعـــالى  :ﱥﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱤ [الحج.]63 :
قــــال ابــــن كثيــــر ( :ﱥﲳ ﲴ ﲵﱤ أي :خضــــراء بعــــد يبســــها
ومحولها) .
الموضع السادس :قـول اهلل تعـالى  :ﱥﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱤ [يس.] 80:
األخضر هو اللون المعروف؛ قال إسماعيل حقي ( :والخضرة  :أحد األلوان
بــين البيــاض والســواد ،وهــو إلــى الســواد أقــرب؛ فلهــذا ســمي األســود أخضــر،
( )1المفردات ص.150
( )2تفسير القرآن العظيم (.)450/5
( )3هو :أبو الفداء ،إسماعيل حقي بـن مصـطفى الحنفـي َ
الخ ْل َـويت ،تركـي ،متصـوف ،مفسـر ،مـن مؤلفاتـه:
روح البيان يف تفسير القرآن ،والرسالة الخليلية؛ تويف سنة  1127هـ .ينظر :إيضاح المكنون (،)74 /1
واألعالم (.)313 /1
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واألخضر أسود.
وقيــل  :ســواد العــراق للموضــع الــذي تكثــر فيــه الخضــرة ،ووصــف الشــجر
نظرا إلى اللفظ؛ فإن لفظ الشجر مذكر ،ومعناه مؤنث؛ ألنه
باألخضر دون الخضراء؛ ا
جمع شجرة) .
الموضـــــع الســـــابع :قـــــول اهلل تعـــــالى  :ﱥ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥﱤ [الرحمن.]76:
عن قتادة ﱥ ﱢ ﱣﱤ قال ( :محابس خضر) .
والمحابس :جمع مِ ْح َبس؛ وهو ثوب ُيبسط على هر الفراش .
الموضع الثامن :قول اهلل تعالى :ﱥﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱤ [اإلنسان:
.]21
ُخ ْضــر هنـــا جمـــع أخضــر ،وهـــو اللـــون المعــروف؛ قـــال الســـمين الحلبـــي :
ُ
(والخ ْضرة  :أحد األلـوان ،وهـي بـين السـواد والبيـاض ،ولكـن إلـى السـواد أقـرب؛
ولذلك ُيع َّبر عن السواد ُ
بالخ ْضرة ،وبالعكس) .

***

( )1سواد العراق هو  :من حديثة الموصل إلى َع َّبادان ا
عرضا.
طوال ،ومن العذيب بالقادسية إلى ُحلوان ا
ينظر  :معجم البلدان (.)272 /3
( )2روح البيان (.)439/7
( )3أخرجه الطربي يف تفسيره (.)275/22
( )4ينظر :مادة( :حبس) يف جمهرة اللغة (.)277/1
( )5عمدة الحفاظ يف تفسير أشرف األلفاظ (.)509/1
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املبحث الرابع :اللون األسود
ورد اللون األسود ومشتقاته يف سبعة مواضع من كتاب اهلل تعالى هي
املوض األول قوو اهلل تعوا :ﭐﱥﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱤ [البقرة.]١٨٧ :
املراد باخليط األسود  :سواد الليل؛ نسبه ابن عطية جلميع العلامء .
املوض الث  ،والث لث :قو اهلل تعا  :ﭐﱥﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱤ [آل
عمران.]106:
ورد السواد يف هذه اآلية مرتين ،ويف تفسيره قوالن :
 -1أن اسوداد الوجوه كناية عن الغم؛ نسبه الرازي ألبـي مسـلم األصـفهاين ،
وهو اختيار الراغب األصفهاين .
 -2أن اسوداد الوجوه على حقيقـة اللـون؛ وهـو قـول الجمهـور  ،وهـو الـذي
يرتجح لما يلي:
أ -أنــه يشــهد لــه قــول اهلل تعــالى :ﱥﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱤ [يـــــــــــونس:
]27؛ فقولــه تعــالى :ﭽﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﭼيــدل علــى اســوداد
وجوه الكافرين يوم القيامة ،قال الواحدي ( :والعرب تستعمل لون الليل يف السواد) .
( )1ينظر :المحرر الوجيز (.)258/1
( )2لـم أدخـل هــذا الموضـع يف األلـوان المختلــف فيهـا؛ ألن كـال القــولين يتفقـان علـى أنــه األسـود ،وإنمــا
الخالف فيه بين الحقيقة والكناية.
( )3ينظر :مفاتيح الغيب (.)186/8
( )4ينظر :المفردات ص .246
( )5ينظر :غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ،)265-264/1والبحر المحيط ألبي حيان (.)24/3
( )6التفسير البسيط (.)178/11
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ب -أنه قول األكثرين؛ وقد قال ابن جـزي  ( :إن كثـرة القـائلين بـالقول يقتضـي
ترجيحه) .
ج -أن لفظ السواد يف هذا القول حقيقة بخالف القول اآلخر فهو كناية.
الموضع الرابع  :قول اهلل تعـالى  :ﱥﱟ ﱤ ﱥ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧﱤﭐ[النحل.]58:
يف اسوداد الوجه قوالن :
 -1أن المراد سواد اللون؛ نسبه الماوردي للجمهور .
 -2أنه كناية عن الغم؛ وهو قول الرازي  ،والقرطبي  ،والبيضـاوي  ،وأبـي
السعود .
قال الخازن ( :والغم يظهر أثره على الوجه؛ وهو الكمودة التي تعلو الوجه) .
والذي يرتجح أن اسوداد الوجه هو تغيره؛ لما يلي :
أ -أن المبشرين باإلناث ال تتحول ألوان وجوههم إلـى السـواد؛ ولكـن السـواد
كناية عما كان يعلوها من التغيير والصعوبة عليهم عند البشارة باإلناث .
اسو َّد وجهه .
ب -أن العرب تقول هذا لكل مغموم قد تغير لونه من الغم َ
الموضــــع الخــــامس :قــــول اهلل تعــــالى :ﱥﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
( )1التسهيل لعلوم التنزيل (.)9/1
( )2ينظر :لباب التأويل يف معاين التنزيل (.)282/1
( )3ينظر :النكت والعيون (.)194/3
( )4ينظر :مفاتيح الغيب (.)56/20
( )5ينظر :الجامع ألحكام القرآن (.)340/12
( )6ينظر :أنوار التنزيل (.)230/3
( )7ينظر :إرشاد العقل السليم (.)121/5
( )8لباب التأويل يف معاين التنزيل (.)82/3
( )9ينظر :نكت القرآن الدالة على البيان (.)76/2
( )10ينظر :معاين القرآن للنحاس (.)75/4
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ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﱤ [فاطر27:
قـــول اهلل تعـــالى :ﭽ ﲢ ﲣ ﭼ أي :شـــديدة الســـواد ؛ قـــال مكـــي :
(والعرب تقول :هو أسود غربيب إذا وصفوه بشدة السواد) .
الموضــع الســادس :قــول اهلل تعــالى :ﱥﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫﱤ [الزمر.]60 :
 -1أن اسوداد الوجوه عبارة عن الحزن والصغار ؛ قال ابـن جـزي  ( :يحتمـل
أن يريد سواد اللون حقيقة ،أو يكون عبارة عن شدة الكرب ) .
 -2أن اسوداد الوجوه على حقيقة اللون؛ قال ابن عطية( :و اهر اآلية  :أن لون
وجوههم يتغير ،ويسود حقيقة)  ،وهو الذي يرتجح لما يلي :
أ -أن هذا القول هو المعنى األصـلي الظـاهر؛ قـال ابـن حـزم ( :وحمـل الكـالم
على اهره الذي وضع له يف اللغة فـرض ال يجـوز تعديـه إال بـنص ،أو إجمـاع؛ ّ
ألن
َم ْن فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلها ،والشرائع كلها ،والمعقول كله ) .
ب -أنــه يشــهد لــه قــول اهلل تعــالى :ﱥﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱤ ﱥ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ
ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱤ [يووون ] ٢٧ :؛ فقولووه تعووا :ﭽ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬﭼ يدل على اسوداد وجوه الكافرين يوم القيامة.
( )1ينظر :لباب التأويل يف معاين التنزيل ( ،)456/3وعمدة الحفاظ (.)155/3
( )2الهداية إلى بلوغ النهاية (.)5972/9
( )3ينظر :غرائب التفسير وعجائب التأويل (.)1018/2
( )4التسهيل لعلوم التنزيل (.)198/3
( )5المحرر الوجيز (.)539/4
( )6الفصل يف الملل (.)3 /3
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الموضــع الســابع :قــول اهلل تعــالى :ﱥﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱤ [ الزخرف.]17 :
الكــالم يف اســوداد الوجــه يف هــذه اآليــة الكريمــة هــو الكــالم نفســه يف الموضــع
بينت هناك أن اسوداد الوجه هو تغيره؛ ألن المبشرين باإلناث ال تتحـول
الرابع ،وقد ُ
ألوان وجوههم إلى السواد.

***
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اخلامتة
الحمد هلل على االبتداء ،والحمد هلل على االنتهاء ،والصـالة والسـالم علـى خيـر
األنبياء ،وآله األتقياء؛ أما بعدُ :
فبعدَ معايشتي لهـذا البحـث :مفهـوم األلـوان يف القـرآن الكـريم عنـد المفسـرين
أسجل يف خاتمته من النتائج ما يلي:
 )1أن األلوان منها ما هو واضـح المعنـى ال يحتـاج إلـى بيـان ،ومنهـا مـا يشـوبه
غموض يحتاج إلى بيان يزيل الغموض ،ويرفع االلتباس.
 )2أن األلوان المختلف فيهـا بـين المفسـرين سـتة؛ وهـي :األحـوى ،واألزرق،
ِ
والو ْرد؛ وأما األلوان المتفـق عليهـا بـين المفسـرين
واألصفر ،وا ْل ُمدْ َها ّم ،وا ْل ُمنْ َكدرَ ،
فأربعة؛ وهي :األبيض ،واألحمر ،واألخضر ،واألسود.
 )3أن األحوى هو اللون يعرف يف وقتنا الحاضر باللون البني.
 )4أن الورد هو اللون الذي يعرف يف زماننـا الحاضـر بـاللون الربتقـالي ،ولـيس
هو اللون الوردي.
 )5أن المدهام هو اللون األخضر الغامق.
 )6أن اللون األصفر يف القرآن الكريم على معناه المعروف.
 )7أن من األلوان ما قد يخفى أنه من األلوان عند كثير من النـاس؛ فيحتـاج إلـى
بيان كاألحوى ،والمدهام.
 )8أن من األلـوان مـا احـتفظ باسـمه إلـى وقتنـا الحاضـر كـاألبيض ،واألحمـر؛
ومنها ما تغير اسمه كالورد.
 )9أنه ال يجوز الخروج عن المعنى اللغوي األصلي السم أي لون من األلـوان
إال بدليل من النقل ،أو العقل.
 )10أن أكثر األلوان ورو ادا يف كتاب اهلل هو اللون األبيض حيث بلع مع مشتقاته
أحد عشر موض اعا.
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وأما التوصيات الت ظهرت ل فه ما يل :
ٍ
بتــأليف يــربط المســميات الحديثــة لأللــوان بالمســميات القديمــة
 )1أوصــي
عند العرب.

ِ
ٍ
معجم مصور لأللوان.
بتأليف
 )2أوصي

 )3أوصي بجمع النصوص التي وردت يف كالم العرب التي فيها بيـان لأللـوان؛
نثرا.
شعرا ،أم ا
سواء كانت تلك النصوص ا
فسرت كالمه على غير مراده.
ويف ختام هذه الخاتمة أستغفر اهلل أن أكون قد
ُ
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

***
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املصادر واملراجع
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود محمد بن محمد بن
مصطفى العمادي (ت982هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،لبنان.
إعراب القرآن ألحمد بن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس (ت338هــ) ،تحقيـق
زهيــر غــازي زاهــد ،عــالم الكتــب ،مكتبــة النهضــة العربيــة ،ط1405 ،2هـــ /
1985م.
األعــالم لخيــر الــدين الزركلــي (ت1396هـــ) ،دار العلــم للماليــين ،بيــروت،
لبنان ،ط2002 ،15م.
أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد اهلل بـن عمـر البيضـاوي (ت685هــ) ،إعـداد
وتقديم محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي ،بيـروت،
ط .1
إيضــاح المكنــون يف الــذيل علــى كشــف الظنــون إلســماعيل باشــا بــن محمــد
البغدادي (ت1339هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،لبنان.
البحر المحيط لمحمد بن يوسف المعـروف بـأبي حيـان (ت745هــ) ،تحقيـق
عادل أحمد عبد الموجود َ
وآخ ِـرين ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،لبنـان ،ط،1
1413هـ1993 /م.
البعث والنشور ألحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ) ،تحقيق محمد السعيد
ابن بسيوين اإلبياين ،مؤسسة الكتب الثقافيـة ،بيـروت ،لبنـان ،ط1408 ،1هــ /
1988م.
بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة لعبد الـرحمن السـيوطي (ت911هــ)،
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.
البلغـــة يف تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة لمحمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادي
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(ت817هــــ) ،تحقيـــق محمـــد المصـــري ،دار ســـعد الـــدين للطباعـــة والنشـــر
والتوزيع ،دمشق ،ط1421 ،1هـ2000 /م.
التفســير البســيط لعلــي بــن أحمــد بــن محمــد الواحــدي (ت468هـــ) ،تحقيــق
مجموعة من الباحثين ،جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية ،السـعودية،
ط1430 ،1هـ.
تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق بن همام الصنعاين (ت211هـ) ،تحقيق محمود
محمد عبده ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1هـ1999/م.
تفسير غريب القـرآن لعبـد اهلل بـن مسـلم بـن قتيبـة (ت276هــ) ،تحقيـق السـيد
أحمد صقر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1398 ،هـ1978/م.
تفسير القرآن لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاين (ت489هـ) ،المجلد
األول والثاين من تحقيق ياسـر بـن إبـراهيم ،ومـن المجلـد الثالـث إلـى المجلـد
الســادس مــن تحقيــق غنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم ،دار الــوطن ،الريــاض ،ط،1
1418هـ 1997 /م.
تفسير القرآن العظيم إلسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت774هـ) ،تحقيق
ســامي بــن محمــد الســالمة ،دار طيبــة ،الســعودية ،الريــاض ،ط1420 ،2هـــ /
1999م.
تفســير القــرآن العظــيم مســندا ا عــن رســول اهلل  والصــحابة والتــابعين لعبــد
الرحمن بن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي (ت327هــ) ،تحقيـق أسـعد
محمـــد الطيـــب ،نشـــر مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز ،مكـــة المكرمـــة ،ط،1
1417هـ1997/م.
تفســير مقاتــل بــن ســليمان ،لمقاتــل بــن ســليمان البلخــي (ت150هـــ) ،دراســة
وتحقيق عبد اهلل محمود شحاتة ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيـروت ،لبنـان ،ط،1
1423هـ2002 /م.
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سـالم (ت200هــ) ،تحقيـق هنـد شـلبي ،دار الكتـب العلميـة،
تفسير يحيى بـن َّ
بيروت ،لبنان ،ط1425 ،1هـ2004 /م.
التســهيل لعلــوم التنزيــل لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن جــزي الكلبــي
(ت741هـ) ،دار الكتاب العربي ،لبنان ،ط1403 ،4هـ 1983 /م.
تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان لعبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي
(ت1376هـ) ،تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،لبنـان،
ط1423 ،1هـ2002/م.
جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن لمحمــد بــن جريــر الطــربي (ت310هـــ)،
تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي بالتعاون مع مركز هجر ،القـاهرة ،ط،1
 1422هـ 2001/م.
الجامع ألحكام القرآن لمحمد بـن أحمـد القرطبـي (ت671هــ) ،تحقيـق عبـد
اهلل بن عبد المحسـن الرتكـي َ
وآخ ِـرين ،مؤسسـة الرسـالة ،بيـروت ،لبنـان ،ط،1
1427هـ2006/م.
جمهرة اللغـة لمحمـد بـن الحسـن بـن دريـد (ت321هــ) ،تحقيـق رمـزي منيـر
بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط1987 ،1م.
درج الــدرر يف تفســير اآلي والســور لعبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاين
(ت471هـ) ،حقق المجلد األول وليد بن أحمـد بـن صـالح الحسـين وشـاركه
إياد عبـد اللطيـف القيسـي يف بقيـة المجلـدات ،مجلـة الحكمـة ،بريطانيـا ،ط،1
1429هـ 2008 /م.
الـــدر المنثـــور يف التفســـير المـــأثور لعبـــد الـــرحمن بـــن الكمـــال الســـيوطي
(ت911هـ) ،تحقيق عبد اهلل بـن عبـد المحسـن الرتكـي وآخـرين ،مركـز هجـر،
القاهرة ،ط 1424 ،1هـ 2003 /م.
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الر ْســ َعني
الــرازق بــن رزق اهلل َّ
رمــوز الكنــوز يف تفســير الكتــاب العزيــز لعبــد ّ
(ت661هــ) ،تحقيق عبد الملك بن عبد اهلل بـن دهـيش ،مكتبـة األسـدي ،مكـة
ط1429 ،1هـ 2008 /م.
روح البيان إلسماعيل حقي بـن مصـطفى الخلـويت الربوسـوي (ت1127هــ)،
تصحيح حافظ محمـد خيـري ،وأحمـد رفعـت ،المطبعـة العثمانيـة ،إسـتانبول،
1928م.
روح المعــاين يف تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاين لمحمــود اآللوســي
(ت1270هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،لبنان.
زاد المســير يف علـــم التفســـير لعبــد الـــرحمن بـــن علــي بـــن محمـــد الجـــوزي
(ت597هـ) ،المكتب اإلسالمي ،ط1404 ،3هـ1984 /م.
سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت273هـ) ،تحقيـق محمـد
فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان.
سنن الرتمذي لمحمد بن عيسى الرتمذي (ت279هــ) ،حققـه وخـرج أحاديثـه
وعلــق عليــه شــعيب األرنــؤوط َ
وآخــرون ،دار الرســالة العالميــة ،ســورية ،ط،1
1430هـ2009/م.
سير أعالم النبالء لمحمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي (ت748هــ) ،تحقيـق
وآخ ِ
شـــعيب األرنـــاؤوطَ ،
ـــرين ،مؤسســـة الرســـالة ،بيـــروت ،لبنـــان ،ط،11
1417هـ1996 /م.
شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب البــن العمــاد الحنبلــي (ت1089هـــ)،
أشرف على تحقيقـه وخـرج أحاديثـه عبـدالقادر األرنـؤوط وحققـه وعلـق عليـه
محمود األرنؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق  -بيروت ،ط1406 ،1هـ1986 /م –
1414هـ1994/م.
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الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة إلســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهري
(ت393هـ) ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطـار  ،دار العلـم للماليـين  ،بيـروت ،
ط1990 ،4م.
صــفة الجنــة ألبــي نعــيم أحم ـد بــن عبــد اهلل األصــبهاين (ت430هـــ) ،دراســة
وتحقيق علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا ،دار المأمون للرتاث ،دمشق ،ط،2
1415هـ1995 /م.
ضعيف سنن ابن ماجه لمحمـد ناصـر الـدين األلبـاين (ت1420هــ) ،المكتـب
اإلسالمي ،بيروت ،ط1408 ،1هـ1988 /م.
طبقات المفسرين ألحمد بـن محمـد األدرنـه وي ،تحقيـق سـليمان بـن صـالح
الخزي ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ،ط1417 ،1هـ 1997 /م.
طبقات المفسرين لعبد الـرحمن السـيوطي (ت911هــ) ،تحقيـق علـي محمـد
عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1396 ،1هـ 1976 /م.
طبقـات المفسـرين لمحمـد بــن علـي بـن أحمــد الـداودي (ت945هــ) ،راجــع
النسخة وضبط أعالمها لجنة من العلماء بإشراف الناشـر ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،لبنان ،ط 1403 ،1هــ 1983 /م.
عمدة الحفاظ يف تفسير أشرف األلفاظ ألحمد بن يوسـف المعـروف بالسـمين
الحلبي (ت756هـ) ،تحقيـق محمـد باسـل عيـون السـود ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،لبنان ،ط 1417 ،1هــ 1996 /م.
العين للخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي (ت170هــ) ،تحقيـق مهـدي المخزومـي
وإبراهيم السمرائي ،دار ومكتبة الهالل ،الطبعة والتاريخ (بدون).
غاية النهاية يف طبقات القراء لمحمد بن محمد بن محمـد بـن علـي بـن يوسـف
الشهير بابن الجزري (ت  833هـ) ،عنى بنشره ،ج -برجسرتاسر.
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غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود بن حمزة الكرماين ،تحقيـق شـمران
العجلــي ،دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية بجــدة ،مؤسســة علــوم القــرآن ببيــروت،
ط1408 ،1هـ1988/م.
الفصل يف الملـل واألهـواء والنحـل البـن حـزم الظـاهري (ت456هــ) ،مكتبـة
الخانجي ،مصر.
القطع واالئتناف ألحمد بن محمد النحاس(ت338هـ) ،تحقيق عبـد الـرحمن
بن إبراهيم المطرودي ،دار عالم الكتب ،الرياض ،السعودية ،ط1413 ،1هـ /
1992م.
الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل،
لمحمود بـن عمـر الزمخشـري (ت538هــ) ،ضـبط وتوثيـق الـداين بـن منيـر آل
زهوي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط 1427 ،1هـ2006/م .
الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ألحمــد بــن محمــد الثعلبــي (ت427هـــ)،
تحقيــق جمــع مــن البــاحثين ،دار التفســير ،جــدة ،الســعودية ،ط1436 ،1هـــ /
2015م.
الكنى واألسماء لمحمد بن أحمد بن حماد الدوالبي (ت310هـ) تحقيـق أبـي
قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي ،دار ابــن حــزم ،بيــروت ،لبنــان ،ط1421 ،1هـــ /
2000م.
لباب التأويل يف معاين التنزيل لعلي بـن محمـد الخـازن (ت741هــ) ،صـححه
عبــد الســالم محمــد علــي شــاهين ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،لبنــان ،ط،1
 1425هـ2004 /م.
لسان العرب لمحمد بن مكـرم بـن منظـور اإلفريقـي (ت711هــ) ،دار صـادر،
بيروت.
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مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى (ت210هـ) ،عارضـه بأصـوله وعلـق
عليه محمد فؤاد سزكين ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،مصر.
مجالس ثعلب ألبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت291هـ) ،شرح وتحقيق
عبد السالم محمد هارون ،دار المعارف بمصر ،ط.2
المجالسة وجواهر العلم ألحمـد بـن مـروان الـدينوري (ت 333هـــ) ،تحقيـق
مشهور آل سلمان ،جمعيـة الرتبيـة اإلسـالمية ،البحـرين ،دار ابـن حـزم ،لبنـان،
ط1419 ،1هــ1998/م.
المحرر الوجيز لعبد الحق بن غالب بن عطية األندلسـي (ت542هــ) ،تحقيـق
عبــد الســالم عبــد الشــايف محمــد ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،لبنــان ،ط،1
1422هـ 2001 /م.
المحكم والمحيط األعظم لعلي بن إسـماعيل بـن سـيده (ت458هــ) ،تحقيـق
عبــد الحميــد هنــداوي ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،لبنــان ،ط1421 ،1هـــ
2000/م.
مدارك التنزيل وحقائق التأويل لعبد اهلل بن أحمد النسـفي (ت701هــ) ،حققـه
وخـــرج أحاديثـــه يوســـف علـــي بـــديوي ،دار الكلـــم الطيـــب ،بيـــروت ،ط،1
1419هـ1998 /م.
مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ) ،تحقيق ياسـين
محمد السواس ،دار المأمون للرتاث ،دمشق ،ط.2
المصنف البن أبي شيبة عبد اهلل بن محمد بن أبـي شـيبة الكـويف (ت 235هــ)،
تحقيق سعد بـن ناصـر الشـثري ،دار كنـوز إشـبيليا ،الريـاض ،ط1436 ،1هــ/
2015م.
معالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي (ت516هــ) ،حققـه محمـد عبـد اهلل
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النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش ،دار طيبة ،الرياض ،ط،4
1417هـ1997 /م.
معــاين القــرآن ألحمــد بــن محمــد النحــاس (ت338هـــ) ،تحقيــق محمــد علــي
الصابوين ،طبع جامعة أم القرى ،السعودية ،ط1408 ،1هـ1988/م1410-هـ
1989/م.
معــاين القــرآن وإعرابــه إلبــراهيم بــن الســري الزجــاج (ت311هـــ) ،تحقيــق
عبدالجليل عبده شلبي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1408 ،1هـ 1988 /م.
معجم األدباء لياقوت بن عبد اهلل الحمـوي (ت626هــ) ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،ط1411 ،1هـ 1991 /م.
معجم البلدان ليـاقوت بـن عبـد اهلل الحمـوي (ت626هــ) ،دار صـادر ،بيـرت،
1397هـ1977 /م.
مفاتيح الغيب لمحمد بن عمر الرازي (ت606هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،لبنـان،
ط1401 ،1هـ 1981 /م.
المفردات يف غريب القرآن للراغـب األصـفهاين (ت502هــ) ،تحقيـق وضـبط
محمد سيد كيالين ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.
نزهة األلباء يف طبقات األدباء ألبي الربكات عبد الرحمن بـن محمـد األنبـاري
(ت577هـ) ،تحقيق إبراهيم السـمرائي ،مكتبـة المنـار ،الزرقـاء ،األردن ،ط،3
1405هـ1985 /م.
لقصــاب (المتــوىف :نحــو
نكــت القــرآن الدالــة علــى البيــان لمحمــد بــن علــي ا َّ
360هـ) ،حققه أكثـر مـن باحـث ،دار القـيم ،السـعودية ،دار ابـن عفـان ،مصـر،
ط1424 ،1هـ2003 /م.
النكـت والعيــون لعلــي بـن محمــد بــن حبيـب المــاوردي (ت450هـــ) ،راجعــه
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وعلــق عليــه الســيد بــن عبــد المقصــود بــن عبــد الــرحيم ،دار الكتــب العلميــة،
بيروت ،لبنان.
الهداية إلـى بلـوغ النهايـة لمكـي بـن أبـي طالـب القيسـي (ت437هــ) ،تحقيـق
مجموعة من الباحثين ،جامعة الشارقة ،اإلمارات ،ط1429 ،1هـ 2008 /م.
الـــوايف بالوفيـــات لخليـــل بـــن أيبـــك الصـــفدي (ت764هــــ) ،تحقيـــق أحمـــد
األرنـاؤوط وتركـي مصـطفى ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي ،بيـروت ،لبنـان ،ط،1
1420هـ2000 /م.
الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز لعلي بن أحمد الواحدي (ت468هـ) ،تحقيـق
صـــفوان عـــدنان داودي ،دار القلـــم ،دمشـــق ،الـــدار الشـــامية ،بيـــروت ،ط،1
1415هـ1995 /م.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمـان ألحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن خلكـان
(ت681هـ) ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.
يتيمـــة الـــدهر يف محاســـن أهـــل العصـــر لعبـــد الملـــك بـــن محمـــد الثعـــالبي
(ت429هـ) ،شرح وتحقيق مفيد محمد قميحة ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت،
لبنان ،ط1403 ،1هـ 1983 /م.

***
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إعداد

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية الشريعة والقانون –جامعة الجوف
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ملخص البحث
تنـاول هـذا البحـث دراســة اسـتدراكات ابـن الهــائم يف كتابـه" :التبيـان يف تفســير
غريب القرآن "على السجستاين يف كتابه" :نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن "من
خــالل التعريــف بــابن الهــائم والسجســتاين وكتابيهمــا ،وذكــر صــيع ابــن الهــائم يف
االستدراك ،وأبرز معـالم منهجـه يف ذلـك ،ثـم حصـر االسـتدراكات ودراسـتها بـذكر
أقوال العلماء وأدلتهم ،ثم الرتجيح بالدليل ،ومن ثـم الوصـول إلـى صـحة اسـتدراك
ابن الهائم من عدمه.
وتأيت أهمية هذا البحث من كونه يكشف عن منهج إمام من أئمة التفسير واللغـة
يف االستدراك ،ما له األثر يف تقوية ملكة النظر يف األقوال والرتجيح بينها.
وقد خلص هذا البحث إلى أبرز النتـائج مـن أهمهـا :أن ابـن الهـائم مـن العلمـاء
األعالم الذين لهم باع كبير يف اللغة وعلومها ،كان له األثر يف بيان الغريب واشتقاقه،
وأن استدراكات ابن الهائم علـى السجسـتاين انحصـرت يف عشـرة اسـتدراكات ،كـان
الصواب يف أغلبها مع ما ذهب إليه ابن الهائم.
كلمات مفتاحية :ابن الهائم ،السجستاين ،استدراكات ،التبيان ،نزهة القلوب

***
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املقدمة
الحمــد هلل رب العلمــين ،والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين،
وعلى آله وصحابته أجمعين ،وبعد:
فقد زخرت المكتبة اإلسالمية بالكثير من المؤلفات التي عنيـت ببيـان كـالم اهلل
تعالى والكشف عن معانيه ،فال تكاد تجد عالمًا من علماء اإلسالم إال وله مؤلف أو
أكثر يف التفسير وعلوم القرآن.
وقــد توارثــوا العلــم بيــنهم ،وأخــذ المتــأخر عــن المتقــدم ،ونقــل الالحــق قــول
السابق ،حتى توافرت العلوم ،وكثرة المؤلفات وتنوعت ،فمن مقل ومن مكثر ،ومن
شارح ومن مختصر.
ولما كان اختالف الفهوم من طبيعة الخلق -تبعـا لكثيـر مـن المعطيـات-؛ كـان
لزامــا أن يكــون هنــاك اخــتالف يف فهــم الخطــاب الشــرعي ،ولــذا كــان للمتــأخر رأي
مخالف لبعض ما ينقله عن المتقدمين ،يستدرك به عليه ،فيبين غامضه تارة ،ويصلح
خطأه تارة ،وينبه على غلطه تارة أخرى ،وقد يو ّفق للحق ،وقـد يكـون الحـق يف قـول
من سبق ،والمعصوم من عصمه اهلل.
وقد اهتم الباحثون هبذا النوع من الدراسات ،وذلك بجمع استدراكات العلمـاء
ودراستها ،وإبراز مناهجهم فيها.
وتأيت أهمية هذه الدراسات من كوهنا تكشف عن المناهج التي سار فيها العلماء
يف استدراكهم ،وحصرها ودراستها ومقارنة أقوال العلماء فيها والرتجيح ،مما يقوي
ملكة النظر يف أقوال العلماء وأدلتهم ،عـالوة علـى تعلقـه بكتـاب اهلل ،وشـرف العلـم
بشرف متعلقه.
ويف هذا جاء كتاب "التبيان يف تفسير غريـب القـرآن "لشـهاب الـدين أحمـد بـن
محمد بن عمـاد المعـروف بـابن الهـائم (ت815ه) ترتيبـا لكتـاب "نزهـة القلـوب يف
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تفسير غريب القرآن" ألبي بكر محمد بن عزيز السجستاين (ت330هـ) ،وقـد زاد يف
بعض المواضع شرحا وبيانا ،فكان المحالة أن يكون له رأي يف بعـض مـا ذهـب إليـه
السجستاين ،فاستدركه وبين رأيه فيه.

ولـــــذا عزمـــــت علـــــى جمـــــع هـــــذه

االستدراكات ودراستها ،مجتهدا يف بيان القول الصحيح ،فكان هذا البحث بعنـوان:
"استدراكات ابن الهائم على السجستايف يف كتابه "التبيان يف تفسير ريـب القـرآن"،
راجيا من اهلل تعالى العون والتوفيق.

مشكلة البحث:
وتكمــن مشــكلة البحــث يف خفــاء العالقــة بــين الكتــابين مــن حيــث الموافقــة
واالســتدراك ،وخفــاء منهجــه يف االســتدراك ،مــع عــدم معرفــة االســتدراكات التــي
استدرك هبا ابن الهائم على السجستاين ،ومدى موافقته للصواب فيها.

أهدا البحث:
يهدف هذا البحث إلى حل إشكالية البحث من خالل ما يأيت:
 الكشف عن العالقة الدقيقة بين الكتابين ،وبيان نسبة الموافقة بينهما.
 استنباط منهج ابن الهائم يف االستدراك ،وألفا ه التي استعملها.
 حصر االستدراكات التي استدرك هبا ابن الهائم على السجستاين ،ودراستها
والرتجيح.

حدود البحث:
فأما حدود البحث فهي االستدراكات التي وردت يف كتـاب "التبيـان يف تفسـير غريـب
القرآن" البن الهائم على السجستاين يف كتابه "نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن".

منهج البحث واجراءاته:
وأما منهجه فقد سلكت فيه المنهج االستقرائي التحليلي النقدي ،وذلك بجمـع
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االســتدراكات التــي ذكرهــا ابــن الهــائم علــى السجســتاين يف كتابــه "التبيــان يف تفســير
غريــب القــرآن" ،ودراســة هــذه االســتدراكات ومناقشــتها وتحليلهــا ونقــدها وبيــان
الراجح فيها.
وأما االجراءات العملية فعلى النحو اآلت :
 حصرت جميع استدراكات ابـن الهـائم علـى السجسـتاين يف كتابـه "التبيـان يف
تفسير غريب القرآن" ،ذكرت نص السجستاين ثم أعقبته باستدراك ابن الهائم يف كـل
مسألة.
 قدمت قول السجستاين يف عرض األقوال مراعاة لتسلسل االستدراك.
 درست كل استدراك من خالل أقوال العلماء يف كل مسألة على حدة ،مع ذكر
الراجح بدليله ،وبيان صحة استدراك ابن الهائم من عدمه.
 عزوت اآليات القرآنية الواردة يف البحث بذكر السورة ورقم اآلية يف المتن.
خرجت األحاديث واآلثار من مظاهنا ،مع ذكر درجتها قدر المستطاع.
ّ 
ِ
ب ورودها يف المتن.
 طلبا لالختصار ،فقد اكتفيت بذكر وفاة األعالم َعق َ
 عزوت األقوال والنقوالت إلى أصحاهبا وفق قواعد العزو والتوثيق العلمية.

خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:
المقدمــة :وقــد اشــتملت علــى أهميــة البحــث ،ومشــكلته ،وحــدوده ،وأهدافــه،
ومنهجه واجراءاته ،وخطته ،والدراسات السابقة.
التمهيد :وقد اشتمل على منشأ االستدراكات ومعناها.
المبحث األول :الدراسة النظرية الستدراكات ابن الهائم على السجستاين.
المطلب األول :السجستاين وكتابه "نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن".
أو ا
ال :التعريف بالسجستاين.
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ثانيًا :التعريف بكتاب" :نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن".
المطلب الثاين :ابن الهائم وكتابه "التبيان يف تفسير غريب القرآن".
أو ا
ال :التعريف بابن الهائم.
ثانيًا :التعريف بكتاب :التبيان يف تفسير غريب القرآن.
المطلب الثالث :االستدراكات عند ابن الهائم.
أو ا
ال :صيع االستدراك عند ابن الهائم.
ثانيًا :منهج ابن الهائم يف االستدراكات.
المبحث الثايف :الدراسة التطبيقية الستدراكات ابن الهائم على السجستاين.
المطلب األول :استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى :ﭐﱡﱠ ﱡﱠ.
المطلب الثاين :استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى :ﭐﱡﲊ ﲋ ﲌﱠ.
المطلب الثالث :استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى :ﱡﭐﱣ ﱤ ﱥﱠﭐ.
المطلب الرابع :استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى :ﭐﱡﭐﱛ ﱜﱠ.
المطلب الخامس :استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى :ﭐﱡﲛ ﲜ ﲝﱠ.
المطلب السادس :استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى :ﭐﱡﲬ ﲭﱠ.
المطلـــب الســـابع :اســـتدراك ابـــن الهـــائم عنـــد قولـــه تعـــالى :ﭐﱡﱶ ﱷ

ﱸﱠ.
المطلب الثامن :استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى :ﭐﱡﱁ ﱂﱠ.
المطلب التاسع :استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى :ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ.
الخاتمة :وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

الدراسات السابقة:
كثـــرت األبحـــاث يف اســـتدراكات العلمـــاء ،وقلمـــا تجـــد مفســـرا إال و ُدرســـت
استدراكاته ،والذي يعنينا هنا هو موضوع البحـث وهـو اسـتدراكات ابـن الهـائم ومـا
يتعلق هبا.
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وبالنظر يف قواعد البيانات ومحركات البحث على الشبكة العنكبوتيـة وفهـارس
المكتبات ،هر لي بعـض الدراسـات المتعلقـة هبـذا البحـث ،إال إهنـا ليسـت خاصـة
باستدراكات ابن الهائم ،وال مناقشتها ودراستها.
ولتفصيل ذلك؛ فإن الدراسات التي سبقت–حسب علمي -هي على النحو اآليت:
" التبيان يف تفسـير ريـب القـرآن" البـن الهـائم ،تحقيـق :عبـد القـادر محمـد
أحمــد ،رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه يف جامعــة أم درمــان بالســودان عــام
2001م.
قسمه إلى قسمين :األول:
هذا الكتاب هو أصل كتابنا ،قام الباحث بتحقيقه وقد ّ
وشمل الدراسة ،وقد بدأها بالحديث عن علم غريب القرآن ،تعريفـه ومـا يتعلـق بـه،
ثم الحديث عن السجستاين والتعريف به وبكتابه" :نزهة القلوب" ،ثم الحديث عـن
ابن الهائم والتعريف به وبكتابه" :التبيان يف غريب القرآن" .ثم القسم الثاين :وشـمل
تحقيق نص الكتاب كامالا.
وهذه الدراسة وإن كانت أصل دراستنا؛ إال أن الباحث لم يذكر استدراكات ابن
الهائم إال ذكرا يسيرا دون دراسة يف معرض الحديث عن منهج ابن الهائم ،فقد أشـار
إلى االستدراك األول من هذا البحث كمثال على بيان ابن الهائم لدرجة األحاديـث،
دون دراسة له .كذلك اإلشارة إلى االستدراك الرابع (مهما) كمثال لنقد ابن الهائم
للسجستاين دون دراسته .
ومــن هنــا يتبــين مفارقــة هــذه الرســالة لهــذا البحــث ،حيــث ارتكــز علــى حصــر
االستدراكات ودراستها وبيان الصحيح فيها.
( )1انظر :التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،أحمد بـن محمـد (815ه) ،تحقيـق عبـد القـادر محمـد
أحمد ،أم درمان اإلسالمية ،السودان ،رسالة دكتوراه2001 ،م ،ص.119
( )2انظر :المرجع السابق ،ص .120
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" التبيان يف تفسير ريب القرآن" البن الهائم ،تحقيـق :د .ضـاحي عبـدالباقي
محمد ،من منشورات دار الغرب اإلسالمي عام 2003م.
قدم الباحث بدراسة مختصرة عن ابن الهائم وكتابـه ،ثـم عـرف مختصـرا بالسجسـتاين
وكتابه ،ثم منهج ابن الهائم يف كتابه ،ثم أعقبه بكامل نص الكتاب محققًا.
وهذا الكتاب وإن كان أصل الدراسة؛ إال أنه لم ُي ِشر ألبتـة إلـى اسـتدراكات ابـن
الهــائم ،ويتبــين بــه مفارقتــه لهــذا البحــث؛ حيــث ارتكــز علــى حصــر االســتدراكات
ودراستها ،وإن وافقه يف دراسة المؤ ِّل َفين؛ إال إهنا من ضرورات البحث.
 التبيان يف تفسير ريب القرآن البن الهائم ،دراسة يف التطور الـدالل  ،لصـربي
محمــد القلشــي ،بحــث منشــور يف مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالمنصــورة يف جامعــة
األزهر ،العدد  ،26الجزء  ،2لعام 2006م.
بــدأ الباحــث دراســته بــالتعريف بــابن الهــائم ،ثــم بــالمراد بــالتطور الــداللي ،ثــم
الحديث عن توسيع الداللة وتعميمها ،ثـم الحـديث عـن تضـييقها وتخصيصـها ،ثـم
الحديث عن انتقالها.
ومفارقة هذه الدراسة لبحثنا اهرة ،فإهنا ر ّكزت على التطـور الـداللي عنـد ابـن
الهائم ،دون النظر إلى تعلق هذا الكتاب بكتاب السجستاين ،بل لم يكن كتـاب نزهـة
القلــوب مرجعــا لهــذا البحــث ،وهــذا البحــث كــان يف اســتدراكات ابــن الهــائم علــى
السجستاين.
 ابن الهائم وجهوده يف علـم النحـو واللغـة ،لنـواف بـن جـزاء الحـارثي ،بحـث
منشور يف مجلة العقيق ،العدد  ،62 ،61المجلد  ،31لعام 2007م.
بدأه مؤلفه بالتعريف بابن الهائم ،ثم دراسـة كتبـه ومناهجهـا ،وذكـر منهـا كتـاب
التبيان ،وقد أشار فيه إلى االستدراك الرابع (مهما) إشـارة سـريعة لبيـان معلـم مـن
( )1انظــر :ابــن الهــائم وجهــوده يف علــم النحــو واللغــة ،الحــارثي ،نــواف بــن جــزاء ،بحــث منشــور يف مجلــة
العقيق ،العدد  ،62 ،61المجلد  ،31لعام 2007م ،ص.126
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معالم منهجه ،وهو التعليق علـى كـالم السجسـتاين ،فلـم يحصـر االسـتدراكات ولـم
يدرسها ويبين صواهبا من عدمه ،وارتكز بحثنا علـى حصـر االسـتدراكات ودراسـتها
والرتجيح بينها.
ومن هنا تبين لنا مفارقة هذا البحث للدراسات السابقة ،وأهنا هتدف إلـى حصـر
استدراكات ابن الهائم واستنباط منهجه فيها ،ودراستها وبيان الراجح فيها.
وال يفــوتني أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لجامعــة الجــوف ممثلــة بعمــادة البحــث
العلمي على دعم هذا البحث ضمن مشاريع األبحاث المدعومة بـالرقم ،40/152
واهلل أسأل أن يوفقنا للسداد والرشاد وحسن العمـل ،وصـلى اهلل وسـلم وبـارك علـى
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

***
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التمهيد
توافر العلماء على التأليف يف التفسير قديما وحديثا ،منهم مـن ألـف ابتـداء كمـا
هو الحال يف تفاسير المتقدمين مجاهد (ت104هـ) ومقاتل (ت150هـ) ،ومنهم من
اختصر تفسيرا ألحد العلماء؛ كما فعل ابن أبي زمنين (ت399هـ) مـع تفسـير يحيـى
ابن سالم(ت200هـ) ،ومنهم من صـنع حاشـية وشـرحا لتفسـير مختصـر؛ كمـا فعـل
البارزي (ت738هـ) يف كتابه "البستان يف علوم القرآن" مع الواحـدي (ت468ه) يف
"الوجيز يف تفسير كتاب اهلل العزيـز" ،ومـنهم مـن أعـاد ترتيبـا؛ كمـا صـنع ابـن الهـائم
(ت815هـ) يف كتابه "التبيان يف تفسير غريب القرآن" مع السجستاين (ت330هـ) يف
كتابه "نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن".
ولما كان لك ٍل فهم يخصه –وفق مقومات وأسباب-؛ كان لالحق رأي يف بعض
ما يذهب إليه السابق ،فيكمل نقصه ويصلح خلله ،ويستدرك عليه خطأه.
من هنا هرت دراسات تعنى بجمع هذه االستدراكات ودراستها وبيـان منـاهج
العلماء فيها ،واستعراض أقوالهم وأدلتهم ومناقشتها والرتجيح بينها.

معنى االستدرا :
قــال الجرجــاين (ت816ه)" :االســتدراك :يف اللغــة طلــب تــدارك الســامع ،ويف
تو َّلـــدَ مـــن كـــالم ســـابق"  ،ويف المعجـــم الوســـيط :
االصـــطالح :رفـــع تـ ُّ
ــوه ٍم َ
والشيء ّ
"(استدرك) ما فات تداركهّ ،
بالشيء تداركه به ،وعليه القول؛ أصلح خطـأه،
أو أكمل نقصه ،أو أزال عنه لبسا".
وعليه فإن استدراك المفسر على آخر يكون برفع توهم يقع يف كالمه ،أو إصالح
( )1التعريفــات ،الجرجــاين ،علــي بــن محمــد (816هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
1403هـ ،ص.21
( )2المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،دار الدعوة ،د .ط ،د .ت.281 /1 ،
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خطئه ،أو إكمال نقصه ،أو إزالة لبسه.
وال يلزم من استدراك المتأخر علـى المتقـدم صـحة اسـتدراكه وسـالمته ،فربمـا
كان الحق مع المتقدم -السيما مع انتشار أصحاب األهـواء يف العصـور المتـأخرة،-
ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســات؛ الســتنباط منــاهج العلمــاء يف االســتدراكات،
ودراســـتها والرتجـــيح ،ومنهـــا هـــذه الدراســـة التـــي ســـتعرض -بـــإذن اهلل تعـــالى-
الستدراكات ابن الهائم على السجستاين يف كتابه "التبيان يف تفسـير غريـب القـرآن"،
واهلل المستعان وعليه التكالن.

***
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املبحث األول
الدراسة النظرية الستدراكات ابن اهلائم على السجستاني
املطلب األول :السجستاني وكتابه "نزهة القلوب يف تفسري غريب
القرآن":
أوالا :التعريف بالستجستايف:
هو أبو بكر محمد بن ُع َز ْي ٍز السجستاين  .وقد اخ ُتلف يف اسم أبيه اختالفا كثيرا
هل هوُ :ع َز ُيز بالزاي ،أم ُع َز ْير بالراء؟ ،وال تكاد تجد ترجمة لـه إال ويـذكر فيهـا هـذا
الخالف ،حتى طغى عليها ،وبناء عليه فقد اختلفت نسبته إلى ال ُع َز ْيزي ،أو ال ُع َز ْيري.
تتلمذ على يـد أبـي بكـر محمـد بـن القاسـم األنبـاري المقـرئ النحـوي الحـافظ
(ت328هـ)  ،وقد عرض عليه كتابه ،فصححه له وأصـلح مواضـع منـه مـدة تأليفـه
خمس عشرة سنة .

( )1انظــر :نزهــة األلبــاء يف طبقــات األدبــاء ،األنبــاري ،عبــد الــرحمن بــن محمــد (577ه) ،تحقيــق إبــراهيم
السامرائي ،مكتبة المنار ،الزرقـاء/األردن ،الطبعـة الثالثـة1405 ،ه ،ص ،231وإكمـال اإلكمـال ،ابـن
نقطة ،محمد بن عبـد الغنـي (629ه) ،تحقيـق د .عبـد القيـوم عبـد ريـب النبـي ،جامعـة أم القـرى ،مكـة
المكرمة ،الطبعة األولى1410 ،ه ،163/4 ،وسير أعالم النبالء ،الذهبي ،محمد بـن أحمـد (748ه)،
دار الحـديث ،القـاهرة1427 ،ه ،456/11 ،والــوايف بالوفيـات ،الصـفدي ،خليــل بـن أيبــك (746ه)،
تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصـطفى ،دار إحيـاء الـرتاث ،بيـروت ،د.ط1420 ،ه ،70/4 ،وبغيـة
الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ،السيوطي ،عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر (911ه) ،تحقيـق محمـد أبـو
الفضل ،المكتبة العصـرية ،لبنـان ،د .ط ،171/1 ،وطبقـات المفسـرين ،الـداوودي ،محمـد بـن علـي
(945هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيـروت ،د.ط ،195/2 ،واألعـالم ،الزركلـي ،خيـر الـدين بـن محمـود
(ت1396ه) ،دار العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر2002 ،م.268/6 ،
()2انظر :سير أعالم النبالء ،الذهبي ،489/11 ،وبغية الوعاة ،السيوطي.212/1 ،
( )3انظر :طبقـات الحنابلـة ،ابـن أبـي يعلـى ،محمـد بـن محمـد (526ه) ،تحقيـق محمـد حامـد الفقـي ،دار
المعرفـــة ،بيـــروت ،د.ط ،د.ت ،73-69/2 ،وســـير أعـــالم النـــبالء ،الـــذهبي ،489/11 ،والـــوايف
بالوفيات ،الصفدي.71/4 ،
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وقد برز من تلميذه ثالثة كلهم رووا عنه هذا الكتاب  ،وهم:
 .1أبو عبد اهلل عبيد اهلل بـن محمـد ابـن بطـة العكـربي ،اإلمـام الفقيـه الحنبلـي،
(ت387هـ) .
 .2أبو عمرو عثمـان بـن أحمـد بـن سـمعان المجاشـي البغـدادي المقـرئ( ،ت
367هـ) .
 .3أبـــو أحمـــد عبـــد اهلل بـــن الحســـين الســـامري البغـــدادي ،شـــيخ القـــراء،
(ت386هـ) .
أما مؤلفاته :فهذا الكتاب الذي هو أصل كتاب التبيان البن الهـائم ،وقـد سـماه:
"نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن".
وكتاب آخر بعنوان" :معرفة اشتقاق أسماء نطق هبـا القـرآن وجـاءت هبـا السـنن
واألخبار"  ،ذكر محققه /سليمان بن حمد الصقري أن جميع المصادر لم تذكر هـذا
الكتاب ،إال أن بعضها أشار إليه ،ورجح المحقق أن يكون هو هذا الكتاب .
كـان عالمــا متقنــا متواضــعا ،شــهد لــه العلمــاء بالفضــل والخيــر وإتقــان التــأليف
وضبطه .
( )1انظر :برنامج التجيبي ،التجيبي ،القاسم بن يوسف (730ه) ،تحقيق عبدالحفيظ منصور ،الـدار العربيـة
للكتــــاب ،ليبيــــا/تونس ،د.ط1981 ،م ،ص ،47وبغيــــة الوعــــاة ،الســــيوطي ،171/1 ،وطبقــــات
المفسرين ،الداوودي.196/2 ،
( )2انظر :الوايف بالوفيات ،الصفدي.271/19 ،
( )3انظر :تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم ،الذهبي ،محمد بن أحمـد (748ه) ،تحقيـق د .بشـار
عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى2003 ،م.269/8 ،
( )4انظر :سير أعالم النبالء ،الذهبي.455/12 ،
( )5انظــر :معرفــة اشــتقاق أســماء نطــق هبــا القــرآن وجــاءت هبــا الســنن واألخبــار وتأويــل ألفــاظ مســتعملة،
السجستاين ،محمد بن عزيز ،تحقيق سليمان بن حمد الصقري ،رسالة ماجسـتير ،كليـة أصـول الـدين،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1405 ،ه .ص.21 ،20
( )6انظر :نزهة األلباء يف طبقات األدبـاء ،األنبـاري ،ص ،231وبرنـامج التجيبـي ،التجيبـي ،ص ،47وسـير
أعالم النبالء ،الذهبي ،455/12 ،وبغية الوعاة ،السيوطي.171/1 ،
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تويف -رحمه اهلل -سنة ثالثمائة وثالثين للهجرة .

ثانيًا :التعريف بكتاب" :نزهة القلوب يف تفسير ريب القرآن":
ذكرت جميع المصادر التي ترجمت للسجستاين أن له مصنفًا يف غريب القرآن،
وقد نص بعضها على أن اسمه (نزهـة القلـوب يف تفسـير غريـب القـرآن)  ،واكتفـى
أكثرها بذكر موضوعه وأن له مصنفا يف غريب القرآن .
ألفه يف خمس عشرة سنة ،يراجعه ويزيد فيه ،ويعرضه على شيخه ابن األنباري،
فيصلحه له ويصوبه  ،وقد كثرت نسـخه الخطيـة حتـى بلغـت 99نسـخة منتشـرة يف
أصقاع المعمورة .
( )1انظر :سير أعالم النبالء ،الذهبي ،456/11 ،والوايف بالوفيات ،الصفدي ،71 ،70/4 ،وبغيـة الوعـاة،
السيوطي ،171/1 ،وطبقات المفسرين ،الداوودي.196/2 ،
( )2انظر :فهرسة ابن خير اإلشبيلي ،اإلشبيلي ،محمـد بـن خيـر (575ه) ،تحقيـق محمـد فـؤاد منصـور ،دار
الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1419 ،ه1998/م ،ص ،94وبرنــامج التجيبــي ،التجيبــي،
ص.46
( )3انظر :اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماء والكنـى واألنسـاب ،ابـن مـاكوال،
علــي بــن هبــة اهلل (475ه) ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1411 ،ه1990/م،5/7 ،
والمنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعاين ،الســمعاين ،عبــدالكريم بــن محمــد (562ه) ،تحقيــق موفــق
عبــداهلل ،دار عــالم الكتــب ،الريــاض ،الطبعــة األولــى1417 ،ه ،ص ،811ونزهــة األلبــاء يف طبقــات
األدبــاء ،األنبــاري ،ص ،231وإكمــال اإلكمــال ،ابــن نقطــة ،162/4 ،وتــاريخ إربــل ،ابــن المســتويف،
المبــارك بــن أحمــد (637ه) ،تحقيــق ســامي الصــقار ،دار الرشــيد للنشــر ،العــراق ،د.ط1980 ،م،
 ،401/1وتــاريخ اإلســالم ،الــذهبي ،615/7 ،والــوايف بالوفيــات ،الصــفدي ،271/19 ،وتوضــيح
المشــتبه يف ضــبط أســماء الــرواة وأنســاهبم وألقــاهبم وكنــاهم ،ابــن ناصــر الــدين ،محمــد بــن عبــداهلل
(ت842ه) ،تحقيق محمد العقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعـة األولـى1993 ،م،271/6 ،
وبغية الوعاة ،السيوطي.171/1 ،
( )4انظــر :تــاريخ اإلســالم ،الــذهبي ،615/7 ،والــوايف بالوفيــات ،الصــفدي  ،271/19وبغيــة الوعــاة،
السيوطي ،171/1 ،وطبقات المفسرين ،الداوودي.196/2 ،
( )5انظر :نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجسـتاين ،محمـد بـن عزيـز (330ه) ،تحقيـق د .يوسـف
المرعشلي ،دار المعرفة ،بيروت ،الطبعة األولى1410 ،ه ،ص.33
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وقد ابتكر منهجا جديدا يف تصنيف هـذا المعجـم ،حيـث رتـب األلفـاظ الغريبـة
على طريقـة التصـنيف األلفبـائي مـع تجريـد أولـه مـن أل التعريـف أو الم التعليـل أو
حروف العطف ،وإبقـاء الكلمـة علـى هيئتهـا ،كـل حـرف يقسـمه إلـى ثالثـة أبـواب،
المفتوح ثم المضموم ثم المكسـور ،يسـير يف ترتيـب الكلمـات داخـل البـاب يف أول
ورود لــه علــى ترتيــب المصــحف ،وربمــا خــالف طريقتــه التــي التزمهــا ،ممــا يــوهم
الباحث يف كتابه أن هذه الكلمة غير موجودة ،مع أنه فسرها يف موضع آخر ،بـل ربمـا
وضعها يف باب من أبواب الحرف بناء على قراءة من القراءات.
نقــل فيــه عــن الكســائي (ت189هـــ)  ،وعــن ثعلــب(ت291هـــ) ،وعــن أبــي
عمرو(ت344هـ) المعروف بغالم ثعلب ،وعن الفراء (ت207هـ) ،وعن أبي عبيـدة
معمر بن المثنى (ت209هـ) ،وعن الزجاج (ت311هـ).
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املطلب الثاني
ابن اهلائم وكتابه "التبيان يف تفسري غريب القرآن"
أوالا :التعريف بابن الهائم:
هو أبو العباس أحمد بن محمد بـن عمـاد الـدين بـن علـي القـرايف المصـري ثـم
المقدسي الشافعي ،شهاب الدين المعروف بـابن الهـائم ،ولـد سـنة 753هــ ،وقيـل:
756هـ .
فأما القرايف؛ فنسبة إلى القرافة الصغرى أحد أحيـاء القـاهرة  ،وأمـا المصـري؛
فنسبة إلى مصر بلد مولده ونشأت  ،وأما المقدسي؛ فنسبة إلى بيت المقدس انتقـل
إليها وفيها تـويف  ،أمـا الشـافعي؛ فنسـبة إلـى مذهبـه وإليـه انتهـت مشـيخة الشـافعية
بالقدس .
األميـوطي (ت779ه) ،وتفقـه علـى سـراج الـدين البلقينـ ّـي
وسـمع مـن الجمـال
ّ
(ت805هـ) .

( )1انظر ترجمته يف :إنباء الغمر بأبناء العمر ،ابن حجر ،أحمد بن علـي (852ه) ،تحقيـق د .حسـن حبشـي،
لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،مصر ،د .ط1389 ،ه ،525 /2 ،وطبقات الشافعية ،ابن قاضـي شـهبة،
أبــوبكر بــن أحمــد (851ه) ،تحقيــق د .الحــافظ عبــدالعليم خــان ،دار عــالم الكتــب ،بيــروت ،الطبعــة
األولى1407 ،ه ،18 ،17 /4 ،وهبجة النا رين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين ،الغـزي،
محمد بن أحمد (864ه) ،دار ابن حزم ،بيروت ،الطبعة األولـى1421 ،ه ،ص  ،142والضـوء الالمـع
ألهل القرن التاسع ،السخاوي ،محمد بن عبدالرحمن (902ه) ،دار ومكتبة الحياة ،بيروت ،د .ط ،د.
ت ،158 ،157 /2 ،وطبقات المفسرين ،الداوودي ،84 ،82 /1 ،والبدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد
القرن السابع ،الشوكاين ،محمد بن علي (1205ه) ،دار المعرفة ،بيروت ،د.ط.118 ،117 /1 ،
( )2انظر :طبقات المفسرين ،الداوودي.83 /1 ،
( )3انظر :إنباء الغمر بأبناء العمر ،ابن حجر ،525 /2 ،والبدر الطالع ،الشوكاين.117 /1 ،
( )4انظر :المراجع السابقة.
( )5انظر :هبجة النا رين ،الغزي ،ص  ،142والبدر الطالع ،الشوكاين.117 /1 ،
( )6انظر :الضوء الالمع ،السخاوي ،157 /2 ،والبدر الطالع ،الشوكاين.117 /1،
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وعليـه تخـرج علمـاء بيـت المقـدس بعــده ،مـنهم :ابنـه محمـد الـذي كـان نــادرة
عصره ،فأثكله واحتسبه وصرب ،ومنهم :ابن حجـر العسـقالين (ت852ه) لقيـه ببيـت
المقدس وأفاد منه .
له تآليف كثيرة سارت هبا الركبـان منهـا :التبيـان يف تفسـير غريـب القـرآن –وهـو
المسـمى
كتابنا ،-وترغيب الـرائض يف علـم ا ْلفـرائض ،مختصـر تلخـيص ابـن البنـاء
ّ
المسمى ب"تحفة الطـالب" شـرحها ،
بالحاوي ،نظم قواعد اإلعراب البن هشام
ّ
وغيرها كثير.
أثنى العلماء عليه كثير اا ،قال فيه أبو الربكات الغزي (ت" :)864اإلمام العالمـة
المتف ـنّن يف العلــوم الشــرعية وشــيخ الشــافعية بالقــدس  ...وكــان لــه -رحمــه اهلل-
محاسن كثيـرة وعنـده ديانـة متينـة ،فجمـع علـى علمـه وفضـله ودينـه... ،وكـان آمـرا
بالمعروف ناهيا عن المنكر" .
حق عالمـة يف
وقال فيه السخاوي (ت902ه)" :كان خيرا مهابا معظما قواما بـا ْل ّ
وإعرابه وغير ذلك" .
ا ْلف ْقه وفرائضه والحساب وأنواعه والنحو ْ
تويف –رحمه اهلل -ببيت المقدس سنة 815ه .

ثانيًا :التعريف بكتاب :التبيان يف تفسير ريب القرآن:
نص ابن الهائم يف مقدمته على تسميته ،قال" :وسميته :التبيان يف تفسـير غريـب
القرآن" .
( )1انظر :هبجة النا رين ،الغزي ،ص  ،142الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،السخاوي.158 /2 ،
( )2انظر :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،السخاوي ،158 /2 ،والبدر الطالع ،الشوكاين.118 /1 ،
( )3هبجة النا رين ،الغزي ،ص .142
( )4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،السخاوي.157 /2 ،
( )5انظر :هبجة النا رين ،الغزي ،ص  ،142وطبقات الشافعية ،ابن قاضى شهبة.17 /4 ،
( )6التبيان يف تفسـير غريـب القـرآن ،ابـن الهـائم ،أحمـد بـن محمـد (815هــ) ،تحقيـق ضـاحي عبـد البـاقي
محمد ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى2003 ،م ،ص.43
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وسبب تأليفه له :إعادة ترتيب كتاب اإلمام السجستاين "نزهة القلوب يف تفسـير
غريب القرآن"  ،مع الزيادة والتبيين ،غايتـه يف ذلـك تسـهيل مطالعتـه وتتمـيم فائدتـه،
وتيسير الوصـول إلـى معنـى الغريـب ،مـع الحـرص علـى إبقـاء عبـارة السجسـتاين يف
األعم األغلب.
وقد رتب ابن الهائم كتابه وفـق ترتيـب المصـحف ،فقـد جعـل األصـل يف ذلـك
كتاب السجستاين ،فيأخذ اللفظة الغريبة وفق ترتيبها يف السورة ثم السورة التي بعدها
على ترتيب المصحف ،بغض النظر عن ترتيب السجستاين المبني على األلفبائي ،ثم
يزيد ما يراه متمما للفائدة ،قال" :فرأيت أن أجمع ما تفرق من غريب كل سورة فيمـا
هو كالفصل ،مع زيادة أشياء يف بعض المواضع على األصل؛ لتسهل مطالعتـه ،وتـتم
فائدته"  ،ويميز هذه الزيادة بعالمة (ز ، )5قال" :والمزيد وإن ارتـبط باألصـل يف
العبارة؛ فيكفيه للتمييز بينهما زاي ودارة" .
وقد ذكر ابن الهائم ألفا ا لم يوردها السجستاين يف كتابه ،بناء على مـا قصـده يف
بيان الغريب ،والغرابة أمر نسبي ،فما لم يكن غريبا يف زمان قد يكـون غريبـا يف آخـر،
وربما هر لدى عالم معنى لم يظهر آلخر.
وهذه الزيادات–يف األعـم األغلـب -إكمـال لبيـان الغريـب ،سـواء بيـان الكلمـة
القرآنية ،أم بيان كالم السجستاين ،وربما كانت لمخالفته –وهو قليل جـدا ،-فيتعقبـه
بصيغة من صيع التعقب واالستدراك.
أمـا مصــادره فكثيــرة ،تنوعـت يف التفســير واللغــة والحـديث والفقــه ،نــص علــى
( )1المرجع السابق.
( )2يشير بحرف الزاي إلى الزيادة ،وبالدارة الفصل بين الكالمين ،وقد درج العلماء سـابقا علـى اسـتعمالها
يجعل بـ ْين ّ
يف الفصل بين الكالمين وبين الحديثين ،قال السيوطي" :ينْبغي ْ
كـل حـديث ْين دائـرة ،نقـل
أن ْ
ذلك ع ْن جماعات من ا ْلمتقدّ مين" ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،السيوطي ،عبـد الـرحمن
بن أبي بكر (911ه) ،تحقيق نظر بن محمد الفاريابي ،دار طيبة ،د.ط ،د.ت.502 /1 ،
( )3التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص.43
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بعضــها ،وأبرزهــا :العــين للخليــل(ت170هـــ) ،والزاهــر يف معــاين الكلمــات التــي
يســتعملها النــاس لألنبــاري (ت328ه ــ) ،وهتــذيب اللغــة لألزهــري (ت370ه ــ)،
والتــذكرة ألبــي علــي الفارســي (ت377هـــ) ،وســر صــناعة اإلعــراب البــن جنــي
(ت392هــــ) والصـــحاح للجـــوهري (ت 393هــــ) ،ومجمـــل اللغـــة البـــن فـــارس
(ت395هـ) ،وديوان األدب للفارابي (ت 399هـ) ،والوسيط للغزالي (ت505هـ)،
والكشــاف للزمخشــري (ت538ه ــ) ،والروضــة للنــووي (ت676ه ــ) ،والتــدريب
للبلقيني (ت724هـ) ،والغرر المرضية البنه محمـد (ت798هــ) ،وشـرح البخـاري
والقــاموس المحــيط للفيروزآبــادي (ت817ه ــ) ،والتعليــق علــى الحــاوي الصــغير
وشرح الكفاية يف الفرائض للمؤلف نفسه ،وشرح األربعين النوويـة للمؤلـف نفسـه،
وغيرها مما لم يصرح به كثير ،يفيد موسوعيته ،وكثرة علومه وتفننه ،مما أكسب هذا
السفر أهمية وسعة بيان يف اختصار.
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املطلب الثالث :االستدراكات عند ابن اهلائم
أوالا :صيغ االستدرا عند ابن الهائم:
تعددت عبارات ابن الهائم يف استدراكه على السجستاين ،وقد أتت-على سـبيل
الحصر -على النحو اآليت:
( .1فيــه ن ــر) وقــد ورد اســتعمالها يف موضــعين بــاختالف متعلقهــا ،األول:
حــديثي ،قــال" :ويف صــحة الحــديث نظــر"  ،والثــاين :تفســيري ،قــال" :ويف تفســير
الخطبة بما ذكر نظر" .
( .2ينبغ ) استعملها مرة واحدة على سبيل بيان األكمل ،قال" :ينبغي أن تقول
المنـزل علـى
المنزل على محمـد صـ ّلى اهلل عليـه وسـ ّلم ليتم ّيـز بـذلك عـن
ّ
كتاب اهلل ّ
موسى وعيسى وغيرهما" .
( .3الصحيح) وقد استخدمها مرتين يف نفس الموضع؛ لتشعب االستدراك إلى
مسألتين ،قال يف بيان معنى كلمة (مهما)" :والصحيح أهنا بسـيطة ال مركبـة مـن (مـا)
الشرطية و(ما) الزائدة -كما قـال ،-وال مـن (مـه) و(مـا) الشـرطية خالفـا لمـن زعـم
للسهيلي" .
ذلك ،والصحيح أن (مهما) اسم خالفا ّ
تجوز السجستاين
( .4فيه تساهل) وقد استعملها يف نفس الموضع السابق لبيان ّ
يف اإلطــالق ،وأن التحقيــق عــدم صــحته ،قــال" :وتعبيــر العزيــزي بحــروف الجــزاء
فيه تساهل" .
( .5ويشـــكل عليـــه) اســـتعملها مـــرة واحـــدة ،وذلـــك بـــاإليراد علـــى تفســـير
( )1التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص.54
( )2المرجع السابق ،ص .111
( )3المرجع السابق ،ص .103
( )4المرجع السابق ،ص .169
( )5المرجع السابق ،ص .169
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السجســتاين ،قــال" :ويشــكل عليــه قولــه تعــالى :ﱡﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ[اإلنســان:
. "]21
 .6نف المانع ،وقد استعملها مرة واحدة يف نفي المانع من إرادة المعنـى الـذي
دلت عليه اآلية ،قال" :وليس فيه شيء من االمتناع عن المراد به" .
( .7وهو ال اهر) واستعملها مرة واحدة أيضا ،قال يف بيان المراد برحلة الشتاء
والصيف" :المشهور العكس وهو الظاهر" .
 .8إيــراد أمثلــة زائــدة علــى حصــر السجســتايف ،وقــد رود يف موضــعين بــ ّين
السجستاين االمتناع يف غيرها ،فأورد ابن الهائم ما يدل على عدم صحة هذا الحصـر،
قــال السجســتاين يف الموضــع األولَ " :و َلـ ْي َس فِــي النعــوت فعلــى"  ،فاســتدرك ابــن
الهائم بقوله" :يقال :رجل كيصى :أي يأكل وحده ،فهذا فِعلى وهو صـفة"  ،وقـال
ِ
ــر َأة
يف الموضــع الثــاينَ " :ولــم تبــدل مــن ا ْل َم ْف ُت َ
وحــة إِ َّال فــي حــرفين( :أحــد)َ ،وا ْم َ

(سـر الصـناعة) (أجمـا) يف
( َأنَاة)"  ،فاستدرك ابن الهائم بقوله" :وزاد أبو الفتح يف ّ
ــخاوي زاد علـــى ذلـــك يف
السـ
ّ
(وجـــم)  ...و(أســـماء) يف (وســـماء) ،وأحســـب أن ّ
(مختصر سر الصناعة)" .

ثانيًا :منهج ابن الهائم يف االستدراكات:
استدرك ابن الهائم على السجستاين يف عشرة مواضع ،منهـا مـا كـان صـريحًا يف
االستدراك ومنها ما هو إيماء إليه ،وأبرز معالم منهجه يف ذلك على النحو اآليت:
( )1التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم  ،ص .218
( )2المرجع السابق ،ص .307
( )3المرجع السابق ،ص .352
( )4نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .315
( )5التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .304
( )6نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .88
( )7التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .355 -354
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 على طريقة أصل الكتاب فقد جاءت تعليقات ابن الهائم مختصـرة ،ومـن هنـا
فإن استدراكاته أيضا كانت مختصرة بعيـدة عـن التطويـل وسـرد األدلـة ،ويظهـر هـذا
فيما سيأيت يف االستدراكات يف المبحث الثاين إن شاء اهلل تعالى.
 تنوعت استدراكات ابـن الهـائم فمـن جانـب يبـين خطـأ القـول ،كقولـه" :ويف
صحة الحديث نظر"  ،وقوله" :وتعبير العزيـزي بحـروف الجـزاء فيـه تسـاهل" ،
ومن جانب آخر يبين صحة ما ذهب إليـه ،كقولـه" :والصـحيح أهنـا بسـيطة ال مركبـة
 ، "...وقوله" :المشهور العكس وهو الظاهر"  ،ولعله -واهلل أعلم -قصد بصيع
تضعيف القول حين ال يكون الخالف قويا ،أو أن ال يرد خالف أصال ،فمثال تضعيفه
إلرادة التزويج بالخطبة؛ لم يقل به أحد ،فقصـد إلـى تضـعيف هـذا القـول أو التعبيـر
عنه .ثم إنه يستعمل صيع تصحيح ما ذهب إليه حال وجود خالف ،فهـو هبـذا يختـار
قوال من األقوال ويصححه.
 يؤخذ عليه استدراكه بالتضعيف لما حقه البيان ،كاستدراكه تفسير السجستاين
للخطبة بالتزويج  ،ذلك أنه لم يقل أحد بـأن الخطبـة يف العقـد وقـوع عقـد النكـاح،
وإنما طلبه بالتعريض به ،فكان األولى أن يبين قصده وأنه عرب عنه بغايته.
 ربما أورد آية مستدركا هبـا ،فعنـد بيـان السجسـتاين لمعنـى األسـاور وأهنـا مـن
الذهب خاصة قـال" :ويشـكل عليـه قولـه تعـالى :ﱡﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ[اإلنسـان:
. "]21
 تجلت براعته اللغوية ،وهذا اهر يف زياداته على كالم السجستاين يف الكتاب
( )1التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم  ،ص .54
( )2المرجع السابق ،ص .169
( )3المرجع السابق ،ص .169
( )4المرجع السابق ،ص .352
( )5انظر :ص 23من هذا البحث.
( )6التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .218
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عامة ،ويف االستدراكات بشـكل خـاص ،ولـذا فـإن غالـب اسـتدراكاته كانـت لغويـة،
ومن ذلك قوله يف معنى (مهما)" :والصحيح أهنا بسيطة ال مركبـة مـن (مـا) الشـرطية
و(مــا) الزائــدة -كمــا قــال ،-وال مــن (مــه) و(مــا) الشــرطية خالفــا لمــن زعــم ذلــك،
للسهيلي" .
والصحيح أن (مهما) اسم خالفا ّ
هذه هي أبرز معالم منهجه يف االستدراك ،وإن كان قليال إال أنه يـدل علـى سـعة
علمه ودقة لحظه ،واهلل تعالى أعلم.

***

( )1المرجع السابق ،ص .169
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املبحث الثاني
الدراسة التطبيقية الستدراكات ابن اهلائم على السجستاني
املطلــــب األول :اســــتدران ابــــن اهلــــائم عنــــد قولــــه تعــــاىل:

ﭐﱡﱠ

ﱡﱠ[البقرة]19 :
اهلل َع َل ْي ِـه َو َسـ َّل َم َ -أنـه َق َ
ـال:
 قال السجستاين" :رعـدُ :ر ِو َي َعـن ال َّنبِـي َ -صـ َّلى ُ

((إِن اهلل عز ّ
الس َحاب فينطق أحسن النُّ ْطق ،ويضـحك أحسـن الضـحك،
وجل ينشل َّ
الر ْعد ،وضحكه ا ْل َب ْرق))" .
فمنطقه َّ

 قــال ابــن الهــائم بعــد أن أورد نــص كــالم السجســتاين" :ويف صــحة الحــديث
نظر" .

تحرير االستدرا ودراسته:
أورد السجستاين الحديث مستشهدا به على معنى الرعد والربق ،وأن الرعد هـو
منطق السحاب ،وأن الربق هو ضحكه.
و اهر عبارة ابن الهائم رد الحديث باإلشارة إلى ضـعفه ،قصـد مـن ذلـك بيـان درجـة
الحديث وليس تقوية معنى الرعـد والـربق أو تضـعيفه ،بـدليل أنـه ذكـر يف زيادتـه أنـه جمـع
الرعـد أقـوال
مسـمى ّ
األقوال يف معنى الرعد والربق يف موضع آخر ،قـال" :وللمفسـرين يف ّ

مسمى الربق ب ّلغتها ستة ،وقد بينتها يف موضع آخر"  ،ولـم يـذكرها ولـم
ب ّلغتها سبعة ،ويف ّ
يرجح فيما بينها ،فتبين أن المقصد هو بيان درجة الحديث.
والحــديث رواه أحمــد (ت241هـــ) يف مســنده قــال" :حــدثنا يزيــد  ،أخربنــا
( )1نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .242 ،241
( )2التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص.54
( )3المرجع السابق.
( )4يزيد بن هارون بن زاذان السلمي ،تويف سنة 206ه ،قال ابن حجر" :ثقة متقن عابد" ،تقريب التهـذيب،
ابــن حجــر ،أحمــد بــن علــي (852ه) ،تحقيــق محمــد عوامــة ،دار الرشــيد ،ســوريا ،الطبعــة األولــى،
1406ه1986/م ،ص .606
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إبــراهيم بــن ســعد  ،أخــربين أبــي  ،قــال :كنــت جالســا إلــى جنــب حميــد بــن عبــد
الرحمن يف المسجد ،فمر شيخ جميل من بني غفار ويف أذنيه صمم ،أو قال :وقـر،
أرسل إليه حميد ،فلما أقبل قال :يـا ابـن أخـي ،أوسـع لـه فيمـا بينـي وبينـك ،فإنـه قـد
صحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجاء حتـى جلـس فيمـا بينـي وبينـه ،فقـال لـه
حميد :حدثني بالحديث الـذي حـدثتني عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم فقـال
الشــيخ :ســمعت رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم يقــول" :إن اهلل ينشــل الســحاب،
فينطق أحسن المنطق ،ويضحك أحسن الضحك".
والحديث أخرجه الطحاوي(ت321هـ) يف "شرح مشكل اآلثار"  ،والعقيلـي
(ت322هـــ) يف "الضــعفاء"  ،واآلجــري (ت360هـــ) يف "الشــريعة"  ،والبيهقــي
(ت458هـ) يف "األسماء والصفات"  ،من طرق عن إبراهيم بن سعد به.
وبدراسة سنده تبين أن رجاله كلهم ثقات ،قـال الهيثمـي (ت807هــ)" :رجالـه
رجال الصحيح"  ،وقد اتصل سنده وليس فيه إال جهالة الصحابي وال تضر جهالـة
( )1هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عـوف ،تـويف سـنة 183هــ ،وقيـل :بعـدها ،قـال ابـن
حجر" :ثقة حجة ُت ُك ِّلم فيه بال قادح" ،المرجع السابق ،ص .89
( )2هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ،تويف سنة 125ه ،وقيل :بعدها ،قال ابن حجر" :كان ثقة
فاضال عابدا" ،المرجع السابق ،ص .230
( )3هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف ،تويف سنة  ،105قال ابن حجر" :ثقة" ،المرجع السابق ،ص .182
( )4انظر :شرح مشكل اآلثار ،الطحاوي ،أحمد بن محمد (321هـ) ،تحقيـق شـعيب األرنـاؤوط ،مؤسسـة
الرسالة ،الطبعة األولى1415 ،هـ1994/م.217/13 ،
( )5انظــر :الضــعفاء الكبيــر ،العقيلــي ،محمــد بــن عمــرو(322ه) ،تحقيــق عبــدالمعطي أمــين قلعجــي ،دار
المكتبة العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1404 ،هـ1984/م.35/1 ،
( )6انظــر :الشــريعة ،اآلجــري ،محمــد بــن الحســين (360ه) ،تحقيــق د .عبــداهلل الــدميجي ،دار الــوطن،
الرياض ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999/م.1066/2 ،
( )7انظــر :األســماء والصــفات ،البيهقــي ،أحمــد بــن الحســين (458ه) ،تحقيــق عبــداهلل الحاشــدي ،مكتبــة
السوادي ،جدة ،الطبعة األولى1413 ،هـ1993/م.413/2 ،
( )8مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي ،علي بن أبي بكر (807هـ) ،تحقيق حسام الدين القدسي ،مكتبة
القدسي ،القاهرة ،د.ط1414 ،هـ1994/م.216/2 ،
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الصحابة ،قال األلباين (ت1420ه)" :قلت :وهذا إسناد صحيح ،رجاله ثقات رجال
الشيخين ،وجهالة الصحابي ال تضر" .
ولم أقف على من أشار إلى ضعفه إال ابن الهائم.
الخلصة :أن الحديث صحيح ،وأن استدراك ابن الهـائم لـيس يف محلـه ،ولعلـه
لم يقـف علـى الحـديث يف مظانـه ،علـى أن اطـالق الحكـم يفيـد ضـعفه ولـيس عـدم
الوقوف عليه ،واهلل تعالى أعلم.

املطلــب الثــاني:

اســتدران ابــن اهلــائم عنــد قولــه تعــاىل :ﭐﱡﲊ ﲋ

ﲌﱠ[البقرة]185 :

جــل وعــز َخاصــةَ ،ال يســمى بِ ِ
ــه
َّ
اســم كتــاب اهلل ّ َ
ُ
 قــال السجســتاينُ " :ق ْــرآنْ :
َغيره" .
المنزل علـى محمـد صـ ّلى اهلل
 قال ابن الهائم بعده" :ينبغي أن تقول كتاب اهلل ّ
المنزل على موسى وعيسى وغيرهما" .
عليه وس ّلم ليتم ّيز بذلك عن ّ

تحرير االستدرا ودراسته:
عرف السجستاين (القرآن) بذكر بعض قيود التعريف فاقتصر يف تعريفه على أنـه
ّ
(كتاب اهلل جل وعز) ،واستدرك ابن الهائم بما ينبغي أن ينص عليه يف التعريف حتـى
ال يدخل فيه غيره من الكتب السماوية ،وذلك بتقييده :بما نزل على محمد .
المعرف ،مانعـة لـدخول غيـره فيـه،
ومعلوم أن التعريف له قيود جامعة لصفات
ّ
وقد اختلفـت عبـارات العلمـاء مـن األصـوليين والفقهـاء والمتكلمـين واللغـويين يف
( )1سلسلة األحاديث الصـحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها ،األلبـاين ،محمـد ناصـر الـدين (1420هــ)،
مكتبة المعارف ،الطبعة األولى ،د.ت.229 /4 ،
( )2نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .380
( )3التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .103
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تعريف القرآن ،وغالب تعريفاهتم متقاربة يف ألفا ها ،ينقلها بعضـهم عـن بعـض ،مـع
زيــادة يف بعــض القيــود ونقــص ،ومنشــأ هــذا االخــتالف يف اعتبــار بعــض الخصــائص
قيـودا ،أو زيـادة بيـان لقيـد بقيـد آخـر ،ذلـك أن للقـرآن خصـائص كثيـرة اخـتص هبـا،
فاقتصـر بعضـهم علـى ذكـر خصيصـة ال يـذكرها اآلخـر ،إضـافة إلـى أن بيـان مســمى
جزئي ينطبق على ذلـك الجـزء وعلـى غيـره يصـعب تمييـزه إال معهـودا يف الـذهن أو
مشارا إليه ،يقول د .محمد عبداهلل دراز –رحمه اهلل( -ت1377هـ)" :لما كان القرآن
هبذا المعنى األسمى جزئ ًّيا حقيق ًّيا؛ كان من المتعذر تحديده بالتعارف المنطقية ذات
األجنــاس والفصــول والخــواص ،وذلــك شــأن كــل الجزئيــات الحقيقيــة ،ال يمكــن
ممـاثال لــه يف ذلــك
ا
تحديـدها هبــذا الوجـه؛ ألنــه يقبــل االنطبـاق علــى كـل مــا يفــرض
مميـزا لـه عـن جميـع مـا عـداه ،فـال
الوصف ذهناا وإن لم يوجد يف الواقـع فـال يكـون
ا
حاضرا يف الحس ،أو معهـو ادا
صحيحا .وإنما يحدد الجزئي باإلشارة إليه
يكون حدًّ ا
ا
ا

يف الذهن ،فإذا أردت تعريف القرآن تعري افا تحديد ًّيا فال سبيل لذلك إال بأن تشير إليه
مكتو ابا يف المصحف أو مقرو اءا باللسان ،فنقول :هو ما بين هاتين الـدفتين ،أو تقـول:
هو (بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين  ...إلـى :مـن الجنـة والنـاس).
أما ما ذكره العلماء من تعريفه باألجناس والفصول كما تعرف الحقائق الكلية؛ فإنمـا
أرادوا بـه تقريـب معنــاه وتمييـزه عــن بعـض مــا عـداه ممــا قـد يشــاركه يف االسـم ولــو
توهما؛ ذلك أن سائر كتب اهلل تعالى واألحاديث القدسية وبعـض األحاديـث النبويـة
ا

تشارك القرآن يف كوهنا وح ايا إله ًّيا ،فربما ن ٌّ
أيضـا،
ان أهنا تشـاركه يف اسـم القـرآن ا
فأرادوا بيان اختصاص االسم به ببيان صفاته التي امتاز هبا عن تلك األنواع" .
فتعــددت التعريفــات لهــذه االعتبــارات ،وقــد بســط القــول فيهــا يف كتــب علــوم
القرآن بما يغني عن إعادته هنـا ،والـذي يهمنـا هـو هـل اسـتدراك ابـن الهـائم علـى
( )1النبـأ العظـيم نظـرات جديـدة يف القـرآن الكـريم ،دراز ،محمـد بـن عبـداهلل (1377هــ) ،اعتنـى بـه أحمـد
فضيلة ،دار القلم ،د.ط1426 ،ه2005 /م .ص،43
( )2انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن ،الزرقاين ،محمـد عبـدالعظيم (1367هــ) ،مكتبـة عيسـى الحلبـي،

=

355

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

السجستاين يف محله؟ وهل سلم ابن الهائم من االستدراك عليه هبذا االستدراك؟
الشــك أن اســتدراك ابــن الهــائم فيــه زيــادة بيــان بمــا يخصــص المعــرف ،إال أن
استدراكه ال يسلم من االستدراك ،فإنه قد أغفل قيودا يف التعريف تخرج غير القرآن،
فتعريفه لم يخرج األحاديث القدسية والكثير من األحاديث النبوية ،لكوهنا وحيا من
عنـــــــد اهلل ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ[الـــــــنجم،]4-3 :
فيحتاج زيادة قيـد يف التعريـف وهـو :التعبـد بتالوتـه ،ليخـرج بـذلك قـراءات اآلحـاد
واألحاديث القدسية.
ولعل السجستاين قصد إلى بيان اختصاص اسم القـرآن هبـذا الكتـاب المعهـود،
فأراد أال يسمى القرآن إال به ،ولـم يقصـد إلـى تعريـف معنـاه وبيـان قيـوده الحاصـرة
لتعريفه ،واهلل أعلم.
ولذا يغلب على الظن أن االستدراك ليس يف محله ،حيث لم يقصد السجسـتاين
تعريف معنى القرآن ،وإنما اختصاص المكتوب يف المصاحف المعهود هبذا االسم،
واهلل تعالى أعلم.

املطلــب الثالــث:

اســتدران ابــن اهلــائم عنــد قولــه تعــاىل :ﱡﭐﱣ ﱤ

ﱥﱠ [البقرة]235 :
 قال السجستاين" :خ ْط َبةَ :ت ْز ِويج" .
 قال ابن الهائم بعده" :وقيل :التّعريض :تضمين الكالم داللة على شيء لـيس
يعرض بأنه بخيل .ويف تفسير الخطبة بما ذكر ن ـر،
فيه ذكر له ،نحو :ما أقبح البخلّ ،
=

الطبعة الثالثة ،د.ت ،21-15/1 ،ودراسات يف علوم القرآن ،إسماعيل ،محمـد بكـر (1426هــ) ،دار
المنــار ،الطبعــة الثانيــة1419 ،هـــ1999/م ،وعلــوم القــرآن الكــريم ،عــرت ،نــور الــدين محمــد ،مطبعــة
الصباح ،دمشـق ،الطبعـة األولـى1414 ،هــ1993/م ،ودراسـات يف علـوم القـرآن ،الرومـي ،فهـد بـن
عبدالرحمن ،الطبعة الثانية عشرة1424 ،هـ2003/م.

( )1نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .214

356

استدراكات ابن الهائم على السجستايف يف كتابه" :التبيان يف تفسير ريب القرآن" د .يزيد بن عبداللطيف الخليف

بل الخطبة :طلب النّكاح ،أي :خطاب يف العقد ،عقد النّكاح" .

تحرير االستدرا ودراسته:
بين السجستاين الخطبة بأهنا :تزويج ،واستدرك ابن الهائم على هذا البيان بأن فيه نظـر،
وأن الخطبة طلب للتزويج ،وليست تزويجا ،فإن الخطبة خطاب وليست فعالا.
فتحصل أن االستدراك يتلخص يف التزويج أو طلبه.
وقد اختلف العلماء يف المراد بالخطبة على قولين:
األول :أن المــراد ِ
بالخطبــة التــزويج ،وهــذا ــاهر كــالم السجســتاين ،وتابعــه
السيوطي .
الثايف :أن المراد بالخطبة طلب النكـاح والتماسـه ،ثـم اختلفـوا يف اشـتقاقه علـى
قولين:

فذهب قوم إلى أن ِخطبة على وزن فِعلةِ ،
كجلسـة وقِعـدة ،مشـتق مـن َ
الخ ْطـب،

وهو الحاجة ،تقول :ما خطبك؟ أي :ما حاجتك وما شـأنك ،فقـولهم :خطـب فـالن
فالنــة ،أي :ســألها حاجــة وشــأنا يف نفســها ،ومــن قولــه تعــالى :ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜﱠ[طه ،]95 :أي :ما حاجتك ،وهو اهر كالم الفـراء (ت207هــ) الطـربي
(ت310هـ) .

وقال آخرون :إن اشتقاقه من الخطاب الـذي هـو الكـالم ،ألن طالبـه خاطِـب يف

عقد النكاح متكلم فيه ،نقله الواحدي (ت468هـ) .
( )1التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .111
( )2معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،السيوطي ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر(911هــ) ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ1988 /م.167 /2 ،
( )3تفسير الطربي (جامع البيان يف تأويل القرآن) ،الطربي ،محمد بن جرير (310هـ) ،تحقيق أحمد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،هـ2000/م.102/5 ،
( )4التفســير البســيط ،الواحــدي ،علــي بــن أحمــد (468هـــ) 15 ،رســالة دكتــوراه ،عمــادة البحــث العلمــي،
جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية ،الرياض ،الطبعة األولى1430 ،هـ.270/4 ،
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وقريــب منــه قــول األخفــش (ت215هـــ)" :الخطبــة الـ ِّـذكر"  ،ومعنــاه :ذكــر
يستدعى به عقد النكاح ،مأخوذ من الخطاب ،وهو توجيه الكالم.
والذي يظهر أن القولين المتفرغين عن القول الثاين متقاربان- ،وإن كـان بينهمـا
معنى دقيق ،-فالخطبة بالمعنى األول هـو طلـب والتمـاس وسـؤال للحاجـة التـي يف
النفس ،والثاين خطاب وتكلم بما يحقق الغاية التي يف النفس ،فعاد الكالم إلى أهنمـا
خطاب وسؤال .أما القول األول فلم يقصد منه التزويج الذي هو الفعـل ،وإنمـا عـرب
عنه بغايته ،وهذا سائع يف العربية ،ولعلـه قصـد إلـى التخصـيص مـع االختصـار ،وأن
المقصود هنا ما كان من قبيل التزويج ،وليس الخطبة من قبيل الوعظ ،فكان هذا أثرا
من آثار اختصار السجستاين يف كتابـه ،بـدليل أن السـيوطي (ت )911يف مـوطن آخـر
بــين أن المقصــود بالخطب ـة طلــب الخاطــب وكالمــه ،فلعــل ابــن الهــائم فهــم كــالم
السجستاين على غير وجهـه ،فكـان االسـتدراك ،واألولـى أن يبينـه بمـا يزيـل إشـكاله
دون إفادة المخالفة ،واهلل تعالى أعلم.
املطلــب الرابــع :اســتدران ابــن اهلــائم عنــد قولــه تعــاىل:ﭐﱡﭐﱛ ﱜﱠ

[األعراف.]132 :

 قال السجستاين" :مهما تأتنا بِ ِه من آ َيةَ :أي َما تأتنا بِ ِه .وحروف ا ْل َج َزاء توصـل
ِ
ـارت( َمـا َمـا)
ب ( َما) َ ،ك َق ْولك :إِن َما تأتناَ ،و َمتى َما تأتنا ،فوصلت( َمـا) ب ( َمـا) َف َص َ

فاستثقل ال َّل ْفظ بِ ِه فأبدلت ألف [ َما] األولى َهاءَ ،فقيل (مهما)" .

 قال ابن الهائم بعده" :والصحيح أهنا بسيطة ال مركبة من (ما) الشرطية و(مـا)
الزائدة -كما قال ،-وال من (مه) و(ما) الشرطية خالفا لمـن زعـم ذلـك ،والصـحيح

( )1معاين القرآن ،األخفش ،سعيد بن مسعدة (215هـ) ،تحقيق د .هدى قراعة ،مكتبـة الخـانجي ،القـاهرة،
الطبعة األولى1411 ،هـ1990/م.190/1 ،
( )2نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .416
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للسهيلي  ،وتعبيـر العزيـزي بحـروف الجـزاء فيـه تسـاهل،
أن (مهما) اسم خالفا ّ
األصح" .
فإن أدوات الشرط كلها أسماء إال (إن) باتفاق ،و (إذ ما) على
ّ

تحرير االستدرا ودراسته:
ذكــر السجســتاين أن (مهمــا) مركبــة مــن (مــا) الجزائيــة -أو الشــرطية ،-و(مــا)
الزائدة المؤكِدة ،وبين ذلك بأن حروف الجزاء ومنها (ما) توصل بـ (ما) المؤكـدة أو
الزائدة ،فتحصل أن (مهما) مركبة ،وأهنا حرف من حروف الجزاء.
وتعقـب ابـن الهـائم بـأن (مهمـا) بسـيطة وليسـت مركبـة ،وأهنـا اسـم مـن أســماء
الشرط وليست بحرف ،وأن أدوات الشرط كلها أسماء.
فهل هي بسيطة أم مركبة؟ وهل هي حرف أم اسم؟
اختلف العلماء يف (مهما) هل هي بسيطة أم مركبة على قولين:
القول األول :أن (مهما) مركبة ،ثم اختلف القائلون برتكيبها:
ضـمت إليهـا تأكيـد اا،
فمنهم من قال إهنا مركبة من (مـا) الشـرط ّية و(مـا) الزائـدة ّ
فأبدلت األلف األولى هاء استثقاال لتكرار المتجانسين ،فصارت (مهما).
وإليــــه ذهــــب الخليــــل(ت170هـــــ) وأتباعــــه مــــن البصــــريين  ،وهــــو
( )1هو أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل السهيلي ،عالم بالعربية والقراءات ،ألف :التعريف واإلعالم فيما
أهبم يف القرآن من األسماء واألعالم ،تويف سنة 581هـ ،انظر :وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ،ابـن
خلكــان ،أحمــد بــن محمــد (681هـــ) ،تحقيــق إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بيــروت ،ط1994 ،7م،
 ،143/3والوايف بالوفيات ،الصفدي.100/18 ،
( )2يقصد السجستاين ،نسبة إلى أبيه عزيز.
( )3التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .169
( )4انظــر :العــين ،الفراهيــدي ،الخليــل بــن أحمــد (170هـــ) ،تحقيــق د .مهــدي المخزومــي ود .إبــراهيم
السامرائي ،دار الهالل ،د.ط ،د .ت.358/3 ،
( )5انظــر :ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ،أبــو حيــان ،1863 /4 ،والــدر المصــون يف علــوم الكتــاب
المكنون ،السمين الحلبي ،أحمد بن يوسف (756هـ) ،تحقيـق د .أحمـد الخـراط ،دار القلـم ،دمشـق،
د.ط ،د.ت ،431 /5 ،والسراج المنير يف اإلعانة على معرفة بعـض معـاين كـالم ربنـا الحكـيم الخبيـر،
الخطيب الشربيني ،محمد بن أحمد (977هـ) ،مطبعة بوالق ،القاهرة1285 ،هـ.506 /1 ،
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قول السجستاين.
واستدلوا بأنه ليس شيء من حروف الجزاء إال وتزاد فيهـا (مـا) ،كقولـه تعـالى:
ﱡﭐﲀ ﲁﱠ[األنفال ،]57 :فاألصل :إن تثقفهم .
ومنهم من قال إهنا مركبة من (مه) اسم الفعل التي للزجر مع (ما) الشرط ّية ،ومع
الرتكيب ُهجر معنى اسم الفعل ،أو أهنما منفصالن كأهنم قالوا( :مه) ،ثـم قـالوا( :مـا
تأتنا به).
وإليــه ذهــب الكســائي(ت189هـــ) واألخفــش(ت215هـــ) والبغــداديون ،
وجوزه سيبويه(ت180هـ) .
والدليل على ذلك بأن أكثر استعمالها يف مقام النهي والزجر .
القول الثايف :أن (مهما) بسيطة وليست مركبة ،وبه قال أبو حيان (ت745هـ) ،
وابن هشام (ت761هـ) والفيروزآبادي (ت817هـ)  ،وهو قـول جمهـور علمـاء
العربية  ،وهو قول ابن الهائم.
( )1انظر :العين ،الفراهيدي.358/3 ،
( )2انظـر :انظــر :ارتشــاف الضـرب ،أبــو حيــان ،1863 /4 ،والـدر المصــون ،الســمين الحلبــي،431 /5 ،
والسراج المنير ،الخطيب الشربيني.506 /1 ،
( )3انظر :الكتاب ،سيبويه ،عمروبن عثمان (180هـ) ،تحقيق عبدالسالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
الطبعة الثالثة1408 ،هـ1988 /م.60/3 ،
( )4انظــر :جــامع الــدروس العربيــة ،الغاليينــي ،مصــطفى محمــد (1364هـــ) ،المكتبــة العصــرية ،بيــروت،
الطبعة الثامنة والعشرون1414 ،هـ1993/م.187/2 ،
( )5انظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان ،محمد بن يوسف (745هـ) ،تحقيق رجب عثمـان،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى1418 ،هـ1998/م.1863 /4 ،
( )6انظر :مغنـي اللبيـب عـن كتـب األعاريـب ،ابـن هشـام ،عبـداهلل بـن يوسـف (761هــ) ،تحقيـق د .مـازن
المبارك ومحمد علي ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة السادسة1985 ،م ص.436
( )7انظر :القاموس المحيط ،الفيروزآبادي ،محمد بن يعقوب (817هـ) ،مؤسسة الرسالة ،بيـروت ،الطبعـة
الثامنة1426 ،هـ2005/م ،ص.1354
( )8انظر :ال َع ْذ ُب الن َِّم ُير من مجـالس الشـنقيطي يف التفسـير ،الشـنقيطي ،محمـد األمـين بـن محمـد المختـار
(1393هـ) ،تحقيق خالد السبت ،دار عالم الفوائد ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية1426 ،هـ.110/4 ،

360

استدراكات ابن الهائم على السجستايف يف كتابه" :التبيان يف تفسير ريب القرآن" د .يزيد بن عبداللطيف الخليف

واستدلوا لذلك بأن الرتكيب خالف األصل ،وال يصار إليه إال بدليل ،وال دليل
على أهنا مركبة يف األصل ،وكذلك فأنه لم ُينطق هبذا األصل المركب يف موضـع مـن
المواضع ،فدل على أن دعوى الرتكيب ضعيفة ال حجـة لهـا ،فصـار القـول ببسـاطها
هو األسلم .
وبالنظر يف هذه األقوال وأدلتها ،يظهر قـوة حجـة مـن قـال بأهنـا بسـيطة وليسـت
مركبة لذات الدليل ،فإن األصل عدم الرتكيب ،وال يصار عنـه إال بـدليل ،وال دليـل،
ويؤيده إنه لم يوجد مركبا ال بصيغة (ما ما) وال (مه ما).

فأمــا دليــل مــن قــال بــأن أصــلها (مــا) الشــرطية و(مــا) المؤكِــدة؛ فــال يقــوى

لالحتجاج ،فإن قبول حروف الجزاء لدخول (ما) ال يقطع بأن أصلها (ما) الشرطية،
بدليل أهنا لما ترد يف موطن من المواطن (ما ما) ،مع وردود غيرها من أدوات الشرط
بــدون (مــا) ،كقولــه تعــالى :ﱡﲢ ﲣ ﲤﱠ[النســاء ،]104 :علــى أن (مهمــا)
مختلف فيها هل هي اسم أم حرف؟ على ما سيأيت بيانه إن شاء اهلل.
وأما دليل من قال بأنه أصله (مه) اسـم الفعـل ،و(مـا) الشـرطية؛ فـال حجـة فيـه،
فغلبــة مجيئهــا للنهــي والزجــر ،ال يعطــي حكمــا كل ّيــا ،بــل إن الحكــم الكلــي ينخــرم
بتخلف بعض أفراده ،على أن الغلبة هنا غير مس ّلمة.
فتبين رجحان القول الثاين ،من أن البساطة أسلم ،على أن اتفاق قـداما اللغـويين
من البصريين والكوفيين على تركيبها- ،مع استقرار أن الرتكيـب يحتـاج إلـى دليـل-
يثير يف النفس شيء ،فإهنم أقرب إلى عصور االحتجاج باللغة ،وأكثر علمـا هبـا ،واهلل
تعالى أعلم.
( )1انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش ،يعيش بن علي (643هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى،
1422هـــ2001/م ،266 /4 ،ونواهــد األبكــار وشــوارد األفكــار (حاشــية الســيوطي علــى تفســير
البيضاوي) ،السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر (911هـ) 3 ،رسائل دكتـوراه ،جامعـة أم القـرى ،مكـة
المكرمة1424 ،هـ2005/م ،440/3 ،والسراج المنير ،الخطيب الشربيني.506 /1 ،
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ثم إن العلماء اختلفوا هل (مهما) حر أ اسم على قولين:
القــول األول :أهنــا حــرف ،وهــو قــول الســهيلي (ت581هـــ) ،وابــن يســعون
(ت542هـ)  ،وهو اهر كالم األخفش (ت215هـ) والسجستاين.
واستدلوا لذلك بأهنا حرف بمعنى (إن) ،بدليل قول زهير بن أبي سلمى:
َومهما تكن ِعنْد ا ْم ِرئ من َخلِي َقة َ ...وإِن خالها تخفى على النَّاس تعلم
فهي بمعنى (إن) بدليل أهنا ال محل لها من اإلعراب .
وألهنــا أفــادت معنــى الشــرط فيمــا بعــدها ،والغالــب يف إفــادة المعــاين إنمــا هــي
الحروف .
القول الثايف :أهنا اسم وهو قول جمهور اللغويين  ،وهو قول ابن الهائم.
واستدلوا على اسميتها بعود الضمير عليها ،وال يعود الضـمير إال علـى االسـم،
فالهاء يف قوله( :به) عائد عليها ،فدل على أن (مهما) اسم.
والراجح -واهلل أعلم -أهنا اسم ،لقوة دليل القائلين به ،وأما دليل مـن قـال بأهنـا
حرف من كوهنا ال محل لها من اإلعراب ،فيجاب عنه :بأن هـذا غيـر مسـ ّلم ،فإمـا أن
تكون مبتدأ وما بعدها خرب ،أو أهنا خرب لتكن.

( )1انظر :شرح قطر الندى وبل الصدى ،ابـن هشـام ،عبـداهلل بـن يوسـف (761هــ) ،تحقيـق محمـد محيـي
الدين ،القاهرة ،الطبعة الحادية عشـرة1383 ،هــ ،ص  ،37وشـرح التصـريح علـى التوضـيح ،الوقـاد،
خالـد بــن عبـد اهلل (905هـــ) ،دار الكتــب العلميـة ،بيــروت ،الطبعـة األولــى1421 ،هـــ2000 /م/2 ،
.398
( )2انظر :معاين القرآن ،األخفش.335/1 ،
( )3انظر :ديوان زهير بن أبي سلمى ،زهير بن أبي سلمى ربيعة بن ريـاح المـزين (609م) ،المكتبـة الشـاملة
المكية.6/1 ،
( )4انظر :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن هشام ،ص .435
( )5انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش.266/4 ،
( )6انظر :شرح قطر النـدى وبـل الصـدى ،ابـن هشـام ،ص  ،37وارتشـاف الضـرب مـن لسـان العـرب ،أبـو
حيان ،1863 /4 ،وشرح التصريح على التوضيح ،الوقاد.398 /2،
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وما ذكروه من الغالب يف إفادة المعـاين ،فـال حجـة فيـه ،فقـد خـرج حكمهـا مـن
الغالب بداللة عود الضمير عليها.
فتبين رجحان القول الثاين ،لقوة دليله وسالمته من المعارضة ،وللجـواب علـى
دليل القول األول ،واهلل أعلم.
ومن هنا يتبين لنا صحة اسـتدراك ابـن الهـائم علـى السجسـتاين يف كـون (مهمـا)
بسيطة وليست مركبـة ،وأهنـا اسـم وليسـت بحـرف ،علـى أن عبـارة ابـن الهـائم تفيـد
مقاربة عبارة السجستاين لرأي الجمهور يف كوهنا اسم ،حيث قـال( :وتعبيـر العزيـزي
بحروف الجزاء فيه تساهل) ،فكأنه فهم أن السجستاين لم يقصد إلـى حرفيـة (مهمـا)
وإنما أراد بيان وصل (ما) بأدوات الجزاء ،وربما حمـل عليـه كـالم األخفـش أيضـا،
واهلل أعلم.
املطلــب اخلــامس اســتدران ابــن اهلــائم عنــد قولــه تعــاىل :ﱡﲛ ﲜ

ﲝﱠ[الكهف]31 :
 قال السجستاين" :أساور :جمـع أسـورة ،وأسـورة جمـع سـوار ،وسـوار َو ُه َـو
الذ َراع من ذهبَ ،فإِن ك َ
ا َّل ِذي يلبس فِي ِّ
فضة َف ُه َو قلبَ ،وجمعه قلبه" .
َان من َّ
 قال ابن الهائم" :ويشكل عليه قوله تعـالى :ﱡﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ[اإلنسـان:
. "]21

تحرير االستدرا ودراسته:
يف معرض بيان معنى السوار بين السجستاين أن ما يلـبس يف الـذراع إنمـا يسـمى
سوارا إذا كان مصنوعا من ذهب خاصة ،فإذا كان من فضة فيسمى ُق ْلب.
وقد أورد ابن الهائم على هذا التخصيص استشكاال ،وهو تسميتها باألساور مع
( )1نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .68
( )2التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .218
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كوهنا من الفضة يف آية اإلنسان ،فأشكل على هذا التقسيم.
فهل األساور تسمى أساور إذا كانت من ذهب ،و ُق ْلب إذا كانت من الفضة؟ أمـا
أهنا أساور سواء كانت من الذهب أو الفضة؟
اختلف العلماء يف األساور هل تسمى بذلك سواء كانت مصنوعة من الذهب أو
من الفضة ،أو غيرها؟ أو أن األساور ما كان من الذهب خاصة على قولين:
القول األول :أن األساور مـا أحـاط بالمعصـم مـن الحلـي إذا كـان مصـنوعا مـن
الذهب ،فإن كان مصنوعا من الفضة فهو ال ُق ْلب ،وهـو قـول السجسـتاين وابـن هشـام
(ت577ه) وأبي حيان (ت745هـ) والعيني (ت855هـ) .
واســتدلوا بقولــه تعــالى :ﱡﲛ ﲜ ﲝﱠ[الكهــف ،]31 :فســمى األســاور
بالذهب.
القول الثايف :أن األساور ما أحاط بمعصم اليد سواء كان من ذهـب أو مـن فضـة
أو غيرهما ،نقله األزهري (ت370هـ) عـن الزجـاج (ت311هــ)  ،وهـو قـول ابـن
حجر (ت852هـ) وأوهم من ّفرق بينهما  ،وهو اهر اختيار ابن الهائم.
واســتدلوا بقولــه تعــالى :ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝﱠ[الكهــف ،]31 :مــع قولــه تعــالى:
ﱡﭐﳃ ﳄ ﳅﱠ[اإلنســان ،]21 :فســماها أســاور وهــي مــن ذهــب يف آيــة الكهــف،
وكذلك سماها أسـاور وهـي مـن فضـة يف آيـة اإلنسـان ،فتسـمتها هبمـا دليـل علـى أن
( )1انظر :شرح الفصيح ،اللخمي ،ابن هشام (577هـ) ،تحقيق د .مهدي عبيد ،الطبعـة األولـى1409 ،هــ،
ص.140
( )2انظر :تحفة األريب بما يف القرآن من الغريب ،أبـو حيـان ،محمـد بـن يوسـف (745هــ) ،تحقيـق سـمير
المجذوب ،المكتب اإلسالمي ،الطبعة األولى1403 ،هـ1983/م ،ص .164
( )3انظر :عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري ،العينـي ،محمـود بـن أحمـد (855هــ) ،دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،بيروت ،د.ط ،د.ت.150 /24 ،
( )4انظر :هتذيب اللغة ،األزهـري ،محمـد بـن أحمـد (370هــ) ،تحقيـق محمـد عـوض ،دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،الطبعة األولى2001 ،م.37 /13 ،
( )5انظر :فتح الباري ،ابن حجر ،أحمد بن علي (852هـ) ،دار المعرفة ،بيروت ،د.ط1379 ،هـ.90 /8 ،
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األساور تسمى أساور سواء كانت من الذهب أو من الفضة.
والراجح هو القول الثاين لقوة دليله بـنص الكتـاب ،فتسـميتها أسـاور وهـي مـن
ذهب يف آية الكهف ،وكذا من فضة يف آيـة اإلنسـان دليـل علـى صـالحية هـذا االسـم
للمسمى بنوعيه الذهب والفضة إذا أحاط بمعصم اليد ،قال ابن سـيدة (ت458هــ):
الذ َهب ِ
الجبارة واألسوار ي ُك ِ
ونان من َّ
والف َّضة" .
" َِ
َ
ْ
وغاية ما يفيده القول األول صالحية تعدد األسـماء لمسـمى واحـد ،فمـا يحـيط
بمعصم اليد يسمى سوار ويمسى ُق ْلب وكذا يسمى مسكة ،وعلى هذا جرى بيانه عند
ِ
األســو َرةَ :مــا ك َ
َــان َق ْلــد اا
أهــل اللغــة ،قــال األزهــري (ت370هـــ)" :وال ُق ْلــب مــن

و ِ
احدا ا" .
َ

ويؤيده أن ال ُق ْلب يطلق على الذهب والفضة أيضا ،فعـن عائشـة رضـي اهلل عنهـا
أن النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم رأى يف يــد عائشــة ُق ْلبــين ملــويين مــن ذهــب فقــال:
"ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريها بزعفران"  ،فسـماهما قلبـين ذهبـا
كانا أو فضة.
وعلى هذا يتبين صحة استدراك ابن الهائم على السجستاين ،وأن األسوار يطلق
( )1الجبارة :هي مـا يحـيط بعضـد المـرأة مـن الحلـي ،انظـر :جمهـرة اللغـة ،ابـن دريـد ،محمـد بـن الحسـن
(321هـ) ،تحقيق رمزي بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة األولى1987 ،م.1196 /2 ،
( )2المخصص ،ابن سيدة ،علي بن إسـماعيل (458هــ) ،تحقيـق خليـل إبـراهيم جفـال ،دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1417 ،هـ1996/م.372 /1 ،
( )3هتــذيب اللغــة ،األزهــري ،144 /9 ،وانظــر :معجــم مقــاييس اللغــة ،ابــن فــارس ،أحمــد بــن فــارس
(395هـ) ،تحقيق عبدالسالم هارون ،دار الفكر ،د.ط1399 ،هـ1979/م ،17 /5 ،وأساس البالغة،
الزمخشري ،محمود بن عمرو(538هـ) ،تحقيق محمـود باسـل ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة
األولى1419 ،هـ1998/م.96 /2 ،
( )4أخرجــه السرقســطي ،قاســم بــن ثابــت (302هـــ) ،يف الــدالئل يف غريــب الحــديث( ،تحقيــق د .محمــد
القناص ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة األولـى1422 ،هــ2001/م) بـرقم  ،1151/3 ،636قـال
األلبــاين( ،محمــد ناصــر الــدين (1420هـــ) ،يف آداب الزفــاف يف الســنة المطهــرة ،دار الســالم ،د.ط،
1423هـ2002/م) ،ص " :233سنده صحيح".
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على ما أحاط بمعصم اليد سواء كان من الذهب أو الفضة ،مع صحة أطـالق القلـب
عليهما أيضا ،ولعل السجستاين أراد بيان الغالب يف اإلطالق ،واهلل تعالى أعلم.
املطلــب الســادس :اســتدران ابــن اهلــائ م عنــد قولــه تعــاىل:ﭐﱡﲬ

ﲭﱠ[النجم]22 :
 قال السجستاين" :ضيزى :نَاقِ َصةَ .و ُي َقالَ :جائِ َزة ُي َقال :ضازه َحقه ،إِذا نَقصـه،
الضـاد لليـاءَ ،و َلـ ْي َس فِـي
وضاز فِـي الحكـم إِذا َجـار .وضـيزى َوزنـه ُفعلـى َفكسـرت َّ
النعوت فعلى" .

 قال ابن الهائم بعده" :يقال :رجل كيصى :أي يأكـل وحـده ،فهـذا فِعلـى وهـو

صفة .اللهم ّإال أن يدعى فيه مثل ضيزى وأن أصله فعلى فيحتمل" .

تحرير االستدرا ودراسته:
بين السجستاين أن كلمة ِ
(ضيزى) على وزن ( ُفعلى) كسرت الضاد فيها لمناسبة
ّ
الياء بعدها ،فالكسر ليس أصليا ،وإنما للمناسبة ،وأعقب بيانه بأن النعوت يف العربية
ال تأيت على وزن (فِعلى).
وتعقبه ابن الهائم :بانخرام القاعدة التي نقلها مـن أن النعـوت ال تـأيت علـى وزن
(فِعلى) بوجود ذلك يف كلمات أخرى ،وهي نعوت ،ومثـل لـذلك بكلمـة (كِيصـى)،
ثم احتمل اعرتاضا قد يرد عليه؛ بأن مثل كلمة (كيصـى) كمثـل كلمـة (ضـيزى) ،مـن
أهنا يف األصل مضمومة وكسرت لمناسبة الياء ،وألمح بالجواب على هذا االعرتاض
بأهنا دعوى ال دليل عليها.

فهــل النعــوت يف اللغــة العربيــة ال تــأيت علــى ورن (فِعلــى) بالكســر ،أم أهنــا تــأيت

وهي نادرة؟
( )1نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .315
( )2التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .304
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اختلف علماء اللغة يف ذلك على قولين:

القول األول :أن النعوت يف اللغة العربية ال تأيت على وزن (فِعلى) بالكسـر ،وأن
ما وجد منها كما يف كلمة ِ
(ضيزى) فاألصل فيها ( ُفعلـى)ُ ،كسـرت الفـاء لـئال تنقلـب
الياء واو اا ،وهو قول سيبويه (ت180هـ) وجماهير اللغويين  ،بل حكى اإلجماع
عليه أبـو إسـحاق الثعلبـي (ت427هــ) كمـا نقلـه عنـه الواحـدي (ت468هــ) ،وهـو
اختيار السجستاين.

واستدلوا بأنه ليس يف كالم العرب صفات على وزن (فِعلى) بالكسر ،وإنما هـو

مــن أبنيــة األســماء كـــ ِّ
(الشــعرى) ،وإنمــا كســروا الضــمة لتصــح اليــاء ،كمــا فعلــوا يف
(بِيض) ،وأصلها ( ُبيض).
وإنمـا قلبـوا الحركـة ولـم يقلبـوا اليــاء واو اا –مثـل :طـوبى-؛ للفـرق بـين االســم
والصفة ،حيث إن االسم أخف من الصفة ،فالصفة يف معنـى الفعـل ،واألفعـال أثقـل
من األسماء ،والواو أثقل من الياء ،فخصوا القلـب باالسـم ولـم يكـن يف الصـفة لـئال
تزداد ثقال  ،مع أمن اللبس ،لتقـرر امتنـاع هـذا الـوزن يف الصـفات  .فتحصـل مـن
( )1انظر :الكتاب ،سيبويه.364 /4 ،
( )2انظر :معاين القـرآن ،الفـراء ،يحيـى بـن زيـاد (207هــ) ،تحقيـق أحمـد النجـايت وآخـرون ،درا المصـرية
للتأليف ،مصر ،الطبعة األولى ،د.ت ،)98 /3 ،وغريب القرآن ،ابن قتيبة ،عبداهلل بن مسلم (276هـ)،
تحقيق أحمد صقر ،دار الكتب العلمية ،د.ط1398 ،هـ1978 /م ،ص  ،428وليس يف كـالم العـرب،
ابن خالويه ،الحسين بـن أحمـد (370هــ) ،تحقيـق أحمـد عبـدالغفور ،مكـة المكرمـة ،الطبعـة الثانيـة،
1399هـ1979/م ،ص  ،256وتفسير القرآن العزيـز ،ابـن أبـي زمنـين ،محمـد بـن عبـداهلل (399هــ)،
تحقيــــق حســــين عكاشــــة ومحمــــد الكنــــز ،دار الفــــاروق الحديثــــة ،القــــاهرة ،الطبعــــة األولــــى،
1423هـــ2002/م ،309 /4 ،والكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ،الثعلبــي ،أحمــد بــن إبــراهيم
(427هـ) ،تحقيق د .صالح باعثمان وأخرون ،دار التفسير ،جدة ،الطبعة األولى1436 ،هـ2015 /م،
.127 /25
( )3انظر :شرح المفصل ،ابن يعيش.475 /5 ،
( )4انظر :شرح التصريف ،الثمانيني ،عمر بن ثابت (442هــ) ،تحقيـق د .إبـراهيم البعيمـي ،مكتبـة الرشـد،
الطبعة األولى1419 ،هـ1999/م ،ص .535
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ذلك امتناعه لعدم وروده يف كالم العرب ،وأن ما حصل مع هذه الكلمـة هـو االبـدال
خشية الثقل.

القول الثايف :أن النعوت قد تأيت على وزن (فِعلى) بالكسر ،وأهنا نـادرة الوقـوع،

وحكـي
وأشار إلى صحته الخليل (ت170هــ)  ،وقـول األخفـش (ت215هــ) ُ ،
عن ثعلب (ت291هـ)  ،وقال به ابن مالك (ت672هـ)  ،وإليه مال ابن الهائم.
اســتدلوا بقــراءة ابــن كثيــر (ت120هـــ)( :ضــئزى)  ،ولــو كــان أصــله ( ُفعلــى)
بالضم لكان أصله (ضوزى) ولم يرد ،فهو من ضأزه يضأزه ضئزى .
وأجابوا عن دليل القول األول :بأن حجـتهم عـدم وروده عـن العـرب ،أمـا وقـد
وجدته هذه الكلمة فهو دليل وروده عندهم ،كيف وقد وجد غيرها ،فقـد حكـي عـن
ثعلــب (ت291هـــ)" :رجــل (كِيصــى) إذا يأكــل وحــده ،وقــد كــاص طعامــه إذا أكلــه

وحده"  ،واأللف فيه لإللحاق ،فدل على أهنا تأيت (فِعلى) بالكسر .
ونقــل عــنهم أيضــا" :امــرأة ِ
(حي َكــى) وهــي التــي تحيــك يف مشــيها ،أي :تحـ ّـرك
( )1قال يف العين ،الفراهيدي" :211 /7 ،ولو قيلُ :بن َيت على فِ ْع َلى لم يكن ا
خطأ".
( )2انظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان.190 /1 ،
( )3انظر :المخصص ،ابن سيدة.61 /5 ،

( )4انظر :المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك) ،الشاطبي ،إبراهيم بـن موسـى
(790هـ) ،معهد البحوث بجامعة أم القرى ،مكة المكرمـة ،الطبعـة األولـى1428 ،هــ2007 /م/9 ،
.178
( )5انظــر :النشــر يف القــراءات العشــر ،ابــن الجــزري ،محمــد بــن محمــد (833هـــ) ،تحقيــق علــي الضــباع،
المطبعة التجارية الكربى ،د.ط ،د.ت ،395 /1 ،وإتحـاف فضـالء البشـر يف القـراءات األربعـة عشـر،
البناء ،أحمد بن محمد (1117هــ) ،تحقيـق أنـس مهـرة ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة الثالثـة،
1427هـ2006/م ،ص.522 :
( )6انظر :التفسير البسيط ،الواحدي ،47 /21 ،وشرح درة الغواص يف أوهام الخواص ،الخفاجي ،أحمـد
ابن محمد (1069هـ) ،تحقيق عبد الحفيظ فرغلـي ،دار الجيـل ،بيـروت ،الطبعـة األولـى1417 ،هــ/
1996م ،ص .207
( )7انظر :التفسير البسيط ،الواحدي.47 /21 ،
( )8انظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان.191 /1 ،
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منك َب ْيها"  ،وغيرها ،ودعـوى أن يقـال فيهـا مـا قيـل يف (ضـيزى) ال تصـح؛ إذ األمـر
يفضي إلى الدور ،ف ُيمتنع القول بصحة (فِعلى) نعتا؛ لعدم وروده عن العرب ،ويمتنع
أصالة ما ورد عن العرب؛ ألنه مبـدل عـن األصـل ،فـإن كـان األصـل هـو وروده عـن
العرب؛ فقد ورد -وإن كان نادرا ،-وإن كان مبدال فيحتاج إلى دليل وال دليل.
فتحصل من ذلك صحة ورود هذا الوزن نعتا -وإن كان قليال ،-وهـو مـا ذهـب
إليه ابن الهائم ،واهلل تعالى أعلم.
املطلـــب الســـابع :اســـتدران ابـــن اهلـــائم عنـــد قولـــه :ﱡﱶ ﱷ

ﱸﱠ[الرحمن.]6 :

 قال السجستاين" :الن َّْجم َو َّ
الشجر يسجدان :فالنجم َما نجم مـن األَ ْرضَ ،أي:
طلع َولم يكن على َساق كالعشب والبقلَ .و َّ
الشجر َما َقـا َم علـى َسـاق ،وسـجودهما
َأن َُّه َما يستقبالن َّ
الس ُجود فِي
ثم يميالن َم َ
عها َحتَّى ينكسر ا ْل َف ْيءَ ،و ُّ
الش ْمس إِذا طلعت َّ
ِ
موات االستسالم واالنقياد لما سخر َل ُه" .
َجميع ا ْل َ
 قال ابن الهائم بعده" :وليس فيه شيء من االمتناع عن المراد به" .

تحرير االستدرا ودراسته:
يف معـــرض بيـــان السجســـتاين لمعنـــى الـــنّجم والشـــجر ،تطـــرق لبيـــان معنـــى
حسي متمثل يف استقبالهما للشمس ثـم يمـيالن معهـا
سجودهما ،وأنه سجود حقيقة
ّ

حتـى ينكســر الفـيء ،ثــم أعقبـه ببيــان سـجود المــوات (الجمـادات) بأنــه االستســالم

واالنقياد لما ُسخر له.
فكأنه هبذا فرق سجود الكائنات الحية وبين سجود الجمادات ،فالكائنات الحية
( )1شرح المفصل ،ابن يعيش.475 /5 ،
( )2نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .469-468
( )3التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .307
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حسي يخصها بالصورة المعروفة ،أما الموات (الجمادات) فإن سجودها
لها سجود
ٌّ

معنوي مجازي متمثل يف االستسالم واالنقياد لما ُسخر له.

ثم إن ابن الهائم استدرك على السجستاين هذا ،حيث أشار إلى أنه ليس يف اآليـة
أو يف القرآن -ما يدل على امتناع إرادة معنـى السـجود حقيقـة ،فغايـة مـا فيـه اثبـاتالسجود لما ال يعقل سواء يف هذه اآليـة أو يف غيرهـا كآيـة الرعـد :ﭐﱡﱟ ﱡ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ[الرعد ،]15 :وآية النحل :ﭐﱡﲔ

ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ[النحـــــل:
 ]49وغيرها.
فهل سجود مـا ال يعقـل -ومنـه الـنجم والشـجر -حقيقـة أمـا مجـاز؟ وهـل هـو
حسي أم معنوي؟
اختلف العلماء يف ذلك على قولين:
القــول األول :أن ســجود الــنجم والشــجر ســجود معنــوي ،شــبه انقيادهــا بانقيــاد
الساجد لخالقه ،واستعمل فيه لفظ السجود على سـبيل المجـاز  ،وهـو حاصـل مـا
ذهب إليه السجستاين.
ثم اختلفت عبارة أصحاب هذا القول يف بيان معنـى هـذا االنقيـاد ونوعـه ،فقـال
ابن قتيبة (ت276هـ) وأبـو جعفـر النحـاس (ت338هــ)  :إنـه االنقيـاد هلل تعـالى
واالستســالم والخضــوع لــه  ،مــن قولــك :ســجد البعيــر إِذا طأطــأ رأســه ل ُي ْركــب،
( )1انظر :محاسن التأويل ،القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد (1332هـ) ،تحقيق محمـد باسـل ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ.101 /9 ،
( )2انظر :تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة ،عبد اهلل بـن مسـلم (276هــ) ،تحقيـق إبـراهيم شـمس الـدين ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.ت ،ص .236
( )3انظر :إعراب القرآن ،النحاس ،أحمد بن محمد (338هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى،
1421هـ.204 /4 ،
( )4انظر :تفسير الرازي (مفـاتيح الغيـب) ،الـرازي ،محمـد بـن عمـر (606هــ) ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي،

=
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ِ
ِ
السـوء يف زمانـه ،أي:
لقـرد ُّ
وسجدت النَّخلة إِذا مالت لكثرة الح ْمل ،ويقـال :اسـجدْ ْ
اخضع له ،واحتجوا بقول الشاعر:
ْ
ِِ
بِجي ٍ ِ
رى األُك َْم فيه ُس َّجد اا ل ِ ْل َحوافِ ِر
ش تض ُّل ال ُب ْلق يف َح َجراته َ ...ت َ
َْ

َح َج َرا ُت ُه ،أي :جوانبـه ،يريـد أن حـوافر الخيـل قـد قلعـت األُكـم ووطئتهـا حتـى

خشعت وانخفضت .
فهـــو اســـتدالل بـــالمعنى اللغـــوي علـــى أن المـــراد بالســـجود هـــو الخضـــوع
واالستسالم.
وقال أبو مسلم االصفهاين (ت322هــ)" :هـو بيـان أثـر الصـنعة فيـه والخضـوع
الذي يدل على أنه مخلوق" .
وقال القشيري (ت465هـ)" :سجود داللة على إثبات الصانع بنعت اسـتحقاقه
للجالل" .
وقال بعضهم أنه :االنقياد لمـا ُسـخرا لـه ،وأهنمـا ال يمتنعـان مـن هـذا التسـخير،
=

بيروت ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ ،215 /20 ،وتفسير القرطبـي (الجـامع ألحكـام القـرآن) ،القرطبـي،
محمد بن أحمد (671هـ) ،تحقيق أحمد الـربدوين وإبـراهيم إطفـيش ،دار الكتـب المصـرية ،القـاهرة،
الطبعــة الثانيــة1384 ،هـــ1964 /م ،154 /17 ،وتفســير ابــن جــزي (التســهيل لعلــوم التنزيــل) ،ابــن
جزي ،محمد بن أحمد (741هـ) ،تحقيـق د .عبـداهلل الخالـدي ،دار األرقـم ،بيـروت ،الطبعـة األولـى،
1416هـــ ،)327 /2 ،وتفســير أبــي الســعود (إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم) ،أبــو
السعود ،محمد بن محمد (982هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،د.ط ،د.ت.177 /8 ،

( )1بيت لزيد الخليل (ت10هـ) ،وهو من الطويل ،انظر :محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغـاء،
الراغب األصفهاين ،الحسـين بـن محمـد (502هــ) ،دار األرقـم ،بيـروت ،الطبعـة األولـى1420 ،هــ،
.159/1
( )2تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة ،ص .236
( )3نقلــه يف تفســير المــاوردي (النكــت والعيــون) ،المــاوردي ،علــي بــن محمــد (450هـــ) ،تحقيــق الســيد
عبدالمقصود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.ت.424 /5 ،
( )4تفســير القشــيري (لطــائف اإلشــارات) ،القشــيري ،عبــدالكريم بــن هــوازن (465هـــ) ،تحقيــق إبــراهيم
البسيوين ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ،الطبعة الثالثة ،د.ت.504 /3 ،
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تشبيها لهما بحال الساجدين المنقادين .
ومرجــع هــذه األقــوال إلــى أن الســجود اســتعمل اســتعماال مجازيــا يفيــد أن اهلل
تعالى خلق يف هذه المخلوقات دالالت كثيرة على أنه موجدها وخالقها ،منقادة إليـه
خاضعة له ،وأنه المستحق للعبادة سبحانه .
القول الثايف :أنه سجود حسي حقيقة  ،ولكنهم اختلفوا يف كيفيته:
فقال الفراء (ت207هـ)" :أهنما يستقبالن الشمس إِ َذا طلعتُ ،ث َّم يمـيالن معهـا
حتَّى ينكسر الفيء" .
وقال الزجـاج (ت311هــ)" :سـجودهما دوران الظـل معهمـا كمـا قـال :ﭐﱡﭐ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ[النحـــــــــل:
. "]48
( )1حكاه السمعاين (تفسير السمعاين ،السمعاين ،منصور بن محمد (489هـ) ،تحقيق ياسر إبراهيم ،وغنـيم
عباس ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األولى1418 ،هـ ،323 /5 ،والزمخشري يف (تفسير الزمخشري
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ،الزمخشري ،محمود بن عمرو(538هـ) ،دار الكتاب العربـي،
بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ).443 /4 ،
( )2انظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد (1393هـ) ،الدار التونسية ،تـونس ،د.ط،
1984هـ.237 /27 ،
( )3انظر :معاين القـرآن ،الفـراء ،112 /3 ،وتفسـير الطـربي ،الطـربي ،13 /22 ،ومعـاين القـرآن وإعرابـه،
الزجاج ،إبراهيم بـن السـري (311هــ) ،تحقيـق عبـدالجليل عبـده ،دار عـالم الكتـب ،بيـروت ،الطبعـة
األولــى1408 ،هـــ1988/م ،96 /5 ،وتفســير المــاوردي ،المــاوردي ،424 /5 ،والتفســير البســيط،
الواحدي ،137 /21 ،وتفسير السمعاين ،السمعاين ،323 /5 ،وتفسير ابن عطية (المحـرر الـوجيز يف
تفسير الكتاب العزيز) ،ابن عطية ،عبـدالحق بـن غالـب (542هــ) ،تحقيـق عبدالسـالم عبدالشـايف ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ ،224 /5 ،وتفسير العز بـن عبدالسـالم ،لعـز الـدين
عبدالعزيز بن عبدالسالم (660هـ) ،تحقيق د .عبداهلل الوهبي ،دار ابن حـزم ،بيـروت ،الطبعـة األولـى،
1416هـ1996/م ،262 /3 ،وتفسير القرطبي ،القرطبـي ،154 /17 ،وتفسـير العثيمـين ،العثيمـين،
الحجرات -الحديد ،ص .303
( )4معاين القرآن ،الفراء.112 /3 ،
( )5معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج.96 /5 ،

372

استدراكات ابن الهائم على السجستايف يف كتابه" :التبيان يف تفسير ريب القرآن" د .يزيد بن عبداللطيف الخليف

وقــال ســعيد بــن جبيــر (ت95هـــ) :معنــى ســجود الــنجم والشــجر أنــه ســجود
أ اللهمــا ،رواه الطــربي (ت ، )310وهــو قــول الضــحاك (ت102هـــ)  ،فهــذه
األ الل واقعة على األرض ،تشبه يف شكلها شكل السـاجدين ،فلـذلك أطلـق عليهـا
هذا اللفظ .
وقــال بعضــهم :إن الــنجم والشــجر رؤوســهم علــى األرض _وهــي الجــذور_
وأرجلهما يف الهواء وهي األغصان والفروع ،فهما يف حالة سجود دائمة ،نقله الرازي
(ت606هـ) .
وقال بعضهم :أن سجود النجم أفوله –على القول بأنه النجم المعـروف ولـيس
النبــات الــذي ال ســاق لــه ،-وســجود الشــجر إمكــان االجتنــاء مــن ثمــاره ،حكــاه
الماوردي (ت450هـ) .
وقال السمعاين (ت489هـ)" :إن سجود الموات ثابت بنص الكتاب ،هـو علـى
ما أراد اهلل تعالى ،والعلـم بحقيقتـه موكـول إليـه ،وهـو مـذهب أهـل السـنة"  ،وهـو
مفهوم استدراك ابن الهائم ،واختاره ابن عثيمين يف تفسيره  ،واستدلوا لذلك بقولـه
تعـــــــــالى :ﱡﭐﲂﲃﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓﱠ[اإلسراء ،]44 :فالتسبيح حقيقة واقع من هذه الجمادات ،إال إن
كيفية غير معلومة؛ فكذلك السجود ،واقع حقيقة ،لكنه غير معلوم الكيفية ،فأمره إلى

( )1تفسير الطربي ،الطربي.13 /22 ،
( )2انظر :تفسير القرطبي ،القرطبي.154 /17 ،
( )3انظر :تفسير الرازي ،الرازي.216 /20 ،
( )4انظر :المرجع السابق.341 /29 ،
( )5انظر :تفسير الماوردي ،الماوردي.424 /5 ،
( )6تفسير السمعاين ،السمعاين.323 /5 ،
( )7تفســير العثيمــين ،العثيمــين ،محمــد بــن صــالح (1420هـــ) ،دار الثريــا ،الريــاض ،الطبعــة األولــى،
1425هـ2004/م ،الحجرات -الحديد ،ص.303 :
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اهلل تعــــالى ،كمــــا قــــال :ﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱩ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹﱠ[الحج.]18 :

وحاصل هذه األقوال أن السجود يقع حقيقة بصورة محسوسة ،لكنهم اختلفـوا
يف كيفيتها.
والذي يظهر أن الراجع قول من قال إن السجود يقع حقيقة ،قد أثبته اهلل يف كتابه
ولكن كيفيته غير معلومة كما قال تعالى يف التسبيح :ﱡﭐﲂﲃﲄﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ ،وهـــــذا الـــــذي تـــــدل
عليه األدلة.
فأمــا القــول األول فالســجود فيــه اســتعارة علــى التجــوز ،وهــذا تغليــب للمعنــى
اللغوي ،وفيه ترك للمعنى الشرعي وهو اثبات السجود ،وقـد تـوافرت اآليـات علـى
اثباتــه ،وكمــا أنــا ال نعلــم كيفيــة تســبيح الكائنــات مــع وقــوع التســبيح منهــا؛ فكــذلك
السجود ،نثبته مع إيكال معرفة كيفيته إلى اهلل ،كما بينه اهلل تعالى.
وأما القول الثاين القاضي بإثبات السجود حقيقـة بصـورة محسوسـة ،فـاختالف
أصحابه يف كيفيته مع عدم الدليل؛ دليل على أنـه لـيس شـيء مـن هـذه الصـور مثبتـة،
وأما احتجاج الزجـاج (ت311هــ) بقولـه :ﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ[النحل ،]48 :ففيه إثبات سجود ما خلق اهلل مع
لفت األنظار إلى تفيؤ الله عـن اليمـين والشـمائل ،وعلـى القـول بسـجود الظـالل،
فكيف يكون سجود ما ال الل له كالمختفي يف باطن األرض؟
فيبقى المصير إلى شبهها يف النظم القرآين ،وهي قضية التسبيح ،فيثبت كما أثبتـه
اهلل ،وكيفيته إليه سبحانه.
وعلى هذا فإن استدراك ابن الهائم يف محله من أن السجود مراد حقيقة ،وإن لـم
يفصل يف المراد به ،واهلل تعالى أعلم.
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املطلـــب الثـــامن :اســـتدران ابـــن اهلـــائم عنـــد قولـــه تعـــاىل :ﭐﱡﱁ

ﱂﱠ[قريش.]1 :

ِ
رح َلـة الشـتَاء إِ َلـى َّ
الشـام،
 قال السجستاينَ " :وكَانَت َل ُهم في كل سنة رحلتانْ :
الصيف إِ َلى ا ْليمن" .
ورحلة َّ
 قال ابن الهائم بعده" :المشهور العكس وهو الظاهر ،وقيل غير ذلك" .

تحرير االستدرا ودراسته:
بعد أن بين السجستاين معنى كلمـة (إيـالف) ،وأهنـا تعنـي إلـف قـريش لرحلتـي
الشــتاء والصــيف؛ أعقــب ذلــك ببيــان جهــة الــرحلتين وأن رحلــة الشــتاء إلــى الشــام،
ورحلة الصيف إلى اليمن.
واستدرك ابن الهائم على هـذا بـأن المشـهور عنـد العلمـاء أن رحلـة الشـتاء إلـى
اليمن ،وأن رحلة الصيف إلى الشام ،ورجحه بقوله" :وهو الظاهر".
وقد اختلف العلماء يف المراد بالرحلتين على ستة أقوال:
القول األول :أن لقريش رحلتين ،رحلة يف الشـتاء إلـى الشـام ،ويف الصـيف إلـى
اليمن ،وإليه ذهب مقاتل والزجاج  ،وهو قول السجستاين.
قالوا :بأن ساحل البحر أدفأ ،فإذا كـان الصـيف تركـوا طريـق الشـام والبحـر مـن
أجل الحر وأخذوا إلى اليمن.
القول الثايف :أن رحلة الشتاء إلى اليمن ،ورحلـة الصـيف إلـى الشـام ،وهـذا هـو
القول المشـهور  ،وهـو قـول جمهـور المفسـرين  ،وبـه قـال ابـن عبـاس يف روايـة
( )1نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .500
( )2التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .352
( )3انظر :التفسير البسيط ،الواحدي.347 /24 ،
( )4انظــر :تفســير الــرازي ،الــرازي ،297 /32 ،وانظ ـر :تفســير الطــربي ،الطــربي ،622 /24 ،والكشــف
والبيان ،الثعلبي ،318 /30 ،وتفسير الماوردي ،الماوردي ،347 /6 ،وتفسـير القشـيري ،القشـيري،

=
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عطاء  ،وابن زيد والكلبي  ،ورجحه ابن الهائم.
وعلل أصـحاب هـذا القـول بأنـه أ هـر للنعمـة ،حيـث إن بـالد الـيمن يف الشـتاء
تكون أدفأ ،وأكثر يف المحاصيل الزراعية ،وبالد الشام يف الصيف تكـون أبـرد وتكثـر
فيها الفواكه ،فيمتارون من هذه يف وقتها ومن هذه يف وقتها ،فيتّجـرون وتحصـل لهـم
المكاسب الكثيرة والفوائد الكبيرة .
القول الثالث :أن الرحلتين كانتا إلى الشام ،فمن الشام أرض باردة ،ومنها أرض
حارة ،فكانوا يرحلون يف الشتاء إلى الحارة ،ويف الصيف إلى الباردة ،وهـو قـول أبـي
صالح وعكرمة .
القول الرابع :كانت لقريش أربع ِر َحل ،رحلة إلـى الشـام وأخـرى إلـى الحبشـة،
وثالثة إلى اليمن ،ورابعة إلى فارس ،وبه قال النقـاش (ت352هــ) ،ومـال أبـو حيـان
(ت745هـــ) إلــى تأييــده ،حيــث قــال -بعــد أن ذكــر قــول النقــاش ورد ابــن عطيــة
(ت542هـ) له" :-وال ينبغي أن يرد ،فإن أصحاب اإليالف كانوا أربعـة إخـوة وهـم
=

 ،771 /3والتفسير البسيط ،الواحدي ،346 /24 ،وتفسير السـمعاين ،السـمعاين ،286 /6 ،وتفسـير
البغوي (معالم التنزيل يف تفسير القرآن) ،البغوي ،الحسـين بـن مسـعود (510هــ) ،تحقيـق عبـدالرزاق
المهــدي ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1420 ،هـــ ،)310 /5 ،والكشــاف،
الزمخشــري ،801 /4 ،والمحــرر الــوجيز ،ابــن عطيــة ،525 /5 ،وتفســير ابــن جــزي ،ابــن جــزي،
 ،514/2وعمدة الحفاظ يف تفسـير أشـرف األلفـاظ ،السـمين الحلبـي ،أحمـد بـن يوسـف (756هــ)،
تحقيق محمد باسل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1417 ،هـ1997 /م.367 /2 ،

( )1انظــر :وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،ابــن خلكــان ،61 /1 ،وزاد المســير يف علــم التفســير ،ابــن
الجوزي ،عبدالرحمن بن علـي (597هــ) ،تحقيـق عبـدالرزاق المهـدي ،دار الكتـاب العربي،بيـروت،
الطبعة األولى1422 ،هـ.494 /4 ،
( )2انظر :تفسير الرازي ،الرازي.297 /32 ،
( )3انظر :تفسير الطربي ،الطربي.622 /24 ،
( )4انظر :تفسير العثيمين ،العثيمين ،جزء عم ،ص .321
( )5انظر :الكشف والبيان ،الثعلبي ،318 /30 ،والمحرر الوجيز ،ابن عطية.525 /5 ،
( )6انظر :تفسير الماوردي ،الماوردي.347 /6 ،
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بنو عبد مناف هاشم ... ،فتكون رحلة هنا اسم جنس يصلح للواحد وألكثر" .
القول الخـامس :أهنـم كـانوا يشـتون بمكـة لـدفئها ،ويصـيفون بالطـائف لهوائهـا
وبرادها ،فيرحلون يف الشتاء إلى مكة ،ويرحلون يف الصيف إلى الطائف ،فهذه رحلة
الشتاء والصيف ،وهو قول ابن عباس يف رواية سعيد بن جبير .
القول السادس :أن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة ،فرحلة الشتاء والصيف يف
عمرة رجب والحج يف ذي الحجة ،فإحداهما يف الشتاء واألخرى يف الصـيف ،فكـان
الناس يأتون إلى مكة فيهما فيجد أهل مكة حاجتهم ويحصل لهم النفع .
والراجح هو القول الثاين- ،وهو قول الجمهـور -وذلـك لقـوة تعليلـه وسـالمته
من المعارضة ،فإن رحلة قريش معلومة مشـهورة يف الجاهليـة واإلسـالم  ،و هـور
المنّة بحصول النفع ،وذلك بقضاء الحاجة وقت وفرهتا يف بلد الرحلة ،وهذا حاصل
يف الشتاء من اليمن ،ويف الصيف من الشام ،و ُيستأنس له بما ُروي عن ابن عباس عن
أبيه عن جده قال( :خرجت إلى اليمن يف رحلة الشتاء) .
فأما القول األول؛ فيشكل عليه أن الشام كلها بالد باردة يف الشـتاء ،وأن خيراهتـا
وثمراهتا يف فصل الصيف أكثر وأ هر ،كما أن اليمن يف الشتاء أدفأ وخيراهتا وثمراهتا
يف الصــيف أكثــر وأوفــر ،ومعلــوم أن الرحلــة للتجــارة ،والتــاجر يتحــين وقــت وفــرة
( )1البحر المحيط يف التفسير ()549 /10
( )2انظــر :تفســير الطــربي ،الطــربي ،623 /24 ،وزاد المســير يف علــم التفســير ،ابــن الجــوزي،494 /4 ،
وتفسير القرطبي ،القرطبي.206 /20 ،
( )3انظر :تفسير الرازي ،الرازي ،297 /32 ،والتفسير الوسيط للقرآن الكريم ،طنطاوي ،محمد سـيد ،دار
هنضة مصر ،القاهرة ،الطبعة األولى ،د.ت.515 /15 ،
( )4انظــر :فــتح القــدير ،الشــوكاين ،محمــد بــن علــي (1250هـــ) ،دار ابــن كثيــر ،دمشــق ،الطبعــة األولــى،
1414هـ.609 /5 ،
( )5انظر :معجم ابن األعرابي ،ابن األعرابي ،أحمد بن محمـد (340هــ) ،تحقيـق عبدالمحسـن الحسـيني،
دار ابن الجوزي ،الرياض ،الطبعـة األولـى1418 ،هــ1997/م ،758 /2 ،ويف سـنده عبـد العزيـز بـن
عمران ،قال ابن حجر" :مرتوك" ،تقريب التهذيب ،ابن حجر ،ص .358
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الخيرات ليتزود بما يحقق له مكاسبه وفوائده.
وأما القول الثالث؛ فإن تخصيص الرحلة شتاء وصيفا بالشام مخـالف لمـا ُعلـم
من حال قريش ،فإهنم كانوا يرددون بينهما ،ويؤيده ما ذكر آنفا عن ابن عباس عن أبيه
عن جده من أنه كان يرحل إلى اليمن يف رحلة الشتاء.
الرحل اثنتان ،فقد ذكر أهل السـير أن أول مـن
وأما القول الرابع؛ فإن األصل أن ُ
سن الرحلتين لقريش هو هاشم  ،وسبب ذلـك أن هاشـما كـان سـيد قومـه ،فشـكوا
َّ
إليه الجوع ،فقام فيهم خطيبا ،فقال( :إنكم أجدبتم جـدبا تقلـون فيـه وتـذلون ،وأنـتم
أهل حرم اهلل وأشراف ولد آدم والناس لكم تبع ،قالوا :نحن تبع لك فليس عليك منا
خالف ،فجمع َّ
كـل بنـي أب علـى الـرحلتين ،يف الشـتاء إلـى الـيمن ويف الصـيف إلـى
الشام للتجارات ،فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير ،حتـى كـان فقيـرهم كغنـيهم،
فجاء اإلسالم وهم علـى ذلـك ،فلـم يكـن يف العـرب بنـو أب أكثـر مـاال وال أعـز مـن
قــريش)  ،ثــم إن بنيــه تفرقــوا يف رحلهــم يف األمصــار إلــى فــارس والحبشــة والــيمن
والشــام ،فاألصــل أهنمــا رحلتــان يف الشــتاء والصــيف ،وهــي المشــهورة يف الجاهليــة
واإلسالم ،وهذا ال ينايف أن تكـون هنـاك ُرحـل أخـرى يف غيـر الشـتاء الصـيف ولغيـر
الشام واليمن ،ولكن ليست المقصودة هبذه اآلية ،واهلل أعلم.
وأمـا القـول الخـامس؛ فجمهـور العلمـاء علـى أن الرحلـة للتجـارة والكسـب ،وهــو
المعلوم من حال قريش -كما سبق ،-فإذا كان لالصطياف يف الطائف ،واإلشـتاء يف مكـة
فلــم يحصــل المقصــود -وإن كــان يف هــذا منّــة أيضــا ،-إال أن ســبب الرحلــة هــو الفقــر
والمخمصة التي حصلت لهم يف هذا الوادي ،وقد زالت بسبب ارتحالهم وتكسبهم.
( )1انظر :المنتظم يف تاريخ األمم والملوك ،ابن الجوزي ،عبدالرحمن بـن علـي (597هــ) ،تحقيـق محمـد
ومصــطفى عبــدالقادر ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1412 ،هـــ1992/م،210 /2 ،
ومرآة الجنان وعربة اليقظان ،اليافعي ،عبداهلل بن أسعد (768هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعـة
األولى1417 ،هـ1997/م.177 /3 ،
( )2تفسير الرازي ،الرازي.297 /32 ،
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وأما القـول السـادس؛ فإنـه يجـاب عليـه بمـا سـبق مـن اشـتهار الرحلـة للكسـب
والتجارة ،ولو كان المقصود ارتحال الناس إلى مكـة؛ فـال معنـى لتخصيصـها ُبرحـل
الشتاء والصيف ،فالعمرة يف أي وقت ،والحج يتغير بتغيـر الفصـول يف األزمـان ،وإن
كــان يف ارتحــال النــاس إلــى مكــة للحــج والعمــرة ومــا يصــحبها مــن جلــب التجــارة
وتفضل ،كما قال تبارك وتعالى :ﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
واألرزاق منّة
ُّ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ[القصص ،]57 :إال أن المقصود باآلية هو ارتحـالهم
من مكة للتجارة ،واهلل تعالى أعلم.
وعلى هذا فإن القول الراجح هو القـول الثـاين ،وهـو الـذي رجحـه ابـن الهـائم،
ومنه يظهر صحة استدراكه ،واهلل تعالى أعلم.
املطلــب التاســع :اســتدران ابــن اهلــائم عنــد قولــه :ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ

[اإلخالص.]1 :
 قال السجستاين" :أحد :بِمعنى و ِ
همـزة
احد ،وأصل (أحد) (وحد) ،فأبدلت ا ْل َ
َ ْ َ
ِ
(و ُجـوه) و(أجـوه)َ ،ومـن
وحة ،ك ََما أبدلت من المضمومة في َق ْولهمُ :
من ا ْل َواو ا ْل َم ْف ُت َ
ِ
وحـة إِ َّال فِـي حـرفين:
ورة في َق ْولهم( :وشاح) و(إشاح)َ .ولـم تبـدل مـن ا ْل َم ْف ُت َ
ا ْل َم ْك ُس َ

صلها (وناة) من الونى َو ُه َو الفتور" .
(أحد)َ ،وا ْم َر َأة ( َأنَاة)َ ،و َأ َ

(سـر
 قال ابن الهائم بعده" :قلت :هكذا قال ابن
ّ
األنبـاري ،وزاد أبـو الفـتح يف ّ
الصـناعة) (أجمـا) يف (وجـم) واحـد (اآلجــام) ،وهـي عالمـات وأبنيـة يهتـدى هبــا يف
ــخاوي زاد علـــى ذلـــك يف
السـ
ّ
ّ
الصـــحارى ،و(أســـماء) يف (وســـماء) ،وأحســـب أن ّ
(مختصــر ســر الصــناعة) ،لكنــه لــيس عنــدي اآلن ،وبالجملــة فهــو إبــدال متّفــق علــى
شذوذه" .
( )1نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن ،السجستاين ،ص .88
( )2التبيان يف تفسير غريب القرآن ،ابن الهائم ،ص .355 -354
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تحرير االستدرا ودراسته:
بعد أن بين السجستاين اشتقاق كلمة (أحـد)؛ بـين أن الهمـزة ال تبـدل مـن الـواو
المفتوحة إال يف كلمتين( :أحد) و(أناة).
واستدرك ابن الهائم بأن ما قاله السجستاين هو قـول ابـن األنبـاري (ت328هــ)
أيضا ،ثم أعقبه بمـا يفيـد عـدم صـحة هـذا الحصـر ،فـأورد عـن أبـي الفـتح ابـن جنـي
(ت392هـــ) ممــا أصــله الــواو المفتوحــة :كلمــة (أجمــا) وكلمــة (أســماء) ،وعــن
السخاوي (ت643هــ) مـا يفيـد الزيـادة ،ولكنـه علـل عـدم ذكـره لهـذه الزيـادة بعـدم
وجود الكتاب عنده أثناء تأليفه ،إال أين بعد البحث لم أجد يف ترجمـة السـخاوي وال
يف كتب فهارس المؤلفات أن للسخاوي اختصارا علـى (سـر صـناعة اإلعـراب البـن
جني) ،فلعله وهم من النساخ ،أو أنه غير علم الدين السخاوي ،وعلى أي حـال فلـم
أقف أيضا على اختصار لكتاب (سر صناعة اإلعراب البن جني) ،واهلل تعالى أعلم.
فه ـل إبــدال الهمــزة مــن الــواو المفتوحــة منحصــر يف الكلمتــين ،أو أنــه وقــع يف
غيرهما؟
وقبل اإلجابة عن هذا السؤال ،فإنه يجدر اإلشارة إلى أن العلماء اتفقوا علـى أن
هذا اإلبدال شاذ ولم يقع إال نادرا ،قال أبو عثمان المازين (ت247هـ)" :فـإذا كانـت
الواو أوال وكانت مفتوحة ،فلـيس فيهـا إبـدال إال أن يشـذ الشـيء ،فيجـيء علـى غيـر
القياس"  ،وقال أبو القاسم الثمانيني (ت442هـ)" :ولكنّـه قـد ّ
شـذ مـن المفتوحـة
حريفات همزت يف ّأول الكلمة كلمـات معـدودة"  ،وقـال العكـربي (ت616هــ):
"فــإن كانــت مفتوحــة لــم تقلــب همــزة إال أن ُينقــل ذلــك؛ لخفــة الفتحــة وأن الــواو
المفتوحـة أخـف مــن الهمـزة"  ،فـإن األصــل عـدم إبـدالها ،وشــذ مـن هـذا األصــل
( )1المنصف شرح كتاب التصريف ،ابن جني ،عثمان بن جني (392هـ) ،دار إحياء الرتاث القديم ،الطبعـة
األولى1373 ،هـ ،ص .231
( )2شرح التصريف ،الثمانيني ،ص .329
( )3اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي ،عبد اهلل بن الحسين(616هـ) ،تحقيـق د .عبـد اإللـه النبهـان،
دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األولى1416 ،ه1995/م.292 /2 ،
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كلمات قليلة ُنقلت سماعًا وال يقاس عليها ،فهل هذه الكلمات منحصرة يف كلمتـين
(أحد) و(أناة)؟ أم أهنما أكثر؟
قال باألول السجستاين ،وأن إبـدال الـواو المفتوحـة همـز اة منحصـر يف كلمتـين،
هما (أحد) و(أناة) ،تبـع يف ذلـك أبـو بكـر ابـن األنبـاري (ت328هــ)  ،ونسـبه ابـن
سيدة (ت458هـ) إلى سيبويه (ت180هـ)  ،وحجتهم يف ذلك أن الـواو المفتوحـة
أخف من الهمزة ،فال تقلب إال ما ُنقل سماعًا ،ولم ُيسمع إال يف هاتين الكلمتين .
وذهب األكثرون إلى أهنـا  -علـى شـذوذها وقلتهـا -ليسـت منحصـرة يف هـاتين
الكلمتين ،وإنما ورد يف كالمهم غيرها فمنها:
( أسماء) أصلها (وسماء) ،من الوسامة والحسن .
( أجم) أصلها (وجم) ،واحد آجام ،وهي األبنية والعالمات التي يهتدى هبا .
 حكى المرزبان (ت368هـ) عن بعضهم ( َأ َخ َذ) أصلها ( َو َخ َذ) .
 حكى أبو الفتح ابن جني (ت392هـ) يف الفعل ( َأ َّق َت) أصله ( َو َّق َت) .
 وقال ابن سيدة (ت458هـ)" :وكِ َلت َأ ْسنَانه َو َكالا ،و َأكِ َلت َأ َكالا" .
 وحكــى الرضــي(ت686ه ــ) عــن بعــض النحــاة أن أصــل ( َأ َخـ َـذ) ( َو َخـ َـذ)
( )1انظــر :الكشــف والبيــان ،الثعلبــي ،334 /10 ،ومشــكل إعــراب القــرآن ،مكــي ،مكــي بــن أبــي طالــب
(437هـ) ،تحقيق د .حاتم الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.853 /2 ،
( )2انظر المخصص ،ابن سيدة.131 /1 ،
( )3انظر :مشكل إعراب القرآن ،مكي.853 /2 ،
( )4انظر :المخصص ،ابن سيدة ،29 /5 ،وشرح المفصل ،ابـن يعـيش ،382 /1 ،واللبـاب يف علـل البنـاء
واإلعراب ،العكربي ،293 /2 ،وغيرها.
( )5انظــر :الكتــاب ،ســيبويه ،331 /4 ،وســر صــناعة اإلعــراب ،ابــن جنــي ،عثمــان بــن جنــي الموصــلي
(392هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ2000/م.243 /2 ،
( )6شرح كتاب سيبويه ،المرزبـان ،الحسـن بـن عبـداهلل (368هــ) ،تحقيـق أحمـد مهـدلي وعلـي سـيد ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2008 ،هـ.88 /2 ،
( )7سر صناعة اإلعراب ،ابن جني.243 /2 ،
( )8المخصص ،ابن سيدة.131 /1 ،
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بداللة( :اتخذ) .

وعذ َلهُ ،ل َغة فِي َو َّب َخه" .
 وقال ابن منظور(ت711هـ)َ " :أ َّب َخهَ :ال َم ُه َ
فهذه وغيرها مسموعة عن العرب ،فدلت علـى أن إبـدال الـواو المفتوحـة لـيس

منحصرا يف كلمة (أحد) و(أناة) ،وهذا اهر اختيار ابن الهائم.
والذي يظهر هو صحة تعقب ابن الهائم ،ذلـك أن ورود هـذه الكلمـات منهـا مـا
هو عن متقدمي أهل اللغة -كسيبويه ،-مع اتفاقهم على ندرة هذا اإلبـدال وشـذوذه،
وأن ما وقع منها إنما هو سماع ال يقاس عليه ،فهذا يدل على عدم حصر هذا اإلبدال
يف الكلمتين ،واهلل تعالى أعلم.

***

( )1انظر :شرح شافية ابن الحاجب ،اإلسرتاباذي ،محمد بن الحسن الرضي (686هـ) ،تحقيق محمـد نـور
وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ط1395 ،هـ1975/م.79 /3 ،
( )2لسان العـرب ،ابـن منظـور ،محمـد بـن مكـرم (711هــ) ،دار صـادر ،بيـروت ،الطبعـة الثالثـة1414 ،ه،
.3/3
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اخلامتة
وبعـــد حمـــد اهلل علـــى نعمـــه ،خلصـــت إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج والتوصـــيات،
فمن أهم النتائج:
 أن منشأ االستدراك إما اختالف العلماء يف قضية فيكـون لسـابق رأي ،ويكـون
لالحق رأي يخالفه ،أو فهم الالحق كالم السابق على غير وجهه.
 أن االستدراك يكون بإصالح خطأ أو إكمال نقص أو إزالة لبس ،وال يلزم منه
صحة االستدراك ،فقد يكون الحق مع المتقدم.
 علــو مكانــة اإلمــامين السجســتاين وابــن الهــائم العلميــة ،وتفننهمــا يف التــأليف
وضبطه ،وبراعتهما وميلهما اللغوي ما كان له األثر يف أغلب االستدراكات.
 توافق الكتابين ،فمع اسـتيعاهبما لكتـاب اهلل تعـالى إال أن االسـتدراكات قليلـة
جدا ،حيث بلغت عشرة استدراكات ،ولذا كان اختيار ابن الهائم لكتاب السجستاين،
على كثرة كتب الغريب.
 هرت دقته ابن الهائم العلمية ،فقد كان الـراجح يف أغلـب االسـتدراكات مـع
ما ذهب إليه.
 أن صيع االستدراك عند ابن الهائم جاءت وفق منهج واضـح ،يسـتعمل صـيع
التضعيف لما ليس له خالف ،أو الخالف فيه ضعيف ،كقوله( :فيـه نظـر)( ،ينبغـي)،
(فيه تساهل)( ،يشكل عليه) ،ويستعمل صيع الرتجيح فيمـا كـان الخـالف فيـه قويـا،
كقوله( :والصحيح) ،و(وهو الظاهر).
وأما التوصيات ،فأبرزها:
 االهتمام هبذا النوع من الدراسات ،وهـو وإن كـان داخـال يف التفسـير المقـارن
إال أن البحث عن االسـتدراكات ومناهجهـا يضـيف جانبـا قويـا مـن جوانـب اللحـظ
والتدقيق ،مع ما يصـحبه مـن معرفـة طرائـق العلمـاء يف التعامـل مـع سـابقيهم ،ولعـل

383

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

أغلب كتب التفسير ُدرست ،إال أن كتب علم الغريب وعلوم القرآن ما زالت.
 كذلك التوصية بدراسة تطور التفسير من خالل االستدراكات ،وذلك بالقصد
إلـــى قضـــية تفســـيرية معينـــة ،وتـــدرس مـــن خـــالل االســـتدراكات بـــين المتقـــدمين
والمتأخرين ،وتطور المعنى بناء على ذلك.
هذا ،والحمـد هلل رب العـالمين ،وصـلى اهلل وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحابته أجمعين.

***
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املصادر واملراجع
.1

إتحــا فضــلء البشــر يف القــراءات األربعــة عشــر ،البنــاء ،أحمــد بــن محمــد
(1117هــ) ،تحقيـق أنـس مهـرة ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة الثالثـة،
1427هـ.2006/

.2

آداب الزفا يف السنة المطهرة ،األلباين ،محمد ناصر الـدين (1420هــ) ،دار
السالم ،د.ط1423 ،هـ2002/م.

.3

ارتشا الضرب من لسان العرب ،أبـو حيـان ،محمـد بـن يوسـف (745هــ)،
تحقيــــق رجــــب عثمــــان ،مكتبــــة الخــــانجي ،القــــاهرة ،الطبعــــة األولــــى،
1418هـ1998/م.

.4

أساس البل ـة ،الزمخشـري ،محمـود بـن عمـرو (538هــ) ،تحقيـق محمـود
باسل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ1998/م.

.5

األسماء والصفات ،البيهقـي ،أحمـد بـن الحسـين (458هــ) ،تحقيـق عبـداهلل
الحاشدي ،مكتبة السوادي ،جدة ،الطبعة األولى1413 ،هـ1993/م.

.6

إعـراب القـرآن ،النحـاس ،أحمـد بـن محمـد (338هــ) ،دار الكتـب العلميــة،
بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ.

.7

األعل  ،الزركلي ،خير الدين بن محمود (ت1396هـ) ،دار العلم للماليـين،
الطبعة الخامسة عشر2002 ،م.

.8

إكمال اإلكمال ،ابن نقطـة ،محمـد بـن عبـد الغنـي (629هــ) ،تحقيـق د .عبـد
القيــوم عبــد ريــب النبــي ،جامعــة أم القــرى ،مكــة المكرمــة ،الطبعــة األولــى،
1410هـ.

.9

اإلكمــال يف رفــع االرتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف يف األســماء والكنــى
واألنساب ،ابن ماكوال ،علي بن هبة اهلل (475هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
الطبعة األولى1411 ،هـ1990/م.
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 .10إنباء الغمر بأبناء العمر ،ابن حجر ،أحمد بن علي (852هــ) ،تحقيـق د .حسـن
حبشي ،لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،مصر ،د .ط1389 ،هـ.
 .11البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع ،الشــوكاين ،محمــد بــن علــي
(1205هـ) ،دار المعرفة ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .12برنامج التجيب  ،التجيبي ،القاسـم بـن يوسـف (730هــ) ،تحقيـق عبـدالحفيظ
منصور ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا/تونس ،د.ط1981 ،م.
 .13بغية الوعاة يف طبقات اللغـويين والنحـاة ،السـيوطي ،عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر
(911هـ) ،تحقيق محمد أبو الفضل ،المكتبة العصرية ،لبنان ،د .ط ،د.ت.
 .14بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين ،الغزي ،محمـد بـن
أحمد (864هـ) ،دار ابن حزم ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ2000/م.
 .15تاريخ إربل ،ابن المستويف ،المبارك بن أحمد (637هـ) ،تحقيق سامي الصقار،
وزارة الثقافة واإلعالم/دار الرشيد للنشر ،العراق ،د.ط1980 ،م.
 .16تــاريخ اإلســـل ووفيــات المشـــاهير واألعــل  ،الـــذهبي ،محمــد بـــن أحمـــد
(748هـــ) ،تحقيــق د .بشــار عــواد ،دار الغــرب اإلســالمي ،بيــروت ،الطبعــة
األولى2003 ،م.
 .17تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبـة ،عبـد اهلل بـن مسـلم (276هــ) ،تحقيـق إبـراهيم
شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .18التبيان يف تفسير ريب القرآن ،ابن الهائم ،أحمد بن محمـد (815هــ) ،تحقيـق
ضــاحي عبــد البــاقي محمــد ،دار الغــرب اإلســالمي ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
2003م.
 .19التبيان يف تفسير ريب القرآن ،ابن الهائم ،أحمد بن محمـد (815هــ) ،تحقيـق
عبــد القــادر محمــد أحمــد ،أم درمــان اإلســالمية ،الســودان ،رســالة دكتــوراه،
2001م.
 .20تحفة األريب بما يف القرآن من الغريب ،أبو حيان ،محمد بن يوسف (745هـ)،
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تحقيــق ســمير المجــذوب ،المكتــب اإلســالمي ،الطبعــة األولــى1403 ،هـــ/
1983م.
 .21تدريب الراوي يف شرل تقريب النواوي ،السيوطي ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر
(911هـ) ،تحقيق نظر بن محمد الفاريابي ،دار طيبة ،د.ط ،د.ت.
 .22التحريــر والتنــوير ،ابــن عاشــور ،محمــد الطــاهر بــن محمــد (1393هـــ) ،الــدار
التونسية ،تونس ،د.ط1984 ،هـ.
 .23التعريفات ،الجرجاين ،علي بن محمد (816هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيـروت،
الطبعة األولى1403 ،هـ 1983-م.
 .24التفســير البســيط ،الواحــدي ،علــي بــن أحمــد (468هـــ) 15 ،رســالة دكتــوراه،
عمادة البحث العلمـي ،جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية ،الريـاض،
الطبعة األولى1430 ،هـ.
 .25تفسير البغوي (معالم التنزيل يف تفسير القـرآن) ،البغـوي ،الحسـين بـن مسـعود
(510هـــ) ،تحقيــق عبــدالرزاق المهــدي ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،بيــروت،
الطبعة األولى1420 ،هـ.
 .26تفسير الثعلب (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) ،الثعلبي ،أحمـد بـن إبـراهيم
(427هـــ) ،تحقيــق د .صــالح باعثمــان وأخــرون ،دار التفســير ،جــدة ،الطبعــة
األولى1436 ،ه2015 /م.
 .27تفســير ابــن جــزي (التســهيل لعلــو التنزيــل) ،ابــن جــزي ،محمــد بــن أحمــد
(741هــ) ،تحقيـق د .عبـداهلل الخالـدي ،دار األرقـم ،بيـروت ،الطبعـة األولـى،
1416هـ.
 .28تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) ،الرازي ،محمـد بـن عمـر (606هــ) ،دار إحيـاء
الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ.
 .29تفسير الزمخشري (الكشا عن حقائق وامض التنزيل) ،الزمخشـري ،محمـود بـن
عمرو (538هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ.
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 .30تفسير أب السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ،أبو السعود،
محمد بن محمد (982هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .31تفسير السمعايف ،السمعاين ،منصور بن محمد (489هـ) ،تحقيق ياسر إبراهيم،
وغنيم عباس ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األولى1418 ،هـ1997 /م.
 .32تفســير الطبــري (جــامع البيــان يف تأويــل القــرآن) ،الطــربي ،محمــد بــن جريــر
(310هـــــ) ،تحقيــــق أحمــــد شــــاكر ،مؤسســــة الرســــالة ،الطبعــــة األولــــى،
1420هـ2000/م.
 .33تفسير العثيمين ،العثيمين ،محمد بن صـالح (1420هــ) ،دار الثريـا ،الريـاض،
الطبعة األولى1425 ،هـ2004/م.
 .34تفســير العــز بــن عبدالســل  ،لعــز الــدين عبــدالعزيز بــن عبدالســالم (660هـــ)،
تحقيــــق د .عبــــداهلل الــــوهبي ،دار ابــــن حــــزم ،بيــــروت ،الطبعــــة األولــــى،
1416هـ1996/م.
 .35تفســير ابــن عطيــة (المحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز) ،ابــن عطيــة،
عبــدالحق بــن غالــب (542هـــ) ،تحقيــق عبدالســالم عبدالشــايف ،دار الكتــب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
 .36تفســير القــرآن العزيــز ،ابــن أبــي زمنــين ،محمــد بــن عبــداهلل (399هـــ) ،تحقيــق
حسين عكاشة ومحمد الكنز ،دار الفـاروق الحديثـة ،القـاهرة ،الطبعـة األولـى،
1423هـ2002/م.
 .37تفسير القرطب (الجامع ألحكا القرآن) ،القرطبي ،محمد بن أحمد (671هـ)،
تحقيق أحمد الربدوين وإبراهيم إطفيش ،دار الكتب المصرية ،القـاهرة ،الطبعـة
الثانية1384 ،هـ1964 /م.
 .38تفســـير القشـــيري (لطـــائف اإلشـــارات) ،القشـــيري ،عبـــدالكريم بـــن هـــوازن
(465هــ) ،تحقيــق إبـراهيم البســيوين ،الهيئـة المصــرية العامـة للكتــاب ،مصــر،
الطبعة الثالثة ،د.ت.
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 .39تفسـير المـاوردي (النكـ والعيـون) ،المـاوردي ،علـي بـن محمـد (450هـــ)،
تحقيق السيد عبدالمقصود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .40التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم ،طنطــاوي ،محمــد ســيد ،دار هنضــة مصــر،
القاهرة ،الطبعة األولى ،د.ت.
 .41تقريب التهذيب ،ابن حجر ،أحمد بن علـي (852هــ) ،تحقيـق محمـد عوامـة،
دار الرشيد ،سوريا ،الطبعة األولى1406 ،هـ1986/م.
 .42تهذيب اللغة ،األزهري ،محمد بن أحمد (370هـ) ،تحقيق محمد عوض ،دار
إحياء الرتاث العربي ،الطبعة األولى2001 ،م.
 .43توضيح المشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنسـابهم وألقـابهم وكنـاهم ،ابـن ناصـر
الــدين ،محمــد بــن عبــداهلل (ت842هـــ) ،تحقيــق محمــد العقسوســي ،مؤسســة
الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1993 ،م.
 .44جــامع الــدروس العربيــة ،الغاليينــي ،مصــطفى محمــد (1364هـــ) ،المكتبــة
العصرية ،بيروت ،الطبعة الثامنة والعشرون1414 ،هـ1993/م.
 .45جمهرة اللغة ،ابن دريد ،محمد بن الحسن (321هــ) ،تحقيـق رمـزي بعلبكـي،
دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة األولى1987 ،م.
 .46دراسات يف علو القرآن ،الرومي ،فهد بـن عبـدالرحمن ،الطبعـة الثانيـة عشـرة،
1424هـ2003/م.
 .47دراسات يف علو القرآن ،إسماعيل ،محمد بكر (1426هـ) ،دار المنار ،الطبعة
الثانية1419 ،هـ1999/م.
 .48الدر المصون يف علو الكتـاب المكنـون ،السـمين الحلبـي ،أحمـد بـن يوسـف
(756هـ) ،تحقيق د .أحمد الخراط ،دار القلم ،دمشق ،د.ط ،د.ت.
 .49الدالئل يف ريب الحديث ،السرقسطي ،قاسم بـن ثابـت (302هــ) ،تحقيـق د.
محمد القناص ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة األولى1422 ،هـ2001/م.
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 .50ديوان زهير بن أب سلمى ،زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزين (609م)،
المكتبة الشاملة المكية.
 .51زاد المســير يف علــم التفســير ،ابــن الجــوزي ،عبــدالرحمن بــن علــي (597هـــ)،
تحقيــق عبــدالرزاق المهــدي ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
1422هـ.
 .52السراج المنير يف اإلعانـة علـى معرفـة بعـض معـايف كـل ربنـا الحكـيم الخبيـر،
الخطيــب الشــربيني ،محمــد بــن أحمــد (977هـــ) ،مطبعــة بــوالق ،القــاهرة،
1285هـ.
 .53سلسلة األحاديث الصحيحة وش ء من فقهها وفوائدها ،األلباين ،محمد ناصـر
الدين (1420هـ) ،مكتبة المعارف ،الطبعة األولى ،د.ت.
 .54سير أعل النبلء ،الذهبي ،محمد بن أحمد (748هـ) ،دار الحديث ،القـاهرة،
د.ط1427 ،هـ.
 .55شرل التصريح على التوضيح ،الوقاد ،خالد بن عبـد اهلل (905هــ) ،دار الكتـب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ2000 /م.
 .56شــرل التصــريف ،الثمــانيني ،عمــر بــن ثابــت (442هـــ) ،تحقيــق د .إبــراهيم
البعيمي ،مكتبة الرشد ،الطبعة األولى1419 ،ه1999/م.
 .57شرل درة الغواص يف أوها الخواص ،الخفاجي ،أحمد بن محمد (1069هـ)،
تحقيق عبد الحفـيظ فرغلـي ،دار الجيـل ،بيـروت ،الطبعـة األولـى1417 ،هــ/
1996م.
 .58شرل شافية ابن الحاجب ،اإلسرتاباذي ،محمد بن الحسن الرضـي (686هــ)،
تحقيـــــق محمـــــد نـــــور وآخـــــرون ،دار الكتـــــب العلميـــــة ،بيـــــروت ،د.ط،
1395هـ1975/م.
 .59شرل الفصيح ،اللخمي ،ابن هشام (577هـ) ،تحقيـق د .مهـدي عبيـد ،الطبعـة
األولى1409 ،هـ1988/م.
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 .60شرل قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام ،عبداهلل بن يوسف (761هـ) ،تحقيـق
محمد محيي الدين ،القاهرة ،الطبعة الحادية عشرة1383 ،هـ.
 .61شرل كتاب سـيبويه ،المرزبـان ،الحسـن بـن عبـداهلل (368هــ) ،تحقيـق أحمـد
مهدلي وعلي سيد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2008 ،هـ.
 .62شرل مشـكل اآلثـار ،الطحـاوي ،أحمـد بـن محمـد (321هــ) ،تحقيـق شـعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1415 ،هـ1994/م.
 .63شــرل المفصــل ،ابــن يعــيش ،يعــيش بــن علــي (643هـــ) ،دار الكتــب العلميــة،
بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ2001/م.
 .64الشريعة ،اآلجري ،محمد بن الحسين (360هـ) ،تحقيـق د .عبـداهلل الـدميجي،
دار الوطن ،الرياض ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999/م.
 .65الضعفاء الكبير ،العقيلي ،محمد بن عمرو (322هـ) ،تحقيق عبدالمعطي أمين
قلعجي ،دار المكتبة العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1404 ،هـ1984/م.
 .66الضـــوء اللمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع ،الســـخاوي ،محمـــد بـــن عبـــدالرحمن
(902هـ) ،دار ومكتبة الحياة ،بيروت ،د .ط ،د .ت.
 .67طبقات الحنابلة ،ابن أبـي يعلـى ،محمـد بـن محمـد (526هــ) ،تحقيـق محمـد
حامد الفقي ،دار المعرفة ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .68طبقات الشافعية ،ابـن قاضـي شـهبة ،أبـو بكـر بـن أحمـد (851هــ) ،تحقيـق د.
الحافظ عبدالعليم خان ،دار عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى1407 ،هـ.
 .69طبقات المفسرين ،الداوودي ،محمد بن علي (945هــ) ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،د.ط ،د .ت.
 .70الع ْذب النَّمير من مجالس الشنقيط يف التفسير ،الشـنقيطي ،محمـد األمـين بـن
محمــد المختــار (1393هـــ) ،تحقيــق خالــد الســبت ،دار عــالم الفوائــد ،مكــة
المكرمة ،الطبعة الثانية1426 ،هـ.
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 .71علو القرآن الكريم ،عرت ،نـور الـدين محمـد ،مطبعـة الصـباح ،دمشـق ،الطبعـة
األولى1414 ،هـ1993/م.
 .72عمدة الحفا يف تفسـير أشـر األلفـا  ،السـمين الحلبـي ،أحمـد بـن يوسـف
(756هـ) ،تحقيق محمد باسل ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة األولـى،
1417هـ1997 /م.
 .73عمدة القاري شرل صحيح البخاري ،العيني ،محمود بن أحمد (855هــ) ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .74العين ،الفراهيدي ،الخليل بن أحمد (170هــ) ،تحقيـق د .مهـدي المخزومـي
ود .إبراهيم السامرائي ،دار الهالل ،د.ط ،د.ت.
 .75ريب القرآن ،ابن قتيبة ،عبداهلل بن مسلم (276هــ) ،تحقيـق أحمـد صـقر ،دار
الكتب العلمية ،د.ط1398 ،هـ1978 /م.
 .76فتح الباري شرل صحيح البخاري ،ابن حجـر ،أحمـد بـن علـي (852هــ) ،دار
المعرفة ،بيروت ،د.ط1379 ،ه.
 .77فتح القدير ،الشوكاين ،محمد بن علي (1250هـ) ،دار ابن كثير ،دمشق ،الطبعة
األولى1414 ،هـ.
 .78فهرسة ابن خير اإلشبيل  ،اإلشبيلي ،محمد بن خير (575هــ) ،تحقيـق محمـد
فؤاد منصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ1998/م.
 .79القــاموس المحــيط ،الفيروزآبــادي ،محمــد بــن يعقــوب (817هـــ) ،مؤسســة
الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثامنة1426 ،هـ2005/م.
 .80الكتاب ،سيبويه ،عمرو بن عثمان (180هـ) ،تحقيق عبدالسالم هارون ،مكتبـة
الخانجي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ1988 /م.
 .81اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب ،العكــربي ،عبــد اهلل بــن الحســين(616هـــ)،
تحقيــــق د .عبــــد اإللــــه النبهــــان ،دار الفكــــر ،دمشــــق ،الطبعــــة األولــــى،
1416هـ1995/م.
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 .82لســان العــرب ،ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم (711هـــ) ،دار صــادر ،بيــروت،
الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
 .83ليس يف كل العرب ،ابن خالويه ،الحسين بن أحمد (370هــ) ،تحقيـق أحمـد
عبدالغفور ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية1399 ،هـ1979/م.
 .84مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد ،الهيثمـي ،علـي بـن أبـي بكـر (807هــ) ،تحقيـق
حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة ،د.ط1414 ،هـ1994/م.
 .85محاسن التأويل ،القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد (1332هــ) ،تحقيـق
محمد باسل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ.
 .86محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ،الراغب األصفهاين ،الحسـين
ابن محمد (502هـ) ،دار األرقم ،بيروت ،الطبعة األولى1420 ،هـ.
 .87المخص

 ،ابن سـيدة ،علـي بـن إسـماعيل (458هــ) ،تحقيـق خليـل إبـراهيم

جفال ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1417 ،هـ1996/م.
 .88مرآة الجنان وعبرة اليق ان ،اليـافعي ،عبـداهلل بـن أسـعد (768هــ) ،دار الكتـب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1417 ،هـ1997/م.
 .89مشكل إعراب القرآن ،مكي ،مكي بن أبـي طالـب (437هــ) ،تحقيـق د .حـاتم
الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.
 .90معايف القرآن ،الفراء ،يحيى بن زياد (207هـ) ،تحقيق أحمد النجايت وآخـرون،
دار المصرية للتأليف ،مصر ،الطبعة األولى ،د.ت.
 .91معانى القرآن ،األخفش ،سعيد بن مسـعدة (215هــ) ،تحقيـق د .هـدى قراعـة،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى1411 ،هـ1990/م.
 .92معـــايف القـــرآن وإعرابـــه ،الزجـــاج ،إبـــراهيم بـــن الســـري (311هــــ) ،تحقيـــق
عبدالجليل عبده ،دار عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،ه1988/م.
 .93معتر األقران يف إعجاز القرآن ،السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر(911هـ)،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ1988 /م.
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 .94معجــم ابــن األعراب ـ  ،ابــن األعرابــي ،أحمــد بــن محمــد (340هـــ) ،تحقيــق
عبدالمحســــن الحســــيني ،دار ابــــن الجــــوزي ،الريــــاض ،الطبعــــة األولــــى،
1418هـ1997/م.
 .95معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أحمد بن فارس (395هـ) ،تحقيق عبدالسالم
هارون ،دار الفكر ،د.ط1399 ،هـ1979/م.
 .96المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،دار الدعوة ،د .ط ،د .ت.
 .97معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن وجاءت بها السنن واألخبار وتأويل ألفا
مستعملة ،السجسـتاين ،محمـد بـن عزيـز ،تحقيـق سـليمان بـن حمـد الصـقري،
رسالة ماجستير ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية،
الرياض1405 ،هـ.

 .98مغن اللبيب عن كتـب األعاريـب ،ابـن هشـام ،عبـداهلل بـن يوسـف (761هــ)،
تحقيـق د .مـازن المبـارك ومحمـد علـي ،دار الفكـر ،دمشـق ،الطبعـة السادســة،
1985م.
 .99المقاصد الشافية يف شرل الخلصة الكافية (شرل ألفية ابـن مالـك) ،الشـاطبي،
إبراهيم بن موسى (790هـ) ،معهد البحوث بجامعة أم القـرى ،مكـة المكرمـة،
الطبعة األولى1428 ،هـ2007 /م.
 .100مناهــل العرفــان يف علــو القــرآن ،الزرقــاين ،محمــد عبــدالعظيم (1367هـــ)،
مكبعة عيسى الحلبي ،الطبعة الثالثة ،د.ت.
 .101المنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعايف ،الســمعاين ،عبــدالكريم بــن محمــد
(562هـ) ،تحقيق موفـق عبـداهلل ،دار عـالم الكتـب ،الريـاض ،الطبعـة األولـى،
1417هـ1996 /م.
 .102المنــت م يف تــاريخ األمــم والملــو  ،ابــن الجــوزي ،عبــدالرحمن بــن علــي
(597هـ) ،تحقيق محمـد ومصـطفى عبـدالقادر ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت،
الطبعة األولى1412 ،هـ1992/م.
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 .103المنصف شرل كتاب التصـريف ،ابـن جنـي ،عثمـان بـن جنـي (392هــ) ،دار
إحياء الرتاث القديم ،الطبعة األولى1373 ،هـ.
 .104النبــأ الع ــيم ن ــرات جديــدة يف القــرآن الكــريم ،دراز ،محمــد بــن عبــداهلل
(1377هـ) ،اعتنى به أحمد فضيلة ،دار القلم ،د.ط1426 ،هـ2005 /م.
 .105النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري ،محمد بـن محمـد (833هــ) ،تحقيـق
علي الضباع ،المطبعة التجارية الكربى ،د.ط ،د.ت.
 .106نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،األنباري ،عبد الـرحمن بـن محمـد (577هــ)،
تحقيــق إبــراهيم الســامرائي ،مكتبــة المنــار ،الزرقــاء/األردن ،الطبعــة الثالثــة،
1405هـ1985 /م.
 .107نزهة القلوب يف تفسير ريب القرآن ،السجستاين ،محمد بن عزيز (330هــ)،
تحقيق د .يوسف المرعشلي ،دار المعرفة ،بيروت ،الطبعة األولى1410 ،هـ.
 .108نواهد األبكـار وشـوارد األفكـار (حاشـية السـيوط علـى تفسـير البيضـاوي)،
السيوطي ،عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر (911هــ) 3 ،رسـائل دكتـوراه ،جامعـة أم
القرى ،مكة المكرمة1424 ،هـ2005/م.
 .109ابن الهائم وجهوده يف علـم النحـو واللغـة ،الحـارثي ،نـواف بـن جـزاء ،بحـث
منشور يف مجلة العقيق ،العدد  ،62 ،61المجلد  ،31لعام 2007م.
 .110الـــوايف بالوفيـــات ،الصـــفدي ،خليـــل بـــن أيبـــك (746هــــ) ،تحقيـــق أحمـــد
األرنــــــاؤوط وتركــــــي مصــــــطفى ،دار إحيــــــاء الــــــرتاث ،بيــــــروت ،د.ط،
1420هـ2000/م.
 .111وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكـان ،أحمـد بـن محمـد (681هــ)،
تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة السابعة1994 ،م.

***
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إعداد

أستاذ أصول الرتبية المشارك بكلية الرتبية
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

397

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

ملخص البحث
عنوان البحث :تعليم المرأة يف القرآن الكريم.
هد البحث :يهدف هذا البحث إلى استقصاء األدلة القرآنية الدالة على فضل
تعليم المرأة ،واستنباط دالالهتا الرتبوية ،باإلضافة إلى استقراء األساليب الرتبوية يف
تعليمها ،وإبراز أهم مجاالت تعليم المرأة الواردة يف القرآن الكريم.
واستخدم الباحث المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي ،وتوصل إلى عدد
من النتائج أهمها مايلي:
 دلت آيات القرآن الكريم على فضل تعليم المرأة وأجر من يقوم به. تنوعت أساليب القرآن الكريم يف الحث على تعليم المرأة ،ومنها األساليبالتالية :التعليم المباشر ،وحث النساء على التعلم والتعليم ،و َأ ْم ُر اهلل للنبي
بتعليم النساء ،وحث الرجال على تعليم نسائهم ،وتعليم المرأة من خالل اإلجابة
عن أسئلة النساء وأسئلة الرجال المتعلقة هبن ،وتعليم النساء من خالل توجيه
أمورا ترتبط بعالقتهم بالنساء ،وتعليم النساء من خالل المواقف
الرجال وتعليمهم ا
الحادثة ،والثناء على المؤمنين الذين قاموا بتعليم ورعاية من تحت أيديهم من
البنات والنساء ،باإلضافة إلى أسلوب ضرب األمثال.
 تعددت مجاالت تعليم المرأة يف القرآن الكريم؛ ومن تلك المجاالت:العقيدة وأصول العبادات ،بيان بعض المحرمات الشرعية ،العالقات الزوجية ،تربية
األوالد وتعليمهم ،القيم األخالقية والعالقة مع الرجال األجانب.
الكلمات الدالة :التعليم ،المرأة ،تعليم المرأة ،الرتبية ،الرتبية اإلسالمية ،التعليم
يف القرآن الكريم.

***
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مقدمة للتعريف بالبحث
تمهيد:
خلق اهلل تعالى الخلق وب ّين لهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات،
وبأدائهم لهذه الواجبات ،وحصولهم على هذه الحقوق تتحقق لهم السعادتان
الدنيوية واألخروية ،ورتب لهم كيف يحصلون على حقوقهم ،وكيف يؤدون
واجباهتم ،فشرع لهم الشرائع وأنزل إليهم الكتب لتبين لهم ما يجب عليهم لحق
رهبم سبحانه وتعالى ،وفيما بينهم من الحقوق والواجبات ،وأفضل هذه الشرائع
وأكملها الدين اإلسالمي ،حيث جاء بمنهج متكامل؛ يضمن لكل أفراده أداء
الحقوق وعمل الواجبات التي كفلتها لهم النصوص الشرعية يف القرآن الكريم
والسنة النبوية ،ومن أهم الحقوق وأعظمها أثر اا على غيرها حقهم يف التعليم؛
ألحكام الدين والشريعة والعلوم المستحبة والعلوم المباحة ،حيث تضافرت
النصوص الشرعية بتقرير هذا الحق والحث على تطبيقه ،وبيان فضل من اتصفوا به
من العلماء والمعلمين والمتعلمين ،يستوى يف ذلك الذكر واألنثى من أبناء المجتمع
المسلم ،كما تنوعت األساليب التي تضمنتها تلك النصوص لتقرير هذا الحق
والحث عليه ،وبيان المجاالت العقدية والتعبدية واألخالقية التي تضمنتها الشريعة
اإلسالمية ،وجاءت النصوص بالحث على تعلمها ،والعمل هبا ،مما يلزم الباحثين
البحث فيها وإ هارها للمستفيدين ،ومن هنا جاء هذا البحث ليؤصل لجانب من هذا
الموضوع ،ويربز حق المرأة المسلمة فيه ،ويركز على تعليم المرأة يف القرآن الكريم،
من خالل استنباط الدالالت الرتبوية من آياته ،يف فضل تعلمها وتعليمها ،واألساليب
الرتبوية لتحقيق هذا الحق العظيم ،ومجاالته العقدية والتعبدية والقيمية واالجتماعية،
واالستشهاد لها مما ورد يف كتب التفاسير المعتربة عند أهل العلم.
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أسللة البحث:
يسعى هذا البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما األدلة القرآنية على فضل تعليم المرأة؟ وما دالالهتا الرتبوية؟
 -2ما أهم أساليب تعليم المرأة الواردة يف القرآن الكريم؟
 -3ما أهم مجاالت تعليم المرأة يف القرآن الكريم؟

أهدا البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 -1استقصـــاء األدلـــة القرآنيـــة الدالـــة علـــى فضـــل تعلـــيم المـــرأة ،واســـتنباط
دالالهتا الرتبوية.
 -2استقراء أهم األساليب الرتبوية لتعليم المرأة الواردة يف القرآن الكريم.
 -3إبراز أهم المجاالت الرتبوية لتعليم المرأة الواردة يف القرآن الكريم.

أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث من خالل ما يأيت:
 تناوله ألحد الحقوق المدنية التي حظيـت بـه المـرأة يف اإلسـالم ،وهـو حقهـايف التعليم.
 ارتباطه بأهم مصادر الرتبية اإلسالمية ،وهو القرآن الكريم. أنه دراسة تأصيلية ألحد الموضوعات الرتبويـة المتعلقـة بمـادة وكيفيـة تعلـيمالمرأة المسلمة.

حدود البحث الموضوعية:
تناول البحث دراسة اآليات القرآنية الدالة على فضل تعليم المرأة ،واستنباط
دالالهتا الرتبوية ،باإلضافة إلى استقراء أهم األساليب القرآنية يف تعليمها ،وأبرز
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موجهًا للمرأة بصيغة مباشرة أو غير
المجاالت الرتبوية مما ورد الخطاب فيها ّ
مباشرة أو أكد علماء التفسير على دخولها فيه.

منهج البحث:
استخدم الباحث إلجراء هذا البحث اثنين من أهم مناهج البحث العلمي يف
الدراسات القرآنية والدراسات الرتبوية ،وهما المنهج االستنباطي والمنهج
االستقرائي ،حيث قام باستقصاء األدلة القرآنية التي رأى أن لها داللة على فضل
تعليم المرأة ،واستنبط منها دالالهتا الرتبوية ،مستشهد اا على ذلك بأقوال وآراء
المفسرين ،كما قام بتتبع اآليات القرآنية التي فيها اإلشارة الصريحة أو الضمنية على
توجيه النساء وتعليمهن ،واستقراء األساليب الرتبوية التي وردت هبا تلك
التوجيهات والتعليمات الربانية ،والمجاالت التي تضمنتها.

***
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الفصل األول
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً -اإلطار النظري:
وفيه سيلقي الباحث الضوء على صيع الخطاب الشرعي يف القرآن الكريم
الموجه للمرأة ،وسيتناوله يف مبحثين:
ّ
المبحث األول :صيع خطاب الشارع يف النصوص الشرعية الدالة على تعليم المرأة.
المبحث الثاين داللة األمر يف النصوص الشرعية.

املبحث األول :صيغ خطاب الشارع يف النصوص الشرعية
ورد يف القرآن الكريم آيات كريمة تدل على التعليم؛ وبعضها له داللة على
تعليم المرأة خاصة ،وهذه النصوص التي وردت من الشارع الحكيم يف القرآن
موجها للنبي  ،ومنها ما جاء بصيغة المفرد ،ومنها ما جاء
الكريم؛ منها ما جاء
ا
بمن
بصيغة الجمعِّ ،
ووجه الخطاب فيه للمؤمنين ،أو للناس ،أو بواو الجمع ،أو َ
العاقل ،أو بصيع المذكر ،أو بصيع المذكر والمؤنث ،فهل هذه الصيع تشمل المرأة
خاصا
خاصا بالرجل؟ ومتى يكون
كما تشمل الرجل؟ ومتى يكون الخطاب
ا
ًّ
خاصا بمن ُو ّجه له الخطاب؟ ومتى يكون عا اما
بالمرأة؟ ومتى يكون الخطاب
ا
للجنس؟ ،كما أن بعض النصوص قد جاءت بلفظ عام ،وهي لبيان سؤال أو حدث
عمم الخطاب لكل حدث مماثل أو يختص الحكم بما جاء النص
خاص ،فهل ُي ّ
لبيانه؟ ،هذه المسائل قد تكلم فيها علماء أصول الفقه ،وقرروا فيها ما يرونه من
مختصرا لما قرره العلماء يف ذلك حسب
الحق ،وسيعرض الباحث يف السطور التالية
ا
المسائل اآلتية:
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الموجه للنب  هل هو خاص به أو عا
المسألة األولى :الخطاب القرآيف
َّ
لجميع أ ّمته؟:
موجه للنبي  ،كقوله تعالى :ﮋﭶ ﭷﮊ،
النص الوارد يف القرآن الكريم ،ال َّ
وﮋﮔ ﮕﮊ ،األصل أنه يعم جميع األمة ،إال إذا ّ
دل دليل على خصوصيته
للرسول  ،لقوله  يف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة

 :إن اهلل أمر

المؤمنين بما أمر به المرسلين  ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :جمهور علماء األمة
على أن اهلل إذا أمره بأمر أو هناه عن شيء كانت أمته أسوة له يف ذلك ،ما لم يقم دليل
على اختصاصه بذلك"  ،ويقول اإلمام الطويف" :ما ثبت يف حقه – يعني :النبي 
 -من األحكام ،أو خوطب به من الكالم نحو ﮋﭑ ﭒﮊ[المزمل ،]1:وﮋﮬ

ﮭﮊ [المدثر ،]1:تناول أمته ،أي :ثبت يف حقهم منه ما ثبت يف حقه ... ،مالم يقم
للنبي  بما ثبت يف حقه ،كوجوب السواك والضحى والوتر ،أو بما
دليل
ِّ
مخصصّ ،

خوطب به نحو :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ إلى قوله :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﮊ

[األحزاب ،]50:إلى أن قال :وحاصل الكالم :أنه إن قام دليل مخصص؛

اختص الحكم بما دل عليه الدليل؛ وإال كان الحكم بما ثبت يف حقه

 ،أوخوطب

به هو أو بعض الصحابة؛ عا ًّما لجميع المكلفين .
( )1أخرجه مسلم يف المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول اهلل (صـحيح مسـلم)،
مسلم ،بن الحجاج ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيـروت ،د.ت ،كتـاب
الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ،رقم .1015
( )2مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد (661هـ) ،جمـع وترتيـب :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم وابنـه
محمــد ،إشــراف الرئاســة العامــة لشــؤون الحــرمين الشــريفين ،المملكــة العربيــة الســعودية ،د.ت،
.322/22
الروضة ،الطويف ،نجم الدين سليمان ،تحقيق :د .عبداهلل بن عبدالمحسن الرتكي ،توزيـع
( )3شرح مختصر ّ
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد ،المملكـة العربيـة السـعودية ،ط1419 ،2هــ،

.412-411/2
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المسألة الثانية :الخطاب الموجه لنساء النب  هل يشمل جميع النساء؟:
الموجه إلى واحد من المسلمين أو
المتقرر عند علماء األصول أن الخطاب
َّ
إلى فئة منهم؛ عام لجميع المسلمين إال إذا ّ
دل دليل على التخصيص ،ويقرر هذا
اإلمام الطويف بقوله السابق واإلمام الشوكاين بقوله" :وقد ثبت عن الصحابة فمن
بعدهم االستدالل بأقضيته الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت
مثل ذلك لسائر األمة" .

المسألة الثالثة :دخول النساء يف الخطاب مع الرجال:
الخطاب التشريعي الموجه للذكور واإلناث يف القرآن الكريم والسنة النبوية؛ إما أن
يأيت ٍ
يختص بأحدهما دون اآلخر ،مثل :لفظي الذكر واألنثى ،أو الرجل والمرأة ،أو
بلفظ
ّ
الرجال والنساء ،وإما أن يأيت بلفظ جم ٍع يشملهم بأصل الوضع ،مثل :الناس واإلنس
المعرف بأل أو باإلضافة ،مثل:
والبشر واألهل ،وإما أن يأيت بصيغة المفرد المذكّر
ّ
المسلم وأحدكم ،وإما أن يأيت ِ
بلفظ ( َمن) و(ما) ،وإما يأيت بصيغة جم ٍع تظهر فيها عالمة
تذكير أو تأنيث ،مثل :المسلمين والمسلمات ،أو بصيغة فع ٍل مقرون بواو الجماعة أو
نون النسوة ،مثل :افعلوا وافعلن ،ولكل صيغة من هذه الصيع رأي لعلماء األصول،
فمنها ما اتفق العلماء على دخول النساء مع الرجال يف صيغة الخطاب ،ومنها ما اتفقوا
على عدم دخولهن ،ومنها ما اختلفوا فيه ،وبياهنا كاآليت:
القسم األول :صيع الخطاب التي اتفق العلماء على دخول النساء مع الرجال فيها:
وهي الصيع التي جاءت بلفظ جم ٍع يشملهم بأصل الوضع ولم تظهر فيه عالمة
التذكير والتأنيث ،مثل :الناس واإلنس والبشر وأهل ،ويلحق هبذا القسم ،أدوات
الشرط كـ( َمن) ،فهذه الصيع تشمل الذكور واإلناث بأصل الوضع ،يقول اإلمام
( )1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،الشـوكاين ،محمـد بـن علـي ،تحقيـق :الشـيخ أحمـد
عزو عناية ،دار الكتاب العربي1419 ،هـ.325/1 ،
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مخصص ألحد القبيلين- ،يعني:
الطويف" :ويدخل النساء يف خطاب الناس ،وما ال
ِّ
رأيت فأكرمه ،فإنه يتناول النسا َء،
الرجال والنساء -فيه كأدوات الشرط ،نحوَ :من
َ
دون ما ُ
غيرهن كالرجال والذكور ،فإنه ال يتناو ُله ّن؛ ألهنن لسن رجا ا
ال وال
ص
ّ
يخ ُّ
ذكورا"  ،ويؤكد ذلك اإلمام ابن تيمية بقوله" :فالداللة على المؤنث ،متوجهة بال
ا
تردد من صيغةَ :من وأهل والناس ،ونحو ذلك"  ،ويقول اإلمام الشوكاين" :ما يعم
الفريقين بوضعه ،وليس لعالمة التذكير والتأنيث فيه مدخل كالناس ،واإلنس،
والبشر فيدخل فيه كل منهما باإلجماع .
القسم الثايف :صيع الخطاب التي اتفق العلماء على عدم دخول أحدهما مع
اآلخر فيها:

ٍ
يختص بأحدهما دون اآلخر ،مثل :لفظي الذكر
بلفظ
وهي الصيع التي جاءت
ّ

واألنثى أو الرجل والمرأة أو الرجال والنساء ،فهذه األلفاظ تختص بكل جنس على حدة،
وهذا ما قرره اإلمام الطويف بقوله" :ويدخل النساء يف خطاب الناس ... ،فإنه يتناول
النسا َء ،دون ما ُ
هن ،ألهنن لسن رجا ا
ال
ص غيره ّن كالرجال والذكور ،فإنه ال يتناو ُل ّ
يخ ُّ
ذكورا" .
وال
ا
القسم الثالث :صيع الخطاب التي اختلف العلماء على دخول النساء مع الرجال
فيها ،ونوع االختالف :وهي الصيع التي جاءت بصيغة جم ٍع تظهر فيها عالمة تذكير أو
تأنيث ،مثل :المسلمين والمسلمات ،أو بصيغة فع ٍل مقرون بواو الجماعة أو نون
النسوة ،مثل :افعلوا وافعلن ،فهذه الصيع تشمل الذكور واإلناث ،وما ذكر من خالف يف
عدم دخول النساء يف هذه األلفاظ فهو يف دخول النساء يف اللفظ اللغوي ،وبالتالي فهو

الروضة ،الطويف.415/2 ،
( )1شرح مختصر ّ
( )2مجموع الفتاوى ،ابن تيمية.439/6 ،
( )3إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،الشوكاين.318/1 ،
( )4شرح مختصر ال ّروضة ،الطويف.415/2 ،
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خالف لفظي؛ يقول العالمة ابن عاشور يف بيان الحق يف دخول النساء مع الرجال يف هذه
صرح علماء األمة بأن خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء ،وال تحتاج
الصيعّ " :
العبارات من الكتاب والسنة يف إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من
تذكير إلى تأنيث وال عكس ذلك ،ويف صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال :كنّا
عند النبي  فقال :أتبايعوين على أن ال تشركوا باهلل شي ائا ،وال تزنوا ،وال تسرقوا ،وقرأ
آية النساء  ،واألصل يف األفعال الصادرة من رسول اهلل  أهنا مشروعة لألمة حتى
يدل دليل على الخصوصية"  .ويقصد

بآية النساء اآلية التي فيها بيعة النساء وهي

قوله تعالى :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ...ﮊ [الممتحنة.]12:
المعرف بأل أو باإلضافة ،مثل:
ومما يلحق هبذا القسم ما جاء بصيغة المفرد المذكّر
ّ
المعرف بأل التعريف -إذا لم يكن للعهد،
المسلم وأحدكم ،يقول زيدان" :المفرد المذكّر ّ
أو المعرف باإلضافة -هو من صيع العموم ،وألفا ه تشمل اإلناث ،فإذا وردت هذه
الصيغة يف خطابات الشارع الحكيم شملت المكلفين :الرجال والنساء" .
وعليه فإن حقيقة الخالف يف هذا القسم عند التحقيق ترجع -كما يذكر الجيزاين-
إلى اللفظ ،إذ الجميع متفقون على دخول النساء يف عموم األحكام الشرعية ،ما لم يرد يف
دخولهن مستفا ادا من لغة العرب ،لكوهنا ُتغ ّلب
ذلك تخصيص ،إال أن البعض جعل
ّ
دخولهن مستفا ادا من عرف
المذكر على المؤنث يف الخطاب ،والبعض اآلخر جعل
ّ
الشارع ،ومن األدلة الدالة على استواء الفريقين يف األحكام .
( )1أخرجه البخاري يف الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول اهلل  وسـننه وأيامـه (صـحيح
البخاري) ،البخاري ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل ،المحقق :محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر ،شـرح
وتعليق :د .مصطفى ديب البغا ،دار طوق النجاة1422 ،هـ ،كتاب التفسير ،سورة الممتحنة ،باب ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ [الممتحنة ]12 :حديث رقم .4894
( )2مقاصد الشريعة اإلسالمية ،بن عاشور ،محمد الطاهر ،تحقيق ودراسة :محمـد الطـاهر الميسـاوي ،دار
النفائس ،األردن،ط1421 ،2هـ ،ص.331-330
( )3حقوق وواجبات المرأة يف اإلسالم ،زيدان ،عبد الكريم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1425 ،هـ ،ص.45
( )4معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ،الجيزاين ،محمـد بـن حسـين ،دار ابـن الجـوزي ،الـدمام،
1416هـ ،ص.425-424
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املبحث الثاني :داللة األمر يف النصوص الشرعية
وفيه مسائل ،منها:

المسألة األولى :هل األمر الشرع يقتض الوجوب؟
وصورة المسألة أنه عند ورود اآلية القرآنية الكريمة ،وفيها أمر للمسلم بفعل
ٍ
أمر ما ،كقوله تعالى :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ...ﮊ[األحزاب،]53:
فهل األمر ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ يقتضي وجوب االلتزام به ،أو أنه على سبيل
االستحباب؟ قال اإلمام الشوكاين" :اختلف أهل العلم يف صيغة (افعل) وما يف
معناها ،هل هي حقيقة يف الوجوب ،أو فيه مع غيره ،أو يف غيره؟ فذهب الجمهور
إلى أهنا حقيقة يف الوجوب فقط ،قال الرازي :وهو الحق ،وذكر الجويني أنه مذهب
أيضا" :وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الراجح ما ذهب إليه
الشافعي"  ،وقال ا
القائلون بأهنا حقيقة يف الوجوب ،فال تكون لغيره من المعاين إال بقرينة لما ذكرناه
من األدلة ،وأما باعتبار ما ورد يف الشرع ،وما ورد من حمل أهله للصيع المطلقة من
األوامر على الوجوب ففيما ذكرناه ساب اقا ما يغني عن التطويل ،ولم ِ
يأت من خالف
هذا بشيء يعتد به أصالا" .

المسألة الثانية :هل العبرة بعمو اللفظ أو بخصوص السبب؟
إذا ورد النص الشرعي لسبب مع ّي ٍن كحادثة وقعت لشخص أو أكثر ،فنزلت فيه آية
من القرآن الكريم ،أو ورد فيه حديث من النبي  ،فهل يصح االستدالل هبذا النص على
ِ
النص؟
كل واقعة أو حادث مماثل أم يقتصر االستدالل على الواقعة التي هي سبب ورود ّ
المتأمل يف كتب أصول الفقه يف أغلب المذاهب الفقهية؛ يجد أن العربة عند
( )1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،الشوكاين.247/1 ،
( )2إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،الشوكاين.253/1 ،
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علماء األصول بعموم اللفظ الوارد ال بخصوص السبب الحادث ،فيستدل هبذا
ٍ
النص على الحدث الواقعِّ ،
حدث آخر مماثل له ،يقول اإلمام الطويف :االعتبار
وكل
ّ
ٍ
ٍ
ّ
واستدل على قوله
خاص بعمومه ،ال بخصوص السبب... ،
سبب
فيما ورد على
هذا من وجهين :أحدهما :أن الحجة يف لفظ الشارع ال يف سببه ،وإذا كان األمر
وخصوصا كما لو ورد ابتدا اء على غير سبب،
كذلك وجب مراعاة اللفظ عمو اما
ا
الوجه الثاين :أن أكثر أحكام الشرع العامة وردت ألسباب خاصة ،كورود حكم
الظهار يف أوس بن الصامت ،وحكم اللعان يف شأن هالل بن أم ّية ،فلو كان السبب
عمت هذه األحكام ،لكنه باطل باإلجماع ،
الخاص يقتضي اختصاص العام به لما ّ
وعند تقرير الشوكاين على ورود العام على سبب خاص قال" :وقد أطلق جماعة من
إجماعا
أهل األصول أن االعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،وحكوا ذلك
ا
كما رواه الزركشي يف (البحر)" .

التعليق على اإلطار الن ري للدراسة:
مما سبق بيانه من هذه المسائل األصولية؛ يستخلص الباحث المنطلقات التالية:
 اآليات القرآنية التي وردت يف مجال تعليم المرأة ،وجاءت موجهة للنبي األصل فيها أن الخطاب عام لجميع األمة ،فأمته تبع له ويدخلون معه يف الخطاب،
ويكتسبون الحكم الشرعي المتضمن فيها ،إال إذا ّ
دل دليل على خصوصيته
للرسول  ،وهذا باتفاق علماء األصول كما قرر ذلك اإلمام الشنقيطي رحمه اهلل .
 اآليــات القرآنيــة التــي وردت يف مجــال تعلــيم المــرأة ،وكانــت موجهـة لنســاءالنبــي  ،مثــل قولــه تعــالى :ﮋﭶ ﭷ ﭸﮊ [األحــزاب ،]33 :فاآليــة وإن كــان
الروضة ،الطويف.504-501/2 ،
( )1شرح مختصر ّ
( )2إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،الشوكاين.332/1 ،
( )3أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،محمد األمين بن محمد ،دار الفكـر للطباعـة والنشـر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان1415 ،هـ.209-208 /8 ،
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اهرها أهنا خاصة بأمهات المؤمنين إال أهنا عا ّمة يف المعنى فتشمل جميع النساء ،إذ
الموجه إلى واحد من المسلمين أو إلى فئـة
المتقرر عند علماء األصول أن الخطاب
َّ
منهم؛ فإنه عام لجميع المسلمين إال إذا ّ
دل دليل على التخصيص.
 صيع الخطاب التي جاءت بلفظ جم ٍع يشمل الرجال والنساء ،بأصل الوضعولم تظهر فيه عالمة التذكير والتأنيث ،مثل :الناس وأهل ،كقوله تعالى :ﮋﯛ ﯜ

ﯝ ﮊ ،ويلحق هبا أدوات الشرط كـ( َمن) ،فهذه الصيع تشمل الذكور واإلناث
بأصل الوضع ،وقد اتفق األصوليون على أن الجمع الذي لم تظهر فيه عالمة التذكير
يعم النوعين؛ فالنساء يدخلن يف الخطاب كما يدخل الرجال ،أما الصيع
والتأنيث ُّ
ٍ
لفظي الذكر واألنثى أو الرجل
يختص بأحدهما دون اآلخر ،مثل:
بلفظ
التي جاءت
ّ
ّ
والمرأة أو الرجال والنساء ،فهذه األلفاظ تختص بكل جنس على حدة ،والصيع التي
جاءت بصيغة جم ٍع تظهر فيها عالمة تذكير أو تأنيث ،مثل :المسلمين والمسلمات،
كقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ[المؤمنون ]1:أو بصيغة فع ٍ
ل مقرون بواو الجماعة أو
نون النسوة ،كقوله تعالى :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [األعراف،]170:
فهذه الصيع تشمل الذكور واإلناث؛ إذ الجميع متفقون على دخول النساء يف عموم
األحكام الشرعية ،ما لم يرد يف ذلك تخصيص.
والموجه لها يف عبادهتا أو
الموجه للمرأة،
 األمر العام يف النصوص الشرعيةِّ
َّ
سلوكها ،مثل قوله تعالى:ﮋ ﭿ ﮀﮊ األحزاب ،]33 :وقوله تعالى:

ﮋ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﮊ [التحريم ،]6:فهذا األمر يدل على الوجوب كما ذهب إلى هذا
القول جمهور العلماء.
 اآليات التي نزلت لتعليم المرأة حكمًا من األحكام الشرعية أو لتعليمهاوالرجل سواء ،وكانت نازلة ألسباب خاصة؛ مثل آيات الظهار وآيات اللعان،
فاالعتبار فيها بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،كما قرره علماء األصول ،وحكوا
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إجماعا" .
ذلك
ا
وبنا ّء على هذا فاآليات التي سوف يتناولها الباحث بالدراسة واالستنباط ،مما
لها داللة منطوقة أو مفهومة على تعليم المرأة ،إما ببيان فضله ،أو بالتوجيه إلى أحد
المجاالت التي ينبغي أن تدركها المرأة المسلمة ،وتعمل هبا ،سوف تتم دراستها من
خالل هذه المنطلقات األصولية التي بينها علماء أصول الفقه ،وقرروا فيها ما يرونه
من الحق.

ثانياً -الدراسات السابقة:

تنوعت الدراسات التأصيلية والميدانية ،التي تناولت المرأة يف تعليمها ،أو

تربيتها ،أو حقوقها ،أو واجباهتا االجتماعية ،وأهم ما اطلع عليه الباحث من
الدراسات الرتبوية التي تناولت تعليم المرأة مايلي:
 دراسة باحارث ( ) 2010عنواهنا :تعليم الفتاة – أهميته الفردية والجماعيةوأهدافه الخاصة والعامة -دراسة نظرية يف ضوء الرتاث الرتبوي اإلسالمي ،وهدفت
هذه الدراسة إلى الوقوف على أهمية تعليم الفتاة بالنسبة لمجموع األمة ،ودوره يف
بناء المجتمع المسلم ،وأهميته يف بناء شخصية الفتاة المسلمة ،باإلضافة إلى التعرف
على األهداف العامة لتعليم الفتاة من الجهة االجتماعية ،واألهداف الخاصة
لتعليمها من جهة تكوينها ،واستخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة المنهج
الوصفي والمنهج التاريخي.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،من أهمها أن التعليم يف اإلسالم حق
ذكرا كان أو أنثى ،بل هو فرض عين يف تعلم العلوم الضرورية،
مشاع لكل إنسان ا
التي ال يعذر المسلم بجهلها وفرض كفاية يف تعلم العلوم النافعة األخرى ،وأن
التعليم يحقق للفتيات مصلحة مباشرة لهن ،يف بناء شخصياهتن ،وحفظ عقولهن،
( )1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،الشوكاين.332/1 ،
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كما يحقق مصالح كربى للمجتمع واألمة بأسرها ،وأن هناك عالقة قوية بين
االنحرافات الفكرية والسلوكية التي يقع فيها بعض الفتيات وبين الجهل واألمية
منهجا تربو ايا
وضعف المستوى التعليمي عندهن ،وأن تراث األمة اإلسالمية يحوي
ا
متكامالا إلعداد الفتاة المسلمة إعدا ادا يخدم بناء شخصيتها ،ويخدم بناء المجتمع
على أسس علمية صحيحة.
 دراسة باحارث (1433هـ) عنواهنا :معالم نظام تعليم الفتاة يف ضوء الرتاثالرتبوي اإلسالمي ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة معالم نظام تعليم
الفتاة يف الرتاث الرتبوي اإلسالمي ،واإلفادة منه يف الواقع الرتبوي ،والعمل على
وضع تصور مبدئي عام له يف ضوء تراث األمة الثقايف والرتبوي ،باإلضافة إلى
السعي يف التوفيق بين نظام التعليم وبين حاجات الفتيات الفطرية واألسرية
وخصوصيتهن االجتماعية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،والمنهج التاريخي،
والمنهج االستقرائي.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،من أهمها أن نظام اإلسالم الرتبوي يؤكد
من خالل أساليب السلف الصالح وتطبيقاهتم؛ حق اإلنسان يف التعلم ،ذكرا كان أم أنثى
بحيث تصل المعرفة للجميع دون عوائق ،وأن نظام تعليم الفتاة يف ضوء الرتاث الرتبوي
اإلسالمي يقوم على ثالثة معالم :األول أنه نظام تعليم معريف يفصل بين المعرفة العلمية
وسوق العمل المهني ،والثاين أنه يراعي طبيعة قدرات الفتاة الذاتية ،ومهامها
االجتماعية ،والثالث أنه نظام يمنع االختالط بين الجنسين يف دور العلم.
 دراسة سميرة باجابر (1422هـ) وعنواهنا :مبادئ تربية المرأة المسلمة يفضوء األحاديث النبوية المتعلقة بالنساء يف الصحيحين وآثارها الرتبوية ،وهدفت
هذه الدراسة إلى استنباط أهم المبادئ يف تربية المرأة المسلمة ،يف ضوء أحاديث
الصحيحين المتعلقة بالجوانب التعبدية واألخالقية واالجتماعية ،وإبراز آثارها
الرتبوية يف حياة المرأة المسلمة ومجاالت تطبيقها ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من
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النتائج ،من أهمها :أن األحاديث النبوية تضمنت كثير اا من المبادئ الرتبوية التي
تسهم يف تربية المرأة المسلمة ،وكشفت عن أهمية متابعة المربي لمن يريبهم؛
لرتسيخ ما تعلموه ،وليسهل تطبيقه عليهم ،وأهنا أرست مبادئ وقواعد الحياة
الزوجية التعبدية واألخالقية واالجتماعية التي ينبغي أن تتحلى هبا المرأة.
 دراسة الحازم (1424هـ) ،بعنوان :تربية المرأة عند ابن الجوزي ومدىاالستفادة منها يف الواقع الرتبوي المعاصر ،وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على
آراء اإلمام ابن الجوزي

يف أهداف ومصادر وأساليب تربية المرأة ،والتعرف على

مجاالت تربية المرأة عنده ،وتوضيح مدى االستفادة من رؤيته الرتبوية لرتبية المرأة
يف الواقع المعاصر.
واستخدم الباحث المنهج التاريخي ،وتوصل إلى عدد من النتائج من أهمها:
أن ابن الجوزي رحمه اهلل قد اعتمد يف آرائه الرتبوية لرتبية المرأة على القرآن الكريم،
والسنة النبوية ،وهدي السلف الصالح بشكل واسع ،كما استعان بتجربته وخربته يف
الحياة مما يجعل آراءه محل احرتام وتقدير ،وأن المنهج الصحيح لتكوين شخصية
المرأة المسلمة هو المنهج المتكامل ،الذي يراعي جوانب الروح والجسد ويراعي
طبيعتها ،وأن ميدان تربية المرأة يف العصر الحديث يحتاج إلى تكاتف الجهود بين
جميع المؤسسات الرتبوية حتى تؤيت الرتبية ثمارها المرجوة منها.

التعليق على الدراسات السابقة:
هذه الدراسات لها أهميتها يف مجال تربية المرأة وتعليمها ،وقد اتفقت دراستان
منها مع هذا البحث يف موضوع تعليم المرأة ،ودراستان تناولت تربية المرأةَ ،ب ْيدَ أنه
أي منها تعليم المرأة يف القرآن الكريم بشكل مستقل ،وإن كانت استدلت
لم يتناول ٌّ
ببعض اآليات يف بعض المواضع ،فدراسة باحارث (2010م) تناولت تعليم الفتاة
من خالل بيان أهميته الفردية والجماعية ،وأهدافه الخاصة والعامة ،ودراسة
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باحارث (1433هـ) بحثت معالم نظام تعليم الفتاة يف ضوء الرتاث الرتبوي
اإلسالمي ،ودراسة سميرة باجابر (1422هـ) حاولت استخالص أهم مبادئ تربية
المرأة المسلمة يف ضوء األحاديث النبوية المتعلقة بالنساء يف الصحيحين وآثارها
الرتبوية ،ودراسة الحازمي (1424هـ) ،تناولت تربية المرأة عند ابن الجوزي ومدى
االستفادة منها يف الواقع الرتبوي المعاصر ،وكل هذه الدراسات تختلف عن هذا
البحث يف كونه ينطلق من آيات القرآن الكريم وشروحات المفسرين ،يف جميع
المسائل والقضايا الرتبوية والتعليمية التي تناولها البحث ،ولم يطلع الباحث على
أي دراسة مستقلة عن فضل تعليم المرأة ومجاالته ،وأساليبه ،يف القرآن الكريم،
وهذا ما سيضيفه هذا البحث بإذن اهلل للمكتبة الرتبوية.

***
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الفصل الثاني
اآليات القرآنية الدالة على فضل تعليم املرأة ،ودالالتها الرتبوية
وردت آيات كثيرة يف القرآن الكريم تبين فضل العلم والتعليم ،وسوف يقتصر
الباحث يف هذا الفصل على اآليات التي أشارت يف لفظها أو تضمنه معناها بشكل
مباشر أو غير مباشر أو أشار مفسروها يف تفسيرها إلى تعليم النساء ،مع بيان بعض
الدالالت الرتبوية لها ،ومن تلك النصوص والفضائل ما يأيت:
 أن تعليم المرأة ورعايتها سبب لدخول الجنة ،وأن َم ن علمها ورعى أمانةاهلل فيها ،ي ستحق كرامة اهلل له ،فيكون من الوارثين للفردوس األعلى الخالدين
فيه ،يقول سبحانه يف ذكر بعض صفات المؤمنين :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ،
وقال بعدها:

ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮊ[،المؤمنون ]12-8:ويقول سبحانه :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ ،وقال
بعدها :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ[ ،المعارج ،]32:يقول العالمة السعدي

بعد

ذكره لهذه اآلية" :األوالد -من البنين والبنات -أمانات عند الوالدين ،عليهم
القيام بحفظ هذه األمانات ،وك ّفهم عن جميع المضار والمفاسد ،وتعليمهم
العلوم النافعة ،وأخذهم باألخالق الفاضلة ،بَ ِّش ر الذين يربُّون أوالدهم تربية
وح ِّذ ر الذين يهملوهنم بالضرر العاجل
صالحة بالخير والثواب واالنتفاعَ ،
واآلجل والضياع"  ،ويقول الشيخ الراجحي :أوالدك أولى الناس بربك،
ووصاك برتبيتهم تربية
وأحقهم بمعروفك ،فإهنم أمانات جعلهم اهلل تعالى عندك،
ّ
صالحة ألبداهنم وقلوهبمّ ،
وكل ما تفعله معهم من هذه األمور دقيقها وجليلها

( )1الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة يف العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ،السـعدي ،عبـد الـرحمن
بن ناصر ،طبع ونشر الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد ،الريـاض،
المملكة العربية السعودية1405 ،هـ ،ص.67
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فإنه من أداء الواجب  .ويقول العالمة الشنقيطي :قوله :ﮋﯫﮊ جمع تصحيحٍ
للراعي ،وهو القائم على الشيء ،بحفظ أو إصالح  ،وقال ابن الجوزي
ﮋﯫﮊ  :حافظون ،قال الزجاج :وأصل الرعي يف اللغة :القيام على إصالح ما
يتواله الراعي من كل شيء .
 ومما ورد يف فضل تعليم المرأة والرجل ألنفسهم وألهلهم  -من البنينوالبنات -العلو َم النافعة وتأديبهم بآداهبا؛ لتحقيق وقايتهما من النار ،قوله تعالى:
ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ...اآليةﮊ [التحريم ،]6:ففي
هذه اآلية الكريمة توجيه للمؤمنين من الرجال والنساء أن يتعلموا دين اهلل ،ويعملوا
بأوامره ونواهيه ،و ُيع ّلموا أهليهم وأوالدهم من البنين والبنات ذلك؛ حتى ال
دخول ٍ
َ
نار وقودها
يتعرضوا هم وأزواجهم وأوالدهم لعقوبة اهلل تعالى ،ويستحقوا
الناس والحجارة ،فالمرأة المسلمة داخلة يف التوجيه القرآين ﮋ ﯞ ﯟ ﮊ ،لكوهنا
من الذين آمنوا ،كما أهنا داخلة يف مضمون ﮋ ﯠﮊ ،فهي هبذا الدخول يشملها
األمر بالوقاية عالمة ومتعلمة ،قال اإلمام القرطبي

 :يف اآلية األمر بوقاية اإلنسان

نفسه وأهله النار  ،وروى الطربي قول ابن عباس

يف ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ:

أي اعملوا بطاعة اهلل ،واتقوا معاصي اهلل ،ومروا أهليكم بالذكر ،ينجيكم اهلل من
ذكورا
النار  ،وعلى قراءة ﮋﯞ ﯟ وأ ْهلوك ْم ﯡﮊ  ،يكون المعنى :أن األهل  -ا
( )1فصول يف الرتبية ،الراجحي ،عبدالعزيز بن عبداهلل ،مركز عبدالعزيز بـن عبـداهلل الراجحـي لالستشـارات
والدراسات الرتبوية والتعليمية ،الرياض1436 ،هـ ،ص.41
( )2أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي.320/5 ،
( )3زاد المســير يف علــم التفســير ،ابــن الجــوزي ،أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي ،تحقيــق :عبــد الــرزاق
المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان1422 ،هـ.256/3 ،
( )4الجــامع ألحكــام القــرآن والمبـ ِّين لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان ،القرطبــي ،أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد،
تحقيق :د .عبداهلل بن عبد المحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1427 ،هـ.92/21 ،
( )5أخرجه الطربي يف جامع البيان يف تأويل القرآن المعروف بتفسير الطربي ،الطربي ،أبو جعفر محمد بـن

=
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وإنا اثا -مطالبون بوقاية أنفسهم النار ،كما ذكر ذلك القرطبي والسيوطي عن
نارا .
الضحاك قال :معناه قوا أنفسكم ،وأهلوكم فليقوا أنفسهم ا
 ومن النصوص القرآنية الدالة على فضل تعلم الرجال والنساء كتاب اهلل تعالى،وتعليمهم له؛ قوله تعالى :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ

[األعراف ،]170:فهذه اآلية الكريمة ـــــــــ وإن جاءت يف معرض قصة بني إسرائيل ـــــــــــ
وصف اهلل طائفة من المؤمنين من
فإن العربة بعموم لفظها ال بخصوص سببها ،ففيها
َ
الرجال والنساء بأهنم مصلحون؛ صلحوا يف أنفسهم وسعوا إلصالح غيرهم ،فوعدهم اهلل
بأنه ال يضيع أجرهم ،فبأي شيء وصلوا إلى هذه المنزلة والمكانة العالية؟ ،ذكر اهلل أهنم
تمسكوا بكتاب اهلل تعالى ،وعملوا بأوامره ونواهيه جمي اعا ،وأكثروا قراءته والتمسك به
هارا لعظمتها ومكانتها يف الدين،
علما وعمالا ،ثم خص من هذه األوامر إقامتهم للصالة إ ا
ا
ومسكوهم به ،فبهذا
ولم يكتفوا بذلك بل ع َّلموا الناس كتاب اهللَ ،
ودعوهم للعمل بما فيهّ ،
َ
حافظ على صالته ،وتمسك
استحقوا وصف اإلصالح ،فكل ذكر وأنثى من المؤمنين
بكتاب ربه ،وع ّلم الناس أوامر اهلل ونواهيه الواردة يف كتابه ،ودعاهم للتمسك هبا ،فهو من
المصلحين الذين وعدهم اهلل بأنه لن يضيع أجورهم يف الدنيا واآلخرة؛ نظير صالحهم
وإصالحهم لغيرهم ،قال اإلمام ابن ُج َز ّي يف تفسيره" :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ ،أقام
مسكون بالكتاب" ،
ذكر المصلحين مقام الضمير ،ألن المصلحين هم الذين ُي ّ
وقال السعدي يف تفسيره لهذه اآلية" :وإنما العقالء حقيقة من وصفهم ال ّله بقوله:
=

جرير ،تحقيق :محمود شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ.491/23 ،

( )1ذكــره القرطبــي يف الجــامع ألحكــام القــرآن والمب ـ ِّين لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان ،القرطبــي،
 ،92/21والسيوطي يف الدر المنثور ،السيوطي ،جـالل الـدين عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر ،الناشـر :دار
الفكر ،بيروت.225/8 ،
( )2التسهيل لعلوم التنزيل ،ابن ُجزَ ّي ،أبو القاسم محمد بـن أحمـد ،المحقـق :الـدكتور عبـد اهلل الخالـدي،
شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،بيروت1416 ،هـ.311/1 ،
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علما وعمالا ،فيعلمون ما فيه من
ﮋﯺ ﯻ ﯼﮊ أي :يتمسكون به ا
ِ
لمها أشرف العلوم ،ويعملون بما فيها من األوامر التي هي
األحكام واألخبار التي ع ُ
قرة العيون وسرور القلوب ،وأفراح األرواح ،وصالح الدنيا واآلخرة ،ومن أعظم ما
خصها اهلل بالذكر
يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصالة
اهرا وباطناا ،ولهذا ّ
ا
لفضلها ،وشرفها ،وكوهنا ميزان اإليمان ،وإقامتها داعية إلقامة غيرها من العبادات،
إصالحا ،قال تعالى :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ يف أقوالهم
ولما كان عملهم كله
ا
وأعمالهم ونياهتم ،مصلحين ألنفسهم ولغيرهم ،وهذه اآلية وما أشبهها دلت على
أن ال ّله بعث رسله -عليهم الصالة والسالم -بالصالح ال بالفساد ،وبالمنافع ال
بالمضار ،وأهنم بعثوا بصالح الدارين ،فكل من كان أصلح كان أقرب إلى
اتباعهم" .
 ومن النصوص القرآنية العا ّمة الدالة على فضل العلماء من الرجال والنساء،وأهنم أرفع درجات ممن ليسوا بعلماء ،قوله تعالى :ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﰐﮊ[المجادلة ،]11:ففي هذه اآلية الكريمة داللة على رفع مكانة أهل
العلم؛ من الرجال والنساء على َمن ليسوا كذلك ،درجات يف مكانتهم عند اهلل وعند
قدرا من الرجل الجاهل ،قال ابن جرير
خلقه ،بل إن مكانة المرأة العالمة أرفع ا
الطربي

" :ويرفع اهلل الذين أوتوا العلم من أهل اإليمان على المؤمنين الذين لم

يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات ،إذا عملوا بما أمروا به"  ،وقال القرطبي

:

قوله تعالى :ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﮊ أي :يف الثواب يف اآلخرة
ويف الكرامة يف الدنيا ،فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن ،والعالم على من ليس
( )1تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،تحقيق :عبدالرحمن بـن
معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1420 ،هـ ،ص.307
( )2جامع البيان يف تأويل القرآن المعروف بتفسير الطربي ،الطـربي ،أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر ،تحقيـق:
محمود شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ.246/23 ،
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بعالم ،وقيل :أراد بالذين أوتوا العلم :الذين قرؤوا القرآن ،قلت (القرطبي):
والعموم أوقع يف المسألة وأولى بمعنى اآلية ،فيُرفع المؤمن بإيمانه أو ا
ال ثم بعلمه
ثان ايا  ،ويشير العالمة ابن عاشور إلى أن تنكير درجات جاء لإلشارة إلى أنواعها من
درجات الدنيا ودرجات اآلخرة .

***

( )1الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،القرطبي.320-319/20 ،
المسمى :التحرير والتنـوير ،بـن
( )2تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،
ّ
عاشور ،محمد الطاهر بن محمد ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،م.40/28 ،
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الفصل الثالث
أساليب تعليم املرأة يف القرآن الكريم
تنوعت أساليب تعليم المرأة ،وح ّثها على العلم يف القرآن الكريم ،ومن تلك
األساليب:

األســلوب األول :التعلــيم المباشــر لــبعض األحكــا الشــرعية أو اآلداب
الخاصة بالنساء:
ومن ذلك تعليم اهلل وتوجيهه لنساء النبي  ،فقال سبحانه وتعالى :ﮋﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﮊ[األحزاب ،]31-30:قال العالمة ابن عاشور" :تولى اهلل خطاهبن بعد أن
أمر رسوله بتخييرهن ،فخيرهن فاخرتن اهلل ورسوله والدار اآلخرة ،فخاطبهن رهبن
عظيما ... ،ونداؤهن
أجرا
ا
خطا ابا ألهنن أصبحن على عهد مع اهلل تعالى أن يؤتيه ّن ا
لالهتمام بما س ُيلقى إليهن ،وناداهن بوصف (نساء النبيء) ليعلمن أن ما س ُيل َقى
إليهن خرب يناسب علو أقدارهن" .
َّ

األسلوب الثايف :حث النساء على التعلم والتعليم:
فباإلضافة إلى تعليم القرآن الكريم للنساء بعض األحكام واآلداب الشرعية
مباشرا ،جاء األمر القرآين للنساء بأن َيتعلمن بأنفسهن ،و ُيعلمن
تعليما
هبن
الخاصة ّ
ّ
ا
ا
غيرهن من أهليهن ونساء المؤمنين ،واألمر بالتعلم جاء بصيع مباشرة وبصيع غير
َّ
مباشرة ،ومن الصيع المباشرة يف حث النساء على التعلم أو التعليم ما يأيت:
 -قوله تعالى :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

( )1التحرير والتنوير ،ابن عاشور.318/21 ،
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ﮟﮠﮊ[األحزاب ،]34:فهذه اآلية الكريمة تضمنت التوجيه لنساء  ،ونسا ُء
لهن يف ذلك ،وبخاصة من نشأن يف بيوت علم وفضل ،ومن هتيأت لهن
المؤمنين تبع َّ
فرصة االلتحاق بمدارس العلم ودور القرآن الكريم ،فأمرهن اهلل بأن يتعلمن ويستفدن
مما يتلى يف بيوهتن من آيات اهلل ،وما يسمعنه من رسول اهلل  ،و ُيعلمن غيرهن ما
سمعنه وتعلمنه من السنة النبوية الشريفة ،يقول اإلمام القرطبي

يف معنى اآلية

الكريمة" :لفظ ِّ
الذ ْكر يحتمل ثالثة معان :أحدها :أي اذكرن موضع النعمة ،إذ
ٍ
بيوت تتلى فيها آيات اهلل والحكمة ،الثاين :اذكرن آيات اهلل واقدرن
صيركن اهلل يف
قدرها ،وفكرن فيها حتى تكون منكن على بال لتتعظن بمواعظ اهلل تعالى ،ومن كان
هذا حاله ينبغي أن َت ْح ُسن أفعاله ،الثالث :اذكرن بمعنى احفظن واقرأن وألزمنه
األلسنة ،فكأنه يقول :احفظن أوامر اهلل تعالى ونواهيه ،وذلك هو الذي يتلى يف
بيوتكن من آيات اهلل ،فأمر اهلل سبحانه وتعالى أن يخربن بما َينزل من القرآن يف
بيوهتن ،وما َيري َن من أفعال النبي عليه الصالة والسالم ،ويسمعن من أقواله حتى
ُيبلغن ذلك إلى الناس ،فيعملوا ويقتدوا ،وهذا يدل على جواز قبول خرب الواحد من
الرجال والنساء يف الدين"  ،ويقول الطاهر بن عاشور يف ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ" :لما ضمن اهلل لهن العظمة
أمرهن بالتحلي بأسباهبا ،والتم ِّلي من آثارها ،والتزود من علم الشريعة ،بدراسة
القرآن ليجمع ذلك اهتدا َءهن يف أنفسهن ازديا ادا يف الكمال والعلم ،وإرشادهن األمة
إلى ما فيه صالح لها من علم النبي  ... ،ولم يزل أصحاب الرسول  والتابعون
بعدهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين يف كثير من أحكام النساء ،ومن أحكام الرجل
مع أهله" .

( )1الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،القرطبي.148/17 ،
( )2التحرير والتنوير ،ابن عاشور.19-18/22 ،
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 -ومن اآليات الدالة على وجوب التعليم على الجنسين قوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ[آل عمران ،]187:ففي هذه اآلية وردت لفظة
ﮋﭖ ﭗﮊ ،ولفظة (الناس) ،وهما من األلفاظ العامة للجنسين ،كما سبق أن
ب ّين الباحث تقرير العلماء يف ذلك ،فهذه اآلية من اآليات العامة الدالة على توجيه اهلل
تعالى لمن آتاه اهلل عل اما من الرجال والنساء أن يبلغه للناس وال يكتمه عنهم ،و ُيع ِّلم
َمن ال َيع َلم منهم ،ويتأكد الوجوب على من ُسئل إذا كان عالمًا أن يجيب من سأله
إذا كان يعلم منه االستفتاء واالسرتشاد ،ومما يؤكد داللة هذه اآلية على وجوب
تبيين العلم ونشره؛ قول قتادة

فمن علم
 :هذا ميثاق أخذه اهلل على أهل العلمَ ،

شي ائا فل ُيع ِّلمه  ،و َم ْن يف قول قتادة

للعاقل فتشمل الرجال والنساء ،وقال ابن

كثير" :على العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع ،الدال على العمل
الصالح"  ،وقال ابن عطية يف تفسيره" :قال جمهور من العلماء :اآلية عامة يف كل
َمن ع ّلمه اهلل علمًا ،وعلماء هذه األمة داخلون يف هذا الميثاق"  .وقال الشيخ
السعدي" :الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد ،وهذا الميثاق أخذه اهلل تعالى على كل
من أعطاه اهلل الكتب وعلمه العلم ،أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه اهلل،
خصوصا إذا سألوه ،أو وقع ما يوجب ذلك،
وال يكتمهم ذلك ،ويبخل عليهم به،
ا
فإن كل من عنده علم يجب عليه يف تلك الحال أن يبينه ،ويوضح الحق من الباطل،
فأما المو َفقون ،فقاموا هبذا أتم القيام ،وع ّلموا الناس مما علمهم اهلل ،ابتغاء مرضاة
رهبم ،وشفقة على الخلق ،وخو افا من إثم الكتمان" .
( )1أخرجه الطربي يف جامع البيان يف تأويل القرآن المعروف بتفسير الطربي ،الطربي.461/7 ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،تحقيق :محمـد حسـين شـمس الـدين ،دار
الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،بيروت1419 ،هـ .159/2 ،
( )3المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،ابـن عطيـة ،أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب ،تحقيـق :عبـد السـالم عبـد
الشايف محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1422 ،هـ.551/1 ،
( )4تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر  ،ص.160
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 ومن الصيع غير المباشرة يف حث النساء على التع ّلم :حثهن على ما يلزم منهالتع ّلم ،مثل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وقد جاء األمر هبما يف أكثر من آية
قرآنية وحديث نبوي ،ومما يدل على مشاركة المرأة للرجل يف هذا الواجب قوله
تعالى :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

...اآليةﮊ[التوبة ،]71:يقول العالمة ابن عثيمين

" :يف هذه اآلية دليل على أن

و يفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال ،بل حتى النساء
عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ،ولكن يف حقول النساء ... ،إذا رأت
المرأة منكر اا تنهى عنه ،وإذا رأت تفريطًا يف واجب تأمر به؛ ألن األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنة".
وواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يمكن أن يتم بوجهه الشرعي إال إذا
كان عن علم بما يأمر به وبما ينهى عنه؛ فاألمر هبما أمر بالزمهما وهو العلم هبما.

األسـلوب الثالـث :أ ْمـر اهلل تعـالى للنبـ  بتعلـيم النسـاء بعـض األحكـا
واآلداب الشرعية:
وردت يف القرآن الكريم عدة آيات جاء األمر فيها للنبي  بتعليم وتوجيه نسائه
بعضا من األحكام واآلداب الشرعية ،ومن ذلك:
ونساء المؤمنين ا
 -قوله تعالى :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ[األحزاب ،]59:ففي هذه اآلية
الكريمة جاء األمر من اهلل تعالى لنبيه  أن يأمر نساءه من الزوجات والبنات ،ونساء
المؤمنين ،بالحجاب ،ويعلمهن كيفيته :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ ،كما يعلمهن
الحكمة من هذا التشريع اإللهي واألمر الرباين :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ ،قال
العالمة ابن سعدي

سمى آية الحجاب ،فأمر ال ّله نبيه أن يأمر
" :هذه اآلية التي ُت ّ

النساء عمو اما ،ويبدأ بزوجاته وبناته ،ألهنن آكد من غيرهن ،وألن اآلمر لغيره ينبغي
( )1شرح رياض الصالحين ،العثيمين ،محمد بن صالح ،دار الوطن للنشر ،الرياض1426 ،هـ.411/2 ،
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أن يبدأ بأهله قبل غيرهم ،كما قال تعالى :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﮊ" .
 ومن األوامر القرآنية للنبي  يف تعليم المرأة وتوجيهها ،قوله تعالى :ﮋﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ  ...اآليةﮊ[النور ،]31:قال اإلمام القرطبي يف تفسيره لهذه اآلية:
خص اهلل سبحانه وتعالى اإلناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإن قوله :ﮋﭾ
" ّ

ﭿﮊ (يف اآلية السابقة لهذه اآلية) يكفي ،ألنه قول عام يتناول الذكر واألنثى
ب كل خطاب عام يف القرآن  ...فأمر اهلل سبحانه وتعالى نبيه  أن
حس َ
من المؤمنينْ ،
يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض األبصار عما ال يحل ،فال يحل للرجل أن ينظر إلى
المرأة وال المرأة إلى الرجل ،فإن عالقتها به كعالقته هبا ،وقصدها منه كقصده
تغض بصرها
منها"  ،وهبذه اآلية يتأكد التوجيه القرآين لكل مسلمة أن عليها أن ّ
وتحفظ فرجها عما ال يحل لها ،وال تظهر ما يكون سببًا الفتتان الرجال هبا أو
طمعهم فيها ،من جسدها أو الزينة التي تتحلى هبا ،إال ما هر منها بحكم الضرورة،
أو هر من غير قصد منها ،قال ابن عطية يف تفسيره" :ويظهر لي يف محكم ألفاظ
اآلية أن المرأة مأمورة بأن ال تبدي ،وأن تجتهد يف اإلخفاء لكل ما هو زينة ،ووقع
االستثناء يف كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما ال بد منه أو إصالح شأن
وخصه العالمة السعدي
ونحو ذلك ،فما هر على هذا الوجه فهو المعفو عنه" ،
ّ
بالثياب الظاهرة ،التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن يف ذلك ما يدعو إلى الفتنة
هبا"  ،ثم بينت اآلية الكريمة كيف يكون حجاب المرأة الشرعي الذي ينبغي أن
رقمتلتزم به يف تحجبها عن الرجال األجانب؛ وذلك بأن َتشدُ د خمارها من فوق
رأسها إلى صدرها وتسرت به ما بينهما.
( )1تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،ص.672
( )2الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.209/15 ،
( )3المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية.178/4 ،
( )4تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،ص.566
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األسلوب الرابع :حث الرجال على تعليم نسائهم وأهليهم وبناتهم:
من األساليب القرآنية يف تعليم المرأة المسلمة؛ توجيه األولياء بتعليم أهليهم،
من الزوجات والبنات وغيرهم ،ما يجب عليهم من أمور دينهم ودنياهم ،وينجيهم
من عذاب اهلل وسخطه ومقته ،مما يكون فيه نجاهتم وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة،
ومن ذلك قول اهلل تعالى:ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

...اآليةﮊ[التحريم ،]6:ومعنى األهل كما يذكر األلوسي يف روح المعاين" :ما
يشمل الزوجة والولد والعبد واألمة ،واستدل باآلية على أنه يجب على الرجل تع ُّلم
ما يجب من الفرائض ،وتعليمه لهؤالء"  ،ويقول ابن كثير" :أي :تأمر نفسك
وأهلك من زوجة وولد وإخوان وقرابة وإماء وعبيد بطاعة اهلل ،وتنهى نفسك وجميع
من تعول عن معصية اهلل تعالى ،وتعلمهم وتؤدهبم ،وأن تقوم عليهم بأمر اهلل،
وتأمرهم به وتساعدهم عليه"  ،والمعنى كما يقول ابن جرير الطربي

 :وعلموا

أهليكم من العمل بطاعة اهلل ما َي ُقون به أنفسهم من النار ،وروى ابن جرير الطربي
علي بن أبي طالب
عن ّ

يف قوله :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ قال" :ع ِّلموهم،

وأ ّدبوهم ،وعن مجاهد قال :اتقوا اهلل ،وأوصوا أهليكم بتقوى اهلل ،وعن قتادة قال:
يقيهم أن يأمرهم بطاعة اهلل ،وينهاهم عن معصيته ،وأن يقوم عليه بأمر اهلل يأمرهم به
ويساعدهم عليه ،فإذا رأيت هلل معصية ردعتهم عنها ،وزجرهتم عنها"  ،وقال
النار،
اإلمام القرطبي" :يف اآلية مسالة واحدة وهي األمر بوقاية اإلنسان نفسه وأهله َ
 ...فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ،ويصلح أهله إصالح الراعي للرعية ،ثم
استشهد بقول بعض العلماء :لما قال( :قوا أنفسكم) دخل فيه األوالد ،ألن الولد
( )1روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاين ،األلوسـي ،شـهاب الـدين محمـود ،تحقيـق :علـي
عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بيروت1415 ،هـ.351/14 ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.189/8 ،
( )3أخرجها الطربي يف تفسيره ،الطربي.492-491/23 ،
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بعض منه ،فيعلمه الحالل والحرام ،ويجنبه المعاصي واآلثام ،إلى غير ذلك من
األحكام ،وقال الكيا :فعلينا تعليم أوالدنا وأهلينا الدين والخير ،وما ال يستغنى عنه
من األدب"  ،وقال القشيري يف تفسيره لقوله جل ذكرهُ « :قوا َأ ْن ُف َس ُك ْم َو َأ ْهلِي ُك ْم»
"أي :ف ّقهوهم ،وأ ّدبوهم ،وادعوهم إلى طاعة اهلل ،وامنعوهم عن استحقاق العقوبة
بإرشادهم وتعليمهم ،ود ّلت اآلية :على وجوب األمر بالمعروف يف الدّ ين لألقرب
فاألقرب ،وقيل :أ هروا من أنفسكم العبادات ليتع ّلموا منكم ،ويعتادوا كعادتكم،
السنّة والجماعة ،ويقال :ع ّلموهم األخالق الحسان ،ويقال:
ويقال :د ّلوهم على ّ
مروهم بقبول النصيحة"  ،وقال السعدي

يف الرياض الناضرة بعد ذكره لهذه

اآلية" :وذلك بالقيام التام يف تربيتهم يف دينهم وأخالقهم ودنياهم"  ،وبين الشيخ
الراجحي معنى وقاية النفس واألهل بقوله" :وقايتها تكون بإلزامها أمر اهلل امتثا ا
ال وهنيه
اجتنا ابا؛ وتأديب األوالد واألهل وتعليمهم وإجبارهم على أمر اهلل عز وجل ،فكما أنك إذا
أطعمتهم وكسوهتم وقمت برتبية أبداهنم فأنت قائم بالحق مأجور ،فكذلك -بل أعظم من
ذلك -إذا قمت برتبية قلوهبم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه
لألخالق الحميدة والتحذير من األخالق الرذيلة ،فهذه اآلداب الحسنة خير لألوالد حا ا
ال
ومآ ا
ال من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي" .
 -ومن اآليات التي تضمنت توجيه الرجال لتعليم النساء قوله تعالى :ﮋﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ[النساء ،]6:ولفظة اليتامى
يف هذه اآلية تشمل الذكور واإلناث ،وقد استقصت الباحثتان إيمان الطويرش ومها
( )1الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،القرطبي.94-92/21 ،
( )2لطائف اإلشارات( ،تفسير القشيري) ،القشيري ،عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ،تحقيـق :إبـراهيم
البسيوين ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ،الطبعة :الثالثة.607/3 ،
( )3الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة يف العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ،السعدي ،ص.67
( )4فصول يف الرتبية ،الراجحي ،ص.41
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المانع آراء الفقهاء يف هذه المسألة ،وبينتا أن جمهور العلماء يرون أنه ال فرق بين
الجارية والغالم يف دفع المال لهما متى بلغا وكانا رشيدين ،وأن المرأة كالرجل يف
انفكاك الحجر عنها بالبلوغ وإيناس الرشد منها  ،يقول اإلمام الشافعي

" :وال

يختلف أحد من أهل العلم علم ُته أن الرجل والمرأة إذا صار كل واحد منهما إلى أن
يجمع البلوغ والرشد ،سواء يف دفع أموالهما إليهم"  ،وبنا اء على هذا الشمول جاء
األمر الرباين يف هذه اآلية الكريمة باختبار اليتامى من الذكور واإلناث يف كيفية
التكسب وحفظ المال ،وهذا يستلزم تعليمهم مهارات البيع والشراء وحفظ المال
واالدخار ،حتى إذا اطمأن الولي إلى رشدهم ونضجهم وقدرهتم على حفظ أموالهم
وتنميتها دفعها لهم ،يقول ابن سعدي

" :اهلل أمرنا أن ُنع ّلم الجهال والسفهاء كيفية

حفظ األموال ،وكيفية التكسب فيها واستحصال منافعها ،قال تعالى :ﮋﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ ،فأمرنا أن نعلمهم ونختربهم فيما
يليق بأحوالهم ،فإذا مهروا يف هذا العلم وأبصرنا رشدهم دفعنا إليهم أموالهم" .

األســلوب الخــامس :تعلــيم المــرأة مــن خــلل اإلجابــة عــن أســللة النســاء
وأسللة الرجال المتعلقة بهن:
فقد ورد يف القرآن الكريم عدد من اآليات تجيب عن أسئلة بعض النساء ،أو
تجيب عن بعض أسئلة الرجال المتعلقة بقضايا تخص نساءهم.
 ومن أسئلة النساء سؤال أم سلمة عن الهجرة ،فقد أخرج الحاكم :عن أمسلمة أهنا قالت :يا رسول اهلل ،ال أسمع اهلل ذكر النساء يف الهجرة بشيء؟ فأنزل اهلل
تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
( )1الخطاب الفقهي المتعلق بـالمرأة أصـوله وأبعـاده ،إيمـان الطـويرش ،ومهـا المـانع ،تكـوين للدراسـات
واألبحاث ،المملكة العربية السعودية1436 ،هـ ،ص.25-24
( )2األم ،الشافعي ،محمد بن إدريس ،دار المعرفة ،بيروت1393 ،ه.216/3 ،
( )3الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة يف العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ،السعدي ،ص.73-72
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ﭡ...ﮊ[آل عمران ، ]195:ومعنى اآلية كما قال السعدي

" :أي :أجاب اهلل

دعاءهم ،دعاء العبادة ودعاء الطلب ،وقال :إين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر
موفرا ،ﮋﭟ ﭠ ﭡﮊ أي :كلكم
وأنثى ،فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كامالا ا
على حد سواء يف الثواب والعقاب"  ،وهذا من كمال العدل اإللهي يف مساواة
المرأة بالرجل يف الثواب واألجر على األعمال الصالحة ،ويؤكد ذلك اإلمام الرازي
يف تفسيره مفاتيح الغيب بقوله" :وأما قوله تعالى :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ فالمعنى :أنه ال
تفاوت يف اإلجابة ،ويف الثواب بين الذكر واألنثى ،إذا كانا جمي اعا يف التمسك بالطاعة
على السوية ،وهذا يدل على أن الفضل يف باب الدين باألعمال ،ال بسائر صفات
ذكرا أو أنثى ،أو من نسب خسيس أو شريف ال تأثير له
العاملين ،ألن كون بعضهم ا
يف هذا الباب ،ومثله قوله تعالى :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﮊ[النساء ،]123:أما قوله تعالى :ﮋﭟ ﭠ ﭡﮊ أي :بعضكم شبه بعض
يف استحقاق الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ،فكيف يمكن إدخال
التفاوت فيه؟" .
 كما أن القرآن الكريم قد أفاض يف كثير من اآليات بتعليم النساء أحكامكثيرا من القضايا
دينهن ،وما يجب لهن وما يجب عليهن ،بل وأوضح للرجال ا
واألحكام التي أشكلت عليهم يف أمرهن ،مما لهم عالقة به؛ كأمر الميراث ،والتزوج
من اليتيمات الاليت لهن ميراث ،فقال سبحانه :ﮋﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
( )1أخرجــه الحــاكم يف المســتدرك علــى الصــحيحين ،الحــاكم ،أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل ،تحقيــق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت1411 ،هــ ،328/2 ،بـرقم  ،3174وقـال «هـذا
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ،وقال الذهبي :على شرط البخاري.
( )2تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،ص.162
( )3التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ،الرازي ،فخـر الـدين محمـد بـن عمـر ،ط ،3دار إحيـاء الـرتاث العربـي،
بيروت ،ط1420 ،3هـ.470/9 ،
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ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻﮊ[النساء ،]127:روى البخاري عن الزهري ،قال :كان عروة بن الزبير،
يحدث أنه سأل عائشة رضي اهلل عنها﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ﴾ [النساء ،]3 :قالت :هي اليتيمة يف حجر وليها ،فيرغب يف جمالها ومالها،
ويريد أن يتزوجها بأدنى من ُسنّة نسائها ،فنهوا عن نكاحهن ،إال أن ُيقسطوا لهن يف
إكمال الصداق ،وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ،قالت عائشة :ثم استفتى الناس
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد ،فأنزل اهلل عز وجل :ﮋﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﮊ [النساء ،]127 :قالت " :فبين اهلل يف هذه اآلية :أن اليتيمة إذا كانت
ذات جمال ،ومال رغبوا يف نكاحها ،ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق ،فإذا
كانت مرغوبة عنها يف قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء " ،قال:
فكما يرتكوهنا حين يرغبون عنها ،فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ،إال أن
يقسطوا لها األوىف من الصداق ويعطوها حقها"  ،قال القرطبي" :نزلت بسبب
سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء ،وأحكامهن يف الميراث وغير ذلك ،فأمر اهلل
نبيه

أن يقول لهم :اهلل يفتيكم فيهن ،أي :يب ّين لكم حكم ما سألتم عنه" .
 -ومن األمثلة كذلك على نزول بعض األحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة ونزلت

جواباا لسؤال من الرجال ،قوله تعالى :ﮋﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﮊ [البقرة ،]222:قال اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسيره" :يعني تعالى
( )1أخرجه البخاري يف الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول اهلل  وسـننه وأيامـه (صـحيح
البخاري) ،البخاري ،كتاب التفسير ،سـورة النسـاء ،بـاب قـول اهلل تعـالى :ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ

[النساء ]3 -2:حديث رقم .2763

( )2الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،القرطبي.160-159/7 ،
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ذكره بقوله :ﮋﮠ ﮡ ﮢﮊ ،أي :ويسألك -يا محمد -أصحابك عن
الحيض  ...وإنما كان القوم سألوا رسول اهلل  عن الحيض ،ألهنم كانوا قبل بيان
حائضا يف بيت ،وال يؤاكلوهن َّن يف إناء وال يشاربوهنن،
اهلل لهم  ...ال يساكنون
ا
فعرفهم اهلل هبذه اآليةّ ،
أن الذي عليهم يف أيام حيض نسائهم :أن يجتنبوا جماعهن
َّ
فقط ،دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن  ...ويعني تعالى
ذكره بقوله :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ ،فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن يف
محيضهن"  ،فمن هذه اآلية الكريمة التي جاءت إجاب اة لسؤال الصحابة رضوان اهلل
ّ
عليهم ،ع ّلم اهلل تعالى نساء الصحابة كما ع ّلم رجالهم بعض األحكام المتعلقة
بالحيض ،من مثل :جواز مساكنة الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها ،وأن ما يجتنب
معها هو الجماع فقط ،أخرج النسائي عن أنس ،قال :كانت اليهود إذا حاضت المرأة
منهم لم يؤاكلوها ،ولم يشاربوها ،ولم يجامعوهن يف البيوت ،فأنزل اهلل تعالى
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

[البقرة ]222 :قال :رسول اهلل « :افعلوا كل شيء إال الجماع»  ،ولهذا كانت
إجابة عائشة

لما سألها مسروق

حائضا؟
ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت
ا

قالت :كل شيء إال الجماع  ،كما أن المرأة المسلمة مطا َلبة بمعرفة فقه هذه اآلية،
وما يجب عليها وقت حيضها ،وما تجتنب ،كما أن عليها معرفة أحكام الغسل من
الحيض ،حتى إن بعض العلماء الذين أوجبوا الكفارة على من جامع زوجته وهي
( )1تفسير الطربي ،الطربي.375-372/3 ،
( )2خرجه النسائي يف السنن الكربى ،النسائي ،أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساين ،تحقيق
حســن عبــدالمنعم شــلبي ،أشــرف عليــه :شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت1421 ،هـــ،
 ،228/8رقم .9049
( )3أخرجه الدارمي يف مسنده المعروف بـ (سنن الدارمي) ،الدارمي ،أبو محمد عبـد اهلل بـن عبـد الـرحمن،
تحقيق :حسين سليم أسد الداراين ،دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السـعودية1412 ،هــ،
 ،695/1رقم  ،1079وقال المحقق :إسناده صحيح.
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حائض ،أوجبوها كذلك على المرأة ،ولو لم يكن العلم بذلك واج ابا عليها؛ لما
وجبت عليها الكفارة عند بعض العلماء ،خال افا للجمهور الذين أوجبوا عليهما
االستغفار والتوبة فقط؛ لفعلهما ما أكد العلماء على تحريمه ،كما ذكر ذلك ابن كثير
يف تفسير هذه اآلية  ،ويف كال القولين من وجوب التوبة والكفارة أو التوبة
واالستغفار فقط ،دليل على وجوب معرفة المرأة هبذه األحكام الواردة يف هذه اآلية
الكريمة.

أمـورا
األسلوب السادس :تعليم النساء من خلل توجيه الرجال وتعليمهم
ا
ترتبط بعلقتهم بالنساء:
الخطاب فيها للرجال من األزواج واآلباء،
توجه
ُ
وردت آيات كثيرة يف القرآن الكريم َّ
بعضا من أحكام دينهن وأخالقهن ،ومنها ما يلي:
وتتضمن يف دالالهتا تعليم النساء ا
الموجهة للرجال ،ولها عالقة بالنساء مما يجب أن
 من التوجيهات الربانيةَّ
َتعلمها المرأة ،و َتف َقه مسؤوليتها الشرعية فيه؛ ما جاء يف قوله تعالى :ﮋﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ[األحزاب ،]53:ففي هذه
اآلية الكريمة ،عدد من التوجيهات الربانية العا ّمة للمؤمنين ،منها ماله عالقة
خاص هب ّن ،ومنها ما هو ألزواجه -رضوان اهلل عليهن -ونساء
بأزواجه  ،وهو
ٌّ
المسلمين جمي اعا ،فمن النوع األول :قوله تعالى :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ،
فهذه اآلية الكريمة حرمت على المؤمنين الزواج بزوجات النبي  الباقيات يف
أي إنسان كان،
عصمته بعد وفاته  ،كما تتضمن تعليم نسائه عدم القبول بالزواج من ّ
حفا ا ا على مكانة النبي  ،قال ابن كثير

" :اجتمع العلماء قاطبة على أن من تويف

عنها رسول اهلل  من أزواجه ،أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ ألهنن أزواجه يف
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.440/1 ،
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الدنيا واآلخرة وأمهات المؤمنين... ،فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل هبا ،فما
نزاعا ،واهلل أعلم" .
نعلم يف حلها لغيره ا
أي من
وبنا اء على هذه اآلية فال يجوز ألحد من المؤمنين أن يتقدم للزواج من ّ
لهن جاهالا
أمهات المؤمنين ،كما ال يجوز لهن الموافقة على ذلك ،لو تقدم أحد ّ
عالما.
بالحكم أو ا
ومن النوع الثاين وهو التوجيهات القرآنية للمؤمنين ،مما له عالقة بزوجاته
رضوان اهلل عليهن ونساء المسلمين جمي اعا؛ قوله تعالى :ﮋﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ ،ففي هذه اآلية الكريمة األمر بوضع الحجاب بين الرجال
والنساء ،عند طلب حاجة أو سؤال متاع أو استفسار علمي ،وبيان العلة لهذا األمر
وهو طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات ،مما يحدثه الشيطان يف قلوهبم ،نتيجة رؤية
بعضهم لبعض ،وقد روى ابن جرير الطربي

يف تفسيره عن قتادة قوله يف ﮋﯟ

ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﮊ قال" :بلغنا أهنن أمرن بالحجاب عند ذلك" .
فدل ذلك على أن اآلية  -مع أهنا موجهة للرجال  -تتضمن أحكا اما وأوامر
شرعا
شرعية للنساء المسلمات ،ومن أهمها األمر بالحجاب الشرعي ،ومن المقرر ا
أن األمر بالشيء أمر بالزمه وهو العلم به ،إذا ال يلتزم بالحجاب الشرعي كما أراد
اهلل تعالى من ال يعرف حكمه وطبيعته وضوابطه الشرعية وكيفية االلتزام به.
ثم بين الطربي

معنى قوله تعالى :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ بقوله:

"يقول تعالى ذكره :سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب،
أطهر لقلوبكم وقلوهبن من عوارض العين فيها ،التي تعرض يف صدور الرجال من
أمر النساء ،ويف صدور النساء من أمر الرجال ،وأحرى من أال يكون للشيطان عليكم

( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.403/6 ،
( )2أخرجه الطربي يف تفسيره.313/20 ،
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وعليهن سبيل" .
الموجهة للرجال ،ولها عالقة بالنساء مما يجب أن
 ومن التوجيهات الربانيةَّ
َتعلمها المرأة ،و َتف َقه مسؤوليتها الشرعية فيه؛ ما جاء يف قوله تعالى :ﮋﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ  ...اآليات إلى قوله تعالىﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

وجه اهلل تعالى الرجال وب ّين
ﮀﮊ [النساء ،]24-22:يف هذه اآليات العظيمات ّ
تحريما مؤبدا ا ،من المحارم بالنسب
لهم بعض النساء الاليت يحرم عليهم نكاحهن
ا
أوالرضاع ،وزوجات األب ،وزوجة االبن ،وأم الزوجة وبنتها ،وأختها مع بقائها يف
عصمته ،ومن يف عصمة زوج آخر ،قال ابن كثير

حرم اهلل تعالى زوجات اآلباء
ُ :ي ّ

تكرم اة لهم ،وإعظا اما واحرتا اما أن توطأ من بعده ،حتى إهنا لتحرم على االبن بمجرد
العقد عليها ،وهذا أمر مجمع عليه  ،وروى الطربي يف سبب نزولها عن ابن عباس
قال :كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم اهلل إال امرأة األب ،والجمع بين
األختين ،فنزلت اآلية  ،وروى ابن أبي حاتم عن رجل من األنصار قال :تويف أبو
قيس –يعني :ابن األسلت-وكان من صالحي األنصار ،فخطب ابنه قيس امرأته،
فقالت :إنما أعدّ ك ولدا ا وأنت من صالحي قومك ،ولكن آيت رسول اهلل فأستأمره،
قيسا
فأتت رسول اهلل  فقالت :إن أبا قيس تويف ،فقال:
خيرا  ،ثم قالت :إن ابنه ا
ا
خطبني وهو من صالحي قومه ،وإنما كنت أعده ولدا ا ،فما ترى؟ فقال لها :ارجعي
إلىبيتك ،قال:فنزلتهذهاآلية:ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﮊاآلية  ،فنزول هذه اآلية وإن كان الخطاب فيها موجهًا للرجال ،إال أهنا
( )1تفسير الطربي ،الطربي.314/20 ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ينظر :ابن كثير.214/2 ،
( )3أخرجه الطربي يف تفسيره ،133 -132/8 ،برقم.8938
( )4أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ،تفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم ،أبو محمد عبدالرحمن بن محمـد
بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي ،تحقيـق :أســعد محمــد الطيــب ،الناشــر :مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز،
المملكة العربية السعودية ،الطبعة :الثالثة1419،هـ 909 /3 ،برقم .5073
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جاءت إجابة لسؤال المرأة ،فبهذا ُيعلم أن المرأة يجب عليها معرفة َمن الذين ال
يجوز لها نكاحهم من الرجال ،كما يجب عليها أن تسأل إذا ش ّكت يف قرابة أحد،
وخاصة يف المحارم من الرضاع ،وأن ُتخرب من يجهل تلك القرابات من الرجال
والنساء ،وال يجوز لها أن تكتم شي ائا من ذلك.
الموجهة للرجال ،ولها عالقة بالنساء مما يجب أن
 ومن التوجيهات الربانيةَّ
َتعلمها المرأة ،و َتف َقه مسؤوليتها الشرعية فيه؛ ما جاء يف قوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ[البقرة ،]234:قال ابن كثير

" :هذا أمر من اهلل

أزواجهن :أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال ،وهذا
تعالى للنساء الاليت يتوىف عنهن
ُ
الحكم يشمل الزوجات المدخول هبن وغير المدخول هبن باإلجماع ... ،ويستفاد
من قوله :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ،
وجوب اإلحداد على المتوىف عنها زوجها مدة عدهتا"  ،قال ابن عباس رضي اهلل
عنهما" :إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها ،فإذا انقضت عدهتا ،فال جناح عليها
أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج ،فذلك المعروف" .
ف ُيلحظ من اآلية شمولها لعدد من األحكام المختصة بالنساء ،التي يجب أن
تعلمها المرأة المسلمة ،كمدة عدة المتوىف عنها زوجها ،ووجوب إحدادها عليه،
وجواز استخدامها من أدوات الزينة وحل ّيها ما يدعو الرجال إلى خطبتها ،وكل هذه
الخطاب يف صدرها إلى الرجال لعالقتهم هبذه
وجه
ُ
األحكام جاءت يف اآلية التي َت َّ
األحكام ،وتوجيههم يف آخرها إلى عدم منع النساء من البقاء يف بيوهتن مدة العدة،
وكذلك عدم منعهن من أن يفعلن ما يجذب الخطاب إليهن للزواج هبن بالطرق
الصحيحة المعروفة الموافقة للشرع.
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.480/1 ،
( )2أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ،تفسير القرآن العظيم 437 /2 ،برقم .2321
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األسلوب السابع :تعليم النساء من خلل المواقف الحادثة:
والمقصود بالمواقف الحادثة :األحداث العامة التي تحصل يف بيئة المرتبي
والمتعلم أو المواقف التي يتعرض لها يف حياته اليومية ،وهي كثيرة ،فالحياة كما
يذكر الغبان (1421هـ) "أحداث ومواقف متتالية ،واألحداث لها عواملها وأسباهبا،
ولها كذلك نتائجها ومخرجاهتا ،ويف كل حدث أو موقف يكمن درس ينبغي أن
نعيه ،والرتبية باألحداث والمواقف الواقعية من أهم أساليب الرتبية اإلسالمية" ،
ومقصود الباحث هبا هنا :المواقف واألحداث التي حصلت لبعض المؤمنات يف
العهد النبوي ،ومن ذلك:
 حادثة اإلفك ،وما تبع تلك الحادثة من نزول آيات تتلى إلى يوم الدين،تحمل براءة الصديقة بنت الصديق ،زوج رسول اهلل  ،مما رماها به المنافقون،
وعرض هبا يف ذلك بعض المسلمين ،حيث تضمنت تلك اآليات توجيه المؤمنين
ّ
والمؤمنات بعض األحكام واآلداب الشرعية ،ومنها :أنه ينبغي للمؤمنين إذا سمعوا
خيرا ،وأن يرفضوه وال يصدقوه ،ويقولوا
إف اكا مماثالا أن يظنوا بإخواهنم وأخواهتم ا
هذا إفك مبين ،امتثا ا
ال لقوله سبحانه :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ[النور ،]12:قال البغوي

يف تفسيره :قوله عز وجل :ﮋﭲﮊ

هال ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ بإخواهنم ﮋ ﭹ ﮊ قال الحسن :بأهل دينهم
ألن المؤمنين كنفس واحدة .
 حادثة اهتام هالل بن أمية لزوجته بالزنا ،وليس عنده شهود ،فأنزل اهلل آيات( )1خصائص الرتبية اإلسالمية وأساليبها ،الغبان ،محروس أحمد إبراهيم ،محرر يف كتـاب :أصـول الرتبيـة
اإلسالمية ،)88-71( ،ط ،2دار الخريجي للنشر والتوزيع ،الرياض1421( ،هـ).
( )2معالم التنزيل يف تفسير القرآن (تفسير البغوي) ،البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود ،تحقيق :محمـد
النمــر وعثمــان جمعــة ضــميرية وســليمان مســلم الحــرش ،دار طيبــة للنشــر والتوزيــع ،الريــاض ،ط،4
1417هـ.23/6 ،
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المالعنة  ،وفيها ع ّلم اهلل تعالى المرأة :ماذا تعمل يف حالة مالعنة زوجها لها ،حتى
ُيدرأ عنها حد الزنا ،فقال سبحانه :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﮊ[النور.]9-8:

األسلوب الثامن :الثناء على المؤمنين الذين قاموا بتعليم ورعاية من تح
أيديهم من البنات والنساء:
المتأمل يف آيات القرآن الكريم يجد الثناء من اهلل تعالى للمؤمنين ،من الرجال
والنساء الذين قاموا برتبية من اؤتمنوا عليه ،من األطفال والنساء ،وتعليمهم ما
أوجب اهلل عليهم من أحكام الدين وشرائعه ،يقول تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ ،وذكر
من صفاهتم :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ ،قال السعدي

بعد ذكره لهذه

اآلية :األوالد أمانات عند الوالدين ،عليهم القيام بحفظ هذه األمانات ،وك ّفهم عن
جميع المضار والمفاسد ،وتعليمهم العلوم النافعة ،وأخذهم باألخالق الفاضلة

،

وقال القاسمي يف محاسن التأويل" :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ أي :قائمون
عليها بحفظها وإصالحها ،واآلية تحتمل العموم يف كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدوا ،من
جهة اهلل تعالى ومن جهة الخلق ،والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس
وعهودهم" .

األسلوب التاسع :ضرب األمثـال للمـرأة بنسـاء مؤمنـات ونسـاء كـافرات،
وتعليمها مآل كل منهن:
من أهم األساليب القرآنية يف تعليم المرأة المسلمة سبيل الرشاد وتحذيرها من
( )1أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسيره ،تفسير القرآن العظيم 2533 /2 ،برقم .14182
( )2الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة يف العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ،السعدي ،ص.67
( )3تفسير محاسن التأويل ،القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد ،تحقيـق :محمـد باسـل عيـون السـود،
دار الكتب العلمية ،بيروت1418 ،هـ.283/7 ،
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ُسبل الغواية ،عرض بعض النماذج التي سبقت يف كل طريق ،ففي طريق الهداية
والرشاد والصالح والتقوى ضرب اهلل أمثلة صالح اة للمؤمنات؛ لتقتدي هبا ،فذكر اهلل
من سير المؤمنات الكامالت مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم

بعضا
 ،وأبرز ا

من ّ
أجل أعمالهن الصالحة ،كما ذكر سبحانه يف موضع آخر بلقيس مثا ا
ال للمرأة
الملكة التي اعرتفت بذنبها ،وببطالن دينها ،فرتكته ،واتبعت طريق الهداية والصالح
مع نبي اهلل سليمان

 ،كما ذكر سبحانه من أمثلة من سار على طريق الغواية

والضالل امرأيت نوح ولوط عليهما الصالة والسالم ،وسوف يستعرض الباحث يف
السطور التالية ما ذكره اهلل يف ك ٍل منهن ،فقال سبحانه:
 ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ[التحريم ،]12-10:يقول ابن جرير
الطربي

" :يقول تعالى ذكره :وضرب اهلل مثالا للذين صدقوا اهلل ووحدوه ،امرأة

عدو من أعداء
فرعون التي آمنت باهلل ووحدته ،وصدّ قت رسوله موسى ،وهي تحت ّ
يضرها كفر زوجها ،إذ كانت مؤمنة باهلل ،وكان من قضاء اهلل يف خلقه
اهلل كافر ،فلم ّ
أال تزر وازرة وزر أخرى ،وأ ّن ّ
لكل نفس ما كسبت ،إذ قالت :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﮊ ،فاستجاب اهلل لها فبنى لها بيتاا يف الجنة  ،...وقوله :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ

تقول :وأنقذين من عذاب فرعون ،ومن أن أعمل عمله ،وذلك كفره باهلل ،وقوله:
ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ تقول :وأخلصني وأنقذين من عمل القوم الكافرين بك،
ومن عذاهبم"  ،وعن قتادة ،قوله :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ

ضر امرأته ُكفر زوجها
وكان أعتى أهل األرض على اهلل ،وأبعده من اهلل ،فواهلل ما ّ
( )1تفسير الطربي ،الطربي.500-499/23 ،
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حين أطاعت رهبا ،لتعلموا أن اهلل َح َكم عدل ،ال يؤاخذ عبده إال بذنبه  ،وعند
السعدي" :فوصفها اهلل باإليمان والتضرع لرهبا ،وسؤالها لرهبا أجل المطالب ،وهو
دخول الجنة ،ومجاورة الرب الكريم ،وسؤالها أن ينجيها اهلل من فتنة فرعون
وأعماله الخبيثة ،ومن فتنة كل الم ،فاستجاب اهلل لها ،فعاشت يف إيمان كامل،
وثبات تام ،ونجاة من الفتن" .
قال الزمخشري يف الكشاف يف دعاء امرأة فرعون" :وفيه دليل على ّ
أن
االستعاذة باهلل وااللتجاء إليه ومسألة الخالص منه عند المحن والنوازل :من سير
الصالحين وسنن األنبياء والمرسلين"  ،وقال ابن كثير

" :وهذا مثل ضربه اهلل

للمؤمنين أهنم ال تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم" .
وعن مريم

 ،قال السعدي

يف قوله تعالى :ﮋﯰ

ﯱ

ﯲ

ﯳﮊ" :وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة ،فإن التصديق بكلمات اهلل ،يشمل
كلماته الدينية والقدرية ،والتصديق بكتبه ،يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق ،وال
يكون ذلك إال بالعلم والعمل ،ولهذا قال :ﮋﯴ ﯵ ﯶﮊ أي :المطيعين هلل،
المداومين على طاعته بخشية وخشوع ،وهذا وصف لها بكمال العمل ،فإهنا
صديقة ،والصديقية :هي كمال العلم والعمل"  ،وقال ابن عاشور" :المراد
بالقانتين :المكثرون من العبادة ،والمعنى :أهنا كانت سليلة قوم صالحين ،أي:
فجاءت على طريقة أصولها يف الخير والعفاف" .
( )1أخرجه الطربي يف تفسيره.500/23 ،
( )2تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،ص.874
( )3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمـرو  ،دار الكتـاب العربـي،
بيروت ،ط1407 ،3هـ.573/4 ،
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.193/8 ،
( )5تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،ص.874
( )6التحرير والتنوير ،ابن عاشور.378/28 ،

437

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

 -وعن بلقيس ذكر اهلل -سبحانه وتعالى -قصتها مع سليمان

يف سورة

النمل ،ويف آخر القصة ،ﮋﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ

ﰢﮊ[النمل.]44:

قال الطاهر بن عاشور" :هبرها ما رأت من ٍ
آيات علمت منها أن سليمان صادق فيما

دعاها إليه ،وأنه مؤيد من اهلل تعالى ،وعلمت أن دينها ودين قومها باطل ،فاعرتفت بأهنا
لمت نفسها يف اتباع الضالل بعبادة الشمس ،وهذه درجة أولى يف االعتقاد وهو درجة
التخلية ،ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها ،وهي درجة التحلي باإليمان الحق ،فقالت:
ﮋﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﮊ ،فاعرتفت بأن اهلل هو رب جميع الموجودات ،وهذا
مقام التوحيد ... ،ثم قال :ومكان العربة منها االتعاظ بحال هذه الملكة ،إذ لم يصدها
علو شأهنا وعظمة سلطاهنا مع ما أوتيته من سالمة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر يف
دالئل صدق الداعي إلى التوحيد ،وتوقن بفساد الشرك ،وتعرتف بالوحدانية هلل ،فما
يكون إصرار المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الهدي اإلسالمي إال لسخافة
أحالمهم ،أو لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه"  ،وأشار القرآن
الكريم إلى السبب الرئيس الذي جعل بلقيس تعبد غير اهلل ،فقال سبحانه :ﮋﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ[النمل ،]43:قال البغوي يف تفسيره قوله تعالى:
"ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ هذا استئناف ،أخرب اهلل تعالى أهنا كانت من قوم يعبدون
الشمس ،فنشأت بينهم ولم تعرف إال عبادة الشمس"  ،ويف هذا دليل على أثر البيئة
يف تربية األبناء والبنات ،إن كانت البيئة خير اة خرجت نتائج الرتبية خ ّيرة وصالحة،
وإال كانت النتائج غير ذلك.
إن ضرب األمثلة للمرتبي ببعض القدوات وإ هارها له ،وبيان ما تتميز به من

( )1التحرير والتنوير ،ابن عاشور.277-276/19 ،
( )2معالم التنزيل يف تفسير القرآن (تفسير البغوي) ،البغوي.167/6 ،
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صفات وسمات إيمانية وعلمية؛ له أهمية بالغة يف صالحه وتقليده لها ،وذلك
"لكونه موافقًا لفطرة الناس يف حب التقليد والمحاكاة ،وأنه ال يحتاج لمزيد من
الجهد أو الشرح ،ويضاف على ذلك أنه سلوك عملي تطبيقي فيكون تأثيره أبلع،
للمقتدى به ،ثم اإلعجاب به أو ببعض سلوكياته ،ثم
وعادة ما يسبق االقتدا َء المحب ُة ُ
تأيت المرحلة األخيرة وهي االقتداء به" .

***

( )1األساس يف الرتبية اإلسالمية ،الدوسري ،راشد بن افر ،مكتبة الرشد ،الرياض1439 ،ه ،ص.152
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الفصل الثالث
جماالت تعليم املرأة يف القرآن الكريم
كثيرا من أحكام دينها
تضمنت آيات القرآن العزيز تعليم المرأة المسلمة ا
ودنياها ،مما يجب أن تعرفه المرأة من واجبات دينها ومستح ّباته ،فعالا وتركاا ،يف
مجاالت العقيدة والشريعة والعبادات واألخالق ،وما يرتبط بعالقتها بغيرها من
ٍ
بعض من هذه
األزواج واألوالد وغيرهم ،وسوف يلقي الباحث الضوء على
المجاالت.

أوالا :مجال العقيدة والعبادات الشرعية:
اهتم القرآن الكريم بتعليم المرأة المسلمة العقيدة والمسائل المتعلقة بعباداهتا،
من خالل كثير من اآليات القرآنية العا ّمة الموجهة لعموم المؤمنين من الرجال
وخص المرأة بمزيد تعليم وبيان لبعض القضايا العقدية الخاصة هبن ،أو
والنساء،
ّ
خاصة
الموجهة إليهن ،ومن اآليات
التي وردت يف ثنايا اآليات
الموجهة إلى النساء ّ
ّ
ّ
ما يأيت:
 قول اهلل تعالى :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮊ[األحزاب ،]33:يف هذه اآليات ورد تقرير عدد من المسائل العقدية
لهن يف ذلك،
والشرعية ،التي ُو ّجه الخطاب فيها لنساء النبي ، ونساء المؤمنين تبع ّ
كما قال ابن كثير

يف تفسيره لهذه اآليات" :هذه آداب أمر اهلل تعالى هبا نساء

النبي  ،ونساء األمة تبع لهن يف ذلك"  ،ومن هذه المسائل العقدية والشرعية:
 األمر بطاعة اهلل ورسوله ،إذ هي أساس التوحيد ،وأصل اإلسالم واإليمان،وبدوهنا ال يتحقق شيء من ذلك ،قال ابن كثير  :ﮋﮃ ﮄ ﮅﮊ"وهذا من
( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.363/6 ،
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باب عطف العام على الخاص"  ،فطاعة اهلل ورسوله عامة يدخل فيها إقامة الصالة
وإيتاء الزكاة.
 هني المؤمنات عن التخلق بأخالق أهل الجاهلية وأعمالهم ،وب ّين سبحانه أنمن أعمالهم التربج والسفور فقال سبحانه :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ،
ومعناها كما روى ابن جرير الطربي عن قتادة

قال :أي إذا خرجتن من بيوتكن،

قال :كانت لهن مشية وتكسر وتغنج ،يعني بذلك :الجاهلية األولى ،فنهاهن اهلل عن
ذلك ،وقيل إن التربج هو إ هار الزينة ،وإبراز المرأة محاسنها للرجال"  ،وهذه من
القضايا المهمة التي ينبغي أن هتتم هبا المرأة المسلمة ،وال سيما يف هذه األزمنة التي
كثر فيها تربج الجاهلية األولى ،بدعوى االنفتاح والتطور وحرية المرأة ،مما يؤكد
على األم االلتزام به" ،وتعويد البنات على السرت والحجاب ،وعندما يشببن يكون
من السهل عليهن االلتزام بالحجاب الكامل ،كما أمرنا اهلل عز وجل" .
 كذلك من التوجيهات الربانية يف هذه اآلية الكريمة للمرأة المسلمة :األمربإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وهما أعظم الواجبات العملية يف دين اإلسالم ،بعد
النطق بالشهادتين ،ووجوب أدائهما يتضمن وجوب تع ُّلم كيفيتهما ،وأحكامهما
الشرعية ،قال ابن كثير

" :قوله :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮊ ،هناهن أو ا
ال عن الشر ثم أمرهن بالخير ،من إقامة الصالة -وهي :عبادة اهلل
وحده ،ال شريك له -وإيتاء الزكاة ،وهي :اإلحسان إلى المخلوقين" .
 -قول اهلل تعالى :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

( )1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.364/6 ،
( )2أخرجه الطربي يف تفسيره.260-259/20 ،
( )3وصايا إسالمية يف أدب الذريـة ،عبـدالكايف ،إسـماعيل عبـدالفتاح ،إدارة الثقافـة والنشـر بجامعـة اإلمـام
محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1415 ،ه ،ص.25
( )4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.364/6 ،
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ﮞ ﮟ ﮠﮊ[األحزاب ،]34:يف هذه اآلية الكريمة توجيه ر ّباين ألمهات
فيهن من اآليات
المؤمنين بأن يشكرن اهلل تعالى على أن جعل بيوهت ّن عامرة بما يتلى
ّ
وعليهن أن يعملن هبذه النصوص وما تضمنته من علوم
القرآنية واألحاديث النبوية،
ّ
لغيرهن من المؤمنين ،قال الطربي
عقدية وشرعية وتوجيهات أخالقية ،وأن يبلغنها
ّ
" :يقول تعالى ذكره ألزواج نبيه محمد  :واذكرن نعمة اهلل عليكن؛ بأن جعلكن
يف بيوت تتلى فيها آيات اهلل والحكمة ،فاشكرن اهلل على ذلك ،واحمدنه عليه ،وعني
بقوله :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ :واذكرن ما يقرأ يف بيوتكن من
آيات كتاب اهلل والحكمة ،ويعني بالحكمة :ما أوحي إلى رسول اهلل  من أحكام
دين اهلل ،ولم ينزل به قرآن ،وذلك السنة"  ،وقال ابن كثير

"أي :اعملن بما ينزل

اهلل على رسوله يف بيوتكن من الكتاب والسنة" .

ثان ايــا :يف بيــان بعــض المحرمــات الت ـ يجــب علــى المــرأة المســلمة ع ـد
اقترا ش ء منها:
أخرج الشيخان عن عائشة رضي اهلل عنها ،أن رسول اهلل  كان يمتحن من
َات ُي َبايِ ْعن ََك
هاجر إليه من المؤمنات بقول اهلل تعالى:ﮋ َيا َأ ُّي َها النَّبِ ُّي إِ َذا َجا َء َك ا ْل ُم ْؤمِن ُ
ِ
ِ
ين َو َال َي ْق ُت ْل َن َأ ْو َال َد ُه َّن َو َال َي ْأتِي َن
َع َلى َأ ْن َال ُي ْش ِر ْك َن بِاهلل َش ْي ائا َو َال َي ْس ِر ْق َن َو َال َي ْزن َ
ٍ
ِ
بِبهت ٍ
ِ
ِ
َان َي ْفت َِرينَ ُه َب ْي َن َأ ْي ِد ِ
اس َت ْغ ِف ْر َل ُه َّن
ُْ
يه َّن َو َأ ْر ُجل ِه َّن َو َال َي ْعصين ََك في َم ْع ُروف َف َبايِ ْع ُه َّن َو ْ
اهلل َغ ُفور َر ِحيمﮊ [الممتحة ،]12:وقد تضمنت هذه اآلية ،بعض الشروط
اهلل إِ َّن َ
َ
التي طلب اهلل تعالى من الرسول  أن يشرطها عليهن يف مبايعتهن ،وهذه الشروط

( )1تفسير الطربي ،الطربي.268-267/20،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.371/6 ،
( )3البخــاري يف الصــحيح ،كتــاب التفســير ،بــاب ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ [الممتحنــة ]10 :بــرقم
 ،4891ومسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب كيفية بيعة النساء ،برقم .1866
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هي :عدم اإلشراك باهلل تعالى ،وعدم السرقة والزنا وقتل األوالد بالوأد أو
اإلجهاض ،يقول القرطبي (وال يقتلن أوالدهن) أي ال يئدن الموءودات وال يسقطن
األجنة  ،وأال يلحقن بأزواجهن غير أوالدهم ،وعدم المعصية للرسول  فيما
أمرهن به من معروف وهناهن عنه من منكر ،يقول اإلمام الماوردي "كانت بيعته لهن
تعريفًا لهن بما عليهن من حقوق اهلل تعالى وحقوق أزواجهن ألهنن دخلن يف الشرع
ولم يعرفن حكمه فبينه لهن" .

ثالثًا يف مجال العلقات الزوجية:
من أهم عوامل استقرار المجتمع المسلم وازدهاره ،استقرار األسرة ممثلة
بالزوجين؛ ولذا اهتم القرآن الكريم بتعليمهما األحكام الشرعية التي يحتاجوهنا يف
الحياة الزوجية ،بدءا ِ
بالخطبة ،ومن َث ّم النكاح ،وما يرتتب عليه من حقوق كل منهما
ا
على اآلخر ،وانتها اء بأحكام اإلحداد ،والتوارث ،وعدة المتوىف عنها زوجها ،أو الطالق
والخلع والمالعنة ،لمن لم يكتب اهلل لهما االستمرار يف الحياة الزوجية ،ومن األحكام
علمها القرآن الكريم للمرأة المسلمة منفردة أو مع زوجها ،ما يأيت:
التي ّ
 قوله تعالى :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ

الموجهة للرجال،
[البقرة ،]235:ففي هذه اآلية الكريمة عدد من التوجيهات الربانية
َّ
ولها عالقة بالنساء ،مما يجب أن َتعلمها المرأة ،و َتف َقه مسؤوليتها الشرعية فيه ،ومنها
قوله تعالى :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ ،فهذا الجزء من اآلية يشير
سرا دون علم وليها وحضوره،
إلى تحريم مواعدة الرجل للمرأة المتوىف عنها زوجها ا
( )1الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،القرطبي.425/20 ،
( )2النكت والعيون ،الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد البغدادي ،المحقق :السيد ابن عبدالمقصود بن
عبدالرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.524/5 ،
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قال ابن عطية

يف تفسيره" :أجمعت األمة على أن الكالم مع المعتدة بما هو نص يف

تزويجها وتنبيه عليه ،ال يجوز ،وكذلك أجمعت على أن الكالم معها بما هو رفث،
وج ّوز ما عدا ذلك"  ،ويف حال طلب الرجل
وذكر جما ٍع ،أو تحريض عليه ،ال يجوزُ ،
ذلك من المرأة ،فيحرم عليها الموافقة على طلبه ،وكما أن التحريم يرتتب عليه اإلثم
سرا
على الرجل يف حال طلب ذلك ،فكذلك على المرأة التي وافقت على طلب مالقاته ًّ
وموافقتها على الزواج منه ،أو إعطائه العهد على ذلك ،وإذا كانت المرأة جاهلة هبذه
األحكام ،فقد تقع يف الحرام وهي ال تعلم ،أو تمتنع عما أحله اهلل لها معتقدة تحريمه.
ومن التوجيهات القرآنية يف هذه اآلية الكريمة كذلك؛ قوله تعالى :ﭽﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ فاآلية تشير إلى تحريم عقد النكاح قبل انتهاء
اإلثم لكل من علم بعدم انتهاء العدة،
عدة المرأة المتوىف عنها ،ويرتتب على التحريم
ُ
وأول من يعلم ذلك هي صاحبة الشأن المتوىف عنها ،يقول ابن كثير

" :وقد أجمع

العلماء على أنه ال يصح العقد يف العدة"  ،وعن عقوبة المرأة الموافقة على عقد
النكاح عليها وهي يف العدة؛ ما ذكره القرطبي :أن ُطليحة األسدية كانت تحت ُرشيد
الثقفي فطلقها فنكحت يف عدهتا ،فضرهبا عمر بن الخطاب ،وضرب زوجها
ِ
بالمخفقة (الدرة) ضربات وفرق بينهما ،يريد على وجه العقوبة؛ لما ارتكباه من
المحظور ،وهو النكاح يف العدة .
وبنا اء على أقوال أهل العلم يف هذه المسائل وما شاهبها؛ فإنه يجب على المرأة
المسلمة أن تعلم هذه األحكام الشرعية المرتبطة بأحوالها االجتماعية ،من زواج
وطالق وعدة ونحوها ،حتى ال تفعل حرا اما أو ُيغرر هبا من رجال لهم يف ذلك
أغراض دنيوية ،من ولي أو خاطب ونحوهم ،كما يجب عليها سؤال أهل العلم عن
( )1المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية.315/1 ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.484/1 ،
( )3ذكره القرطبي يف الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان.156-155/4 ،
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كل ما أشكل عليها يف ذلك.
 ومن اآليات الكريمة التي جاءت لتعليم المرأة أحد حقوقها الزوجية،والمرتبط بمجال عالقتها مع زوجها ،آية الصداق ،وهي قوله تعالى :ﮋﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ[النساء ،]4:قال الطربي

:

"يعني بذلك تعالى ذكره :وأعطوا النساء مهورهن عط ّية واجبة ،وفريضة الزمة"،
وروى نحوه عن قتادة وغيره .
فهذه اآلية الكريمة تدل على أن الصداق ملك للمرأة ،يجب تسميته لها أثناء
العقد ،وتسليمه لها قبل الدخول هبا إال أن يتفقا على تأجيله أو بعضه ،وال يجوز
لوليها وال لزوجها أكل شيء منه ،إال بموافقتها ،وبطيب نفس منها ،يقول القرطبي
خالف فيه،
 :هذه اآلية تدل على وجوب الصداق للمرأة ،وهو ُمجمع عليه وال
َ
أيضا أنه ال حدّ لكثيره ،واختلفوا يف قليله ... ،قال أبو عبيد :وال
 ...وأجمع العلماء ا
تكون النِحلة إال مسماة معلومة  ،وهبذا ُيفهم أن المرأة يجب أن تعلم أن الصداق
ملك لها ،وال يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذا شي ائا منه إال برضاها ،وبطيب نفس
الموجهة لألزواج ،والمب ّينة ألحد حقوق النساء
منها ،فهذا من التوجيهات الربانية
َّ
عليهم ،فوجب على المرأة أن َتعلمه ،و َتف َقه ح ّقها الشرعي فيه.
 ومن تعليم القرآن الكريم للمرأة المسلمة مما له ارتباط بعالقتها مع زوجها،نشوزا أو
تعليمها كيف يمكن أن تحافظ على بقائها يف عصمة زوجها إن خافت منه
ا
إعراضا أو طال اقا ،فقال سبحانه :ﮋﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ا
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﮊ[النساء ،]128:فهذه اآلية الكريمة ب ّينت أن المرأة إن خافت أن
يطلقها زوجها؛ فإن بإمكاهنا أن تتنازل له عن بعض حقوقها ،ومن أمثلة تنازلهن :أن
( )1تفسير الطربي ،الطربي.553-552/7 ،
( )2الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،القرطبي.45-44/6 ،
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تتنازل عن ليلتها أو التقليل من حصتها يف المبيت عندها ،أو أن تقوم بالنفقة على
نفسها ،أو تتكفل بدفع كراء منزلها ،ونحو ذلك ،ثم أعلمهن سبحانه وطمأهنن أهنن
إن تطلقن من أزواجهن فسوف يغنيهن اهلل من سعته وفضله ،وقد يكون يف ذلك خير
وجه الرجال لإلحسان لنسائهم وتقوى
لهن ،وهذا من حكمة اهلل وفضله عليهن ،ثم ّ
اهلل فيهن ،ورد يف تفسير مجاهد عن علي

قال :هو الرجل يكون عنده امرأتان

فتكون إحداهما قد َع َج َزت ،أو تكون دميمة ،فيريد فراقها ،فتصالحه على أن يكون
عندها ليلة ،وعند األخرى ليالي ،وال يفارقها ،فما طابت به نفسها فال بأس به ،فإن
رجعت سوى بينهما .
 ومن اآليات الكريمة التي جاءت لتعليم المرأة أحد حقوقها الزوجية أثناءالطالق ،والمرتبطة بمجال عالقتها مع زوجها ،قوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﮊ [الطالق ،]1:فهذه اآلية الكريمة موجهة للنبي  وهي شاملة له وألمته
العالمة ابن عاشور
من بعده ،قال ّ

" :فضمير الجمع يف قوله :ﮋﭓ ﭔ ﭕﮊ

وما بعده من الضمائر مثله ،مراد هبا هو وأمته ،وتوجيه الخطاب إليه؛ ألنه المب ِّلع
للناس ،وإمام أمته وقدوهتم والمنفذ ألحكام اهلل فيهم فيما بينهم من المعامالت،
فالتقدير :إذا طلقتم أيها المسلمون" .
طالقهن
وقد تضمنت اآلية هني األزواج عن إخراج نسائهم من البيوت بعد
ّ
بيوهتن أو طلب الخروج
طال اقا رجع ايا ،كما تضمنت هني النساء من خروجهن من
ّ
أزواجهن من المصالح العظيمة ،لرأب الصدع
ابتدا اء ،لما يف بقائه ّن يف بيوت
ّ
( )1تفسير مجاهد ،مجاهد ،المكي ،أبو الحجاج مجاهد بن جرب ،تحقيق :د .محمـد عبدالسـالم أبـو النيـل،
دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر1410 ،هـ ،ص.294
( )2التحرير والتنوير ،ابن عاشور.294/28 ،
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العارض يف العالقة الزوجية ،يقول العالمة ابن عاشور

" :وجملة ﮋ ﭣ

لهن عن الخروج؛ فإن المط ِّلق قد يخرجها فرتغب المط َّل ّقة يف
ﭤﮊ ،هني ّ
الخروج ألهنا تستثقل البقاء يف بيت زالت عنه سيادهتا ،فنهاهن اهلل عن الخروج ،فإذا
كان البيت مكرتى سكنته المطلقة وكراؤه على المط ِّلق ،وإذا انتهى أمدُ كرائِه فعلى
المط ِّلق تجديده إلى انتهاء عدة المط َّلقة" .

رابعًا :يف مجال تربية األوالد وتعليمهم:
وجه اآلباء برتبية أوالدهم من األبناء والبنات
وجه اهلل تعالى األمهات كما ّ
ّ
وتعليمهم يف آيات كثيرة ،وسيشير الباحث إلى أربع آيات كريمات ،دلت بمضموهنا
تعليما عا اما ،لكل ما فيه خيرهم
أو بمفهومها على األمر بتعليم البنات واألبناء
ا
خاصا لبعض األحكام الشرعية أو اآلداب المرعية ،وهذه
تعليما
وصالحهم ،أو
ا
ا
اآليات هي:
 اآلية األولى وفيها تعليم المرأة بعض األحكام المتعلقة برضاع أوالدهن إذاكن مطلقات من آبائهم ،أو كانوا متوفين قبل والدهتم أو يف فرتة رضاع أطفالهم،
ّ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه َّن َح ْو َل ْي ِن
ومن هذه األحكام ما ذكر يف قوله تعالى :ﮋ َوا ْل َوالِدَ ُ
اع َة و َع َلى ا ْلمو ُلودِ َله ِر ْز ُقهن وكِسو ُتهن بِا ْلمعر ِ
ِ
ِ
ِ
وف َال
َْ
الر َض َ َ
ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
َكام َل ْي ِن ل َم ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّم َّ
ف َن ْفس إِ َّال وسعها َال ُت َضار والِدَ ة بِو َل ِد َها و َال مو ُلود َله بِو َل ِد ِه و َع َلى ا ْلو ِار ِ
ث مِ ْث ُل
ُت َك َّل ُ
َ
َ
ُ َ
َ َْ
َ
َّ َ
ُ ْ ََ
َذل ِ َك  ...اآليةﮊ [البقرة ،]233:فاآلية الكريمة دلت على أن أقصى مدة الرضاع
المعتربة سنتان كاملتان ،لينعم الطفل بغذاء طبيعي نافع ومتكامل يف شهوره األولى
وهو األفضل واألكمل له ،وليست هذه المدة فرضًا واجبًا ،فلألم أن تقل عنه وأن
تزيد ،ولكل من الزيادة والنقص مخاطر على الطفل أو على األم ،ومن األحكام
أيضًا أن رضاع المرأة ليس بواجب عليها ،ولكنها أحق به من غيرها من

( )1التحرير والتنوير ،ابن عاشور.299/28 ،
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المرضعات ،وأن على المولود له من اآلباء أو األولياء نفقة وكسوة األمهات مدة
اإلرضاع كاملة ،قال الحجاوي" :وعلى األب أن يسرتضع لولده ويؤدي األجرة،
وال يمنع أمه إرضاعه وال يلزمها إال لضرورة ،كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل،
وجهت اآلية الكريمة المرأة
ولو أرضعه غيرها مجانًا بائنًا كانت أو تحته"  .كما ّ
أال تمتنع من إرضاع ولدها إضرار اا بوالده يف حال طالقها منه ،وكذلك اآلباء ال
كن يرغبن بذلك ،قال
يجوز لهم منع األمهات من إرضاع أطفالهن إضرار اا هبن إذا ّ
اإلمام الطربي :يعني تعالى ذكره بذلك :النساء اللوايت بِ ّن من أزواجهن ،ولهن أوالد
قد ولدهنم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم أهنن أحق برضاعهم من غيرهم ،وليس
ذلك بإيجاب من اهلل تعالى ذكره عليهن رضاعهم ،فكان معلوما بذلك أن قوله:
ﮋوا ْلوالدات ي ْرض ْعن أ ْوالده َّن ح ْول ْين كامل ْين ﮊ  ،داللة على مبلع غاية الرضاع التي
متى اختلف الوالدان يف رضاع المولود بعده ،جعل حد اا يفصل به بينهما ،ال داللة
على أن فرضا على الوالدات رضاع أوالدهن .
 اآلية الثانية يف تعليم األوالد واألهل األحكام الشرعية وتربيتهم عليها ،قالاهلل تعالى :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [التحريم ،]6:فالخطاب يف هذه اآلية الكريمة
موجه للنساء كما هو للرجال ،فهم مخاطبون جمي اعا بوقاية النفس ،ووقاية األهل من
ّ
النار ،وتكون الوقاية كما ذكر المفسرون من الصحابة و َمن بعدهم بالتأديب
والتعليم ،فيعلموهنم ما يجب عليهم فعله وتركه ،ويتابعوهنم يف الفعل والرتك ترغي ابا
وترهي ابا ،حتى يتعودوا فعل الخير ويجتنبوا فعل الشر ،روى ابن جرير الطربي وغيره
قول علي

يف تفسيره لآلية ،أنه قال :علموهم وأدبوهم  ،وروى اإلمام

( )1زاد المستقنع يف اختصار المقنع ،الحجاوي ،أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى ،تحقيق :عبدالرحمن
العسكر ،الناشر :دار الوطن للنشر – الرياض.205 ،
ابن علي بن محمد ّ

( )2تفسير الطربي ،الطربي.30/5 ،

( )3أخرجه الطربي يف تفسيره.491/32 ،

448

تعليم المرأة يف القرآن الكريم

القرطبي

عن ابن عباس

د .عبداهلل بن محمد الرشود

أنه قال يف تفسير هذه اآلية :قوا أنفسكم ،وأمروا

أهليكم بالذكر والدعاء .
 اآلية الثالثة يف تعليم األوالد والخدم االستئذان عند الدخول على أهليهموتربيتهم عليها ،يقول تعالى :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ[النور ،]59-58:يف هاتين اآليتين أمر من اهلل تعالى
للمؤمنين من الرجال والنساء ،بأال يدخل عليهم أحد من أطفالهم أو مواليهم ،إال
بعد أن يستأذنوا بالدخول ،وخاصة يف بعض األوقات التي تكون مظنة للراحة
والتخفف من الثياب ،وهذا األمر يستلزم منه أن يقوم المؤمنون بتعليم أبنائهم
وبناهتم َ
وخدمهم آداب االستئذان ،ويعودوهم عليه ،قال الزمخشري" :ومعنى اآلية
ّ
أن األطفال مأذون لهم يف الدخول بغير إذن ،إال يف العورات الثالث ،فإذا اعتاد
األطفال ذلك ،ثم خرجوا عن حدّ الطفولة ،وجب أن يفطموا عن تلك العادة،
ويحملوا على أن يستأذنوا يف جميع األوقات ،كما الرجال الكبار الذين لم يعتادوا
الدخول عليكم إال بإذن"  ،وقال السعدي

يف تفسيره" :يف هاتين اآليتين فوائد

منها :أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت واليتهم من
وجه الخطاب إليهم ،وال يمكن ذلك إال
األوالد العلم واآلداب الشرعية؛ ألن اهلل ّ
بالتعليم والتأديب"  ،وب ّين اإلمام الرازي بعض المسائل المتعلقة هبذه اآلية فقال:
قال القاضي :قوله تعالى :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ ،وإن كان
( )1ذكره القرطبي يف الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان.92/21 ،
( )2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري.254/3 ،
( )3تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،ص.574
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اهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء؛ ألن التذكير يغلب على التأنيث ،فإذا لم
يميز فيدخل تحتها الكل ،فهذا الحكم لما ثبت يف الرجال فثبوته يف النساء بطريق
األولى ،كما أنّا نثبت حرمة الضرب بالقياس الجلي على حرمة التأفيف  ،وروى
الطربي عن أبي عبدالرحمن يف قوله :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ قال :هي يف
الرجال والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهار .
ذكورا وإنا اثا حسن إدارة المال وكيفية التكسب
 اآلية الرابعة يف تعليم األيتاما
وجه اهلل تعالى أولياءهم،
فيه واألحكام الشرعية المتعلقة به وتربيتهم عليها ،حيث ّ
أال يسلموا لهم أموالهم التي ورثوها ،حتى يعلموهم ويدربوهم على حسن إدارة
ثم يختربوهم فيه ،فإن رأوا منهم رشدا ا وسدا ادا
المال وكيفية التكسب فيه ،ومن ّ
وحسن تصرف وإال فال يعطوهم أموالهم ،خشية أن يهدروها فيما ال فائدة منه ،يقول
تعالى :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [النساء،]6:
واليتيم يف هذه اآلية يشمل الذكر واألنثى ،كما سبق أن بين الباحث ذلك يف
األسلوب الرابع من أساليب تعليم المرأة ،ويدخل يف حكم األيتام جميع الذين تر ّبوا
عند غير أبيهم من القرابات وغيرهم ،كما يدخل يف التعليم والرتبية على حسن إدارة
المال األبناء والبنات وذلك بطريق األولى.

خامسًا :يف مجال القيم األخلقية والعلقة مع الرجال األجانب:
كثيرا على تعليم المرأة المسلمة جوانب متعددة من
أكّد القرآن الكريم يف آياته ا
وسموا يف أخالقها،
تميزا يف حياهتا،
القيم األخالقية والفضائل التي تكفل للمرأة ا
ا
وع ّف اة يف سلوكياهتا ،وحف اظا لسمعتها ،وصيان اة لعرضها ،ومن تلك اآليات ما يأيت:
 اآلية األولى قول اهلل تعالى :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ( )1التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ،الرازي.418-415/24 ،
( )2أخرجه الطربي يف تفسيره.211/19 ،
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ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [األحزاب ،]33-32:قال ابن كثير

يف

تفسيره :هذه آداب ،أمر اهلل تعالى هبا نساء النبي  ،ونساء األمة تبع لهن يف ذلك،
فقال مخاط ابا لنساء النبي  :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬﮊ ،قال السدي ":ال ترفثن بالقول "،
ويعني بذلك :ترقيق الكالم إذا خاطبن الرجال؛ ﮋﭲ ﭳ ﭴﮊ ،قال ابن زيد :قو ا
ال
جميالا حسناا معرو افا يف الخير  ،ومعنى هذا كما ذكر ابن كثير :أهنا تخاطب
األجانب بكالم ليس فيه ترخيم ،أي :ال تخاطب المرأة األجانب كما تخاطب
زوجها ،وقوله :ﮋﭶ ﭷ ﭸﮊ أي :الزمن بيوتكن فال تخرجن لغير حاجة ،ومن
الحوائج الشرعية الصالة يف المسجد بشرطه ،كما قال رسول اهلل  :ال تمنعوا إماء
اهلل مساجد اهلل ،ولكن ليخرجن وهن تفالت  ،ويف رواية :وبيوهتن خير لهن

.

 اآلية الثانية قوله تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ  ...اآليةﮊ[النور ،]31:تضمنت هذه اآلية عد ادا من التوجيهات الربانية
غض البصر ،وحفظ الفرج ،وعدم إبداء الزينة للرجال
للمؤمنات ،ومن أ هرهاُّ :
وجههن سبحانه لكيفية الحجاب وتغطية الزينة ،بقوله سبحانه:
ثم
ّ
األجانبّ ،
ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ ،حتى ال يرى الرجال األجانب منها هذه الزينة ،فيفتتنوا
( )1أخرجه ابن ابي حاتم يف تفسيره 3130 /9 ،برقم .17667
( )2أخرجه الطربي يف تفسيره.258/20 ،
( )3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.364-363/6 ،

الس ِج ْستاين ،تحقيق :ش َعيب األرنؤوط
( )4أخرجه أبوداود يف السنن ،أبوداود ،سليمان بن األشعث األزدي ِّ
مح َّمد كامِل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العالمية1430 ،هـ ،423/1 ،بـرقم  565وقـال المحقـق:
و َ
صــحيح لغيــره ،والزيــادة أخرجهــا أبــوداود بــرقم  ،567وقــال األلبــاين صــحيح ،وأخرجهــا الحــاكم يف
المستدرك برقم  ،755وقال الحاكم" :صحيح على شرط الشيخين" ،ووافقه الذهبي.
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هبا ،قال اإلمام القرطبي يف تفسيره لهذه اآلية" :أمر اهلل سبحانه وتعالى النساء بأال
يبدين زينتهن للنا رين ،إال ما استثناه من النا رين يف باقي اآلية ِح َذ اارا من
االفتتان"  ،وألهمية الحجاب يف حفظ المرأة وعفتها ،وعدم افتتان الرجال هبا،
ينبغي للوالدين كما يذكر الشنتوت تعويد بناهتم عليه منذ الصغر ،لتنغرس هذه
الفضيلة يف شعور البنت وضميرها ،وين ُب ُت الحجاب يف لحمها ودمها ،فتعتاد عليه
وال تستطيع خلعه فيما بعد ،وينقل قول الصابوين :بأن على المسلم أن يعود بناته منذ
العاشرة ارتداء الحجاب الشرعي ،حتى ال يصعب عليهن بعد ارتداؤه ،قياسًا على
أمر الصالة .
 اآلية الثالثة قوله تعالى :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ[الحجرات ،]11:يف هذه اآلية الكريمة توجيه رباين
للمؤمنين والمؤمنات ،بعدم السخرية بالغير واالستهزاء هبم والتنابز باأللقاب بينهم،
ِ
المستهزئ ،ثم أعلمهم
المستهزئ به قد يكون عند اهلل خير اا من
وتعليم لهم بأن
َ
ويتب من ذلك ،فهو عند اهلل من
تعالى أن من لم يرتك السخرية باآلخرين ونبزهم،
ْ
الظالمين ،قال أبوحيان" :هذه اآلية والتي بعدها تأديب لألمة لما كان فيه أهل
الجاهلية من هذه األوصاف الذميمة التي وقع النهي عنها"  ،والمعنى كما قال
البيضاوي يف أنوار التنزيل" :أي :ال يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض؛ إذ
خيرا عند اهلل من الساخر ... ،واختيار الجمع ألن السخرية
قد يكون المسخور منه ا

( )1الجامع ألحكام القرآن والمب ِّين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،القرطبي.212/15 ،
( )2دور البيت يف تربية الطفل المسـلم ،الشـنتوت ،خالـد أحمـد (1415هــ) ،ط ،5مطـابع الرشـيد ،المدينـة
المنورة.
( )3البحر المحيط يف التفسير ،محمد بـن يوسـف بـن حيـان  ،المحقـق :صـدقي محمـد جميـل ،دار الفكـر،
بيروت1420 ،هـ.516/9 ،
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تغلب يف المجامع"  ،قال ابن كثير
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" :ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو

احتقارهم واالستهزاء هبم  ...والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم ،وهذا
وأحب إليه من الساخر منه
قدرا عند اهلل تعالى،
َّ
حرام؛ فإنه قد يكون المحتقر أعظم ا
ِ
المحتقر له" .
 -اآلية الرابعة قوله تعالى :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ

ف النسو ُة تحرش
وص َ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ[يوسف ،]30:يف هذه اآلية َ
المرأة بالرجل بأنه ضالل مبين ،قال اإلمام الطربي" :قلن :إنا لنرى امرأة العزيز يف
مراودهتا فتاها عن نفسه ،وغلبة حبّه عليها لفي خطأ من الفعل ،وجور عن قصد
السبيل مبين ،لمن تأمله وعلمه أنه ضالل وخطأ غير صواب وال سداد"  ،وقال
السمعاين" :أي :يف خطأ اهر ،ويقال :يف ضالل مبين ،يعني :أهنا تركت ما يكون
عليه أمثالها من السرت والعفاف"  ،وقال ابن القيم رحمه اهلل" :هذا الكالم متضمن
لوجوه من المكر ،أحدها :قولهن :ا ْم َرأ ُة ا ْل َع ِز ِيز ُت ِ
راو ُد َفتاها ولم يسموها باسمها ،بل
ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكوهنا ذات بعل ،فصدور الفاحشة
من ذات الزوج أقبح من صدورها ممن ال زوج لها( ... ،ومنها) :أن يف ضمن هذا أنه
أعف منها وأبر ،وأوىف ،حيث كانت هي المراودة الطالبة ،وهو الممتنع ،عفافًا
ّ
وكرمًا وحياء ،وهذا غاية الذم لها( ... ،ومنها) :قولهن إِنَّا َلنَراها فِي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ين ،أي
ا
إنا لنستقبح منها ذلك غاية االستقباح ،فنسبن االستقباح إليهن ومن شأهنن مساعدة
بعضهن بعضًا على الهوى ،وال يكدن يرين ذلك قبيحًا ،كما يساعد الرجال بعضهم
( )1تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي ،ناصـر الـدين أبـو سـعيد ،تحقيـق :محمـد عبـد الـرحمن
المرعشلي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت1418 ،هـ.136/5 ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.351/7 ،
( )3تفسير الطربي ،الطربي.68/16 ،
( )4تفسير القرآن ،السمعاين ،منصور بن محمد ،المحقق :ياسر بن إبراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم ،دار
الوطن ،الرياض1418 ،هـ.25/3 ،
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بعضًا على ذلك ،فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليالا على أنه من أقبح األمور،
ساعد عليه ،وال يحسن معاونتها عليه" .
وأنه مما ال ينبغي أن ُت َ
 اآلية الخامسة قوله تعالى :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ[القصص ،]25-23:يف هذه اآليات الكريمات نموذج
للمرأة المسلمة الملتزمة بأخالقها وع ّفتها ،ويتجلى ذلك يف موضعين:
الموضع األول :يف قول المرأتين :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ،
فالمرأتان وقفتا يف منأى عن الناس والرجال الموجودين عند مورد الماء ،لسقي
ثم اعتذرا بأن أباهما شيخ كبير ال يقوى على المجيء لسقاية الماشية،
مواشيهمّ ،
وإال لما جاءا إلى مكان يوجد فيه الرجال ،قال النسفي" :ﮋ ﭺﮊ يف حاله أو يف
السن ،ال يقدر على رعي الغنم ،أبدتا إليه عذرهما يف توليهما السقي بأنفسهما" .
والموضع الثاين :يف وصف المرأة التي جاءت لموسى لتنقل له دعوة أبيها له
بالحضور؛ ليجزيه أجر سقايته لهما ،ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮊ ،فوصفها اهلل أهنا جاءته تمشي على استحياء ،فقالت له :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮊ،
فالدعوة من األب وليست منها ،والمعنى كما قال الطاهر بن عاشور :أهنا مستحيية يف
مشيها ،أي :تمشي غير متبخرتة وال متثنية وال مظهرة زينة ،واالستحياء مبالغة يف
( )1تفسير القرآن الكريم (التفسير الق ّيم)،ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبـي بكـر ،تحقيـق :مكتـب الدراسـات
والبحوث العربية واإلسالمية بإشراف الشـيخ إبـراهيم رمضـان ،الناشـر :دار ومكتبـة الهـالل ،بيـروت،
1410هـ ،ص.328-327
( )2مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) ،النسفي ،أبوالربكات عبـداهلل بـن أحمـد ،حققـه وخـرج
أحاديثه :يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم له :محيـي الـدين ديـب مسـتو ،دار الكلـم الطيـب ،بيـروت،
ط1419 ،1هـ 1998 -م.636/2 ،
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الحياء مثل االستجابة  ،وقال ابن كثير

 :ﮋﮎ ﮏ ﮐﮊ أي :مشي الحرائر،

وقولها :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ هذا تأدب يف العبارة لم تطلبه طلب اا
مطل اقا لئال يوهم ريبة ،بل قالت :إن أبي يدعوك ليثيبك ويكافئك على سقيك
لغنمنا .

ٍ
توجيه وتقرير،
وكل هذا الوصف البديع لهذه الحادثة العابرة ،وما تضمنته من

ُيع ّلم المرأة المسلمة ما يجب أن تكون عليه إذا احتاجت للخروج من البيت ،من
االبتعاد عن مخالطة الرجال ،والتدثر بالحياء ،أما إذا لم تكن هناك حاجة للخروج،
أو يوجد من الرجال َمن يقوم بالحاجة للخروج عنها ،فإن بقاءها يف بيتها أسرت لها،
وأحفظ لدينها وعفافها.

***

( )1التحرير والتنوير ،ابن عاشور.102/2 ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.205/6 ،
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اخلامتة
يف ختام هذا البحث الذي تم بعون اهلل تعالى وفضله ،وتناول فيه الباحث أحد
الموضوعات الرتبوية المهمة ،وهو موضوع تعليم المرأة ،وبيان ما ورد يف فضله من
ٍ
ٍ
وثناء رباين كريم ،من خالل آيات القرآن العظيم ،وأهم المجاالت العقدية
أجر
والتشريعية واألخالقية التي ُعني القرآن الكريم بتعليمها للمرأة ،ومحاولة الباحث
استقراء هذه اآليات الكريمة وتحديد أهم األساليب القرآنية التي وردت هبا آيات
فضل تعليم المرأة ومجاالته ،سيعرض الباحث يف السطور التالية أهم ما توصل إليه
من نتائج.

نتائج البحث:
 دل آيات القرآن الكريم على فضل تعليم المرأة وأجر من يقو به. تنوع أساليب القرآن الكريم يف الحث على تعليم المرأة ،ومنها:• التعليم المباشر لبعض األحكام الشرعية أو اآلداب الخاصة بالنساء.
 حث النساء على التعلم والتعليم.
َ أ ْم ُر اهلل للنبي  بتعليم النساء بعض األحكام واآلداب الشرعية.
 حث الرجال على تعليم نسائهم وأهليهم وبناهتم.
 تعليم المرأة من خالل اإلجابة عن أسئلة النساء وأسئلة الرجال المتعلقة هبن.
ـورا تــرتبط بعالقــتهم
 تعلــيم النســاء مــن خــالل توجيــه الرجــال وتعلــيمهم أمـ ا
بالنساء.
 األسلوب السابع :تعليم النساء من خالل المواقف الحادثة.
 الثناء على المؤمنين الذين قاموا بتعليم ورعاية مـن تحـت أيـديهم مـن البنـات
والنساء.
 ضرب األمثال للمرأة بنساء مؤمنات ونساء كافرات وتعليمها مآل كل منهن.
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يهمها من أمور
 تعددت مجاالت تعليم المرأة يف القرآن الكريم؛ لتشمل كل ما ّدينها ودنياها ،فباإلضافة إلى التشريعات العامة الت تشمل كل مسلم ومسلمة ،تأت
بعض التشريعات الت تخ

المرأة ،ومن تلك المجاالت:

 أوالا :مجال العقيدة وأصول العبادات الشرعية.ومن المسائل العقدية والشرعية التي وردت لتعليم المرأة:
 األمر بطاعة اهلل تعالى وطاعة رسوله .
 األمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة.
 ثان ايا :يف بيان بعض المحرمات الت يجب على المرأة المسلمة عد اقتراش ء منها.
 ثال اثا :مجال العلقات الزوجية ،ومن المسائل المتعلقة به: تعليمها تحريم عقد النكاح قبل انتهاء عدة المرأة المتوىف عنها.
سرا دون علم وليها
 تعليمها تحريم مواعدة الرجل للمرأة المتوىف عنها زوجها ا
وحضوره.
 تعليمها أن الصداق ملك للمرأة.
 تعليمها كيف تتصرف يف قضايا خاصة.
بيــوهتن أو طلــب الخــروج ابتــدا اء ،مــدة
 تعلــيم النســاء عــدم خــروجهن مــن
ّ
الطالق الرجعي.
 راب اعا يف مجال تربية األوالد وتعليمهم: تعريفها ببعض األحكام المتعلقة برضاعها ألوالدها.
 تعليمهـــا ضـــرورة العمـــل علـــى وقايـــة نفســـها ،وأهلهـــا مـــن النـــار ،وذلـــك
بالعلم والتأديب.
 تعليم أبنائهم وبناهتم وخدمهم آداب االستئذان ،ويعودوهنم عليه.
 تعليم اليتيمة وتدريبها على حسن إدارة المال ،وكيفية التكسب فيه.
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 خامسًا مجال القيم والعلقات مع الرجال األجانب. تعليمهن كيفية الخطاب مع الرجال األجانب ،وأال يكون فيه خضوع يف القول.
غض البصر ،وحفظ الفرج ،وعدم إبداء الزينة إال لمحارمها.
 تعليمها وجوب ّ
 تعليمها كيفية الحجاب وتغطية الزينة.
 تعليمها عدم السخرية بالمؤمنات واحتقار أحد منهن.
 تعليمها أن تحرش المرأة بالرجل ضالل مبين.
 تعليم المرأة مـا يجـب أن تكـون عليـه إذا احتاجـت للخـروج مـن البيـت ،مـن
االبتعاد عن مخالطة الرجال ،والتدثر بالحياء ،وضـرب لـذلك نمـاذج حيـة مـن نسـاء
صالحات لالقتداء هبن .أما إذا لم تكن هناك حاجة للخروج فإن بقاءها يف بيتها أسـرت
لها ،وأحفظ لدينها وعفافها.

التوصيات:
بنا اء على نتائج البحث؛ يقد الباحث التوصيات التالية:
 ضرورة اهتمام جميع مؤسسات المجتمع ،بالمرأة يف مختلف مراحلهاالعمرية ،وإعطائها حقوقها كاملة ،ومن أهم حقوقها حقها يف التعليم والرتبية،
وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها الرتبوي والتعليمي لبنات جنسها.
 وجوب هتيئة الفرص من قبل المؤسسات الرتبوية لتعليم المرأة المسلمة ماينفعها من علوم ومهارات لتتمكن من أداء واجباهتا الشرعية والحياتية ،والرتكيز على
المجاالت التي وردت العناية هبا يف القرآن الكريم.
 أهمية اإلفادة من األساليب القرآنية يف تعليم المرأة ،وتطبيقها يف المؤسسات الرتبوية. أهمية تأصيل البحوث المرتبطة بالمرأة وحقوقها من مصادر الرتبيةاإلسالمية ،حتى ال يلتبس الباطل بالحق ،والتأكيد على دور الباحثين الرتبويين يف
هذا التأصيل.
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املصادر واملراجع
 .1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،الشوكاين ،محمد بـن علـي،
تحقيق :الشيخ أحمد عزو عناية ،دار الكتاب العربي ،دمشق1419 ،هـ.
 .2األســاس يف التربيــة اإلســلمية ،الدوســري ،راشــد بــن ــافر ،مكتبــة الرشــد،
الرياض1439 ،هـ.
 .3أضواء البيان يف إيضـال القـرآن بـالقرآن ،الشـنقيطي ،محمـد األمـين بـن محمـد
المختـــار الجكنـــي ،دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ،بيـــروت ،لبنـــان،
1415هـ.
 .4األ  ،الشافعي ،محمد بن إدريس ،دار المعرفة ،بيروت1393 ،هـ.
 .5البحر المحيط يف التفسـير ،أبوحيـان ،محمـد بـن يوسـف بـن حيـان األندلسـي،
المحقق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت1420 ،هـ.
 .6تحريــر المعنــى الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد،
المسمى :التحرير والتنوير ،بن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد ،الدار التونسية
ّ
للنشر ،تونس1984 ،م.
 .7تربية المرأة عند ابن الجوزي ومدى االستفادة منها يف الواقع التربوي المعاصر،
الحـــازمي ،محمـــد عبـــداهلل حســـين ،رســـالة ماجســـتير يف الرتبيـــة اإلســـالمية
والمقارنة ،غير منشورة ،قسم الرتبية اإلسالمية والمقارنة ،كلية الرتبيـة ،جامعـة
أم القرى ،مكة المكرمة1424 ،هـ.
 .8التسـهيل لعلـو التنزيــل ،ابـن ُج َـز ّي ،أبــو القاسـم محمـد بــن أحمـد ،المحقــق:
الدكتور عبد اهلل الخالدي ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،بيروت1416 ،هـ.
 .9تعلــيم الفتــاة – أهميتــه الفرديــة والجماعيــة وأهدافــه الخاصــة والعامــة -دراســة
ن رية يف ضوء التراث التربوي اإلسلم  ،باحارث ،عدنان حسن ،مجلة القراءة

459

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

والمعرفة ،العـدد ( ،)106الجمعيـة المصـرية للقـراءة والمعرفـة ،كليـة الرتبيـة،
جامعة عين شمس ،القاهرة2010 ،م.
 .10تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي ،ناصر الـدين أبـو سـعيد عبـداهلل
بن عمر الشيرازي ،تحقيق :محمد عبد الرحمن المرعشـلي ،دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،بيروت1418 ،هـ.
 .11تفسير القـرآن الع ـيم ،ابـن أبـي حـاتم ،أبـو محمـد عبـدالرحمن بـن محمـد بـن
إدريس بن المنذر التميمي ،تحقيق :أسـعد محمـد الطيـب ،الناشـر :مكتبـة نـزار
مصطفى الباز ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :الثالثة1419،هـ.
 .12تفسير القرآن الع يم ،ابن كثير ،أبو الفداء إسـماعيل بـن عمـر ،تحقيـق :محمـد
حســين شــمس الــدين ،دار الكتــب العلميــة ،منشــورات محمــد علــي بيضــون،
بيروت1419 ،هـ.
 .13تفسير القرآن الكريم (التفسير الق ّيم) ،ابـن قـيم الجوزيـة ،محمـد بـن أبـي بكـر،
تحقيق :مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم
رمضان ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت1410 ،هـ.
 .14تفســير القــرآن ،الســمعاين ،أبــو المظفــر ،منصــور بــن محمــد بــن عبــدالجبار
المروزي ،المحقق :ياسر بن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم ،دار الـوطن،
الرياض1418 ،هـ.
 .15التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ،الرازي ،فخر الدين محمـد بـن عمـر ،ط ،3دار
إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،ط1420 ،3هـ.
 .16تفسير مجاهد ،مجاهد ،المكي ،أبو الحجاج مجاهد بن جرب ،تحقيق :د.محمد
عبدالسالم أبو النيل ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر1410 ،هـ.
 .17تفسـير محاسـن التأويـل ،القاسـمي ،محمــد جمـال الـدين بـن محمـد ،تحقيــق:
محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت1418 ،هـ.
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 .18تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كل المنان ،السعدي ،عبـدالرحمن بـن ناصـر،
تحقيــق :عبــدالرحمن بــن معــال اللويحــق ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت ،لبنــان،
1420هـ.
 .19جـامع البيــان يف تأويــل القـرآن المعــرو بتفســير الطبـري ،الطــربي ،أبــو جعفــر
محمد بن جرير ،تحقيق :محمود شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ.
 .20الجــامع المس ـند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه
(صحيح البخاري) ،البخاري ،أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل ،المحقق :محمد
زهير بن ناصر الناصر ،شرح وتعليق :د .مصطفى ديب البغا ،دار طوق النجـاة،
1422هـ.
 .21الجامع ألحكا القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقـان ،القرطبـي ،أبـو عبـد
اهلل محمد بن أحمد ،تحقيق :د .عبداهلل بـن عبـد المحسـن الرتكـي ،مؤسسـة الرسـالة،
بيروت ،لبنان1427 ،ه.
 .22حقوق وواجبات المرأة يف اإلسـل  ،زيـدان ،عبـدالكريم ،مؤسسـة الرسـالة ،بيـروت،
لبنان1425 ،هـ.
 .23خصائ

التربية اإلسلمية وأساليبها ،الغبان ،محروس أحمد إبـراهيم ،محـرر

يف كتــاب :أصــول التربيــة اإلســلمية ،)88-71( ،ط ،2دار الخريجــي للنشــر
والتوزيع ،الرياض1421 ،ه.
 .24الخطاب الفقه المتعلق بـالمرأة أصـوله وأبعـاده ،الطـويرش ،إيمـان والمـانع،
مها ،تكوين للدراسات واألبحاث ،المملكة العربية السعودية1436 ،هـ.
 .25الدر المنثـور ،السـيوط  ،جـالل الـدين عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر ،الناشـر :دار
الفكر ،بيروت.
 .26دور البيـ يف تربيــة الطفــل المســلم ،الشــنتوت ،خالــد أحمــد (1415ه) ،ط،5
مطابع الرشيد ،المدينة المنورة.
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 .27رول المعايف يف تفسير القرآن الع يم والسبع المثـايف ،األلوسـي ،شـهاب الـدين
محمود ،تحقيق :علي عبدالباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بيروت1415 ،هـ.
 .28الريال الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة يف العقائد والفنون المتنوعـة الفـاخرة،
السعدي ،عبدالرحمن بن ناصر ،طبـع ونشـر الرئاسـة العامـة إلدارات البحـوث
العلميــة واإلفتــاء والــدعوة واإلرشــاد ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية،
1405هـ.
 .29زاد المستقنع يف اختصـار المقنـع ،الحجـاوي ،أبـو النجـا موسـى بـن أحمـد بـن
موسى ،تحقيق :عبدالرحمن بن علـي بـن محمـد العسـكر ،الناشـر :دار الـوطن
للنشر ،الرياض.
 .30زاد المسـير يف علــم التفســير ،ابـن الجــوزي ،أبــو الفـرج عبــدالرحمن بــن علــي،
تحقيق :عبدالرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان1422 ،هـ.
جســتاين ،تحقي ـق:
الس ْ
 .31ســنن أبـ داود ،أبــوداود ،ســليمان بــن األشــعث األزدي ِّ
شــعيب األرنــؤوط ومحمــد كامــل قــره بللــي ،الناشــر :دار الرســالة العالميــة،
1430هـ.
 .32السنن الكبرى ،النسائي ،أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسـاين،
تحقيــق حســن عبــدالمنعم ش ـلبي ،أشــرف عليــه :شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة
الرسالة ،بيروت1421 ،هـ.
 .33شــرل ريــال الصــالحين ،العثيمــين ،محمــد بــن صــالح ،دار الــوطن للنشــر،
الرياض1426 ،هـ.
الروضـة ،الطـويف ،نجـم الـدين سـليمان ،تحقيـق :د .عبـداهلل بـن
 .34شرل مختصـر ّ
عبدالمحســن الرتكــي ،توزيــع وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة
واإلرشاد ،المملكة العربية السعودية ،ط1419 ،2هـ.
 .35فصول يف التربية ،الراجحي ،عبدالعزيز بن عبد اهلل ،مركز عبدالعزيز بن عبـداهلل

462

د .عبداهلل بن محمد الرشود

تعليم المرأة يف القرآن الكريم

الراجحي لالستشارات والدراسات الرتبوية والتعليمية ،الرياض1436 ،هـ.
 .36الكشـا عـن حقــائق ـوامض التنزيــل ،الزمخشـري ،أبـو القاســم محمـود بــن
عمرو ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1407 ،3هـ.
 .37لطــائف اإلشــارات( ،تفســير القشــيري) ،القشــيري ،عبــدالكريم بــن هــوازن بــن
عبدالملك ،تحقيق :إبراهيم البسيوين ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ،مصـر،
الطبعة :الثالثة.
 .38مبــادئ تربيــة المــرأة المســلمة يف ضــوء األحاديــث النبويــة المتعلقــة بالنســاء يف
الصحيحين وآثارها التربوية ،باجابر ،سميرة بنت سالم بن عبداهلل ،بحث مكمل
لنيل درجة الماجسـتير يف الرتبيـة اإلسـالمية والمقارنـة ،كليـة الرتبيـة بجامعـة أم
القرى ،مكة المكرمة1422 ،هـ.
 .39مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد بن عبدالحليم ،جمع وترتيب :عبـدالرحمن
ابــن محمــد بــن قاســم وابنــه محمــد ،إشــراف الرئاســة العامــة لشــؤون الحــرمين
الشريفين ،المملكة العربية السعودية ،د.ت.
 .40المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية ،أبو محمد عبـد الحـق بـن غالـب،
تحقيق :عبد السالم عبد الشايف محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1422 ،هـ.
 .41مدار التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسف ) ،النسفي ،أبو الربكـات عبـد اهلل
ابن أحمد ،حققه وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم لـه :محيـي
الدين ديب مستو ،دار الكلم الطيب ،بيروت ،ط1419 ،1هـ 1998 -م.
 .42المستدر على الصحيحين ،الحاكم ،أبو عبد اهلل محمـد بـن عبـد اهلل ،تحقيـق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت1411 ،هـ.
 .43مسند الدارم المعرو بـ (سـنن الـدارم ) ،الـدارمي ،أبـو محمـد عبـد اهلل بـن
عبد الرحمن ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراين ،دار المغني للنشـر والتوزيـع،
المملكة العربية السعودية1412 ،هـ.
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 .44المسند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهلل  ،مسـلم ،بـن
الحجاج ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،د.ت.
 .45معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ،الجيزاين ،محمـد بـن حسـين ،دار
ابن الجوزي ،الدمام1416 ،هـ.
 .46معالم التنزيل يف تفسير القرآن (تفسير البغوي) ،البغوي ،أبو محمد الحسين بن
مسعود ،حققه وخرج أحاديثـه :محمـد عبـد اهلل النمـر وعثمـان جمعـة ضـميرية
وسليمان مسلم الحرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط1417 ،4هـ.
 .47معالم ن ا تعليم الفتاة يف ضـوء التـراث التربـوي اإلسـلم  ،باحـارث ،عـدنان
حسن ،منشور ضمن أبحاث للمؤلف يف تعليم الفتـاة المسـلمة يف ضـوء الرتبيـة
اإلسالمية ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية،
1433هـ.
 .48مقاصد الشريعة اإلسلمية ،بن عاشور ،محمد الطاهر ،تحقيق ودراسة :محمـد
الطاهر الميساوي ،دار النفائس ،األردن ،ط1421 ،2هـ.
 .49النك والعيون ،الماوردي ،أبو الحسـن علـي بـن محمـد البغـدادي ،المحقـق:
السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 .50وصايا إسلمية يف أدب الذريـة ،عبـدالكايف ،إسـماعيل عبـدالفتاح ،إدارة الثقافـة
والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1415 ،هـ.

***
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إعداد

األستاذ المشارك يف قسم الدراسات القرآنية
جامعة الملك سعود
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ملخص البحث
تنــاول هــذا البحــث بالدراســة والتحليــل اآليــات القرآنيــة التــي أطلــق عليهــا
المفسرون المصطلح البالغي "تأكيد الشيء بما يشبه ضـده" واإلطالقـات المتعلقـة
به مثل تأكيد المدح أو الذم بما يشبه ضدهما.
وقد أراد الباحث من خالل بحثه تحقيق األهداف التالية:
أوالا :حصر المواضع يف القرآن التي قيل فيها هبذا االسلوب البالغي.
ثانيــًا :دراســة هــذه األســاليب ومعرفــة موافقتهــا لكــالم المفســرين مــن الســلف
والمحققين ،وأثرها يف التفسير.
ثالثًا :إبراز التفاسير المعتنية هبذا األسلوب البالغي.

وخل

الباحث إلى النتائج التالية:

 -1أثر علم البالغة يف بيان القـرآن الكـريم ودفـع مشـكالته واعتمـاد المفسـرين
عليه ،ومن ذلك أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده.
 -2أكثر التفاسير تصريحا هبذا األسلوب :ابن عاشور واآللوسي مـع الحواشـي
على الكشاف والبيضاوي :مثل الطيبي والشهاب الخفاجي ،وشيخ زاده ،والقونوي،
وأشــار إليــه بالشــاهد الشــعري المعــروف دون التصــريح الزمخشــري والبيضــاوي
والرازي وغيرهم.
 -3درست يف البحث أربعا وأربعين آية قرآنية ،هر من خالل البحـث أن عـددا
من األمثلة القرآنية ال تدخل يف المدح والذم بما يشبه ضدهما ،وإنمـا هـي مـن تأكيـد
الشيء بما يشبه ضده :فكانت األمثلة المتعلقـة بتأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده :سـت
عشرة آية ،والمدح بما يشبه الذم :ثماين آيات ،والذم بما يشبه المدح :تسع عشرة آية
قرآنية ،فيما لم يصح إطالق األسلوب على آيتين قرآنيتين.
 -4هــر مــن خــالل البحــث أن أربعــا مــن األمثلــة التطبيقيــة يف هــذا األســلوب
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البالغي لم تتضمن استثناء وال استدراكا ،وقد صـح إطـالق هـذا األسـلوب البالغـي
عليه وهذا يدل على أن هذا القيد غالب وليس مطردا ،خالفا لمن يقصر تعريفه علـى
االستثناء واالستدراك.
الكلمات المفتاحية :تأكيد الشيء بما يشبه ضده ،المدح بما يشبه الذم ،الذم بما
يشبه المدح ،االستثناء.

***
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املقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وأصحابه
وسلم تسليما كثير اا ،وبعد:
فإن من العلوم ذات األثر يف فهم القرآن وتدبره  ،وتكشف عن كثيـر مـن إعجـاز
القرآن البياين علم البالغة  ،وهو مـن أصـول وأدوات المفسـر التـي ُيجمـع أصـحاب
علوم القرآن على أهميتها لكل طالب لكتاب اهلل تعالى.
ومن هذه األبواب التي اعتنى هبا علماء البالغة يف كتبهم و هرت تطبيقاهتـا مـن
خالل كتب المفسرين :نوع من أنواع البديع وهو باب :تأكيد الشيء بما يشبه ضده.
وسـوف أعــرض ألمثلتــه يف هـذا البحــث مــن خـالل كتــب المفســرين ،وأحــاول
الوصول لجميع تطبيقاته والنظر والمقارنة بين كتب التفسير  ،وأبين من خـالل ذلـك
أثره البالغي على التفسير ،ودفعه يف بعض األحيان لبعض اإلشكاالت الواردة.

أهمية الموضوع:
إن أسلوب تأكيد الشـيء بمـا يشـبه ضـده مـن أنـواع البـديع التـي قـد تكـررت يف
القرآن الكريم ،و هرت اصطالحا بشكل ـاهر مـن خـالل كـالم بعـض المفسـرين،
وكثيرا ما يقع يف مواضع اآليات المتوهم إشكالها ،فيكون دفـع اإلشـكال مـن خـالل
هذا األسلوب ،ولعدم وجود دراسة بتتبـع مواضـعه يف القـرآن فقـد بـذلت جهـدي يف
الوصـــول لمواضـــعه يف كتـــب المفســـرين والوصـــول لموافقتـــه لهـــذا األســـلوب
أو مخالفته.

أهدا البحث:
 -1حصر مواضع األسلوب البالغي :تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده يف القـرآن
الكريم من خالل التفاسير.
 -2دراســة هــذه المواضــع مــن خــالل النظــر يف أقــوال الســلف وأقــوال محققــي
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المفسرين ،ومن خالل القواعد واألصول التفسيرية المعروفة.
 -3معرفة أكثر المفسرين عناية هبذا األسلوب البالغي ،وإبراز المنهجية المتبعة
عند المفسرين يف عرض هذه األساليب البالغية.

الدراسات السابقة:
بعد التتبع والبحث وقفت على دراسة واحـدة بعنـوان :تأكيـد المـدح والـذم بمـا
يشبه ضدهما يف القرآن الكريم (دراسة تحليلية بالغية) ،وهو بحث محكم للدكتور:
حسن علي العبيدي ،يف قسم اللغة العربية يف جامعة األنبار ،ومقدمة يف مجلة جامعـة
األنبار-العدد العاشـر ،ودرس مـن خاللهـا بعـض األمثلـة التطبيقيـة لـم تتجـاوز فيهـا
عشر صفحات ،وبقيـة البحـث دراسـة نظريـة ،فيمـا سـيكون بحثـي تطبيقيـا أتتبـع فيـه
جميع المواضع التي قيل فيها هبذا األسلوب البالغي يف القـرآن الكـريم مـع النظـر يف
أقوال السلف وتتبع أقوال المفسرين.

منهج البحث:
أعتمد يف البحث على المنهج االستقرائي التحليلي ،وأقوم بتتبع المواضع التـي
قيل فيها هبذا األسلوب البالغي تأكيد الشيء بما يشبه ضده وذلك على ترتيب سـور
القرآن الكريم ،ثم أقوم بتحليل اآلية المرادة من خالل المقارنة بأقوال السلف وكتب
المفسرين لمعرفة صواب القول فيهـا وعدمـه ،وبيـان الوجـه البالغـي يف القـول هبـذا
األسلوب ،والغرض البياين والفائدة منه سواء كـان يف بيـان المعنـى أو دفـع اإلشـكال
ونحو ذلك.

خطة البحث:
جعلت البحـث يف مقدمـة :وفيهـا بيـان أهميـة الموضـوع ،والدراسـات السـابقة،
ومنهج البحث ،وخطته .ويتضمن البحث مبحثين :نظري وتطبيقي:
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المبحث األول :تعريف تأكيد الش ء بما يشبه ضده ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريفه لغة واصطالحا.
المطلب الثاين :أهم إطالقاته وأنواعه عند البالغيين.
المبحث الثايف :األمثلة التطبيقية لجميع األمثلة الواردة يف القرآن.
ثم الخاتمة وتتضمن :النتائج والتوصيات ثم الفهارس.
راجيا من اهلل تعالى التوفيق والسداد يف القول والعمل ،وأن تكـون الدراسـة مـن
العلم النافع.

***
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املبحث األول
تعريف تأكيد الشيء مبا يشبه ضده
املطلب األول :تعريف تأكيد الشيء مبا يشبه ضده لغة واصطالحاً:
تعريفه لغة :أصل المصدر :تأكيد ،من الفعل الثالثي( :وكد)  ،يقال :وكّد العقـد
والسـرج توكيـد اا،
والعهد :أوثقـه ،والهمـز فيـه لغـة ،قـال الجـوهري( :و َكـدْ ُت العهـدَ
َ
وأ ّكدته تأكيدا بمعنى ،وبالواو أفصـح).

وأمـا تعريـف الضـد لغـة :كـل شـيء ضـا ّد

شيئا ليغلبه ،تقول :ضد الشيء وضديده  ،ضددت فالنا ضدا ،أي :غلبتـه وخصـمته،
ويقال :ضادين فالن إذا خالفني ،والسواد ضد البياض والليل ضد النهار.
تعريفه اصطالحا :يالحظ يف التعريفات التي تعرضت لهذا المصطلح اقتصارها
على تعريف تأكيد المدح بما يشبه الذم أو العكس  ،لغلبة هذين النوعين على األمثلة
الواردة عند المتقدمين  ،قال التفتازاين( :النظر يف هذه التسمية علـى األعـم األغلـب،
والذم..وليسم :تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه).
وإال فقد يكون ذلك يف غير المدح
َّ
وأكثر المتقدمين من البالغيين يبنون التعريف على أحـد النـوعين ،وهمـا تأكيـد
عرفـه القزوينـي بقولـه( :أن
المدح بما يشبه الذم ،أو تأكيد الذم بما يشبه المدح ،وقد ّ
ُيستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيهـا ،أو ُيث َبـت لشـيء
وعرفه الدكتور أحمـد
صفة مدح ،و ُيع َّقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له) ّ .
مطلوب فقال( :بناء حكم معنوي موهم خالف المقصود ثم االستثناء منـه بمـا يثبـت
( )1الصحاح للجوهري ،)553/2( :وانظر :لسان العرب.)466/3( :
( )2انظر :هتذيب اللغة ،لألزهري ،)313/11( :وانظر :لسان العرب.)264/3( :
( )3المطول للتفتازاين ،)88/4( :وانظر :التحرير والتنوير البن عاشور يف سائر تفسـيره ،والبالغـة العربيـة،
لعبدالرحمن حبنكة الميداين ،)392/2( :دراسـات منهجيـة يف علـم البـديع ،د .الشـحات أبـو سـتيت:
(.)186
( )4تلخــــيص المفتــــاح للقزوينــــي ،)380( :وانظــــر :شــــروح التلخــــيص ،)389-386/1( :معجــــم
المصطلحات البالغية ،د.أحمد مطلوب.)12-9/2( :
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غرض المتكلم) .ورغم التعريف بقيد االستثناء واالستدراك إال أن ذلك هو األعم
األغلب ،وليس على سبيل االطراد ،ومن أمثلة عدم وجود االستثناء واالسـتدراك يف
ِ
المغتاب
أهنم غير ُمؤ ّثمي
الشعر قول ابن الرومي:
فيهم ُ ...
فيهم وال خير ْ
خير ما ُ
ُ

املطلب الثاني :أهم إطالقاته وأنواعه عند البالغيني:
لقد مر هذا المصطلح البالغي بعدة مراحل ،وتباينت إطالقات العلماء عليه إلى
مرحلة متأخرة من نشأة علم البالغة ،ويعد ابن المعتز من أوائل من أشار إليه ،وأطلق
عليه اسم أبرز أنواعه وهو تأكيد المدح بما يشبه الـذم ،واقتصـر عليـه ،وتبعـه علـى
هذه التسمية :السـ ّكاكي والقزوينـي والسـبكي إال إهنـم أضـافوا لونـا آخـر إليـه ،وهـو
تأكيــد الــذم بمــا يشــبه المــدح ،وتوســعوا يف المصــطلح وأنواعــه ،وجمــع أبــو علــي
الحاتمي بين مصطلح النحويين والبالغيين فأطلق عليه االستثناء وتأكيـد المـدح بمـا
يشــبه الــذم ،وســماه أبــو هــالل العســكري وابــن رشــيق االســتثناء ،ووســمه ابــن منقــذ
بالرجوع واالستثناء ،وصنفه العلوي تحت مصطلح التوجيه ،ثم أردفه بذكر النوعين
يف المدح والذم.
وممن أطلق عليه تأكيد الشيء بما يشبه ضده أو نقيضه :التفتازاين وابـن عاشـور
وغيرهما ،وقد اخرتت هذا االصطالح لشموله أنواعه كلها  ،ولوجود أمثلـة قرآنيـة
( )1البالغة والتطبيق  ،د.أحمد مطلوب.)446( :
( )2ديوان ابن الرومي ،)189/1( :وستأيت عدة أمثلة قرآنية على مثـل هـذا الـنمط يف عـدم وجـود االسـتثناء
واالستدراك.
( )3انظر :البديع البن المعتز ،)38( :وانظر تفصـيله وتاريخـه يف معجـم المصـطلحات البالغيـة وتطورهـا،
د.أحمد مطلوب.)12-9/2( :
( )4انظــر :مفت ـاح العلــوم للســكاكي ،)202( :االيضــاح ،للقزوينــي ،)524( :عــروس األفــراح للســبكي:
( ،)396/4حلية المحاضرة ،للحاتمي ،)10( :الصـناعتين للعسـكري ،)408( :العمـدة البـن رشـيق
القيرواين ،)48/2( :البديع يف نقد الشعر ،البن منقذ ،)120( :الطراز ليحيى العلوي.)74/3( :
( )5انظر :المطول للتفتازاين ،)88/4( :وقد كرره ابن عاشور يف تفسيره كثير هبذا المصـطلح ،وذكـره أيضـا

=
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كثيرة تخرج عن نوعي المدح والذم.
هذه مقدمة مختصرة حول مصطلحات المتقدمين والمعاصرين لهذا المصطلح
البالغي ،ويلحظ عدم استقرار المصطلح وإطالق بعضهم نوعا من أنواعه عليه ،فيما
وسمه بعضهم بمصطلح يشمل النوعين ،وسيتبين لنا من األمثلة القرآنية وجود عـدد
من األمثلة قـد خرجـت عـن هـذين النـوعين كمـا ذكـر ذلـك التفتـازاين وغيـره ،وممـا
يستدعي الذكر يف تاريخ هذا المصطلح ما ذكـره ابـن أبـي اإلصـبع المصـري يف نـدرة
أمثلة هذا النوع القرآنية إذ قال( :وهذا الباب..يف غاية العزة يف القرآن ،ولهذا لم أجـد
منه إال آية واحدة تحيلت على تأويل تدخل به يف هذا الباب).
وأما أقسا هذا المصـطلح فسأعرضـها باختصـار لتوافرهـا ،ولكثـرة مـن طرقهـا
من البل يين:

القسم األول :تأكيد المدل بما يشبه الذ  :وهو ثالثة أنواع:
النوع األول :أن يستثني من صفة ذ ّم منف ّية عن الشيء صفة مدح بتقـدير دخولهـا
فيهـــا ،نحـــو قولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ

[الواقعة ]26 – 25 :استثنى السالم من اللغو والتأثيم مع كونه ضدا له ونقيضا فكان
ذلك مؤكدا النتفاء اللغو والتأثيم ،فالتأكيد يف هذا النوع من وجهين:
فأثبـت شـيئا مـن العيـب علـى تقـدير أن
الوجه األول :أنه كدعوى الشـيء ببينـة؛
َ
السالم من اللغو والتأثيم ،وذلك محال؛ فهو يف المعنى تعليق بالمحال.
=

اآللوسي والشهاب الخفاجي مع ذكرهم للمصـطلح المشـهور يف المـدح والـذم ،والميـداين يف البالغـة

العربية ،)392/2( :والشحات يف كتابه البديع.)184( :
( )1بــديع القــرآن البــن أبــي اإلصــبع المصــري ،)49( :وانظــر :اإلتقــان للســيوطي ،)1749/5( :الزيــادة
واإلحســان البــن عقيلــة المكــي ،)214/6( :وقــد تكــون نــدرة األمثلــة لتقدمــه وعــدم اشــتهارها ،مــع
اقتصاره على نوع واحد وهو المدح بما يشبه الذم ،وعدد هذا النوع مـن خـالل بحثـي يف كتـب التفسـير
كانت ثماين أمثلة فقط.
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الوجه الثايف :أن األصل يف االستثناء أن يكون متصال ،فإذا نطق المتكلم بـ "إال"
خـرج ممـا قبلهـا،
أو نحوها توهم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أن مـا يـأيت بعـدها ُم َ
فيكون شيء من صفة الذم ثابتا ،وهذا ذم ،فإذا أتت بعـدها صـفة مـدح تأكّـد المـدح؛
ـب
لكونه مدحا على مدح ،ومن أشهر أمثلته يف الشعر قول النابغـة الـذبياينَ :و َال َع ْي َ
فِ ِ
يه ْم َغ ْي َر َأ َّن ُس ُيو َف ُه ْم  ...بِ ِه َّن ُف ُلول مِ ْن قِ َرا ِع ا ْل َكتَائِ ِ
ب
فأثبـت شـيئا مـن العيـب
أي :إن كان فلول السيف من قراع الكتائب مـن قبيـل العيـب،
َ
على تقدير أن فلول السيف منه ثم أعقبها بالمدح ألن الوصف كناية عن الشجاعة.
النوع الثانى :أن يثبت لشيء صـفة مـدح ويع ّقـب بـأداة اسـتثناء تليهـا صـفة مـدح
غير أنَّه  ...جواد فما
أخرى له ،ومن أمثلته قول النابغة
كم ْ
ّ
لت أخال ُقه َ
الجعدى :فتاى ُ
ِ
المال باقيا
ُيبقي من
فأثبت لـه صـفة مـدح وأعقبهـا باسـتثناء تضـمن صـفة مـدح أخـرى ،واألصـل يف
االستثناء يف هذا النوع أن يكون منقطعا ألن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه.
النــوع الثالــث :مــن صــور تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم أن يــأيت االســتثناء فيــه
مفرغا ؛ ويكون العامل مما فيه معنى الذم ،والمستثنى مما فيـه معنـى المـدح ،ومـن
أمثلتــه قولــه تعــالى :ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ [األعــراف:
 ]126أي :وما تعيب منا إال أصل المناقب والمفاخر كلها وهو اإليمان بآيات اهلل.

القسم الثايف :تأكيد الذ بما يشبه المدل :وهو نوعان:
النوع األول :أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقـدير دخولهـا
( )1ديــوان النابغــة ،)60( :والفلــول :الكســر يف حــد الســيف ،وقــراع الكتائــب أي :مــن مضــاربة الجيــوش.
المطول للتفتازاين.)88( :
( )2نسبه يف حماسة الخالديين للنابغة الجعدي.)45( :
( )3االستثناء المفرغ :ما حذف من جملته المستثنى منه ،وورد بصيغة النفي ،النحـو الـوايف ،لعبـاس حسـن:
(.)317/2
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فيهــا؛ ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [البقــــرة ]150 :فــــإن
إطالق الحجة على الذين لموا ذم يف صورة مدح .
النوع الثايف :أن ُيث َبت للشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء تليها صـفة ذم أخـرى
له؛ كقولك :فالن فاسق إال أنه جاهل ،ويف كل ما ذكـرت مـن االسـتثناء يجـري مثلـه
االستدراك ،ومن أمثلته يف تأكيد المدح بما يشبه الذم قول بديع الدين الهمذاين:
البدر إال أنه البحر زاخر ** سوى أنه الضرغا ُم لكنه الو ْبل
هو ُ
وذكر التفتازاين مثاال لتأكيد الشـيء بمـا يشـبه ضـده خـارج عـن هـذين الضـربين
وهــــو قولــــه تعــــالى :ﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪﱠ [النساء ،]22 :وسرتد أمثلة أخرى مماثلة أثناء البحث.
ويحسن هنـا أن نـذكر أن بـديع هـذا األسـلوب يف الخالبـة والطرافـة  ،واشـتماله
على عنصر المفاجأة والمباغتة الـذي يثيـر االنتبـاه  ،ويـوقظ الحـس  ،ومـن هـا هنـا
ق يل :إن أشد آية يف القرآن على الكافرين اشتملت على هذا األسلوب وهو المفاجـأة
بخالف ما كـان يتوقعـه الكفـار بعـد االسـتثناء مـن تخفيـف العـذاب ،وذلـك يف قولـه
تعالى :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ [النبأ.]30 :
وسيأيت مزيد أغراض ولفتات ولطائف أثنـاء الدراسـة التطبيقيـة لهـذا األسـلوب
العربي البديع.

***
( )1انظر :أنوار التنزيل للبيضاوي ،)113/1( :وانظـر :حاشـية الطيبـي علـى الكشـاف ،)161/3( :خزانـة
األدب للبغدادي.)328/3( :
()2انظر هذه األنواع وأمثلتها :الطراز للعلوي ،)74/3( :المطول للتفتازاين ،)95-88/4( :بغية اإليضـاح
للصعيدي ،)51/4( :والبيت يف ديوان بديع الدين الهمذاين.)119( :
( )3انظر :بغية اإليضاح للصعيدي ،)623/4( :دراسات منهجية يف البديع للشحات محمد.)187( :
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املبحث الثاني
األمثلة التطبيقية جلميع األمثلة الواردة يف القرآن
اآليـــــة األولـــــى :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [البقـــرة ]150 :هـــذه اآليـــة وردت يف
شأن تحويل القبلة ،ومحاجة أهل الكتاب يف ذلـك النبـي عليـه الصـالة والسـالم ،وقـد ذكـر
المفسرون يف هذا األسلوب البالغي قولين ،وهما متفرعان على معنى اآلية:
األول :أن االستثناء متصل ،وأن المراد بالحجة مطلق االحتجاج سـواء كانـت بحـق
أو بباطل ،قـال تعـالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱠ [الشورى ]16 :فأطلق عليها وصـف الحجـة ثـم نعتهـا بـالبطالن ،والمـراد
بالناس العموم من اليهود وكفار قريش والمستثنى هم الظالمون منهم بدليل قوله بعـدها:
ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ  ،فــدل علــى أنــه مــن جنســهم ،وقــد رجــح اتصــال االســتثناء
الطربي وابن عطية وابن تيمية وابن القيم ،قال ابن القـيم( :سـمعت شـيخ اإلسـالم ابـن
تيمية يقول :ليس االستثناء بمنقطع بل هو متصل على بابه ،وإنما أوجب لهـم أن حكمـوا
بانقطاعه حيث نـوا أن الحجـة ههنـا المـراد هبـا :الحجـة الصـحيحة الحـق ،والحجـة يف
كتـاب اهلل يــراد هبـا نوعــان :أحـدهما :الحجــة الحـق الصــحيحة ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒﱠ [األنعام..]83 :ويراد هبا مطلق االحتجـاج بحـق أو بباطـل كقولـه:
ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ [آل عمــران..]20 :وإذا كانــت الحجــة اســما
لما يحتج به من الحق أو باطل صح استثناء حجـة الظـالمين مـن قولـه :ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﱠ وهذا يف غاية التحقيق).
( )1انظر :تفسير الطربي ،)201/3( :المحرر الوجيز ،البن عطيـة ،)225/1( :بـدائع الفوائـد البـن القـيم:
(.)173/4
( )2بدائع الفوائد البن القيم.)173/4( :
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القول الثايف :أن االستثناء هنـا منقطـع وتكـون الحجـة بمعنـى الـدليل والربهـان،
فيراد باالستثناء معنى االستدراك ويكون بمعنى( :لكن) ،ورجح هذا القـول الزجـاج
والفراء واألصفهاين  ،ويكون منقطعا ألن المسـتثنى وهـو الظلـم يف االحتجـاج وال
يعد من جنس المستثنى منه وهو الحجـة والـدليل والربهـان ،وأصـحاب هـذا القـول
ذهبوا إلى أنه من تأكيد الشيء بما يشبه ضده ،قـال الخفـاجي( :وهـو اسـتثناء منقطـع
علي حجـة
أيضا لكنه من تأكيد الشيء بضده وإثباته بنفيه ،قال الزجاج :تقول :مالك ّ

علي حجة ألبتة ،ولكنـك تظلمنـي ،ومعنـاه :إن تكـن لهـم حجـة
إال الظلم أي :مالك ّ

فهي الظلم ،والظلم ال يمكن أن يكون حجة فحجتهم غير ممكنة فهـو إثبـات بطريـق
الربهان).
وعلى هذا القول فهو من تأكيد الذم بما يشبه المدح ،وأشار إلى ذلـك بوصـفهم
بالذين لموا ،فهو من التعليل بذكر الوصف كما يف داللة التنبيه واإليماء.
ومثار الخالف هو :هل الحجة هي االحتجـاج والخصـومة أو الـدليل والربهـان
الصحيح؟ فإن كان األول ،فهو استثناء منقطع ،وإن كان الثاين ،فهو استثناء متصل.
ولعــل األقــرب مــن القــولين :أن الحجــة تطلــق علــى الــدليل والربهــان ومطلــق
االحتجاج بالباطل كما ورد ذلك يف القرآن يف آيـات كثيـرة ،والمحاجـة هـي أن يـورد كـل
واحــد مــنهم علــى صــاحبه حجــة ،وهــذا يقتضــي أن الــذي يــورده المبطــل أيضــا يســمى
حجه ،إذا عـال عليـه فكـل كـالم يقصـد بـه غلبـة الغيـر
بالحجة ،وألن الحجة اشتقاقها من ّ
فهــو حجــة ،وإذا ثبــت أن الشــبهة قــد تســمى حجــة كــان االســتثناء متصــال ،واألصــل يف
( )1انظر :معاين القرآن للزجاج ،)227/1( :معاين القـرآن للفـراء ،)89/1( :مفـردات القـرآن لألصـفهاين:
(.)219
( )2حاشــية الشــهاب الخفــاجي ،)256/2( :وكــالم الزجــاج يف معــاين القــرآن ،)227/1( :وانظــر :تفســير
الـرازي ،)120/4( :حاشـية الطيبــي ،)161/3( :البحـر المحـيط ألبــي حيـان ،)42/2( :تفسـير أبــي
السعود.)178/1( :
( )3انظر :البحر المحيط.)42/2( :
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االستثناء االتصال وال يصار إلى االنقطاع مع إمكان القول باألصل ،وتكـون الحجـة مـن
القدر المشرتك الذي يطلق على الحجة الصحيحة والباطلة وكالهما معنـى حقيقـي ،فـال
يصح بناء عليه إطالق هذا األسلوب البالغي على هذه اآلية ،واهلل أعلم.
اآليـــة الثانيـــة :قولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛﱠ [البقرة]267 :
وهو أمر اهلل لعباده المؤمنين باإلنفاق من الطيـب مـن األمـوال وتجنـب الـرديء
الذي لن تقبلوه إال أن تتغاضوا مكرهين عليه ،وقد اختلـف المفسـرون يف هـذه اآليـة
واألسلوب على قولين:
القول األول :أن اهلل أمر عباده المؤمنين باإلنفاق من الطيب من األموال وتجنب
الرديء منها الذي لن تقبلوه إال أن تتغاضوا مكـرهين عليـه ،وعلـى هـذا القـول عامـة
السلف والمفسرين :علـي بـن أبـي طالـب وابـن عبـاس والـرباء بـن عـازب ومجاهـد
ورجحه الطربي والزمخشري وابن عطية  ،والمراد بالخبيث :الرديء مـن الطعـام،
ومثــل لــه بعــض الســلف بالحشــف مــن التمــر ،والمســتثى منــه هــو قبولــه وأخــذه،
والمستثنى هو :التساهل وغض الطرف عن حقكم بأن تتسامحوا يف أخذه وترتخصوا
غض بصره ،والمراد :فال تفعلوا مـع
فيه من قولك :أغمض فالن عن بعض حقه ،إذا ّ
اهلل ما ال ترضونه ألنفسكم ،واالستثناء على هذا القول من المتصل ،فـال يصـح علـى
ذلك حمله على هذا األسلوب البالغي من تأكيد الشيء بما يشبه ضده.
القول الثايف :أنه أمر من اهلل للمؤمنين بالكسب الحالل واجتنـاب الخبيـث وهـو
الحرام يف كسبه ،فال تقصده تنفق منه ،فإن اهلل عز وجـل ال يقبـل إال طيبـا ،وهـو قـول
( )1انظر :تفسير الرازي ،)120/4( :تفسير البحر المحيط.)42/2( :
( )2تفســـير الطـــربي ،)563/5( :الكشـــاف ،)315/1( :المحـــرر الـــوجيز ،)362/1( :تفســـير الـــرازي:
(.)55/7
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ابن زيد من السلف ورجحه ابن عاشور ،وذكـره بعـض المفسـرين تجـوزا فيحمـل
المعنى على الحقيقة الشرعية يف الطيب من الطعام وهو الحل يف الكسب ونحوه.
والمراد باإلغماض هنا :من أغمض الرجل إذا أتى غامضـا مـن األمـر فـال يقـدم
عليه إال على وقوع يف الحرام ،فيكون الكالم منصرفا إلى غرض ثان وهو النهـي عـن
أخذ المال الخبيث والمعنى :ال تأخذوه ،وتحريم أخذ المال المعلومـة حرمتـه علـى
من هو بيده وال يحل انتقاله إلى غيره ،ويكون االستثناء على ذلك منقطعا ،وهذا مـن
جعـل النفــي بمعنــى النهــي فهـو خــرب بمعنــى اإلنشــاء فهـو علــى ذلــك مــن األســلوب
البالغــي :تأكيــد الـذم بمــا يشــبه المــدح ،أي :ال تأخــذوه إال إذا تغاضــيتم عــن النهــي
وتجاهلتموه ووقعتم يف الحـرام بأخـذه ،وهـو مقـتض لتحـريم الفعـل بـل المبالغـة يف
التحريم والذم على ذلك.
واحتج الطـربي علـى رد هـذا القـول بمخالفتـه التفـاق أهـل التأويـل ،ورده ابـن
عطية لمخالفته لسياق اآلية مع تصحيحه لمعناه يف نفسه ،والذي يصـحح قـول ابـن
زيــد أنــه اعتمــد الحقيقــة الشــرعية يف معنــى الطيــب والخبيــث مــن المــال ،وأمــا قــول
الجمهور فقد اعتمد على الحقيقة اللغوية والقاعدة :أن حمل األلفاظ علـى الحقيقـة
الشرعية أولى من الحقيقة اللغوية.
والذي يظهر صحة القولين وعدم التعارض بينهما فتحمل اآلية علـى المعنيـين،
والقاعدة :أنه متى أمكن حمل اآلية على عدة معاين فهو أولى من حملها على أحدها
دون اآلخـر ،وكالهمــا قـول معتــرب وسـياق اآليــة والجمهـور يعضــدان القــول األول،
وقاعدة الحمل على الحقيقة الشرعية يقوي القول الثاين ،فيصح على ذلك حمل هذه
اآليــة علــى هــذا األســلوب البالغــي ،وبــديع بالغتــه :يف المفاجــأة والمباغتــة يف الــذم
( )1قول ابن زيد يف تفسير الطربي ،)564/5( :وانظر :التحرير والتنوير.)58/3( :
( )2انظر :المحرر الوجيز ،)363/1( :التحرير والتنوير.)58/3( :
( )3انظر :تفسير الطربي ،)564/5( :المحرر الوجيز.)362/1( :
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لصــاحب هــذه األوصــاف خــالف مــا كــان يتوقــع الســامع باالســتثناء الــوارد فيــه مــن
المدح ،إذ بين اهلل تعالى تحريم االكتساب واإلنفاق من المال الحرام ثم اسـتثنى مـن
ذلك من أغمض أي :أتى غامضا من األمر وتجاهل الحرام فقبل الحصول عليـه مـن
الحرام فوق جمعه من الحرام فجمع السـوأتين ،وهـذه الصـورة البالغيـة فيهـا تـوبيخ
شديد ،وإ هار لمدى تساهل صاحبها يف الوقوع يف الحرام تلـو الحـرام بـال مبـاالة أو
نظر للعواقب وأحكام الشريعة فكان تأكيدا للذم بما يشبه المدح.
اآليــة الثالثــة :قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ [النساء]22 :
اختلف المفسرون يف هذه اآلية واالستثناء ويف وقوع األسلوب البل

فيها على

عدة أقوال:
األول :أهنــا نزلــت يف قــوم كـانوا َيخ ُلفــون آبــاءهم علــى نســائهم ،فجــاء اإلســالم
بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم يف الجاهلية ،وتكون (ما) بمعنى االسم الموصول،
أي :ال تنكحوا الذي نكحه آباؤكم من النساء وهو ما كان شائعا عنـد أهـل الجاهليـة،
وهذا قول عامة السلف :ابن عباس وقتادة وعطاء ورجحه الزمخشـري وابـن العربـي
والبيضاوي.
الثايف :ال تنكحوا كما نكح آباؤكم مـن عقـودهم الفاسـدة ،فيكـون المـراد :فعـل
اآلباء وطرقهم يف النكاح من الشغار ونحوه من أنكحة الجاهليـة ،وتكـون (مـا) علـى
هذا القول مصدرية.
واألقرب من القولين قول جمهور الصـحابة ودل عليـه سـبب النـزول ،قـال ابـن
يحرمون ما َي ْح ُرم إال امـرأة األب ،والجمـع بـين األختـين،
عباس :كان أهل الجاهلية ِّ
( )1انظر :تفسير الطربي ،)133/8( :الكشاف ،)493/1( :أحكام القرآن البن العربي ،)475/1( :أنـوار
التنزيل ،للبيضاوي ،)67/2( :أضواء البيان للشنقيطي.)230/1( :
( )2انظر :تفسير الطربي.)138/8( :
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فأنزل اهلل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ ،
ويدل على ترجيحه أنـه تعقـب النهـي بالـذم البـالع المتتـابع ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [النساء]22 :؛ وهذا دليل على أنه انتهى إلى غاية القبح،
وذلك هو ُخ ْلف األبناء على حالئل اآلباء.

وبناء على هذا القول الراجح اختلـف

المفسرون يف المراد باالستثناء بما قد سلف على أقوال ،وسبب اإلشـكال :أن النهـي
ورد يف المستقبل واالستثناء جاء على سبيل الماضي فكيف يستثنى منه؟.
القول األول :إال نكاحـا قـد سـلف فتعـين أن هـذا النكـاح صـار محرمـا ،فيكـون
االستثناء يف قوله( :إال ما قد سلف) مؤوال إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهي عن
فعله وهو قد حصل ،فتعين أن االستثناء يرجع إلى ما يقتضيه النهي من اإلثم ،أي :ال
إثم عليكم فيما قد سلف ،وكأنه قيل :وتستحقون العقاب بنكاح مـا نكـح آبـاؤكم إال
ما قد سلف ،ويكون المراد باالستثناء مـا يسـتلزم النهـي مـن اإلثـم دون ذات الحكـم
فيحمل االستثناء على المعنى دون اللفظ ،وقد ذهب إلى هذا :الرازي وابن عثيمين،
وقد نوقش بأن هذا األمـر معلـوم يف الشـرع ،وأن مـا مضـى لـن يلحقهـم فيـه إثـم ألن
الحكم الشرعي لم يقرر بعد فال يحتاج إلى استثناء من التحريم.
القــول الثــايف :لكــن مــا قــد ســلف فــدعوه فــإنكم ال تؤاخــذون بــه وال تالمــون ألن
يجب ما قبله ،ويكون من االستثناء المنقطـع ،ويكـون المراعـى يف االسـتثناء هـو
اإلسالم ُّ
اللفظ دون المعنى ،ويخرج بذلك من إشكال استثناء الماضي من المستقبل ،وقد رجحه
ابــن العرب ـي وابــن القــيم والشــنقيطي ،قــال ابــن القــيم( :لمــا هن ـى ســبحانه عــن نكــاح

( )1أخرجه الطربي.)133/8( :
( )2انظر :أحكام القرآن البن العربي.)475/1( :
( )3انظر :تفسير الرازي )21/10( :تفسير ابن عثيمين :سورة النساء.)167/1( :
( )4انظر :أحكام القـرآن البـن العربـي ،)475/1( :بـدائع الفوائـد ،البـن القـيم ،)942/3( :أضـواء البيـان
للشنقيطي.)230/1( :
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منكوحات اآلباء أفاد أن وطأهن بعد التحريم ال يكون نكاحا ،بل ال يكون إال سفاحا فـال
يرتتب عليه أحكام النكاح من لحوق النسب بـل الولـد فيـه يكـون ولـد زنيـة ،ولـيس هـذا
حكم ما سلف قبل التحريم فإن النسب الحق فأفـاد االسـتثناء فائـدة جليلـة وهـي أن ولـد
من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد زنا).
القول الثالث :أن المراد هو المبالغة يف التحريم ،أي :إن أمكنكم أن تنكحـوا مـا
قد سلف فانكحوه فال يحل لكم غيـره وذلـك محـال ،ألن المـراد :إال مـن مـات مـن
نساء اآلباء البائدة ،والغرض :المبالغة يف التحريم وسدّ باب اإلباحة بالكليـة لمـا فيـه
من تعليق الشيء بالمحال والمعلق على المحال محال ،كأنه يوهم أنـه يـرخص لهـم
بعضه ،فيجد السامع ما رخص له متعذرا فيتأكد النهي والتحريم فهو من تأكيد الشيء
بما يشبه ضده ،ويكون عندئذ من االستثناء المتصل وقد ذهب إلـى هـذا الزمخشـري
والطيبي وأبو السعود.
واألوجه من األقوال همـا القـوالن الثـاين والثالـث وال تعـارض بينهمـا ،فـالقول
الثــاين أفادنــا حكمــا شــرعيا يف ثبــوت النســب لمــن حصــل منــه النكــاح يف الجاهليــة،
والقول الثالث أفادنا يف تشـنيع هـذا الصـنيع هبـذا األسـلوب البالغـي ،ولعـدم وجـود
إيراد قوي عليهما فيما االعرتاض قوي و ـاهر علـى القـول األول إذ كيـف يرفـع اهلل
عنه اإلثم باالستثناء يف أمـر وقـع قبـل التكليـف ،فـإن ذلـك مـن بـدهيات الشـرع ،وال
يستدعي الذكر ،ومما يرجح القوالن أيضـا سـياق اآليـات فيمـا بعـدها فإهنـا واردة يف
بيان المحرمات وتشنيع نكاح منكوحات األب الذي كان شائعا يف الجاهلية ،فناسب
ذلك القـوالن ،فيصـح إطـالق هـذا األسـلوب البالغـي علـى هـذه اآليـة وذلـك علـى
القول الثالث ،وغرضه المبالغة يف التحريم واستحالة وقوعه لتعليقه بـأمر محـال مـع
( )1بدائع الفوائد.)942/3( :
( )2انظر :الكشاف ،)493/1( :حاشية الطيبي ،)489/4( :تفسير أبي السعود ،)159/2( :الدر المصون
للسمين الحلبي ،)637/3( :حاشية محيي الدين زاده على البيضاوي.)21/2( :
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تشنيع هذا النكاح المحرم.
اآلية الرابعة والخامسة :ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [النساء ]46 :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ

[النساء ]155 :اختلف السلف والمفسرون يف هذا األسلوب الذي تكرر يف القرآن
ومعناه المراد على قولين:
القول األول :هو أن الوصف ب(قليال) يعـود إلـى صـفة مصـدر محـذوف وهـو

اإليمان أي :إال إيمانا قليالا ال يعتـد بـه وبنـاء عليـه اختلفـوا يف توجيـه مقـدار اإليمـان
الحاصل لديهم ،على معنيين:
األول :أي :إال إيمانا قليالا ال يعتد به ألهنم كفروا بمحمد  وشريعته فاإليمـان
بمعنــى التصــديق ال اإليمــان الشــرعي ،وقــد كــان اليهــود يصــدقون بوحدانيــة اهلل
وبالبعث ،ويكفرون بمحمد  ونبوته ،فصدقوا ببعض وذلك هو القليل من إيمـاهنم
وكذبوا ببعض وذلك هو الكثير الذي أخرب اهلل عنهم أهنم يكفرون به ،وصدق علـيهم
ذلك الوصف الذي ذكره اهلل ،وقد ذهب إلى هذا القول والتوجيه :قتادة يف أحد قوليه
ومقاتل بن سليمان ورجحه الطربي والزمخشري والبيضاوي والقرطبي.
الثايفّ :
أن المراد بالقليل المسـتثنى مـن اإليمـان النفـي مطلقـا ،والمـراد :أهنـم ال
يؤمنون إال إيمانا معدوما أي :إن كان المعدوم إيمانا فهم يحدثون شيئا مـن اإليمـان
فهو من التعليق بالمحال ،كقول تأ ّبط شر اا:

( )1انظر :تفسير الطربي ،)439/8( :تفسير مقاتل بن سـليمان ،)376/1( :الكشـاف ،)518/1( :تفسـير
القرطبي.)244/5( :
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ِ
والمسالك
َقلِ ُيل الت ََّش ِّكى ل ِ ْل ُم ِه ِّم ُي ِصي ُب ُه ** كث ُير الهوى شتَّى النوى
أي :منعدم التشكي ،فأطلق القلة على النفـي المطلـق ،وقـد روى الكسـائي عـن
العرب قولهم :مررت ببالد قل ما تنبت إال الكراث والبصل ،يعني :ما تنبت شيئا غير
الكراث والبصل ،فيطلقون القلة ويريدون هبا العدم مطلقا.
ويكون المراد على هذا التوجيه من األسلوب البالغي :تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه
ضده ،فتعليق قلة اإليمان بالمعدوم ضرب مـن التعليـق بالمحـال ،وهـو نـوع مفاجـأة
ومباغتة للسامع خالف ما يعتقد من النفي والمدح لهم فهو من تأكيد الـذم بمـا يشـبه
المدح ،واستعمال القلة يف العدم لعدم االعتداد به ودخوله بقلته طريق الفناء.
وقد اعرتض أبو حيان أن إطالق القلة على المنعدم صحيح يف لغة العرب ،لكن
هــذا الرتكيــب االســتثنائي لــيس مــن تراكيبــه ،فـال يصــح أن تنفــي ثــم توجــب ويصــير
اإليجاب بعد النفي يدل على النفي ،ألن االستثناء علـى هـذا التقـدير ،يكـون لغـوا ال
فائدة فيه ،فأي فائدة يف استثناء مثبت يـراد بـه االنتفـاء المفهـوم مـن الجملـة السـابقة،
وأجيب إن المنقول يف الشاهد الشعري وأيضا عن الفراء والكسـائي والطـربي وأكثـر
المفسرين خالف ذلك ،ولم يحتج أبو حيان بنقل عن أحد من أئمة اللغـة المتقـدمين
أو شاهد لغوي على ما ذكره.
القول الثايف :أن استثناء القلة يعود على ضمير الفاعلين من قوله( :فـال يؤمنـون)
( )1ديوانه.)151( :
( )2انظــر :معــاين القــرآن للفــراء ،)59/1( :تفســير الطــربي ،)330/2( :الكشــاف ،)518/1( :حاشــية
الشهاب الخفاجي )144/3( :التحرير والتنوير.)77/5( :
( )3انظر :التحرير والتنوير ،)77/5( :قال ابن عاشور يف ملحظ عقدي( :وهـو مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه
ضده إذ اإليمان ال يقبل القلـة والكثـرة ،فالقليـل مـن اإليمـان عـدم ،فهـو كفـر) ،وهـذا قـول األشـاعرة،
ومنهج أهل السنة أن اإليمان يزيد وينقص ،وقد حكى اإلجمـاع علـى ذلـك :أبـو الحسـن األشـعري يف
رسالته إلى أهل الثغر ،)272( :وابن بطة يف اإلبانة.)832/2( :
( )4انظــر :البحــر المحــيط ،)665/3( :وانظــر الجــواب عنــه يف معــاين القــرآن للفــراء ،)59/1( :تفســير
الطربي.)330/2( :
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أو المفعــولين مــن اللعــن والطبــع ،ويكــون المعنــى :اســتثناء مــن الفاعــل يف( :فــال
يؤمنــون) ،أي :إال قلــيال فــآمنوا كعبــد اهلل بــن ســالم ،وكعــب األحبــار ،وغيرهمــا ،أو
استثناء من ضمير المفعول اللعـن والطبـع أي :إال قلـيال لـم يلعـنهم ولـم يطبـع علـى
قلوهبم فآمنوا ،وهذا أحد قولي قتادة وذكـره الزمخشـري والـرازي وغيـرهم احتمـاال
ضمن األقوال.
والقول األول هو قول أكثر المفسرين وهو األوفق لسياق اآليـة إذ اآليـة جـاءت
يف سياق الذم لهم وألفعالهم وذكر فيها وصف اللعن والطبع لهم ،وقد ضعف القول
الثاين :الطربي وابن عطية ومكي بن أبي طالب والقرطبي ألن اللعن بكفرهم والطبـع
على قلوهبم ال يوافق االستثناء بعد ذلـك ،وكـال التـوجيهين قريـب مـن الصـواب إمـا
لوجود شيء مـن اإليمـان بالبعـث واألنبيـاء السـابقين فيكـون مـن إنصـاف القـرآن يف
وصفهم ،أو يكون من إطالق األسلوب البالغي تأكيد الـذم بمـا يشـبه ضـده ،وذلـك
ألن اآلية جاءت يف سياق اللعن والطبع والذم لهم وألفعالهم فكان األليـق الزيـادة يف
ذمهم ألن كفـرهم بـالنبي عليـه الصـالة والسـالم مـع علمهـم بوصـفه هـو كفـر بسـائر
األنبياء فكان إيماهنم كالمنعدم وجاءت اآلية بما يليق هبم من تأكيد ذمهم بذم خالف
ما كانوا يتوهمون من النفي والمدح.
اآلية السادسة :قوله تعالى :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﱠ [النساء]169 – 168 :
للمفسرين يف هذه اآلية واالستثناء قوالن:
القول األول :أن اهلل لم يكن ليغفر لهؤالء الذين كفروا و لموا فيـوفقهم لطريـق مـن
طرق الخير التي ينالون هبا ثواب اهلل ،ويصلون هبـا إلـى الجنـة ولكنـه يخـذلهم عـن ذلـك
( )1أخرجه ابن أبي حاتم ،)1109/4( :وانظر :مشكل إعراب القـرآن لمكـي بـن أبـي طالـب،)238/1( :
تفسير الرازي ،)95/10( :الدر المصون للسمين الحلبي.)699/3( :
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حتى يسلكوا طريق جهنم ،والطريـق هنـا :مجـاز عـن اإلسـالم والهدايـة  ،وطريـق جهـنم
مجاز عن الكفر والضالل ،فالهداية هداية التوفيق واإللهام ،ويكون االسـتثناء علـى ذلـك
منقطعا ألن المستثنى طريق جهنم وهو الكفر ليس من جـنس المسـتثنى منـه وهـو طريـق
الجنة واإليمان ،وهذا قول مقاتل بن سليمان والطربي والواحدي وابن كثير.
القول الثايف :أن المراد بالطريق العموم فيشمل طريقـي اإليمـان والجنـة والكفـر
والنار فال تتعلق الهداية بالداللة واإلرشاد ويكون التعبير بالهداية على هذا القول من
التهكم بالكفار ،واالستثناء متصل ألن طريق جهنم أحد نوعي الطرق فذكر الطريقين
ثم استثنى جهنم للكافرين ،وقد اختار هذا القول ابن عطيـة والعكـربي .واألقـرب
هو القول األول وذلك لموافقته لظاهر اآلية وسياقها ،إذ اآليـة تتحـدث عـن خـذالن
اهلل تعالى وعدم توفيقه للكفار الظالمين وصده لهم عن طرق الخير واإليمان بسـبب
توغلهم يف الكفر والظلم فكانت سببا للغشاوة علـى أعيـنهم فكـان ذلـك عقوبـة لهـم
جزاء وفاقا ،وحملها على طريقي اإليمان والكفـر مخـالف لظـاهر اآليـة ولسـياقها إذ
وصفهم بالكفر يمنع من حمل النفي يف الهداية على طريق الكفـر ،ويكـون االسـتثناء
على ذلك منقطعا.
ويف هــذا االســتثناء يف اآليــة تأكيــد الشــيء بمــا يشــبه ضــده :ألن الكــالم مســوق
لإلنـذار ،واالسـتثناء فيـه رائحــة إطمـاع بالرحمـة والهدايــة للكفـار ،فيتوهمـون أن مــا
بعدها مخرج مما قبلها ،فإذا سمع المرتقب منهم أن المستثنى طريق جهـنم تبـين أنـه
من قبيل التأييس واإلنذار ومضاعفة الوعيد ،وفيه مفاجأة ومباغتة للسامع خـالف مـا
توقعه من الرجـاء يف التوفيـق للهدايـة والتخفيـف مـن التهديـد فـأ هر الحقـائق وأثـار
( )1انظر :تفسير مقاتل ،)424/1( :تفسير الطربي ،)411/9( :البسيط للواحدي ،)201/7( :تفسير ابـن
كثير.)476/2( :
( )2انظـــر :المحـــرر الـــوجيز ،)138/2( :التبيـــان يف إعـــراب القـــرآن ،للعكـــربي ،)411/1( :الكشـــاف:
(.)592/1
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النفوس وأيقظها إلى مدى غضب اهلل على أصحاب الكفر تحذيرا من صنيعهم.
اآلية السـابعة والثامنـة والتاسـعة :قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [المائــــــــدة:
 ]59وقوله تعالى :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [األعــراف ،]126 :وقولــه تعــالى :ﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [الربوج]8 :
أوردت هذه اآليات الثالث يف سياق واحد لتشاهبها يف األسلوب البالغي المراد بحثه.
ففــي اآليــة األولــى يــأمر اهلل تعــالى نبيــه عليــه الصــالة والســالم ،أن يســأل أهــل
الكتاب على سبيل اإلنكار والتعجب هل تكرهون منا وتعيبـون علينـا ،إال أن صـدقنا
وأقررنا باهلل ،وآمنا بمـا أنـزل إلينـا مـن عنـد اهلل مـن الكتـاب ،وجـاءت اآليـة الثانيـة يف
سياق موقف السحرة مع فرعون عندما هددهم بالقتل والعذاب قالوا له :ما تنكر منا،
يا فرعون ،وما تعيب علينا ،إال من أجل أن آمنا بحجج ر ّبنا وبراهينه التي ساقها علـى
يد موسى ،ووردت اآليـة الثالثـة يف قصـة عـذاب أهـل األخـدود ،قيـل :إهنـم نصـارى
نجران مع ذي نواس اليهودي ،وقيل :إن الكفار أهل أوثان ،وقيـل :إنـه مـن الحبشـة،
والمراد :أنه لم ينكر هؤالء الكفار الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالنار يف شيء إال
من أجل أهنم آمنوا باهلل.
وقد أشار عامة المفسرين بأن اآليات الثالث تضمنت أسلوب تأكيد المدح بمـا
يشبه الـذم  ،واالسـتثناء مفـرغ ألن المسـتثنى منـه يتضـمن عمـوم األحـوال ،أي :ال
( )1انظــر :التحريــر والتنــوير ،)48/6( :التفســير المحــرر ،الــدرر الســنية ،خالــد الســبت وأحمــد الخطيــب،
(.)767/3
( )2انظر :تفسير الطربي ،)343/24( :موسوعة التفسير بالمأثور.)98-88/23( :
( )3انظـــر :تفســـير البيضـــاوي ،)301/5( :البحـــر المحـــيط ألبـــي حيـــان ،)142/5( :غرائـــب القـــرآن
للنيســـــابوري ،)302/3( :النيســـــابوري ،)302/3( :حاشـــــية الشـــــهاب الخفـــــاجي،)299/6( :
( ،)342/8والقونوي على البيضاوي ،)473/6( :واآللوسي.)28/5( :
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تعيبون علينا من شيء إال اإليمان ،قال الزمخشري( :وما تعيب منـا إال مـا هـو أصـل
المناقب والمفاخر كلها ،وهو اإليمان).
وقد وردت اآلية األولى على سبيل االستفهام اإلنكـاري التعجبـي وهـو أبلـع يف
إفادة النفي والتوبيخ من مجرد الخرب ،وفيه تلوين للخطاب لما ورد فيهـا مـن المـدح
والذم ،فاالسـتفهام اإلنكـاري دل عليـه االسـتثناء ،واالسـتفهام التعجبـي دل عليـه أن
مفعــوالت (تنقمــون) مــن اإليمــان بــاهلل والرســل والكتــب الســابقة كلهــا محامــد ال
تستحق العيب والبغض والكراهية ،أي :أال تجدون شيئا تعيبونه غير هذه الصـفات؟
وهو استفهام مجازي ألنه ال ينتظر الجواب من اليهود.
وجمال هذا األسلوب البالغي بلوغه الغاية يف المـدح والـذم مـع جمعـه بأقصـر
عبــارة بــين الثنــاء العظــيم علــى المــؤمنين والــذم الشــديد لليهــود ،وذلــك يف وصــفه
المؤمنين باإليمان واليهود بالفسـق ،وهـو مـا يمكـن الجـواب بـه علـى سـبب عطـف
قوله :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ على إيمان المؤمنين مع كون فسـق اليهـود لـيس ممـا
يعيبونه على المؤمنين فيظهـر أن العطـف علـى ـاهره "ويكـون الكـالم هتكمـا ،أي:
قمه عجيب وأننا آمنـا
تنقمون منا أننا آمنا كإيمانكم وصدقنا رسلكم وكتبكم ،وذلك َن ُ
بمــا أنــزل إلينــا وذلــك ال يهمكــم ،وتنقمــون منــا أن أكثــركم فاســقون ،أي :ونحــن
صــالحون ،أي :هــذا نقــم حســد ،أي :ونحــن ال نملــك لكــم أن تكونــوا صــالحين،
فظهرت قرينة التهكم فصـار يف االسـتفهام إنكـار فتعجـب فـتهكم ،تولـد بعضـها عـن
بعض وكلها متولدة من استعمال االستفهام يف مجازاته أو يف معان كنائية".
أو تكون نقمتكم العتقادنا أنكم فاسقون ،فتكون من باب حذف المضاف.
( )1الكشاف ،)142/2( :والبيت يف ديوان النابغة الذبياين.)60( :
( )2التحرير والتنوير ،)245/6( :وانظر :المحـرر الـوجيز ،)210/2( :الكشـاف ،)650/1( :تفسـير ابـن
عثيمين لسورة المائدة.)77/2( :
( )3انظر :تفسير الرازي ،)389/12( :حاشية الطيبي ،)405/5( :حاشية القونوي ،)186/20( :حاشـية
شيخ زاده ،)642/4( :روح المعاين ،)300/15( :التحرير والتنوير.)244/3( :
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ويف هذا األسلوب تحقير ألهـل الكتـاب وبيـان لـدخائلهم وحقـائق نفوسـهم يف
سبب عدائهم الحقيقي للمؤمنين ،وحقدهم الذي وصل إلى درجة النقمة وهي أشـد
البغضــاء للمــؤمنين ،مــع ضــعف حجــتهم وزيفهــا يف ســبب النقمــة ،ويف ضــمن ذلــك
المدح للمؤمنين على إيماهنم وثباهتم وإعالهنم ذلك على طريقة اإلنكـار والتعجـب
من حال اليهود ،وذلك الثناء والمدح تحصل من تأكيد المدح بما يشبه الذم.
وخالف ابن عاشور يف آيتي األعراف والـربوج وذهـب إلـى أن اآليـة ليسـت مـن
تأكيد الشـيء بمـا يشـبه ضـده ،ألن اإليمـان كـان يف الواقـع ممـا ينقمـه فرعـون وأهـل
األوثــان علــيهم ،ومــع كــون هــذا القــول مخــالف لجمــاهير المفســرين ،فقــد تعقــب
القونوي هذا القول بقوله( :وهذا غريب جدا ألن النظم ليس حكاية لكالم الكفرة بل
هو من عند اهلل تعالى بال نقل..فاإليمان باهلل ليس ممـا يعـاب حاشـاه عـن ذلـك لكنـه
أراد تأكيد مدح المؤمنين بما يشبه الذم).
اآلية العاشرة :ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [األنعام]128 :
هذا االستثناء يف هذه اآلية من المشكالت الرتباطه بمسألة عقديـة وهـي مسـألة
فناء النار ،وقد اختلف المفسرون يف معنى اآلية وتوجيه هذا االستثناء على أقوال:
القول األول :أن المـراد مـن شـاء اهلل عـدم خلـوده يف النـار مـن أهـل الكبـائر مـن
الموحدين ،فيكون (ما) هنا بمعنى االسم الموصـول (مـن) ،ويكـون الخطـاب علـى
هذا القول يف الدنيا وليس اآلخرة ،قال ابن عباس :االستثناء يرجـع إلـى قـوم سـبق يف
علم اهلل أهنم يسلمون فيخرجون من النار ،كأنه لما أخـربهم أنـه يقـال للكفـار( :النـار
مثواكم) ،استثنى لهم من يمكن أن يؤمن ممن يرونه يومئذ كافرا ،وهذا قول عدد من
السلف خالد بن معدان والحسن والضحاك وقتـادة ،واسـتدلوا بعمـوم األحاديـث يف
( )1حاشية القونوي ،)186/20( :وانظر :التحرير والتنوير ،)56/9( :وهذا على قول أهنم كانوا أهل أوثان.
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خــروج الموحــدين مــن النــار ،ورجــح هــذا القــول ابــن عطيــة وأبــو حيــان وابــن كثيــر
والشنقيطي  ،وقد أجيب بأنه مخالف لسـياق اآليـة فهـو خطـاب للكفـار الـذين هـم
أولياء للشيطان وقد يكون منهم بعض الموحدين لكنها لزاما ارتبطت بـبعض الكفـار
فال يصح حينئذ قصر المشيئة على المسـلمين ،ثـم إن الخطـاب يف اآلخـرة ولـيس يف
الدنيا ،كما هو اهر اآلية وسياقها.
الثايف :أن المدة التي استثناها ما بين بعثهم من قبورهم إلى حساهبم وقـد اختـاره
الطربي والزجاج والنحاس ،وقد أجيب أن هـذه المـدة قـد سـبقت الخلـود يف النـار
فال معنى الستثنائها وال يصح استثناء المعدوم من الموجود.
القول الثالث :أن المراد باالستثناء األوقات التـي ينقلـون فيهـا مـن عـذاب النّـار
إلى عذاب الزمهرير ،فيكون قوله( :إال ما شـاء اهلل) مـن أشـد الوعيـد ،مـع هتكـم هبـم
لخروجــه يف صــورة االســتثناء الــذي فيــه إطمــاع ،واالســتثناء علــى هــذا يف أحــوال
تصريفهم يف العذاب أو تركهم على حالهم األولـى فهـو مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه
ضده ،وهو اختيار الزمخشري والطيبي وابن عاشور.
القول الرابع :هـم القـائلون بفنـاء النـار ،وأن االسـتثناء عـام للمسـلمين والكفـار
المخلــدين ،ونقــل ذلــك عــن عــدد مــن الصــحابة مــنهم عمــر بــن الخطــاب وابــن
( )1انظر :تفسير البغوي ،)108/2( :المحرر الوجيز ،)345/2( :البحر المحـيط ،)645/4( :دفـع إيهـام
االضطراب ،للشنقيطي.)197( :
( )2انظر :مجموع الفتاوى.)192/16( :
( )3انظــر :تفســير الطــربي ،)117/12( :معــاين القــرآن للزجــاج ،)236/2( :معــاين القــرآن للنحــاس:
(.)291/2
( )4انظر :مباحث التفسير للسمعاين ،)130( :مجموع الفتاوى.)192/16( :
( )5انظر :الكشاف ،)66/2( :حاشية الطيبي ،)246/6( :التحرير والتنوير.)72/8( :
( )6عزى ابن القيم أثر عمر إلى عبد بن حميد يف تفسيره ،وذكر سنده وصححه ،وأطـال يف نسـبة القـول إلـى
عــدد مــن الصــحابة والتــابعين ،وعــزاه الســيوطي إلــى ابــن المنــذر ،انظــر :حــادي األرواح البــن القــيم:
( ،)742-734/2الــدر المنثــور للســيوطي ،)478/4( :وضــعفه الصــنعاين واأللبــاين لالنقطــاع بــين
الحسن البصري وعمر ،ومرسالت الحسـن مـن أضـعف المراسـيل .انظـر :رفـع األسـتار إلبطـال أدلـة

=
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مسعود وأبو هريرة  ،وهذا القول فيه نظر ،وقد حكى عـدد مـن العلمـاء اإلجمـاع
علــى دوام النــار مــنهم الرازيــان أبــو حــاتم وأبــو زرعــة والاللكــائي والعكــربي وابــن
حزم ،وأما اآلثار الواردة عن الصحابة فقد ضعف الصنعاين أسانيدها يف مؤلف عن
فناء النار ،والصحيح منها غير صريح ،والنصوص الشرعية اهرة يف خلود الكفار يف
النار ودوامها وخروج المسلمين منها ،وهذا القول ال يفرق بينهما ،قال عليه الصـالة
والسالم( :أما أهل النار الذين هم أهلهـا ،فـإهنم ال يموتـون فيهـا وال يحيـون ،ولكـن
ناس أصابتهم النـار بـذنوهبم فأمـاهتم إماتـة حتـى إذا كـانوا فحمـا ،أذن بالشـفاعة).
وهـو نـص يف المســألة ال يجـوز مخالفتــه ،وقـد أطــال الشـنقيطي يف ذكــر األدلـة علــى
بطالن هذا القول بما ال يدع شكا يف ذلك.
والــذي يظهــر أن القــول األول أقــرب األقــوال لموافقتــه للنصــوص يف إخــراج
الموحدين من النار ،وأما الجواب عنه أن ذلك متعلـق بالكفـار المخلـدين فقـط فـال
دليل عليه ،بل قد يشمل أيضا الموحدين غير المخلدين ،وتدل عليه األدلة العامـة يف
خروج الموحدين وخلود الكفار ،وقول الزمخشري له حظ كبير من النظر والصواب
=

القائلين بفناء النار ،للصنعاين :تحقيق الشيخ ناصر الدين األلباين.)67-65( :

( )1أخرج أثر ابن مسعود الطربي يف تفسيره ،)484/15( :ولم يذكر الطربي سـنده بـل قـال( :حـدثت عـن
ابن المسيب )..فهو أثر منقطع ،وضعفه الصنعاين واأللباين رفع األستار.)75( :
( )2وأخرج أثر أبي هريرة إسحاق بن راهويه يف مسائل حرب ،)429( :وصححه األلبـاين ،ولفظـه( :ليـأتين
على جهنم زمان ليس فيها أحد) ،قال عبيداهلل بن معاذ أحد رواة األثر :كان أصحابنا يقولـون عـن قـول
أبي هريرة :يعني :به الموحـدين ،فهـذا تفسـير لألثـر مـن أحـد الـرواة لتقـرر ذلـك عنـدهم يف دوام النـار
وعدم فنائها .رفع األستار.)75( :
( )3انظــر :أصــول اعتقــاد أهــل الســنة لاللكــائي ،)199/1( :اإلبانــة للعكــربي ،)208( :الــدرة فيمــا يجــب
اعتقاده البن حزم ،)27( :تلبيس الجهمية ،البن تيمية.)581/1( :
( )4انظر :رفع األسـتار إلبطـال أدلـة القـائلين بفنـاء النـار ،للصـنعاين ،وحقـق الكتـاب الشـيخ ناصـر األلبـاين
وحكــم علــى اآلثــار بالضــعف أيضــا أو عــدم الصــراحة يف المســألة ،والحــديث رواه مســلم يف كتــاب
اإليمان ،باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين ،برقم.)185( :
( )5انظر :دفع إيهام االضطراب.)200( :
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لقلة االعرتاض عليه ولموافقته لسياق اآليـة ،وألن اآليـة مـن خطـاب اآلخـرة ولـيس
الدنيا ،وواليـة الشـيطان ال تكـون إال للكفـار المخلـدين دون أهـل اإليمـان ،ويكـون
المراد باالستثناء :التهكم هبم واإلطماع ثم التأييس فيكون من تأكيد الشيء بما يشـبه
ضده ،وهـو مـن أشـد الوعيـد والتحـذير إذ أطمعهـم يف زوال العـذاب ثـم نقلهـم إلـى
أحوال أخرى مـن العـذاب ،علـى طريقـة المباغتـة لهـم والمفاجـأة بخـالف مـا كـانوا
يظنون وكان ذلك على سبيل التهكم هبم والسخرية.
اآليـــة الحاديـــة عشـــرة :ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﱠ [األعراف. ]40 :
هذه اآلية مما تتكرر كثيرا يف كتب المفسرين حتى غدت مثال مرسال يف التعليـق
بالمحال ،وتأكيد الشيء بما يشبه ضده ،والمعنى :أن الكفار ال يدخلون الجنـة حتـى
يدخل ما هو م َثل يف عظم الجرم وهو الجمل الكبير فيما هو مثل يف الضيق وهو ثقب
اإلبرة ،وذلك ال يكون فالمراد تأكيد النفي أو تأبيده.
ويكاد يتفق المفسرون أن هذا األسلوب من تأكيد الشيء بما يشبه ضده فهو من
التعليق بالمحال ،فجسم الجمل أعظم األجسـام وثقـب اإلبـرة أضـيق المنافـذ فكـان
ولوج الجمل يف ذلك الثقب الضيق محاال فلما وقف اهلل تعالى دخولهم الجنـة علـى
حصــول هــذا الشــرط وكــان هــذا شــرطا محــاال وثبــت يف العقــول أن الموقــوف علــى
المحال محال فوجب أن يكون دخولهم الجنة مأيوسا منه قطعا.
وهو نفي مغيا بمستحيل فقـد جعـل النتفـاء دخـولهم الجنـة امتـدادا مسـتمرا ،إذ
جعل غايته شيئا مستحيال ،وهو أن يلج الجمل يف سم الخيـاط ،وضـرب المثـل هبـذا
أبلع يف قطع طمعهم وتأييسهم من إرسال الكالم وإطالقه يف النفي ،والعرب تضـرب
( )1انظر :تفسير الطربي ،)434-424/12( :تفسير الرازي.)240/14( :
( )2انظـــر :الكشـــاف ،)493/1( :تفســـير الـــرازي ،)240/14( :تفســـير المـــاوردي ،)223/2( :البحـــر
المحيط ،)51/5( :الدر المصون ،)637/3( :التحرير والتنوير8( :ب.)127/
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هذا للمبالغة  ،قال الشاعر:
أتيت َأهلِي ** َو َص َار ال َق ُار كال َّل ِ
الحلِ ِ
يب
اب ُ
بن َ
إِ َذا َشاب ا ْل ُغ َر ُ
واألسلوب ورد بطريق اإلطماع ثم التأييس فقد نفى دخول الكفـار الجنـة أو أن
تفتح لهم أبواب السماء عند موهتم ،ثم علقه بحرف الغايـة (حتـى) فتوهمـوا اسـتثناء
الدخول ولو بعد زمان من دخول الجنة ،ثم أردفه بأمر يعلـم العقـالء اسـتحالته وهـو
دخول الجمل إلى ثقب اإلبـرة فكـان نوعـا مـن الـتهكم هبـم ،وعلمـوا بـذلك التعليـق
المحال أن دخولهم الجنة محال.
اآليــــــة الثانيــــــة عشــــــرة :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ [التوبــــة:
 ]47تبين هذه اآلية يف صفات المنافقين وأثرهم السيء يف القتال مع المسلمين فبـين
اهلل أنــه لــو خــرج هــؤالء المنــافقون لــم يزيــدوكم بخــروجهم فــيكم إال فســا ادا ومكــرا
وإرجافا واختالفا.
وقد اختلف المفسرون يف االستثناء يف قوله :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ هل هو
من االستثناء المتصل أو المنقطـع؟ وبنـاء عليـه اختلفـوا هـل هـو مـن أسـلوب تأكيـد
الشيء بما يشبه ضده ،وذلك على قولين:
القول األول :أن االستثناء يف قوله( :إِ َّال َخ ا
باال) من غير جنس المستثنى منه ،فهو
من االستثناء المنقطع ،وهذا قول من قدّ ر أنه لم يكـن يف عسـكر رسـول اهلل  خبـاال
لعدم وجود المنافقين ،فيزيـد المنـافقون فيـه ،فكـأن المعنـى :مـا زادوكـم خيـرا لكـن
فسادا وضررا فيكون االستثناء بمعنى االستدراك ،وهذا القول قدمه ابن عطية.
مفرغ ألن المستثنى منه غير مذكور ،وإذا لم يذكر وقـع
القول الثايف :أن االستثناء هنا ّ
( )1أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء يف قصة ولم يذكر قائله ،)289/7( :وانظر :الماوردي.)223/2( :
( )2انظر :تفسير الطربي ،)278/14( :البحر المحيط.)429/5( :
( )3انظر :المحرر الوجيز.)40/3( :
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االستثناء من أعم العام الذي هو الشيء الذي يعم الخير والشر ،فيكون االسـتثناء متصـال
ألن العسكر يف غزوة تبوك كان فـيهم المنـافقون ولهـم ال محالـة خبـال فلـو خـرج هـؤالء
لزاد الخبال والفساد ،ويكون المعنى :لو خرج فيكم هؤالء المنافقون ما زادوكم شـيئا إال
فسادا وضررا ،وقد رجح هذا القول الزمخشري والبيضاوي والـرازي والسـمين الحلبـي
والخفاجي وأبو السعود وصـرح ابـن عاشـور أنـه علـى هـذا القـول واالسـتثناء مـن تأكيـد
الشيء بما يشبه ضده إذ قال( :ما زادوكم قوة أو شيئا مما تفيد زيادته يف الغزو نصـرا علـى
العدو ،ثم استثني من المفعول المحذوف الخبال على طريقـة الـتهكم بتأكيـد الشـيء بمـا
يشبه ضده فإن الخبال يف الحرب بعض من عدم الزيادة يف قوة الجيش ،بل هو أشد عـدما
للزيادة ،ولكنه ادعي أنه من نوع الزيادة يف فوائد الحـرب ،وأنـه يجـب اسـتثناؤه مـن ذلـك
النفي ،على طريقة التهكم).
واألقــرب مــن القــولين هــو القــول الثــاين ألن االســتثناء المنقطــع هــو أن يكــون
المستثنى من غير جنس المستثنى منه ،كقولك :ما زادوكم خير اا إال خباال ،والجـيش
كان فيهم المؤمن والمنافق ،ففيهم الخير والشر ،والمستثنى منـه يف هـذا الكـالم غيـر
مذكور ،وإذا لم يذكر وقع االستثناء مـن أعـم العـام الـذي هـو الشـيء ،فكـان اسـتثناء
متصالّ ،
أعم العام ،كأنه قيل :ما زادوكم شيئًا إال خبـاال ،وقـد ورد
ألن الخبال بعض ّ
ّ
النبي عليه الصالة والسالم لما خرج ،ضرب عسكره علـى الثن َّيـة،
يف سبب نزولها أن ّ
ُ
بي ،فضرب عسكره على أسفل من ذلك فلمـا سـار عليـه الصـالة
وخرج عبد اهلل بن أ ّ
والسالم تخ َّلف ابن ُأبي فيمن تخ َّلف من المنافقين ،فنزلت اآلية .فدل على خروج
المنافقين مع المؤمنين ثم انسحاهبم بعد ذلك ،وبذلك فإن األقرب أنه مـن االسـتثناء
المتصل القتضاء المعنى ذلك االستثناء ،وهو من تأكيـد الـذم بمـا يشـبه المـدح ففـي
()1التحريــر والتنــوير ،)216/10( :وانظــر :الكشــاف ،)276/2( :تفســير البيضــاوي ،)83/3( :تفســير
الرازي ،)63/16( :الدر المصون للسمين الحلبي ،)59/6( :حاشية الشـهاب الخفـاجي،)71/4( :
تفسير أبي السعود.)330/3( :
( )2تفسير الطربي.)280/14( :
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هذا األسلوب توكيد من جهة أنه كدعوى الشيء ببينـة إذ ُعلـق نقـيض المـدّ َعى وهـو
خروجهم للنصرة بالمحال وهو كون الخبال من النصـرة ،والمعلـق بالمحـال محـال
فزيادة قوتكم بخروجهم محال ،وبيان ذلك أن المؤمنين كانوا يتمنون رفقتهم وعـدم
تخلفهم لنصرهتم فأنبأهم اهلل خـربا غيبيـا طمـأن قلـوهبم بطريـق القصـر والتأكيـد بـأن
قتالهم معهم وخروجهم لن يزيدهم إال فسادا ووهنا ،ويتضـمن ذلـك ذمـا للمنـافقين
بما يشبه المدح لهم فإن ذكر الزيادة عنـد نعـت خـروجهم مـع المـؤمنين كـان موهمـا
بالمـدح لكنـه أردفـه جـل وعـال بالـذم فكـان توكيـدا للوصـف الثابـت عـنهم يف فسـاد
خروجهم للقتال ،وجاء ذلك على سبيل المباغتة فكان أبلع يف الـذم والعيـب ،فتأمـل
يف بديع هذا األسلوب وجمعه بين التثبيت للمؤمنين وكشف خـالل المنـافقين بـأبلع
أســلوب يف الــذم ،وأن اختيــار اهلل للجــيش بعــدم خــروج المنــافقين كــان خيــرا مــن
اختيارهم ألنفسهم وذلك من لطف اهلل بأهل اإليمان.
اآلية الثالثة عشرة :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱠ

[التوبة.]74 :

نزلت يف بعض المنافقين لما تكلمـوا يف النبـي  فلمـا بلغـه ذلـك حلفـوا لـه بـاهلل مـا
قالوا ذلـك ،وهمـوا بقتلـه يف غـزوة تبـوك فأنجـاه اهلل مـن مكـرهم ،ومـا أنكـر عليـه هـؤالء
المنافقون وعابوا من أمر اإلسالم شيئا يقتضي النقمة والكفر والهم باالنتقام إال إغنـاء اهلل
تعالى إياهم ورسوله من فضله تعالى بالغنائم .قال الكلبي :كانوا قبل قدوم النبـي  يف
ضـنك مــن العـيش ،ال يركبــون الخيــل وال يحـوزون الغنيمــة ،فلمــا قـدم علــيهم النبــي 
استغنوا بالغنائم ،وهذا األسلوب من تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم إذ ورد النفـي عـن
( )1تفسير الطربي ،)364/14( :قيل :الذي حلف بين يديه :ابن أبي بن سلول ،وقيل :الجالس بن سويد.
( )2تفسير الطربي ،)366/14( :تفسير البغوي.)75/4( :
( )3انظر :حاشية الشهاب ،)345/4( :روح المعاين ،)329/5( :التحرير والتنوير.)270/10( :
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سبب نقمتهم علـى أهـل اإليمـان ثـم أتبعـه االسـتثناء فكـان مقتضـيا لـذكر سـبب أفعـالهم
ونقمــتهم فلــم يــذكر إال أهنــم أغنــوهم مــن فقــر وعالــة وحصــل لهــم األمــن بعــد خــوف
وحروب ،وهذه النعمة تستحق الشكر والحمد ال الكفر والجحود والنقمة.
وتقــدم نظيــر هــذا األســلوب يف قولــه :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [المائدة ]59 :وهو من باب قولهم :ما لـي
عندك ذنب إ َّ
ال أين أحسنت إليك ،أي :إن كـان َثـ َّم ذنـب فهـو هـذا ،فهـو مـن أسـلوب
التهكم هبم والتعجب من حالهم ،فما من سيئة قدمها اإلسالم لهم ينقمون عليه هـذه
النقمة من أجلها ،اللهم إال أن يكون الغنى الذي غمرهم بعد اإلسالم ،والرخاء الذي
أصاهبم بسببه هو ما ينقمون" ،وهو تسفيه لهم ،واستنكار لهذا المنكر الذي هم فيـه،
وأهنـم لــم يتخــذوا هـذا الموقــف المنحــرف اللئــيم مـن اهلل ورســولهّ ،إال لمــا أفــاء اهلل
ورسوله به عليهم من فضـله ،وهكـذا أصـحاب الطبـاع السـيئة ،والنفـوس المريضـة،
تنقلب حقائق األشياء عندهم ،فإذا النور الم ،والحق باطل ،والنعمة نقمة"  ،قـال
القشيري أبو نصر :قيل للبجلي أتجد يف كتاب اهلل تعالى اتـق شـر مـن أحسـنت إليـه؟
قال نعم ،ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ.
اآلية الرابعة عشرة :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱠ [التوبة ]95 :المراد باآلية :سيحلف المنافقون المتخلفون عن تبوك إذا

انصرفتم إليهم ﱡﭐﱨ ﱩﱪ ﱠ إعراض صفح وإعذار ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱠ

إعراض إهانة واحتقار ،وخلوهم وما اختاروا ألنفسهم من الكفر والنفاق ،فالمعاتبة
ال تنفع فيهم وال تصلحهم.
( )1انظر :تفسير الرازي ،)105/16( :البحر المحيط.)465/5( :
( )2التفسير القرآين للقرآن ،لعبد الكريم الخطيب ،)847/5( :وانظر :التحرير والتنوير.)270/10( :
( )3تفسير القرطبي.)208/8( :
( )4انظر :تفسير الطربي ،)425/14( :الكشاف ،)302/2( :المنار.)4/11( :
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وقد ذكر ابن عاشور أن اآلية تضمنت األسلوب البالغي :تأكيد الشيء بما يشبه
ضده ،ووجه ذلك" :أنه ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضـوب عليـه الطالـب بأنـه
أجيبت طِ ْلبته حتى إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلـوب فصـار يأسـا
ألهنــم أرادوا اإلعــراض عــن المعاتبــة باإلمســاك عنهــا واســتدامة معــاملتهم معاملــة
المسلمين ،فإذا هبم يواجهون باإلعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد ممـا
حلفوا للتفادي عنه فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده".
وأشار عدد من المفسرين إلى هذا المعنى يف أثناء بياهنم لآلية وإن لـم يصـرحوا
هبذا االصطالح ،فإن األمـر بـاإلعراض عـنهم أوهـم المنـافقين بالصـفح والعفـو بعـد
حلفهم ،ثم باغتهم بتعليل اإلعراض أهنم لـن ينتفعـوا بالمعاتبـة لرجسـهم ألن خبـث
باطنهم رجس روحاين ،فكمـا يجـب االحـرتاز عـن األرجـاس الجسـمانية ،فوجـوب
االحرتاز عن األرجاس الروحانيـة ،خوفـا مـن سـرياهنا إلـى اإلنسـان ،وحـذرا مـن أن
يميل طبع اإلنسان إلى تلك األعمال ،وهذا المثال من األمثلة التي تدل على أن تأكيد
الشــيء بمــا يشــبه ضــده قــد يغلــب عليــه أســلوب االســتثناء أو االســتدراك ،ولكنــه ال
يقتصــر عليــه كمــا ذكــره بعــض البالغيــين ،بــل قــد يــدل عليــه المعنــى والســياق دون
االستثناء واالستدراك.
اآليـــة الخامســـة عشـــرة :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ [التوبة.]110 :
تصــف هــذه اآليــة صــفات المنــافقين ،والمعنــى :ال يــزال بنيــان أو هــدم مســجد
وكفرا وغيظا يف قلوهبم ،إال أن تتصدع قلوهبم فيموتوا أو
ضرارا
هؤالء الذين اتخذوه
ا
ا
يتوبوا واهلل عليم ببواطن هؤالء المنافقين.
( )1التحرير والتنوير.)8/11( :
( )2انظر :تفسير البيضاوي ،)94/3( :البحـر المحـيط ،)490/5( :المنـار محمـد رشـيد رضـا،)6/11( :
التحرير والتنوير.)8/11( :
( )3انظر :تفسير الطربي ،)494/14( :المحرر الوجيز البن عطية ،)86/3( :الكشاف.)313/2( :
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هذا مجمل تفسير اآلية على خالف بين المفسرين يف بعـض ألفا هـا وأسـلوهبا،
وموافقته ألسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده وذلك على قولين:
األول :أن المــراد بالريبــة هــو الشــك والكفــر الحاصــل يف قلــوهبم إال أن تقطــع
قلوهبم بالموت  ،وأ ّما ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقيـة فيهـا متمكنـة ،هـذا قـول
الجمهور :ابن عباس ومجاهد والضحاك ،ورجحه الطربي وابن عطية  ،والمستثنى
اليزال بنياهنم محل شك وكفر يف قلوهبم يف ِّ
ُ
كل وقت وحال
منه محذوف ،والتقدير:
إ َّ
ال وقت تقطيع قلوهبم للموت.
وجوز الزمخشري والبيضاوي أن يكون ذلك تصويرا ومجـازا عـن زوال الريبـة فـال
ّ
تزول عنهم حتى تتفرق قلوهبم وتتقطع قطعـا وأجـزاء بحيـث ال يبقـى لهـا قابليـة اإلدراك
واإلضمار ،وهو يف غاية المبالغة عن تمكن الريبة مـن قلـوهبم ،وهـو مجـاز عـن المـوت،
ولذلك فقد جوزا أيضا المعنى الحقيقي الذي ذكره الجمهور .وذهب ابن عاشـور إلـى
أن االستثناء ورد على سبيل التهكم ،فإن أي ريبة وشك هي باقيـة متمكنـة يف قلـوهبم أبـدا
إال أن تقطع قلوهبم منهم وما هـي بمقطعـة فإنـه مـن تعليـق الشـيء بالمحـال كمـا يف قولـه
تعالى :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [األعراف ،]40 :والمعلق
على المحال محال  ،وهي على ذلك من تأكيد الشـيء بمـا يشـبه ضـده ،وهـذا األسـلوب
هو الزم قول الجمهور إذ علق القرآن زوال الريبة من قلوهبم بموهتم على سـبيل الحقيقـة
أو تفرق قلوهبم قِ َطعا على سبيل المجاز ،ويكون على هذا األسلوب إطماع للمنافقين يف
زوال الشك والكفر من قلوهبم وقبـول تـوبتهم ثـم تأييسـهم مـن ذلـك بعـد االسـتثناء بأنـه
معلق بتفرق قلوهبم قطعا فأجيبوا بخالف نهم من قبول التوبة والرحمة ،وإنما جاء هبـذا
( )1انظر :تفسير الطربي ،)494/14( :المحرر الوجيز البن عطية ،)86/3( :المنار لمحمـد رشـيد رضـا:
(.)38/11
( )2الـــدر المصـــون للســـمين ،)127/6( :وانظـــر :اللبـــاب يف علـــوم الكتـــاب ،البـــن عـــادل الحنبلـــي:
(.)214/10
( )3انظر :الكشاف ،)313/2( :تفسير البيضاوي ،)98/3( :حاشية الطيبي.)371/11( :
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الوعيد والتأييس من الرجوع لعظم نكاية المنافقين يف اإلسالم وندرة توبتهم لمخـالطتهم
للنبي عليه الصالة والسالم والصحابة مع عدم انتفاعهم به فلم يـزدهم إال عـداء لإلسـالم
وحقدا وبغضا له.
القــول الثــايف :أن المــراد تــوبتهم ونــدمهم حتــى تتقطــع قلــوهبم أســفا وحزنــا علــى
تفريطهم ،وهـو قـول سـفيان ،وقـد ذكـره الزمخشـري والبيضـاوي والـرازي ،ورغـم إن
اآلية جاءت يف سياق الذم للمنافقين وأن هذا القول مخالف لظاهر اآلية ،ولقول جمهـور
السلف إال أنه يمكن حمل اآلية على هذا القول أيضا دعو اة للمنافقين إلى التوبة النصـوح
التــي تنصــدع منهــا قلــوهبم نــدما وأســفا لعظــيم فســادهم يف األرض بمعــاداة النبــي ،
وبالرتصــد لــه ببنــاء هــذا المســجد إليقــاع الضــر بــالمؤمنين ومحاربــة نبيــه عليــه الصــالة
والسالم ،ويمكن حمل اآلية على ذلك على القولين لعدم التعارض بينهما.
اآليــة السادســة عشــرة :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱠ [يــونس ]35 :يــأمر
اهلل تعالى نبيـه  أن يخاطـب المشـركين علـى سـبيل االسـتفهام التقريـري :هـل مـن
شــركائكم الــذين تــدعون مــن يرشــد ضــاال مــن ضــاللته ببيانــه وإرشــاده ،أو بإلهامــه
ائرا،
وتوفيقه ،فإهنم ال يقدرون أن يدَّ عوا أن آلهتهم وأوثاهنم ُترشد ضاال أو هتـدي حـ ا
وذلك أهنم إن ا َّدعوا ذلك لها أكذبتهم المشاهدة.
وقد اختلف المفسرون يف االستثناء يف قولـه :ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱠ

وموافقة أسلوهبا لتأكيد الشيء بما يشبه ضده على قولين:
القول األول :أن الشركاء من األصنام واألوثان ال يهتـدون بأنفسـهم وال يهـدون
غيرهم وهـذا قـول مجاهـد ورجحـه جمهـور المفسـرين ،وهـذا علـى قـراءة جمهـور
( )1انظر :تفسير ابن أبـي حـاتم ،)1886/6( :الكشـاف ،)313/2( :تفسـير البيضـاوي ،)98/3( :تفسـير
الرازي.)149/16( :
( )2انظر :تفسير الطربي ،)86/15( :الكشاف ،)346/2( :تفسير السعدي.)364( :
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وصف األصـنام بأهنـا
القراء بتشديد الدال على خالف بينهم يف بقية األحرف  ،فقد َ
ال هتتدي إال أن ُتهدى ،واستشكلوا ذلـك :بأهنـا ال هتتـدي وإن ُهـديت ،وأجيـب :أنـه
عاملها يف التعبير عنها بأوصـاف مـن يعقـل ،وذلـك مجـاز وموجـود يف القـرآن ،أو أن
المراد :بالهدى النقل من موضع إلى موضـع ،أي :ال هتتـدي إلـى مكـان إال إذا نقلهـا
الناس ووضعوها يف المكان الذي يريدونه لها.
القول الثايف :أن المراد هم الرؤساء المضلين ،ويكون استثناء متصال ألنه إذ ذاك
يكون فيهم قابلية الهداية والعقل ،بخالف األصنام ،وهذا خالف اهر اآلية وسياقها
إذ وردت يف نفي استحقاق هذه األصـنام للعبـادة مـن دون اهلل ولـيس يف سـياق شـرك
الطاعة كما هو يف اآليات السابقة لها.

وأما على قراءة حمزة والكسائي يف تخفيف الدال( :أم من ال ْيه ِدي)  ،فيكـون

المعنى :أ َّمـن ال يهـدي أحـدا إال أن ُيهـدى ذلـك األحـد هبدايـة مـن عنـد اهلل ،ويكـون
المراد :أشراف المعبودين من المالئكة وعزير وعيسى ألن هداية الغير ال تتصور من
األوثــان والجمـــاد ،وكـــال القـــولين صـــحيح وال تعـــارض بينهمـــا ،والقاعـــدة :إن
القراءتين المتواترتين بمنزلة اآليتين ،وعلى القول إن الشركاء هم األصنام واألوثـان
وهــو قــول مجاهــد فــإن االســتثناء بقولــه :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱠ ﭐنــوع مــن الــتهكم هبــم
وبمعبوداهتم ،قال الزمخشري يف أحد التوجيهين( :وقيل :معناه أم من ال يهتـدي مـن
األوثان إلى مكان فينتقل إليـه إِ َّال َأ ْن ُي ْهـدى إال أن ينقـل ،أو ال يهتـدي وال يصـح منـه
االهتداء إال أن ينقله اهلل من حاله إلـى أن يجعلـه حيوانـًا مكلفـًا فيهديـه) فهـو مـن
المبالغة ومن األسلوب البالغي :تأكيد الشيء بما يشبه ضده  ،ألنه من تعليق األمر
( )1قرا جمهور القراء سوى حمزة والكسائي بتشديد الدال .انظر :السبعة البن مجاهد.)326( :
( )2انظر :تفسير الطربي ،)86/15( :المحرر الوجيز البن عطية ،)119/3( :البحر المحيط.)55/6( :
( )3التيسير ألبي عمر الداين.)122( :
( )4انظر :تفسير البيضاوي ،)112/3( :حاشية القونوي ،)458/9( :روح المعاين.)108/6( :
( )5الكشاف ،)346/2( :وهو أحد القولين الذين نقلهما الطربي يف توجيه اآلية.)88/15( :
( )6انظر :التحرير والتنوير ،)163/11( :تفسير أبي السعود.)144/4( :
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بشيء محال والتعليق بأمر محال يدل على اسـتحالة وقوعـه ،فـال يصـح مـن األوثـان
االهتداء فضال عن هداية غيره إال أن ينقله اهلل من حال الجماد إلى أن يجعله حيوانـًا
مكلفــًا فيهديــه ثــم يهــدي غيــره ،وهــذا تعليــق بالمحــال ،فيتــوهم الكــافر عنــد ورود
االستثناء اإلطماع يف الهداية ِ
فير ُد بعدها خالف ذلك من وجـوب نقـل هـذه األصـنام
للعقل حتى يهدوا غيرهم أو يهتدوا بأنفسهم ،وهو هتكم هبم لعلمهم باستحالة نقلهم
للحيوانية التي تؤهلهم للعقل فعلق األمر بالمحال فدل على استحالة اهتدائهم فضال
عن هدايتهم لغيرهم.
اآلية السابعة عشرة :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱠ [يونس]61 :

يخــرب تعــالى ،عــن عمــوم مشــاهدته ،واطالعــه علــى جميــع أحــوال العبــاد يف
حركاهتم ،وسكناهتم ،وأنه ال يغيب عنـه شـيء يف األرض وال يف السـماء ،ويف ضـمن
هذا ،الدعوة لمراقبته على الدوام.
وقد ذكر المفسرون أقواال يف االستثناء والمراد به ،وهل هو من تأكيد الشيء بما
يشبه ضده ،وذلك مبني على معنى وتوجيه القراءتين يف اآلية :األولـى :قـراءة حمـزة
ـغر مــن ذلــك وال أكـربُ) وتكــون علــى العطــف علــى محــل
بــالرفع يف قولــه( :وال أصـ ُ
( ُ
مثقال) إذ هو مرفوع بالفاعلية وحرف الجر (من) زائد فيه كقولك :ما قام من رجـل
وال امــرأة ،بجــر (امــرأة) ورفعهــا ،واستشــكل الزمخشــري هـذا التوجيــه ،ألنــه يصــير
التقدير :إال يف كتاب مبين فيعزب ،وهـو كـالم ال يصـح ،وأجيـب عـن اإلشـكال بـأن
قوله( :إال يف كتاب مبين) هو استثناء منقطع ،فيكون المعنى :لكـن جميـع األشـياء يف
يعـزب عنـه شـيء منهـا ،أو يكـون اسـتثناء مفرغـا فيكـون متصـال،
كتاب مبين فكيـف ُ
( )1انظر :الكشاف ،)346/2( :تفسير أبي السعود ،)144/4( :التحرير والتنوير.)162/11( :
( )2انظر :تفسير الطربي ،)116/15( :تفسير السعدي.)367( :
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وتقديره :من عموم أحوال عزوب أصغر الذرة وأكربها ،ويكون من تأكيد الشيء بما
يشبه ضده.
الثانيــة :قــراءة الجمهــور بالنصــب فيهمــا :ﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ

ِ
بالفتحـة؛
وتكون على العطف على (ذرة) المجرور أو على لفظ (مثقال) ،وإنما كان

أل َّنــه ممنــوع مــن الصــرف للــوزن والوصــف ،واستشــكل العطــف باإلشــكال الســابق
وأجيب بالجوابين السابقين.
وما ذكرته هو قول جمهور المفسرين ،ولم يستشكلوا هذا ،وحمل الزمخشـري
قراءة الرفع على االبتداء دون العطف ،وقراءة النصب على نفي الجنس دون العطف
فتكون لالبتداء أيضا لدفع اإلشكال المذكور يف االستثناء  ،ويمكـن دفـع اإلشـكال
علــى توجيــه الجمهــور بــأن االســتثناء متصــل :مــن عمــوم أحــوال العــزوب عــن اهلل،
ويكون على ذلك من تأكيد الشيء بما يشبه ضده ،فيكون المعنى :ال يغيب عنه شيء
ال صغير وال كبير إال ما يف اللوح أو يف علمه إن عد ذلك من العزوب فهـو العـزوب،
ومعلوم أنه ليس من العزوب قطعا فإذن ال يعزب عنه شيء قـط ،إال يف حـال كونـه يف
كتاب مبين ،أي :إال معلومـا مكتوبـا ،ويعلـم السـامع أن المكتـوب يف كتـاب مبـين ال
يمكن أن يعزب عنه ،وهو تأكيد لسعة علمه تعالى وإثبات لمرتبتين من مراتب القدر
هما العلم والكتابة ،وقد حصل هذا باألسلوب البليـع الـذي لـم يثبـت صـفة علـم اهلل
تعالى فحسب بل أثبت بعد االستثناء كتابته لكـل مـا يكـون ويقـدره يف الكـون ،فكـان
من تأكيد الشيء بما يشبه ضده ،أو أنه من االستثناء المنقطع ويكون االستثناء بمعنى
االستدراك ،أي :لكنه حاضر يف كتاب ،وهو مفيد أيضـا لألسـلوب البالغـي يف تأكيـد
( )1انظــر :الســبعة البــن مجاهــد ،)328( :المحــرر الــوجيز ،)128/3( :البحــر المحــيط،)79/6( :الــدر
المصون للسمين.)231/6( :
( )2انظر :السبعة البن مجاهد ،)328( :المحرر الوجيز ،)128/3( :البحر المحيط.)79/6( :
( )3انظـــر :الكشـــاف ،)264/2( :تفســـير البيضـــاوي ،)117/3( :حاشـــية القونـــوي علـــى البيضـــاوي:
(.)510/9
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الشيء بما يشبه ضده بسعة علم اهلل تعالى وذكر مرتبة الكتابة مع مرتبة العلم.
اآليـــــة الثامنـــــة عشـــــرة :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ

[يوسف]106 :
يصف تعالى يف هذه اآلية أقواما من أهل الشـرك بـإقرارهم بتوحيـد الربوبيـة مـن
الخلق والرزق مع صرفهم العبادة من الدعاء لغيره من األصنام واألوثان ،أو المنافق
يف إيمانه باهلل مع ريائه يف عمله لغيـر اهلل ،وذهـب عـدد مـن السـلف إلـى أن المـراد بـه
الشرك األكـرب ،وذهـب حذيفـة والحسـن أنـه يشـمل الشـرك األصـغر كالريـاء ولـبس
الحلقة والخيط.
وقد استشكل الشنقيطي جعل الشرك حاال لإليمان إذ قوله :ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ

حــال لعاملهــا وصــف لصــاحبها ،وعليــه فــإن عامــل هــذه الجملــة الحاليــة الــذي هــو
"يؤمن" مقيد هبا ،فيصير المعنى تقييد إيماهنم بكوهنم مشركين ،وهو مشكل لما بين
اإليمــان والشــرك مــن المنافــاة ،وهــذا اإلشــكال مبنــي علــى أن المــراد بالشــرك هــو
الشـرك األكـرب فقــط ،واآليـة يف اهرهـا تعــم نـوعي الشـرك األكــرب واألصـغر ،وهمــا
قــوالن للســلف يف اآليــة كمــا تقــدم ،وال تعــارض بينهمــا ،والقاعــدة :إن األصــل يف
األلفاظ الحمل على العموم مـالم يـرد دليـل علـى التخصـيص ،فيحمـل علـى نـوعي
الشرك ،وقد ذهب ابن عطية والشنقيطي إلى أن المراد باإليمان هنـا اإليمـان اللغـوي
فقط الذي بمعنى التصديق دفعا لإلشكال من استحالة اجتماع اإليمان الشرعي مع
الشرك األكرب ،واألقرب كمـا تقـدم حمـل الشـرك علـى القـولين معـا ،فيكـون توجيـه
( )1انظر :تفسير الـرازي ،)274/17( :حاشـية الطيبـي ،)285/11( :روح المعـاين ،)137/6( :التحريـر
والتنوير.)214/11( :
( )2انظــر :تفســير الطــربي ،)286/16( :وانظــر :تفســير ابــن أبــي حــاتم ،)2208/7( :موســوعة التفســير
بالمأثور.)801/11( :
( )3انظر :أضواء البيان للشنقيطي.)219/2( :
( )4انظر :المحرر الوجيز ،)285/3( :أضواء البيان.)219/2( :
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الشنقيطي على المعنى اللغوي لإليمان وهو مجرد التصديق وهو اإليمان بربوبية اهلل
تعالى ،وهو جواب لمعنى الشرك األكرب ،ويكون حينئذ المراد بالشرك :األكرب لعـدم
إمكان اجتماعه باإليمان الشرعي كما هـو صـنيع مشـركي العـرب ،أو يكـون المـراد:
المعنى الشرعي لإليمان ،ويكون المراد بالشرك :األصغر إلمكان اجتماعه باإليمـان
الشرعي ،وذهب إلى ذلك الجمع بين القولين ابن القيم إذ قال يف جـواب لـه( :ﱡﭐ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ أثبـــت لهـــم اإليمـــان بـــه مـــع مقارنـــة
الشرك ،فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم مـن اإليمـان بـاهلل،
وإن كــان معــه تصــديق لرســله ،وهــم مرتكبــون ألنــواع مــن الشــرك ال تخــرجهم عــن
اإليمان بالرسل وباليوم اآلخر ،فهؤالء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب
الكبائر ،وشركهم قسمان :شرك خفي ،وشرك جلي ،فالخفي قـد يغفـر ،وأمـا الجلـي
فال يغفره اهلل إال بالتوبة منه ،فإن اهلل ال يغفر أن يشرك بـه) .وقـال القاسـمي بعـد أن
نقل نصوصا يف نوعي الشرك( :وبما ذكر يعلم أن لفظ اآلية يتناول كل ما يصدق عليه
مسمى اإليمان ،مع وجود مسمى الشرك فأهل الشرك األكرب ما يؤمن أكثرهم بأن اهلل
هو الخالق إال وهو مشرك به ،بما يتخذه من الشفعاء ،وما يعبـده مـن األصـنام ،وكـذا
أهل الشـرك األصـغر مـن المسـلمين ،كالريـاء مـثال ،مـا يـؤمن أحـدهم بـاهلل إال وهـو
الخفي).
مشرك به ،بذلك الشرك
ّ

وذكر ابن عاشور عند هذه اآلية األسلوب البالغي تأكيد الشيء بمـا يشـبه ضـده

وأنه أسلوب خرج على وجه التهكم هبم .ويف األسلوب البالغي نكتـة بالغيـة فـإن
االستثناء جاء بتأكيد الذم بما يشـبه المـدح علـى سـبيل الـتهكم والسـخرية هبـم ،فإنـه
وصفهم باإليمان المتضمن للمدح ثم استثنى من اإليمان صفة تناقض أصل اإليمان
( )1مدارج السالكين.)293/1( :
( )2محاسن التأويل للقاسمي ،)230/6( :وانظر :البحر المحيط.)332/6( :
( )3انظر :التحرير والتنوير.)64/13( :
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أو كماله وهو الوصف بالشرك ،فبلع الغاية يف ذمهم وباغتهم بأشـد أوصـاف التشـنيع
علـيهم بعـد أن وصــفهم بـأعظم درجــات العبـادة وهـو اإليمــان ،فكـان ذمــا بمـا يشــبه
المدح فلما كان إيمانا مشوبا بكفر وشرك أفسد سائر عملهـم ،وأحبطـه وجعلـه هبـاء
منثورا إن كان من الشرك الجلي األكرب الذي كان عليه مشـركو قـريش مـن االعـرتاف
بتوحيد الربوبية ،أو أفسد عمله المصاحب وكان أكرب من كبـائر الـذنوب إن كـان مـن
الشرك األصغر الخفـي ،وهـذا األسـلوب البالغـي ينسـجم مـع قـولي الشـرك األكـرب
واألصغر وال يعارضهما فإنه متعلق بالذم بما يشبه المدح ،وال يعكر عليه ذهاب ابـن
عاشور إلى أن اآلية نعت للشرك األكرب دون األصغر ألن الوجـه البالغـي أوسـع مـن
هذا القول فهو متعلق بالذم بما يشبه المدح لمن جمع مـع اإليمـان شـركا سـواء كـان
من الشرك األكرب أو األصغر.
اآلية التاسـعة عشـرة :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ [الرعد]14 :
وردت اآلية يف سياق بيان استحقاق اهلل تعالى للعبادة وحده دون األصنام واألوثـان،
وضرب مثال للكفار الذين يعبدوهنا ويدعوهنا من دون اهلل وأهنم ال ينتفعون بـدعائهم
األصنام بشيء قليل حقير وال كثير إال كما ينتفع باسط كفيه إلـى المـاء بسـ ُطه إياهمـا
إلى الماء من غير أن يرفعه إليه يف إناء ،وهذا قول جمهور السلف علي بن أبي طالب
ومجاهد وقتادة وهو قول الطربي ،أو ال يستجيبون لهم بشـيء إال كباسـط كفيـه إلـى
الماء ليتناول خياله فيه ،وما هو ببالع ذلك ،وهو قول ابن عباس  ،والعرب تضـرب
لمن سعى فيما ال يدركه مثال بالقابض على الماء قال ضابل بن حارث ال ُبرجمي:
ضم ٍ
اء َل ْم َت ِس ْق ُه َأنَامِ ُله
فإنِّي وإ َّيا ُك ْم َو َش ْو اقا إ َل ْي ُك ُم ** َك َقابِ ِ َ
( )1انظر :تفسير الطربي ،)401-399/16( :المحرر الوجيز ،)305/3( :وانظر األقـوال يف زاد المسـير:
(.)489/2
( )2خزانة األدب ،للبغدادي ،)80/4( :وانظر :مجاز القرآن ألبي عبيدة.)327/1( :
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واآليــة تشــبيه تمثيلــي ،شــبه حــال المشــركين يف دعــائهم األصــنام وعــدم اســتجابة
األصنام لهم بشيء بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغـي أن يرتفـع المـاء يف كفيـه المبسـوطتين
إلى فمه ليرويه وما هو ببالع إلى فمه بذلك الطلب فيذهب سـعيه وتعبـه بـاطال ،والمـراد:
ِ
ِ
مفـردات األطـراف فـإن المـا َء يف
مالحظـة التشـبيه يف جميـع
نفي االستجابة قطعا من غير
نفسه شيء نافع بخالف آلهتِهم إال أنه قد خـرج مخـرج الـتهكم هبـم ،وهـو مـن االسـتثناء
المفرغ من عموم األحـوال يف مصـدر االسـتجابة ،فـال تسـتجيب لهـم األصـنام شـيئا مـن
االستجابة إال استجابة مثل استجابة الماء لمن بسـط كفيـه إذ المـاء جمـاد ال يشـعر ببسـط
كفيه وال بعطشه وحاجته ،فقد حذف المستثنى والمستثنى منه ،وهذا االستثناء مـن تأكيـد
الذم بما يشـبه المـدح لألصـنام والمعبـودات إذ ـن المشـركون بعـد نفـي االسـتجابة ثـم
االستثناء أهنا ستذكر حالة من أحوال إجابتهم فأثبت القرآن عجـزهم عـن ذلـك لضـعفهم
فيؤول ذلك إلى نفي االستجابة يف سـائر األحـوال ،وأن غايـة قـدرة المعبـودات هـو القلـة
والعدم فوجه الشبه قلـة الجـدوى والنفـع ،هـذا الوجـه يف التأكيـد مـا ذهـب إليـه الشـهاب
الخفاجي والقونوي وابن عاشور.
ويجوز أن يكون هذا األسـلوب مـن تعليـق األمـر بالمحـال فيكـون محـاال ،أي:
ليس لهم استجابة إال هذه االستجابة الشبيهة باستجابة باسط كفيه إلى الماء ليبلع فاه
إن عدت هذه االستجابة من االستجابة لكنها من تعليق األمـر بالمحـال ألهنـا ليسـت
باستجابة فهذا كإثبـات الـدعوى ببينـة فهـي مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده كقولـه
تعالى :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [األعـراف ،]40 :فنفـي
االستجابة على البت بتصوير أهنم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مبتغاهم أخيب ما
يكون أحد يف سعيه لما هو مضطر إليه وهذا قول أبي السعود وابن سعدي.
( )1انظر :حاشية الخفاجي على البيضاوي ،)230/5( :حاشية القونوي ،)478/10( :التحريـر والتنـوير:
(.)108/13
( )2انظر :تفسير أبي السعود ،)11/5( :تفسير ابن سعدي.)415( :
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وعلى كال القولين فإنه تعالى أطمع الكافرين باستجابة أصنامهم دعاءهم ثـم يأسـهم
مــن ذلــك ببيــان الــدعوى ببينتــه فكــان بيانــا لهــم بحقيقــة هــذه االســتجابة وعجــز هــذه
المعبودات ،وفيه مع تأكيد الذم بما يشبه المدح ،استحالة استجابة هـذه األصـنام وهتكمـا
بالمشركين وباعتقاداهتم الباطلة مـع التشـبيه التمثيلـي البليـع الـذي بـين بـه القـرآن حقيقـة
االستجابة التي تقع من األصنام تجاه عابديها ،وهذه األساليب البالغية اجتمعت إلثبات
أحقية اهلل تعالى بالعبودية والتوحيد دون هذه المعبودات الباطلة.
اآليـــة العشـــرون والحاديـــة والعشـــرون :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ [اإلسراء.]41 :
وقولـــه تعـــالى :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [فاطر.]42 :
يف هاتين اآليتين ورد األسلوب البالغي تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده ،ولـذلك
فقد جمعتهما يف سياق واحـد ،فيخـرب اهلل تعـالى يف اآليـة األولـى أنـه نـوع الحجـج يف
القرآن من جهة إلى جهة ومـن مثـال إلـى مثـال ،فلـم يجعلهـا نوعـا واحـدا ،ومفعـول
صــرفنا محــذوف للعمــوم وهــي هــذه األشــياء أي :صــرفنا األمثــال والعــرب والحكــم
قســم المشــركين قســما
واألحكــام واألعــالم ،ويف اآليــة الثانيــة :يخــرب اهلل تعــالى عــن َ
اجتهدوا فيه باأليمان الغليظة أنه لو أرسل إليهم رسول ليكونن أسـلك لطريـق الحـق
ممن كذب بالرسل من اليهود والنصارى فأرسل اهلل إليهم نبيه ،ولم يـزدهم ذلـك إال
هروبا واستكبارا.
واالستثناء مفرغ من مفعول (زادهم ويزيدهم) المحذوف ،وتقديره :ما أفـادهم
صالحا وحاال إال نفورا فيكون االستثناء مـن تأكيـد الـذم بمـا يشـبه المـدح ألهنـم لـم
يكونوا نافرين من قبل ،والجملة يف موضع الحـال مقصـود منهـا التعجيـب مـن حـال
( )1انظر :تفسير الطربي ،)453/17( :تفسير الرازي ،)345/20( :البحر المحيط.)52/7( :
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ضاللهم مع قوة الداعي إليماهنم ،إذ كانوا يزدادون نفورا من كالم فصل ومن رسـالة
أفضل رسول كان حقيقا بتذكرهم واتعا هم ،وشـأن التفصـيل يف شـأن إثبـات بالغـة
القرآن ومعجزات النبي عليه الصالة والسالم أن يفيـد الطمأنينـة والسـكينة ال النفـور
والبعد ،ولما كان تكرار مواعظ القرآن يقتضي تغير أحوال المرسل إليهم إلى مـا هـو
أحسن كان الظن هبم أن يهتدوا ويزدادوا من الخير إن كانوا على شأن من الخيـر فـإذا
هبم صاروا نافرين من القرآن والنبـي والمـواعظ والمعجـزات التـي تكـررت علـيهم،
وقد ناسب كثـرة اآليـات ومبـالغتهم يف القسـم باالتبـاع ﭐللنبـي عليـه الصـالة والسـالم
وصف المبالغة يف تأكيد إعراضهم عن الحق عند بلوغه إليهم ،فلم يقل :فلما جاءهم
الحق كفروا به أو أعرضـوا ،وإنمـا عـرب بالمبالغـة يف اسـتكبارهم وعلـوهم باالسـتثناء
وحصر موقفهم يف الهروب واإلعراض ،والنفور :مـن صـفات الـدواب مثـل هـروب
الوحشي والدابة بجزع وخشية من األذى ،واستعير هنا إلعراضهم تنزيال لهـم منزلـة
الدواب واألنعام ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [المدثر ،]50 :وكل هـذه األوصـاف
المذمومة للمعرضين عن التذكر بالقرآن واإليمان بالنـذير وردت بعـد االسـتثناء مـن
ال ذم فكان ينتظر السامع المدح لهم باإلقبال والتوبة فإذا هو يظهر عكس ذلـك داللـة
على شدة إعراضهم وقسوة قلـوهبم ،وقـد بلـع هبـم الغايـة يف الـذم خـالف ـنهم مـن
المدح والثناء عليهم عند تكرار األدلة والرباهين.
اآلية الثانية والعشرون والثالثة والعشرون :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ [اإلسراء ، ]89 :وقوله تعـالى :ﱡﭐ ﱱ
ﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ [اإلســــراء .]99 :هاتــــان اآليتــــان شــــبيهتا
األسلوب يف معارضة الكافرين ألمرين عظيمين :وهما إثبات أن القرآن من عنـد اهلل،
( )1انظـــر :حاشـــية الشـــهاب الخفـــاجي ،)34/6( :حاشـــية شـــيخ زاده ،)225/3( :التحريـــر والتنـــوير:
( ،)333/22التفسير القرآين للقرآن لعبدالكريم الخطيب.)492/8( :
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وإثبات البعث بعد الموت ،ووردت اآليتان بأسـلوب تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده،
ولذلك سأجمع الحديث يف الكالم حولها يف سياق واحد.
والمراد منهما :األدلة والرباهين المتكررة على أن القـرآن هـو كـالم اهلل ،وإقامـة
الحجة على الكافرين يف إثبـات البعـث مـن خـالل أدلـة الربوبيـة يف خلـق السـماوات
واألرض ،واآلية الثانية جاءت بأسلوب االستفهام اإلنكاري المشوب بتعجيـب مـن
انتفاء علمهم للبعث مع وضوح دالئله وبراهينه.
والجملـــة يف اآليتـــين يف قولـــه :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ وقولـــه :ﱡﭐ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ جملــة حاليــة ،وهــو اســتثناء مفــرغ مــن عمــوم أحــوال
الظالمين والمعرضين ،ألنه يف قوة :لم يفعلوا ولم يرضوا إال كفورا ،ألن اإلبايـة وإن
كانت فعال مثبتا إال أنه يف معنى النفي فجاز ألجلها حذف المستثنى منه ألنه ال يصـح
حذفها يف الكالم المثبت ،واستثناء الكفور من اإلبايـة تأكيـد للـذم بمـا يشـبه المـدح،
وهو تأكيد يف صورة النقص ،لما فيـه مـن اإلطمـاع بـأن إبـايتهم غيـر مطـردة ،ثـم يـأيت
المستثنى مؤكدا لمعنى المستثنى منه من الكفر والجحود واإلعراض ،وكأنه قيل :ما
قبل أكثرهم إال كفورا ،وفيه من المبالغة ما ليس يف قولهم :أبوا اإليمان ألن فيه زيادة
على أهنم لم يرضوا بخصلة سوى الكفر من اإليمـان ،أهنـم لـم يرضـوا أيضـا بمجـرد
التوقف يف األمر ،بل بالغوا يف عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة اإلباء إال الكفر تنبيها على
أهنم كفروا بما يجب اعتقاده وما دلت عليه الرباهين واألدلة الواضحة التـي ال يأباهـا
إال من بلع الغايـة يف العنـاد والجحـد للحقـائق الظـاهرة البينـة ،وكفـروا نعمـة المـنعم
عليهم فعبدوا غير المنعم ،فكانوا أحرياء مع تغيير األساليب والحجـج والرباهـين يف
اآليــات أن يحصــل لــديهم تقريــرا ورســوخا يف النفــوس ،ومــا ذاك إال ليــزدادوا تــدبر اا
وإذعانا فكان حالهم على العكس ،إذ لم يـزدادوا إال كفـر اا ،ويف هـذا مـا يكشـف عـن
حقيقــتهم ،وأهنــم موصــوفون بــالظلم والكفــر ،لبعــدهم عــن الحــق ،ومكــابرهتم يف
( )1انظر :تفسير الطربي ،)562/17( :الكشاف.)696/2( :
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الحقائق المس ّلمة ،وافرتائهم على اهلل الكذب.
اآلية الرابعة والعشرون :ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ

[الكهف ]29 :وردت هذه اآلية يف سياق وصف شدة عذاب الكفار يف النار ،وقد

ذكر ابن عاشور يف قوله تعالى :ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ أسلوب تأكيد
الشيء بما يشبه ضده ،ووجه ذلك :أن االستغاثة :طلب الغوث وهو اإلنقاذ من
شدة بتخفيف األلم ،وشمل قوله( :يستغيثوا) االستغاثة من حر النار يطلبون شيئا
يربد عليهم ،بأن يصبوا على وجوههم الماء ،أو من شدة العطش الناشل عن الحر
فيسألون الشراب ،وإذا كانوا ال يغاثون إال بماء كدردري الزيت أو من قيح ودم بلع
الغاية يف حره علم من ذلك أهنم ال إغاثة لهم البتة ،ويكون ذلك هتكما هبم ،وهو
أسلوب عربي ،ومنه قول بشر بن أبي حازم:
َغ ِضب ْت تميم َأ ْن ُت َقت ََّل عامِر ** يوم الن ِ ِ
بالص ْي َل ِم
ِّسار ف ُأ ْعت ُبوا َّ
َ
َْ َ
أي :ليس لهم منا إرضاء إال بالسيف ،وهي هبـذا االعتبـار مـن تأكيـد الشـيء بمـا
يشبه ضده ،وسيقت اآلية بأسلوب اإلطماع يف الغوث ثم التأييس بزيادة العذاب بماء
بلع الغاية يف سواده وحرارته بيانا لشدة عذاهبم ،والمعنى اهر االستدراك يف الغوث
خالفا لما كانوا يتوهمون ،وهو على طريقة التهكم هبم وتحقيرهم إذ ذكـرت اإلغاثـة
مما هم فيه من العطش وأريد ما يضاد اإلغاثة ،وهو أن يـؤتى بمـاء كالمهـل إذا قـرب
إليه شوي وجهه وسقطت فروة رأسه وإذا شرب منه قطـع أمعـاءه ،فلـم يـزدهم ذلـك
الصـراخ لهـم،
الماء إال عذابا ونكـاال فـإن استصـرخوا يف النـار طـالبين الغـوث ،كـان ّ
( )1انظـــر :الكشـــاف ،)692/2( :الــــدر المصـــون للســـمين الحلبــــي ،)408/7( :التحريـــر والتنــــوير:
( ،)205/15روح المعاين لآللوسي ،)159/8( :التفسير القرآين للقرآن ،للخطيب.)556/8( :
( )2انظر :التحرير والتنوير.)308/15( :
( )3ديوانه ،)191( :والنسار :ماء لبني عامر ،والصيلم :السيف.
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واإلســراع لنجــدهتم ،هــو أن يســقوا مــاء آســنا ،يغل ـي ،فيشــوى الحـ ّـر المتصــاعد منــه
وجوههم قبل أن يصل إلى أفواههم ،وقد ذكـر هـذا المعنـى يف اآليـة المتضـمن لهـذا
األسلوب :الزمخشري والبيضاوي وشيخ زاده وابن عاشور.
اآلية الخامسة والعشرون :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [الكهف.]49 :
تخرب اآلية عن شدة اإلحصاء لألعمال يوم القيامـة "فتطيـر لهـا القلـوب وتعظـم
من وقعها الكروب ،وتكاد لها الصم الصالب تذوب ،ويشفق منها المجرمـون ،فـإذا
رأوها مسطرة عليهم أعمـالهم ،محصـى علـيهم أقـوالهم وأفعـالهم ،قـالوا :ﱡﭐﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ".
والجملة يف قوله :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ يف موضع الحـال
للكتاب ،والمغادرة بمعنى الـرتك ،أي :ال يـدع وال يـرتك سـيئة صـغيرة وال كبيـرة إال
أحصاها ،وهو كناية عن اإلحاطة واإلحصاء الدقيق.
وقد أشار عدد من المفسرين بكـون هـذا األسـلوب مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه
ضده إما أثناء ذكرهم للمعنى وإما تصريحا" ،فاالستثناء مـن عمـوم أحـوال الصـغيرة
والكبيــرة ،أي :ال يبقــي ويــرتك صــغيرة وال كبيــرة يف جميــع أحوالهمــا إال يف حــال
إحصائه إياها ،أي :ال يغادره غير محصى ،فاالستثناء هنا من تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه
ضده ألنه إذا أحصاه فهو لم يغـادره ،فرجـع اإلحصـاء إلـى معنـى أنـه ال يغـادر شـيئا،
وانتفت حقيقة االستثناء" .وهي على ذلك من االستثناء المفرغ ،ونكتة األسلوب:
( )1انظــر :الكشــاف ،)719/2( :تفســير البيضــاوي ،)280/3( :حاشــية شــيخ زاده ،)259/3( :أضــواء
البيان للشنقيطي.)269/3( :
( )2تفسير السعدي.)479( :
( )3التحرير والتنوير ،)338/15( :وانظر :الكشاف ،)726/2( :تفسير الرازي ،)470/21( :تفسـير أبـي
السعود.)227/5( :
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أن الســامع لالســتثناء بعــد ذكــر دقــة اإلحصــاء لصــغائر الــذنوب يظــن اســتثناء بعــض
الذنوب من دقة الحساب والكتاب فيفاجأ بخالف ما يظن من تأكيد العد واإلحصـاء
لكن بطريق اإلثبات (أحصاها) عقب طريق النفي (ال يرتك وال يدع) فيكـون مـا بعـد
االستثناء مؤكدا لما قبله من المعنى ،ويكون بذلك من تأكيد الشيء بمـا يشـبه ضـده،
وقد نص ابن عاشور على هذا األسلوب البالغي عند هذه اآلية.
اآليـــة السادســـة والعشـــرون :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ [الكهـــــف]58 :
يخرب تعالى عن سعة مغفرته ورحمته وإمهاله وحلمه بالمعرضين ،وأنه لو آخذ العباد
على ما قـدمت أيـديهم مـن الـذنوب ،لعجـل لهـم العـذاب لكـن لهـم موعـد ،وذلـك
ميقات ّ
محل عذاهبم ،ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ.
ويف كالم عدد من المفسـرين مـا يـدل علـى أن هـذه اآليـة مـن تأكيـد الشـيء بمـا
يشبه ضده ،وأن أسلوهبا فيه مبالغة يف إثبات وقـوع العـذاب علـى المعرضـين وأنـه ال
فرار لهم منه ،وإن أمهلهم وأخرهم سواء كـان المـراد بـه :وقعـة بـدر أو يـوم القيامـة،
حتى إهنم لن يجدوا ملجأ من العذاب إال العذاب والعقوبة.
ووجــه األســلوب :أنــه تعــالى أوضـــح ســعة رحمتــه ومغفرتــه وحلمــه علـــى
المعرضين مع عظيم إعراضهم ،فلو أراد مؤاخذهتم بما اجرتحوا لبـاغتهم بالعـذاب،
الستحقاق أعمالهم ذلك ،فالمنفي يف جـواب الشـرط :تعجيـل العـذاب دون وقوعـه
لعدم اقتضاء حكمته ذلك ،و(بل) لإلضراب اإلبطالي ،عـن مضـمون جـواب (لـو) ،
أي :لــم يعجــل لهــم العــذاب إذ لهــم موعــد للعــذاب متــأخر ،أو يكــون لإلضــراب
االنتقالي ،ويكون المعنى لالستدراك ،أي :لكنهم ليسوا بمؤاخذين بغت اة ،وهذا هتديد
بمــا يحصــل لهــم يــوم بــدر أو عــذاب يــوم القيامــة ،ثــم أكــد النفــي ب(لــن) ردا علــى
إنكارهم ،إذ هم يحسبون أهنم مفلتون من العذاب حين يرون أنـه تـأخر مـدة طويلـة،
( )1انظر :تفسير الطربي ،)52/18( :تفسير السعدي.)481( :
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ألنه ال ملجأ لهم من العذاب دون وقت وعده أو مكان وعده ،فهو ملجؤهم ،أي هـم
غير مفلتين منه أبدا ،وقـد أورد هـذا التأكيـد بعـد حـرف النفـي (لـن) فـأطمعهم بعـدم
وقوع العقوبة ثم باغتهم ويأسهم أنه ال فرار لهم وال محيص من وقوعـه عـنهم ألبتـة،
وفيه من ا لمبالغة ما فيه لداللته على أهنم ال خالص لهم أصال فإن مـن يكـون ملجـأه
العذاب كيف يرى وجه الخالص والنجـاة ،فـإذا كـان المعـرض لـن يجـد محـرزا إال
العذاب فقد بلع الغاية يف اإللجاء إليه وقلة الحيلة.
اآليــة الســابعة والعشــرون والثامنــة والعشــرون :ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ

ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ [مريم]62 :
ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [الواقعة]26 – 25 :
يخرب اهلل تعالى عن شيء من نعيم أهل الجنة وذلك أهنم ال يسمعون كالما الغيا
وال إثما ال فائدة فيه ،فال يسـمعون فيهـا شـتما ،وال عيبـا{ ،إال سـالما} أي :األقـوال
السالمة من كل عيب وهزل ،واالستثناء هنا من تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم ،سـواء
قيل :إنه من االستثناء المتصل فيقدر السالم داخال يف اللغو ويفيد التأكيد من وجهين
أو مــن المنقطــع فــال يقــدر ذلــك ،ويفيــد التأكيــد مــن وجــه واحــد ،وهمــا قــوالن
للمفسرين  ،أما وجها تأكيد الشيء بما يشبه ضده يف االستثناء المتصل:
فاألول :من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة ،ألنك علقت العيب وهو اللغو واإلثم
بالمحال وهو السالم وعدم المحال محـال فعـدم العيـب والهـزل واللغـو عـن الجنـة
ثابــت لكونــه ال يوجــد فيهــا إال القــول الطيــب والســالم .الثــاين :أنــه لمــا نفــى وجــود
المستثنى منه يف الجنة وهو اللغو والكالم الباطـل واإلثـم ثـم أتبعـه باسـتثناء أوقـع يف
( )1انظــر :حاشــية الشــهاب الخفــاجي ،)115/6( :حاشــية القونــوي ،)114/12( :تفســير أبــي الســعود:
( ،)231/5روح المعاين ،)288/8( :التحرير والتنوير.)357/15( :
( )2ذهب الطربي وابن ع طية وابن عاشور والشنقيطي أنه من االستثناء المنقطع ،وذكر القـولين بـال تـرجيح
الزمخشري والبيضاوي .انظـر :تفسـير الطـربي ،)220/18( :المحـرر الـوجيز ،)23/4( :الكشـاف:
( ،)27/3تفسير البيضاوي ،)15/4( :التحرير والتنوير ،)137/16( :أضواء البيان.)466/3( :
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وهم السامع و ن أن غرض المتكلم أن يخرج شيئا من أفراد ما نفاه حتى يحصل فيه
شيء من العيب فإذا هو يذكر صفة مدح ويأيت صفة مـدح علـى مـدح ،وأشـعر بـذلك
أنه لم يجد صفة ذم حتى يثبتها فأضاف إليـه صـفة مـدح أخـرى ،مـع مـا فيـه مـن نـوع
خالبة وتأخيذ للقلوب ،وهذا الوجـه الثـاين هـو فقـط مـا يثبـت يف االسـتثناء المنقطـع
لكون المستثنى من أصله لـيس مـن جـنس المسـتثنى منـه ،فاسـتثنى السـالم مـن غيـر
جنسه ،ويف ذلك توكيد للمعنى المقصود ،ألهنم إِذا لم يسمعوا من اللغو إِال السالم،
فليس يسمعون لغو اا البتَّة ،أي :لكن تسمعون سالما.
ويف أسلوب الحصر من نفي اللغو ثم إثبات سماع السالم مـا ينبـي عـن عظـيم نعـيم
أهل الجنة يف حصر سماعهم على "األقوال السالمة من كل عيـب ،مـن ذكـر هلل ،وتحيـة،
وبشـــارة ،ومطارحـــة األحاديـــث الحســـنة بـــين اإلخـــوان ،وســـماع خطـــاب الـــرحمن،
واألصــوات الشــجية ،مــن الحــور والمالئكــة والولــدان ،والنغمــات المطربــة ،واأللفــاظ
الرخيمة"  ،وقد حمل ذلك األسلوب البالغي البديع يف طياته مـن إثبـات النعـيم ونفـي
كل عيب بما يليق بالجنة دار السالم  ،فإذا كـان هنـاك مـن لغـو أو تـأثيم يسـمعه أهـل هـذا
المجلس الكريم ،فهو هذا القول الذي يقال لهم يف هذا المقام ،وهو :سالم ،سـالم ،فـإذا
كان هذا هو اللغو والتأثيم ،فكيف بما ال لغو فيه وال تأثيم؟ وهذا غاية يف تنزيه مجلسـهم،
وحفظ أسماعهم من أن يطوف هبا شيء من اللغو أبدا.
اآلية التاسعة والعشـرون :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗﱠ [الحج.]40 :

يخرب اهلل تعالى عن ابتالء المؤمنين يف مكة عند إلجائهم للخروج باألذى والفتنة
بغير ذنب نقمه منهم أعداؤهم إال أهنم وحدوا اهلل ،وعبدوه مخلصين له الـدين ،وقـد
( )1انظر :التحرير والتنوير ،)137/16( :المطول للتفتازاين ،)89/4( :تفسير أبي السعود.)273/5( :
( )2تفسير السعدي.)481( :
( )3انظر :تفسير السعدي ،)481( :التفسير القرآين للقرآن ،للخطيب.)712/14( :
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ذهــب الزمخشــري والطيبــي وأبــو الســعود وابــن عاشــور  :إن االســتثناء هنــا مفــرغ
فيكون من عموم عدم االستحقاق ،وذلك لورود (بغير حق) نكرة بصيغة النفي فتفيد
العمــوم ،ويكــون التقــدير :الــذين أخرجــوا مــن ديــارهم ال لشــيء إال أن يوحــدوا اهلل
ويخلصوا له ،فأخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي
أن يكون موجب اإلقرار والتمكين ال موجب اإلخراج والتسيير ،وقد نـص عـدد مـن
المفسرين أن هذه اآلية من تأكيد المدح بما يشبه الذم.
لقد جاء هذا األسلوب البالغي بمعاين عميقة يف الثنـاء علـى المـؤمنين مـن عـدة
وجــوه فــأثنى علــيهم بإيمــاهنم وثبــاهتم وتضــحيتهم بــديارهم وأمــوالهم يف ســبيل اهلل
واإليمان به ،ثم شدة الظلم الـذي وقـع علـيهم مـن أعـدائهم كفـار قـريش بغيـر عيـب
ونقمة يستحقوهنا ثم استثنى اهلل من عموم نفي الحق أمرا فتبادر لذهن السـامع و نـه
ذكر ما يعيبهم مما يستحقون به اإلخراج فلم يذكر بعد االستثناء إال مـا يسـتحقون بـه
اإلكرام والثناء فتبين أهنم أخرجوا بغير سبب موجب لإلخراج إال بتوحيدهم إن كـان
موجبا لإلخراج فأكد اإلخراج بغير حق بما يشـبه اإلخـراج بحـق ،فكـان مـدحا علـى
مدح ،وتأكيدا للمدح بما يشبه الذم لكون هـذا ممـا ال يعـابون بـه ألنـه أشـعر بأنـه لـم
يوجد فيهم صفة ذم حتى يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح ،ويف ذلك غاية الثناء
على المؤمنين.
ويتضــمن الــذم للمشــركين مــن وجهــين :األول :أهنــم أخرجــوهم مــن ديــارهم
وأم والهم بغير حق .الثاين :أهنم لم يجدوا عيبا يستحق به المستضعفين من المـؤمنين
إخراجهم إال التوحيد واإلخالص هلل وهـذا ممـا يسـتحقون بـه اإلكـرام ال اإلخـراج،
( )1انظـر :الكشــاف ،)160/3( :حاشـية الطيبــي ،)494/10( :تفسـير أبــي السـعود ،)109/6( :التحريــر
والتنوير.)516/7( :
( )2انظر :التحرير والتنـوير ،)516/7( :حاشـية القونـوي علـى البيضـاوي ،)74/13( :حاشـية شـيخ زاده
على البيضاوي.)386/3( :
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فإهنم لم يجنوا على أحد ،ولم يكرهوا أحدا على أمر ،وإنما كل جنـايتهم -إن كانـت
هناك جناية -هي إيماهنم باهلل ،وقولهم ربنا اهلل الواحـد ،الـذي ال شـريك لـه؛ فهـل يف
ولكن أهل الضالل والبغي ينظرون
هذا عدوان على أحد ،أو ضرر يعود على أحد؟،
ّ
بعيون مريضة ،ويحكمون على األمور بعقـول فاسـدة ،فيـرون النـور المـا ،والخيـر
شرا ،واإلحسان إساءة.
وذهب بعض المفسرين إلى أن االستثناء منقطع فيكون المستثنى من غير جنس
المستثنى منه ،ويكـون التقـدير علـى االسـتدراك :لكـن لقـولهم ربنـا اهلل ،وهـذا أيضـا
يوجب تعظيمهم وتقريرهم يف ديـارهم دون إخـراجهم ،وهـو يعـود علـى مـا تقـرر يف
الوجه الثاين من تأكيد المدح بما يشبه الذم.
اآليــــة الثلثــــون :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱠ [الفرقان.]57 :
يــأمر اهلل تعــالى نبيــه أن يخاطــب كفــار قــريش أنــه ال مطمــع لــه وال عــرض مــن
أعراض الحياة الدنيا على إبالغهم القرآن إال من شـاء أن يهتـدي ويتخـذ إلـى رحمـة
ربه طريق نجاة ،أو ينفق نفقة يف مرضاة ربه ،وغير ذلك من سبل الخير.
واالســـتثناء يف قولـــه :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ مـــن أســـلوب
تأكيد المدح بما يشبه الذم ،وسواء قيل :إنه من االسـتثناء المفـرغ أو المنقطـع فـإن
( )1انظــر :حاشــية القونــوي علــى البيضــاوي ،)74/13( :حاشــية شــيخ زاده علــى البيضــاوي،)386/3( :
التفسير القرآين للقرآن للخطيب.)1044/9( :
( )2ذهب إلى ذلك ابن عطية والقرطبي وأبـو حيـان األندلسـي ،انظـر :المحـرر الـوجيز ،)124/4( :تفسـير
القرطبي ،)69/12( :البحر المحيط.)515/7( :
( )3انظر :تفسير الطربي ،)286/19( :تفسير السعدي.)585( :
( )4رجـح أنـه اسـتثناء مفــرغ :الزمخشـري والبيضـاوي واآللوســي وابـن عاشـور ،ورجــح أنـه مـن االســتثناء
المنقطع :الطربي وابن عطية وأبو حيـان .انظـر :تفسـير الطـربي ،)286/19( :الكشـاف،)288/3( :
المحرر الوجيز ،)215/4( :تفسير البيضاوي ،)119/4( :البحر المحيط ،)128/8( :روح المعاين:
( ،)37/10التحرير والتنوير.)58/19( :
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نكتــة االســتثناء هبــذا األســلوب البالغــي البــديع تتضــمن التجــرد يف الــدعوة إلــى اهلل
تعالى ،وإعالن واضح بالبعد عن حظوظ الدنيا خالفا لظن المشركين مـن تعلـق كـل
أصحاب الدعاوى بنصـيب وأجـر دنيـوي ،وأنـه ال يرجـو إال هـدايتهم وإيمـاهنم بـاهلل
تعالى ،إال أنه يف االستثناء المفرغ يكون يف حكم المتصل فيكون التأكيد مـن وجهـين
دون االستثناء المنقطع فإنه يكون من وجه واحد.
واالســتثناء تأكيــد لنفــي ســؤالهم األجــر والمــال ألنــه اســتثناء مــن أحــوال عامــة
محذوف ما يدل عليها لقصد التعميم ،واالستثناء معيـار العمـوم ،ويف الكـالم حـذف
مضاف فيكون تقدير الكالم :ال أسألكم عليه من أجر إال فعل من شـاء أن يتخـذ إلـى
ربه سبيال باإليمان والطاعـة والصـدقة ،وقـد صـوره بصـورة الثـواب وسـماه باسـمه،
لفوائد :األول :قلع كلي لشائبة الطمع وشبهته يف الثـواب مـن أصـله ،كأنـه يقـول :إن
أعطيـتم إيـاي أجــرا فـأعطوين ذلــك الفعـل فـإين ال أســأل غيـره ،إ هــار اا وإشـعار اا لمــا
يعــرض للعقــول القاصــرة مــن تــوهم ّ
أن اجتهــاده يف دعوتــه حبــا للرئاســة أو طمعــا يف
المال .الثانية :إ هار الشفقة البالغة عليهم إذ جعل ذلـك مـع كـون نفعـه عائـدا إلـيهم
عائدا إليه  ،وسعيهم ألنفسهم ونفعهم لها باالشتغال بطاعة رهبـم واالجتنـاب عـن
مخالفته وعصيانه أجرا وافرا مرضيا به .الثالث :اإلشعار بأهنم كما يثابون علـى ذلـك
الفعــل بمباشــرهتم لــه فإنــه يثــاب عليــه بســبب داللــتهم عليــه فــإن الــدال علــى الخيــر
كفاعله .ووجه التأكيد يف اآلية للمدح بما يشبه الذم يف تقدير االستثناء :إال فعل من
شاء أجرا أفكنت ممن أسأل أجـرا علـى التبليـع ،وهـذا محـال فهـو يف المعنـى تعليـق
بالمحــال ،فهــو مــن دعــوى الشــيء ببينــة ،وهــو الوجــه األول يف التأكيــد يف االســتثناء
المتصل ،ثـم إنـه أمـره بعـدم سـؤال األجـر مـنهم ألبتـة فلمـا ورد االسـتثناء تـوهم أنـه
سيطلب على ذلك أجرا ألن االستثناء يفيد إخراج أفراد من المسـتثنى منـه فـأطمعهم
( )1انظــر :الكشــاف ،)288/3( :حاشــية الطيبــي ،)268/11( :حاشــية شــيخ زاده ،)458/3( :التحريــر
والتنوير.)58/19( :
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بإثبات دعواهم يف رغبته يف حظوظ الدنيا فلما استثنى فعل مـن شـاء التقـرب إلـى اهلل
باإليمـان والعمــل الصــالح أشــعر الكــالم أنــه لــم يوجــد طلــب أجــر مــا حتــى يســتثنيه
فاضطر إلى استثناء صفة مدح وهو التجرد هلل فال ريب أنه قلع كل مطمع دنيوي بعـد
وعلم أن قصده منحصر يف تبليع الرسـالة وإرادة مـا عنـد اهلل
هذا األجر الذي استثناهُ ،
والدار اآلخرة.
ولما كانت مطامع الدنيا راسخة يف قلـوب النـاس يف كـل سـعي يف الـدنيا ،وكـان
مشركو قريش ممن ال يؤمن بالبعث واآلخرة ،وكانت سهامهم متجهـة إلـى النبـي 
يف تشــويه مقاصــده والقــدح يف نيتــه واهتامــه بالبحــث عــن الجــاه والمنصــب والمــال
اقتضى ذلك األسلوب التأكيدي لدفع هاته الشبهات والـرد عـن عرضـه والـذب عـن
دعوته .قال الزمخشـري( :ولعمـري إن رسـول اهلل  كـان مـع المبعـوث إلـيهم هبـذا
الصدد وفوقه).
وعلى القول إنه من االستثناء المنقطع فال يكـون المسـتثنى مـن جـنس المسـتثنى منـه،
ويكون االستثناء بمعنى االستدراك ،وتقديره :ال أطلب من أموالكم ُجعال لنفسي لكـن مـن
شاء إنفاقها لوجه اهلل تعالى فليفعل فإين ال أمنعه منه ،وهـو مـن تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم
لكنه يتأكد بالوجه الثاين فقط دون األول لكونه من االستثناء المنقطع.
اآليـة الحاديــة والثلثـون :قولــه تعــالى :ﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ [النمل.]65 :
ذكر المفسرون عند هـذه اآليـة إشـكاال عقـديا ألنـه يلـزم منهـا أن اهلل جـل وعـال
داخل يف السماوات واألرض فتحويه هذه المخلوقـات تعـالى اهلل عـن ذلـك  ،وقـد
أجاب العلماء بثالث أجوبة يتضمن أحدها أسلوبنا البالغي يف التأكيد:
األول :أن االسـتثناء هنــا منقطــع ،والمنقطــع منصــوب ،ولكنــه مرفــوع علــى لغــة
( )1الكشاف.)288/3( :
( )2انظر :تفسير الطربي ،)486/19( :الكشاف ،)378/3( :مجموع الفتاوى.)63/14( :
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تميم ،فيكون لفـظ الجاللـة مرفـوع ،ويجعلـون المسـتثنى المنقطـع يف حكـم المفـرغ
ـار ،بــالرفع ،إال أن قــول الزمخشــري يقتضــي أن
فيقولــون :مــا يف الــدار أحــد إال حمـ ُ
االستثناء وإن كان منقطعا تحقيقا فإنه متصل تأويال ،وهي النكتة التي ذكر لها شاهدا:
ٍ
العيس
اليعافير وإال
أنيس ** إال
ُ
وبلدة ليس هبا ُ
ُ
قــال الزمخشــري( :فــإن قلــت :مــا الــداعي إلــى اختيــار المــذهب التميمــي علــى
الحجــازي؟ قلــت :دعــت إليــه نكتــة ســرية حيــث أخــرج المســتثنى مخــرج قولــه :إال
اليعافير ،بعد قوله :لـيس هبـا أنـيس ،ليـؤول المعنـى إلـى قولـك :إن كـان اهلل ممـن يف
الســماوات واألرض ،فهــم يعلمــون الغيــب ،يعنــىّ :
أن علمهــم الغيــب يف اســتحالته
كاستحالة أن يكون اهلل منهم ،كما ّ
أن معنى ما يف البيت إن كانت اليعـافير أنيسـا ففيهـا
بخلوها عن األنيس).
أنيس ،بتا للقول
ّ
فقدر دخوله يف المستثنى منه ليشتمل الكالم على التعليق بالمحال ليفيد الكالم
المبالغة يف نفي الغيب عن أهل السماوات واألرض ،وهذه المبالغة ال تحصـل علـى
تقدير النصب ألنه حينئذ يكون المعنى :ال يعلـم مـن يف السـماوات واألرض الغيـب
لكن اهلل يعلمه ،فيكـون نصـبه علـى أنـه اسـم (لكـن) ،وتفـوت المبالغـة المبنيـة علـى
تعليق علمهم الغيب بالمحال ،ويكون على ذلك القـول مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه
ضـده  ،ألنــه مـن التعليــق بالمحــال فكـان محــاال ،وقـد أجيــب عــن هـذا القــول بـأن
األصل اتصال االستثناء والقول بانقطاعه خالف األصل ،وخاصـة مـع وجـود معنـى
صحيح ال تكلف فيـه ،والقـرآن إنمـا نـزل بلغـة الحجـاز ،ثـم علـى فـرض صـحة هـذا
المذهب فإنـه ال حاجـة للقـول بلغـة تمـيم مـع إمكـان القـول بظـاهر اآليـة مـع صـحة
( )1الكشاف ،)378/3( :وانظر :حاشية الطيبي ،)561/11( :البحر المحيط ،)260/8( :والبيت لجران
ال َعود النميري يف ديوانه ،)53( :واليعافير :جمع اليعفور وهـو الظبـي يف لـون الـرتاب ،والعـيس :جمـع
أعيس وهو الظبي األبيض فيه أدمة .لسان العرب.)585/4( :
( )2انظر :حاشية ابن التمجيد ،)431/14( :الكشاف مع حاشـية الطيبـي ،)564/13( :حاشـية القونـوي:
(.)431/14
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المعنى اللغوي ،كما أن قول عامة أهل اللغة أن الرفع وهو قراءته المتـواترة ال تكـون
إال استثناء متصال ،وهـو قـول الفـراء والزجـاج والنحـاس ،وينصـون علـى أنـه يصـح
النصـــب يف االســـتثناء يف الكـــالم دون اآليـــة لعـــدم ثبـــوت القـــراءة المتـــواترة إال
بالرفع ،ولم يذكر الطربي وابن عطية سوى القول باتصال المستثنى.
القــول الثــايف :أن االســتثناء متصــل ،وهــذا هــو الظــاهر ويكــون بــدال مــن االســم
الموصول الفاعل ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ ،ووجه اتصال استثنائه أن علمه تعـالى
يف كل مكان فتحمل الظرفية على المجاز يف حق اهلل تعالى يف المسـتثنى منـه ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱠ ،وتحمل على الحقيقة يف حق غيره مـن المخلوقـات ،وهـذا علـى
مذهب الشـافعي الـذي يجيـز الجمـع بـين الحقيقـة والمجـاز يف اللفـظ الواحـد ،وقـد
رجح هذا الرازي ،ورده الجمهور ممن ال يصـحح الجمـع بـين الحقيقـة والمجـاز يف
اللفظ الواحد .ومن القواعد :أن القول بالحقيقة أولى من القول بالمجاز ،ويف هذه
اآلية يمكن القول بالمعنى الظاهر يف الحقيقة مع صحته يف اللغة كما سيأيت.
القول الثالث :أن االستثناء متصل ،وهو بمنزلة المفرغ كأنه قال :ال يعلم الغيـب
إال اهلل ،والمــراد بالســماء" :يتنــاول كــل مــا ســما وارتفــع ،ويــدخل فيــه الســماوات
والكرسي والعرش ،ألن هذا يف جانب النفي وهو لم يقل هنا :السماوات السبع ،بـل
عم بلفظ السماوات ،وإذا كان لفظ السـماء قـد يـراد بـه السـحاب ،ويـراد بـه الفلـك،
( )1انظر :معـاين القـرآن للفـراء ،)298/2( :معـاين القـرآن للزجـاج ،)127/4( :إعـراب القـرآن للنحـاس:
(.)149/3
( )2انظــر :تفســير الطــربي ،)487/19( :المحــرر الــوجيز ،)268/4( :وضــعفه ابــن جــزي وابــن تيميــة.
التسهيل البن جزي ،)106/2( :مجموع الفتاوى ،)63/14( :وانظر يف النص على االصطالح :الدر
المصون ،)632/8( :حاشية شيخ زاده.)499/3( :
( )3انظر :تفسير الرازي ،)567/24( :تفسير البيضـاوي ،)165/4( :ورد الجمـع بـين الحقيقـة والمجـاز:
الزمخشري وابن جـزي وأبـو حيـان .الكشـاف ،)378/3( :التسـهيل البـن جـزي ،)106/2( :البحـر
المحــيط ،)260/8( :وجمهــور األصــوليين علــى منعــه ،والشــافعي علــى جــوازه .إرشــاد الفحــول
للشوكاين.)79/1( :
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ويراد به العلو مطلقا ،فالسماوات جمع سماء ،وكل (من) فيما يسمى (سماء) ،وكل
(من) فيما يسمى أرضـا ال يعلـم الغيـب إال اهلل" .وهـذا القـول هـو األوفـق لسـياق
اآلية ولظاهرها مـع صـحة معنـاه يف لغـة العـرب بعيـدا عـن القـول بالمجـاز أو القـول
بانقطاع المستثنى مع اللجوء للغة تميم ،فال يصح يف هـذه اآليـة األسـلوب البالغـي:
تأكيد الشيء بما يشبه ضده.
اآلية الثانية والثلثون :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ

ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [الزمر.]4 :
جاءت هـذه اآليـة ردا علـى المشـركين يف زعمهـم إثبـات البنـوة هلل تعـالى ،وقـد
اختلف المفسرون يف معنى اآلية وتركيبهـا ويف موافقتهـا ألسـلوب تأكيـد الشـيء بمـا
يشبه ضده ،وذلك على قولين:
األول :لو أراد اهلل اتخاذ الولد المتنع ولم يصح ،لكونه محاال ،ولم يتأت إال أن
يصطفي من خلقه ويختصهم ويقرهبم ،كما يخـتص الرجـل ولـده ويقربـه ،وقـد فعـل
ذلك بالمالئكة ،كأنه قال :لو أراد اهلل اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصـطفاء مـا
يشاء من خلقه وهم المالئكـة ،وجـواب الشـرط علـى هـذا القـول محـذوف تقـديره:
المتنع أو لم يصح ،وهذا قول الطربي والزمخشري واآللوسـي ،وقريـب مـن هـذا
القول من قال :لو أراد اهلل تعـالى أن يتخـذ ولـدا المتنـع ذلـك إذ ال موجـود سـواه إال
وهو مخلوق له تعالى ،ولذلك قال( :مما يخلق) داللة على أهنا كلها مـن مخلوقاتـه،
والتالي وهو اتخاذ الولد باطل ومحـال ألن مـن البـين الجلـي أن المخلـوق ال يماثـل
الخالق ليقوم مقام الولد منه للمباينة بينهما ،والولدية تـأبى تلـك المباينـة إذ مـن حـق
الولد أن يجانس والده ،فالمقدم باطل أيضا ومحال وهـو اإلرادة للولديـة ،فـال يبقـى
إال اجتباء عبيد من خلقه واصطفائهم مثل المالئكة ،وهذا ما رجحه البيضـاوي وأبـو
( )1مجموع الفتاوى.)63/14( :
( )2انظر :تفسير الطربي ،)252/21( :الكشاف ،)112/4( :روح المعاين.)228/12( :
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السعود والشوكاين وشيخ زاده  ،وكال القولين مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده إذ
أن يت َ
علق اهلل تعالى اتخاذ الولد بالمحال فكان محاال ،أي :لو أراد اهلل تعالى ْ
َّخذ ولد اا
خاذ الولد يف شيء أصالا بل إنَّما هو اصطفاء ٍ
لفعل شيئًا ليس هو من ا ِّت ِ
عبد ،وال ريب
ُ
يف َّ
أن ما يستلزم فرض وقوعه انتفا َءه فهو ممتنع قطعًا ،أو يكون تحقق استحالة اتخاذ
الولد عليه ألن المخلوق ال يماثل الخالق حتى يكون ولدا له وهو الزم التأكيد علـى
قول البيضاوي.
ومما يؤيد هذا القول داللة آيات أخرى عليه وردت بنفس المعنى واألسـلوب،
فال يصح االعرتاض الذي ذكره أصـحاب القـول الثـاين مـن اسـتحالة الولـد علـى اهلل
تعالى ،فإن الشرط ال يلزم وقوعه وال جوازه ،بـل هـو هنـا مـن المحـال ،وإنمـا قصـد
تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه ،ومن أمثلـة المحـال :قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [األنبيــــاء ]17 :ﭐ ،وقولــــه :ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ [األنبياء ]22 :كل هذا من باب الشرط ،ويجوز تعليق الشرط
على المستحيل لقصد المتكلم ،كما أن هذا القول أبلـع يف نفـي الولـد عـن اهلل تعـالى
وهو الذي كان يكرره المشركون يف انتقاصهم هلل تعـالى ،وقـد وردت اآليـة يف سـياق
نفيه عن اهلل.
القول الثايف :أن المراد باتخاذ الولد :اتخاذ التشريف والتبني ،وذلك ممتنع على
اهلل بإخبــار الشــرع فــإن قولــه :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [مــريم]92 :
لفظ يعم اتخاذ النسل واتخاذ األصفياء ،فالمراد :لو أراد اهلل أن يتخذ ولدا على وجـه
التبني لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته،ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢﱠ ولكنه لم
يرد ذلك وال فعله ،وعلـى هـذا يسـتقيم الجـواب يف قولـه :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

( )1انظر :تفسير البيضاوي ،)37/5( :تفسير أبي السعود ،)242/7( :فتح القدير )516/4( :حاشية شيخ
زاده.)192/4( :
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ﲤﱠ ،وأما االتخاذ المعهود يف المخلوق فمستحيل أن يتـوهم يف جهـة اهلل تعـالى،
وال يستقيم عليه جوابا معنى قوله :ﱡﭐﲠﱠ ،كمـا أن هـذا القـول يـربط أول اآليـة
بآخرها ويكون جواب الشرط حينئذ اهرا فال يحتاج إلى تقدير خالفا للقول األول،
الذي يقدر جواب الشرط ،وقد رجح هذا القول ابن عطية وابن جزي وأبـو حيـان.
ومما يقوي القول األول اهر لفظ (التخـذ ولـدا) إذ يقتضـي إثبـات الولـد هلل تعـالى
دون التبني ،وال يتوهم المعنى الباطل الذي أورده ابن عطية من إثبات الولد هلل تعالى
إذ تكـرر هــذا المعنـى واألســلوب الشـرطي يف القــرآن ،فـإن أســلوب الشـرط ال يلــزم
الوقوع ،وهذا المعنى من نفي الولد عن اهلل تعالى مـن عـادات القـرآن ردا علـى زعـم
المشركين واليهود والنصارى ،ويقـوي القـول الثـاين أنـه ال يحتـاج لتقـدير يف جـواب
الشرط فيستقيم الجواب( :الصطفى) ،والقاعدة :إن ماال يحتاج إلى تقدير أولى مما
يحتاج إلى تقدير ،واستداللهم بقرينة( :مما يخلق) الدالة على أنه من مخلوقاتـه فـال
يمكن أن يراد به الولد ألن المخلوقات محدثات.
وكال القولين له وجه من الصواب والقوة واالستدالل ،إال أن قـول الزمخشـري
والبيضاوي أبلع يف نفي الولد ألنه يتضمن استحالة الولد لـه سـبحانه بأسـلوب تأكيـد
الشيء بمـا يشـبه ضـده ،ووجـه األسـلوب :أنـه لـو أراد سـبحانه أن يتخـذ ولـدا لكـان
الطريق إلى ذلك ما يمتنع أن يكون طريقا وهو اصطفاء المالئكة.
اآلية الثالثة والثلثـون :ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ [الزمر]16 :
يخرب اهلل تعالى عن عذاب أهل النار ،وذلك أهنا تعلوهم من فوقهم كهيئة الظلل
المبنيــة مــن النــار ،فهــي أطبــاق مــن النــار تتلهــب علــيهم ،والظلــة :مــا َغشــي َ
وغ ـم
كالسحابة وسقف البيت.
( )1انظر :المحرر الوجيز ،)519/4( :التسهيل البن جزي ،)216/2( :البحر المحيط.)184/9( :
( )2انظر :تفسير الطربي ،)272/21( :المحرر الوجيز.)525/4( :
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وقد ذكر ابن عاشور األسـلوب البالغـي :تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده ،ووجـه
ذلك :أن الظلل :شيء مرتفع من بناء أو أعواد مثل السقف يستظل به الجالس تحته،
مشتقة من الظل ألهنا يكون لها ل يف الشمس ،وهي هنا استعارة هتكمية للطبقة التي
تعلو أهل النار يف نار جهنم بقرينة قوله :من النار ،شـبهت بالظلـة يف العلـو والغشـيان
ألهنم يتمنون ما يحجب عنهم حر النار فعرب عن طبقات النار بالظلل إشارة إلى أهنـم
ال واقي لهم من حر النار على نحو تأكيد الشيء بما يشبه ضده ،وذلـك أن السـامع
يتوهم عند سماعه لفظ الظلل من فوقهم ومـن تحـتهم التخفيـف مـن العـذاب ألهـل
النار فيحصل ألهل الكفر شيء من الرجاء فإذا أردفه ببيان نوع هذه الظلل ،وأهنا مـن
النار علم أنه ال واقـي لهـم مـن النـار إال النـار ،فكـان تأييسـا بعـد إطمـاع وأن مـا كـان
متوقعــا ســبب نجــاة لهــم كـان يف حقيقتــه زيــادة يف العــذاب والعقوبــة فبــاغتهم بــذلك
الوصــف للظلــل خــالف مــا يظنــون فكــان عــذابا نفســيا مــن اليــأس فــوق العــذاب
الجسدي ،وفيه "إشارة إلى أن النار المسلطة على أهل النّار ال تتّقى هناك إال بنار من
النار...إذا استصرخ أهلها ،كان الصـريخ لهـم بعضـا منهـا ،وقطعـا مـن شـوا ها ،وىف
هذا بالء إلى بالء ،وعذاب إلى عذاب ،حيث تتضاعف البلوى هبذا الطارق الجديد،
الذي كان موضع أمل ورجاء ،وىف هذا يقول المتنبلَ :قد است َْش َفي َت مـن داء بِ ِ
ـداء ...
ْ
ْ
أع َّل َك ما َش َفاكَا".
وأ ْقت َُل ما َ
ولم يكن ليظهر عمق هذا العذاب وشـدته الجسـدية والنفسـية علـى أهـل النـار لـوال
هذا التعبير البالغي الدقيق الذي أ هر مدى الحسرة والتهكم بأهل النار أثناء عذاهبم.
اآليــــة الرابعــــة والثلثــــون :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱠ [الشورى.]23 :
يأمر اهلل تعالى نبيه أن يقول لمشركي قريش :ال أسألكم أيها القوم على دعايتكم
( )1انظر :التحرير والتنوير ،)361/23( :زهرة التفاسير.)5406/10( :
( )2التفسير القرآين للقرآن للخطيب ،)1135/12( :والبيت يف ديوان المتنبل.)95( :
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إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به ،والنصيحة التي أنصحكم ثوابا وجزاء،
وعرضــا مــن أعــراض الــدنيا ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱠ .وقــد اختلــف المفســرون يف
المراد بالمعنى واالستثناء على أقوال:
القول األول :إال أن تودوين يف قرابتي منكم وتصـلوا رحمـي بينـي وبيـنكم ،قالـه
الجمهـور :ابــن عبــاس ،وعكرمــة ،ومجاهـد وقتــادة ،ورجحــه الطــربي والزمخشــري
وابن الجوزي وابن تيمية وأبو حيان.
القول الثايف :إال أن تودوا قرابتي وال تقطعوهم ،قاله علي بـن الحسـين ،وسـعيد
بن جبير ،والسدي.
وعلى هذين القولين ذهب مـن قـال :إنـه مـن تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم ،ألن
الذي سألهم ليس بأجر على التبليع; ألنه مبذول لكل أحد ; ألن كل أحـد يـوده أهـل
قرابته وينتصرون له من أذى الناس ،وقد فعل ذلك عمه أبو طالب ،وإذا كان ال يسأل
أجرا إال هذا الذي ليس بأجر تحقق أنه ال يسأل أجرا.
القول الثالـث :أن المعنـى :إال أن تتـوددوا إلـى اهلل تعـالى فيمـا يقـربكم إليـه مـن
العمل الصالح ،قاله الحسن ،وقتادة.
وأقرب األقوال هو القول األول لداللة اللغة عليه ولكونه قول جماهير السلف،
وذلك أنه عرب بحرف الجر (يف) الدالة على أن معناه :إال مو ّديت يف قرابتي منكم ،فلـم
يقل :إال المودة للقربـى ،أو لـذوي القربـى؛ كمـا قـال :ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [األنفـــــال ، ]41 :وقـــــال :ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

( )1انظر :تفسير الطربي ،)524/21( :الكشـاف ،)219/4( :زاد المسـير ،)65/4( :منهـاج السـنة ،البـن
تيمية ،)100/7( :البحر المحيط ،)335/9( :أضواء البيان.)70/7( :
( )2انظر :تفسير الطربي.)524/21( :
( )3تفســـير الطـــربي ،)522/21( :وانظـــر :زاد المســـير ،البـــن الجـــوزي ،)65/4( :تفســـير المـــاوردي:
(.)202/5
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ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [الحشــر .]7 :فجميــع مــا يف القــرآن
من التوصية بحقوق ذوي القربى ،إنما قيل فيها :ذوي القربى ،ولـم يقـل :يف القربـى،
وقد بين ذلك ابن عباس رضي اهلل عنهما يف جوابه لسعيد بن جبير ،قال طاوس :سئل
عنها ابن عباس ،فقال ابن جبير :هم قربى آل محمـد ،فقـال ابـن عبـاس :عجلـت ،إن
رسول اهلل  لم يكن بطن من بطون قريش إال وله فيهم قرابة ،قال :فنزلت.
وســواء قيــل :إن االســتثناء متصــل أو منقطــع فــإن تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم
حاصل على القولين لكنـه آكـد مـن جهـة االسـتثناء المتصـل ،ألن السـامع يرتقـب بعـد
االستثناء واالستدراك معنى آخر يبتغي به النبي  األجـر مقابـل هـذه الـدعوة ،فيتـوهم
أنه يريد عرضا من الدنيا فيفاجأ خالف مـا يظـن ،وأنـه لـم يسـأل إال قيامـا بحـق المـودة
وعدم العداوة بسبب القرابات ،فتحقق أنه ليس بأجر على الحقيقة ألن األجر ما يجـب
بمقابلة العمل ،والقيام بقرابته واالمتنـاع مـن أذيتـه واجبـة علـى قـريش بحكـم المـروءة
الجبلية بل إن الصلة له ومودته أنفع لهم من جهـة الكـرم والمـروءة وقـد كانـت العـرب
تتفاخر بذلك ،فمودهتم له يف القربى ال تكون أجر التبليع لوجوهبـا علـيهم بقطـع النظـر
عن التبليع ،وإنما سميت أجرا واستثناها منه تشبيها له به ويكون إطالق األجر عليه من
باب المجاز ،ويجوز استثناء المجـاز مـن الحقيقـة ،فرجـع حاصـل الكـالم إلـى أنـه لـم
يسـأل أجـرا ألبتـة ،وهـذا كلـه ـاهر يف االسـتثناء المتصـل ،وهـذا الوجـه آكـد يف إثبـات
التجرد يف الدعوة لديه عليه الصالة والسالم وأبعد عن اهتامه بكسب وطلب شـيء مـن
حظوظ الدنيا ،ألن مقتضاه :أن غاية حظه وأجره هو صلة قرابته فهـو أبلـع يف الثنـاء مـن
القول باالنقطاع ألنه يثبت األجر لكن بأمر ليس بشيء ،وهو كدعوى الشيء ببينـة ألنـه
( )1تفسير الطربي ،)524/21( :وانظر :منهاج السنة ،البن تيمية ،)100/7( :أضواء البيان.)70/7( :
( )2ذهــب إلــى أنــه منقطــع الطــربي وابــن عطيــة وابــن تيميــة وأبــو حيــان ،ومــال إلــى اتصــاله :الزمخشــري
والبيضاوي والشـنقيطي .انظـر :تفسـير الطـربي ،)525/21( :المحـرر الـوجيز ،)34/5( :الكشـاف:
( ،)219/4أنــــوار التنزيــــل للبيضــــاوي ،)80/5( :منهــــاج الســــنة ،)101/7( :البحــــر المحــــيط:
( ،)335/9دفع إيهام االضطراب للشنقيطي.)193( :
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قد علق نقيض المطلـوب وهـو إثبـات طلـب األجـر بشـيء محـال وهـو صـلة األرحـام
والمعلق بالمحال محال فكان متجردا بالكليـة مـن طلـب أجـر الـدنيا وأطماعهـا ،فأكـد
عــدم طلبــه شــيء مــن الــدنيا بصــفة مــدح بمــا يشــبه الــذم فأثبــت عــدم وجــود صــفة ذم
ليذكرها ،وال يحصـل مـن التأكيـد إال الوجـه األول يف االسـتثناء المنقطـع ،ألن التقـدير
حينئذ :لكن أسألكم المودة يف القرابة ،ألن المودة ألجل القرابة ليست من الجزاء على
تبليع الدعوة بالقرآن ،وليس المستثنى وهو طلب مودة القرابة بداخل يف المسـتثنى منـه
وهو طلب األجر ،ولكن المودة يف القرابـة ممـا تقتضـيه المـروءة فلـيس اسـتثناؤها مـن
عموم األجر المنفي استثناء حقيقيا ،وهو منقطع إما بناء على أن المودة له عليه الصـالة
والسالم ليسـت أجـرا أصـال بالنسـبة إليـه ،أو ألهنـا الزمـة لهـم ليمـدحوا بصـلة الـرحم
فنفعها عائد عليهم ،وممن نص على هـذا األسـلوب البالغـي عنـد هـذه اآليـة :الـرازي
والشهاب الخفاجي وشيخ زاده والشنقيطي والسعدي.
اآليـــة الخامســـة والثلثـــون :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [الدخان.]56 :
هذه اآليـة مـن اآليـات التـي ين ِّظـر هبـا المفسـرون كثيـرا يف تعليـق الشـيء بـاألمر
المحال ،فهي من تأكيد المدح بما يشبه الذم ،وهي خرب من اهلل تعالى عن الجنة أنه ال
موت فيها بالكلية.
وهي من االستثناء المنقطع عند أكثر المفسرين  ،وتقديره على االنقطاع :لكن
الموتة األولى قد ذاقوها قبل دخـول الجنـة ،ووجـه انقطاعـه مـع كـون المسـتثنى مـن
( )1انظــر :مــع المراجــع الســابقة :تفســير الــرازي ،)594/27( :حاشــية شــيخ زاده ،)277/4( :حاشــية
الشهاب الخفاجي ،)418/7( :أضواء البيان ،)70/7( :تفسير السعدي.)757( :
( )2ذهب إلى ذلـك الزجـاج والنحـاس وابـن جـزي وأبـو حيـان وابـن كثيـر ،وذكـر عـدد مـن المفسـرين أنـه
متصل .انظر :معـاين القـرآن للزجـاج ،)428/4( :إعـراب القـرآن للنحـاس ،)90/4( :التسـهيل البـن
جــزي ،)269/2( :البحــر المحــيط ،)409/9( :تفســير ابــن كثيــر ،)261/7( :دراســات ألســلوب
القرآن ،لعضيمة.)344/1( :
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جنس المستثنى منه فكالهما موت ألنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على
المستثنى منه ،فنقيض :ال يذوقون فيها الموت إال ،هو :يذوقون فيها المـوت ،وهـذا
النقــيض الــذي هــو ذوق المــوت يف اآلخــرة لــم يحكــم بــه علــى المســتثنى بــل حكــم
بالذوق يف الدنيا فكان منقطعا من هذا الوجه.
وقيل :إنه متصل وهو أبعد من جهة المعنى ألن الموتة األولى ليست من جـنس
ما يذاق يف الجنة.
وعلى كال القولين فإنه يتضمن األسلوب البالغي تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم
وقد أشار إلى هذا األسلوب :الزمخشري والسمين والشهاب الخفـاجي وشـيخ زاده
وابن عاشور.
ووجــه التأكيــد يف اآليــة :أن االســتثناء للمبالغــة يف نفــي المــوت عــن أهــل الجنــة
بتعليقه بالمحال وهو أن تكون الموتة األولـى ممـا يمكـن ذوقهـا يف المسـتقبل ،كأنـه
قيل :ال يذوقون فيها الم وت على كل التقادير إال على تقدير أن يسـتقيم ذوق الموتـة
األولى يف المستقبل فإنه حينئذ يجوز أن يذوقوها يف الجنـة ،ومـن المعلـوم بداهـة أن
ذوقهــا يف المســتقبل محــال فيكــون ذوق المــوت فيهــا محــاال لكونــه موقوفــا علــى
المحال ،ومما يزيد هذا األسـلوب بالغـة وتأكيـدا أن السـامع لـه عنـد االسـتثناء كـان
يتوهم خالف المتوقع من حصول الوفاة يف الجنة الستثنائه من جـنس المسـتثنى منـه
وهو الموت فعلق الموت بأمر محال وهو الوفاة يف الجنة ألمر مستقبلي بأمر قد سبق
حصوله يف الدنيا فكان تعليقا بالمحال فعلم أنه ال يمكن حصول الوفـاة ألهـل الجنـة
ألبتة .لقد تضمن هذا األسـلوب البالغـي يف طياتـه بشـارة مؤكـدة بخلـود النعمـة ألن
الموت يقطع ما كان يف الحياة من النعيم ألصحاب النعيم ،وذلك تنبيه على مـا أنعـم
به على أهل الجنة من الخلود السرمدي ،وتذكير لهم بمفارقة الدنيا الفانيـة إلـى هـذه
( )1انظر :الكشاف ،)283/4( :الدر المصـون للسـمين الحلبـي ،)632/9( :حاشـية الشـهاب الخفـاجي:
( ،)12/8حاشية شيخ زاده ،)318/4( :التحرير والتنوير.)319/25( :
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الدار الباقية ،فهم يف أمان من أن يـزعجهم عـن هـذا النعـيم الـذي هـم فيـه ،أ ّي خـاطر
يخطر لهم ،من انقطاع هذا النعيم بالموت ،أو بالتحول عنه إلـى غيـره  ،فهـم يف أمـان
من الموت أبدا ،فإهنا حياة خالدة ،ونعيم دائم.
اآلية السادسة والثلثون :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ

[الطالق ]1 :تبين هذه اآلية أحكاما للمطلقة الرجعية أثناء عدهتا ،بوجوب لزومها
بيتها الذي طلقها فيها زوجها فال يجوز له إخراجها ،وال يجوز لهن الخروج منه
لتكمل عدهتا يف مسكنها فهو واجب على الزوج للزوجة ،وقد اختلف المفسرون يف
المراد بالفاحشة:
فقــال ابــن عبــاس ومجاهــد والحســن إن المــراد هبــا الزنــا ،واإلخــراج هــو إخراجهــا
إلقامة الحد ،وورد عن ابن عباس :أن المراد به البذاء على أهله ،وقال قتادة :هـو نشـوزها
علـى زوجهـا ،وهـذه األقـوال علـى أن تعلــق فعـل الفاحشـة بفعـل الرجـل يف قولــه :ﱡﭐ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ ،وذهب ابن عمر والسدي إلـى أن الفاحشـة خروجهـا مـن بيتهـا يف
العدة وهذا القول على تعلق الفاحشة بفعلها يف قوله:ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱠ.
وتقدير اآلية على هذا القول :إال أن يأتين بفاحشة مبينـة بخـروجهن مـن بيـوهتن
بغير حق ،فتكون الفاحشة على هذا القـول متعلقـة بخروجهـا دون إخراجهـا ،وعلـى
هذا القول فيكون من تأكيد الشيء بما يشبه ضده .والـذي يـرتجح القـول بـالعموم يف
الفاحشة باألقوال واألفعال من الزنـا والنشـوز والخـروج مـن بيتهـا وال تعـارض بـين
األقـوال ،وقــد جــاءت لفظــة( :بفاحشــة) ،نكــرة يف ســياق النفــي فأفــاد ذلــك العمــوم،
وليس أحد األقوال بأولى من اآلخر ،والقاعدة يف التفسير :حمل اللفظ على العمـوم
( )1انظــر األقــوال يف :تفســير الطــربي ،)438/23( :تفســير ابــن أبــي حــاتم ،)904/3( :النكــت والعيــون
للماوردي.)29/6( :
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مالم يرد دليل بالتخصيص ورجحه الطربي وابن عطية والقرطبي والسعدي.
وأما وجه تأكيد الشيء بما يشبه ضده يف القول األخير الذي ذهب إليه ابـن عمـر
والسدي :فإن الفاحشة هنا متعلقة بفعل (يخرجن) دون اإلخراج ،وهو هنـي لهـا عـن
الخروج قبل انقضاء العدة فيكون حينئذ المراد :ال يخـرجن إال إذا ارتكـبن الفاحشـة
بالخروج وهذا أبلع يف المنع من الخروج من حيث داللته على المنع إذ أبان عن علة
المنع وهي كونه فاحشة ،والمعنى :ال يأذن لهن يف الخروج إال يف الخروج الذي هـو
فاحشة ،ومن المعلوم أنه ال يحل لهن فيه فيكون ذلـك منعـا عـن الخـروج علـى أبلـع
وجه ،وهذا كما يقال :ال تزن إال أن تكون فاسقا وال تشتم والدك إال أن تكـون قـاطع
رحم ،وهو بديع وبليع جدا يف تأكيد الشيء بما يشبه ضده ،ووجه المبالغة يف النهـي:
أن االستثناء منه يدل علـى أنـه لـيس بمنهـي عنـه فـإذا أريـد بالفاحشـة الخـروج نفسـه
يكون أبلع يف النهي إلشعاره بعد ارتداعه يف النهي فهو مستحق لما هو أشد منه ،كأنه
قيل :وال يحسن خروجها إال أن يأتين بفاحشة ،وهو تعليق بالمحال فيكون مبالغة يف
النهي والتحريم ،وممن صرح هبذا األسلوب القونوي وابن عاشور.
فيكون الغرض البالغي من هذا األسلوب تأكيد النهي وتحريمه وتغليظ فعل المرأة
يف الخروج من العدة إذ علقه بالفاحشة ،وأهنـا ال تقـدم علـى ذلـك إال مـن اجـرتأت علـى
الفاحشة ،ثم إن التحريم ورد بصيغة الحصر فجاء النهي عن الخروج ثم أردفه باالسـتثناء
فتوهم السامع االستثناء بإباحة الخروج يف بعـض األحـوال ،ثـم جـاء الوصـف بالفاحشـة
لمن فعلت ذلك تشنيعا يف الجرأة عليه وتغليظا فدل على أنه ال يقدم عليه إال من تجـرأت
على الفاحشة وهي عموم المعاصي والنشوز والزنا ،فكان ذلك األسلوب البالغي بـديعا
( )1انظر :تفسير الطربي ،)440/23( :المحرر الوجيز ،)323/5( :تفسير القرطبي ،)156/18( :تفسـير
السعدي.)869( :
( )2حاشية القونوي ،)129/19( :التحرير والتنوير ،)302/28( :وانظر :تفسـير البيضـاوي،)220/5( :
حاشــية الخفــاجي ،)205/8( :حاشــية شــيخ زاده ،)505/4( :تفســير أبــي الســعود ،)26/8( :روح
المعاين.)329/14( :
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يف بيان شدة التحريم وعظـم حـق الزوجيـة والبقـاء يف السـكن أثنـاء العـدة ،وكـان بليغـا يف
إثبات هذا الحكم والتحذير من تجاوز حدود اهلل فيه.
اآلية السابعة والثلثون والثامنة والثلثون :قوله تعالى :ﱡﭐ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ
ﳬ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [الحاقة ، ]36 – 35 :وقولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [الغاشية.]7 – 6 :
يخرب اهلل تعالى يف هاتين اآليتين عن طعام أهل النار ،فأما الغسـلين :فهـو صـديد
أهل النار وهو قول ابن عباس ،وقال الربيع :هو شجرة يأكل منها أهـل النـار  ،وأمـا
الضــريع :فــذهب الجمهــور أهنــا شــجرة ذات شــوك يقــال لهــاِّ :
الشـ ْبرق  ،وقــد ورد
الطعام يف اآليتين بصيغة الحصر فتوهم التعارض ،وألجل ذلك فقد ذهب المفسرون
إلى الجمع بينهما مذاهب أحدها بأسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده:
القول األول :أن العذاب ألوان ،والمعذبون طبقات ،فمنهم أكلة الزقوم ،ومـنهم
أكلة الغسلين ،ومنهم أكلة الضريع :ل ِ ُك ِّل ٍ
باب مِن ُْه ْم ُج ْزء َم ْق ُسوم.
القول الثايفّ :
أن طعامهم مـن شـيء لـيس مـن مطـاعم اإلنـس ،وإنمـا هـو شـوك،
والشوك مما تأكله اإلبل ،ومنفعتا الغذاء منتفيتـان عنـه :وهمـا إماطـة الجـوع ،وإفـادة
القوة والسمن يف البدن ،فيكـون علـى ذلـك قـائم مقـام الطعـام وإن كـان لـيس بطعـام
ّ
لإلنس يف الحقيقة ،ألن الغسلين والضريع ليسا بطعام للبهائم فضال عن اإلنـس ،ألن
الطعام ما أشبع أو أسمن ،وهو منهما بمعزل  ،فيكون االستثناء على هذا متصال؛ إذ
ِ
الشيء بدليلِه ،أي :إن كان لهـم طعـام فلـيس إ َّ
ال هـذا الـذي ال َي ُعـدُّ ه أحـد
نفي
المرا ُد ُ
طعامًا ،ألن الطعام هو ما يطعمه اإلنسان ،وهذا قدر مشرتك بين المسـتلذ والمكـروه
( )1انظر :التحرير والتنوير.)302/28( :
( )2أخرج أثر ابن عباس الطربي ،)591/23( :وأثر الربيع يف تفسير البغوي.)213/8( :
( )3انظر اآلثار عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة يف تفسير الطربي.)384/24( :
( )4الكشاف.)743/4( :
( )5انظر :الكشاف.)743/4( :
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فـإن وصـفه بمـا ذكـر يـدل علـى أنـه ال فائـدة فيـه ّ
وما ال يستلذ وال يسـتكرهّ ،
ألن نفـع
المأكول دفع ألم الجـوع وتسـمين البـدن فـإذا خـال عـن ذلـك علـم أنـه شـيء مكـروه
منفور عنه ،كما تقول :ليس لفالن ل إال الشمس ،وكقول َع ْمرو بن معدي كرب:
ِ
جيع
هم َض ْرب َو ُ
َو َخ ْي ٍل َقدْ َد َل ْف ُت َلها بِ َخ ْي ٍل ** َتح َّي ُة َب ْين ْ
والتحية ال تكون ضربا إال أنه لما أقيم مقامه جاز أن يسمى به ،وقد ذكر الـرازي
والسمين وابن عادل الحنبلي أن هذا من األسـلوب البالغـي تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه
ضده ،والتوجيهان صحيحان وال تعارض بينهمـا ،وعلـى التوجيـه الثـاين بأنـه لـيس
طعاما ينتفع به أهل النار فإنه من تأكيد الشيء بما يشبه ضده ،فإنـه مـن تعليـق الطعـام
بطعام ال فائدة فيه فهو من نفي الشيء بدليلـه ،وقـد ورد بصـيغة االسـتثناء بعـد النفـي
فتطلعت النفوس وتوهمت وجود الطعام المنتفع به فإذا هو الغسلين والضريع الذي
تأنف منه البهـائم فضـال عـن اإلنـس فكـان تأييسـا بعـد إطمـاع ،وتعليقـا للطعـام بـأمر
محال فهو كدعوى الشيء ببينة إذ ُعلق نقـيض المـدّ َعى وهـو حصـول الطعـام ألهـل
النـار بالمحـال وهـو كـون الصـديد والشـربق مـن الطعـام ،والمعلـق بالمحـال محــال
فحصول الطعام النافع ألهل النار محال.
اآلية التاسعة والثلثون واألربعون والحادية واألربعون:

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ [نوح ،]6 – 5 :وقوله تعالى:

ﭐ

ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [نوح ، ]24 :وقوله تعالى:

ﭐﱡﭐ ﳐ ﳑ

ﭐﱡﭐ ﲣ

( )1خزانة األدب ،للبغدادي.)263/9( :
( )2انظــــر :تفســــير الــــرازي ،)632/30( :البحــــر المحــــيط ،)463/10( :اللبــــاب يف علــــوم الكتــــاب:
( ،)339/19الدر المصون ،)768/10( :وقريب من هذا التوجيه مـا ذكـره الزمخشـري أنـه ال طعـام
لهم أصال كما تقول :ليس لفالن ل إال الشمس تريد نفى الظل على التوكيد ،ويضعف هذا القـول أن
اهلل تعالى قد أثبت حقيقة الطعام والشراب ألهل النار يف عدد من اآليات .انظر :الكشاف،)743/4( :
حاشية الخفاجي ،)352/8( :دفـع إيهـام االضـطراب ،للشـنقيطي ،)244( :والجـواب عـن القـول يف
حاشية القونوي.)233/20( :
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ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

ﳠ ﱠ [نوح.]28 :
هذه اآليات الثالث وردت يف قصة نوح عليه السالم مع قومـه ،وقـد تشـاهبت يف
أسلوهبا فناسب التنظير بينها .ففي اآلية األولى :إن الـدعوة المتكـررة مـن نـوح عليـه
السالم إلى التوحيد المتضمنة لحرصه عليهم لو لقيت نفوسـا سـوية لكانـت سـببا يف
إقبالهم وإيماهنم لكن ذلك لم يزدهم قربا من الهـدى بـل زادهـم إعراضـا واسـتكبارا
داللة على مرض نفوسهم وقسوة قلوهبم ،وجاء بصيغة النفي ،ثم االستثناء المتضمن
للحصر ،والسامع يظن ألول وهلة بعد االستثناء :وصف اإلقبال والتوبة وخاصة مع
قــوة الــداعي للتوبــة بتكــرار الــدعوة يف الليــل والنهــار ،فــإذا الزيــادة يف االســتكبار
واإلعــراض الدالــة علــى قــوة االنصــراف عــن الحــق ،وهــو مــن االســتثناء المفــرغ
المتضمن لعموم األحوال ،ويصح أن يكون منقطعـا ،والتقـدير :لـم يـزدهم قربـا مـن
الحق بل إعراضا واستكبارا ،فلما كانت الدعوة بشتى األساليب واألحوال واألزمان
ناسب وصف قوم نـوح بتأكيـد اإلعـراض عـن الحـق بأسـلوب تأكيـد الـذم بمـا يشـبه
المدح لشدة استكبارهم عن الحق وإصرارهم عليه.
وشــاهبه أســلوب التأكيــد يف قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﱠ إذ دعا عليهم نوح عليه السالم بعد يأسه من إسالمهم وتمردهم وكفرهم
وعنادهم وفتنتهم لغيرهم وإعالم اهلل له بعدم إيماهنم ويكون دعاء نوح عليـه السـالم
علــيهم كــدعاء موســى عليــه الســالم :ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [يــونس ]88 :ويكــون المــراد :ال تــزد الظــالمين
بكفرهم بآياتنا إال طبعا على قلوهبم حتى ال يهتدون للحق ،وقيل :إال خسـارا ،وقيـل
المراد :الضالل يف ترويج مكرهم ومصالح دنيـاهم أو الضـياع والهـالك ،والظـاهر
( )1انظر :تفسير الطربي ،)631/23( :الدر المصون ،)469/10( :التحرير والتنوير.)215/29( :
( )2ذهب إلى أنه دعاء عليهم :الطربي والواحدي والبغوي وابن كثير .انظر :تفسـير الطـربي،)640/23( :

=
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من اللفظ والسياق أنه دعاء عليهم ،ويجوز لألنبيـاء الـدعاء علـى أقـوامهم إذا أصـبح
كفـرهم فتنـة كمـا صـنع موسـى عليـه السـالم مـع فرعـون ،وقـد أعلـم اهلل نوحـا بعــدم
إيمــاهنم ،ﱡﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ [هــود ]36 :فــال
يصح ما استشكله بعض المفسـرين مـن كيفيـة دعـاء األنبيـاء علـى قـومهم بالضـالل،
ويصح حمل اآلية على القولين :الدعاء أو الخـرب ،ويكـون مـن تأكيـد الـذم بمـا يشـبه
المدح أو دعاء عليهم بأسلوب التأكيد ،فلمـا كـانوا سـببا يف ضـالل قـومهم اسـتحقوا
هذا التأكيد يف الدعاء عليهم فتوهم السامع الدعاء بنفي الضالل عنهم ثم أكده بحصر
الدعاء عليهم بوصف الضالل ،فلم يقل :زدهم ضـالال أو كفـرا ،وهـي جملـة حاليـة
مقصود منها التعجيب من إعراضـهم ،وإنمـا عـرب علـى قـول الخـرب بأسـلوب التأكيـد
إلثبات مدى الضالل الذي أعماهم عن الحق وأصمهم عن سماع مواعظ النبي عليه
الســالم ،واالســتثناء مفــرغ مــن عمــوم األحــوال إال وصــف الضــالل والزيــع ،وهــذا
الوصف المذموم للمعرضين عن اإليمان ورد بعد االستثناء من الذم فكان ينتظر منـه
الســامع المــدح لهــم باإلقبــال والتوبــة فــإذا هــو يبــين عكــس ذلــك داللــة علــى شــدة
إعراضهم وقسوة قلوهبم.
والدعاء أكثر هورا واتفاقا بين المفسرين يف قوله تعالى :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ
ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ

[نوح ، ]28 :فهو دعاء عليهم بالهالك والعذاب والخسران ،وهي شبيهة األسلوب
البالغي باآلية السابقة يف تأكيد الشيء بما يشبه ضده فال نحتاج تكرار بيان هذا
األسلوب ووجه بالغته وبيانه.
=

البســيط للواحــدي ،)270/22( :معــالم التنزيــل للبغــوي ،)233/8( :تفســير الســمعاين،)60/6( :
تفسير الرازي.)658/30( :

( )1انظر :تفسير الطربي ،)453/17( :تفسير الرازي ،)345/20( :البحر المحيط.)52/7( :
( )2انظر :تفسير الطربي ،)643/23( :التحرير والتنوير.)215/29( :
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اآليــــة الثانيــــة واألربعــــون :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ [الجن21 :
–  ] 23يأمر اهلل تعالى نبيه عليه السالم أن يخاطب مشركي قريش أنه ال يملك لهـم
ضرا وال نفعا وال هداية وال غواية وأنه لن يجد من دون اهلل ملجـأ ومـالذا إال التبليـع
لدين اهلل ورسالته إلى خلقه ،وذهب المفسرون يف االستثناء مذاهب:
األول :إن االستثناء يف قوله :ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ هو مستثنى مـن قولـه:
ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ  ،وهـو قـول قتــادة ،ويكـون المعنــى :ال أملـك لكــم
شيئا إِ َّال َبالغًا إليكم ،فأما اإليمان أو الكفر فال أملكه ،ويكون تقـدير المسـتثنى منـه:
ال أملك لكم شيئا إال التبليع لدين اهلل ،ألن النفع والضر والهداية والضالل كناية عن
العموم ،فهو من االستثناء المتصل ،ومن تأكيد الشيء بما يشـبه ضـده ،ألن المعنـى:
ال أستطيع أن أجربكم على الهداية أو اإلعراض أو أنفعكـم أو أضـركم ،فـال أسـتطيع
لكم شيئا إال البالغ والنصح فهو تأكيد لقدرة اهلل تعالى بالمستثنى وقصر مهمته علـى
البالغ الذي أكد المعنى الوارد يف المستثنى منه بعد توهم السـامع قدرتـه علـى شـيء
مـــن ذلـــك ،ومـــا بينهمـــا يف قولـــه :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﱠ جملة اعرتاضية إلثبات العجز والصعف أمام قدرة اهلل تعالى.
القول الثايف :أن استثناء الـبالغ مـن الملجـأ والمفـر يف قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ  ،وهـو قــول
الحسن البصري ،ويكون المعنى :إنـه ال مـالذ وال ملجـأ مـن اهلل إال أن أبلـع ديـن اهلل
تعالى وأعتصم به فيكون البالغ سببا للخالص من عقوبـة اهلل ،ويكـون مـن االسـتثناء
المتصل ،واعرتض عليه الرازي أنه لم يقل :ولم أجد ملتحدا ،بل قـال( :مـن دونـه)،
والبالغ من اهلل ال يكون داخال تحت قوله( :من دونه ملتحدا) ألنه ال يكون مـن دون
( )1انظــر :تفســير الطــربي ،)670/23( :البســيط للواحــدي ،)327/22( :المحــرر الــوجيز،)384/5( :
الكشاف.)632/4( :
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اهلل ،بل يكـون مـن اهلل وبإعانتـه وتوفيقـه ،وهـو إيـراد وجيـه ،فيكـون األقـرب أنـه مـن
االســتثناء المنقطــع ،ويكــون المعنــى :ال مخلــص لــي مــن اهلل لكــن أبلــع رســالة اهلل
لألقوام ،فيكون المعنى لالستدراك.
ـن
والجملة علـى االتصـال واالنقطـاع مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده ،أيَ :ل ْ
ُي ِ
ج َيرنِي أحد لكن إن بلغت رسالة اهلل لخلقه رحمني اهلل بذلك ،والسامع يتـوهم عنـد
سماع االستثناء أنه سيذكر سببا للنجاة من أسباب الدنيا فيفاجأ بأن النجاة إنما تكـون
باللجأ إلى اهلل بطاعته وتبليع دينه فيكـون مؤكـدا لمـا قبـل االسـتثناء مـن عـدم وجـود
المغيث من عقوبة اهلل إال رحمته جل وعال باتبـاع أوامـره والتقـرب إليـه ومـن ذلـك:
تبليع دين اهلل تعالى ،وفيه إثبات للعجز أمام قدرة اهلل وأن النبي  على منزلته فضـال
عن غيره ال يملك النجاة إال برحمة اهلل وطاعتـه ،وقـد صـرح الخفـاجي والقونـوي
واآللوسي وابن عاشور هبذا األسلوب البالغي عند هذه اآلية ،وأشار إليه أثناء تفسير
اآلية عدد من المفسرين.
اآليـــة الثالثـــة واألربعـــون :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﱠ [النبأ.]25 – 24 :
يخرب اهلل تعالى عن عذاب أهل النار وذلك أهنم ال يذوقون ما يربد جلودهم مـن بـرد
الماء ،وال ما يدفع مأهم ،إال ماء بلع الغاية يف الحرارة يشوي وجـوههم أو صـديد أهـل
النــار وقــيحهم الــذي بلــع الغايــة يف النــتن والزمهريــر .وقــد اختلــف المفســرون يف اآليــة
واالستثناء وتفرع عنها أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده ،وذلك على أقوال:
القول األول :أن الماء الشديد الحرارة مستثنى مما يربد جلودهم ،وصديد أهل النـار
( )1انظر :المراجع السابقة مع تفسـير الـرازي ،)675/30( :البحـر المحـيط ،)302/10( :الـدر المصـون
للسمين.)500/10( :
( )2انظــر :حاشــية الخفــاجي ،)259/8( :حاشــية القونــوي ،)361/19( :روح المعــاين،)105/15( :
التحرير والتنوير.)244/29( :
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مستثنى من الشراب الذي يشربون ،وهو استثناء منقطع ألن الحميم ليس من جنس الـربد
يف شيء إذ هو شديد الحر ،وألن الغسـاق لـيس مـن جـنس الشـراب ،والمعنـى :يـذوقون
الحميم إذ يراق على أجسادهم ،والغسـاق إذ يسـيل علـى مواضـع الحـرق فيزيـد ألمهـم،
وهــي علــى ذلــك مــن االســتثناء المنقطــع ،وتقــديره :ال يــذوقون فيهــا بــرد الشــراب وال
الشراب لكن ماء حارا وصديدا منتنا ،ونسـبه المـاوردي ألكثـر المفسـرين وهـو قـول ابـن
عباس ،وصورة االستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده.
القول الثايف :أن الحميم مستثنى من الشراب ،والغساق :وهو الصديد الزمهريـر
الشديد الربودة مستثنى من الربد لتشاهبما يف الوصف ويكون المستثنى منه وهو الربد
وإن كان نكرة مفيدا للعمـوم إال أنـه مخصـوص بـالربد النـافع ،وعلـى ذلـك فهـو مـن
االستثناء المتصل إذ يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ،وهو من اللف والنشـر
غير المرتب فذكر الربد واستثنى الغساق ،وذكر الشراب واستثنى الحميم ،وهو قول
أبي العالية والربيع بن انس .وقـد صـرح ابـن عاشـور أن هـذا األسـلوب مـن تأكيـد
الشيء بما يشـبه ضـده إذ المـاء الشـديد الحـرارة والصـديد المنـتن ال يغنـي يف بـرودة
الجسد وشراب الظمآن شيئا ،فيكون من تعليق الربد والشـراب بشـراب ال فائـدة فيـه
فهو من نفي الشيء بدليله ،وقد جاءت صيغة االستثناء من الـربد والشـراب فتطلعـت
أمر وأدهى،
النفوس وجود ما ينفع ويخفف عنهم من حر النار و مأها فإذا االستثناء ّ
فإذا هو الماء الحار يشوي الحلوق والبطون ،فهذا هو الربد ،أو الغسـاق الـذي يسـيل
من أجساد المحروقين ،فهذا هـو الشـراب ،فكـان ذلـك تأييسـا بعـد إطمـاع ،وتعليقـا
للشراب والربد بأمر محـال فهـو كـدعوى الشـيء ببينـة إذ ُعلـق نقـيض المـدّ َعى وهـو
( )1انظـــر :تفســـير الطـــربي ،)165/24( :النكـــت والعيـــون للمـــاوردي ،)187/6( :المحـــرر الـــوجيز:
( ،)427/5تفســير الــرازي ،)17/31( :التحريــر والتنــوير ،)38/30( :وقــد ذكــر بعــض الســلف أن
المراد بالربد النوم ،والمراد به :الراحة ،وقد يضعفه سياق اآلية واقرتانه بالشراب ،مع كون االسـتثناء يف
الحميم والغساق.
( )2انظر :المراجع السابقة ،مع الكشاف ،)689/4( :روح المعاين.)215/15( :
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حصــولها ألهــل النــار بالمحــال وهــو كــون الصــديد والــربد مــن الشــراب ،والمعلــق
بالمحــال محــال فحصــول الشــراب والــربد ألهــل النــار محــال ،وهــذان األســلوبان
شــبيهان بقولــه تعــالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ [الحاقــة]36 :ﭐ ،وقولــه تعــالى :ﭐ

ﱡﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [الغاشــــــــية،]7 – 6 :
وقد كان هذا األسلوب بليغا يف تصوير العذاب الذي يتنقل فيه أهل النار وأن غـوثهم
إنما هو نوع آخر من العذاب ال يزيدون به إال نكاال وجحيما.
اآلية الرابعة واألربعون :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ [النبأ]30 :
ذكر أبو برزة األسلمي وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وعلـي بـن الحسـين رضـي
اهلل عنهم أن هذه اآلية أشد آية على أهل النار ،قال عبد اهلل بن عمرو :فهم يف مزيد من
عذاب اهلل أبدا .ومعنى اآلية :ذوقوا أيها الكفار من عذاب اهلل الذي كنـتم بـه يف الـدنيا
ّ
تكذبون ،فلن نزيدكم إال عذا ابا على العذاب الذي أنتم فيه ،ال تخفيفا منه ،وال تر ُّفها،
ووجه أشديتها يف التعبير عن العذاب هو األسـلوب البالغـي تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه
ضده ،وذلك أهنا تدل على أهنم كلما استغاثوا من نوع مـن العـذاب أغيثـوا بأشـد منـه
فتكون كل مرتبة منه متناهيـة يف الشـدة ،واألسـلوب ورد بحـرف النفـي (لـن) المفيـد
لآلكديــة ثــم أردفــه باالســتثناء المفيــد ثبــوت نقــيض حكــم المســتثنى منــه للمســتثنى
فأصــبحت داللــة علــى الحصــر المؤكــد لزيــادة العــذاب يف المســتقبل ،والمعنــى:
سنزيدكم عذابا زيادة مستمرة يف أزمنة المستقبل ،فصيع التعبير عن هذا المعنـى هبـذا
الرتكيب البديع "ولمـا كـان المقصـود الوعيـد بزيـادة العـذاب يف المسـتقبل جـيء يف
أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبل ،وهو (لن) المفيد تأكيد النسبة المنفية وهي ما دل
عليه مجموع النفي واالستثناء ،فإن قيد تأبيد نفي الزيادة الـذي يفيـده حـرف (لـن) يف
جانب المستثنى منه يسري إلى إثبات زيادة العذاب يف جانـب المسـتثنى ،..ويف هـذا
األسلوب ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس وذلك أشد حزنا وغما بما يوهمهم أن مـا ألقـوا
فيه هو منتهى التعذيب حتى إذا ولج ذلك أسماعهم فحزنوا لـه ،أتبـع بـأهنم ينتظـرهم
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عذاب آخر أشد ،فكان ذلك حزنا فوق حزن ،فهذا منوال هذا النظم" ،وهـو مـؤذن
بكمال المقت وشدة الغضب مع أن حالهم تقتضي الرحمة .إن هذا األسلوب يحمل
بعمق داللته على هول سياط البالء والنكال التي تنهال على أصحاب النار ،وبداللته
على أن ترك الزيادة كالمحال الذي ال يمكن أن يكون تحت الصحة فهو من التعليـق
بالمحال" ،وهم على هذا المورد الوبيل ،أن يشربوا من هـذا العـذاب ،وأن يتجرعـوا
كؤوســه المــألى بــالحميم والغســاق ،وأن مــا هــم فيــه يف لحظــتهم تلــك أهــون ممــا
يذوقونه يف كل لحظة آتية ،فهم ينتقلون مـن عـذاب إلـى مـا هـو أشـد منـه ،حـاال بعـد
حــال ،ولحظــة بعــد لحظــة ،فليبــادروا بشــرب مــا بأيــديهم ،قبــل أن يشــتد لهيبــا،
ويزداد غليانا".

***

( )1التحريــر والتنــوير ،)42/30( :وانظــر :الكشــاف ،)690/4( :حاشــية شــيخ زاده ،)608/4( :حاشــية
القونوي.)33/20( :
( )2التفسير القرآين للقرآن للخطيب ،)1423/16( :وانظر :روح المعاين.)217/15( :
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اخلــاتــــمـــــة
وبعــد هــذا التطــواف يف آيــات القــرآن الكــريم وبيانــه وبالغتــه ،فــيمكن ذكــر
بعض النتائج:
 -1أثر علم البالغة يف بيان القـرآن الكـريم ودفـع مشـكالته واعتمـاد المفسـرين
عليــه مــن المتقــدمين إلــى المعاصــرين وحضــوره يف كــل التفاســير بمــا فيهــا كتــب
التفسير بالمأثور.
 -2أسلوب :تأكيد الشيء بما يشبه ضده من أسـاليب البـديع المـؤثرة يف تفسـير
عدد من آيات القرآن الكريم ،والتصريح هبا اهر يف كتب التفسير.
 -3أكثـــر التفاســـير تصـــريحا هبـــذا األســـلوب وعنايـــة بإ هـــاره واعتمـــاده يف
تفاسيرهم :ابن عاشور واآللوسي مع الحواشي على البيضاوي :الشهاب الخفاجي،
وشيخ زاده ،والقونوي ،واإلشارة إليـه بالشـاهد الشـعري دون التصـريح بالمصـطلح
اهرة يف كتب الكشاف والبيضاوي وأبي السعود.
 -4وقفت ودرست يف البحث أربعا وأربعين آية قرآنية ذكر فيها المفسرون هـذا
األسلوب البالغي ،هر من خالل البحث أن عددا مـن األمثلـة القرآنيـة ال تـدخل يف
المدح والذم بما يشبه ضدهما ،وإنما هي من تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده :فكانـت
األمثلة المتعلقة بتأكيد الشيء بما يشبه ضده :ستة عشر آية ،والمدح بمـا يشـبه الـذم:
ثماين آيات ،والذم بما يشبه المدح :تسع عشرة آية قرآنيـة ،فيمـا لـم يصـح األسـلوب
على آيتين قرآنيتين.
 -5هــر مــن خــالل البحــث أن أربعــا مــن األمثلــة التطبيقيــة يف هــذا األســلوب
البالغي لم تتضمن استثناء وال استدراكا ،وقد صـح إطـالق هـذا األسـلوب البالغـي
عليه وهذا يدل على أن هذا القيد غالب وليس مطردا ،خالفا لمن يقصر تعريفه علـى
االستثناء واالستدراك.

540

تأكيد الش ء بما يشبه ضده وأثره يف تفسير القرآن الكريم

د.محسن بن حامد المطيري

التوصيات:
 -1يــرى الباحــث التوســع يف الدراســات البالغيــة التطبيقيــة يف القــرآن الكــريم،
وبيان أثرها يف التفسير.
 -2أنــواع علــم البــديع ال زالــت بكــرا يف الدراســات القرآنيــة ،وتوجــد عــدد مــن
األنواع الزالت بحاجة إلى تتبع ونظر يف كتب التفاسير.
 -3الحواشــي علــى التفاســير مــن الكتــب المعتنيــة بالجانــب التطبيقــي يف علــم
البالغة وسائر علوم اآللة ،وتحتاج إلى مزيد ودراسة يف الدراسات القرآنية.
 -4أثر أقوال السلف يف صحة األسلوب البالغي وموافقتـه لألصـول التفسـيرية
أو مخالفته من األمور التـي هـرت يف عـدد مـن األمثلـة وهـي ممـا يسـتحق الدراسـة
والنظر والبحث.

***
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املصادر واملراجع
 .1اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،جــالل الــدين الســيوطي  ،مجمــع الملــك فهــد ،ط:
1426هـ.
 .2أحكام القرآن أبو بكر ابن العربي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1424 :ه.
 .3إرشاد العقل السليم ،محمد أبو السعود ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت.
 .4أصول اعتقاد أهل السنة ،أبو القاسـم الاللكـائي ،تحقيـق :أحمـد الغامـدي ،دار
طيبة ،الرياض ،ط1423 :ه.
 .5أضواء البيان يف إيضاح القـرآن بـالقرآن ،محمـد األمـين الشـنقيطي(ت،)1393
دار الفكر ،بيروت ،ط1415:ه.
 .6إعراب القرآن ،أبو جعفـر النحـاس ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،ط :األولـى،
1421ه.
 .7إعراب القرآن وبيانه ،محيي الدين درويـش ،دار اإلرشـاد ،سـوريا ،ط :الرابعـة،
1415ه.
 .8أنوار التنزيل ،ناصـر الـدين البيضـاوي ،تحقيـق :محمـد المرعشـلي ،دار إحيـاء
الرتاث العربي ،بيروت ،ط :األولى1418 ،ه.
 .9اإليضــاح يف البالغــة ،جــالل الــدين القزوينــي ،تحقيــق :محمــد عبــد المــنعم
خفاجي ،دار الجيل ،بيروت ،ط :الثالثة.
 .10البحر المحيط ،أبو حيان األندلسي ،دار الفكر ،بيروت ،ط1420 :ه.
 .11بدائع التفسير ،ابن قيم الجوزية ،جمع :يسري السيد ،دار ابن الجوزي ،الدمام،
ط :األولى 1414ه.
 .12بــديع القــرآن ،ابــن أبــي اإلصــبع المصــري(ت ،)654دار القــاهرة ،مصــر ،ط:
1377ه.
 .13البســـيط يف التفســـير ،أبـــو الحســـن الواحـــدي ،ط :جامعـــة اإلمـــام ،الريـــاض،
1430ه.
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 .14بغيـــــة اإليضـــــاح لتلخـــــيص المفتـــــاح يف علـــــوم البالغـــــة ،عبـــــد المتعـــــال
الصعيدي(ت1391ه) ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط:السابعة عشر1426 ،ه.
 .15البالغة العربية ،عبد الرحمن حبنكة ،دار القلم ،دمشق ،ط :األولى1416 ،ه.
 .16بيان تلبيس الجهمية ،أحمد بن تيمية ،مجمع الملك فهد ،المدينة ،ط :األولـى،
1426ه.
 .17التبيان يف إعراب القرآن ،أبو البقاء العكربي(ت ،)616تحقيق :علي البجاوي،
مكتبة البابي الحلبي ،ط :األولى.
 .18التحريــر والتنــوير ،الطــاهر ابــن عاشــور ،الــدار التونســية للنشــر ،تــونس ،ط:
1984م.
 .19التسهيل لعلوم التنزيل ،أبوالقاسم محمد بن جزي ،مكتبـة األرقـم ،ط :األولـى
1416ه.
 .20تفسير ابن عثيمين(ت ،)1421دار ابن الجوزي ،الدمام ،ط :األولى1426 ،ه.
 .21تفسير شيخ اإلسالم ابن تيمية(ت ،)728جمع :إياد القيسي ،دار ابن الجوزي،
الدمام ،ط :األولى 1432ه.
 .22تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء ابـن كثيـر(ت ،)774تحقيـق :سـامي السـالمة،
دار طيبة ،ط :الثانية1420 ،ه.
 .23تفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم الرازي(ت ،)327تحقيـق :أسـعد الطيـب،
مكتبة نزار الباز ،ط :الثالثة1419 ،ه.
 .24تفسير مقاتل بن سليمان(ت ،)150تحقيق :عبداهلل شحاتة ،دار إحيـاء الـرتاث،
بيروت ،ط :األولى1423 ،ه.
 .25التفسير القـرآين للقـرآن ،عبـدالكريم الخطيـب(ت ،)1390دار الفكـر العربـي،
القاهرة.
 .26تلخيص المفتاح ،جالل الدين القزويني ،مكتبـة المدينـة ،كراتشـي ،ط :الثانيـة،
1437ه.
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 .27هتذيب اللغة ،أبو منصور األزهري ،تحقيـق :محمـد عـوض ،دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،بيروت ،ط :األولى2001 ،م.
 .28تيســـير الكـــريم الـــرحمن ،عبـــدالرحمن بـــن ســـعدي(ت ،)1376تحقيــــق:
عبدالرحمن اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،ط :األولى1420 ،ه.
 .29جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،محمـد بـن جريـر الطـربي(ت ،)310تحقيـق:
أحمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط :األولى1420 ،ه.
 .30الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبداهلل القرطبي ،دار الكتـب المصـرية ،ط :الثانيـة،
1384ه.
 .31حادي األرواح إلـى بـالد األفـراح ،ابـن قـيم الجوزيـة(ت ،)751تحقيـق :علـي
العمران ،دار عالم الفوائد ،مكة ،ط :األولى1425 ،ه.
 .32حاشية ابن التمجيد على البيضاوي(ت ،)880مصلح الـدين الرومـي الحنفـي،
دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .33حاشــية الشــهاب الخفــاجي علــى تفســير البيضــاوي (عنايــة القاضــي وكفايــة
الراضي) ،شهاب الدين الخفاجي (ت ،)1069دار صادر ،بيروت.
 .34حاشية شيخ زاده على البيضاوي(ت ،)951محيي الدين شـيخ زاده ،دار إحيـاء
الرتاث ،بيروت.
 .35حاشية القونوي على البيضـاوي ،عصـام الـدين القونـوي ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت.
 .36خزانــــــة األدب ولــــــب لبــــــاب لســــــان العــــــرب ،عبــــــدالقادر بــــــن عمــــــر
البغدادي(ت ،)1093تحقيق :عبدالسـالم هـارون ،مكتبـة الخـانجي ،القـاهرة،
ط :الرابعة 1418ه.
 .37دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،محمـد عبـدالخالق عضـيمة(ت ،)1404دار
الحديث ،القاهرة ،ط1425 :ه.
 .38دراسات منهجية يف علم البديع ،الشحات أبوستيت ،ط :األولى1414 ،ه.
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 .39الدر المصون يف علم الكتاب المكنون ،أبو العباس السمين الحلبـي(ت،)756
تحقيق :أحمد الخراط ،دار القلم ،دمشق.
 .40دفع إيهام االضطراب عـن آي الكتـاب ،محمـد األمـين الشـنقيطي(ت،)1393
مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط :األولى1417 ،ه.
 .41ديوان النابغة الذبياين ،تحقيق :أبو الفضل إبـراهيم ،دار المعـارف ،القـاهرة ،ط:
الثانية.
 .42روح المعاين يف تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاين ،شـهاب الـدين محمـود
اآللوسي( ،)1270دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط :األولى1415 ،ه.
 .43زاد المســـير يف علـــم التفســـير ،أبـــو الفـــرج بـــن الجـــوزي(ت ،)597تحقيـــق:
عبدالرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط :األولى1422 ،ه.
 .44زهرة التفاسير ،محمد أبو زهرة(ت ،)1394دار الفكر العربي ،بيروت.
 .45صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل البخاري(ت ،)256تحقيـق :محمـد بـن
زهير الناصر ،دار طوق النجاة ،ط :األولى1422 ،ه.
 .46الصـحاح يف اللغــة ،أبــو نصــر الجـوهري(ت ،)393تحقيــق :أحمــد عبــدالغفور
عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط :الرابعة1407 ،ه.
 .47عــروس األفــراح يف شــرح تلخــيص المفتــاح ،هبــاء الــدين الســبكي(ت،)773
المكتبة العصرية ،بيروت ،ط :األولى1423 ،ه.
 .48فــتح القــدير ،محمــد بــن علــي الشــوكاين ،دار ابــن كثيــر ،دمشــق ،ط :األولــى،
1414ه.
 .49فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب (حاشــية الطيبــي) ،شــرف الــدين
الطيبي(ت ،)743جائزة دبي ،ط :األولى1434 ،ه.
 .50الكشــــــاف عــــــن حقــــــائق غــــــوامض التنزيــــــل ،أبــــــو القاســــــم محمــــــود
الزمخشري(ت ،)538دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط :الثالثة1407 ،ه.
 .51اللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص بن عادل الحنبلي(ت ،)775تحقيق :عادل
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عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط :األولى1419 ،ه.
 .52مجموع الفتاوى ،أحمـد بـن تيميـة(ت ،)728تحقيـق :عبـدالرحمن بـن قاسـم،
مجمع الملك فهد ،المدينة المنورة ،ط1416 :ه.
 .53المحرر الوجيز يف تفسـير الكتـاب العزيـز ،ابـن عطيـة األندلسـي(ت ،)542دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط :األولى1422 ،ه.
 .54المطول شرح تلخيص المفتاح ،سعد الدين التفتازاين(ت ،)792تحقيق :أحمد
السديس ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط :األولى 1441ه.
 .55معالم التنزيل ،أبو محمد الحسين البغـوي(ت ،)510تحقيـق :عثمـان ضـميرية
وآخرون ،دار طيبة ،الرياض ،ط :الرابعة 1417ه.
 .56معاين القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق الزجاج ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1408 :ه.
 .57معاين القرآن ،أبو جعفر النحاس(ت ،)338تحقيق :محمد الصابوين ،جامعة أم
القرى ،ط :األولى 1409ه.
 .58معجــم المصــطلحات البالغيــة ،د.أحمــد مطلــوب(ت ،)1440الــدار العربي ـة
للموسوعات ،بيروت ،ط :األولى 1427ه.
 .59مفاتيح الغيب ،أبو عبداهلل محمد بن عمر الـرازي(ت ،)606دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،بيروت ،ط :األولى 1420ه.
 .60المنار (تفسير القرآن الحكيم) ،محمد رشيد رضا(ت ،)1354الهيئـة المصـرية
للكتاب1990 ،م.
 .61النكت والعيـون ،أبـو الحسـن علـي المـاوردي(ت ،)450دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،ط :األولى1420ه.
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Confirming something similar to its opposite and its
effect on the interpretation of the Noble Qur’an (an
applied analytical study).
Dr. Mohsen Hamid Al-Mutairi

Abstract
This research discussed by studying and analyzing the Qur’anic verses
what are called by the commentators as the rhetoric terminology "
Affirmation things by their opposites" and related definitions such as
confirmation praise and slander by their opposites.
The researcher wanted to accomplishment these objectives:
First: Limitation the places of Quran where usage this rhetoric method.
Second: Study these methods and identification their conformation to the
speech of the predecessor commentators and the investigators, and its effect
on interpretation. .
Third: Indication the concerned interpretation of this rhetoric method
The researcher concluded the following outcomes:
1- The impact of the he science of rhetoric in explanation the Holy
Qur’an and facing its problems and the commentators ’reliance on it,
including the method of confirmation of their opposites in meanings.
2- The most explicit interpretations in this manner: Ibn Ashour and AlAlousi with footnotes on Al-Kashaf and Al-Baidawy: such as Al-Tibi, AlShehab Al-Khafaji, Sheikh Zadeh, and Al-Qunawi, and referred to him as
known poetic witness without the statement Al-Zamakhshari, Al-Baidawi,
Al-Razi and others.
3- I studied in the research forty-four verses of the Qur’an, through the
research it, show that a number of Qur’anic examples do not enter into praise
and slander in a manner similar to opposite them, however they are from
affirming a thing in a manner similar to it: so the related examples to
affirming something by their opposites: sixteen verses, praise In a manner
similar to slander: eight verses, and slandering in a manner similar to praise:
nineteen verses of the Qur’an, while it is not correct to application the
method to two Qur’anic verses.
4- As well as, and through the research, there were four of the applied
examples in this rhetorical method did not include an exception or a remedy,
and this rhetorical method has been correctly applied to it, and this refers
that this restriction is predominant and not constant, in contrary to those
whose definition which is limited to exclusion and comprehension.
Key words: affirmation of something by its contrary, praise as a similar
to slander, slander as a similar to praise, exception.
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Educating women in the Holy Quran
Dr. Abdullah bin Mohammed Al-Rashoud

Abstract
 Research Title: Educating Women in the Holy Qur’an.
 Research objective: This major objective of the study is to
investigate the Qur’anic evidence indicating the merit of educating
women, to derive their educational implications, in addition to
shedding light on the educational methods and the most important
areas of women's education mentioned in the Holy Qur’an.
 The study made use of the deductive and inductive approach,
and reached a number of results, the most important of which are
the following:
- The verses of the Holy Qur’an indicate the virtue of educating
women and the reward for those who do it.
- The methods of the Holy Qur’an have varied in encouraging the
education of women, including the following methods: direct
education, urging women to learn and teach, Allah commanded the
Prophet to educate women, and urged men to educate their women,
and educate women by answering their questions and men's
questions related to them, the education of women by teaching men
matters related to their relationship with women, teaching women
through incident situations, praising the believers who taught and
caring for their girls and women, in addition to the method of
proverbs.
- There are many fields of education for women in the Holy
Qur’an. These areas include: the belief and the principles of worship,
explaining some of the legal prohibitions, marital relations, raising
and educating children, moral values and the relationship with
foreign men.
 Key words: education, women, women's education, , Islamic
education, education in the Holy Qur’an.
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Ibn al-Hayim's Ali al-Sijistani corrections in his book:
“The Explanation in Tafsir Gharib al-Qur’an”
Dr. Yazid bin Abdul Latif Al-Saleh Al-Khalif

Abstract
This research is about the study of Ibn Al-Haim's removing
misunderstandings in his book: "Altibyan fi tafseer gharib alquran”on
Al-Sijistani in his book: "Nuzhat alguloub fi fi gharib alquran"by
introducing Ibn Al-Haim and Al-Sijistani and their books, then
mention Ibn Al-Haim's formulas of removing misunderstandings, and
the most prominent features of his approach to that. After that, limit
the removing of misunderstandings and study it by mentioning the
sayings of scholars and their evidence, weighting the evidence, and
then arriving at the correctness of Ibn Al-Haim's removing
misunderstandings or not.
The importance of this research stems from the fact that it reveals
the approach of one of the imams of interpretation and language in
removing misunderstandings, and strengthening the faculty of
considering words and the weighting between them.
This research concluded with the most important results, the most
important of which are: Ibn Al-Haim is one of the leading scholars
who have a great deal of knowledge in language and its sciences. He
had the effect of explaining the meanings of Quran words and their
derivation, and that Ibn Al-Haim's conclusions on Al-Sijistani were
limited to ten remarks, most of which were correct with what Ibn AlHaim went to.
Keywords:
Ibn
Al-Haim,
Al-Sijistani,
misunderstandings, Altibyan, Nuzhat alguloub.
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The concept of colors in the Noble Qur’an among the
explainers
Dr. Mohammed bin Farhan bin Shleiwih Al-Hawamleh Al-Dosari

Abstract
This research, entitled: The concept of colors in the Holy Qur’an
among commentators, in which the colors mentioned in the Holy
Qur’an were studied in a comparative analytical study, whether those
colors differed among the interpreters; They are in six colors: brown,
blue, yellow, dark green, brownish, and orange; Whether or not the
interpreters differed, and they are four colors: white, red, green, and
black.
In this research, I am interested in mentioning the opinions of
advanced commentators, including those who are late in interpreting
colors in the Holy Qur’an, weighting between them, and explaining
the reason for weighting.

***
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Muhammad bin Abi Al-Qasim bin Babjuk Al-Baqali (d.
562 AH), and the features of his method in what is found
from his interpretation of the "Miftah al-Tanzil"
Dr. Mamdouh bin Turki bin Mohammed Al-Qahtani

Abstract
Research Title: Muhammad bin Abi Al-Qasim bin Babguk Al-Baqali
(d. 562 AH), and the features of his approach in his interpretation
"Moftah Al Tanzil."
Prepared By: Dr. Mamdoh Turki Mohammed Al-Qahtani،
Position: Associate Professor, Shaqra University
The research included an introduction, two chapters, and a conclusion.
The first chapter included two topics, in the first topic deals with the author
definition, his scientific life, and the praise of scholars on him, then his
works. The second topic studies the definition of the book and its transcripts,
then in the second chapter the research dealt with Al-Baqali interpretation
approach; his approach in Hadith – based (Mathur) interpretation, and how
he dealt with the Israeli hadiths, then his method in language sciences,
matters of belief, judgments, and deduction, then his care for the rules of
interpretation, its weightings, and discussions, then his method of presenting
the sciences of Qur’an in his interpretation, then a conclusion.
Objectives: It deals with the biography of this scholar, to highlight the
scientific position he assumed, mention his books, and to define this
interpretation, as one of the historically advanced interpretations, describe
his transcript, and to highlight his approach, the features that appear in it,
and the scientific value of the same.
Outcomes :
1. To explain that this interpretation is for the sake of interpretations in
the 6th century, and that its author is a prominent scholar, that his personality
is apparent in his interpretation, and that he has weightings in it, and he also
has care about the rules of interpretation and the science of occasions and
deduction.
2. To direct the attention of researchers to know the rest of Baqali's
books, search for them in the manuscripts treasures, and serve them.
The most important recommendations include: Search for hard copies
of this book, extract the author's sayings and jurisprudential choices from the
books of jurisprudence, and deal with his interpretation of studies in several
aspects, such as his Qur’an-based interpretation of the Qur’an.
Keywords: Moftah Al Tanzil, Babguk, Baqali, interpretation, his
approach.
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Attributes of those whom Allah loves in the light of the
Noble Qur’an - an objective study
Dr. Abdullah bin Khalid bin Saad Al-Hassan

Abstract
This study included - the characteristics of those whom God
(Allah) loves - the confirmation of the character of love and love for
God (Allah) in the Holy Qur’an with examining the verses in which
the character of love and love for God (Allah) was mentioned and
studying them objectively in the light of the Holy Quran. The
importance of this subject is being one of the characteristics of God
(Allah) as proven to himself. In addition, the love of God (Allah)
linked to some characteristics that God (Allah) loves.
In his book, God (Allah) mentioned the characteristics of those He
loves. The mentioned characteristics in the verses are divided into
three different aspects:
The belief: those who were characterized by faith, or following the
Prophet, or trust in God (Allah).
Sharia provisions: those who were characterized by jihad, whether
with patience, persistence and trust, or in their unity when fighting the
enemy, were characterized by purity, whether sensual purity, or moral
purity, or they were characterized by fairness in ruling, whether justice
was in the ruling among believers, or justice in ruling with polytheists,
or fairness in ruling among polytheists, or they are characterized by
charity, whether it is charity in obedience, or charity to violators.
Ethics: those who were characterized by charity as well, either in
spending for the sake of God (Allah), or spending in good and bad
times, or they were characterized by the fulfillment of the covenant,
whether the fulfillment of the covenant with the common people, or
the fulfillment of the covenant with the polytheists.
Then I mentioned the conclusion with the most important results
and the most important recommendations.
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Differences of interpretation between Ibn Jarir and Ibn
Katheer in Surat Al-Takwir
Dr. Muhammad Hussam Abdul Karim Abdul Aziz

Abstract
The research aims at comparing the two famous explanations:
Comprehensive statement of the Qur'an explanation to Ibn jarir, and
the explanation of the great Qur'an to Ibn Katheer.
The research dealt with the technical and scientific aspects of the
comparison between them. Art focuses on things such as: naming the
sura, preferring it, dividing it, presenting its fundamentals, criticizing
and referring to others, and how to start and end them. As for the
scientific, it discusses things, including: in the rules of interpretation
and weighting, and the reason for descent and martyrdom of the Koran
and Sunnah and companions and followers and followers, and the
language of Arabs and readings, and others.
The researcher has reached several conclusions, including: Ibn
Jarir's commitment to naming the sura with what was mentioned in the
Qur'an, while Ibn Katheer took opinion by naming him the Sura. Ibn
Katheer opened with a raised hadith in the virtues of Sura, (The saying
in the interpretation of the verse), and the fragmentation of the son of
Jarir Sura to six sections; for the large number of Marwaites and
inferences, while Ibn Katheer Sura was divided into two sections; to
shorten it in novels and interpretation, and based on two main themes
in the Sura, namely: the horrors of the Day of Resurrection, And the
establishment of Ibn Jarir rules of interpretation and weighting, and
adopted a lot in The choice of the most correct saying, while Ibn
Katheer was a narrator of Ibn Jarir's rules, is either supportive,
corrective or otherwise.
Therefore, it was one of the recommendations of the research:
interest in comparative studies in the curricula of the explainers, and
extract the exact benefits in it.
Keywords: Differences, Jarir, Katheer, Takweer, Explanation.
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A thesis in the statement of the fundamentals of the reading
of Nafi from my novel Qaloon and Workshops from the Path
of Shatibi, for Emad El Deen Ali bin Emad El Deen Ali Al
Astarabadi (one of the scholars of the tenth century AH) – A
study and investigation
Dr. Safia bint Abdullah bin Muqbal Al-Qarni

Abstract
Title : An Investigation and Clarification of the statement of
Fundamentals of Nafi's reading from Qaloon and Warsh as by the Shatibia,
and which is written by Emaduldeen Ali Bin Emaduldeen Ali Al-AsterAbadi (a scholar of the tenth century AH): Study and investigation
Research Contents: It includes an introduction, two sections, a
conclusion, and an index of references.
After investigating and auditing the book, the researcher did the
following:
First: The researcher introduced the research by mentioning a brief
introduction about the reasons for choosing the research, the plan and
approach used in it.
Second: The researcher mentioned a brief account of the author's
bibliography, his most important scholars and students, his scientific rank,
his works, and his death.
Third: He studied the book, and mentioned its name and documented its
proportion to its author, then he mentioned the author's method of writing it,
then I listed the author's references , its importance and scientific value, and
described the written manuscripts of the book.
Fourth: He audited the book in full, according to the auditing rules of
investigation.
Fifth: He worked on the verified text, wrote the known bibliographies,
documented the texts and evidence from its references, attributed the verses
to their (Sourat) , and pointed out all mistakes and faults.
Sixth: The research concluded with a conclusion containing the most
important findings and recommendations, followed by the list of references.
I ask Allah (SWT) the most generous to grant us sincerity and success,
and may Allah's blessings and peace be upon our Prophet Mohammad and
all of his companions'.

***

555

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (1442 )39هـ

Research abstracts
in English

556

هـ1442 )39( جملة تبيان للدراسات القرآنية العدد

Introduction of edition (39)
Praise be to Allah, and praise be to the people of praise, glory, and
blessings and peace be upon our Prophet Muhammad, his family and
companions:
After Greetings
This is issue (39) of the Journal of the Saudi Scientific Society for the
holly Qur’an and its Sciences. It is concerned with highlighting the
characteristics of Qur’anic studies in all their diversity, and seeks to develop
the spirit of scientific research in the academic community. Starting from
this standpoint, the editorial board welcomes the publication of scientific
research of depth of knowledge and scientific creativity that demonstrates
the jurisprudence of the holly Qur’an, raises its secrets and wisdom, because
the greatest purpose for us from research in the journal is to understand the
meanings of the Noble Qur’an, its reading, rulings, wisdom, etiquette,
sermons, and guides, because enabling understanding will lead to be
understood. So, the best understanding of the Qur’an will lead to enabling
others to understand it better.
Moreover, understanding the Noble Qur’an is taken from the Qur’an
itself, from the Prophet’s Sunnah, the sayings of the Companions and
Successors, and after them from among the great explainers. The Qur’an is a
general book of guidance for all people, and its understanding helps to obey
it and follow it. It is by the grace of Allah that we live in this blessed
country: the Kingdom of Saudi Arabia, in security, safety, prosperity,
stability, meeting and coalition, which help in scientific production,
especially in Quranic studies, which the journal is interested in publishing
their research.
There is no doubt that security is a great pillar of life and a necessity
for a person to play his role in life. Allah made this one of the greatest
mundane blessings for thankful servants. Our country has become - praise be
to Allah - an example and the focus of attention with this comprehensive
security, which is thanks to Allah, then by adhering to its religion and belief
and applying the provisions of Sharia, which made the houses of science and
its institutions play an effective role in education, so scientific life flourished
and scientific development took place; thus ways paved and the causes of
science and learning became easier.
The authority of security will not established among the people unless
everyone maintains it, as it is the slogan of the Muslim who is known by it
and the dominant description over him.
Allah grants success

Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shathry
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Second: If the Reference is Stat ed Again
The title of the book in bold followed by a comma, family name
followed by a comma, and then the page followed by a full
stop.
Example:
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al
Jawhari, 2/46.
-

Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above,
and add Hadeeth number and its judgment.
Referencing a research in a journal: In addition to the above,
research title shall be added after the journal’s name in bold
and then issue number.

All correspondence and subscription requests to be
addressed to
The editor-in-chief of the Editorial Board
Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh
B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432
Phone: 2582705, Fax: 2582695
E-mail:

quranmag@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Quranmag
Twitter: https: //twitter.com/quranmag1
Association Address:
B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 –
0546667141
Association website:
www.alquran.org.sa

***
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Technical Specifications of the Research:
-

The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language
typing with size of (18) white for content and bold for titles,
and the size (14) White for footnotes and summary.
The font (Times New Roman) is used for English language
typing with size of (11) white for content and bold for titles,
and the size (10) White for footnotes and summary.
Number of research pages is (50) pages (A4).
Leave an indent at the beginning of each paragraph of no
more than 1 cm.
The space between lines is single.
Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the
right are 3.5cm.
Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an
Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with
the size of 14 plain-colored (non-bold).

Method of Referencing
Referencing Verses:
-

Verses in the text are referenced directly following the
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and
then verse number within two brackets as follows: [AlBaqarah: 255].

Referencing texts:
-

The text to be referenced to be annexed within the content
with a small upper number after the punctuation mark.
Lower footnotes shall be then written down the page with
separate numbering for each page and they shall be
automatically adjusted the and not manually.

First, when a source is mentioned for the first time, as well as
in the reference list at the end of the search.
The title of the book in bold followed by a comma, family
name followed by a comma, first and second name, date of
death of the author in brackets followed by a comma, publisher
followed by a comma, place of publication followed by a
comma, Edition number followed by a comma, date of
publication followed by a comma and then part of the page
followed by a full stop.
Example:
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H),
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46.
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o
o
o
-

o
o

The arbitration decision depends on average marks by
arbitrators including the following possibilities:
In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered
accepted to be published on its condition.
If it gets 60% to 89%, it needs amendment.
If it gets less than 60%, it shall be refused.
In case of the need to re-edit the search with the amendments
required from the researcher, in turn, he makes the
amendment and if he confirms his view he shall respond the
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this
view.
After the research being re-edited, the researcher returns the
research to the arbitrator for the final decision. The decision
includes one of two possibilities:
Accepted for publication in the event of receiving a 90% and
above.
Refused in the event of receiving a 90% or below.

Publishing Conditions:
-

-

o
o
o
o
-

In case of accepting the research for publication, all copyright
shall be assigned to the journal, and may not be published in
any other publisher in paper copy or electronically without
written permission of the Chief Editor of the journal. The
journal has the right to publish the research on the
Association’s site and other sites of electronic publishing.
The research shall be published electronically in the journal's
website and in the same journal according to publishing a
priority depending on the search’s date of acceptance and
considerations determined by the editorial staff, such as
research variability into a single issue.
In case of the research’s acceptance for publication, the
researcher sends acceptance of publishing, and when refused
he will receive an apology for publishing.
It is required to pay costs of evaluation in the following cases:
If sincerity of the acknowledgement is not proven.
If researcher violated the undertaking.
If the researcher withdraws his research after the evaluation.
If the researcher does not abide to deliver the research in its
final form according to the approved terms of publishing in
the journal.
The researcher, when approving his research for publication,
is committed to submit it in final form as referred to in the
approved technical specifications.
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-

Submitting a file of translating the abstract, title of the study,
researcher’s name, title and keywords into English language.
The translated abstract should be approved by a specialized
translation office.

Arbitration Proceedings:
-

The Editorial Board considers the extent to which the search
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of
the Arbitration.

Evaluation Criteria
Full Mark Actual Mark Weaknesses
Scientific value of the subject
25
Significance and scientific addition of the
25
subject
Correct research methodology
25
Researcher’s character and good treatment
25
of the subject
Total
100

-

The result is taken by average marks of the Editorial Board
members.
The research passes initial acceptance to be presented to
arbitrators if it exceeds 60%.
Research is governed by a minimum of two arbitrators with
an academic title that equals or higher than the researcher’s.
Research is governed according to the following criteria:
Evaluation Criteria

Full Mark

Title: Quality of formation, matching title
with content
Research Annexes: an abstract, introduction,
conclusion, recommendations, references and
basic elements of each of them.
Review of Literature: complete, clear relation
in the study and academic addition.
Language: grammar, dictation and printing
Methodology: Clearness, correctness,
compliance, plan accuracy and correct
distribution.
Style: explanation, concise, connectedness
and clearness
Scientific Content: matching title and
objectives, scientific integrity, strength, clear
and valuable scientific addition.
References: originality, modernity,
variability, comprehensiveness
Findings: based on the subject,
comprehensiveness and accuracy
Recommendations: Based on the subject
TOTAL

5
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Conditions & Procedures of Publishing
In"Tibian"Journal for Quranic Studies
Scientific and Methodological Properties:
-

-

Scientific honesty.
Originality and innovation.
Correct tendency.
Correct research methodology.
Considering basics of scientific research in quoting and
referencing, correct language, dictation and printing.
Writing an introduction that contains: (subject of the study,
study problem, limitations, objectives, methodology,
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific
and additions by the researcher).
Dividing the study into chapters, sections and parts according
to nature of the study, its subject and content.
Writing a conclusion with a comprehensive summary that
includes
the
most
significant
(Results)
and
(recommendations).
Writing a list of references of the study, according to the
technical specifications referred to later.

Terms of delivering the study:
-

-

-

The study should not have been published.
The study should not be taken from a research or a thesis
given a scientific degree to the researcher. If this is the case,
the researcher must refer to the matter, and it should have
been already published, for the editorial board to consider the
extent of scientific benefit from its publication.
Number of pages should not be more than 50 pages with –
complete with annexes – after adherence to technical
specifications for printing the research in terms of font type,
size, spacing, and margins.
The search should be submitted to the website of the journal
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy
with the format (PDF) without researcher’s data.

Research Attachments upon Delivery:
-

Submitting a file including search title and biography.
Submitting a file including an abstract of the study not more
than (200) words including the following elements: (study
title, researcher’s name and academic title, subject of the
study, objectives, methodology, the most significant findings
and the most significant recommendations) with keywords
that accurately reflect the subject of the study and issues
addressed so as not to exceed (6) words.
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