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         ترجيحات ابن جزي الكليب يف تفسريه عرضاً ومناقشـة مـن أول   : عنوان الرسالة

  ).دكتوراه. ( سـورة آل عمران حىت اية سورة املائدة
  .عبد العزيز بن إبراهيم بن حممد اليحىي: إعداد الطالب

  .وصي اهللا بن حممد عباس: إشراف فضيلة األستاذ الدكتور

يف " التسهيل لعلوم الترتيل" تناولت الرسالة ترجيحات ابن جزي الكليب يف تفسريه 
تها وقارنتها بأقوال مجع من املفسرين املتقدمني واملتأخرين، مع بيان القدر احملدد، وناقش

  .أدلتهم، مث الوصول إىل القول الراجح بناء على النظر يف األدلة والقواعد
  :وتتألف الرسالة من متهيد وبابني

  .وفيه التعريف حبياة ابن جزي الكليب وتفسريه بإجياز: التمهيد
  : الترجيح يف التفسري منهج  ابن جزي يف: الباب األول
  : وفيه فصالن

  . صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل األول
   .وجوه الترجيح عند ابن جزي : الفصل الثاين
  .مرتبة حسب السور ومناقشتهاعرض ترجيحات ابن جزي يف تفسريه : الباب الثاين

  :وخلصت الرسالة إىل اآليت
   .تلخيص األقوال، وحتقيق املسائل: ني مهاامتاز تفسري ابن جزي مبيزتني مهمت -١
أجاد ابن جزي يف التأصيل لقواعد الترجيح بني أقوال املفسرين، وتطبيقها يف    -٢

  .تفسريه  
كان الصواب حليف ابن جزي يف أكثر ترجيحاته، وجانبه يف بعضها، وقسم  -٣

  ه مع غريه   ثالث كان ترجيح ابن جزي صحيحاً لكن ال تقصر اآلية عليه؛ بل تعم
  .من األقوال  
  .ترجيحات ابن جزي الكليب رمحه اهللا موافقة لقول مجهور املفسرينغالب  -٤

  .واهللا ويل التوفيق
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Thesis Summery 
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Surat Al-Imran to the end of Surat An-Nisa  (Ph.D) 

Prepared By 
Abdulaziz Bin Ibrahim Bin Mohammad Alyahya 

Under the supervision of 
Sheik, Dr. Wasiullah Bin Mohammad Abbas 

 
This study discussed preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in commentary on the 

light of his book titled ( Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel) and compared them with a 

number of opinions of early and late commentators. The study tackled the evidences for 

views held by those commentators. After that, I elucidated the outweighing opinion on 

the generally accepted aspect and rules of preponderance 

The topic begins with an a preamble and two chapters: 

The preamble provides a brief translation for Ibn Juzayy al-Kalbi. 

Chapter one: This chapter, which covers the method of Ibn Juzai' in 

preponderance, comprises two sections. 

Section one: It is titled formulas and styles of preponderance as adopted by Ibn 

Juzai'. 

Section two: It is named the aspects of preponderance as viewed by Ibn Juzai'. 

Chapter two: This includes detailing as well as perusal of Ibn Juzai's 

preponderances in commentary, from Surat Al-Imran to the end of Surat An-Nisa 

 The research has come and ended with the important results and 

recommendations as follows : 
1. The scientific value that distinguishes Ibn Juzayy al-Kalbi in interpretation 

2. Ibn Juzai' did well in investigating the origin an source of outweighing the 

opinions of commentators and excelled in presenting its problems via his 

explanation . 

3. Ibn Juzai' was always correct in most of his preponderance; and that he made 

only few mistakes. 

4. The overwhelming researcher's preponderance agreed with the greater part of 

those of most of the commentators who came after hen. 
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وسيئات  ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،حنمده ،إن احلمد هللا
وأشهد أن ال إله إال اهللا  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له ،أعمالنا

   .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،شريك لهوحده ال 
 Q  ?    >  =   <  ;  :  9  8  7   6   5   4P ]١٠٢: آل عمران [.  

 Q  21          0   /   .   -   ,    +   *   )   (   '   &   %   $   #  "  !
    >   =         <   ;   :  98    7    6  5  4  3P ]١: النساء [.  

 Q�    ~  }   |   {   z   y  x   w  v  u    ¥¤     £  ¢   ¡

 ®  ¬    «  ª   ©  ̈   §  ¦P ]٧١ – ٧٠: األحزاب [.  

  :أما بعد
له  تذلبما  خري قراءة وتدبراً وتفسرياً واستنباطاً وعمالً بكتاب اهللاالشتغال  فإن
بل احلهو  الكرمي القرآنف ، وتنافس فيه املوفَّقون األخيار،فيه األعمار أُفنيتو ،األوقات

 ق على كثرة الردلَخوال ي ،وال تنضب فوائده ،عجائبه املنري، ال تنقضيج والسرا ،املتني
Qk    j    i  h  g   f  e  d  cl    p  o   n     mP ]ولقد كان موضع   ]٤٢: فصلت

العناية من هذه األمة منذ نزوله على النيب الكرمي صلوات ريب وسالمه عليه إىل يومنا هذا، 
خه ومنسوخه، وغريبه، وناس ،وأسباب نزوله ،أحكامهو ،يف تفسريهفكتب العلماء 

  .مؤلفات كثرية جتل عن احلصر وسائر علومه ومشكله،
  الغرناطي الكليب جزياإلمام العالمة حممد بن : العلماءومن أولئكم 

وجعل حتقيق أقوال  "التسهيل لعلوم الترتيل" الذي ألّف تفسريه النفيس) ٧٤١ت ( 
وصنفت هذا : "صحيحها من سقيمها هدفاً له يف التأليف فقالاملفسرين والتمييز بني 

، وسلكت مسلكاً نافعاً، إذ ظيم وسائر ما يتعلق به من العلومالكتاب يف تفسري القرآن الع
وال املفسرين ـحتقيق أق: الفائدة الرابعة...، قصدت به أربع فوائدجعلته وجيزاً جامعاً
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حمرراً عظيم الفائدة ، فجاء كتابه )١(" املرجوحومتييز الراجح من  ،السقيم منها والصحيح
     .على صغر حجمه

الدكتوراه حول تفسريه  أكتب رسالةأن  –بعد االستخارة واالستشارة  –رأيت وقد 
من أول سورة آل ، ومناقشة عرضاًه، الكليب يف تفسري جزيترجيحات ابن ":  بعنوان

   ".عمران إىل اية سورة املائدة

  : تيار املوضوع أسباب أمههاودفعين الخ
 ، فهو إمام، مقرئ، حافظ للتفسري،خمتلفة، وإتقانه لعلوم وشهرته جزيمكانة ابن  -١

، وقد أفرد يف قد أثىن عليه غري واحد من العلماء يف ذلكفقيه، عامل باألصول واللغة، و
زمن ابن تأخر القراءات واحلديث والفقه واألصول عدداً من املؤلفات، أضف إىل ذلك 

يزوسرب  نه من االطالع على كتبهماألمر الذي مكّ ،عن سابقيه من أئمة التفسري ج
   .أقواهلم

مر هذا األ، وقد عد بتحقيق أقوال املفسرين والترجيح بينها جزيعناية ابن  -٢
   .مقصداً من مقاصد تأليف كتابه

قدمتني اللتني كتبهما ويظهر ذلك من خالل امل ،القيمة العلمية لكتاب التسهيل -٣
   . كتابه تصنيف ومن خالل منهجه يف يف أول تفسريه، جزيابن 

٤- والعيش بني آياته ودررهرهاالشتغال بفهم كتاب اهللا وتدب ،.  
٥- والوقوف على ع العلوم اليت حيصلها الباحث من خالل دراسة الترجيحاتتنو ،

واحلديث والعقيدة والفقه واللغة  مصادر ومراجع متعددة يف فنون خمتلفة كالتفسري
  . واألصول

نها والترجيح ، حيث يقوم مبناقشة األقوال واملوازنة بيتنمية امللكة العلمية للباحث -٦
املبين على الدليل، وقد وجدت أثر ذلك جلياً خالل البحث، فقد كنت بعد قراءة 

ل آية املسألة وسياقها، املسألة يف تفسري ابن جزي وقبل القراءة يف كتب التفسري أتأم

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
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وأتأمل األقوال، وأقلِّب النظر باحثاً عن دليل أو تعليل يرجح قوالً أو يضعف آخر، 
وأُسجل ما خطر يل، رغبة يف تنمية ملكة االستنباط والنقد والترجيح، مث أنظر يف 
كتب التفسري، فكثرياً ما كنت أجد يف كتب التفسري ما يؤيد ما سجلّت حبمد اهللا 

فضله، فأستبشر لذلك وأفرح به وأمحد اهللا على التوفيق، وأَنِسب الدليل أو املناقشة و
ملن وجدته لديه وال أنسبها لنفسي احتراماً له ولسبقه، وحسيب موافقتهم والسري على 

وقسم ثالث . طريقتهم والتمرن على ذلك، وما مل أجده منها فإين أضيفه عند الترجيح
ه، فتركته مستفيداً كالم املفسرين ضعفه أو خطؤ د االطالع علىمما سجلته تبني يل بع

   .  )١(تقومي الطريقة وترشيد املسلك بعرضه على كالم األئمة
 

 
 املفسرين مجع من ودراستها ومقارنتها بأقوال ،يف تفسريه جزيترجيحات ابن  عرض

  .خللوص إىل القول الراجح يف املسألة حبسب وجهة نظر الباحثمث ا املتقدمني واملتأخرين،
 

من أول  "التسهيل لعلوم الترتيل"التفسري الواردة يف كتابه يف  جزيترجيحات ابن 
  .آل عمران إىل اية سورة املائدةسورة 

 
ختلفة، مل أجد أي دراسة عنيت بعد البحث والسؤال والرجوع إىل قواعد البيانات امل

  . باستقصاء ترجيحات ابن جزي يف التفسري ودراستها ومناقشتها

                               
قاله يف ذلك يف إجابة على سؤال حول  يوصي ذه الطريقة ويؤكِّد عليها، ومما /وقد كان العالمة ابن عثيمني   )١(

  - أي يكرر يف نفسه أن هذا هو معىن اآلية  –أرى أن يفسر اآلية هو بنفسه أوالً : " كتب التفسري اليت ينصح ا
مث بعد ذلك يراجع ما كتبه العلماء فيها؛ ألن هذا يفيده أن يكون قوياً يف التفسري غري عالة على غريه، وكالم اهللا 

وإن كان جيب الرجوع إىل تفسري الصحابة؛ ألم . إىل اليوم بلسان عريب مبني >نذ بعث الرسول عز وجل م
فالذي . أدرى الناس مبعانيه، مث إىل كتب املفسرين التابعني، لكن مع ذلك ال أحد يستوعب كالم اهللا عز وجل

يراجع كالم املفسرين فإذا وجده  أرى أن الطريقة املثلى أن يكرر اإلنسان تفسري اآلية يف نفسه، مث بعد ذلك
  .١٣٦: كتاب العلم". مطابقاً فهذا مما يمكِّنه من تفسري القرآن وييسره له، وإن وجده خمالفاً رجع إىل الصواب
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قواعد الترجيح عند ابن جزي يف : " وقد وقفت على رسالة جامعية بعنوان
عن منهج ابن جزي يف الترجيح بني أقوال  مشكوراً حتدث فيها الباحث )١("تفسريه

مسائل  واستقصاءتتبع ل يتعرض يف رسالته، ومل  أعملها يف ذلكاملفسرين والقواعد اليت
  .)٢(الترجيح ودراستها

 
  .يتألف البحث من مقدمة، ومتهيد، وبابني، وخامتة، وفهارس

وبينت فيها أسباب اختيار املوضوع، وجمال الدراسة وحدودها، والدراسات  :املقدمة
  .يهالسابقة، وخطة البحث، ومنهج الكتابة ف

  :وتفسريه بإجيازالكليب  جزييف التعريف بابن : التمهيد
  :مباحث مثانيةوفيه 

  .امسه وكنيته:   املبحث األول 
  .مولده وحياته العلمية وثناء العلماء عليه :    املبحث الثاين

  .شيوخه وتالميذه :املبحث الثالث  
  .مصنفاته:   املبحث الرابع 

  .مذهبه :املبحث اخلامس 
  .وفاته  :ث السادساملبح

  ".التسهيل لعلوم الترتيل" القيمة العلمية لتفسريه :  املبحث السابع
  .يف تفسريه جزيمنهج ابن :  املبحث الثامن  

  :يف الترجيح جزيمنهج ابن  :الباب األول

                               
عبد اهللا بن محد اجلمعان، وهي عبارة عن حبث تكميلي مقدم استكماالً ملتطلبات احلصول على : للباحث)  ١(

 .١٤٢١ واحلديث، كلية التربية، جامعة امللك سعود، درجة املاجستري يف التفسري
ستأيت و، اليت عقدت حول تفسري ابن جزي عدد من الدراسات أَفدت منكما  وقد أَفدت من هذه الرسالة)  ٢(

 ".القيمة العلمية لتفسري ابن جزي : "يف مبحث إىل الدراسات حول التفسرياإلشارة 
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  :وفيه فصالن
  .جزيصيغ الترجيح وأساليبه عند ابن  :الفصل األول

  :وفيه متهيد ومخسة مباحث 
  .يف معىن الترجيح وموضعه : د ـالتمهي

  .التفضيل) أفعل(ترجيح القول بصيغة  : املبحث األول
  .التنصيص على تصحيح القول أو تصويبه : املبحث الثاين 
  .تقدمي القول الراجح على املرجوح يف الذكر : املبحث الثالث
  .من الصحابة قتدى بهالتصريح باسم قائل القول إذا كان ممن ي : املبحث الرابع 
   .أو ضعفهالتنصيص على خطأ القول  :املبحث اخلامس

  : جزيوجوه الترجيح عند ابن : الفصل الثاين 
  :ثنا عشر مبحثاً وفيه ا

  .الترجيح بالنظائر القرآنية :  املبحث األول
  .الترجيح بالسنة النبوية :املبحث الثاين   
  .نمجهور املفسريالترجيح بقول  :املبحث الثالث  
   .رضوان اهللا عليهم الصحابة بأقوالالترجيح  :املبحث الرابع   
  .الترجيح باللغة :املبحث اخلامس 
  .الترجيح بداللة السياق :املبحث السادس 
  .الترجيح بداللة الظاهر :املبحث السابع   
  .الترجيح بتقدمي احلقيقة على ااز :املبحث الثامن    
  .تقدمي العموم على اخلصوصالترجيح ب :املبحث التاسع   
  .الترجيح بتقدمي اإلطالق على التقييد :املبحث العاشر   

  .على اإلضمار االستقاللالترجيح بتقدمي  :املبحث احلادي عشر 
  .الترجيح حبمل الكالم على ترتيبه :املبحث الثاين عشر 
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 مرتبة حسب جزي يف تفسريه ومناقشتهاعرض ترجيحات ابن  :الباب الثاين
  :السور

  .ترجيحاته يف سورة آل عمران: أوالً
  .ترجيحاته يف سورة النساء: ثانياً
  .ترجيحاته يف سورة املائدة :ثالثاً

  .فيها أهم النتائجو  :اخلامتة
  الفهارس العامة 

  .فهرس اآليات القرآنية -١
  .فهرس األحاديث النبوية -٢
  .فهرس اآلثار -٣
  .فهرس األعالم املترجم هلم -٤
  .الكلمات واملصطلحات املشروحة فهرس -٥
  .فهرس املصادر واملراجع -٦
   .فهرس املوضوعات -٧

  

 
تتبعت مواضع اخلالف يف التفسري اليت رجح فيها ابن جـزي وفـق الصـيغ     -١

   .واألساليب اليت نص عليها يف مقدمة كتابه
٢- يزبتها حسب ترتيب ابن جهلا، وهو على ترتيب  جعلت كلَّ موضعٍ مسألة، ورت

  . املصحف
  .وضعت لكل مسألة عنواناً أُصدر به الصفحة يبني عن موضوعها ومضموا -٣
ذكرت آية املسألة برواية حفص عن عاصم، وقد أذكر معها آية أخرى إذا كان  -٤

هلا تعلّق باملسألة، ملتزماً الرسم العثماين يف كتابة اآليات، وإذا احتجت إىل إيراد بعض 
  . القراءات ضبطتها وفق تلك القراءة

وإذا كان يف اآلية أكثر من مسألة فال أكرر ذكر اآلية؛ بل أُصدر الصفحة ا، مث 



 

 
 

 

 

  11 
 

  .. وفيها مسألتان أو ثالث مسائل: أقول
إبرازاً للصيغ واألساليب  –غالباً  -عرضت ترجيح ابن جزي يف املسألة بنصه  -٥

  .ع القارئ على نص كالمهاليت استعملها يف الترجيح، وليطل
صوبت األخطاء اليت وقفت عليها يف املطبوع، من خمطوطتني لتفسريه، وجعلت  -٦

  .مع اإلشارة إليه يف موضعه[  ] ما صوبته بني معقوفني 
٧- يالدراسة، والترجيح، وفق ما يلي: ناقشت كل مسألة على حدة حتت عنوان:  
 يزبغية توافق الترتيب يف عرض  –غالباً  -  بدأت بالقول الذي بدأ به ابن ج

 يزاملسألة ليكون أسهل على القارئ يف فهم األقوال يف املسألة، وألن ابن ج
  . يبدأ غالباً بالقول الراجح لديه

  ممن نسبت القول إىل مجلة ممن قال به من السلف حميالً على كتب الرواية، وعدد
  . ن عن ابن جزيقال به من املفسرين املتقدمني واملتأخري

 ذكرت أدلة القول إن وجدت .  
 ا كالقول األول أوردت بعد ذلك األقوال األخرى، وصنعت. 
 ذكرت ما نوقشت به األقوال واألدلة، وما أُجيب به عنها.  
  درست األقوال واألدلة، وسعيت إىل اجلمع بينها ما أمكن، وإال عدلت إىل

يف اتباع  - وسعي  -صابة احلق، جمتهداً الترجيح مبيناً وجه رجحانه، مبتغياً إ
 .األدلة

  :أمهها أمرانمن حرصت عند دراسة املسائل على أمور،  -٨
واستنباط األدلة قبل القراءة يف كتب التفسري رغبة يف  املراد حبثها تأمل املسألة –أ   

إضافة جديد يف أدلة القول الراجح من ناحية، وتنمية للملكة العلمية من ناحية 
  .خرى كما سبق وصفه يف أسباب اختيار املوضوعأ

ها الدقة يف تصنيفو فهمهاالتأين يف حسن التعامل مع أقوال املفسرين ب –ب   
  .، وتوجيه ما حيتاج منها إىل توجيههاوعزوِ

التزمت الترتيب الزمين للوفيات عند ذكر العلماء أو مصنفام يف املنت أو  -٩
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يقتضيها املقام ال ختفى على املتأمل، كأن يكون النص  احلاشية، وقد أُخالف ذلك لعلة
  . املنقول ملتأخر وحنو ذلك

  .اآليات القرآنية إىل سورها تعزو -١٠
  .من كتب القراءات املعتربة وثقتهاولقراءات القرآنية إىل من قرأ ا، ا تعزو -١١
اكتفيت فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها  النبوية، األحاديث خرجت -١٢

به، وإال خرجته من بقية كتب احلديث حبسب الطاقة، وأتبعه بذكر كالم األئمة يف 
  .احلكم على احلديث

، على أن الشهرة أمر نسيب، والعنايةُ بقراءة مثل لألعالم غري املشهورين ترمجت -١٣
من املتخصصني، ومل ألتزم الترضي عن األصحاب رضوان اهللا  –عادة  –هذا البحث 

، والترحم على العلماء التابعني هلم بإحسان عند ذكرهم؛ ألن التزام ذلك عليهم
يطول، وقد جرت عادة العلماء يف مؤلفام بعدم التزام ذلك، رمحهم اهللا مجيعاً ومجعنا 

   .م يف الفردوس األعلى
مل ألتزم عند ذكر التواريخ اإلشارة إىل كوا باهلجري؛ ألن هذا هو األصل يف  -١٤

  .املسلمني، وإذا أشرت للتاريخ امليالدي ميزته تأريخ
   .النصوص املنقولة من مصادرها األصلية وثّقت -١٥
ت ما يشكل، وعرفت باملصطلحات والفرق والبلدان وضبط ،الغريب تشرح -١٦

  .غري املعروفة
  .ا إىل مصادرهاوعزو ،األبيات الشعرية إىل قائليها نسبت  -١٧
  .لترقيم، والقواعد اإلمالئية والنحويةاعتنيت بعالمات ا -١٨
اختزلت أمساء املصادر واملراجع عند اإلحالة إليها، معتمداً على طبعة واحدة  -١٩

لكل مصدر ومرجع، وإذا رجعت لغريها نبهت عليه يف موضعه، واملعول عليه يف 
  .معرفة املعلومات الكاملة للمصدر واملرجعِ الفهرس املختص ا

من أسامي الكتب فإين أميزه عند اإلحالة إليه مبا يزيل االشتباه بنسبته  ما اشتبه -٢٠
إىل مؤلفه، أو ذكره مع مؤلفات يف الفن ال يقع فيها االشتباه، وحنو ذلك، وحيث 
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أَحلت على البحر احمليط فهو أليب حيان، وإذا أحلت للبحر احمليط للزركشي نبهت 
  . عليه

ووفقين  هداين لدينه القومي، تعاىل وأثين عليه اخلري كله أنويف اخلتام أشكر اهللا الكرمي 
  .ويسر وأعان على إمتام هذا العمل علم والتعليم،سلك يب سبيل الو ،خلدمة كتابه العظيم

ان [  Q    T  S     R  QPبشكره  مث الشكر مقرون ملن قرن اهللا شكرمها  ]١٤: لقم
وبارك  ،افسح يف أجلهماأحسن إليهما، و مفالله ،وعلماين وشجعاين كبرياً ،ربياين صغرياً

   .، ووفقين لربمها والقيام حبقهماواجزمها عين خرياً ،ايف عمرمه
كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة أن وأشكر جامعة أم القرى ممثلة يف 

  .والنهل من معني أساتذا الفضالء يف هذا القسم ،أتاحت يل فرصة مواصلة الدراسة
الدكتور وصي اهللا بن حممد  األستاذ الكرمي فضيلة شيخي بالشكر والتقدير وأخص

قد لوكرمي خلقه، فلى تفضله باإلشراف على هذا البحث وتصويبه وتقومي خلله، عباس ع
وكان لرعايته األبوية وعنايته  كان نعم املشرف علماً وفضالً وخلقاً، فتح يل قلبه قبل بابه،

العلمية وتوجيهاته القيوعلى هذا البحث، مة كبري فله مين وافر الشكر والدعاء  األثر علي
  .وذريته ويبارك يف علمه وعمره ،خرياً عين هزيوجي ،قدره اهللا بأن يرفع

فضيلة شيخي األسـتاذ  : والشكر موصول للشيخني الفاضلني واألستاذين الكرميني
يف السـنة املنهجيـة    أمني حممد عطية باشا الذي سعدت بالتتلمذ على يديه: الدكتور

كثرياً، وفضيلة األستاذ  وبالتواصل معه بعدها مسترشداً ومستنرياً فأفدت من علمه وفضله
، أشكرمها >عادل بن علي الشدي ذي اجلهود املشكورة يف نصرة املصطفى : الدكتور

على قبول مناقشة هذا البحث وتقوميه، وأسأل اهللا أن يسددمها وينفعين بعلمهما، وجيعل 
  .ذلك يف موازين حسناما

:       واصالً ثنائي وشكري لكل من أعان أو دعا، وأخص بالشكر األخـوة النـبالء  
عبد احلي احملمدي، وعبد اهللا اجلمعان . إبراهيم الغامدي، و د. حممد الغامدي، و د. د

 حممد. د: حيث أحتفوين مبا احتجته من حبوثهم حول تفسري ابن جزي، واألساتذة الفضالء
 .حممد السيف فقد أفدت منهم يف عدد من املواضع. مساعد الطيار، و د. املديفر، و د
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وأوالدي الذين محلوا معي هم البحث وشـجعوا   زوجيت العزيزةل رومسك ختام الشك
  .يف الدنيا واآلخرة ووفقهم وأسعدهم اهللا خرياً فجزاهم وأعانوا

 ،ربة الكمال فضالً عن بلوغهوال أدعي مقا ،فإين قد اجتهدت وبذلت وسعي. .وبعد
 ،من اهللا تعاىلكليل الذهن، فما كان فيه من صواب ف ،قليل البضاعة ،بل هو جهد مقل

وأستغفر  ،من نفسي والشيطانفوما كان فيه من خطأ  ،فله الفضل والشكر وأسأله املزيد
  .اهللا العظيم

عيباً وخلـالً       واملأمول ممن قرأه إن انتفع منه أن يذكرين بدعوة صاحلة، وإن وجد
من اغتفر قليل  واملنصف ،اللبيب من عذر إنَّ يوسع العذرفل"  –وهو ال حمالة واجد  –

  .)١("خطأ املرء يف كثري صوابه
  .)٢(وإن جتد عيباً فسد اخللال     فجلَّ من ال عيب فيه وعال          

ويضع  ،وينفع به ،أن ينفعين مبا كتبت -قبل ذلك وبعده  –وإىل ريب الكرمي أرغب 
وأسأله التوفيق يف القـول   ،ذخراً يل يوم ألقاه خالصاً لوجهه تعاىل، له القبول، وجيعله

   .احلمد هللا رب العاملنيوالعمل، و
  

  كتبه                                                      
  حممد اليحىيعبد العزيز بن إبراهيم بن                                          

  ١٤٣١ربيع األول                                                    
     yasera33@hotmail.com :للتواصل                      

  ٠٥٠٤٨٩٤٩٧٠ :جوال                                                   

                               
 .٣: القواعد مقتبس من كالم ابن رجب يف مقدمة  )١(
 .٨٧: البيت للقاسم احلريري يف ملحة اإلعراب  )٢(
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جزي عبد اهللا بن حيىي بن عبد الرمحن بن يوسف بن  حممد بن حممد بن أمحد بن
  .)١(الكليب

يز٢(وتشديد الياء بال مهز بالتصغري بضم اجليم وفتح الزاي :  وج(.  
كىن بأيب القاسموي.   

أيب هريرةَ أن حديث وقد ورد النهي عن التكين ذه الكنية كما يف املتفق عليه من 
يف كتابه القوانني جزي ابن  ، وأجاب)٣("تسموا بِاسمي وال تكْتنوا بِكُنيتي: "قال النيب 

ورد النهي عن : "خاصة، فقال >كنية إمنا هو يف حياة النيب أن النهي عن هذه البالفقهية 
 ؛خاصة <نع ذلك يف حياة رسول اهللا وإمنا م ،فمنها التكنية بأيب القاسم ،بعض األمساء 

                               
، الكتيبة ٢٧: ، أوصاف الناس يف التواريخ والصالت٣/١٠: اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ينظر ترمجته يف ) ١(

 لسان الدين ابنجزي ، ثالثتها لتلميذ ابن ٤٦: يف من لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثامنةالكامنة 
، غاية النهاية يف طبقات ٢٩٦: اخلطيب، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون

، طبقات املفسرين ٥/٨٨: ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر٢/٨٣: القراء البن اجلزري
، نيل االبتهاج بتطريز ١٩٤: ، درة احلجال يف غُرة أمساء الرجال البن القاضي املكناسي٣٥٧: للداوودي

، شجرة النور ٥/٥١٦: للمقري ب من غصن األندلس الرطيب، نفح الطي٢/٥٠: الديباج ألمحد التنبكيت
بن ا، الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي حملمد ١/٣٠٦: الزكية يف طبقات املالكية حملمد بن خملوف

: للكتاين جم املعاجم واملشيخات واملسلسالتهرس الفهارس واألثبات ومع، ف٢/٢٨٢: احلسن الفاسي
، الفتح املبني يف ٣/١٠٣: ، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة٥/٣٢٥: ، األعالم للزركلي١/٣٠٦

، ١/١٣٩: ومنهجه يف التفسري لعلي الزبرييجزي ، ابن ٢/١٥٤: طبقات األصوليني لعبد اهللا املراغي
، ١/٢٠: حملمد الغامدي )ن أول الفاحتة إىل اية سورة البقرةم(يف التفسري  الكليبجزي ترجيحات ابن 

 .وأوسع ترامجه عند لسان الدين ابن اخلطيب من املتقدمني، وعلي الزبريي من املعاصرين 

 .١/١٤٢: ومنهجه يف التفسريجزي ، ابن ٥/٣٢٥: األعالم: ينظر)  ٢(
 ).٢١٣٤ رقم( ٣/١٦٨٤: ومسلم) ١١٠رقم ( ١/٥٢: أخرجه البخاري)  ٣(
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ى كل واحد منهما ولده ألن أبا بكر الصديق وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما قد كن
  . )١("أبا القاسم بعد ذلك

قلت يا  :قـال ط بن أيب طالب عليوالترمذي وغريمها عن  ويف سنن أيب داود
رسول اهللا إن ون بعدك ولد أُـد يل ملس٢("نعم" :قال ؟كنيه بكنيتكيه بامسك وأُم(.  

  
  

    

                               
 .٤٤٦: القوانني الفقهية   ) ١(
  :وأمحد) ٢٨٤٣رقم (  ٥/١٣٧: والترمذي) ٤٩٦٧رقم ( ٤/٢٩٢: أخرجه أبو داود واللفظ له  )٢(

  .                                          ث صحيححدي: ، قال الترمذي٩/٣٠٩: ، والبيهقي يف سننه١/٩٥ 
   :ثالثة أقوال أشهرها ي بأيب القاسم علىيف التكن وقد اختلف العلماء        

   .أم ال  سواء كان امسه حممداً املنع مطلقاً :األول       
  . وخيتص النهي حبياته  اجلواز مطلقاً :الثاين       
 .١٠/٥٧٢: فتح الباري: ينظر. وجيوز لغريه ،ال جيوز ملن امسه حممد :الثالث       
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 يز٦٩٣( تمائةيوم اخلميس تاسع ربيع الثاين عام ثالثة وتسعني وسولد ابن ج  (
  . )١(مبدينة غرناطة يف األندلس

 أصالة قريع : "ونشأ وترىب يف بيت عريق يف النبل والفضل والعلم، قال ابن اخلطيب
  .  )٢(" دمية وبارق قدمية،

بيت كبري مشهور باملغرب جزي وبيت بين : " ويقول املقري يف نفح الطيب
  .)٣("واألندلس

  . )٤(قاضياً وله رياسة وانفراد يف التدبري يف ناحيتهوكان جده حيىي بن عبد الرمحن 
وكان والده أمحد بن حممد من أهل الفضل وله طلب ومساع، قال عنه ابن حجر يف 

وكان  ،وإليه النظر يف أمر الغنائم ببلده ،كان من أهل األصالة والذكاء : "الدرر الكامنة
  . )٥("وله طلب ومساع ،حمموداً

العلماء، فنشأ ابن جزي يف هذه البيئة العلمية، وحبب إليه وكانت األندلس زاخرة ب
 احلافظ العالمةالعلم من صغره فجد واجتهد، فأخذ العربية والفقه واحلديث والقرآن عن 

 تاءاإمام القرأيب جعفر بن الزبري الغرناطي، وتلقى القراءات عن  النحوياملفسر املؤرخ 
أبا  سناددث املتبحر يف علوم الرواية واإلاحملبن الكماد، والزم احملدث الفقيه أيب عبد اهللا 

عبد اهللا بن رشيد وغريهم من العلماء، وكان مهّه الشاغل الطلب والترقي يف علوم الشريعة 
  : كما حيكي عن نفسه يف أبيات يقول فيها

                               
 .١/١٦٩: ومنهجه يف التفسريجزي ، ابن ٣/١٠٣: جم املؤلفني، مع٥/٥١٦: نفح الطيب: ينظر)  ١(
 .٤٦: الكتيبة الكامنة)  ٢(
)٧/٢٨٢)  ٣.  
  .٣/١٠: ، وابن اخلطيب يف اإلحاطة٤٣٤: يف القوانني الفقهيةجزي أشار لذلك ابن )  ٤(
)١/٣٢٦)  ٥. 
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ـ        د ـلكل بين الدنيا مـراد ومقص
  

ــراغ     ــحة وف ــرادي ص   وإن م
  

ـ  ـ ألبلغ يف علم الش       اً ـريعة مبلغ
  

ــالغ ــه يل للجنــان ب   يكــون ب
  

  ويف مثل هذا فلينافس أولو النـهى 
  

  وحسيب من الدنيا الغـرور بـالغ  
  

ـ م مؤـفما الفوز إال يف نعي   دبـ
  

  )١(غبه العيش رغد والشراب يسـا 
  

  

فعكف على العلم وتفرغ له حىت حصل علماً كثرياً، وبرز وهو صغري، قال ابن 
ق على ففات ،ه قدم خطيباً باملسجد األعظم من بلده على حداثة سنت : "اخلطيب

  .)٢("فضله
ملك األفئدة حبسن أسلوبه وبراعة منطقه، فقد كان مفوهاً : وقال املراغي عن خطابته

  . )٣(ممتع احملاضرة، يصل وعظه إىل القلوب
وبذل هلما نفيس  ظلَّ ابن جزي مالزماً للعلم والتعليم طيلة حياته، فرغ هلما نفسه

بأن شغلين خبدمة القرآن  وأن اهللا أنعم علي: "وقته، يقول ابن جزي يف مقدمة تفسريه
 ، وساعده على ذلك أن يسر)٤("وشغفين بتفهم معانيه وحتصيل علومه ،مه وتعليمهوتعلّ

اض دواوينه وفرغ للعلم من مجيع أعماله، وتفيأ ري: "له ضياعاً تدر عليه، قال ابن اخلطيب
عن ميينه ومشاله، واقتصر على طلب كماله، مع وفور ضياعه ومنو ماله، فدون الكثري 

  .)٥(" وصنف، وقرط املسامع وشنف
وقد أَتبع ابن جزي رمحه اهللا العلم بالعمل فهو مثرته، فكان عاملاً عامالً معروفاً بذلك، 

، أشغل نفسه )٦("أغنت عن التعريف بهوشهرته ديناً وعلماً : "قال تلميذه احلضرمي
  . باألعمال الصاحلة من تدريس ودعوة وخطابة وإفتاء وتأليف وجهاد يف سبيل اهللا

                               
  .١/٢٩٦: ، الديباج املذهب٣/١٠: اإلحاطة: ينظر)  ١(
 .٢٧: أوصاف الناس يف التواريخ والصالت: ، وينظر٣/١٠: اإلحاطة)  ٢(

 .بتصرف يسري ٢/١٥٤:الفتح املبني)  ٣(

 .١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل  )٤(

  . ٢٧: أوصاف الناس يف التواريخ والصالت)  ٥(
 .٢/٥٠: نيل االبتهاج)  ٦(
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  :ومن شعره يف العمل بالعلم والتجايف عن امللذات احملرمة
ــايب  ــرت التص ــة مل هج   وقائل

  

  ــن ــبابوس ــوان الش   ك يف عنف
  

ــائعاً   ــبا ض ــان الص ــر زم   مي
  

  كعــابه فيــه ببــيض الومل تلْــ  
  

ــوى ــب اهل ــذة طي ــدر ل   ومل ت
  

  ١(ضـاب ومل ترو من سلسبيل الر(  
  

ــى  ــم إال التق ــت أىب العل   فقل
  

  وهجر املعاصي ووصـل املتـاب    
  

  ومن مل يفـده طـالب العلـوم   
  

  رجاء الثواب وخـوف العقـاب    
  

  فخـري لـه اجلهـل مـن علمــه    
  

  )٢(لـيم العـذاب  أوأجنى له مـن    
  

  :وقال
  وكم من صفحة كالشمس تبـدو 

  

  احلـزين  قلـب  هاحسـن  يسليف  
  

  إليهـا  يغضضت الطرف عن نظر
  

ـ       )٣(وديـين  يحمافظة علـى عرض
  

  

  :وهلذا وذلك فقد بلغ ابن جزي مكانة رفيعة يف العلم، يبِني عنها ثناء العلماء عليه
 ،كان رمحه اهللا على طريقة مثلى من العكوف على العلم : "قال تلميذه ابن اخلطيب

 فقيهاً ،، واالشتغال بالنظر والتقييد والتدوين)٤(بشالن قتيات من حرواالقتصاد على اال
 والفقه واألصول والقراءات ماً على التدريس، مشاركاً يف فنون من العربيةئحافظاً، قا

للتفسري ةظَفَواحلديث واألدب، ح، اخلزانة ياعة للكتب، ملوكمستوعباً لألقوال، مج ،
  . )٥("ريب الغور، صحيح الباطنحسن الس، ممتع احملاضرة، ق

شيخنا الفقيه اجلليل األستاذ املقرئ اخلطيب : " يف فهرسته تلميذه احلضرمي وقال
كان : " وقال" العامل املتفنن املصنف احلسيب املاجد املثيل الصدر املعظم الفاضل الشهيد

                               
)١(  خمتار الصحاح: ينظر. الريق :ضاب بالضمالر) :رضب.( 
 .٤٦: منةالكتيبة الكا)  ٢(
  .٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١٢: اإلحاطة)  ٣(
)٤  (النخمتار الصحاح: ينظر. ب بفتحتني املال والعقارش) :نشب.( 
 .٣/١٠: اإلحاطة)  ٥(
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  . )١("هارةرجالً ذا مروءة كاملة، حافظاً متفنناً، ذا أخالق فاضلة وديانة وعفة وط
  . )٢("إمام مقرئ عارف : "وقال ابن اجلزري
  . )٣("اإلمام احلافظ العمدة املتفنن: " وقال ابن خملوف

  . )٤("اإلمام العامل احلافظ املدرس الشهري : "وقال الكتاين
نبغ يف علوم شىت فكان فقيهاً مالكياً حمدثاً أصولياً مقرئاً متكلماً أديباً : " وقال املراغي

  . )٥("لغوياً حنوياً
  . )٦("فقيه، من العلماء باألصول واللغة: " وقال الزركلي

 
  

  

                               
 .٢/٥٠: نيل االبتهاج)  ١(
 .٢/٨٣: غاية النهاية يف طبقات القراء  )٢(
 .١/٣٠٦: شجرة النور الزكية)  ٣(
 .١/١٠٦: فهرس الفهارس واألثبات)  ٤(
  .٢/١٥٤: الفتح املبني)  ٥(
 .٥/٣٢٥: األعالم)  ٦(
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  :تلقى ابن جزي العلم عن عدد من العلماء، من أبرزهم

  :أبو جعفر بن الزبري الغرناطي -١
املفسر  فظ العالمةاإلمام احلا، الغرناطي حممد الثقفي أمحد بن إبراهيم بن الزبري بن

األندلسي،  ج العالمة أبو حيانوبه ختر، النحوي شيخ القراء واحملدثني باألندلساملؤرخ 
عند اخلاصة  ماًمعظَّ ،لبدعألهل ا قامعاً ،باألمر باملعروف والنهي عن املنكر قائماً كان

باألندلس وسائر م علم القرآن تمث خ: "، امتدحه ابن جزي يف أول تفسريه فقالوالعامة
وآتاه اهللا  ،فلقد قطع عمره يف خدمة القرآن ،املغرب بشيخنا األستاذ أبو جعفر بن الزبري

كان : "وقال عنه أبو حيان )١("وله فيه حتقيق ونظر دقيق ،بسطة يف علمه وقوة يف فهمه
وكان أفصح عامل رأيته ،ر اللغةحمر."  

حلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ مالك التأويل القاطع بذوي اإل : "من مصنفاته
عالم فيمن ختم به القطر اإل" و " الربهان يف تناسب سور القرآن"و " من آي التنزيل

رمحه اهللا، أخذ عنه ابن جزي العربية والفقه  ٧٠٨تويف سنة  "األندلسى من األعالم
  .)٢(واحلديث والقرآن

  .)٣(تفسريه مستفيداً منه ناقالً رأيه وقد صرح ابن جزي بذكر امسه يف مواضع من
  :أبو عبد اهللا بن رشيد -٢

دث املتبحر يف علوم الرواية اخلطيب احمل ،رشيد الفهري بنحممد بن عمر بن حممد 
 يلاع سماع،واسع ال ،وهدياً ومستاً وأدباً فريد عصره جاللة وعدالة وحفظاً ،سنادواإل

                               
 .١/٢٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، الدرر ٥١: ، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة٣/١١: ، اإلحاطة٤/١٤٨٤: تذكرة احلفاظ: ينظر)  ٢(

 .١/٣٣: ، البدر الطالع٢٥: ، طبقات املفسرين للداوودي١/٩٦: الكامنة
 ).ط دار الكتاب العريب( ١٧٤، ٥٢، ٢/١٩، ١٩٥، ٦٠، ١/٥٤: التسهيل لعلوم الترتيل: الًينظر مث)  ٣(
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ان من ري ،للتفسري ذاكر ،أصيل النظر فقيه ،وضمن العربية واللغات والعر عمتضلّ ،سناداإل
  .، حسن اخللق، كثري التواضعتاءابالقر عارف ،لألخبار والتواريخ حافظ ،دباأل

 يف معناأل واملورد بني،األ السنن" و نحو،يف ال" القوانني تلخيص: "من مصنفاته
ان التراجم على ترمج "و  "املعنعن السند يف - ومسلم البخاري - مامنياإل بني احملاكمة

، قال "الصاحب اسم عليه يطلق فيمن املذاهب إيضاح" و  ومل يكمله،" بواب البخاريأ
وقفت  ،وفيه من الفوائد شيء كثري ،وصنف الرحلة املشرقية يف ست جملدات: "ابن حجر

  . )١(٧٢١تويف سنة ". عليه وانتخبت منه
  . )٢(ذكر ابن اخلطيب أن ابن جزي الزمه يف الطلب

  .)٣(أفاد منه ابن جزي يف تفسريه وقد
  :ابن الكماد  -٣

رحل ت ياءاإمام يف القر، اهللا  عبد وأب ود بن موسى اللخمي حممد بن أمحد بن دا
كان من ، العربية واللغة واألدب ، وله باع يفقدمي السماع والرحلة، فقيه ،حمدث ،إليه
، قراء بغرناطة وغريهار لإلصدت، جانب لق ولنيخ ثةدما، مع لفضالء زهدا وقناعةا جلة
من العلماء عدديديه  علىج وختر.  

، أخذ عنه ابن ٧١٢يف القراءات، تويف سنة " املمتع يف ذيب املقنع : "من مصنفاته
  .)٤(جزي القراءات 

.)٥(األستاذ الصاحلوقد أفاد منه ابن جزي يف تفسريه، ووصفه ب 
                               

: ، طبقات املفسرين للداوودي٥/٣٦٩: ، الدرر الكامنة٣١٠: ، الديباج املذهب٣/١٠٢: اإلحاطة: ينظر ) ١(
 .٦/٣١٤: ، األعالم٤٤٦

 .٣/١١: اإلحاطة: ينظر)  ٢(
  .١/٢٥٢: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٣(
 .٥/٤٤: ، الدرر الكامنة٢/٨٣: ، غاية النهاية٢٩٨: ، الديباج املذهب٣/٤٣: اإلحاطة: ينظر  )٤(
  .٢/٣٦٣: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٥(

 وبن املؤذن ، والراوية املسن أبحممد عبد اهللا بن أمحد  والشيخ الوزير أب :كذلكجزي ومن شيوخ ابن       
= بن اعبد اهللا حممد بن حممد  وزكريا الربشاين، والراوية اخلطيب أب ولشيخ الراوية أباو ،احلضرمي الوليد
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 )١(:  
 يزذه املكانة العلمية اليت سبقت اإلشارة إليها يف ثناء العلماء عليه، ملا كان ابن ج

وكان متفرغاً للعلم والتعليم، ممتع احملاضرة بارع املنطق، مع حسن خلق ورفق يف التعامل 
  :توافد عليه الطالب للتلقي عنه والتتلمذ على يديه، وكان من أشهرهم

  : لسان الدين ابن اخلطيب -١
مؤرخ أديب شاعر  ، وزيرأبو عبد اهللا ،عيد السلماين الغرناطيس بن مد بن عبد اهللاحم

القلم والسيف، ويلقّب بذي العمرين؛ الشتغاله : كاتب، كان يلقّب بذي الوزارتني
اإلحاطة يف : " بالتصنيف يف الليل وبتدبري اململكة يف النهار، له حنو ستني مصنفا، منها

" طرفة العصر يف دولة بىن نصر "و "املائة الثامنة شعراءيف  كتيبة الكامنةلا"و" أخبار غرناطة
تويف ، وديوان شعر يف جملدين "سالم قبل االحتالمعالم فيمن بويع من ملوك اإلعالم األإ"و

  .)٢(٧٧٦سنة 
  : ابن اخلشاب -٢

مقرئ  ،جبامعها رشيخ غرناطة واملصد ،حممد بن حممد بن يوسف األنصاري الغرناطي
  .)٣(٧٧٤تويف سنة  بعض املواضع، قضاء ويل كاتب،
  : دديشأبو عبد اهللا ال -٣

 من أهل الطلب والذكاء ،األنصاري بن إبراهيم اجلياينحممد بن قاسم بن أمحد 
                                                                                          

عبد اهللا بن برطال ،  و، والقاضي أب صاد بن أىب على بن أىب األحو وعلي األنصاري ، والقاضي أب= 
 وظار املتفنن أبعبد اهللا الطنجايل ، واألستاذ الن ووالشيخ الوزير ابن أىب عامر بن ربيع ، واخلطيب أب

 .٢٩٥: ، الديباج املذهب٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١١: اإلحاطة: ينظر .القاسم بن عبد اهللا بن الشاط
، فهرس الفهارس ١/٣٠٦: شجرة النور الزكية، ٢/٨٣: ، غاية النهاية١٥٠، ٣/١٠: اإلحاطة: ينظر)  ١(

 .١/٣٠٦: واألثبات
، ٦/٢٣٥: ، األعالم٦/١٦٧: ، هدية العارفني٥/٢١٣: منة، الدرر الكا٥/٧: نفح الطيب للمقري: ينظر)  ٢(

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكْر وزيرها لسان الدين ابن : "وعلى امسه صنف املقري كتابه
 ".اخلطيب

 .٧/٤٠: ، األعالم٢/٢٥٧: غاية النهاية: ينظر)  ٣(
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بالقراءات وكان طيب النغمة حسن  ينعوع حبمل كتاب اهللا اضطل، والظرف والوعظ
  .)١(٧٧٥تويف بعد " املثاينبلبل دوح السبع " فاشتهر بذلك حىت مساه ابن اخلطيب الصوت

 يزأبناءه الثالثة وهمكما تلقى عن ابن ج:  

أبو عبد اهللا، الكاتب الشاعر ذو الرأي السديد، أعجوبة يف النثر والنظم : حممد -٤
 مساء يف مشس: "على حداثة سنه، فقيه، بصري باحلديث واألصول، قال عنه ابن اخلطيب

 هذه على ونعمة بالغة، باملغربية العربية لفطرةا هذه بقاء على وحجة بازغة، البالغة
وهو الذي أملى عليه ابن " تاريخ غرناطة: "له كتاب" ونابغة فيها ونادرة سابغة، الطريقة

  . )٢(سنة ٣٦وعمره  ٧٥٧بطوطة رحلته فكتبها، تويف سنة 

له مشاركة حسنة يف فنون  ،الفضل والرتاهةمن أهل  أبو بكر القاضي،: أمحد -٥
د يف الفقه على وله تقيي ،قضاء غرناطة وغريها ويل ،وعربية وأدب ورواية وحفظمن فقه 

  .(٣)ورجز يف الفرائض" ةالقوانني الفقهي"كتاب والده 

جيد  م على فن العربية ،ئأديب حافظ ، قاأبو حممد، إمام عالمة فقيه : عبد اهللا -٦
اطة معيداً ومستقالً، مث تقدم قعد لإلقراء ببلده غرن  نبيل الباطن،، مطواع القرحية، النظم

 ما أدواته من وتصلح كسد، إذا األدب تنفق خزانة": ، قال عنه ابن اخلطيبللقضاء
  .)٤("املكنون اللؤلؤ مظنة الفنون، شواغل عنه شغلته وان وشعره ..فسد

                               
 .٥/٤٠١: ، الدرر الكامنة٢/٣٦٧، ٣/١٤٨: اإلحاطة: ينظر)  ١(
 .٧/٣٧: ، األعالم١/٣٠٦: ، شجرة النور الزكية٢٢٣: الكتيبة الكامنة: ينظر  )٢(
، كان حياً وقت ترمجة ابن ٥/٥١٧: ، نفح الطيب٤١: ، الديباج املذهب١/٥٢: اإلحاطة: ينظر)  ٣(

  .اخلطيب له، ومل يذكر املقري سنة وفاته
، كان حياً وقت ترمجة ابن ٥/٥٣٩: ، نفح الطيب٩٦: ، الكتيبة الكامنة٣/٢٩٨: اإلحاطة: ينظر)  ٤(

  . اخلطيب له، ومل يذكر املقري سنة وفاته
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عاكفاً علـى   ورث ابن جزي علماً ينتفع به من خالل تدريسه وتصنيفه، فقد كان
العلم مفرغاً نفسه له، فصنف يف فنون خمتلفة كالتفسري والقراءات واحلـديث والفقـه   

  .واألصول وغريها، على الرغم من قصر عمره رمحه اهللا
  :ومصنفاته اليت ذكرا كتب التراجم هي

  : التسهيل لعلوم الترتيل -١
  .)١(ترجيحاته وهو كتاب التفسري الذي يقوم هذا البحث على دراسة قسم من

  .وسيأيت مزيد تعريف به يف املبحث السابع والثامن
  .)٢(املختصر البارع يف قراءة نافع -٢
  . )٣(أصول القراء الستة غري نافع -٣

                               
عند حديثه عن )  ٨٥ص (حممد بن حممد بن علي ااري يف برناجمه " التسهيل"جزي ذكر تفسري ابنِ )  ١(

ليه يف وشرعت ع : "قال الكليبجزي حممد بن أمحد بن حممد بن شيخه عبد اهللا بن اإلمام أيب القاسم 
  ".قراءة التفسري املسمى بكتاب التسهيل لعلوم الترتيل من تأليف السيد والده املذكور

 ، والكتاين٣/٢٨٨ُ: باشا يف إيضاح املكنون إمساعيل: ضمن مؤلفات ابن جزي" التسهيلَ"  كذلك وذكر      
خلطيب يف ، وأشار ابن ا٥/٣٢٥: يف األعالم ، والزركلي١/٣٠٦: يف فهرس الفهارس واألثبات

  .إىل أن له مؤلفاً يف التفسري  ٣/١١: اإلحاطة
تكثر فيها األخطاء الطباعية،  –أشرت إىل بعضها يف فهرس املصادر  –وقد طبع الكتاب طبعات متعددة       

الذي كتب رسالته املاجستري يف ختريج األحاديث  –ويعمل حالياً األخ الدكتور سامي اجلهين سلمه اهللا 
على حتقيقه وطباعته طبعة سليمة النص  - من أوله إىل اية سورة النور جزي فسري ابن واآلثار يف ت

 . خمرجة األحاديث، أسأل اهللا أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والقبول

، وعمر رضا كحالة يف معجم ٥/٨٩: ، وابن حجر يف الدرر٣/١١: ذكره ابن اخلطيب يف اإلحاطة)  ٢(
حممد : مؤخراً بتحقيق ظل الكتاب خمطوطاً إىل وقت قريب حىت طبع م، وقدوغريه ٣/١٠٣: املؤلفني

 .توفيق العبقري، نشر مكتبة أوالد الشيخ مبصر. د: الطرباين، ومراجعة
، وابن خملوف يف شجرة ٢٩٦: ، وابن فرحون يف الديباج املذهب٣/١١: ذكره ابن اخلطيب يف اإلحاطة)  ٣(

 .وغريهم ١/٣٠٦: النور الزكية



 

 
 

 

 

  27 
 

٤- األنوار السلفاظة يف األني نيةالس:   
وهو كتاب خمتصر يف األحاديث النبوية يف العقيدة واألحكام واآلداب والرقائق، ألّفه 

  . )١(بنه أمحد ليحفظه، وقد التزم فيه ابن جزي االقتصار على الصحيح من األحاديثال

٥- األخبار جة من صحيحالدعوات واألذكار املخر:  
أفضل الدعاء ما ورد : " وقد أشار إليه ابن جزي يف آخر كتابه القوانني الفقهية فقال

ما ورد عن رسول اهللا  )ت واألذكارالدعوا(وقد استوفينا يف كتاب  ،يف القرآن واحلديث
هنـا طرفـا مـن     ونـذكر  ،يف الكتب اخلمسة من الذكر والدعاء وما يتعلق ما  <

  .)٢(.."ذلك

  .)٣(وسيلة املسلم يف ذيب صحيح مسلم -٦

القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشـافعية   -٧
  :واحلنفية واحلنبلية

قوانني األحكام الشرعية ( ، ورمبا سمي بـ )٤(ته يف كتب التراجمهكذا وردت تسمي
فهذا كتاب يف قوانني : أما بعد: " لقول ابن جزي يف مقدمته) ومسائل الفروع الفقهية 

                               
 :بشرح مساه )٨٣٤ت ( احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عبد امللك القيسي هشرحوالكتاب مطبوع، وقد  ) ١(

) ٨٩١ت (الغرناطي  لصاديقال علي اإلمام وشرحه "مناهج األخبار يف تفسري أحاديث كتاب األنوار"
  . والثاين عندي :قال الكتاين" لب األزهار شرح أحاديث األنوار: "بشرح مساه

ومنهجه يف جزي ، ابن ٥/٣٢٥: ، األعالم١/٣٠٦: ، فهرس الفهارس واألثبات٣/١١: حاطةاإل: نظري       
 .١/٢٢٧: التفسري

، وابن ٣/١١: كما ذكر الكتاب كثري ممن ترجم له كابن اخلطيب يف اإلحاطة. ٤٤٠: القوانني الفقهية)  ٢(
  .وغريمها ٢٩٥: فرحون يف الديباج

، وابن خملوف يف شجرة النور ٥/٨٩: ، وابن حجر يف الدرر٣/١١: حاطةذكره ابن اخلطيب يف اإل)  ٣(
 .وغريهم ١/٣٠٦: ، والكتاين يف فهرس الفهارس واألثبات ١/٣٠٦: الزكية

 .٥/٣٢٥: ، األعالم ،٢٩٥: ملذهب، الديباج ا٣/١١: اإلحاطة: ينظر مثالً)  ٤(
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  . )١(.."األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية
املذهب  وهو كتاب يف الفقه املقارن من غري ذكر األدلة غالباً مع التركيز على 

  .املالكي، وختمه بكتاب جامع موجز يف السرية والتاريخ واآلداب والرقائق
  :وقد ذكر ابن جزي أن كتابه ميتاز بثالث مميزات

 ؛خبالف غريه من الكتب ،أنه مجع بني متهيد املذهب وذكر اخلالف العايل :األوىل
  .فإا يف املذهب خاصة أو يف اخلالف العايل خاصة 

فكم فيه من تقسيم " :قال. التهذيب والتقريبو ،سن التقسيم والترتيبح :الثانية
ن الشريدقسيم وتفصيل أصيل يقرب البعيد ويلي."  

فجاء بعون اهللا سهل " :، قالاجلمع بني اإلجياز والبيان على أما قلما جيتمعان :الثالثة
  .)٢("هج به احلفاظبأن يل حقيقاً ،خمتصر األلفاظ ،تام املعاين ،لطيف اإلشارة ،العبارة

  :م األصوللتقريب الوصول إىل ع -٨
  .ألّفه البنه حممد لينشط لدرسه وفهمه ويضرب ذا العلم بسهم

حبسـن التقسـيم    -كما يقول حمققه  –وهو كتاب خمتصر يف أصول الفقه، ميتاز 
   والتبويب، ودقة الترتيب والتهذيب، ولطافة التنقيح والتقريب، وعمق الغـوص ورقـي

   . )٣(وب، وظهور توجيهاته وقوة تعريفاته وإصابة ترجيحاتهاألسل

  : د الدينئالنور املبني يف قواعد عقا -٩
وقد أشار إليه ابن جزي يف آخر كتابه القوانني الفقهية فقال عن الرباهني الدالة على 

  . )٤()" النور املبني( وبسطناها يف كتاب  ،نها القرآن املبنيوقد تضم: " التوحيد
                               

 .٢٠: القوانني الفقهية)  ١(
 .تاب مطبوع متداولوالك. ٢١: القوانني الفقهية  )٢(
مقدمة حتقيق تقريب الوصول إىل علم الوصول للدكتور حممد املختار بن العالمة املفسر حممد : ينظر)  ٣(

  .٦: األمني الشنقيطي
  .١/٢٣٠: ومنهجه يف التفسريجزي ، ابن ٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١١: اإلحاطة: وينظر      

، وابن فرحون يف ٣/١١: ب كذلك ابن اخلطيب يف اإلحاطةوذكر الكتا. ٤٤٩: القوانني الفقهية)  ٤(
  .وغريمها ٢٩٥: الديباج
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  .)١(د العامة يف حلن العامةئالفوا -١٠
  : جزيابن  فهرسة -١١

 .)٢(على مجلة من أهل املشرق واملغرب اشتملتو ،كبرية ذكر ابن اخلطيب بأا

                               
 ٥/٥١٦: ، واملقري يف نفح الطيب٥/٨٩: ، وابن حجر يف الدرر٣/١١: ذكره ابن اخلطيب يف اإلحاطة)  ١(

  .وغريهم
 .٣/١١: اإلحاطة: ينظر)  ٢(
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  :)١(مذهبه العقدي: أوالً
  :وافق ابن جزي مذهب السلف يف مسائل كثرية منها

  :لقيامةمسألة مآل عصاة املؤمنني يوم ا -١
فقد قرر بأم حتت مشيئة اهللا، إن شاء عذم، وإن شاء غفر هلم، ورد على الفرق 

Q  w : املخالفة من اخلوارج واملعتزلة واملرجئة، فقال عند قول اهللا تعاىل   v   u  t  s  r

~  }  |   {  z  y    x�    ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡P   ]هذه : " ]نساءال
يات وهي احلجة نة ملا تعارض فيها من اآلهي املبيو ،ة الوعيدألاكمة يف مساآلية هي احل
وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة  ،والقاطعة باخلوارج واملعتزلة واملرجئة ،ألهل السنة

وحجتهم هذه اآلية فإا نص  ،من املؤمنني يف مشيئة اهللا إن شاء عذم وإن شاء غفر هلم
   .يف هذا املعىن

 ،ب اخلوارج أن العصاة يعذبون وال بد سواء كانت ذنوم صغائر أو كبائرومذه
}    Qعلى الطائفتني قوله  ويرد ،ومذهب املعتزلة أم يعذبون على الكبائر وال بد   z   y

| P .  
 ،وأنه ال يضر ذنب مع اإلميان ،ومذهب املرجئة أن العصاة كلهم يغفر هلم وال بد

عليهم قوله  ويردQ~  }P ٢("ختصيص لبعض العصاة إنهف( .  
  : ويف مسألة الرؤية -٢

-      Q : أثبت رؤية املؤمنني لرم يوم القيامة، فقال عند قوله تعاىل    ,    +     *  )

                               
جزي ، ترجيحات ابن ٢/٩٠٠: ل واإلثبات، املفسرون بني التأوي١/٥٧٨: ومنهجهجزي ابن : ينظر)  ١(

 :الغامدي ابن جزي الكليب يف التفسري إلبراهيم ترجيحات، ١/٢٠: يف التفسري حملمد الغامدي الكليب
١/٢٩.  

 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
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  0        /  .P  ]وهو نص يف نظر املؤمنني إىل اهللا تعاىل يف  ،هذا من النظر بالعني : " ]القیامة
وهذا  ،وأنكره املعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة ،وهو مذهب أهل السنة ،اآلخرة
وأما  ،أي انتظرتك ،نظرتك :تقول ،ألن نظر مبعىن انتظر يتعدى بغري حرف جر ؛باطل

  .  )١(.."إىل فهو من نظر العنيـ املتعدي ب
  :ويف باب الشفاعة -٣

ة هلا وفق مذهب أثبت الشفاعة بشروطها، ومجع بني اآليات املثبتة هلا، واآليات النافي
  . )٢(أهل السنة واجلماعة، ورد على املعتزلة

  :ويف مسألة زيادة اإلميان ونقصانه -٤
  .)٣(أثبت أن اإلميان يزيد وينقص

  :يف باب صفات اهللا تعاىل -٥
: أثبت استواء اهللا على عرشه استواء يليق جبالله من غري تكييف، فقال عند قوله تعاىل

 Q b  a  `  _P ]فإن  ؛احلق اإلميان به من غري تكييفالقول و " ]٥٤ :األعراف
 ،االستواء معلوم :وهللا در مالك بن أنس يف قوله للذي سأله عن ذلك ،السالمة يف التسليم

  .  )٤("والسؤال عن هذا بدعة ،والكيفية جمهولة
Q    O: وأثبت صفة احلياء هللا تعاىل، فقال عند قوله تعاىل   N   M   L   K   J

  S  R  Q  P TP ]٢٦: البقرة[  " :Q   M  LP  ؛ال يترك :تأول قوم أن معناه 
 ،ألنه عندهم انكسار مينع من الوقوع يف أمر ؛ألم زعموا أن احلياء مستحيل على اهللا

                               
 .اً، فقد قرر فيه ذلك أيض٣٧: القوانني الفقهية: ، وينظر٢/٤٣٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .٣٦: ، القوانني الفقهية١٣١، ١/٨٣: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٢(

  . لكن خالف مذهب السلف من وجه آخر سيأيت ذكره)  ٣(
  .١/٢٩٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(

 .١٣٨: ، وصحح الذهيب إسناده يف العلو للعلي الغفار١١٦: يف االعتقادوقول مالك أخرجه البيهقي       
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  .  )١(.."وإمنا هو كرم وفضيلة متنع من الوقوع فيما يعاب ؛وليس كذلك
ب مستحيل على اهللا وأثبت صفة العجب هللا تعاىل، ورد على من قال بأن العج

على قراءة الضم  ]١٢: الصافات[ Q k   j  iP : تعاىل، وذلك عند قوله تعاىل
)٢()عجبت(:  

يزفتأولوه  ،وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على اهللا:  "قال ابن ج
وإمنا ... حممد عجبتقل يا  :وقيل تقديره ،مبعىن أنه جعله على حال يتعجب منها الناس

والصواب أنه ال  ،على اهللا ألم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه علوه مستحيالًج
  . )٣("فعلى هذا ال يستحيل على اهللا ،بل هو رد االستعظام ؛يلزم أن يكون خفي السبب

  .)٤(والكالم ،والبصر ،والسمع ،والعلم ،واإلرادة ،والقدرة ،احلياةكما أثبت هللا تعاىل 

غفر اهللا له مذهب السلف يف مسائل، وتردد يف أخرى، فمن وقد خالف ابن ج يز
  : ذلك

  : يف باب اإلميان -١
 ،التصديق مطلقاً :أما اإلميان فمعناه يف اللغة: " عرف اإلميان بأنه التصديق، فقال

  .)٥("التصديق باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر :ومعناه يف الشريعة
  :] ٢٥: البقرة[ Q     %  $  #  "  !P : وقال عند قوله تعاىل

اإلميان اعتقاد  :ملن قال خالفاً ،لعطفه عليه ؛دليل على أن اإلميان خالف العمل "
  . )٦("وقول وعمل

                               
 .١/٧٧: لتسهيل لعلوم الترتيلا  )١(

  .وهي قراءة الكسائي ومحزة وخلف)  ٢(
 .٢/٢٣٣: البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة: ينظر      

 .٢/١٨٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(

 .وتإال أنه قال يف صفة الكالم بأن اهللا تعال يتكلم بال حرف وال ص ٢٩ -٢٧: القوانني الفقهية: ينظر  )٤(

 .٣٨: القوانني الفقهية  )٥(

 .١/٧٧: التسهيل لعلوم الترتيل  )٦(
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أما مسألة زيادة اإلميان ونقصانه فقد وافق ابن جزي مذهب السلف يف إثبات أن 
أن معىن ذلك قوة اليقني  اإلميان يزيد وينقص؛ لكن خالفهم من وجه آخر، حيث قرر

والتصديق، وأنه ال يزيد بالعمل، وهو مبين على رأيه يف عدم دخول األعمال يف مسمى 
  .اإلميان 

Q  A : قال عند قوله تعاىل   @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7

   D  C    BP ]٢: األنفال [:  
" Q D  C P ال يزيد وال  إن اإلميان :ملن قال خالفاً، أي قوي تصديقهم ويقينهم
  . )١("وإن زيادته إمنا هي بالعمل ،ينقص

ومذهب السلف أن اإلميان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، 
  .)٢(وقوة اليقني والتصديق مما تشملها زيادة اإلميان، وال تقصر عليها

  :صفة الوجه -٢
غري تكييف، وبني وتأويلها،  تردد بني كوا من املتشابه الذي جيب التسليم له من

Qj  i وأما قوله  : "فقال مرة   h  g    f  eP ]٨٨: القصص [  Q V  U   TP ]الرحمن :

  . )٣("علمه إىل اهللا ويرد ،فهو من املتشابه الذي جيب التسليم له من غري تكييف ]٢٧
Q  Z  Y  : "ويف موضع آخر ذهب إىل التأويل فقال   X  W  V  U   TP 

  .)٤("عبارة عن الذات :الوجه هنا] الرحمن[
  :صفة اليد -٣

الضمري " :قال ]٧٥: ص[ Qµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬P : عند قوله تعاىل

                               
 .١/٣٢٠: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(

، ١/٣٠٧: ، السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد٢/٦٤٥: ، السنة البن أيب عاصم٩٤: اإلميان للعدين: ينظر)  ٢(
 .١٥١، ١٢٣، ٤٩، ٣٧: لبدر، زيادة اإلميان ونقصانه لعبد الرزاق ا٢/٥٨٤: الشريعة لآلجري

 .١/٩٥: التسهيل لعلوم الترتيل  )٣(

 .٢/٣٢٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(
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من املتشابه الذي ينبغي اإلميان به وتسليم علم حقيقته  QµP ،هللا عز وجل Q ¬ Pيف 
  . )١("وقال املتأولون هو عبارة عن القدرة ،إىل اهللا

Q Ã  وعند قوله تعاىل   Â  Á   ÀP ]ل صفة اليدين فقال  ]٦٤: المائدةعبارة عن : "أو
  . )٢("إنعامه وجوده

يزوأختم احلديث عن معتقده بذكر كالمه يف القوانني الفقهية، قال ابن ج  :  
Q       Zورد يف القرآن واحلديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه كقوله تعاىل  :تنبيه"

]  \  [P ]طھ[ و Q Â  Á  À  ÃP ]وكحديث نزول اهللا كل ليلة   ]٦٤: المائدة
   :وهي كثرية تفرق الناس فيها ثالث فرق ،وغري ذلك )٣(إىل مساء الدنيا

ومل  ،آمنوا ا ،السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني :الفرقة األوىل
®  Q  ª بل أنكروا على من تكلم فيها  ؛لوهاوال تأو ،يبحثوا عن معانيها     ¬   «

´  ³   ²        ±  °  ̄P ]ا أخذ  ،وهذه طريقة التسليم اليت تعود إىل السالمة ]٧: آل عمرانو
   .مالك والشافعي وأكثر احملدثني

عزى ذلك إىل احلنبلية وي ،فلزمهم التجسيم ،قوم محلوها على ظاهرها :الفرقة الثانية
  .وبعض احملدثني

وهم  ،قتضيه أدلة العقولتظاهرها إىل ما  نرجوها علوها وأخقوم تأو :الفرقة الثالثة

                               
 .٢/٢١٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

  .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم الترتيل  )٢(

نه صفاته واعتبار آيات الصفات من املتشابه إن أُريد به تشابه احلقيقة والكيفية فهو صحيح، فال يعلم ك      
  .يف النصني األولني يف صفيت الوجه واليدجزي وهو ظاهر عبارة ابن . وكيفيتها إال اهللا تعاىل

تفسري سورة آل عمران البن : ينظر. نعلم معناه وإن أُريد به تشابه املعىن فغري صحيح؛ ألن اهللا خاطبنا مبا     
 .١/٣٦: عثيمني

 ).٧٥٨رقم ( ١/٥٢١: ومسلم) ١٠٩٤رقم ( ١/٣٨٤: اريالبخ: متفق عليه من حديث أيب هريرة)  ٣(
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  . )١("واهللا أعلم ،أكثر املتكلمني

  :مذهبه الفقهي: ثانياً
ابن جزي من فقهاء املذهب املالكي وأعيام، ترمجت له كتب طبقات املالكية، 

وابن " معرفة أعيان علماء املذهب الديباج املذهب يف: "فترجم له ابن فرحون يف كتابه
  .)٢("شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية"لوف يف خم

القوانني الفقهية يف تلخيص  "وقد ألّف ابن جزي يف بيان مذهب املالكية كتابه 
أما بعد : " قال يف مقدمته" مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية

على مذهب إمام املدينة أيب  ،وع الفقهيةقوانني األحكام الشرعية ومسائل الفرفهذا كتاب 
إذ هو الذي اختاره أهل بالدنا باألندلس  ؛اهللا مالك بن أنس األصبحي رضي اهللا عنه عبد

مث زدنا إىل ذلك التنبيه على كثري من االتفاق واالختالف الذي بني  ...وسائر املغرب
واإلمام أيب حنيفة  ،فعيبن إدريس الشا حممداهللا  ى وبني اإلمام أيب عبداإلمام املسم

 ؛لتكمل بذلك الفائدة ويعظم االنتفاع ،اهللا بن حنبل واإلمام أيب عبد ،بن ثابتان النعم
ورمبا  ،فإن هؤالء األربعة هم قدوة املسلمني يف أقطار األرض وأولو األتباع واألشياع

٣(" على مذهب غريهم من أئمة املسلمنيهت نب( .  
   :ينيف على سائر الكتب بثالث فوائد علم أن هذا الكتاباو" :وقال

خبالف غريه من  ،أنه مجع بني متهيد املذهب وذكر اخلالف العايل :ائدة األوىلالف
  .)٤("أو يف اخلالف العايل خاصة ،الكتب فإا يف املذهب خاصة
                               

والسلف آمنوا بصفات اهللا وعرفوا معانيها، ومل يبحثوا عن كيفيتها وحقيقتها،  .٣٢: القوانني الفقهية)  ١(
Q   43  فحملوا النصوص على ظاهرها من غري تأويل وال متثيل وال تكييف كما قال تعاىل         2  1  0

    7  6     5P ]االستواء : "قال اإلمام مالكفسلّموا للنصوص مع علمهم مبعانيها،   ]١١: الشورى
 .وال يلزم من اإلثبات التمثيل والتجسيم، واهللا أعلم "والكيف جمهول ،معلوم

 .١/٣٠٦: ، شجرة النور الزكية٢٩٦: الديباج املذهب: ينظر)  ٢(
 .٢٠: القوانني الفقهية)  ٣(
 .٢١: املرجع السابق)  ٤(
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  .فقصد من تأليفه تقرير املذهب املالكي أوالً، والتنبيه على اخلالف الفقهي ثانياً
ه اهللا متعصباً للمذهب املالكي، فتراه مهذّب العبارة متخلقاً بأخالق ومل يكن رمح

العلماء عند إيراد اخلالف، قال يف مقدمة كتابه اآلنف بعد أن بين أنه يورد أقوال األئمة 
ومذاهبهم  ،رضي اهللا عنهم أمجعني فإن كل واحد منهم جمتهد يف دين اهللا: "اتهدين

  . )٢(راه يصرح بتخطئة املذهب إذا خالف الدليل، وت)١("طرق موصلة إىل اهللا

                               
  .٢٠: املرجع السابق  )١(
 .٢/٧١٩: ومنهجهجزي ابن : ، وينظر٥٠١، ٢/٤٧، ٢٤١، ٨٧/ ١: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر مثالً)  ٢(
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بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة واخلطابة واإلفتاء والتأليف واجلهاد، لقي ابن 
جزي ربه جماهداً يف سبيله تعاىل يف معركة طريف اليت وقعت بني املسلمني والنصارى يف 

 ةئوأربعني وسـبعما  واحدعام  من مجادى األوىلثنني السابع يوم االى ضح، )١(األندلس
  .وقد كان حيرض املؤمنني يف هذا اليوم على القتال ويشحذ اهلمم ويثبت األفئدة)  ٧٤١(

  :وكان مما أنشده يف ذلك اليوم متمنياً الشهادة يف سبيل اهللا
  

  قصدي املؤملُ يف جهري وإسراري
  

  ريومطليب من إهلي الواحـد البـا    
  

  شهادةٌ يف سبيـــل اهللا خالصة
  

  متحـو ذنويب وتنجيين مـن النـار    
  

  إن املعاصي رجـس  ال يطهرهـا 
  

  إال الصــوارم يف أميـان كفـار    
  

  

  

  .)٢("أرجو أن يعطيين اهللا ما سألته يف هذه األبيات : " مث قال 
يف العلم سنة فحسب، وبلغ مكانة عالية  ٤٨وقد بارك اهللا يف حياته فمات وعمره 

تقبله شهيداً، وأسكنه حببوحة وانتفع الناس مبؤلفاته وجعل اهللا له ذكراً حسناً، رمحه اهللا و
 . ، ونسأل اهللا أن يبارك يف أعمالنا وأعمارنااجلنان

                               
عن طريق مكيدة دبرها األعداء، حيث متكن قسم من  - واهللا املستعان  –وانتهت املعركة زمية املسلمني )  ١(

وكمنوا ا، وملا التقى اجلمعان يف الصباح برز اجليش الكامن جيش النصارى من دخول بلدة طريف ليالً 
وباجلملة فهذه : "إىل معسكر السلطان وحرميه فقتلوا وأسروا، واختل جيش املسلمني وهزموا، قال املقري
ت بذلك عيون الواقعة من الدواهي املعضلة الداء واألرزاء اليت تضعضع هلا ركن الدين باملغرب وقر

  " .األعداء
 .٥/١٥: ، نفح الطيب٧/٣٤٦: تاريخ ابن خلدون: ينظر      
 .٢/٥٠: ، نيل االبتهاج١٩٤: ، درة احلجال٤٦: الكتيبة الكامنة: ينظر)  ٢(
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  : ل النقاط اآلتيةميكن تلمس القيمة العلمية هلذا التفسري من خال

األهداف اليت رمسها ابن جزي لنفسه يف تفسريه، وعلى رأسها تلخيص التفسري  -١
ومتحيصه وحتقيق األقوال فيه وبيان الراجح من املرجوح، قال أبو القاسم بن جزي يف 

وصنفت هذا الكتاب يف تفسري القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من : "مقدمة كتابه
قصدت به أربع مقاصد تتضمن  ،جامعاً إذ جعلته وجيزاً ؛نافعاً وسلكت مسلكاً ،العلوم

  :أربع فوائد
على الطالبني  تسهيالً ،مجع كثري من العلم يف كتاب صغري احلجم :الفائدة األوىل

فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من  ،على الراغبني وتقريباً
ولقد  ،وحذف حشوها وفضوهلا ،وتنقيح فصوهلا ،ومتحيصها ،صهاولكن بعد تلخي ،العلم

 ،أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب املرغوب فيه دون القشر املرغوب عنه
مث إين عزمت على إجياز العبارة وإفراط االختصار وترك  ،من غري إفراط وال تفريط

   .التطويل والتكرار
ألا من نبات  ؛ما توجد يف كتابوفوائد غريبة قلّ ذكر نكت عجيبة :الفائدة الثانية

أو مما التقطته من  ،ومما أخذته عن شيوخي رضي اهللا عنهم ،صدري وينابيع ذكري
   .مستظرفات النوادر الواقعة يف غرائب الدفاتر

ورفع  ،وإما حبسن العبارة ،إما حبل العقد املقفالت ؛إيضاح املشكالت :الفائدة الثالثة
  .وبيان امالت ،االحتماالت

ومتييز الراجح من  ،حتقيق أقوال املفسرين السقيم منها والصحيح :الفائدة الرابعة
  . )١("املرجوح

                               
  . ١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
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  :اشتمل تفسريه على مقدمتني علميتني نافعتني -٢
  .يف علوم القرآن وأصول التفسري وقواعده: األوىل

كي واملدين، والناسخ وقسمها على اثين عشر باباً، حتدث فيها عن نزول القرآن، وامل
واملنسوخ، واملعاين والعلوم اليت تضمنها القرآن، والعلوم املتعلّقة بالقرآن، وأسباب اخلالف 
بني املفسرين، ووجوه الترجيح بني األقوال، وطبقات املفسرين، والقراءات، والوقف 

  .)١(واالبتداء، والبالغة وأدوات البيان، وإعجاز القرآن، وفضله
 ،رها يف القرآن أو تقع يف موضعني فأكثرواليت يكثر دتفسري األلفاظ  يف :الثانية

  .من األمساء واألفعال واحلروف
وهي مبرتلة معجم موجز أللفاظ القرآن يقع يف تسع عشرة صفحة، مرتبة على 

  . حروف املعجم
  :وإمنا مجعها يف أول تفسريه يف موضع واحد لثالث فوائد

  .تسهيالً حلفظها -أ      
 .ليكون هذا الباب كاألصول اجلامعة ملعاين التفسري -ب     

 .)٢(عن التكرار؛ إال حلاجة يف هذا املوضع ستغين بذكرهايف ،صارختاال -ج     

مؤلفه إمام حافظ للتفسري مطّلع على األقوال، وصفه ابن اخلطيب وابن فرحون  -٣
رحل يف علم التفسري إىل : " طيب، وقال ابن اخل )٣("للتفسري مستوعباً لألقوال ةظَفَح"بأنه 

  .)٤("كل طية، وركض يف أغراضه كل مطية
فقد بذل وقته لتعلم القرآن وتعليمه، وخالطت حمبة حتصيل علومه شغاف قلبه، يقول 

بأن شغلين خبدمة القرآن  وأن اهللا أنعم علي: "ابن جزي عن نفسه يف مقدمة تفسريه

                               
 .٢٧ -١/١٢: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
 .٤٦ -١/٢٨: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٢(
 .٢٩٥: ، الديباج املذهب٣/١٠: اإلحاطة  )٣(
  .٢٧: أوصاف الناس)  ٤(

 ).طوي: (لسان العرب: ينظر. أي لوجهه الذي يريده ولنيته اليت انتواها :ومضى لطيته. الناحية: ةالطيو     
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على ما صنف العلماء  لعتفاطّ، انيه وحتصيل علومهم معوشغفين بتفه ،مه وتعليمهوتعلّ
  .)١(.."رضي اهللا عنهم يف تفسري القرآن من التصانيف املختلفة األوصاف املتباينة األصناف

كما سبق يف  -كما أنه إمام يف القراءات، فقيه، حافظ للسنة، عامل باألصول واللغة 
  .والفقه واألصول عدداً من املؤلفاتوقد أفرد يف القراءات واحلديث  -ثناء العلماء عليه 

، وال بد أن )٢(وهذا الثراء املعريف جعل بعض من ترجم له يصفه بأنه عامل متفنن
   .ينعكس أثر ذلك كله على تفسريه

ظهور شخصيته وكثرة ترجيحاته، وعنايته اجليدة بالتفسري باملأثور واللغة كما  -٤
   .ول تفسريه يف الفقرة التاليةتدلّ على ذلك الدراسات العلمية اليت عقدت ح

عناية األقسام العلمية يف اجلامعات " التسهيل لعلوم الترتيل"ومما يشري إىل أمهية  -٥
  :ذا التفسري، فقد خصصت عدداً من رسائل الدكتوراه واملاجستري لدراسته، ومنها

مشروع دراسة ترجيحات ابن جزي يف تفسريه، جبامعة أم القرى، ويضم  -١
 .سائل دكتوراه، وعدداً من رسائل املاجستريمخس ر

ختريج األحاديث واآلثار يف كتاب التسهيل لعلوم الترتيل، لسامي بن مساعد  -٢
 . اجلهين، رسالة ماجستري جبامعة أم القرى

قواعد الترجيح عند ابن جزي يف تفسريه دراسة تطبيقية، لعبد اهللا بن محد  -٣
 . جستري جبامعة امللك سعوداجلمعان، حبث تكميلي للحصول على املا

ابن جزي ومنهجه يف التفسري، لعلي بن حممد الزبريي، رسالة ماجستري  -٤
  .باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية

التسهيل لعلوم "ن خالل الكليب وجهوده يف التفسري مجزي اإلمام ابن  -٥
 .رسالة ماجستري يف جامعة األزهراحلميد حممد ندا،  لعبد" الترتيل

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
: شجرة النور الزكية، ٢/٥٠: نيل االبتهاج: ينظر. وصفه بذلك تلميذه احلضرمي، وابن خملوف)  ٢(

١/٣٠٦.  
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التسهيل لعلوم الترتيل البن جزي الكليب، دراسة حنوية، لطاهر عبد احلي حممد  -٦
  .رسالة دكتوراه يف جامعة القاهرةشبانة، 

وهذه الدراسات املتنوعة من جامعات متعددة عريقة يف العلم واملعرفة تعطي داللة 
 .واضحة على أمهية هذا التفسري
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  :ميكن إمجال معامل منهجه يف النقاط التالية
جعل ابن جزي االختصار هدفاً له يف تفسريه، فأراد أن يكون كتابه صغري   -١

، لذا مل يفسر ابن جزي )١(احلجم عظيم النفع، يلخص األقوال، وينقّح الفصول
  .كل كلمات اآلية؛ بل يكتفي مبا يرى أنه حباجة للتوضيح والبيان

جزي بني التفسري باملأثور والرأي، ففسر القرآن بالقرآن والسنة  مجع ابن  -٢
  .وأسباب الرتول وأقوال الصحابة والتابعني ولغة العرب

أصول  ": له عناية جيدة بالقراءات، فهو إمام يف ذلك، وله فيها كتابان مها  -٣
ما  وال يذكر منها إال "املختصر البارع يف قراءة نافع"و " القراء الستة غري نافع

كما نص عليه، وقد بىن تفسريه  كان لذكره فائدة يف املعىن أو اإلعراب أو غريه
، أما القراءات الشاذة فقلّ أن )٢(على قراءة نافع فيجدر تنبه قارئ تفسريه لذلك

  .يوردها
يورد كثرياً من األحاديث وأسباب الرتول باملعىن من غري التزام بألفاظها، وقلّ   -٤

ن أخرجها ، وتصديره للحديث بصيغة التمريض أن حيكم عليها أو ين مبي
ال يعين تضعيفه له، فكثرياً ما يصدر ا األحاديث الصحاح مما يف " روي"

  .)٣(الصحيحني وغريها
عن له عناية جيدة باللغة واإلعراب، وقد حتدث يف أول كتابه يف املقدمة الثانية   -٥

من األمساء  ،ن أو تقع يف موضعني فأكثررها يف القرآواليت يكثر دتفسري األلفاظ 
، وهي مبرتلة معجم موجز أللفاظ القرآن يقع يف تسع عشرة واألفعال واحلروف

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
 .١/١٦: السابق: ينظر)  ٢(
 .، وما بعدها١/٢٧: ختريج األحاديث واآلثار يف كتاب التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر  )٣(
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صفحة، مرتبة على حروف املعجم، واستغىن بذكرها يف هذا املوضع عن تكرار 
تفسريها عند وورودها يف اآليات املفسرة، طلباً لالختصار، كما كان استشهاده 

  .الشعر قليالً جداً للسبب ذاتهعلى اللغة ب
ال يذكر ابن جزي عند ترجيحه أدلة على القول الراجح غالباً، وإن فعل فإنه ال   -٦

يسري وفق القواعد املعتربة يف  -وإن مل يذكر األدلة  -يستوعب غالباً، لكنه 
فغسه ه لنفاختطّ ل ذكرها اختصاراً تبعاً للمنهج الذيالترجيح بني األقوال، وإمنا ي

  . يف تأليف كتابه
تفسريي ابن عطية والزخمشري من أهم مصادر ابن جزي وحتسن اإلشارة إىل أن   -٧

يف تفسريه، وقد أفاد منهما كثرياً يف كتابه، وإفادته من األول أكثر من الثاين، 
وأما ابن عطية فكتابه يف : " تفسري ابن عطية فقال وقد أثىن يف أول كتابه على

ا لع على تآليف من كان قبله فهذّفإنه اطّ ؛ليف وأعدهلاالتفسري أحسن التآ
.    )١("ةحمافظ على السن ،د النظرمسد ،وهو مع ذلك حسن العبارة ،صهاوخلّ

مسدد الزخمشري : "كما أثىن على تفسري الزخمشري وحذّر من اعتزالياته فقال
ن مذهب إال أنه مأل كتابه م ،متقن يف علم البيان ،بارع يف اإلعراب ،النظر

 ،ر حلوهومتر ،فتكدر صفوه ،ومحل آيات القرآن على طريقتهم ،املعتزلة وشرهم
ومع هذا فقد كان البن جزي شخصيته . )٢("فخذ منه ما صفا ودع ما كدر

أو  املستقلة فإنه له ترجيحاً واضحاً يف كثري من املسائل اليت يذكر ابن عطية
 .من غري ترجيحاخلالف فيها  الزخمشري

ما سيأيت من األمثلة يف ثنايا البحث ما يغين عن التمثيل هلذه النقاط يف هذا ولعل في
   .)٣(املوضع

                               
 .١/٢٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٢١: املرجع السابق)  ٢(
وما بعدها، قواعد الترجيح  ١/٣٦١: ابن جزي ومنهجه: ينظربن جزي يف تفسريه يف منهج ا لالستزادة) ٣(

 .١/٤١: ، ترجيحات ابن جزي الكليب يف التفسري حملمد الغامدي٥٦: عند ابن جزي يف تفسريه
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  :الترجيح يف اللغة
يقال رجح  ،أصل واحد يدل على رزانة وزيادة :الراء واجليم واحلاء: "قال ابن فارس
  . )١("نزإذا ر :الشيء وهو راجح

كنت : وراجحته فرجحتهأثقله حىت مال، : ، وأرجحهمال: ، أييزانرجح املويقال 
  .)٢(فخل فلم يقُثَ: يف جملسهح جو رأوزن منه، 

  . )٣(اهقوله وفضه وحأرج :، أيحهرجو
  .فمادة رجح تدور على الزيادة والفضل والثقل والرزانة

  :الترجيح يف االصطالح
ى تقوية إحدى األمارتني على األخر: عرف الترجيح يف كتب أصول الفقه بأنه

الي ٤(عمل( .  
  . )٦(، وقيل غري ذلك)٥(ني على اآلخرنأحد الظَّ وفاُءهو : وقيل 

تقدمي أحد األقوال يف معىن اآلية ملزية معتربة  :وميكن تعريف الترجيح يف التفسري بأنه
  . )٧(فيه جتعله أوىل من غريه، وفق صيغ وأساليب معتمدة

                               
  ).رجح: مادة: (معجم مقاييس اللغة)  ١(
  ).رجح: مادة: (العني، الصحاح، لسان العرب، القاموس احمليط: ينظر)  ٢(
 ).رجح: مادة: (املعجم الوسيط)  ٣(
 . ٣/٢٠٨: اإلاج يف شرح املنهاج)  ٤(
 .١٤٩: احملصول البن العريب)  ٥(
 .٨/٤١٤١: ، التحبري شرح التحرير٥/٥٢٩: احملصول للرازي: ينظر)  ٦(
 .١/٥٠: )من أول الفاحتة إىل اية سورة البقرة(الكليب يف التفسري جزي ترجيحات ابن : ينظر )٧(
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  :موضع الترجيح
 يزن ابن جف األقوال يف التفسري على أنواعٍ ثالثة، وأن حمل الترجيح أن اختال /بي

  :هو يف النوع الثالث منها، فقال
   .وخمتلف فيه ،علم أن التفسري منه متفق عليها" 

  :مث إن املختلف فيه على ثالثة أنواع
 ،ه كثري من املؤلفني خالفاًفهذا عد ،اختالف يف العبارة مع اتفاق يف املعىن :األول
رنا عنه بأحد وعب ،واحداً وجعلناه حنن قوالً ،التفاق معناه احلقيقة خبالف وليس يف

  .أو مبا جيمع معانيها ، أو مبا يقرب منها ،عبارات املتقدمني
وليس مثال منها  ،اختالف يف التمثيل لكثرة األمثلة الداخلة حتت معىن واحد :الثاين

فهذا  ،اليت تندرج تلك األمثلة حتت عمومه وإمنا املراد املعىن العام ،على خصوصه هو املراد
ألن كل قول منها مثال  ؛وليس يف احلقيقة خبالف ،كثري من املؤلفني خالفاً ه أيضاًعد

ورمبا  ،رنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك حتتهابل عب ،ه حنن خالفاًعدومل ن ،وليس بكل املراد
  .ه على العموم املقصودل مع التنبيذكرنا بعض تلك األقوال على وجه التمثي

حنا فيه بني أقوال الناس ورج فهذا هو الذي عددناه خالفاً ،اختالف املعىن :الثالث
  . )١("حسبما ذكرناه يف خطبة الكتاب

                               
  .١/١٦: التسهيل لعلوم الترتيل  ) ١(

  : وقسم شيخ اإلسالم ابن تيمية االختالف يف التفسري بني السلف إىل قسمني        
  .     اختالف تضاد، وهو أن تكون األقوال متنافية، وهو قليل: األول        
    يف النوعني جزي أقساماً منها ما ذكر ابن  وهو أكثر اخلالف يف التفسري، وذكر لهاختالف تنوع،: الثاين        

     : ، وينظر١٧: مقدمة يف أصول التفسري: ينظر. األولني، ومنها النوع الثاين اآليت يف تقسيم ابن عثيمني  
  .٣٨: اقتضاء الصراط املستقيم 

  : أقسام ثالثة على املأثور التفسري يف الوارد االختالفوقسم ابن عثيمني         
  .املعىن دون اللفظ يف اختالف:  األول        

     عليهما، اآلية فتحمل بينهما، التضاد لعدم املعنيني حتتمل واآلية واملعىن، اللفظ يف اختالف:  الثاين        
  ما فسروت.  

   األرجح على يةاآل فتحمل بينهما، للتضاد معاً املعنيني حتتمل ال واآلية واملعىن، اللفظ اختالف:  الثالث        
 .١٠٣: شرح أصول يف التفسري البن عثيمني: ينظر . غريه أو السياق ةبدالل منهما  
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  .فبين ابن جزي أن حمل الترجيح هو يف األقوال املختلفة يف املعىن
  :واختالف املعىن أنواع

إذا قيل بأحدها انتقض اآلخر، فهذا يدخله  أن تكون األقوال متنافية، حبيث: منه
  .الترجيح، وهو اختالف التضاد

أن تكون األقوال صحيحة ال تعارض بينها واآلية حتتملها، فتحمل اآلية عليها : ومنه
  . )١(مجيعاً

صحيحة ال تعارض بينها واآلية حتتملها، غري  -كالسابق  –أن تكون األقوال : ومنه
ون القرآن أو السنة تشهد له، أو اللغة، أو قرائن يف السياق أن بعضها أوىل من بعض، لك

أو غريها من دالئل الترجيح، فيرجح هذا القول، وال يلزم من ترجيحه اطّراح ما سواه؛ 
بل هو من باب تقدمي األوىل، فكل األقوال هلا وجه يف اآلية، وعمل املفسرين شاهد على 

  .الترجيح يف هذا النوع
ألقوال ال تعارض بينها، لكن بعضها معارِض لدالالت القرآن أو أن تكون ا: ومنه

  . )٢(السنة أو اإلمجاع، فهذا يجب رده
أن تكون بعض األقوال صحيحة بذاا، لكن اآلية ال حتتملها، ككثري من : ومنه

  .األقوال يف التفسري اإلشاري، فهذه ترد تفسرياً لآلية، وإن كان معناها صحيحاً بذاته

                               
فصول يف أصول : وينظر. وقد أشار هلذين النوعني ابن تيمية وابن عثيمني، كما يف احلاشية السابقة)  ١(

 .٥٧: التفسري
 .املبحث اخلامس من هذا الفصل: ينظرو. وما بعدها ١/٤٢: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر)  ٢(
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 يزابن ج وهي من أصرح صيغ الترجيح وأكثرها استعماالً عند العلماء، وقد نص
 ،أو أقوى ،مث ما أقول إن غريه أرجح: " يف مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة فقال

  . )١("أو أشهر ،أو أظهر

  :ومن األمثلة على ذلك يف تفسريه
*  Q  : قول اهللا تعاىليف -١   )   (  '  &  %   $   #      "  !

      6  5   4   3  2  1   0   /   .  -  ,  +
;  :  9  8  7P ]١٠٢: النساء. [  

: فقال Q ,  + Pالطائفة املأمورة بأخذ األسلحة يف قوله  ذكر اخلالف يف
  .الطائفة املصلية  :فقيل ،اختلفوا يف املأمور بأخذ األسلحة"

Q  9ألنه قد قال بعد ذلك يف الطائفة األخرى  ؛واألول أرجح ،احلارسة :وقيل

;  :P ")٢( .  

«  ¼  ½     ¾  ¿Q : عند قول اهللا تعاىل -٢   º   ¹  ̧À    Ã   Â   Á

È       Ç  Æ  Å  ÄÉ       Ï    Î         Í   Ì   Ë   ÊP ]٨٥: النساء.[  
أو تدفع  ، مسلم لتفرج عنه كربةهي الشفاعة يف: " قال ابن جزي عن املراد بالشفاعة

  .والشفاعة السيئة خبالف ذلك، أو جيلب إليه خرياً ،مظلمة
  .)٣("واألول أظهر. والشفاعة السيئة هي املعصية ،الشفاعة احلسنة هي الطاعة :وقيل

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .١/٢٠٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .١/٢٠٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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®  Q  :يف قول اهللا تعاىل Q   ÍPمرجع اسم اإلشارة وعند بيان  -٣   ¬  «  ª

²  ±    °  ¯³  ¸   ¶   µ   ́    Ä   Ã   Â  Á  À   ¿     ¾   ½   ¼  »   º   ¹
 Î  Í  Ì   Ë   Ê   É      È  Ç  Æ  ÅP ]٩٥: ائدةامل.[  

أو  ،وهو أحسن ألنه أقرب ،أن تكون إىل الطعام Q   ÍPـ حتتمل اإلشارة ب: " قال 
   . )١("إىل الصيد

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
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أشهر طرق الترجيح عند العلماء، وقد سلكها ابن جزي يف  الترجيح ذه الطريقة من
  .الترجيح بني األقوال يف تفسريه وإن مل ينص عليها يف املقدمة

  :ومن األمثلة على ذلك
=  Q : عند قوله تعاىل -١   <   ;   :  9   8  7  6

  C     B   A  @  ?  >P   
يزيتصدقوا من املرياث على قرابتهم  مروا أناآلية خطاب للوارثني أُ:  " قال ابن ج

  .إن ذلك على الوجوب  :فقيل ،وعلى اليتامى وعلى املساكني
  .  )١("على الندب وهو الصحيح :وقيل

)  Q  :ويف قول اهللا تعاىل -٢    '  &  %  $  #  "  !

-  ,   +  *  ).    3   2  1  0    /P ]النساء[ .  
  :رجح الثالث منهاثالثة أقوال يف املسألة، وجزي ذكر ابن 

¼   ½Q اآلية منسوخة بقوله يف البقرة  أن :األول    »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة. [    
  .ناسخة  أا :الثاين  
فإن جواز الفدية على  ؛الصحيحهو و: قال. أا غري ناسخة وال منسوخة: الثالث

  .)٢(فال تعارض وال نسخ ،ومنعها على وجه ،وجه
`Q : وعند قوله تعاىل -٣   _  ^  ]  \  [  Za    e   d  c  b

  fP ]فاطر. [  

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٢(
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̀   Q: " قال  _  ̂P هو عذاب النار  :قيل.  
  .أهوال القيامة  :وقيل
  .مهوم الدنيا  :وقيل

  . (١)"والصواب العموم يف ذلك كله

                               
 .٢/١٧٦: تسهيل لعلوم الترتيلال)  ١(
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م قدمث ما أُ: " هذه الطريقة يف الترجيح فقال نص ابن جزي يف مقدمة تفسريه على
  . )١("مبترجيح املتقد غريه عليه إشعاراً

  :وله يف ذلك أسلوبان
اخلروج  ذكر القول الراجح بصيغة اجلزم، وحكاية األقوال األخرى بلفظ: األول
  .)قيل( :من العهدة

  .استعماالً لديه  وهذا األسلوب يف الترجيح كثري جداً يف كتابه؛ بل هو أكثر الطرق
  :ومن األمثلة عليه

Q       Ã  :اهللا تعاىلعند قول  -١   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

   É  È   Ç   Æ  Å  ÄP   ]آل عمران[ .  
يزوالكره للكافر إذا عاين املوت  ،الطوع للمؤمنني:  " قال ابن ج.  

  .عند أخذ امليثاق املتقدم  :وقيل
  .)٢("و إسالمه كرهاإقرار كل كافر بالصانع ه :وقيل

Q2  1  0  :يف قول اهللا تعاىل -٢   /  .P  ]١١٠: آل عمران [  .  
QJ   N  :كان هنا هي اليت تقتضي الدوام كقوله: " قال   M  L  KP]٩٦آية : النساء[.  

  .كنتم يف علم اهللا  :وقيل
   .فتم به يف الكتب املتقدمةصكنتم فيما و :وقيل
  . )٣("أنتم كنتم مبعىن :وقيل

                               
  .١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .١/١٥٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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  . ]٨٩: املائدة[ Q Î   ÍP: عند قول اهللا تعاىل -٣
  .وا نثوا فيها وال حتأي احفظوها فرب: " قال 
  .روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت :وقيل
  . )١("ا ال تنسوها اوناًاحفظوها أ :وقيل

  : ذكر مجيع األقوال بصيغة اجلزم: الثاين
  :ومن أمثلته

Q Ùقوله تعاىل عند  -١   Ø  ×    Ü  Û   ÚÝ  ã  â   á    à   ß   ÞP ]٧٩: النساء[.  
ذكر اخلالف هل هذا الكالم تقرير من اهللا أم حكاية لكالم املنافقني؟ ورجح األول 

 أحدمها نسبة احلسنة إىل اهللا والسيئة إىل العبد تأدباً :فيه تأويالن"  :بتقدميه بالذكر فقال
وذلك كقوله عليه الصالة والسالم  ،احلقيقةوإن كان كل شيء منه يف  ،مع اهللا يف الكالم

فنسبة السيئة إىل العبد ألا بسبب  وأيضاً ،)٢("واخلري كله بيديك والشر ليس إليك"
Q  Õ  Ô ذنوبه لقوله     Ó   Ò   Ñ  Ð   ÏP ]فهي من   ]٣٠: الشورى
  .ومن اهللا باخللقة واالختراع ،فيهاالعبد بتسببه 
فمعناها ، يقولون كذا :والتقدير ،)٣(املذكورين قبلأن هذا من كالم القوم  :والثاين

  .)٤("كمعىن اليت قبلها
QX  W  V  U: يف قول اهللا تعاىل -٢     T  SP ]٦٧: املائدة[.  

 ،هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ: " ذكر قولني، ورجح األول بتقدميه بالذِّكر فقال
   :ويف ارتباط هذا الشرط مع جوابه قوالن

                               
 .١/٢٤٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 ).٧٧١رقم ( ١/٥٣٥: أخرجه مسلم)  ٢(

Q   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Âيعين املنافقني الذي قال عنهم يف اآلية اليت قبلها )  ٣(   Á

Ç  Æ  Å     Ä  ÃÈ  Í  Ì  Ë       Ê   ÉÎ    Ö  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  ÏP. 
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(
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 عتدوصار ما بلغت ال ي ،فكأنك مل تبلغ شيئاً املعىن إن تركت منه شيئاً أن :أحدمها
  .إن مل تستوف التبليغ على الكمال  :فمعىن إن مل تفعل ،به

ووضع السبب  ،غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاأن املعىن إن مل تبلِّ :واآلخر
  . )١("موضع املسبب

فليس تقدمي أحدها على اآلخر ) قيل: (فظأما إذا ذكر ابن جزي األقوال كلها بل
ترجيحاً للمتقدم؛ ألن هذا اللفظ يصدر به ابن جزي األقوال اليت يريد اخلروج من 

للخروج من  قصداً ،قيل كذا :أو بالقول فيه: " عهدا، كما نص عليه يف املقدمة فقال
ة لعرض اخلالف الذي ، وما خرج عن عهدته فليس راجحاً لديه، وال طريق )٢("عهدته

إال بتقدمي أحدها  –حيث مل يتبني له الراجح منها  –يريد اخلروج من عهدة أقواله كلها 
   .على البقية يف الذِّكر، واهللا أعلم

                               
 .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
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 يزن ابن جكتابه له حالتان أن تصرحيه باسم قائل القول يف /بي :  
أن يكون مراده نصرة القول، وهذا إذا كان قائله ممن يقتدى به من صحابة  :األوىل

  . ورضي عنهم> النيب 
أن يكون مراده اخلروج من عهدة القول بنسبته إىل قائله، وهذا فيما عدا  :الثانية

  .)١(احلالة األوىل

  :استعماله هلذه الصيغة يف الترجيح ومن األمثلة على
  .]٦: النساء[   Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P: عند قوله تعاىل -١

يزاملعىن أن يستسلف الوصي الفقري من مال  :قال عمر بن اخلطاب:  " قال ابن ج
  .)٢(اليتيم فإذا أيسر رده

  .)٣("املراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته :وقيل 
يقتدى به من الصحابة، وأيضاً فرجح ابن جزي القول األول؛ حيث هو قول من 

  .وهكذا يف املثالني التاليني. قدمه يف الذِّكر، وكالمها من أساليب الترجيح لديه
̂  Q ويف قول اهللا تعاىل  -٢   ]  \  [      Z    Y   X  W   V   U   T

  e  d   c  b  a   ̀   _P  ]٤٧: النساء[.  
ن تزال العيون منها وترد طمسها أ :قال ابن عباس: " قال عن املراد بطمس الوجوه

  .)٤(على الدبر  فيكون ذلك رداً ،يف القفا

                               
  .١٩، ١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
  .يف تفسرييهما ٥٧٤: ، وابن املنذر٤/٣١٧: أخرجه الطربي)  ٢(
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
  .يف تفسرييهما ٣/٩٦٨: ، وابن أيب حامت٥/١٤٧: أخرجه الطربي  )٤(
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طمسها حمو ختطيط صورها من أنف أو عني أو حاجب حىت تصري كاألدبار  :وقيل
   . )١("يف خلوها عن احلواس

  . ]١٤١: النساء[  Q F  E  D   C  B    A  @ Pقوله تعاىل ويف تفسري  -٣
  .ذلك يف اآلخرة  :وغريه )٢(قال علي بن أيب طالب: " قال

  .)٣("السبيل هنا احلجة البالغة :وقيل

                               
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: وابن أيب حامت يف التفسري ،٥/٣٨٦: ، والطربي يف التفسري١/١٧٥: أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه)  ٢(

 .٢/٣٣٨: ، واحلاكم يف املستدرك وصححه٤/١٠٩٥
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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  :وقد جعلهما ابن جزي على مرتبتني
  .ختطئة القول أو إبطاله: األوىل 
  . تضعيف القول أو استبعاده: الثانية 

مث ما أقول فيه  ،ه خطأ أو باطلفأدناها ما أصرح بأن : "قال عن مراتب األقوال لديه
  . )١("إنه ضعيف أو بعيد

والتخطئة أو التضعيف لألقوال تعترب ترجيحاً للقول املتبقي، فإذا كان يف املسألة 
قوالن وضعف املفسر أحد القولني احنصر الصواب يف اآلخر، وكذلك إذا كان يف املسألة 

  .  )٢(الصواب يف الثالث منها احنصر ثالثة أقوال وضعف املفسر قولني

  :ومن األمثلة على ذلك
Q  b  a :يف قول اهللا تعاىل -١    ̀ _  ̂   ]  \  [    ZP   ] ٣: النساء[.  

يزويف ذلك منع ملا كان يف  ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتني أو ثالثاواملعىن :  " قال ابن ج
ج ما زاد على األربع اجلاهلية من تزو.  

ألن مثىن وثالث ورباع جيمع فيه  ؛إنه جيوز اجلمع بني تسع :بقوهلمعبأ وقال قوم ال ي
  .)٣(.."وهذا خطأ ،تسعة

&  'Q عند قوله تعاىل  -٢   %  $  #  "   ! P .]٣٢: املائدة[ .  
  . Q $ P بـ يتعلق: "  Q #  "  ! P قوله متعلَّققال ابن جزي عن 

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .١/٣٥: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر)  ٢(

  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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  . )١("وهو ضعيف Q × P بـ :وقيل 
Qw  v  :ويف قوله تعاىل -٣   u   t  s  r   q  px    |  {  z    y

  ~  }P]املائدة[ .  
ألن املشرك ال خيتلف حكم توبته قبل  ؛وهو ضعيف ،هي يف املشركني :قيل: " قال

  .القدرة عليه وبعدها 
  .  )٢("وهو الصحيح ،هي يف احملاربني من املسلمني :وقيل

QÔ  Ó : ويف قوله تعاىل -٤   Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ  ×   Ö    Ú   Ù  Ø

Þ     Ý  Ü       Ûß  ä   ã   â   á   àå     é   è     ç  æP]ذكر ابن جزي  ]املائدة 
  :، واستبعد األول فقال)٣(على قراءة فتح امليم P يومQ إعراب  وجهني يف

فعلى هذا ال تكون  ، Q Î P ـل ظرف P يومQ أحدمها أن يكون  :فيه وجهان" 
قال اهللا هذا القصص أو اخلرب  :واملعىن ،خاصة Q Ð Pه وإمنا معمول ،اجلملة معمول القول

  .وهذا بعيد مزيل لرونق الكالم  ،يف يوم
والعامل فيه حمذوف  ،يف موضع خربه P يومQ  مبتدأ و Q Ð Pأن يكون  :واآلخر

  . )٤("هذا واقع يوم ينفع الصادقني صدقهم: تقديره

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .١/٢٣٠: التسهيل لعلوم الترتيل  )٢(
  :يف اآلية قراءتان  )٣(

  .بنصب امليم، وهي قراءة نافع P يومQ : األوىل       
  . برفع امليم، وهي قراءة الباقني Q Ñ P: الثانية      
 ١/٣١١: ، البدور الزاهرة١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: احلجة أليب علي الفارسي: ينظر     

  . ١/٢٥٢: الترتيل التسهيل لعلوم)  ٤(
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  : يف ذكر وجوه الترجيح بني أقوال املفسرين /جزي قال ابن 
  :عشر وأما وجوه الترجيح فهي اثنا" 

تفسري بعض القرآن ببعض، فإذا دلّ موضع من القرآن على املراد مبوضعٍ آخر : األول
  . )١("محلناه عليه، ورجحنا القول بذلك على غريه من األقوال

والترجيح ذا الوجه مقرر عند العلماء، فتفسري القرآن بالقرآن من أحسن طرق 
صح أن إ :فاجلواب ؟أحسن طرق التفسري فما :فإن قال قائل: "التفسري، قال ابن تيمية

مجل يف مكان فانه قد فُفما أُ ،فسر القرآن بالقرآنالطرق يف ذلك أن ير يف موضع آخرس، 
يفصر وما اخت ٢("سط يف موضع آخرمكان فقد ب(.  

  :ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه يف تفسريه
Q  H  G  F   E  D  C  B  A  @  I  :عند قول اهللا تعاىل -١

JK      Q  P    O  N  M      LP  ]٢٢: النساء[ .  
عنه فال  اة من ذلك وانقطع باإلسالم فقد عفأي إال ما فعلتم يف اجلاهلي: " قال

©  Q   ªعلى هذا قوله  ويدلُّ ،تؤاخذون به      ¨   §      ¦P   ]بعد قوله  ]٢٣: النساء
Q J  I  H  GP كانت  :قال ابن عباس ،يف املرأة األخرى يف اجلمع بني األختني

م كل ما حرمته الشريعة إال امرأة األب واجلمع بني األختنيالعرب حتر.   
فاملعىن املبالغة  ،وذلك غري ممكن ،املعىن إال ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم :وقيل
  .  )٣("يف التحرمي

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .١/٣١٢: قواعد الترجيح عند املفسرين: وينظر يف تقرير هذا الوجه .٥٧: مقدمة يف أصول التفسري  )٢(
ورجح ابن جزي القول األول ألنه بدأ به كما سبق بيانه يف الفصل  ،١/١٨٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(

 .٦١٨: ، وابن املنذر يف التفسري٤/٣٩٣: بن عباس أخرجه الطربي يف التفسريوقول ا .املاضي
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'  )  Q : عند قول اهللا تعاىل -٢   &   %  $  #  "  !  *   )

 /  .  -  ,  + 4   3  2  1   07   6  5P ]٧٧: املائدة[.  
يزكانوا على ضالل يف عيسى ،هم أئمتهم يف دين النصرانية :قيل:  " قال ابن ج، 

  . مث ضلوا بكفرهم مبحمد  ،من الناس وأضلوا كثرياً
  .هم اليهود  :وقيل

أال ترى قوله  ،أحدمها أن الضالل وصف الزم للنصارى :لوجهني واألول أرجح
  .  QC  BPتعاىل 

أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من اخلالف  :واآلخر
  .)١("والشقاق
̄ Q : ويف تفسري قوله تعاىل -٣  ®  ¬  «  ª  ©°     ¶     µ  ´  ³  ²  ±

¹   ̧    P  ]٤٩: النساء[.  
  . ]١٨:املائدة[ Q '  &  %  $P  :قوهلم :تزكيتهمهم اليهود لعنهم اهللا، و: "قال

  .)٢("مدحهم ألنفسهم :وقيل

                               
 .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .١/١٩٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
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، فإذا ورد عنه عليه السالم تفسري شيء  <حديث النيب : الثاين " :/جزي قال ابن 
  . )١("من القرآن عولنا عليه، ال سيما إن ورد يف احلديث الصحيح

م بكالم اهللا تعاىل من فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له، وال أحد من الناس أعل
: الذي نزل عليه هذا الكتاب، قال ابن تيمية بعد ذكره لتفسري القرآن بالقرآن >رسوله 

  .)٢("ا شارحة للقرآن وموضحة لهإفان أعياك ذلك فعليك بالسنة ف"
وهذا التأويل الذي ال نظر ألحد  : "> وقال ابن عطية بعد أن أورد تفسرياً للنيب 

  .)٣("> للصالح صادر عن النيب ألنه مستوف ؛معه
  :ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه

Qf  :يف قول اهللا تعاىل -١   e    d  c  b  ag    j   i   h

 v   u  t  s     r  q  p  o   n  m  l  kP .]٩٠-٨٩: النساء[.  
وضعف الثاين  ،ح األول منهماورجQ q P قولني يف معىن  /جزي ذكر ابن 

Q  s     rمعىن "  :قال مستدالً بالسنة ف   q P  ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه
   .من املهادنة

لقريش  <بدليل قتال رسول اهللا  وهذا ضعيف جداً .أي ينتسبون :وقيل معىن يصلون
  . )٤("؟ فكيف ال يقاتل أقارب الكفار املعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب املؤمنني

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .٥٧: مقدمة يف أصول التفسري)  ٢(
قواعد الترجيح : احلديث الصحيح يف الترجيح بني األقواليف اعتماد  أيضاً ، وينظر٢/٢٤٩: احملرر الوجيز)  ٣(

 . ٢٠٦، ١/١٩١: عند املفسرين
وكان ذلك يف أول اإلسالم مث نسخ بالقتال يف أول " : جزيقال ابن  .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(

  ".سورة براءة
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M½  ¼    Â : عند قول اهللا تعاىل -٢      Á  À   ¿  ¾

   Æ  Å  Ä  ÃL  ]آل عمران[ .  
ول مستشهداً ، ورجح األيف اآلية الرباطب جزي قولني للمفسرين يف املرادذكر ابن 

  . أقيموا يف الثغور مرابطني خيلكم مستعدين للجهاد : " بالسنة النبوية فقال
ى فعل الطاعة هو مرابطة العبد فيما بينه وبني اهللا ، أي معاهدته عل: وقيل 

  .وترك املعصية
 )١("رباط يوم يف سبيل اهللا خري من صيام شهر وقيامه" واألول أظهر، قال 

")٢( .   
¢    Q :ويف قول اهللا تعاىل يف قصة ابين آدم عليه السالم حكاية عن املقتول منهما -٣

«  ª   ©   ¨  §    ¦    ¥  ¤  £¬    ±  °  ¯  ®P ]املائدة[ .  
بإمث قتلي لك لو قتلتك، وبإمث قتلك يل، : معناه Q   §    ¦P"  : جزيقال ابن 

املتسابان ما قاال فهو على "  وإمنا حيمل القاتل اإلمثني ألنه ظامل، فذلك مثل قوله
  .)٣("البادىء

ألن الظامل جتعل عليه يف القيامة ذنوب  ؛حتمل عين سائر ذنويب :أي Q    ¦P :وقيل
   .)٤( "ويف غري ذلك من ذنوبك ،قتلك يل يف :أي Q      §P ،املظلوم

                               
  .يوم وليلة: بلفظ) ١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ١(
  . ١/١٧٥: لعلوم الترتيل التسهيل   ) ٢(
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم)  ٣(
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(
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أن يكون القول قول اجلمهور وأكثر املفسرين؛ فإن : الثالث : "/جزي قال ابن 
  . )١("كثرة القائلني بالقول يقتضي ترجيحه

 القائلني لكثرة معىن وال: " قال ابن حزموالترجيح ذا الوجه ليس على إطالقه، 
 والشافعي ومالك حنيفة أبو فيه خالف فيما ضخمة أجزاء أفردنا وقد تهم،وقلّ بالقول
ال مما منهم واحد كل قاله وفيما العلماء، مجهور قط يأت ومل... قبله به قال أحد عرفي 

٢("به القائلون قلّ ما على به القائلون كثر ما بترجيح صحيح نظر وال إمجاع وال نص(.  
   :وإمنا يعمل بالترجيح بكثرة القائلني يف بعض احلاالت

ية األكثر من وجوه الترجيح حينئذ؛ ألم ما كان من قبيل اخلرب والرواية، فروا :منها
وقد تقرر يف األصول أن كثرة الرواة من : " قال الشنقيطي ،)٣(أبعد عن اخلطأ والوهم

  .  )٤("يفوالقول بعدم الترجيح بالكثرة ضع ...املرجحات
عند اشتباه املسألة وتساوي األدلة، كما صنع عمر رضي اهللا عنه يف مسألة  :ومنها

: اشتبه عليه األمر، قال النوويالطاعون فقد استشار الصحابة وأخذ برأي األكثر ملا 
وأنه  ،اهللا عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلني يوكان رجوع عمر رض"

  .)٥("أحوط

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٩/٢٧٣: احمللى)  ٢(
، تدريب ٢٨٦: ، التقييد واإليضاح٤/٤٥٢: ، البحر احمليط يف أصول الفقه٣٨٧: روضة الناظر: ينظر)  ٣(

 .٢/١٩٨: الراوي
 .١/١٦٦: أضواء البيان)  ٤(
: وقصة استشارة عمر للصحابة يف شأن الطاعون أخرجها البخاري .١٤/٢٠٩: شرح صحيح مسلم)  ٥(

  ).٢٢١٩رقم ( ٤/١٧٤٠: ومسلم) ٥٣٩٧رقم ( ٥/٢١٦٣
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  :ذا الوجه يف تفسريهابن جزي ومن أمثلة ترجيح 
  ] .١٨٧: البقرةQU  [  Z  Y  X  W  VP ] : عند قوله تعاىل -١

يزاملباشرة هنا اجلماع فما دونه  :قال اجلمهور:  " قال ابن ج.  
    .(١)"اجلماع فقط :وقيل

Q  V  :ويف قول اهللا تعاىل -٢        U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L

Z  Y  X  W[   \ f  e   d   c  b    a  `  _  ̂   ]P  ]١١٦: املائدة[ .  
يزهذا القول يكون من اهللا يوم القيامة  :قال ابن عباس واجلمهور" :  قال ابن ج

ويعلمون أم كانوا على  ،س اخلالئق لريى الكفار تربئة عيسى مما نسبوه إليهوعلى رؤ
  .باطل 

نصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى ملا رفع اهللا عيسى إليه قالت ال :وقال السدي
 .)٢("اآلية Q ] Pوسأل اهللا حينئذ عن ذلك فقال  ،أمرهم بذلك

                               
القول األول قول اجلمهور حيث بدأ به، وهو أحد جزي ، ورجح ابن ١/١١٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .الترجيح لديه كما سبق بيانه بالفصل األولأساليب 
 ٢/٢٨٢: ، وابن اجلوزي٢/٢٦٢: ، وقول ابن عباس نسبه إليه ابن عطية١/٢٥١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(

  .يف تفسرييهما، ومل أجده مسنداً
  .يف تفسرييهما ٤/١٢٥٣: ، و ابن أيب حامت٧/١٦١: فأخرجه الطربي: أما قول السدي      
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أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة، : الرابع"  :/جزي قال ابن 
اللهم فقهه يف الدين وعلِّمه : " <كاخللفاء األربعة، وعبد اهللا بن عباس؛ لقول رسول اهللا 

  .)١("التأويل

فالصحابة أعلم من غريهم بتفسري القرآن؛ ألم شاهدوا الترتيل ، وعايشوا أسبابه 
وعرفوا أحوال نزوله، وهم أهل اللسان والفصاحة ، مع سالمة مقاصدهم وحسن 

  .فهومهم
السنة رجعنا يف ذلك إىل ذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف إ وحينئذ: "قال ابن تيمية

وملا  ،اختصوا ا ا شاهدوه من القرآن واألحوال اليتم أدري بذلك ملإف ؛أقوال الصحابة
كاألئمة  ،ال سيما علماؤهم وكرباؤهم ،هلم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصاحل

  .)٢("مسعودمثل عبد اهللا بن  لفاء الراشدين واألئمة املهدينياألربعة اخل
  .)٣("ال ريب أن أقواهلم يف التفسري أصوب من أقوال من بعدهم : "وقال ابن القيم

                               
  . ١/١٩: سهيل لعلوم الترتيلالت)  ١(

، وابن ٤/٢٣٠: ، وإسحاق بن راهويه يف مسنده١/٢٦٦: أخرجه أمحد.." اللهم فقهه يف"وحديث       
، ٣/٦١٥: ، واحلاكم يف املستدرك١٠/٢٣٧: ، والطرباين يف املعجم الكبري١٥/٥٣١: حبان يف صحيحه

مل خيرجاه، وقال حمققو مسند أمحد صحيح اإلسناد و: ، قال احلاكم١/٣١٦: وأبو نعيم يف احللية
  .إسناده قوي على شرط مسلم) مؤسسة الرسالةط  ٤/٢٢٥(
: " بلفظ) ٧٥رقم (  ١/٤١و " اللهم فقهه يف الدين: " بلفظ) ١٤٣رقم (  ١/٦٦: وأخرجه البخاري      

  ". اللهم علّمه الكتاب
 .٥٩: مقدمة يف أصول التفسري)  ٢(

قواعد التفسري للدكتور : ينظر يف تقدمي قول الصحايب على غريه يف التفسريو. ٤/١٥٣: إعالم املوقعني)  ٣(
  .١/١٨٦: خالد السبت
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  :هذا الوجه يف تفسريهومن أمثلة 
(    Q : قول اهللا تعاىلعند  -١    (   '   &  %  $   #   "

  -  ,   +  *P ]آل عمران[ .  
ألرض ات واتقرن السمو :قال ابن عباس" : املراد بعرض اجلنةقال ابن جزي يف 
  . )١(وال يعلم طوهلا إال اهللا ،الثياب فذلك عرض اجلنة قرنبعضها إىل بعض كما ت

وإمنا املعىن سعتها كسعة السموات  ؛ليس العرض هنا خالف الطول :وقيل
  .)٢("واألرض
Q F: وعند قوله تعاىل -٢   E  D    C   B    A  @ P  ]١٤١:النساء[ .  

يزذلك يف اآلخرة  :ب وغريهقال علي بن أيب طال:  " قال ابن ج.  
  .)٣("السبيل هنا احلجة البالغة :وقيل

ول اهللا تعاىل -٣ ?  @Q :يف ـق   >   =      <  ;  :P  
معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع  :قال ابن عباس وغريه: " قال ابن جزي . ]٢٤:النساء[

  . وهو الصداق كامالً ،الوطء فقد وجب إعطاء األجر
  . )٤(" نكاح املتعةإا يف  :وقيل

                               
من طريق السدي قال قال " وال يعلم طوهلا إال اهللا" ، من غري العبارة األخرية ٤/١١٧: أخرجه الطربي)  ١(

مجع التفسري من وهو كويف صدوق، لكنه : " عن السدي ١/٢١٢ابن عباس، قال ابن حجر يف العجاب 
 وعن ناس من الصحابة ،وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود ،منها عن أيب صاحل عن ابن عباس :طرق

ومل يلق السدي من الصحابة إال  ،وخلط روايات اجلميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف ،وغريهم
  " .أنس بن مالك

)  ١/٥٠٨: (عدد من املفسرين كابن عطية" هلا إال اهللاوال يعلم طو" وقد ذكر هذه العبارة عن ابن عباس       
 .نهمولعل املؤلف نقلها من ابن عطية فكثرياً ما ينقل ) ٤/١٣١: (والقرطيب

قول ابن عباس ألنه قدمه يف الذكر، وألنه قول من جزي ، رجح ابن ١/١٦٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .٥٦، ٥٣: الفصل األول: الباب األول: ينظر. الينيوهكذا املثالني الت .ى به من الصحابةيقتد

 .الرابعبق خترجيه قريبا يف الفصل األول،املبحث سرضي اهللا عنه وقول علي .١/٢١٤:التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
، وابن أيب ٦٤٣: ، وابن املنذر٥/١٧: ، وقول ابن عباس أخرجه الطربي١/١٨٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(

 .يف تفاسريهم ٣/٩١٩: حامت
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أو [ أن يدلَّ على صحة القول كالم العرب من اللغة : اخلامس "  : /جزي قال ابن 
  . )١("اإلعراب أو التصريف أو االشتقاق] 

فهم  بد يف ال : "رب وأساليب كالمهم، قال الشاطيبوذلك ألن القرآن نزل بلغة الع
فإن كان للعرب  ،الشريعة من اتباع معهود األميني وهم العرب الذين نزل القرآن بلسام

عرف فال  وإن مل يكن مثّ ،فهم الشريعة يفم عرف مستمر فال يصح العدول عنه لسا يف
  . )٢("واأللفاظ واألساليب املعاين يف وهذا جارٍ، فهمها على ما ال تعرفه يف ييصح أن جير

  :ذا الوجه ترجيحه ومن األمثلة على
Q b  a :يف قول اهللا تعاىل -١    ̀  _  ^  ]  \  [    Zc      g    f  e  d

l  k  j  i  hm    q  p  o  nP   ] ٣: النساء[.  
يزع ملا كان يف ويف ذلك من ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتني أو ثالثاواملعىن  :  "قال ابن ج

  .اجلاهلية من تزوج ما زاد على األربع 
ألن مثىن وثالث ورباع جيمع فيه  ؛إنه جيوز اجلمع بني تسع :عبأ بقوهلموقال قوم ال ي

ولو أراد اجلمع لقال  ،ألن املراد التخيري بني تلك األعداد ال اجلمع ؛وهذا خطأ ،تسعة
  .)٣(..."ياناًتسع ومل يعدل عن ذلك إىل ما هو أطول منه وأقل ب

(Q              : ول اهللا تعاىلـقوعند  -٢   (  '  &  %  $        #  "  !     

,  +  *-    .   0   /1    3  2 4       5          6        9  8  7    <   ;  :

  =@     ?  >F   E  D   C   B  AG  K   J  I   H 

                               
  .أ -٧: ل) أ(وما بني املعقوفني تصحيح من خمطوطة . ١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .٦٤٥، ٥١١، ٢/٣٦٩: قواعد الترجيح عند املفسرين: وينظر يف تقرير هذا الوجه. ٢/٨٢: املوافقات)  ٢(

  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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  N   M   LP   ]آل عمران[ .  
Q J  مرجع الضمري يفقال عن    I   H P " :أو  ،أو املنافقني ،الضمري للكفار

   .ألصحاب احلرث
  .)١("فعل حال يدل على أنه للحاضرين Q   M  LPألن قوله  ؛واألول أرجح

 : يف قول اهللا تعاىل Q ¢  ¡£ P و Q  |  { Pللمراد ـب وعند تفسريه  -٣

 Qw  v   u  t  s  r  q  p  ox  |   {  z      y}  ~ 
¢  ¡  �P  ]٣٢: النساء[ .   

  .من األجر واحلسنات :أي" قال 
  . )٢("ه لفظ االكتسابويرد. من املرياث :وقيل

عرض ابن جزي ملعىن  ]٦: املائدة[  Q .  - P: ويف تفسري قوله تعاىل -٤
  .الباء يف هذا املوضع، فرد بعض األقوال مستنداً إىل اللغة

نوا على ذلك جواز مسح وب ،إا للتبعيض :فقال قوم ،لف يف هذه الباءاخت: " قال 
  .وهذا القول غري صحيح عند أهل العربية  ،سأبعض الر

وأن املعىن امسحوا أيديكم  ،إا باء االستعانة اليت تدخل على اآلالت :وقال القرايف
 .وذلك خالف املقصود ،سح ال ممسوحاس على هذا مأألن الر ؛وهذا ضعيف ،سكموبرؤ

  .ألن هذا ليس موضع زيادا  ؛وهو ضعيف ،إا زائدة :وقيل
ألن املسح تارة  ؛أا باء اإللصاق اليت توصل الفعل إىل مفعوله :والصحيح عندي

Q   mوكقوله  Q N  M Pوتارة حبرف اجلر كقوله  ،يتعدى بنفسه   l

   o  nP ]  ٣(" ]٣٣: صسورة( .  

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم الترتيل  ) ١(
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم الترتيل  ) ٢(
 .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم الترتيل  )٣(
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أن يشهد بصحة القول سياق الكالم، ويدل عليه ما : السادس"  :/جزي قال ابن 
  . )١("قبله أو ما بعده

من أقوى الطرق لفهم املراد من الكالم،  –وهو ما قبله وما بعده  –وسياق الكالم 
 ؛وإمنا قلنا ذلك أوىل األقوال يف هذه اآلية بالصواب: " قال الطربي معلّالً ألحد ترجيحاته

فأوىل أن تكون هي يف معىن ما قبلها وبعدها إذ  ،وبعدها فيهم نزلت ألن اآليات قبلها
  . )٢("كانت يف سياق واحد
والقطع بعدم  ،وتعيني احملتمل ،السياق يرشد إىل تبيني امل : "وقال ابن القيم

وهذا من أعظم القرائن  ،وتنوع الداللة ،وتقييد املطلق ،وختصيص العام ،احتمال غري املراد
  .)٣("مهله غلط يف نظره وغالط يف مناظرتهأفمن  ،ى مراد املتكلمالدالة عل

  :ى ترجيح ابن جزي ذا الوجهومن األمثلة عل
Q    f: يف قول اهللا تعاىل -١   e  d  c        b  a  `  _   ̂ ]  \

  gP ]آل عمران.[  

يزعمران والد مرمي أم عيسى " :  قال ابن ج× .  
  .وبينهما ألف ومثامنائة سنة  ،الد موسىإن عمران هنا هو و :وقيل

  . )٤("لذكر قصتها بعد ذلك ؛واألظهر أن املراد هنا والد مرمي
Q  c  :قول اهللا تعاىلوعند  -٢   b  a  `    _     ^  ]     \   [  Z   Y  X

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٤٠٠: تفسري الطربي)  ٢(
      ، قواعد ٤/٣٥٧: البحر احمليط يف أصول الفقه: وينظر يف تقرير هذا الوجه. ٤/٨١٥: بدائع الفوائد ) ٣(

  . ١/١٢٥: الترجيح عند املفسرين 
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(
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q  p    o  n           m   l  k  j   i  h   g   f   e   dr    w   v       u   t  s

    {  z  y  x  }   | P  ]٧٧: النساء[ .  

يزمروا بالكف عن القتال كانوا قد أُ ،هي يف قوم من الصحابة :قيل" :  قال ابن ج
يف دينهم  ال شكاً ،مروا به كرهوهفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به ،قبل أن يفرض اجلهاد

   .من املوت ولكن خوفاً
  . )١("وهو أليق يف سياق الكالم ،هي يف املنافقني :وقيل

¸  Q   »  º   ¹: واستدلَّ له ابن جزي أيضاً بقول اهللا تعاىل يف اآلية الثانية

¿  ¾   ½   ¼À  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  Â   ÁÈ  P  ]وهذا يدل على  : "قال ]٧٨: النساء
  . )٢("إن السيئات من عنده >ألن املؤمنني ال يقولون للنيب  ؛أا يف املنافقني

Q d  c k   j : وعند قوله تعاىل -٣   i   h  g  f   el    m

  w   v    u     t  s  r   q  p   o  nP] ١٢ – ١٠: الدخان[ .  
ا أو من قول الناس ملّ ،حيتمل أن يكون من كالم اهللا تعاىل Q o  n  m P" قال 

 )٣("ألن ما بعده من كالمهم باتفاق فيكون الكالم متناسقاً ؛وهذا أظهر ،أصام الدخان
  

  
  

                               
 .١/١٩٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .٢/٢٦٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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أن يكون ذلك املعىن املتبادر إىل الذهن؛ فإن ذلك دليل : السابع: "/جزي قال ابن 
  . )١("على ظهوره ورجحانه

  .)٢(املعىن املتبادر إىل الذهنهو ما ذكره ابن جزي بأنه : واملراد بالظاهر
جيوز العدول عن ظاهر ال " فاألصل أن حيمل كالم اهللا تعاىل على ظاهره، ـف 

  . )٣("القرآن، إال بدليل جيب الرجوع إليه
ظاهر الكالم بالذي اخترنا : " قال الطربي معلّالً ألحد ترجيحاته مقرراً هذه القاعدة

إال أن  ،ع يف تأويل الكالم كان أوىل معانيه به أغلبه على الظاهرنوزِوإذا ت ،من القول أشبه
  .)٤("به غري ذلك واضح على أنه معينأو اخلرب دليل  يكون من العقل

حىت يرد وقد أمجع مجيع املسلمني على أن العمل بالظاهر واجب  : "وقال الشنقيطي
  . )٥("دليل شرعي صارف عنه إىل احملتمل املرجوح

  :ومن األمثلة على هذا الوجه يف تفسريه 
»  Q  :اهللا تعاىل عند قولما جاء  -١   ª   ©   ¨  §    ¦   ¥  ¤  £  ¢ 

¯  ®   ¬°  ³   ²  ±´   P ]٧٥: املائدة[ .  
  : Q³  ²  ±Pقولني يف املراد بقوله  /جزي ذكر ابن فقد 

استدالل على أما ليسا بإهلني الحتياجهما إىل الغذاء الذي ال حيتاج إليه إال  :األول
                               

  .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .١/١٣٧: قواعد الترجيح: ينظر)  ٢(
 .السابق)  ٣(
 . ٨/١١٠: تفسري الطربي)  ٤(
، ٣٨٩: ، الكفاية يف علم الرواية٣٤١: الرسالة: وينظر يف تقرير هذا الوجه أيضاً. ٧/٢٦٩: أضواء البيان)  ٥(

  .١/٢٨٠: االنتصار يف الرد على املعتزلة
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محدث مومن كان كذلك فليس بإله ،رفتق.  
  .طعبارة عن االحتياج إىل الغائ أنه :الثاين

وال ضرورة تدعو إىل إخراج  : "بأن فيه إخراجاً للفظ عن ظاهره فقال وتعقّب الثاين
  .)١("ألن احلجة قائمة بالوجهني ؛اللفظ عن ظاهره

Q    º: عند قوله تعاىل -٢   ¹  ̧P  ]قال  ]٨٢: الكهف :  
  .)٢("وظاهر اللفظ أنه األقرب ،إنه األب السابع :قيل"

#  $  %   &  '  )  (    !  " Q : ويف قوله تعاىل -٣

*P  ]٣( ]١١: األنبياء(.  
  :، مث قال)٤(ذكر ابن جزي القول األول يف املراد بالقرية بأا قرية حضور يف اليمن

  .)٥("فال يريد قرية معينة ،للتكثري )كم(ألن  ؛وظاهر اللفظ أنه على العموم"

                               
  ).ط دار الكتب العلمية( ١/٢٤٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٤٧٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .٢١٢: جيح عند ابن جزي يف تفسريهقواعد التر: ينظر   )٣(

   مسيت حبضور بن عدي بن مالك  ،بلدة باليمن من أعمال زبيد :بالفتح مث الضم وسكون الواو: حضور)  ٤(
   ، معجم ٢/٨٧: معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع: ينظر. بن زيد بن سدد بن محري بن سبأا 
 .٢/٢٧٢: البلدان 

  .٢/١٩ :املرجع السابق)  ٥(
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  :يف ذكر وجوه الترجيح بني األقوال /جزي قال ابن 
تقدمي احلقيقة على ااز؛ فإن احلقيقة أوىل أن حيمل عليها اللفظ عند  :الثامن" 

  . )١("األصوليني
: أما احلقيقة فبعكسه. ضع له لعالقة بينهماوا غري م هو اللفظ املستعمل يف: اازو

  .)٢(فهي اللفظ املستعمل فيما وضع له
وال حيمل : "قال أبو جعفر النحاسواألصل محل نصوص الشريعة على احلقيقة، 

  . )٣("الشيء على ااز ومعناه صحيح على احلقيقة
على احلقيقة أوىل  <يه ومحل كالم اهللا تعاىل وكالم نب": وقال احلافظ ابن عبد الرب

  .)٤("كبرياً وقوله احلق تبارك وتعاىل علواً ،ألنه يقص احلق ؛بذوي الدين واحلق
  

  :ومن األمثلة على ذلك يف تفسريه
QB  A  :اهللا تعاىلعند قول  -١   @P   ]٢: النساء[ .  

م ما فاملراد أن يؤتوا اليتامى من أمواهل: "بين أن اخلطاب يف اآلية لألوصياء، مث قال
  .يأكلون ويلبسون يف حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة

املراد دفع أمواهلم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا جمازاً؛ ألن اليتيم قد : وقيل 
                               

 .   ١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(

  .٢/٣٨٨: ، قواعد الترجيح١/٢٤: ، التسهيل لعلوم الترتيل٦٤: روضة الناظر: ينظر)  ٢(

 .١٠٠٩:إعراب القرآن)  ٣(

  .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح: وينظر يف تقرير هذا الوجه. ٥/١٦: التمهيد  )٤(
، ٢/٢٥٥: الربهان يف علوم القرآن: ينظر يف ذلك. خالف مشهورويف وقوع ااز يف القرآن الكرمي       

 .١١٦: ، معامل أصول الفقه٢/٧٥٣: اإلتقان
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  .)١("كرب
Q    ò : عند قوله تعاىل -٢   ñ  ð  ïP  ]٤٤: النجم.[  

  .يعين احلياة املعروفة واملوت املعروف  : "قال
  . )٢("؛ ألنه حقيقةواألول أرجح ،أحيا باإلميان وأمات بالكفر :يلوق
Q  Û : ويف تفسري قوله تعاىل -٣   Ú   Ù   Ø  ×   Ö  Õ      Ô  Ó

   â  á     à  ß   Þ    Ý  ÜP  ]٢٨: نوح.[  

  يزقال ابن ج " Q   Ú   Ù  Ø  ×P بيته املسجد  :قيل.  
  .السفينة  :وقيل
  .وهذا بعيد  ،استعارة مساها بيتاً ،شريعته :وقيل
  . )٣("ألنه احلقيقة ؛وهذا أرجح ،داره :وقيل

يزاز على احلقيقة يف بعض احلاالت، قال ابن جا يزج م ابنقدوقد :  " وقد ي
از إذا كثر استعماله حىت يكون أغلب استعماالًيترجمن احلقيقة ح ا، سمى جمازاًوي 

  . )٤("قد يكون ااز أفصح وأبرع فيكون أرجحو... واحلقيقة مرجوحة راجحاً

  : ومن أمثلة ذلك
Q    j        i  h  g : عند قوله تعاىل -١   f   e  d  cP ]٢٩: الدخان[

)٥(
.  

وذلك أنه إذا مات رجل  ،أنه عبارة عن حتقريهم :األول :فيه ثالثة أقوال: "قال
 ،وجه ااز واملبالغة خطري قالت العرب يف تعظيمه بكت عليه السماء واألرض على

   .م يسوا كذلك ألم أحقر من أن يباىلفاملعىن أن هؤالء ل

                               
 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٢/٣٢٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .٢/٤١٦: السابق  )٣(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(
  .٢٢٦: يف تفسريهقواعد الترجيح عند ابن جزي : ينظر  )٥(
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قيل إذا مات املؤمن بكى عليه من األرض موضع عبادته ومن السماء موضع  :الثاين
   .فاملعىن أن هؤالء ليسوا كذلك ألم كفار أو ليس هلم عمل صاحل ،صعود عمله
   .أهل السماء وال أهل األرضأن املعىن ما بكى عليهم  :الثالث

  . )١("وهو مرتع معروف يف كالم العرب ،واألول أفصح

[  Q  :يف قول اهللا تعاىل -٢    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

_̂    b  a  ̀P ]النساء[ .   

أكلهم ملال اليتامى يؤول إىل  :أي Q^  ]   \  [  ZP :  "جزيابن  قال
  .دخوهلم النار 

فلم يرجح القول الثاين الذي محل اللفظ على   )٢("ار يف جهنميأكلون الن :وقيل
  .حقيقته
Q2  1  0  /  .  -3  6  5   47    8 : يف تفسري قوله تعاىل -٣

  :   9P ]٧: البقرة[ .  
   .فهو جماز ،وهو عبارة عن إضالهلم ،اآلية تعليل لعدم إميام     Q- P : " قال

         حىت خيتم  أصبعاً مع زيادة الضالل أصبعاً حقيقة وأن القلب كالكف ينقبض :وقيل
  . )٣("عواألول أبر .عليه

                               
 .٢/٢٦٨: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(

 .١/١٨٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(

 .١/٧٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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فإن العمومي أوىل ألنه  ،تقدمي العمومي على اخلصوصي :التاسع " :/جزي قال ابن 
  .)١("إال أن يدل دليل على التخصيص ؛األصل

  .)٢(واحد املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضعٍاللفظ هو : والعام
 .)٣(أجزائهقصر العام على بعض هو : والتخصيص

وجيب محل نصوص الشريعة على العموم، ما مل يرد دليل يقضي بتخصيصها، قال  
  . )٤("يف كتاب اهللا وال سنة إال بداللة فيهما أو يف واحد منهما وال يقال خباصٍ: "الشافعي

ه جاء الكتاب بعمومه يف خاص مما عم وليس ألحد أن جيعل خرباً : "وقال الطربي
  .)٥("الظاهر بغري برهان من حجة خرب أو عقل

  :ى هذا الوجهومن األمثلة عل
«    Q´  ³µ  : اهللا تعاىلعند قول  -١   º    ¹            ¸  ¶

   Â  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼P ]النساء[ .  
يزفعسى أن جيعل اهللا  ،النساء لوجه فاصربوا عليه إن كرهتم :معناها" :  قال ابن ج
  .اخلري يف وجه آخر

  .اخلري الكثري الولد :وقيل
  . )١("واألحسن العموم

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
احتراز عن اللفظ  :حبسب وضع واحد :وقولنا: ، قال الرازي٢/٥١٣: احملصول يف علم األصول: ينظر)  ٢(

  .فإن عمومه ال يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً ؛أو الذي له حقيقة وجماز ،املشترك
 .٣/٢٢٧: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب: ، وينظر٦/٢٥٠٩: التحبري شرح التحرير: ينظر)  ٣(
 .٣٤١: ، وينظر٢٠٧: الرسالة  )٤(
، ١/٢٩٥: كوكب املنريشرح ال: يف تقرير هذا الوجه الترجيحي أيضاً وينظر. ٩/٨٥: تفسري الطربي)  ٥(

  .٢/٥٢٧: قواعد الترجيح
 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
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ول اهللا تعاىل Q )      (  'P املراد ـبوعند حديثه عـن  -٢  :يف ـق
Q  .  -  ,  +  *  )       (  '  &  %  $  #  "  !P  
  . ]النساء[ 

  :القول بالعموم فقالذكر ثالثة أقوال ورجح 
  .هم هنا الزناة عند جماهد" 

  .اوس لنكاحهم ذات احملارم :وقيل
  .)١("وهو أرجح ،متبع شهوة عام يف كل :وقيل

,  Q  :ويف قول اهللا تعاىل -٣   +   *  )  (  '   &  %  $  #   "  !

/  .  -0  2  1 P ]١٢٨: النساء.[  
  .ه صلح الزوجني وغريمها لفظ عام يدخل في" : عن املراد بالصلحقال 
  . )٢("معناه صلح الزوجني خري من فراقهما :وقيل

                               
 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٢١٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
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   :يف وجوه الترجيح بني األقوال /جزي قال ابن 
  .)١("تقدمي اإلطالق على التقييد؛ إال أن يدل دليل على التقييد :العاشر" 

  .لدال على مدلول شائع يف جنسههو اللفظ ا: واملطلق
  .)٢(ما كان من األلفاظ داالً على وصف مدلوله املطلق بصفة زائدة عليه: واملقيد
:  يرد دليل على التقييد، قال السيوطيل أن حيمل الكالم على إطالقه، ما ملواألص

لق على بل يبقى املط ؛وإال فال ،مىت وجد دليل على تقييد املطلق صري إليه :قال العلماء"
  .)٣("ألن اهللا تعاىل خاطبنا بلغة العرب ؛د على تقييدهواملقي ،إطالقه

ألن اللفظ مطلق فتخصيصه ببعض اجلهات  : "وقال الرازي معلّالً ألحد ترجيحاته
٤("ح وهو غري جائزدون البعض ترجيح من غري مرج( .  

  :ومن األمثلة على هذا الوجه يف تفسريه 
Q Z \  []    c : عند قوله تعاىل -١    b   a   `  _      ^

    e   dP ]٧٣: البقرة.[  
  . مطلقاً Q   \P " : جزيقال ابن 

   .وقيل الفخذ
   .وقيل اللسان
  . )٥("وقيل الذنب

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
 .٦، ٣/٥: اإلحكام يف أصول األحكام: ينظر)  ٢(
 .٢/٧٣٦: اإلتقان)  ٣(
  .٢/٥٥٥: ، قواعد الترجيح٢/٥١٠: أجبد العلوم: وينظر يف تقرير هذا الوجه. ٢/١٢٣٤: ري الرازيتفس)  ٤(
 .١/٨٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٥(
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%  Q : ويف تفسري قوله تعاىل -٢   $   #   "  !

  +   *  )  (  '   &P ]١٤: التوبة[ .  
  . )١("سنواإلطالق أح ،إم خزاعة :قيل Q   +  *P: " قال

Q   Ñ  Ð : وعند قوله تعاىل -٣   Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É    È

  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒP ]٨٦: التوبة[ .  
واألرجح أنه على  ،يعين براءة :قيل QÊ  É   È P "  : جزيقال ابن 

.)٢("اإلطالق 

                               
 .١/٣٣٣: السابق)  ١(
 .١/٣٤٥: السابق)  ٢(
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   :يف بيان وجوه الترجيح بني األقوال /جزي قال ابن 
  .)١("تقدمي االستقالل على اإلضمار؛ إال أن يدل دليل على اإلضمار: احلادي عشر" 

قامت قرينة فاألصل يف الكالم أن يكون مستقالً غري مفتقرٍ إلضمارِ حمذوف؛ إال إذا 
على احلذف، فإذا دار اخلالف بني االستقالل واإلضمار حمل الكالم على االستقالل؛ 

، كان على غري إضمار وال افتقارمىت أمكن محل الكالم : " ، قال أبو حيان )٢(ألنه األصل
ك ، ال نسلكذا تكون عادتنا يف إعراب القرآن، وهيسلك به اإلضمار واالفتقارأوىل أن 
  . )٣("ب، وأسوغها يف لسان العروأبعدها من التكلف ،احلمل على أحسن الوجوهفيه إال 

ألن  ؛إذا دار األمر بني احلذف وعدمه كان احلمل على عدمه أوىل : "وقال الزركشي
  .)٤("األصل عدم التغيري

  :ومن أمثلة هذا الوجه يف تفسريه
\  [   Q:عند قوله تعاىل -١   [   Z  Y   X  W   VP ]البقرة [ 

كر ابن جزي ثالثة أقوال يف املراد بالفرقان يف هذا املوضع، وضعف القول الثالث ذ
  :اعتماداً على هذا الوجه، فقال

ملا فيه من احلذف من  ؛وهذا بعيد ،الفرقان وآتينا حممداً ،آتينا موسى التوراة :وقيل" 
  . )١("غري دليل عليه

                               
 .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 . ٢/٤٢١: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر)  ٢(
 .١/١٥٩: يطالبحر احمل)  ٣(
 .٣/١٠٤: الربهان يف علوم القرآن)  ٤(
 .١/٨٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
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قال ابن  ]مرمي[  Q(   '  &  %  $   #   P : ويف تفسري قوله تعاىل -٢
يزنصب :  "ج Q      &P ا مصدر أُ ؛على أنه مفعول لرمحةضيف إىل الفاعل ونصب فإ

  .املفعول
 ،وعلى هذا يوقف على ما قبله ،رمحة عبده :تقديره ،هو مفعول بفعل مضمر :وقيل

ئته وقطع العامل عن العمل بعد ي ،وفيه تكلف اإلضمار من غري حاجة إليه ،وهذا ضعيف
  . )١("له

Q   µ : ويف قول اهللا تعاىل -٣   ´   ³  ²      ±   °   ¯          ®   ¬  «  ªP  

   ]الزمر[  
يزفيها وجهان:  " قال ابن ج:   

أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت  :تقديره ،أن يكون الكالم مجلة واحدة أحدمها
Q     ´  ³ فموضع  ،تنقذه   ²P واهلمزة يف قوله ،موضع املضمر Q° P  هي اهلمزة اليت

  .ررت للتأكيد كُ ،وهي مهزة اإلنكار Q ª Pيف قوله 
فحذف اخلرب  ،أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه :أن يكون التقدير :والثاين

واألول  Q   ¯Pيوقف على  وعلى هذا Q ´  ³  ²     ±  ° Pمث استأنف قوله 
  . )٢("لعدم اإلضمار ؛أرجح

                               
 .١/٤٧٧: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
 .٢/٢١٩: املرجع السابق)  ٢(
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  : يف وجوه الترجيح /جزي قال ابن 
  . )١("محل الكالم على ترتيبه؛ إال أن يدل دليل على التقدمي والتأخري:الثاين عشر" 

وذلك ألن الترتيب هو األصل يف الكالم، والتقدمي والتأخري خالف األصل، فال حيمل 
وال وجه لتقدمي شيء من : " ابن جرير الطربي الكالم على خالف األصل إال بدليل، قال

   . )٢("كتاب اهللا عن موضعه أو تأخريه عن مكانه إال حبجة واضحة
فاألصل إقرار  ،والتقدمي والتأخري على خالف األصل: " قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو

  .)٣("الكالم على نظمه وترتيبه ال تغيري ترتيبه
  :فسريهيف ت ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه

QE  D : عند قوله تعاىل -١   C   BF  H  GI   L  K   JM    N

  S   R  Q  P  OP ] اخلالف يف العامل يف   ]المائدة يزذكر ابن جQ G P  
   Q G Pالعامل يف : " فرجح القول األول وضعف الثاين معمالً هذه القاعدة، فقال

Q D P فيجب وصله معه  ،على األصح.  
 QE  DPفعلى هذا جيوز الوقف على قوله  .Q J Pفيه العامل  :وقيل

ألنه  ؛مع أن القول األول أكمل معىن ،ألنه ال حامل على تقدمي املعمول هنا ؛وهذا ضعيف
  . )٤("بيان ملدة التحرمي والتيه

 Q~   }  |  {  z  y  x       w  v�     ¤  £  ¢  ¡P : عند قوله تعاىل -٢
  . ]الرعد[

                               
 . ١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١٣/٨١: تفسري الطربي)  ٢(
 .٢/٤٥١: قواعد الترجيح  :هلذا الوجهوينظر يف تقرير العلماء . ١٦/٢١٨: جمموع الفتاوى)  ٣(
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم الترتيل  )٤(
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يزقال ابن ج  :" Q   £  ¢  ¡P ١(لكل كتاب أجل بالعكس :قال الفراء(، 
جل كتاب كتبه اهللا يف اللوح ألكل أي  ،بل املعىن صحيح من غري عكس ؛وهذا ال يلزم

  . )٢("احملفوظ
Q  |  {  z      y  x  w  v   u  t  s  r  q : يف تفسري قوله تعاىل -٣

}~    §   ¦  ¥    ¤  £   ¢  ¡  �P ]الروم [ .  
وارور على  ،أو علم اهللا ،يعين اللوح احملفوظ Q   z      y  xP:  " بن جزيقال ا

  .Q   w Pهذا يتعلق بقوله 
ويف الكالم تقدمي  Q t  s Pفعلى هذا يتعلق هذا ارور بقوله  ،يعين القرآن :وقيل

 أي العلماء بكتاب ،قال الذين أوتوا العلم يف كتاب اهللا :وتأخري وتقديره على هذا
   .)٣("اهللا

  . ]٢٨: غافر[ QJ  I  H   G  F  E  D  CP :عند قوله تعاىل -٤
Q    G  فقوله ،روي أن هذا الرجل املؤمن كان ابن عم فرعون:  "ال ابن جزيق   F

HP للمؤمن صفة.  
  على هذا يتعلق بقوله  Q H   G  F Pفقوله  ،كان من بين إسرائيل :وقيل

Q J  I P ألنه ال ؛واألول أرجح ٤(.."حتاج فيه إىل تقدمي وتأخريي( .  

                               
 .١/٣٧٣: معاين القرآن للفراء: ينظر)  ١(
 .١/٤٠٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .٢/١٣٦: التسهيل لعلوم الترتيل  )٣(
  .٢/٢٣٠: السابق)  ٤(

: يف تفسريهجزي قواعد الترجيح عند ابن :  ينظر: وأمثلتهاجزي لالستزادة من وجوه الترجيح عند ابن       
 ١/٧٥): من أول الفاحتة إىل اية سورة البقرة(الكليب يف التفسري جزي وما بعدها، ترجيحات ابن  ١٦٥

وما  ١/٧٨): من أول األنعام إىل آخر سورة يوسف(الكليب يف التفسري جزي وما بعدها، ترجيحات ابن 
 .بعدها
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  املراد ـبQ<P يف اآلية.  
Q  +   7 : قال اهللا تعاىل   6  5  4  3  2  1  0  /  .     -  ,

<   ;  :  9   8=  E  D    C   B   A       @  ?    >F    K  J  I  H  GP.  
  

يزح / ذكر ابن جواستبعد الثالث فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج:  
ن أ وحيتمل ،ر ذكره ليصفه بأنه الفارق بني احلق والباطلوإمنا كر ،يعين القرآن" 

على  مث ذكره ثانياً Q   2  1  0  /Pعلى وجه اإلثبات إلنزاله لقوله  يكون ذكره أوالً
: Qجنيل كما قال يف التوراة واإل ،وجه االمتنان باهلدى به   9 P وأنزل  :فكأنه قال

فلما اختلف قصد الكالم  ،مث حذف ذلك لداللة اهلدى األول عليه ،الفرقان هدى للناس
  . كن ذلك تكراراًيف املوضعني مل ي

  .ق بني احلق والباطل من كتاب وغريه كل ما فر :وقيل الفرقان هنا
  .)١("وهذا بعيد ،هو الزبور :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املراد بالفرقان يف اآلية على أقوال

  
  .أنه القرآن 

، والشوكاين، وابن ، وابن عطية، والقرطيب )٢(وهذا قول قتادة، والربيع بن أنس
  .)٣(عاشور، وهو ظاهر كالم السعدي

                               
، رجح ابن جزي األول حيث قدمه يف الذكر كما نص على ذلك يف ١/١٤٤: لعلوم الترتيل التسهيل)  ١(

: الباب األول: وينظر ".مث ما أقدم غريه عليه إشعاراً بترجيح املتقدم: " بقوله) ١/١٠(مقدمة تفسريه 
 .٥٣: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل األول

 .٢/٥٨٨: ، تفسري ابن أيب حامت١١٥: ، تفسري ابن املنذر٣/١٩٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، فتح القدير٤/٦: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٩٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(

  .١/٢٠٧: ، تفسري السعدي٣/١١
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.   +  ,  -Q وتعقِّب هذا القول بأن القرآن قد ذكره اهللا من قبل بقوله 

2  1  0   / P  فال وجه للتكرار، وبأن التوراة واإلجنيل فيهما تفريق بني احلق والباطل
  . )١(أيضاً

تشريفاً له وتنويهاً بفضله وتعظيماً  وأُجيب مبا قاله ابن جزي آنفاً، وكذلك كرره
أعاد ذكره ليبني أنه أنزله بعد التوراة واإلجنيل ليجعله فرقاً بني ما اختلف فيه لشأنه، أو 

Q   A: ليوصل الكالم به يف قوله ، أو اليهود والنصارى من احلق والباطل       @  ?    >

BP    ٢(أي بآياته يف القرآن ،اآلية(.  
ويف وصف اهللا القرآن بالفرقان، ووصف التوراة واإلجنيل باهلدى، : رقال ابن عاشو

 احلق والباطل أعظم أحوال ؛ ألنّ التفرقة بنيالتوراة واإلجنيل ديه على هدىذلك تفضيل هل
  . )٣(وإزالة الشبهة اهلدي، ملا فيها من الربهان

  
  .بني احلق والباطل من كتاب وغريه قكل ما فرأنه 
وأنزل الفصل بني "، وهو ظاهر كالم الطربي حيث قال  )٤(قال بعض املفسرين وبه

نا فيما وقد بي ،احلق والباطل فيما اختلفت فيه األحزاب وأهل امللل يف أمر عيسى وغريه
يفصل بينهما  :فرق اهللا بني احلق والباطل :عالن من قوهلممضى أن الفرقان إمنا هو الفُ

  . )٥("وإما بالقهر والغلبة باأليدي والقوة ،إما باحلجة البالغة ،بنصره باحلق على الباطل
 ،وفرق البحر لغرق فرعون ،فيدخل يف هذا التأويل طوفان نوح : "قال ابن عطية

فكأنه تعاىل ذكر الكتاب  ،قة بني احلق والباطلوسائر أفعال اهللا تعاىل املفر ،ويوم بدر

                               
  .١/١١: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني٣/١٩٧: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
  .٣/١١: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، فتح القدير٣/١٥٣٣: ، تفسري الرازي١/٢٥٨: الكشاف: رينظ)  ٢(
 .٣/١١: التحرير والتنوير)  ٣(

 .١/٣٩٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٣/١٩٦: تفسري الطربي)  ٥(
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كما  ،قت بني احلق والباطلوخملوقاته اليت فر مث كل أفعاله ،مث التوراة واإلجنيل ،العزيز
  . )١("فعلت هذه الكتب

  .)٢(وقال الزجاج، والبغوي، وابن كثري بأن الفرقان هو املفرق بني احلق والباطل
فيحتمل أم أرادوا هذا القول بأنه كل ما يفرق بني احلق والباطل، وحيتمل أم 

  .قصدوا تعريفه ال تعيني املراد به
   

;  >  Q: أنه أراد الكتاب الرابـع وهو الزبور ، كما قـال تعاىل   :P 
   ].١٦٣: النساء[

  .)٣(وعقّب بأنه ظاهر ذكره الزخمشري وجهاً حمتمالً يف اآلية،
  .)٤(وذكره أيضاً وجهاً حمتمالً أبو حيان، وأبو السعود

بل ليس فيه إال  ؛كامليس فيه شيء من الشرائع واألحألن الزبور واستبعده الرازي 
وبيان األحكام بالفرقان أوىل  جنيل مع اشتماهلما على الدالئل، ووصف التوراة واإلاملواعظ

  . )٥(من وصف الزبور بذلك
   

  .الكتب الثالثة اليت ذكرها اهللا القرآن والتوراة واإلجنيل: املراد
  .)٦(عود، واختاره ابن عثيمنيذكر وجهاً يف اآلية الزخمشري، وأبو حيان، وأبو الس

ويرِد عليه ما يرد على القول األول من التكرار، وجياب عنه مبا أُجيب هناك من أنه 
أعاد ذكرها ليصفها بوصف خاص مل يذكره فيما سبق، وهو الفرق بني احلق والباطل، 

                               
 .١/٣٩٩: احملرر الوجيز)  ١(
  .٢/٥: ، تفسري القرآن العظيم١/٣٢١: يل، معامل الترت١/٣١٧: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
 .١/٢٥٨: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٩٤: البحر احمليط: ينظر)  ٤(
  .٣/١٥٣٣: تفسري الرازي)  ٥(
  ، تفسري سورة ١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٩٤: ، البحر احمليط١/٢٥٨: الكشاف: ينظر )٦(

  .١/١١: آل عمران البن عثيمني
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  .)١(وعطف عليها ترتيالً لتغاير الصفات مرتلة تغاير الذوات
   

  .جنس الكتب السماوية؛ ألا كلها فرقان بني احلق والباطل: راد بهامل
  . )٢(وهو قول الواحدي، والسيوطي

¸ Q : فذكْره بعد هذه الكتب الثالثة ليعم ما عداها، وهو كقوله   ¶  µ    ´  ³P  

  .)٣(والعنب من الفاكهة ] ٣١ – ٢٧: عبس[ Q   ÁP   إىل قوله
   

  .ات اليت قرا اهللا تعاىل بإنزال هذه الكتباملعجز :املراد
فلما دعوى الصادق ودعوى الكاذب، بني وهو قول الرازي، وعلّل له بأا تفرق 

 ىلن تعا، بينزل التوراة واإلجنيل من قبل ذلك، وأنه أهللا تعاىل أنه أنزل الكتاب باحلقذكر ا
فرق بينها وبني سائر الكتب ، ويفيد الايدل على صحتهن املعجزات ما أنزل معها م أنه

  .)٤(املختلفة
 

هو القول الثاين، فهو أمشل األقوال وأعمها، وقد جاء إطالق الفرقان يف الراجح 
  :)٥(القرآن على وجوه متعددة

»  Q : القرآن كما يف قوله تعاىل: منها   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

¬P ]١: الفرقان . [  
QQ     W: التوراة كما يف قوله: ومنها   V   U   T   S   R

                               
 .١/٣٧: أضواء البيان: ، وينظر١/٣٣٣: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ١(
 .٥٠: ، تفسري اجلاللني١/١٩٨: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٢(
 .١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٥٠: تفسري اجلاللني: ينظر)  ٣(
  .٣/١٥٣٣: تفسري الرازي: ينظر)  ٤(
، ١/٣٢٥: ، التسهيل لعلوم الترتيل٢١٤: ، نزهة األعني النواظر٥٨٤: ائر للدامغاينالوجوه والنظ: ينظر)  ٥(

 .١/٣٧: أضواء البيان
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XP ]٤٨: األنبياء [  .  
>   =Q: ومسى اهللا يوم بدر يوم الفرقان كما يف قوله   ;    :  9>P 

  ]. ٤١: األنفال[
ووعد اهللا من اتقاه أن يهب له من املعرفة واهلدى ما يفرق به بني احلق والباطل، كما 

  .]٢٩: األنفال[ Q T  S  R  Q   P   O  N  M  LP :يف قوله
وملّا كان األمر ذه املثابة من تعدد املراد بالفرقان يف القرآن، ويف الكل تفريق بني 
احلق والباطل، فاألوىل محله هنا على العموم؛ إذ ال دليل على ختصيصه يف هذا املوضع 

، واهللا تعاىل بني احلق والباطل من كتاب وغريه قكل ما فربنوع منه دون آخر، فهو 
.أعلم 
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Q  r : تعاىل قال اهللا    q  p  o  n  m  l   k  j  i    h   g

st  ¢  ¡  �  ~  }    |   {  z  y  x   w   v  u£    ¥   ¤

 ̈ §  ¦©   ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ªµ    ¼   »  º   ¹     ¸  ¶
È  Ç  Æ   Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½É    Í  Ì  Ë    ÊP.  

  
  قوله تعاىلQ ¬  «   ª P   مستأنف أم معطوف على ما

  .قبله؟
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
وإمنا يقولون  ،واملعىن أن الراسخني ال يعلمون تأويل املتشابه ،مبتدأ مقطوع مما قبله" 

  . هعرفتمآمنا به على وجه التسليم واالنقياد واالعتراف بالعجز عن 
  .وأن املعىن أم يعلمون تأويله  ،إنه معطوف على ما قبله :وقيل

والقول األول قول أيب بكر الصديق وعائشة  ،عن ابن عباس يوكال القولني مرو
  . )١("رجحأوهو  ،وعروة بن الزبري

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
واملعىن أن الراسخني ال  ،مقطوع مما قبلهستأنف م Q ¬  «  ª Pقوله تعاىل 

وإمنا يقولون آمنا به على وجه التسليم واالنقياد واالعتراف بالعجز  ،يعلمون تأويل املتشابه
  .هعرفتعن م

                               
، وسيأيت ذكر أقوال الصحابة والتابعني عند عرض القولني، عدا قول أيب ١/١٤٥: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(

 .بكر فإين مل أجده
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وهذا قول عائشة، وابن عباس، وعروة بن الزبري، وعمر بن عبد العزيز، ومالك ابن 
  . )١(أنس

ه أيضاً الفراء، وابن جرير الطربي، والواحدي، ، وممن قال ب)٢(وهو قول اجلمهور
والراغب األصفهاين، وأبو املظفر السمعاين، والرازي، والسيوطي، والشوكاين، 

  . )٣(والشنقيطي
   :)٤(د من األدلة، منهاواستدلوا بعد  

وإن حقيقة تأويله إال عند اهللا والراسخون يف العلم : ( قراءة ابن مسعود -١
وما يعلم تأويله إال اهللا ويقول الراسخون يف : ( اءة ابن عباس، ويف قر)٥()يقولون

  . )٦()العلم
Q¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  yقوله  -٢   x   w  v  uP  يدل

  . على أن طلب تأويل املتشابه مذموم

                               
  .٢/٥٩٩: ، تفسري ابن أيب حامت١٣٠: ملنذر، تفسري ابن ا٣/٢١٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٤/١٢: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٢٤: معامل الترتيل: ينظر)  ٢(
: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٣/٢١٤: ، تفسري الطربي١/١٣٧: معاين القرآن للفراء: ينظر) ٣(

، تفسري ٣/١٥٤٧: ، تفسري الرازي١/٢٩٦: ، تفسري السمعاين١/٤٢٤: ، تفسري الراغب١/١٩٩
 .١/١٨٩: ، أضواء البيان١/٣٩٩: ، فتح القدير٥٠: اجلاللني

، تفسري ١/٢٩٦: ، تفسري السمعاين١/١٢٣: ، معاين القرآن للنحاس٣/٢١٦: تفسري الطربي: ينظر) ٤(
: ، البحر احمليط١٧/٣٩٢: ، جمموع الفتاوى٤/١٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٥٤٧: الرازي

 .١/١٨٩ :، أضواء البيان٢/٤٠١
عن األعمش قال يف قراءة عبد اهللا، واألعمش مل يدرك ابن  ١٧٥: أخرجها ابن أيب داود يف املصاحف)  ٥(

  .مسعود
ليس هلا إسناد : ١٧/٤٠٧بال إسناد، قال ابن تيمية يف الفتاوى  ٣/٢١٦وذكرها الطربي يف التفسري       

 .يعرف حىت حيتج ا
، قال ابن حجر يف الفتح ١٣٠: ، وابن املنذر يف التفسري١/١١٦: أخرجها عبد الرزاق يف التفسري  )٦(

وجاء عن ابن عباس أنه قال بالقول الثاين يف املسألة فقد روى الطربي عنه . إسنادها صحيح: ٨/٢١٠
 .١/٢٥٧: ختريج األحاديث واآلثار: ينظر. وهو صحيح عنه" أنا ممن يعلم تأويله: "أنه قال ٣/٢١٥
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التأويل يف كالم العرب ما يؤول إليه معىن الكالم ويرجع، فيراد به حقيقة  -٣
  .يل الغالب يف القرآن فيحمل عليهالشيء، وهذا هو معىن التأو

٤- Q   °  ̄   ®P لو كانوا يعلمون تأويله ما كان لقوهلم هذا معىن.  
´ Qقوهلم  -٥   ³  ²       ± P فلو كان كله عندهم سواء لكان  ،أي احملكم واملتشابه

  .ىل املتشابهإنسب شيء منه ومل ي ،كله حمكماً
Q v yره هلا يف كْلتفصيل اجلمل فذ " أما" وألن لفظة  -٦   x   w P همع وصف 

وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر خيالفهم يف هذه الصفة وهم  إياهم باتباع املتشابه
  .ولو كانوا يعلمون تأويله مل خيالفوا القسم األول يف ابتغاء التأويل يف العلم، الراسخون

 ذلك اإلثبات ون له يفوأثبته لنفسه ال يك أنه تعاىل إذا نفى عن اخللق شيئاً -٧
@ Q : شريك كقوله    ?   >   =  <  ;  :    9   8   7P ]وقوله ]٦٥: النمل : Q  Î  Í

Ñ     Ð    ÏP ]فاملطابق لذلك أن يكون قوله ]١٨٧: األعراف :Q ̈  §   ¦   ¥  ¤P 
  .أنه ال يعلمه إال هو وحده: معناه

»  ¬ Q: وألنه تعاىل قال -٨   ª  ® P رد و عطف مفاولو كانت الواو و
  .يقولونو :تعطف مجلة على مجلة لقال ستئناف اليتاال واوال  ،على مفرد

  
  . املتشابه يعلمون تأويل الراسخني يف العلم املعىن أنو ،معطوف على ما قبله هو

، والربيع ابن )١(حممد بن جعفر بن الزبريوهذا قول ابن عباس، وجماهد، والضحاك، و
يب جعفر النحاس، ، ومكي بن أيب طالب، والزخمشري، ، وابن قتيبة، وأ)٢(أنس

                               
كان من فقهاء أهل املدينة ، البخاري له أخرج ،ن الزبري بن العوام القرشي املدينحممد بن جعفر ب)  ١(

  .مات من عشر ومائة إىل عشرين ومائة ،قال النسائي هو ثقة، وقرائهم
   .٢/٤٦٥: ، التحفة اللطيفة٢/٦٢٢: ، التعديل والتجريح٧/٣٩٤: الثقات: ينظر      

، تفسري ابن ١٣١: ، تفسري ابن املنذر٣/٢١٥: فسري الطربي، ت١٠٠: فضائل القرآن أليب عبيد: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٩٩: أيب حامت
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  .   )١(والبيضاوي، وأيب السعود، وابن عاشور
  :)٢(واستدلوا بأدلة منها

، وقد به على معىن أراده ويدلّ،فع به عبادهمن القرآن إال لين أن اهللا مل يرتل شيئاً -١
يستثن شيئاً ال يتدبر،  ومل  ].٨٢: النساء[ Q NM  L  KP : أمر اهللا بتدبر القرآن بقوله

  . وال تدبروا املتشابه، والتدبر بدون الفهم ممتنع: وال قال
 بعض ما أُنزل إليه، خفي عليه معىن < ال يسوغ ألحد أن يقول إن رسول اهللا -٢

̈ Qفإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله   §  ¦  ¥  ¤P  جاز أن يعرفه الربانيون من
  .صحابته واملفسرون من أمته

، قال معناها القرآن آية إال وقد تكلم الصحابة والتابعون هلم بإحسان يف ما يف -٣
 ؛متشابه ال يعلمه إال اهللا ذاوقفوا عن شيء من القرآن فقالوا هت املفسرين مل نر : "ابن قتيبة

  .  )٣("يف أوائل السور حىت فسروا احلروف املقطعة ،وه على التفسريرمبل أَ
، فقد دعا له )٤("اللهم فقهه يف الدين وعلّمه التأويل: "بن عباسال <دعاء النيب   -٤

  .بعلم التأويل مطلقاً

                               
، ١/١٤٩: ، مشكل إعراب القرآن١/١٢٣: ، معاين القرآن للنحاس٦٦: تأويل مشكل القرآن: ينظر)  ١(

، ٣/٢٤: ، التحرير والتنوير١/٣٣٧: ، إرشاد العقل السليم٢/٨: أنوار الترتيل، ١/٢٦٠: الكشاف
 .٣/٢٩: الدر املصون: ينظر. احلليب كال القولني وجوز السمني

 – ١٧/٣٩٣: ، جمموع الفتاوى١/١٢٣: ، معاين القرآن للنحاس٦٦: تأويل مشكل القرآن: ينظر)  ٢(
 .٣/٢٤: ، التحرير والتنوير٢/٧٣: ، الربهان يف علوم القرآن٤٠٣

 .٦٧: تأويل مشكل القرآن  )٣(
، ١٥/٥٣١: ، وابن حبان يف صحيحه٤/٢٣٠: ويه يف مسنده، وإسحاق بن راه١/٢٦٦: أخرجه أمحد)  ٤(

، ١/٣١٦: ، وأبو نعيم يف احللية٣/٦١٥: ، واحلاكم يف املستدرك١٠/٢٣٧: والطرباين يف املعجم الكبري
إسناده ) ط مؤسسة الرسالة ٤/٢٢٥(حمققو مسند أمحد  صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال: قال احلاكم

  .قوي على شرط مسلم
: بلفظ) ٧٥رقم (  ١/٤١و " الديناللهم فقهه يف : " بلفظ) ١٤٣رقم (  ١/٦٦: خرجه البخاريوأ      

  ". اللهم علّمه الكتاب"
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مل  Q     °  ¯Pلو مل يكن للراسخني يف العلم حظ من املتشابه إال أن يقولوا  -٥
ميان جمرد الوصف باإلفلو كان املراد " ألن الكل قائلون ذلك ؛يكن هلم فضل على اجلاهل

ن يؤمن أن كل مؤمن جيب عليه إف ،منا بهآواملؤمنون يقولون  :ل قالب ؛مل خيص الراسخني
م ويله فعلموه ألأم امتازوا بعلم تألم م بالذكر علالع فلما خص الراسخني يف ، به

ونظري هذا  ..الوصف كمل يفأميام به مع العلم إوكان  ،م يؤمنونمنوا به ألآعاملون و
QÄ  Ã   Â    Î خرى ية األاآل قوله يف   Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å

ÐÏP ]م املؤمننيأالعلم و فلما وصفهم بالرسوخ يف ]١٦٢: النساء م يؤمنون قرن،  فلو
 كما قال يف ،منا بهآالعلم واملؤمنون يقولون  والراسخون يف :ميان لقالهنا جمرد اإلريد أُ

  .  )١(" الطائفتنيميان مجع بنيخبار باإلية ملا كان مراده جمرد اإلتلك اآل
ولوا أخيتص به  ن هنا تذكراًأ يشعر Q »  º   ¹     ¸  ¶ Pختم اآلية بقوله  -٦

   .املتشابهتأويل هم على دلّ، وهو التذكّر مبا يلباباأل
  .التشابه أمر نسيب، فما يكون مشتبهاً عند زيد قد يكون واضحاً عند غريه -٧
 واألوىل ،هي كما يكون يف آيات اخلربالنملتشابه قد يكون يف آيات األمر وا -٨
  .العلماء على معرفة الراسخني ملعناها فكذلك األخرىأمجع 

¬  Q أن اهللا قال  -٩   «   ª   ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ®P  مث قال Q  Á  À  ¿   ¾     ½   ¼  »   º  ¹  ¸P مث قال  ،اآلية
Q ,   +  *   )      (      '   &   %  $  #   "  !P 
 ،حال من املعطوف فقط Q% P والفعل ،فهذا عطف مفرد على مفرد ]١٠-٨: الحشر[

 .آية املسألةوهو نظري 
 

  :التأويل يطلق يف القرآن ويراد به معنيان

                               
 .١٧/٣٩٣: جمموع الفتاوى  )١(
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,  -  .   /Q  2  1  0 : حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ومنه قوله تعاىل :األول

  3P ]وقوله] ٥٣: األعراف : Q  »  º  ¹   ̧      ¶  µ  ¿¾  ½  ¼P ]٣٩: یونس.[  
Q  ÁÀ : التفسري والبيان، ومنه قوله تعاىل :الثاين   ¿  ¾P ]٣٦: یوسف[

)١( .  
فالقول األول صحيح على اعتبار املعىن األول للتأويل مما استأثر اهللا بعلمه، 

  .فالراسخون يف العلم ال يعلمون تأويله
ل بأنه التفسري، فالراسخون يف والقول الثاين صحيح على اعتبار املعىن الثاين للتأوي

  ". اللهم فقهه يف الدين وعلّمه التأويل: "العلم يعلمون تأويله، ومنه حديث
راد به فإن لفظ التأويل ي ،وكال القولني حق باعتبار : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  ..ون يف العلم يعلمون تفسري القرآنوالراسخ ،التفسري ومعرفة معانيه
تأويل ما استأثر اهللا بعلمه من كيفية ما أخرب به عن نفسه وعن اليوم عىن بالوقد ي

  .)٢("فهذا التأويل ال يعلمه إال اهللا، اآلخر ووقت الساعة ونزول عيسى وحنو ذلك
  .  )٣(وبنحوه قال السعدي، وابن عثيمني

¤  Qوعلى هذا اجلمع يحمل تعدد الروايات عن ابن عباس، وقد جاء عنه أنه قال يف 

  ¥ ̈ §  ¦P " :ح بأن الذي ال يعلمه  )٤("تأويله يوم القيامة ال يعلمه إال اهللافصر ،
  .الراسخون هو املعىن األول للتأويل

الراسخون يعلمون : " أنه قال –من أصحاب القول الثاين  –وجاء عن الضحاك 

                               
  .١/١٨٩: ، أضواء البيان٢/١١: ، تفسري القرآن العظيم٤/١٢: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ١(

، فال يصح محل معىن عن ظاهره إىل ما خيالف ذلك لدليل يقترن به صرف اللفظ: أما التأويل الذي هو      
التأويل يف القرآن عليه، ألنه تعريف اصطالحي للمتأخرين مل يكن معروفاً وقت نزول القرآن، وإمنا 

: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح:  ينظر. اصطُلح عليه بعد نزوله بقرون كما قال ابن تيمية
 .٤٠١، ١٧/٣٦٧: اوى، جمموع الفت٤/٧٣

  .٤/٧٢: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)  ٢(
  .١/٣٥: ، تفسري سورة آل عمران١/٢٠٨: تفسري السعدي: ينظر)  ٣(
 .٢/٢٩٧: تفسري ابن أيب حامت)  ٤(
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، حرامه ويله مل يعلموا ناسخه من منسوخه، و مل يعلموا حالله منأويله، لو مل يعلموا تأت
  .، فمثّل للتأويل باملعىن الثاين له )١("وال حمكمه من متشاه

مث ذكر " لت قرب اخلالف فيها من االتفاقؤموهذه املسألة إذا ت : "وقال ابن عطية
 ،ونوع ميكن وصول اخللق إليه ،نوع انفرد اهللا بعلمه :نوعانما ملخصه أن املتشابه 
 .، واهللا أعلم )٢(بالنظر إىل الثاين وعطفاً ،األول بالنظر إىل فيكون الراسخون ابتداًء

                               
 .٢/٢٩٩: السابق)  ١(
 .١/١٤٥: ، التسهيل لعلوم الترتيل١/٤٠٣: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
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 قوله تعاىل :Q   Ã   Â  Á  À  ¿   ¾   ½P   من كالم
  .الراسخني أم مستأنف؟

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .حكاية عن الراسخني " 

  . يمعلى وجه التعل وحيتمل أن يكون منقطعاً
  . )١("واألول أرجح التصال الكالم

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .أن هذه املقالة من متام قول الراسخني

وهو قول الطربي، وابن اجلوزي، والرازي، والقرطيب، والبيضاوي، وابن كثري، وأيب 
  .)٢(السعود، والسعدي

  . ا قبلهعلّل له ابن جزي بأن الكالم متصل مب
عنهم حكى   Q   °  ¯  ®Pوقال الرازي  بأن اهللا كما حكى عن الراسخني أم 

كما يف لداللة األول عليه،  )يقولون(وحذف  Q   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½Pأم يقولون 
Q  t قوله    s  r  q     p  o  n   m  lP ]١٩١: آل عمران[

)٣( .   
  

  .تعليمأنه استئناف على وجه ال

                               
 .١/١٤٥: م الترتيلالتسهيل لعلو)  ١(
: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٥٥٠: ، تفسري الرازي١/٢٨٩: ، زاد املسري٣/٢١٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

، تفسري ١/٣٣٧: ، إرشاد العقل السليم٢/١٣: ، تفسري القرآن العظيم٢/١٠: أنوار الترتيل، ٤/١٤
 .١/٢٠٩: السعدي

 .٣/١٥٥٠: تفسري الرازي)  ٣(
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  .  )٢(، وذكره وجهاً حمتمالً يف اآلية ابن عطية وأبو حيان )١(وبه قال ابن عاشور
 فاهللا ملا ذكر أهل الزيغ وذكر نقيضهم، وظهر ما بني احلالتني من التفاوت، ويف ذلك

عقّب بأن   ،عربة ومثار هلواجس اخلوف من سوء املصري إىل حال الذين يف قلوم زيغ
  . )٣(دعاءعلّم عباده هذا ال
 

هو القول األول الذي رجحه ابن جزي؛ لتوجه ما علّلوا به؛  -واهللا أعلم –الراجح 
يشعر به، فاهلداية املذكورة يف سباق اآلية هي هداية الراسخني  Q     Ã   Â  ÁP: وألن قوله

  .جتاه اآليات املتشاات من القرآن
يلهج ذا الدعاء ليثبته اهللا على احلق، وأال  وعلى أي من القولني ينبغي للمسلم أن

يركن إىل عقله وعلمه غافالً عن ربه فيكله اهللا إىل نفسه فيهلك، وإذا كان الراسخون يف 
العلم إذا رأوا مواقف وآراء أهل الزيغ والشبهات تضرعوا إىل اهللا ذا الدعاء فغريهم من 

Q Æ  Å   Äباب أوىل،    Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  È   ÇÉ    Ì   Ë   ÊP. 
 

                               
 .٣/٢٩: حرير والتنويرالت: ينظر)  ١(
 .٢/١٠: أنوار الترتيل: ، وينظر٢/٤٠٢: ، البحر احمليط١/٤٠٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
  .٣/٢٩: ، التحرير والتنوير١/٤٠٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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QJ      I  H : قال اهللا تعاىل    G      F   E   DK  N   M   L 

  ^    ]  \    [  Z   Y  X  W  VU  T   S  R  Q   P  O

 o   n    m  l   k   j      i  hg  f   e  d    c  ba  `  _P.  
 

  بقوله املعينQ G P .   
  

يزقال ابن ج /:  
  .لكفار قريش  :وقيل ،ء بتاء اخلطاب ليهود املدينةىقر" 

  . )١(عن قريش :وقيل ،عن يهود املدينة وقرىء بالياء إخباراً
وأما قريش  ،أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضري وقينقاع ،وهو صادق على كل قول

  .ففي بدر وغريها 
م إىل اإلسالم بعد غزوة بدر دعاه  <ألن رسول اهللا ؛أا يف بين قينقاع واألشهر

من قريش ال يعرفون القتال فلو قاتلتنا لعرفت أنا حنن  ال يغرنك أنك قتلت نفراً :فقالوا له
  . )٢("من املدينة  <مث أخرجهم رسول اهللا  ،الناس فرتلت اآلية

وإن كان صادقاً على كال القولني   Q G Pبين ابن جزي أن التهديد يف اآلية 
، فهم املعنيون به )٣(اقع؛ إال إن اخلطاب يف األصل ليهود املدينة بين قينقاعمن حيث الو

                               
  Q G: وقرأ باقي العشرة بالتاء) سيغلبون وحيشرون: ( قرأ محزة والكسائي وخلف بالياء)  ١(

H P.  
 .١/٢١٦: ، البدور الزاهرة٢/١٧٩: النشر يف القراءات العشر: ينظر      

 .، وسيأيت ختريج سبب الرتول١/١٤٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(

بنو قينقاع، وديارهم داخل املدينة، وبنو النضري وبنو قريظة، وديارمها : يف املدينة ثالث قبائل من اليهود)  ٣(
 .٢١٢: ملختومالرحيق ا: ينظر. بضواحي املدينة
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وهي إحدى عبارات الترجيح لديه، مستدالً " واألشهر" ابتداء، معبراً عن ترجيحه بعبارة 
  .بسبب الرتول

   

  :الدراسة
  

  .املعين بالتهديد يف اآلية يهود املدينة
  . )١(أيب طالب، والسيوطي، وأبو السعود وبه قال الطربي، ومكي بن

 ملا أصاب رسول اهللا قريشاً: " واستدلوا مبا رواه ابن عباس يف سبب نزول اآلية، قال
يا معشر يهود أسلموا قبل أن ( :يوم بدر فقدم املدينة مجع يهود يف سوق بين قينقاع فقال

من  إنك قتلت نفراً ،ال تغرنك نفسك :فقالوا يا حممد )يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً
إنك واهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس وأنك  ،ال يعرفون القتال )٢(قريش كانوا أغماراً

Q   G فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك من قوهلم  ،مل تأت مثلنا      F   E  D

J       I  HK  N  M  LP إىل قوله Q   o   n   mP ")٣( . 
  
  .شركو قريشاملعين بالتهديد م

                               
، ٥١: ، تفسري اجلاللني١/٣٧٩: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع٣/٢٢٥: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

 .١/٣٤٠: إرشاد العقل السليم
  .األمور بجري مل الذي رالغ اجلاهل وهو امليم، فسكون الغني بضم مرغُ مجع :أغمار)  ٢(

 .٣/٣٤٥: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ينظر      
: ، والطربي يف التفسري٣/٣١٤: وابن هشام يف السرية) ٣٠٠١رقم ( ٣/١٥٤: أخرجه أبو داود)  ٣(

من طريق  ١٠/٣٥٢: ، والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة٣/٣١٤: ، والبيهقي يف الكربى٣/٢٢٥
مد بن أيب حممد ابن اسحاق عن حممد بن أيب حممد عن سعيد بن جبري أو عكرمة عن ابن عباس به، وحم

 ٢٣٩: ضعيف أيب داود: ينظر. ، وقد ضعف احلديث األلباين٥٠٥: جمهول كما يف تقريب التهذيب
: ختريج األحاديث واآلثار يف كتاب التسهيل لعلوم الترتيل للدكتور سامي اجلهين: وينظر )٣٠٠١رقم (
  .١/٣٠٤: ، احملرر يف أسباب نزول القرآن١/٢٥٩
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  . )١(وهو قول الزخمشري، وابن عاشور
`  Q  ba واحتج له ابن عاشور بأن اهللا قال يف اآلية التالية    _  ^P  

  .)٢(وهذا مما شاهده املشركون يوم بدر
وذهب عدد من العلماء كأيب علي الفارسي، والواحدي، والراغب األصفهاين، وأيب 

  .)٣(وكفار قريشحيان إىل محل اآلية على يهود املدينة 
: البقرة[ Q  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²P : واستدلوا بقوله تعاىل

QP    O  N  M   L  K  J وقوله ] ١٠٥   I  H   G  F  E  DP 
 .)٤(حيث أطلق الذين كفروا عليهما ]البینة[

  .)٥(بالياء عن قريش) سيغلبون(بأن املراد بالذين كفروا اليهود، واإلخبار بقوله : وقيل
 

هو القول الثاين بأن املراد كفار  –واهللا أعلم  –حيث مل يصح سبب الرتول فالراجح 
  :قريش، وذلك لوجوه

%  Q : أن اهللا صدر احلديث عن الذين كفروا بقوله :األول   $         #    "   !
  2    1  0  /  .  - ,  +   *   )    (   '   &P ]واملفاخرة  ]آل عمران ،

Q  g : والد مـن شأن املشركني ال الكتابيني، كما يف قولـه تعاىلباألموال واأل   f
   n  m  l  k  j  i   hP ]٦( ]سبأ(.  

Q  ba ما قاله ابن عاشور بأن اهللا قال يف اآلية التالية  :الثاين   ̀   _  ̂P  

                               
 .٣/٣٤: ، التحرير والتنوير١/٢٦١: الكشاف: ينظر  )١(
  .٣/٣٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
، تفسري ١/٢٠٠: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٢٥٨: احلجة يف علل القراءات السبع: ينظر)  ٣(

 .٢/٤٢٠: ، البحر احمليط١/٤٤١: الراغب
 .٢/٢٥٩: احلجة يف علل القراءات السبع: ينظر)  ٤(
 .٤/١٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٥٩: يف علل القراءات السبعاحلجة : ينظر  )٥(
   .١/٣٠٤: احملرر يف أسباب نزول القرآن: ينظر)  ٦(
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  . )١(وهذا مما شاهده املشركون يوم بدر
هذا املعىن فإن اليهود مل حيضروا غزوة على اخلطاب أدلّ يف  )٢()تروم: (وقراءة التاء

̀  Q؟ والرؤية هنا بصرية كما هو مصرح به يف اآلية )تروم: (بدر فكيف يقال هلم

a P.  
يف القرآن على املشركني ال أهل ) الذين كفروا(أن الغالب يف إطالق : الثالث

ذلك كما هو  الكتاب، ومحل كالم اهللا على املعهود من استعماله أوىل من اخلروج به عن
  . )٣(مقرر يف قواعد الترجيح بني األقوال

وكون اخلطاب لكفار قريش ال يعين ختصيص حكم اآلية م؛ بل حكمها عام يف 
Q    mكل الكفار احملاربني، كما يشعر به ختم اآلية الثانية بقوله    l  k  j     i

  o  nP كقوله تعاىل وكما يشهد له آيات الوعد بنصر املؤمنني على الكافرين :  

 Q  @   ?   >  =        <   ;  :   9   8  7    6  5P ]٥١: غافر [  

 .واهللا أعلم

                               
  .٣/٣٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(

  : قراءتان Q ̂Pيف )  ٢(
  .وهي قراءة نافع وأيب جعفر ويعقوب) تروم: ( بتاء اخلطاب: األوىل      
  .                                              وهي قراءة باقي العشرة Q ̂P بالياء: الثانية      

  .١/٢١٧: ، البدور الزاهرة٢/١٧٩: النشر يف القراءات العشر: ينظر       
  .١/١٧٢: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر يف تقرير هذه القاعدة)  ٣(
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  اخلطاب يفQ R  Q   P  O P .   
  

يزقال ابن ج /:  
  .خطاب للمؤمنني  :قيل" 

  .لليهود  :وقيل
  .لقريش  :وقيل

ففيه ديد هلم وعربة كما   Q       GPأنه لبين قينقاع الذين قيل هلم  ]رجحواأل[
  . )١("جرى لغريهم

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .طاب للمؤمنني اخل

  . )٢(ذكره وجهاً حمتمالً يف اآلية ابن عطية والقرطيب
، وأبو املظفر السمعاين على )تروم: (وبه قال مكي بن أيب طالب على قراءة التاء 
  .)٣( Q ̂Pلياء قراءة ا

فاآلية تثبيت لنفوس املؤمنني حىت يقدموا على قتال الكفار ولو كانوا أكثر عدداً 
.)٤(منهم 

  
  .اخلطاب ليهود املدينة

                               
والتصحيح من " واألول أرجح: "وفني كُتب يف املطبوععق، وما بني امل١/١٤٦: وم الترتيلالتسهيل لعل)  ١(

 .، وبه تستقيم العبارةأ - ٣٠: ل) أ(خمطوطة 
 .٤/١٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٠٦: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
  .١/٢٩٩: ، تفسري السمعاين١/٣٨٠: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر)  ٣(

  .يف املسألة األوىل Q ̂Pومضى ذكر القراءات يف       
  .٤/١٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٤(
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  . )١(وهو قول الطربي، والرازي، وابن كثري، وأيب السعود
ءة والسمعاين، والبغوي على قرا  ، )٢( Q^ Pوبه قال مكي على قراءة الياء 

  .)٣()تروم(
الذين قيل هلم يف اآلية املتقدمة  –أو لبين قينقاع خاصة  –فاخلطاب ليهود املدينة 

Q     GP زميتهم ٤(فذكر اهللا يف هذه اآلية ما يدل على صحة احلكم(.  
  

  .اخلطاب ملشركي قريش
  . )٥(وهو قول الزخمشري، والنسفي، وابن عاشور

بأن املقام للمحاجة، فأعقب اإلنذار والوعيد املتقدم بقوله  وعلّل له ابن عاشور
Q     GP بإقامة احلجة، فيكون من مجلة القول الذي قاله هلم.  

 
  QGPأن اخلطاب لكفار قريش املخاطبني باآلية السابقة  –واهللا أعلم–الظاهر

، وإحلاق اآلية " ة بدرغزو"فهذه اآلية كاحلجة على هزميتهم مستقبالً بذكر شاهد واقعي 
  . مبعىن ما قبلها أوىل من اخلروج ا إىل خطاب من مل جير هلم ذكر 

                               
، إرشاد العقل ٢/١٧: ، تفسري القرآن العظيم٣/١٥٥٨: ، تفسري الرازي٣/٢٢٦: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

 .١/٣٤١: السليم
 .١/٣٨١: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر  )٢(
  .١/٣٢٨: الترتيل، معامل ١/٢٩٩: تفسري السمعاين: ينظر)  ٣(
 .١/١٤٦: ، التسهيل لعلوم الترتيل٣/١٥٥٨: تفسري الرازي: ينظر)  ٤(
، مع جتويز ابن ٣٥، ٣/٣٤: ، التحرير والتنوير١/١٤٤: ، تفسري النسفي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٥(

 .عاشور للقول األول
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 الفاعل واملفعول على قراءة الياء Q ̂ P  .  
  

يزح ابن جالفاعل يف " أن  / رجQ ̂ P واملفعول به هم املشركون ،املؤمنون، 
  ".للمؤمنني Q _ Pوالضمري يف 
واملفعول  ،الفاعل يف يروم ضمري املشركني"ن بأ قول اآلخر يف املسألةوذكر ال
واملعىن  ]ملشركنيأو ا[ تمل أن يكون للمؤمنني وأن الضمري يف مثليهم حي ،ضمري املؤمنني

ر عدد املسلمني يف أعني املشركني حىت حسب الكفار املؤمنني مثلي على هذا أن اهللا كثّ
   ".رهم اهللا يف أعينهم لريهبوهموإمنا كثّ ،وهم أقل من ذلك ،الكافرين أو مثلي املؤمنني

)١("Q    ®  ¬   «Pويرد هذا قوله تعاىل "وتعقّبه بقوله 
  .]٤٤: األنفال[ 

  

  :الدراسة
  

 Q _ Pوالضمري يف  ،واملفعول به هم املشركون ،املؤمنون Q ̂ Pالفاعل يف 
  .مثْلَي املؤمنني يرى املؤمنون الكافرين: ، واملعىنللمؤمنني

، والطربي، ومكي )٣(ابن مسعود، وابن عباس ، وممن قال به )٢(وهو قول اجلمهور
  . )٤(ابن أيب طالب، والواحدي، والراغب األصفهاين، والسمعاين، وابن عثيمني

Qq  p : واستدلوا بآييت األنفال   o  n   m  lP ]٤٣: األنفال[   Q   ¤

  ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦  ¥P ]٤٤: األنفال[ فالكفار كانوا

                               
) ب(، وأ -٣٠:ل) أ(طوطيت تصحيح من خم املعقوفني، وما بني ١/١٤٦: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(

 .أ -٨٤: ل
 .٤/١٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٢(
 .٢/٦٠٦: ، تفسري ابن أيب حامت٣/٢٢٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
، ١/٢٠١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٣٨٠: ، الكشف٢٣١، ٣/٢٢٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .١/٧٩: ، تفسري سورة آل عمران١/٢٩٨: ، تفسري السمعاين٤٤٤/ ١: تفسري الراغب
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ليتجاسروا على ثالثة أمثال املؤمنني، لكن اهللا قللّهم يف أعني املؤمنني حىت رأوهم مثليهم 
Q  u : ه تعاىلقول يفثنني خربوا به من قتال الواحد لالقتاهلم إذا ظهر هلم أم على ما أُ   t

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{   z  y     x  w  vP 
]٦٦:فالاألن[

)١( .  
، ال تساعد عليه، فلو كان كذلك بالتاء) تروم ( وتعقِّب هذا القول بأن قراءة 

  . )٢(مثليكم: لقال
  . )٣("وذا ال يلزم، ولكن جيوز أن يكون مثلي أصحابكم: " قال النحاس جميباً عنه

وأجاب مكي بأن الكالم جرى على اخلروج من اخلطاب إىل الغيبة، وهو يف القرآن 
Q    I : الم العرب كثري، كقوله تعاىلوك   H   G  F       E   D        C  B  AP 

]٢٢:یونس[
)٤( .  

أيضاً هذا التعقّب من بعض أصحاب القول الثاين يلزمهم مثله على هذه القراءة يف 
  .قوهلم بأن املعىن يرى املشركون املؤمنني مثْلَي عدد املشركني

  
  .ؤمنونواملفعول به هم امل شركون،امل Q ̂ Pالفاعل يف 

  . )٥(وهو قول الزخمشري، والرازي، وأيب السعود، وابن عاشور
راهم اهللا يرى املشركون املؤمنني مثْلَي عدد املشركني أو مثلي عدد املؤمنني، أ: واملعىن

مدهم أكما  للمؤمنني من اهللا وكان ذلك مدداً ،ليهابوهم وجيبنوا عن قتاهلم كذلكإياهم 

                               
، التسهيل لعلوم ١/٢٩٨: ، تفسري السمعاين١/٣٨٠: ، الكشف٤/١٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ١(

 .١/١٤٦: الترتيل
 .٤/١٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .١/١٢٦: معاين القرآن للنحاس)  ٣(
  .٢/٤١١: البحر احمليط: ، وينظر١/٣٨٠: الكشف)  ٤(
: ، التحرير والتنوير١/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم٣/١٥٥٩: ، تفسري الرازي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٥(

٣/٣٦. 
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  .   )١(املالئكةب
مني أي ترون يا مشركي قريش املسل ،بالتاء) تروم ( واستدل له الزخمشري بقراءة 

  .نفسهمأمثلي فئتكم الكافرة أو مثلي 
 QR  Q   P  O P :قالفلكفار لجعل هذه احلالة آية أن اهللا تعاىل كما استدلوا له ب

، أما لو كانت حجة عليهر حىت تكون فوجب أن تكون هذه احلالة مما يشاهدها الكاف
  . )٢(رالكاف على هذه احلالة حاصلة للمؤمن مل يصح جعلها حجة

: وتعقّب الطربي وابن عطية وابن جزي هذا القول بأنه خمالف لقوله تعاىل
Q  ®  ¬   «P ]٣( ]٤٤: األنفال(  .  

ظريه ونوأُجيب بأم قُلّلوا يف أعينهم يف حال، وكُثّروا يف حال أخرى فال تعارض، 
 Q  ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  ÏP من احملمول على اختالف األحوال قوله تعاىل 

Q   Ü وقوله تعاىل  ]الرحمن[   Û  Ú  ÙØP ]الصافات[
)٤( .  

»   Q: هذه الرؤية غري الرؤية املذكورة يف األنفال بقوله  : "قال ابن عاشور

 ®   ¬P املشركون يناسب أن تكون وقعت قبل التالحم حىت فإنّ تلك يستخف 
لي عددهم فدخلهم الرعب ، فلما الَقوهم رأوهم مثهبتهم للقائهمباملسلمني فال يأخذوا أُ

فقد كانت إرادة القلّة وإرادة الكثرة  ،، وحتققوا قلّة املسلمني بعد انكشاف امللحمةواهلزمية
  . )٥("سبيب نصر للمسلمني بعجيب صنع اهللا تعاىل

  

   Q ̂ Pيف قراءة الياء  –واهللا أعلم  –ن احتماالً قوياً، واألقرب القوالن حمتمال

                               
 .٣/١٥٥٩: ، تفسري الرازي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ١(
 .السابق)  ٢(
 .١/١٤٦: ل، التسهيل لعلوم الترتي١/٤٠٧: ، احملرر الوجيز٢٣١/ ٣: تفسري الطربي: ينظر  )٣(
 .١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٤(
 .٣/٣٦: التحرير والتنوير)  ٥(
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 ،واملفعول به هم املشركون ،املؤمنونهم  Q ̂ Pالفاعل يف هو القول األول بأن 
  .يرى املؤمنون الكافرين مثْلَي املؤمنني: واملعىن
©  Qª بدليل آية األنفال     ¨   §   ¦  ¥    ¤P  والقرآن يفسر بعضه
  .بعضاً

فال يبعد أن يكون الفاعل هم املشركون، واملفعول به ) تروم(أما على قراءة التاء 
  :هم املؤمنون، أي ترون أيها املشركون املؤمنني مثلي عدد املؤمنني، وذلك لوجهني

خطاب، واخلطاب يف اآلية للمشركني كما مر يف املسألة ) تروم(أن  :األول
  . األوىل

جرت على نسق واحد يف الكالم   Q_  ^Pىل بالياء أن القراءة األو :الثاين
على نسق واحد وهو اخلطاب، )  تروم مثليهم(وهو الغيبة، فاألوىل محل القراءة الثانية 

فليس فيها التفات من اخلطاب للغيبة كما أن القراءة األوىل ال التفات فيها من الغيبة 
  .للخطاب

®  Q: وحينئذ حيمل قوله تعاىل   ¬   «P ]م  ]٤٤: األنفالعلى ما سبق بأ
  .قُلّلوا يف أعينهم يف حال، وكُثّروا يف حال أخرى، نصرة للمؤمنني وخذالناً للكافرين

  : وإذا صح هذا الترجيح فتكون اآلية والعربة يف غزوة بدر من وجوه
  .تقليل الكفار يف أعني املؤمنني حىت رأوهم مثلي املؤمنني، تقوية لقلوم: األول
تكثري املؤمنني يف أعني الكفار حىت رأوهم مثلي املؤمنني يف حال، وتقليلهم يف : الثاين

  .حال أخرى حبسب املصلحة
انتصار املؤمنني على الكافرين رغم قلة عدد جيش املؤمنني وكثرة جيش : الثالث

  .الكافرين
اهللا  ففي هذه الوجوه آية وداللة بينة ملن تأملها بتجرد بأن اإلسالم دين منصور من

Q  î تعاىل، وأن جيوش الكفر ستغلب وتقهر    í  ì   ë  êé  è  ç  æ  å

   ïP ]المجادلة[. 
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Q   x : قال اهللا تعاىل    w   v      u   t   s   r   q   p
�  ~  }   |    {   z  y¡  ¥    ¤    £  ¢¦    §

  «  ª  ©   ¨P  .  
 
  معىنQ x P .   

  

  : منهما فقال األول قولني يف املسألة، ورجح / جزيذكر ابن 
 "للتأكيد كقوهلم أل طارالقن[ة من لفظ مبنيفة مؤلَّ ]ف.  

  . )١("املضروبة دنانري أو دراهم :وقيل
  

   :الدراسة
  

Q x P للتأكيد كقوهلم أل طارة من لفظ القنمبنيفة مؤلَّ ف.  
  .)٢(البيضاوي، وأيب حيان، وأيب السعودوهو قول الزخمشري، والرازي، و

  . )٣(ألف مؤلف: مفَنعلة، مثل قولك Q x P: وقال أبو عبيدة
 املكملة، كما تقول ألف: )٤(وقال ابن قتيبة، والنحاس، وحممد بن أيب بكر الرزي

  .  )٥(رةبدم ؤلفة، وبدرةٌم

                               
  .أ - ٨٤:ل) ب(، و أ - ٣٠: ل) أ(من خمطوطيت  املعقوفني، وما بني ١/١٤٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، ٢/٤١٥: ، البحر احمليط٢/٥: أنوار الترتيل، ٣/١٥٦٦: ، تفسري الرازي١/٢٦٣: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .١/٣٤٥: قل السليمإرشاد الع
  .أي، متممة: قوله وزاد) قنطر: مادة( ، ونقل األزهري يف ذيب اللغة ١/٨٨: جماز القرآن)  ٣(
جوبتها يف أسئلة القرآن وأمن تصانيفه  ، صاحب خمتار الصحاح،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي)  ٤(

هدية : ينظر.  ٦٦٠سنة  توىف، ريرياملقامات للح حكنوز الرباعة يف شر،روضة الفصاحة  ،جملد
 .٦/١٢٧: العارفني

  .٢٣٨: ، تفسري غريب القرآن العظيم١/١٢٨: ، معاين القرآن للنحاس١/٩٨: القرطني: ينظر)  ٥(
 ).قنطر: مادة: القاموس احمليط. (املكمل: املقنطر: قال الفريوز آبادي      
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ودنانري  ،راهم مدرمهةكقولك د ،قنطاراً اموعة قنطاراً :وقال الراغب األصفهاين
١(رةمدن( .  

  . )٢(فذلك أشهى يف أمره ،إشارة إىل حضور املال وكونه عتيداً هي: وقال ابن عطية
: لاكما يق ،من القنطاروهي أقوال متقاربة تندرج حتت هذا القول، فاملقنطرة مبينة 

ؤلفة، وبدرةٌم ألف مرةبدلة، ودراهم مدرمهة، ودنانري مدناشتقوا منها وصفاً  رة، وإبلٌ مؤب
على كماهلا ومتامها واجتماعها، ومن كماهلا ما قال ابن عطية بأا مال حاضر  للتوكيد

  . بيد صاحبه
  

Q x P املضروبة دنانري أو دراهم.  
  . )٣(وهو قول السدي

وهو تفسري على املعىن يرجع إىل القول األول، فمن كمال القناطري أن تضرب دنانري 
  .أو دراهم فذلك أسرع وأيسر يف انتفاع صاحبها من الذهب والفضة غري املضروبة

  .وعليه فاخلالف يف املسألة خالف تنوع، واملعىن واحد أو متقارب، واهللا تعاىل أعلم
  

                               
 .٤٠٨: املفردات)  ١(
 .املكدسة: بأا) مقنطرة(رفت املقنطرة يف املعجم الوسيط وع. ١/٤٠٩: احملرر الوجيز  )٢(
 .٢/٦٠٩: ، تفسري ابن أيب حامت٣/٢٣٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
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  املراد بـQ } P  يف قولهQ }  | P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال ولاأل ثالثة أقوال يف املسألة، ورج:  
  .إذا جال يف املسارح  :من قوهلم سام الفرس وغريه ،الراعية" 

   .مات مبعىن العالماتفهي من الس ،)١(تيالمة يف وجوهها شعامل :وقيل
  . )٢("ة للجهاداملعد :قيلو

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على أقوال

  
  .الراعية :أي

، ومكي بن أيب  )٣(، وسعيد بن جبري، وجماهد، واحلسن، والربيعوهو قول ابن عباس
  . )٤(طالب، والواحدي، وابن اجلوزي، وابن عاشور

أقمت : للرعي، كما يقال مسارحهاإذا أرسلتها يف  :متهاأمست الدابة وسو: يقال
الشيء وقوومنه قوله تعاىل ، ومنه إبل سائمة أي راعية، دتهمته ، وأجدته وجوQ    R

S   U  TP ]٥(]١٠: النحل(.  

  . )٦("قصود أا إذا رعت ازدادت حسناًوامل: "قال الرازي 
وإنما  ،دداً طويلةأي اليت تترك يف املراعي م ،مادة فعل للتكثري" :وقال ابن عاشور

                               
 ).وشى: (الصحاح: ينظر. عظم لون الفرس وغريِهلون يخالف م لك: الشيةُ )  ١(
  .١/١٤٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .٢/٦١٠: ، تفسري ابن أيب حامت١٤١: ، تفسري ابن املنذر٣/٢٣٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
، تذكرة األريب ١/٢٠١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٤٨: تفسري املشكل من غريب القرآن: ينظر  )٤(

 .٣/٤٠: ، التحرير والتنوير١/٨٩: يف تفسري الغريب
  .٣/١٥٦٦: ، تفسري الرازي٢٢٥: القرآن، املفردات يف غريب ١/١٢٨: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(
 .٣/١٥٦٦: تفسري الرازي)  ٦(
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فتكون خيلهم مكرمة يف املروج  ذلك لسعة أصحاا وكثرة مراعيهم، يكون
  .)١("والرياض

  
  .لمةعامل:  أي
  . )٣(، وأبو عبيدة، والطربي، والزجاج )٢(ومكحول، وقتادة قال ابن عباس، وبه

:    Q : ، ومنه قوله تعاىل)٤(فهو من السومة مبعىن العالمة   9  8  7   6

;P ]والتحجيل، أو غري ذلك  ]٢٩: الفتح ريه أو الغ٥(فهي معلمة بالش(.  
 : آل عمران[ Q    S  R    X  W  V  U  TP: ومنه كذلك قوله تعاىل

١٢٥.[  

   

  .احلسان: أي
  .  )٧(، والنحاس، والسيوطي)٦(وهو قول جماهد، وعكرمة، والسدي

  .وهو قريب من القول الثاين؛ فاملراد أا معلمة مبا يزيدها حسناً واًء
   

                               
 .٣/٤٠: التحرير والتنوير)  ١(
، تفسري ابن أيب ١٤١: ، تفسري ابن املنذر٣/٢٣٧: ، تفسري الطربي١/١١٧: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٢(

 .٢/٦١٠: حامت
، مع جتويز ١/٣٢٤: لقرآن وإعرابه للزجاج، معاين ا٣/٢٣٩: ، تفسري الطربي١/٨٩: جماز القرآن: ينظر  )٣(

 .جتويز أيب عبيدة والزجاج للقول األول
  ).سوم: (مقاييس اللغة، خمتار الصحاح: ينظر. السومة بالضم هي العالمة)  ٤(
: التحجيل  ، وبياض يف جبهة الفرس فوق الدرهم :الغرة بالضم، و٣/١٥٦٦: تفسري الرازي: ينظر)  ٥(

  –حجل : (لسان العرب، خمتار الصحاح: ينظر.  أو ثالث منها كلها بياض يكون يف قوائم الفرس
 . )غرر

، تفسري ابن أيب ١٤١: ، تفسري ابن املنذر٣/238: ، تفسري الطربي١/١١٧: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٦(
  .٢/٦١٠: حامت

 .ل األول، مع جتويز النحاس للقو٥١: ، تفسري اجلاللني ١/١٢٨: معاين القرآن للنحاس: ينظر  )٧(
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  .ة للجهاداملعد: أي

  . )١(وهو قول ابن زيد
  . )٢(وهو تأويل عن معىن املسومة مبعزل: طربيقال ال

 
األقوال الثالثة األوىل صحيحة وال تعارض بينها، فتحمل عليها اآلية، وبه يشعر تعدد 
املرويات عن ابن عباس وجماهد؛ بل جاء عن ابن عباس عند ابن أيب حامت اجلمع بني 

  . )٣("حلسانمة اواملطه ،الراعية :اخليل املسومة: " بعضها فقال
يف اآلية احلديث  أما القول الرابع فهو بعيد كما قال الطربي، ويرده أيضاً أن املراد

  . عن الشهوات ومتاع احلياة الدنيا، وما أُعد للجهاد ليس كذلك، واهللا تعاىل أعلم

                               
 .٣/٢٣٩: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .املرجع السابق)  ٢(
احلسن التام  :املطهم من الناس واخليل) : طهم: مادة(، قال يف لسان العرب ٢/٦١٠: تفسري ابن أيب حامت)  ٣(

 .فهو بارع اجلمال ،كل شيء منه على حدته
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  معىنQ   5   4P يف اآلية.   
:  ;Q  :قال اهللا تعاىل      9   8    7      6   5    4  ?  >   =  <@       C   B    A

  G  F  E   DP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .شهادة من اهللا سبحانه لنفسه بالوحدانية " 

  . )١("معناها إعالمه لعباده بذلك :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .هللا سبحانه لنفسه بالوحدانية شهادة من ا

  . )٢(وهو قول الطربي، والسمرقندي، وابن كثري، والسعدي
  

  .ذا األمر احلقلعباده  تعاىل إعالمه :امعناه
  .)٣(وهو قول البغوي، وابن عطية، وابن اجلوزي، والقرطيب، واخلازن، والشوكاين

والزخمشري، والبيضاوي،  صفهاين،وبه قال أيضاً الزجاج، والواحدي، والراغب األ
  :وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، وابن عاشور وزادوا القول إيضاحاً فقالوا

وإنزال  ،يف اآلفاق واألنفس الكونيةب الدالئل بنص وحدانيته اهللا تعاىل نبي: أي

                               
 .١/١٤٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، تفسري ٢/٢٤: ، تفسري القرآن العظيم١/٢٢٥: ، حبر العلوم٢٤٧، ٣/٢٤٦: يتفسري الطرب: ينظر  )٢(

 .١/٢١١: السعدي
، كشف املشكل من حديث الصحيحني البن ١/٤١٢: ، احملرر الوجيز١/٣٣٢: معامل الترتيل: ينظر)  ٣(

 .١/٤١٢: ، فتح القدير١/٣٢٩: ، لباب التأويل٤/٢٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٩٦: اجلوزي
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  . )١(عيةاآليات الشر
 

شهد لنفسه بالوحدانية، وأعلم  القوالن صحيحان وال تعارض بينهما، فاهللا تعاىل 
عباده بوحدانيته قوالً صرحياً، وأعلمهم وبينه هلم كذلك من طريق أفعاله وأقواله اليت تدل 

  .من تأمل فيها بصدق وجترد على وحدانيته تعاىل
أن  ذلكو ،وما يف معناها صحيحة وكل هذه األقوال: " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

مع أن الشاهد  هذا قد يكونو ،خربه عما شهد بهو اهد وقولهالشهادة تتضمن كالم الش
فهذه  ،به لسواه ال خمرباًبه لغريه و إن مل يكن معلماًو ،نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره

 ،له إخباراًلغريه و يعلمه بذلك فتكون الشهادة إعالماًمث قد خيربه و ،أول مراتب الشهادة
: ، كما قال تعاىلكان بلفظ الشهادة أو مل يكن من أخرب غريه بشيء فقد شهد به سواءو

Q¦   ¥  ¤   £   ¢   ¡  �§  ©  ̈ª    ®  ¬    «P 
، )٢("بفعله تارة، وعالمه يكون بقوله تارةالرب وبيانه وإشهادة و: " وقال" ] ١٩: الزخرف[

  .واهللا تعاىل أعلم

                               
، املفردات يف ١/٢٠٢: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٣٢٥: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر ) ١(

، تفسري ٢/٤١٩: ، البحر احمليط٢/١٧: ، أنوار الترتيل١/٢٦٣: ، الكشاف٢٧٢: غريب القرآن
 .٣/٤٤: ، التحرير والتنوير١/٣٤٧: ، إرشاد العقل السليم٥٢: اجلاللني

 .١/٢١٧: بدائع التفسري: ينظر. ، ومثله قال ابن القيم١٧٤، ١٤/١٦٨: ىجمموع الفتاو)  ٢(
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  املراد ـبQ R  Q  P P يف اآلية .  
Q J  :قال اهللا تعاىل   I  H  L   KM     T     S  R   Q   P   O  N

Z  Y    X   W  V  U[    d  c  b  a   `  _   ̂   ]   \P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج :  
  .يف اليهود  اآلية" 

  .يف النصارى  :وقيل
  . )١("فيهما :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .املراد باآلية اليهود

  . )٣(، والواحدي )٢(وهذا قول الربيع بن أنس
  
  .املراد النصارى

  . )٤(وهو قول حممد بن جعفر بن الزبري، واختاره الطربي
   

  .اليهود والنصارى كالمها
ين، والزخمشري، وهو قول أكثر املفسرين، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والسمعا

                               
 .١/١٤٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .٣/٢٤٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .١/٢٠٢: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
  .٣/٢٥٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
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والقرطيب، وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، وابن عاشور، وابن 
  . )٢(، وهو ظاهر كالم ابن كثري، والسعدي)١(عثيمني

 
هو القول الثالث؛ فاللفظ يعمهما وال دليل على ختصيصه   -واهللا أعلم  –الراجح 

  .بأحدمها
 

                               
، اجلامع ١/٢٦٦: ، الكشاف١/٣٠٣: فسري السمعاين، ت١/١٦١: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر  )١(

، ١/٣٤٩: ، إرشاد العقل السليم٥٢: ، تفسري اجلاللني٢/٤٢٧: ، البحر احمليط٣/٢٩: ألحكام القرآن
 .١/١٢٥: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني٣/٥٤: ، التحرير والتنوير١/٤١٣: فتح القدير

 .١/٢١٢: سري السعدي، تف٢/٢٥: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
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  املراد ـبQ       +        ,P الذي دعوا إىل التحاكم إليه.  
.  Q  :قال اهللا تعاىل   -  ,      +   *  )  (  '  &   %  $  #   "   !

   5  4  3  2   1  0   /P.  
  

يزالذي دعوا إىل التحاكم إليه قولني يف كتاب اهللا / ذكر ابن ج:  
  .أنه التوراة: األول
  .أنه القرآن: الثاين

  . )١(بقول ابن عباس اآليت يف سبب نزول اآلية ورجح األول مستشهداً
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .أنه التوراة

، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والطربي، والواحدي،  )٢(وهو قول أكثر املفسرين
حيان، وأبو  ، وأبو)٣(والزخمشري، وابن عطية، والقرطيب، ونظام الدين النيسابوري

  . )٤(السعود، والشوكاين، واأللوسي

                               
 .١/١٤٨: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
 .٣/١٥٨٥: ، تفسري الرازي١/٢٩٨: زاد املسري: ينظر)  ٢(
وكان  ،العامل الفاضل العالمة الشيخ نظام الدين: "، قال األدنه ويحسن بن حممد القمي النيسابوري)  ٣(

وهو مؤلف جليل القدر  ،ان يف التفسريصنف غرائب القرآن ورغائب الفرق ،يعرف بنظام األعرج
  .٧٢٨، تويف سنة يف الصرف "شرح الشافية: "وله" والشأن

 . ٢/١١٩٥: ، كشف الظنون٤٢٠: ، طبقات املفسرين لألدنه وي١/٥٢٥: بغية الوعاة: ينظر      
: لعزيز، الوجيز يف تفسري الكتاب ا٣/٢٥٥: ، تفسري الطربي١/١٦٣: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٤(

، غرائب القرآن ٤/٣٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤١٦: ، احملرر الوجيز١/٢٦٨: ، الكشاف١/٢٠٤
: ، فتح القدير١/٣٥١: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٣٤: ، البحر احمليط٢/١٣٢: ورغائب الفرقان

  .٣/١١٠: ، روح املعاين١/٤١٦



 

 
 

 

 

  122 
 

  :واستدلوا بعدد من األدلة
 )١(اسردامل تدخل رسول اهللا بي" :قال ب عباسسبب الرتول املروي عن ابن  -١

 على أي :بن زيدافقال له نعيم بن عمرو واحلارث  ،فدعاهم إىل اهللا ،على مجاعة من يهود
فقال  ،فإن إبراهيم كان يهودياً :فقاال )إبراهيم ودينه على ملة( :فقال ؟دين أنت يا حممد

!   Q  فأنزل اهللا عز وجل ،فأبوا عليه )فهلموا إىل التوراة فهي بيننا وبينكم( :هلما رسول اهللا

  3   2  1  0  /   .   -  ,      +   *  )  (  '  &  %   $   #    "
4P  إىل قولهQ    F  E  D   CP")٢( .  
٢- إذا  والعجب إمنا حيصل، من متردهم وإعراضهم > ب رسولهوألنه تعاىل عج

  .)٣(متردوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون صحته
ا بين أنه ليس عليه إال وذلك ألنه تعاىل مل ؛أن هذا هو املناسب ملا قبل اآلية  -٣
بين أم إمنا استعملوا طريق  ؛ره على ما قالوه يف تكذيبه مع ظهور احلجة، وصبالبالغ

غاية التعصب والبعد فهذا يدل على أم يف  ،ملكابرة يف نفس كتام الذي أقروا بصحتها
  .)٤(عن قبول احلق

فلذلك دعاهم إليها وإىل  ،ر منهاغيمبا مل ي وكان عليه السالم عاملاً: "قال القرطيب
                               

)١  (املدلعروستاج ا: ينظر. هو البيت الذي يدرسون فيه: اسر ) :درس.( 

من طريق ابن اسحاق عن حممد بن أيب حممد عن سعيد بن جبري  ٣/٢٥٥: أخرجه الطربي يف التفسري)  ٢(
عن ابن اسحاق مرسالً، وابن أيب حامت يف  ١٥٤وعكرمة عن ابن عباس به، وابن املنذر يف التفسري 

وهو ضعيف جلهالة . رسالًمن طريق ابن اسحاق عن حممد بن أيب حممد عن عكرمة م ٢/٦٢٢: التفسري
، ختريج ١/٢٣٧: ، االستيعاب يف بيان األسباب٥٠٥: تقريب التهذيب: ينظر. حممد بن أيب حممد

، وصنيع الطربي ١/٢٦٣: األحاديث واآلثار يف كتاب التسهيل لعلوم الترتيل للدكتور سامي اجلهين
ليه، وأيضاً فإن يف متنه علّة فإن اهللا يشعر بضعفه لديه فإنه عندما علّل لترجيحه للقول األول مل يشر إ

فاحلكم بني اليهود أنفسهم ال بينهم وبني غريهم، ولو كان على هذا السبب لقال ) ليحكم بينهم: (قال
  . ١/٢٦٨: الكشاف: وينظر. ليحكم بينكم وبينهم: واهللا أعلم

 .٢/١٣٢: ئب الفرقان، غرائب القرآن ورغا٣/١٥٨٥: ، تفسري الرازي٣/٢٥٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

 .٣/١٥٨٥: تفسري الرازي: ينظر)  ٤(
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  . )١("احلكم ا
  

  .القرآنأنه 
  . )٢(وهو قول قتادة وابن جريج

  . )٣(ر كالم السعدي، وبه قال ابن عاشور مع جتويزه لألولوهو ظاه
نىبء به كما يQ   (  'P  : فهو غري الكتاب املراد يف قوله : " قال ابن عاشور

 ر اللفظ، وإنما غيكتاب اهللا عني املراد من الكتاب وجيوز أن يكون ...األسلوب تغيري
 .  )٤("تفنناً وتنويهاً باملدعو إليه

  
هو القول األول الذي رجحه ابن جزي وعليه مجهور   -واهللا أعلم  –الراجح 

املفسرين، وذلك أن اآلية تعجيب من حاهلم وتعيري هلم على صنيعهم، وهذا القول أبلغ يف 
  .التعجيب والتعيري
 ،ألم كانوا بالقرآن مكذبني ؛وإمنا قلنا إن ذلك الكتاب هو التوراة: "قال الطربي

فكانت احلجة عليهم بتكذيبهم مبا هم به يف زعمهم مقرون  ،توراة بزعمهم مصدقنيوبال
  .)٥("وللعذر أقطع ،أبلغ

                               
 .٤/٣٤: اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 .٢/٦٢٢: ، تفسري ابن أيب حامت١٥٤: ، تفسري ابن املنذر٣/٢٥٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
  .٣/٦٥: ، التحرير والتنوير١/٢١٣: تفسري السعدي: ينظر)  ٣(
  .٣/٦٥: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٣/٢٥٦: تفسري الطربي ) ٥(
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 معىنQ ª     © P يف قول اهللا تعاىل:  Q  y    x  w    v  u     t  s

z{  ¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |¥     «   ª     ©  ̈   §  ¦P.  
  

يزحقولني يف امل / ذكر ابن جمنهما فقال األول سألة، ورج :  
  .بغري تضييق" 

  . )١("بغري حماسبة: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

 
  .بغري تضييق على من جتود عليه؛ بل تبسطه له، وتوسعه عليه: املعىن

وزي، وهو قول الزجاج، والنحاس، والواحدي، والسمعاين، والبغوي، وابن اجل
  .)٢(وحممد بن أيب بكر الرازي، والقرطيب، والشوكاين

وهذا مستعمل يف اللغة، يقال للذي ينفق موسعاً، فالن ينفق بغري : " قال الزجاج
  .)٣("حساب، أي يوسع على نفسه، وكأنه ال حيسب ما أنفقه إنفاقاً

ال ينقص  ن اهللاإن ينقص ما عنده، أال خيرجه حبساب، خياف : " وقال الربيع بن أنس
  .وهو قريب من هذا القول ، وحيتمل أن يكون مبعىن القول التايل  )٤("ما عنده

 
     ألنه  ؛يعطي من يشاء من خلقه فيجود عليه بغري حماسبة منه ملن أعطاه تعاىل نهإ

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/١٣٣: ، معاين القرآن١/٣٣٣: معاين القرآن وإعرابه: ينظر ) ٢(

، تفسري غريب ١/٣٠١: ، زاد املسري١/٣٣٨: ، معامل الترتيل١/٣٠٨: ، تفسري السمعاين١/٢٠٥
 .١/٤١٨: ، فتح القدير٤/٣٧: م القرآن، اجلامع ألحكا١٠١: القرآن

 .١/١٣٣: معاين القرآن للنحاس: ، وينظر١/٣٣٣: معاين القرآن وإعرابه  )٣(
 .٢/٢٢٨: ، تفسري ابن أيب حامت٣/٢٦٦: تفسري الطربي)  ٤(
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  . )١(، وهو قول الطربييف خزائنهال خياف دخول انتقاص 
ري عوض؛ ألن احملاسبة إمنا تكون مع املعاوضة، فإن بغ: وقريب منه القول بأن املعىن

  . )٢(من ال يريد املعاوضة ال حياسب، وهو قول ابن عثيمني
  .فهو عطاء من غري معاوضة وال استحقاق؛ بل على سبيل التفضل

 
تعطي من تشاء عطاء ال يستطيع أن يعده وال حيصيه من كثرته، وهو قول ابن 

  .)٣(كثري
  .)٤(تعطي من تشاء عطاء ال يستطيع اخللق عده وإحصاؤه أو

وهو قريب من القول األول؛ إال أن األول جعل احلساب من اهللا، وهذا جعل 
  .احلساب من اخللق

 
ترزق من تشاء بغري حساب من أحد لك، فاهللا تعاىل ال معقّب حلكمه، يعطي من 

  .)٥(يشاء ما يشاء ال حياسبه على ذلك أحد
  

ما جيب وكما  املؤمن ال يأخذ من الدنيا إال قدر ألنوال حياسبه عليه، يعطي املؤمن 
 وحياسب نفسه فال حياسبه اهللا حساباً ،وال ينفق إال كذلك، جيب ويف وقت ما جيب

  .)٦(يضره
  

                               
 .٣/٢٦٦: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

: ، تفسري الرازي١٢٤ :املفردات: ، وينظر١/١٦٥: تفسري سورة آل عمران البن عثيمني: ينظر  )٢(
 .١/٤٦٣: ، وعمدة احلفاظ٣/١٦٠٢

 .٢/٢٩: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٣(

 .١/٤٦٣: ، وعمدة احلفاظ١٢٤: املفردات: ينظر  )٤(

 .٣/١٦٠٢: ، تفسري الرازي١/٤١٨: احملرر الوجيز: ينظر)  ٥(

 .١/٤٦٣: ، وعمدة احلفاظ١٢٤: املفردات: ينظر  )٦(
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ة عليها األقوال األربعة األوىل صحيحة، واللفظ حيتملها بال تعارض، فتحمل اآلي

 بغري حماسبةترزق من تشاء بغري تضييق عليه؛ بل تبسطه له، وتوسعه عليه، : كلها، فاملعىن
يته وال استحقاق؛ بل تعطيه على سبيل التفضل واجلود، وتعطي ملن أعط كمن ومعاوضة

من تشاء عطاء ال يستطيع هو وال غريه أن يعده وال حيصيه من كثرته، ففضلك عظيم 
ال تغيظها النفقة، وترزق من تشاء ما تشاء بغري حساب من أحد لك، ال  وخزائنك مألى

  .معقّب حلكمك، وال راد لفضلك، نسأل اهللا الكرمي من واسع فضله
لَا تزولُ قَدما عبد يوم الْقيامة حىت يسأَلَ : " أما القول اخلامس فهو معارض حبديث

اها أَفْنيمف رِهمعن ع،  نعلَوفَع يمف هلْمع، فَقَهأَن يمفو هبساكْت نمن أَي هالم نعو،  نعو
لَاهأَب يمف همفال بد من احلساب إذن حىت وإن اتقى اهللا يف كسبه وإنفاقه )١("جِس.  

Q   L  K  J : وإن أُريد به أن املؤمن حياسب حساباً يسرياً كما يف قوله تعاىل  

   N   M     S  R  Q  P  OP]فهو معىن صحيح يف ذاته، لكن  ]٨، ٧: اإلنشقاق
تفسري اآلية به بعيد؛ إذ السياق يف احلديث عن قدرة اهللا تعاىل على تغيري األحوال وتبديل 

`  Q  القوى واألرزاق فقد قال قبلها    _  ^  ]     \  [  Z     Y      X   W

h  g   f   e  d  c   b   ai  k     jl  m         r   q   p         o  nP  واألقوال
 .السابقة أقرب هلذا السياق، واهللا أعلم

                               
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٢٤١٧(رقم  ٤/٦١٢: رواه الترمذي)  ١(
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  العامل يفQ "  ! P  .  
´Q : قال اهللا تعاىل   ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬µ    º   ¹  ¸   ¶

Ã    Â  Á  À     ¿   ¾  ½  ¼  »Ä  Ç  Æ  ÅÈ    Î   Í   Ì  Ë  Ê  É
Ö  Õ  Ô     Ó  Ò   Ñ  Ð   Ï×   Ø Þ  Ý  Ü  Û      Ú  Ùß    ã   â   á   à

   å   ä  2   1   0   /  .   -  ,    +   *   )   (  '  &  %   $  #   "  !
4  35  8  7    69    =  <  ;  :P  .  

  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال األول أربعة أقوال يف املسألة، ورج :  
  .ا أو خافوا اذكرو :والعامل فيه فعل مضمر تقديره ،منصوب على الظرفية" 

  .قدير  :العامل فيه :وقيل
  .املصري  :وقيل
  . )١("ركمحيذّ :وقيل

  

   :الدراسة
  

  .اذكروا أو خافوا  :العامل فيه فعل مضمر تقديره
  . )٣(، والسيوطي، وابن عثيمني)٢(وهو قول العكربي

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
)٢  (كْأبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العالتفسري والفقه صنف يف، احلاسب الضرير الفرضي النحوياملقرئ ري ب 

ه خلق كثري واشتغل علي ،وكان الغالب عليه علم النحو وصنف فيه مصنفات مفيدة، النحو واحلسابو
، يف عصره يف آخر عمره مثله يف فنونه مل يكنو ،وانتفعوا به واشتهر امسه يف البالد يف حياته وبعد صيته

   .٦١٦تويف سنة 
      كْوالعريب :كْنسبة إىل عوهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ ،راب.  
، طبقات املفسرين ٤/٣٢: ، مرآة اجلنان٣/١٠٠: ، وفيات األعيان٢/١١٦: إنباه الرواة: ينظر      

  .١٦٢: للداوودي
 .١/١٨٢: ، تفسري سورة آل عمران٥٤: ، تفسري اجلاللني١٨٤: التبيان يف إعراب القرآن: ينظر)  ٣(
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  . )١(وجوزه مكي بن أيب طالب، والزخمشري، والرازي، والقرطيب
اذكروا يوم كذا؛ وألنه يف غري موضع : القرآن إمنا أُنزل للذكر فكأنه قيل وذلك ألن

  . )٢(واتقوا يوم كذا وحني كذا: من القرآن
. )٣(وتعقّب بأن فيه تقدير حمذوف، والتقدير خالف األصل 

  
  . قدير يف ذلك اليوم العظيم: يف اآلية قبلها، أي  Q ä P :العامل فيه

  . )٥(، وجوزه مكي بن أيب طالب )٤(بكر بن األنباريوبه قال أبو 
بل هو تعاىل  ؛على كل شيء ال ختتص بيوم دون يوم ة اهللاأن قدروضعفه أبو حيان ب

  . )٦(متصف بالقدرة دائماً
لذي ؛ ألنه إذا قدر يف ذلك اليوم امن ذلك تقييد قدرته بزمانوأُجيب بأنه ال يلزم 
  . )٧(ألنْ يقدر يف غريه بطريق األوىلف، يسلَب فيه كلُّ أحد قدرته

، وإن كان غريه من األيام مبرتلته يف قدرة اهللا هذا اليوم بالذكر صخ : "قال الرازي
Q0 كقوله  ،تعاىل تفضيالً له لعظم شأنه     /  .  P")٨( .  

 
  .وإىل اهللا املصري يوم جتد: أي      Q Ë  Ê  É Pمنصوب باملصري يف قوله 

                               
، اجلامع ألحكام ٣/١٦٠٧: ، تفسري الرازي١/٢٧٠: ، الكشاف١/١٥٥: مشكل إعراب القرآن: ينظر)  ١(

 .٤/٢٨: القرآن
 .٣/٢٧٠: سري الطربيتف: ينظر)  ٢(
  . ٣/١١٤: ، الدر املصون٢/٤٤٤: البحر احمليط: ينظر)  ٣(
 .٣/١١٤: الدر املصون: ينظر  )٤(
 .١/١٥٥: مشكل إعراب القرآن: ينظر)  ٥(
 .٢/٤٤٤: البحر احمليط)  ٦(
 .٣/١٢٧: ، روح املعاين٥/١٤٨: ، اللباب٣/١١٤: الدر املصون  )٧(
 .٣/١٦٠٧: تفسري الرازي)  ٨(
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  .  )١(ذكره وجهاً جائزاً يف اآلية الزجاج، والنحاس، ومكي
  . )٢(بكالم طويل هلفصل بني املصدر ومعمولوضعف با
 

  .وحيذركم اهللا نفسه يف ذلك اليوم: يف اآلية السابقة، أي Q Å Pالعامل فيه 
  . )٣(والشوكاين وهو قول الطربي، والزجاج، والنحاس، والقرطيب،

  .بطول الفصل بينه وبني العامل من جهة اللفظ وضعف
يقع يف ذلك اليوم؛ ألنه ليس زمانَ تكليف؛  التخويف الف: أما من جهة املعىن

  . )٤(فال يصح له العمل فيه، واليوم موعود ، التخويف موجودو
 

  .Q . Pأنه منصوب بقوله بعدها 
  . )٥(وهو قول الزخمشري، وأيب حيان، والسمني احلليب

 
  :الراجح هو القول األول الذي رجحه ابن جزي، وذلك لوجهني

  .)٦(لكثرة مثل هذا احلذف الذي يدلّ عليه السياق يف القرآن :األول
أنه استئناف، واالستئناف أغزر فائدة ملعىن اآليات من جعله متعلّقاً مبا قبله؛ إذ  :الثاين

                               
: ، مشكل إعراب القرآن١٢٨: ، إعراب القرآن للنحاس١/٣٣٥: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )١(

١/١٥٥.  
 .٣/٧٧: التحرير والتنوير: ، وينظر٣/١١٤: الدر املصون: ينظر)  ٢(
، ١٢٨: ، إعراب القرآن للنحاس١/٣٣٥: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٣/٢٧٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

 .١/٤٢١: ، فتح القدير٤/٣٨: مع ألحكام القرآناجلا
 .٥/١٤٨: ، اللباب يف علوم الكتاب٢/٤٤٤: البحر احمليط :ينظر) ٤(
 .٣/١١٥: ، الدر املصون٢/٤٤٤: ، البحر احمليط١/٢٧٠: الكشاف: ينظر)  ٥(
، تفسري سورة آل ٣/١٦١٥: تفسري الرازي: ينظر. قاله الرازي وابن عثيمني يف مسألة مشاة ستأيت قريباً)  ٦(

 .١/٢١٢: عمران
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.  Q ، والتقييد مبثله وإن كان وارداً يف القرآن كقوله يف التعلّق نوع تقييد ملعىن ما قبله

0    /  P     وقوله Q   +  *  )  (  '  &P ]إال أنه قليل ]العادیات)ومحل اآلية )١ ،
  .على األسلوب الكثري، واملعىن األغزر أوىل

وكالم اهللا تعاىل مىت  : "والعلماء يرجحون بغزارة الفائدة، قال الرازي يف احملصول
  .  )٢("مكن محله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلكأ

ألنه  ؛الظاهر املختار ما ذكرناه أوالً" وقال النووي معلّالً لترجيحه يف إحدى املسائل 
 .، واهللا أعلم)٣("أكثر فائدة

                               
 P&  '  )  (  *  +   Q تقييد املعىن يف موضع بعينه ال يف كل القرآن، فقوله : واملراد بالتقييد هنا  )١(

ال يعين قطعاً حصر مدلول هذا االسم العظيم يف غري هذا املوضع ذه اآلية، فاهللا خبري بعباده يف كل 
 .ملناسبته لسياق اآليات ومقصودها يف هذا املوضع، واهللا تعاىل أعلم وقت؛ وإمنا نص على يوم القيامة

  . ٢/٤٠٦: احملصول)  ٢(
: اللمع يف أصول الفقه: وانظر مناذج من الترجيح بكثرة الفائدة يف . ١٠/١٨٠: شرح صحيح مسلم)  ٣(

: املنهاج ، اإلاج يف شرح٢/٤٣: ، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام٢/٢٣٧: ، قواطع األدلة١٩١
 .٥٠٩: ، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول١١٦: ، حتقيق املراد٢/٣٥٦
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املراد بعمران يف قول اهللا تعاىل :Q    c        b  a  ̀   _  ̂   ]  \

  f  e  d  gP.  
  

ذكر ابن جيح / زمنهما مستدالً بلحاق اآلية فقال األول قولني يف املسألة، ورج:  
  . ×عمران والد مرمي أم عيسى " 

  .وبينهما ألف ومثامنائة سنة  ،إن عمران هنا هو والد موسى :وقيل
  .  )١("واألظهر أن املراد هنا والد مرمي لذكر قصتها بعد ذلك

  

  :الدراسة
  :ى قولنياختلف العلماء يف املسألة عل

  
  . ×مرمي أم عيسى  عمران هنا هو والد
، وأيب حيان، وابن كثري، والبقاعي، وأيب السعود، واأللوسي، )٢(وهو قول السهيلي

  .)٣(وابن عاشور
  :واستدلوا بعدد من األدلة

Q  v : أن اهللا ذكر قصة مرمي عقيب هذه اآلية فقال :األول   u   t   s  r   q

 z  y      x  w ~  }  |     {�    ¥  ¤  £  ¢   ¡P  فكأن املقصود بذكر عمران

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
كتاب : منهاقة صاحب التصانيف املؤن، احلافظ العالمة البارعالسهيلي،  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد)  ٢(

الناس  أخذ، كان إماما يف لسان العرب يتوقد ذكاًء، <نف يف شرح سرية سيدنا رسول اهللا الروض اُأل
  .٥٨١، تويف سنة وانتفعوا به العلم عنه

  . ١٥١: ، الديباج املذهب٤/١٣٤٨: تذكرة احلفاظ: ينظر      
، ٢/٤٥٣: ، البحر احمليط٧٤: التعريف واإلعالم فيما أم يف القرآن من األمساء األعالم للسهيلي: ينظر)  ٣(

: ، روح املعاين١/٣٥٨: ، إرشاد العقل السليم٢/٦٨: ، نظم الدرر٢/٣٣: العظيم تفسري القرآن
  .٣/٨٤: ، التحرير والتنوير٣/١٣١
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  .)١(ى عليهما السالمعيس يف آية املسألة التمهيد لذكر مرمي وابنها
ى اصطف فاهللا ذكر يف هذه اآلية أنه اصطفى آل عمران، مث ذكر بعد بضع آيات أنه

{  Q بقوله  مرمي   |   {    z  y  x   w   v  u  t    s  r

~P  ولهكان قف  Q~  }   |     {   z   y      x   w   v   u   t  s  r   q�    ¢    ¡

  ¥   ¤  £P  ٢(املذكور يف آية املسألة كالشرح لكيفية االصطفاء(  .  
باخلوارق اليت  ×هية عيسى ألوالذين حيتجون على  صارىألن الكالم سيق للن :الثاين

  .)٣(هلكونه شريكاً لال  ء منه،ن ذلك باصطفاأ تعاىلاهللا بني ف ،ظهرت على يده
بسط أسورة  مل تشرح قصة عيسى ومرمي يفو ،ن السورة تسمى آل عمرانأل :الثالث

فدل  ،رون فلم يذكر من قصتهما فيها طرفاوأما موسى وه ،هذه السورة من شرحها يف
  .)٤(ن عمران املذكور هو أبو مرميأك على ذل

Q  t  s  r بعدها مث قال  Q       d  cPأن اهللا قال يف اآلية : رابعال   qP 
 ،كرم زيداًأحنو  ل،، فيسبق الذهن إىل أن الثاين هو األوصار نظري تكرار االسم يف مجلتنيف

، كان يف ذلك إلباس على ذا كان املراد بالثاين غري األولوإ، رجل فاضل إن زيداً
  .)٥(السامع

  
  .وهارون عليهما السالم عمران هنا هو والد موسى

  .)٦(قول مقاتل بن سليمان، والواحدي، والزخمشري، والبيضاوي، والسيوطيوهو 

                               
  .٣/٨٤: ،، التحرير والتنوير١/٣٥٨: ، إرشاد العقل السليم١/١٤٩: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(

  .٣/١٣١: ، روح املعاين٢/٤٥٢: البحر احمليط: ينظر)  ٢(
   ، تفسري سورة آل عمران ٢/١٤٤: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٣/١٦١٤: تفسري الرازي: ظرين)  ٣(

  .١/٢٠٦: البن عثيمني 
 .٣/١٣١: روح املعاين: ينظر)  ٤(

  .٣/١٣١: ، روح املعاين٢/٤٥٢: البحر احمليط: ينظر  )٥(
  ، أنوار ١/٢٧٢: ، الكشاف١/٢٠٧: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/١٦٥: تفسري مقاتل: ينظر  )٦(
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  .بالذكر واستدل له الزخمشري بأن موسى يقرن بإبراهيم عليهما السالم كثرياً
 

هو القول األول لقوة ما ذكروه من أدلة، السيما السياق  –واهللا أعلم  –الراجح 
ران مع عدم ذكر شيء من أخبار موسى وهارون سباقاً وحلاقاً، وتسمية السورة بآل عم

  .عليهما السالم
وأنت إذا نظرت يف السور اليت سميت بأمساء أعالم كسورة هود، ويوسف، 
وإبراهيم، ومرمي، وحممد، ونوح وجدا تذكر طرفاً من قصصهم وأخبارهم بشكل غري 

مث ال يذكر فيها  مقتضب؛ فيبعد أن تشذّ سورة آل عمران عن ذلك فتسمى ذا االسم
فقد حكى اهللا × عمران والد مرمي أم عيسى شيء من أخبار من مسيت بامسه، فالظاهر أنه 

 .قصتهم مفصلة يف هذه السورة

                                                                                          
 .٦٠: ، مفحمات األقران يف مبهمات القرآن للسيوطي٢/٢٩: الترتيل 
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  العامل يفQ r  q P  .  
Q    h: قال اهللا تعاىل   g   f   e  d   c         b  a   `   _   ^  ]   \

k   j   il   u   t  s  r  q  p  o  n    m   }   |     {  z   y      x  w  v
~�    ¥  ¤  £  ¢   ¡P  .  

  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج :  
  .اذكروا  :تقديره ،العامل فيه حمذوف" 

  . Q o P :وقيل
  . )١("العامل فيه معىن االصطفاء :وقال الزجاج

  

   :الدراسة
  
  .، أو اذكر يا حممد إذ قالت امرأة عمراناذكروا :تقديره ،ذوفالعامل فيه حم

،وجوزه  )٣(، والسيوطي، وأيب السعود، واأللوسي، وابن عثيمني )٢(وهو قول املربد
   . )٤(ابن عاشور

  .فهو استئناف لتقرير اصطفاء آل عمران، وبيان قصتهم
  .)٥(وإمنا حذف العامل لداللة السياق عليه، وهو كثري يف القرآن

  
  . Q o  n Pالعامل فيه قوله 

                               
 .١/١٥٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/١٢٩: ، الدر املصون٣/١٦١٥: ، تفسري الرازي١/٤٢٤: احملرر الوجيز: ينظر )  ٢(
 ، تفسري سورة آل ٣/١٢٣: املعاين، روح ٣٥٩: ، إرشاد العقل السليم٥٤: تفسري اجلاللني: ينظر)  ٣(

 .١/٢١٢: عمران
 .٣/٨٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
  .١/٢١٢: ، تفسري سورة آل عمران٣/١٦١٥: تفسري الرازي: ينظر  )٥(
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  . )١(وهو قول الطربي، وظاهر كالم الزخمشري
  . )٣(، والسمني احلليب)٢(وذكره وجهاً يف اآلية أبو الربكات بن األنباري

  .واهللا مسيع عليم بقول امرأة عمران: واملعىن
  . )٤(بذلك الوقت وتعقّبه أبو حيان بأن اتصاف اهللا تعاىل بسميع وعليم ال يتقيد

  
  .العامل فيه معىن االصطفاء

  .واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران: واملعىن
  . )٥(وهو قول الزجاج

، وملا كان صطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوحاهللا تعاىل قرن ا وتعقِّب بأن
ن هذا االصطفاء إ: قول امرأة عمران استحال أن يقال اصطفاؤه تعاىل آدم ونوحاً قبل

  . )٦(مقيد بذلك الوقت الذي قالت امرأة عمران هذا الكالم فيه
، ألنّ هذا خاص بفضل آل عمران ؛اصطفىـ قها بال جيوز تعلّ : "قال ابن عاشور

  .  )٧("وال عالقة له بفضل آدم ونوح وآل إبراهيم
Q dوأُجيب بأنه على قول الزجاج يكون قوله    c P   طف اجلمل المن باب ع 

يكون العامل  عل من باب عطف املفردات لزم أن، ألنه إن جمن باب عطف املفردات
                               

  .٢/٤٥٥: ، البحر احمليط١/٢٧٢: ، الكشاف٣/٢٧٥: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
كان إماما ثقة صدوقا غزير العلم ، النحوي،  بن األنباريأبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا)  ٢(

مل يتلبس من الدنيا  ،وكان خشن العيش خشن املأكل ،ال يقبل من أحد شيئا ،ورعا زاهدا تقيا عفيفا
  .تويف سنة سبع وسبعني ومخسمائة ، مصنفاته تربو على السبعني،بشيء

  .١/٦٣٦: ، فوات الوفيات٢/١٦٩: نباه الرواةإ: ينظر      

 .٣/١٢٩: ، الدر املصون١٧٩: البيان يف إعراب غريب القرآن: ينظر)  ٣(

 .٢/٤٥٦: البحر احمليط: ينظر)  ٤(

 .١/٣٣٧: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٥(

 .٣/١٦١٥: تفسري الرازي)  ٦(

 .٣/٨٥: التحرير والتنوير)  ٧(
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ير الزمان كما قالوا، فلذلك يقدر عامل حمذوف، ، وال يسوغ ذلك لتغااصطفى آدم: فيه
  . )١(واصطفى آل عمران إذ قالت: والتقدير

 
  :هو القول األول لوجوه –واهللا أعلم  –الراجح 
  .رة مثل هذا احلذف يف القرآنلكث :األول
أنه استئناف، واالستئناف أغزر فائدة ملعىن اآليات من جعله متعلّقاً مبا قبله؛  : الثاين

  .إذ يف التعلّق نوع تقييد ملعىن ما قبله
مرتبط مبا قبله أوىل؛ ملناسبة ختم اآلية به؛ فإن اهللا       Q o Pوألن جعل قوله  :الثالث

مبن يصطفيه، فإمنا اختارهم سبحانه على  Q o Pاصطفاهم بين أنه تعاىل ملا ذكر الذين 
 .علم، وهذا أوىل وأكمل من جعل مدلول هذا االسم متعلّق بقول امرأة عمران

                               
  .٣/١٢٩: ، الدر املصون٢/٤٥٥: البحر احمليط: ينظر)  ١(
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 املشار إليه ـب  Q! P  .  
Q  Ó :قال اهللا تعاىل   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î  Í   ÌÔ  Ù   Ø  ×  Ö  ÕÚ   

ß  Þ  Ý  Ü  Ûà  æ  å  ä  ã  â  á        è  ç$  #  "  !%    )   (  '  &
-    ,  +  *.    2   1   0        /P  

  

يزح ابن جيف هذا املوضع للزمان فقال" هنالك"أن  / رج :  
 " Q! P إشارة إىل مكان، ملا  :أي ،وهو األظهر هنا ،ستعمل يف الزمانوقد ي

  . )١("رأى زكريا كرامة اهللا تعاىل ملرمي سأل من اهللا الولد
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .أا إشارة للزمان، أي يف ذلك الوقت دعا ربه

  . )٢(وهو ظاهر كالم ابن عباس
  .  )٣(وهو اختيار ابن عطية، وأيب الربكات بن األنباري، والعكربي

  
  .ه من أمر مرمي ما رأى دعا ربهأا إشارة للمكان، أي يف ذلك املكان الذي رأى في

  . )٤(اختاره السمني احلليب، وابن عادل، واأللوسي
وذكر القولني وجهني حمتملني يف معىن اآلية الزخمشري، والرازي، والبيضاوي، وأبو 

  . )١(السعود، والشوكاين، وابن عثيمني

                               
  .١/١٥١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٢٩٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
  .١٨٦: ، التبيان يف إعراب القرآن١٨٠: ، البيان يف إعراب غريب القرآن١/٤٢٧: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  .٣/١٤٤: ، روح املعاين٥/١٨٧: ، اللباب يف علوم الكتاب٣/١٤٧: الدر املصون: ينظر)  ٤(
=   : ، إرشاد العقل السليم٢/٣٥: ، أنوار الترتيل٣/١٦٢٣: ، تفسري الرازي١/٢٧٥: الكشاف: ينظر)  ١(
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يف مكاا احملراب  كون اإلشارة للزمان ظاهر ؛ فإن زكريا عليه السالم دخل عليها

Q   Òمراراً، ومل يذكر اهللا عنه أنه دعاه يف أي منها    Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì

ÓP  فلما دار بينه وبينها هذا احلوارQ Ù   Ø  ×   ÖÚ   ß  Þ  Ý   Ü  Ûà    ä   ã  â   á

  ç      æ  åP  ورأى هذه الكرامة هلا من اهللا تعاىل، هنالك ويف ذلك الوقت طمع يف
رى له فدعا ربه، فالقضية كما يظهر من سياقها مرتبطة حبدث، فالذي هيجه كرامة أخ

  .على الدعاء احلدث ال املكان، فاَألوىل جعل اإلشارة للزمان
مث مع ذلك حيتمل أن يكون دعا ربه يف ذلك الوقت واملكان ذاته، فيكون إشارة 

: واملعىن: "قال الزجاجللزمان واملكان يف آن واحد، وبه تشعر عبارة الزجاج والنحاس، 
  )٢(، واهللا تعاىل أعلم )١("يف ذلك املكان من الزمان ومن احلال دعا زكريا ربه

  
   

                                                                                          
البحر : وينظر. ١/٢٣٢: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني١/٤٢٧: ، فتح القدير١/٣٦٣= 

  .٢/٤٦٢: احمليط
 .١٣١: إعراب القرآن للنحاس: ، وينظر١/٢٤٠: معاين القرآن وإعرابه للزجاج)  ١(
أن من رأى ما تعجب وتأثّر به من لطف اهللا ورمحته ببعض عباده، فينبغي أن يبادر إىل : ويستفاد من اآلية)  ٢(

دعاء اهللا وسؤاله من فضله وهو على تلك احلال من التأثر، لعل اهللا أن جييب دعوته كما أجاب عبده 
  .زكريا عليه السالم، فإن قوة الرجاء سبب إلجابة الدعاء

أنه حيسن أن يذكَّر املبتلى ببعض األخبار والقصص يف رمحة اهللا ولطفه بعباده لينشط على : اد منهاويستف      
 . الدعاء ويعظم باهللا الرجاء
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 َاملراد باحلور يف اآليةص .  
<  Q : قال اهللا تعاىل    =   <  ;  :   9   8   7   6   5  4  3

  G   F  E  D   C  B  A   @   ?P.  
  

يزحقولني يف املسأ / ذكر ابن جمنهما فقال األول لة، ورج :  
  .وقيل كان ميسك نفسه  ،فقيل خلقه اهللا كذلك ،أي ال يأيت النساء" 

  . )١("احلصور الذي ال يأيت الذنوب :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة

  
  .ال يأيت النساءأي : حصوراً

وسعيد بن جبري، وجماهد،  وهذا مروي ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن املسيب،
  . )٢(والضحاك، وقتادة، والسدي، وابن زيد

وهو قول الفراء، وأيب عبيدة، والطربي، والزجاج، والنحاس، والواحدي، والراغب 
  . )٣(األصفهاين، والزخمشري، والقرطيب، وابن عاشور

ساء، وأصحاب هذا القول متفقون على هذا املعىن، مث اختلفوا يف سبب عدم إتيانه للن
عنهن مع قدرته،  وقيل كان ميسك نفسه ال قدرة على اجلماع، فقيل خلقه اهللا كذلك

  .وقد حكى ابن جزي القولني ومل يرجح

                               
 .١/١٥١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، تفسري ابن أيب ١٩٠: ، تفسري ابن املنذر٣/٢٩٨: ، تفسري الطربي١/١٢٠: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٢(

  .٢/٦٤٣: متحا
، معاين القرآن ٣/٢٩٨: ، تفسري الطربي١/٩٢: ، جماز القرآن١/١٥١: معاين القرآن للفراء: ينظر)  ٣(

، ١/٢٠٩: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/١٣٦: ، معاين القرآن للنحاس١/٣٤٢: وإعرابه للزجاج
  .٣/٩٣: ر والتنوير، التحري٤/٥٠: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٧٦: ، الكشاف١٢٨: املفردات
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 كان ميسك نفسهواختار مجاعة من املفسرين كالرازي والقرطيب وغريمها الثاين بأنه 
ب الستحقاق عنهن مع قدرته على اجلماع؛ ألن الكالم خرج خمرج الثناء، وهذا أقر

  . )١(الثناء؛ وألنه أبعد عن إحلاق اآلفة باألنبياء
  

  
  .الذي ال يأيت الذنوب :احلصور

  . )٢(ذكره النحاس وابن عطية والقرطيب وأبو حيان قوالً يف اآلية
  . )٣(وبه قال القاضي عياض، والسعدي

فسه عن وقال البيضاوي وأبو حيان وأبو السعود بأن احلصور الذي حبس ن
  . )٤(الشهوات، شهوة النساء وغريها

  . )٥(وقال ابن عثيمني بأنه احلاصر لنفسه عن أراذل األخالق
  . وهي أقوال متقاربة، وبعضها أعم من بعض

 
احلبس واملنع، ومنه حصر العدو، واحلصر يف الكالم، وأحصره : أصل احلصر يف اللغة

  .)٦(املرض إذا منعه
مبعىن الفاعل فهو حاصر لنفسه، ويقال تارة مبعىن املفعول فهو واحلصور يقال تارة 

                               
، معامل ١/٣١٦: ، تفسري السمعاين٤/٥٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٦٢٧: تفسري الرازي: ينظر  )١(

 .١/٣٤٩: الترتيل
، البحر ٤/٥٠: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٣٠: ، احملرر الوجيز١/١٣٦: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(

 .٢/٤٦٧: احمليط
  .١/٢١٩: ، تفسري السعدي١/١١٦: ف حقوق املصطفىبتعري الشفا: ينظر)  ٣(
 .١/٣٦٤: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٦٨: ، البحر احمليط٢/٣٦: أنوار الترتيل: ينظر  )٤(
 .١/٢٣٥: تفسري سورة آل عمران: ينظر  )٥(
 .١/٣٤٢: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٣/٢٩٨: تفسري الطربي) حصر: (معجم مقاييس اللغة: ينظر)  ٦(
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  . )١(حمصور عن الشيء
يف املراد باآلية أنه حصر نفسه، وحصره اهللا عن مجيع ما  –واهللا أعلم  –والراجح 

خيل مبراتب الكمال من احملرمات وغريها كاملكروهات، فهو فعول مبعىن فاعل باعتبار 
عىن مفعول باعتبار حصر اهللا له، فهو حمفوظ حبفظ اهللا، لنفسه، وفعول مب ×حصر حيىي 

QL     K :  ×وهو كقوله تعاىل عن يوسف    J   I   HM    P  O    N

  QP  ]وقوله  ]٢٤: يوسف Q    Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀP ]٢٩: التكویر[.  
  :وهذا أرجح لوجهني

  .خصيصأنه أعم، واألصل محل النصوص على العموم إال بدليل على الت -١
  .والثناء عليه، وهذا أكمل يف املدح ×أن السياق يف مدح حيىي  -٢

 ه القول بأنه ال يأيت النساء مع قدرته عليهن، بأن املراد ال يأتيهن على وجهويوج
يف شريعتهم هو  -وإن كان على وجه جائز -حمرم؛ إال أن يكون اعتزال النساء عامة 
فيكون حصر نفسه وحصره اهللا من النكاح املخل األكمل واألفضل فيحمل عليه حينئذ، 

Q  n : مبراتب الكمال، لكن هذا الوجه بعيد؛ فقد قال اهللا عن أفضل خلقه   m   l

t  s   r  q  p  oP ]٣٨: الرعد[.  
ملقصود أن مدح حيىي بأنه حصور او : "قال ابن كثري بعد أن ذكر قول القاضي عياض

حش الفوان ع معصومأنه  :له هو وغريهاا قه كمابل معن ؛ءالنسايأيت  ليس أنه ال
بل قد يفهم  ؛دهنن وإيالال وغشيحلالاء النسامينع ذلك من تزوجيه ب وال ،تاذورالقاو

*  +  ,    -  Q  : لاتقدم حيث قامل اء زكريالنسل له من دعاوجود    )  (  'P      

  .  )٢("بقله ذرية ونسل وع اًولد :لاكأنه ق ]٣٨: عمران آل[ 
ما القول بأنه ال يأيت النساء ألنه ال قدرة له عليهن، فهو بعيد عن سياق اآلية يف أ

                               
 .١/٥٤٠: تفسري الراغب األصفهاين: ينظر  )١(

 .٢/٣٩: تفسري القرآن العظيم)  ٢(
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  .)١( ×مدحه 

                               
ما من عبد يلقى اهللا إال ذا : "  <عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا وجاء يف حديث )  ١(

أخرجه " وإمنا ذكره مثل هدبة الثوب" :قال Q C  B Pإال حيىي بن زكريا فإن اهللا يقول  ،ذنب
، قال )١٩١(وابن املنذر يف التفسري ) ٢/٦٤٣(وابن أيب حامت يف التفسري ) ٣/٢٩٩(طربي يف التفسري ال

 .غريب جداً ويف صحته نظر) ٣/٣٨(عنه ابن كثري يف تفسريه 
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 ر بالولد  ×سبب قول زكرياشملا بQ    O  N  M  L  K  J    I

R  Q  PS  P ]٤٠: آل عمران[ .  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف جواب ذلك، ورج :  
كان له تسع  :ويقال ،ب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأتهتعج" 

فاستبعد ذلك يف العادة مع علمه بقدرة اهللا  ؛والمرأته مثان وتسعون سنة ،وتسعون سنة
  .فسأله مع علمه بقدرة اهللا واستبعده ألنه نادر يف العادة  ،تعاىل على ذلك

 . )١("لك استبعده ولذ ؛وأجيب وهو شيخ ،سأله وهو شاب :وقيل
  

  :الدراسة
ربه تعاىل أن يرزقه ولداً يرثه النبوة والعلم، فلما أجاب اهللا دعاءه  ×سأل زكريا 

QR  Q  P  O  N  M: وبشرته املالئكة بالولد قال   L   K   J    IS  P  فما
  وجه قوله هذا مع كونه سأل اهللا الولد من قبل؟
  :وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثرية 

   
ما ذكره ابن جزي، ومن قبله الزخمشري بأنه تعجب واستبعاد من حيث العادة، مع 
علمه وإميانه بقدرة اهللا تعاىل وإال ملا دعاه وسأله الولد ابتداء، فتعجبه واستبعاده مبقتضى 

عاقر ال  العادة البشرية؛ إذ يندر أن يقع مثل ذلك للناس فهو قد بلغ من الكرب عتيا وزوجته
Q  1  0تلد، وهذا كقول مرمي عليها السالم    /   .   -  ,  +   *2 P]آل عمران :

(٢)]٤٧.  
  

  .أنه قال ذلك استعظاماً وتعجباً من قدرة اهللا تعاىل
                               

 .١/١٥١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 . ١/١٥١: ، و التسهيل لعلوم الترتيل١/٢٧٦: الكشاف: ينظر  )٢(
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  .)٢(، والشوكاين، والشنقيطي)١(وهو قول ابن كثري، وزكريا األنصاري
، لكنه أحسن عبارة مع مقام  )٣(هوهو قريب من القول األول بل قد يؤول إلي

  .األنبياء؛ إذ مل يذكروا لفظ االستبعاد يف العادة
  

أنه كان بني دعائه وبني البشارة بالولد زمناً طويالً فنسي دعاءه السابق فلذلك 
  .استبعده

ستني : وذكر بعض املفسرين أنه كان بني سؤاله والبشارة بالولد أربعني سنة، وقيل
  . )٤(سأل وهو شاب، وأجيب وهو شيخ كبري: ، وقيلسنة

  . )٥(وضعف هذا اجلواب ابن عطية
Q  5  :×ويدل على ضعفه قول اهللا تعاىل عن زكريا    4   3  2    1  0  /

  7  6P ]ر  ]٤: مرمي سورةبففيه التصريح بأنه إمنا سأل اهللا على ك.  
يان سرعة إجابة دعوته يف موضعني، أيضاً يدل على ضعفه أن اهللا أتى بفاء التعقيب لب

>  Q: قال تعاىل يف سورة آل عمران   ;   :   9  8   7   6   5  4  3

  =P]وقال يف سورة األنبياء  ]٣٩: آل عمران، : Q  ²  ±  °   ̄  ®P 
  . ]٩٠: األنبياء[

                               
اشية على ، صنف حمفيت الشافعية العامل الفاضل القاضي ، د األنصاري الشافعي املصريزكريا بن حمم)  ١(

  .٩٢٦وقيل  ٩١٠، تويف سنة فتح اجلليل ببيان خفي أنوار الترتيل :يف سفر واحد مساها تفسري البيضاوي
  .٢/١٢٣٢: ، كشف الظنون٣٦٢: طبقات املفسرين لألدنه وي: ينظر      

، وفتح ٨٦: ، وفتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن لألنصاري ٢/٣٩: آن العظيمتفسري القر: ينظر)  ٢(
 .   ٤٩: ، ودفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي٢/٢٨٢: وأضواء البيان، ١/٤٢٨: القدير

  .٢/٤٦٩: البحر احمليط: ينظر)  ٣(
، والتسهيل ٢/٤٦٩: ، والبحر احمليط ٤/٥١: ، واجلامع ألحكام القرآن ٣/١٦٢٨: تفسري الرازي: ينظر)  ٤(

 . ١/١٥١: لعلوم الترتيل

 .١/٤٣١: احملرر الوجيز: ينظر)  ٥(
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من  أنه قال ذلك بسبب وسوسة الشيطان له بأن الصوت الذي مسعه ليس من اهللا، بل

الشيطان فقال ذلك مستثبتاً يف أمره، ليتقرر عنده بآية تدل على أنه صوت املالئكة ال 
_  Q: صوت الشياطني، ولذلك قال بعدها   ^  ]  \`  P.  

  .)١(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، والسدي
يا زكريا إن الصوت الذي  :ملا مسع النداء جاءه الشيطان فقال له: " قال ابن عباس

اهللا أوحاه إليك كما  ولو كان من ،إمنا هو من الشيطان سخر بك ،من اهللامسعت ليس 
من أين يكون  :يقول  Q   M  L  K  J Pوقال  ،فشك مكانه ،غريه من األمريوحي إليك 

QR  Q  P  O  NS  P ")٢(. 
  . )٣(وهو قول الطربي مع جتويزه للجواب اخلامس

ألنّ األنبياء ال يلتبس  ؛هذا نظر  وعندي يف" : عاشور مضعفا هذا القول ابن قال 
  . )٤("عليهم اخلطاب الوارد عليهم من اهللا ويعلمونه بعلم ضروري

  .وما قاله ابن عاشور وجيه، وظاهر هذه القصة أا مما نقل عن بين اسرائيل 
 Q  M  L  K  J    IP: أن زكريا عليه السالم قال: ويشهد لضعف هذا القول أيضاً

  .ولو كان شاكاً كما قالوا خلاطب مصدر الصوت ومل خياطب ربه فخاطب ربه تعاىل،
  

أن استفهامه استفهام استعالم واستخبار عن كيفية وطريقة حدوث ذلك؛ ألنه ال 
  .يدري هل يأتيه اهللا بالولد من زوجه العاقر، أو يأمره بأن يتزوج شابة، أو يردمها شابني

هذا تأويل : " ، واستحسنه ابن عطية فقال)١(ملفسرينوقد ذكر هذا اجلواب كثري من ا

                               
  .٢/٦٤٥: ، واملستدرك على الصحيحني٢/٦٤٤: ، وتفسري ابن أيب حامت٣/٣٠٢: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .مل خيرجاههذا حديث صحيح على شرط مسلم و: وقال احلاكم. ٢/٦٤٥: املستدرك على الصحيحني  )٢(
  .٣/٣٠٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
 .٣/٩٤: التحرير والتنوير  )٤(
 =،١/٣١٦: ، وتفسري السمعاين ١/٣٩١ :، والنكت والعيون١/٣٩٥: معاين القرآن للنحاس: ينظر مثالً)  ١(
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  .)١("حسن يليق بزكريا عليه السالم
وممن قال به الواحدي، والسعدي، وهو ظاهر كالم ابن عاشور مع القول الثاين، 

  . )٢(وجوزه الطربي
  

  . أنه قاله على سبيل التواضع
  .)٣(وأنا على هذا الكرب وزوجيت عاقر بأي مرتلة استوجبت البشارة بالولد: واملعىن 

  
  .أنه من باب طلب التلذذ بسماع البشارة مرة أخرى

العبد إذا كان يف غاية االشتياق إىل شيء فطلبه من السيد ، مث إن   " :قال الرازي
ال السائل بسماع ذلك الكالم ، فرمبا أعاد السؤ السيد يعده بأنه سيعطيه بعد ذلك ، فالتذَّ

بسماع تلك اإلجابة مرة أخرى ، فالسبب يف إعادة  فحينئذ يلتذّ ،ليعيد ذلك اجلواب
  . )٤("كالم حيتمل أن يكون من هذا البابزكريا هذا ال

  
  .أنه قاله تثبتاً 

بأن اإلنسان ناقص يف اإلدراك والعلم، حيتاج إىل : " وهو قول ابن عثيمني، وعلّل له
ال شك أنه يؤمن إمياناً كامالً بأن اهللا حييي املوتى ومع  ×وإبراهيم . ورشيء يثبت له األم

"  #    $  %  &  '  )Q : ذلك قال   !)  ,    +   *-    1  0  /  .

                                                                                          
، ودفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ١/٣١٢: ، وزاد املسري ١/٣٤٩: ومعامل الترتيل= 

  . ٤٩ :للشنقيطي
 .١/٤٣١: احملرر الوجيز)  ١(
: ، وتفسري الطربي٣/٩٣: ، والتحرير والتنوير١/٢١٩: ، وتفسري السعدي١/٢٠٩: الوجيز: ينظر ) ٢(

٣/٣٠٢.  
 .٤/٥١: ، واجلامع ألحكام القرآن١/٣١٦: ، وتفسري السمعاين١/٣٩٥: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٣(
 .٣/١٦٢٩: تفسري الرازي)  ٤(
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23 P ]١("، ألنه ليس اخلرب كاملعاينة ]٢٦٠: البقرة(.  
وهو قريب من اجلواب الرابع يف طلب التثبت إال أن سبب التثبت خيتلف، فاملراد 
بالتثبت يف هذا القول زيادة االطمئنان مع وجود التصديق؛ أما يف اجلواب الرابع فهو تثبت 

  . بسبب الشك
 

هو اجلواب الثاين، واخلامس ، والثامن، وال  -واهللا أعلم  –أظهر هذه األجوبة 
تعارض بينها، فهو استفهام تعجب من قدرة اهللا تعاىل على خرق العادات من ناحية، 

تفهام استعالم عن الكيفية والطريقة اليت سيأتيه اهللا الولد ا لزيادة االستيضاح والتثبت واس
  .كما فعل إبراهيم عليه السالم املراد به االطمئنان من ناحية أخرى

إما ال يسلم من  –عدا اجلواب األول إذ هو قريب جدا من الثاين  -وبقية األجوبة 
 ثالث والرابع ، وإما ال خيلو من تكلف، وظاهر السياقمعارضة كما بينته، وهو اجلواب ال

 .ال يدل عليه كما يف اجلواب السادس والسابع

                               
 .١/٢٤٤:  سورة آل عمرانتفسري)  ١(



 

 
 

 

 

  148 
 

األقالم يف قوله تعاىلب املراد: Q   ¶  µ  ´  ³  ²        ±  °
¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧    ¿P.  

  
يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  

  .زالمهم وهي قداحهم أ :أي" 
عليها  اقترعوا ا على كفالة مرمي حرصاً ،األقالم اليت كانوا يكتبون ا التوراة :وقيل

 . )١("يف كفالتها وتنافساً
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على أقوال

  
  .)٢(هي السهام والقداح، فاملعىن إذ يلقون سهامهم: األقالم هنا
  .)٣(قتادة، وعطاء وهو قول

  . )٤(الطربي، والسمعاين، والبغوي، والزخمشري: وممن اختاره من املفسرين
أبو عبيدة، والزجاج، والراغب األصفهاين، وحممد بن أيب : ومن أهل املعاين والغريب

  . )٦()٥(بكر الرازي، وعبد الباقي اليماين

                               
  .١/١٥٢:  التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
احمليط يف : ينظر. األزالم هي القداح وهي السهام اليت تجال بني القوم عند االقتراع، وتسمى أيضاً األقالم)  ٢(

وغريب ) مزمل، قدح، قل( اللغة، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة، واحملكم واحمليط األعظم، املواد التالية 
  .٢/٢٥٤: احلديث للخطايب

 . ٣/٦٤٩:، وتفسري ابن أيب حامت ٣/٣١٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
: ، والكشاف١/٣٥٢: ، ومعامل الترتيل١/٣١٨: ، وتفسري السمعاين٣/٣١٣: تفسري الطربي: ينظر) ٤(

١/٢٧٧.  
أقام  ،من أعيان األدباء نظما ونثرا ،رعاإلمام األديب البا ،اليماين عبد الباقي بن عبد ايد بن عبد اهللا)  ٥(

مطرب السمع  :له تواليف منهاا، س مث استقر بالقدس ودر ،زل وصودرمث ع ،باليمن مدة وويل الوزارة
تويف بالقاهرة سنة ثالث ، ومنها لقطة العجالن املختصر من وفيات األعيان ،يف شرح حديث أم زرع

 .٣/١٠٢: ، الدرر الكامنة٣/٢٦: عية البن قاضي شهبةطبقات الشاف: ينظر  .وأربعني وسبعمائة
، وتفسري غريب القرآن ٤١٢: ، واملفردات١/٣٤٦: ، ومعاين القرآن وإعرابه١/٩٣: جماز القرآن: ينظر)  ٦(

  .٨٥: ، والترمجان عن غريب القرآن لعبد الباقي اليماين٤٦٦: حملمد بن أيب بكر الرازي
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أيهم يكفل مرمي على وهي قداح جعلوا عليها عالمات يعرفون ا "  :قال الزجاج
جهة القرعة، وإمنا قيل للسهم القلم ألنه يقْلَم أي يبرى، وكل ما قطعت منه شيئاً بعد 
شيء فقد قلمته، من ذلك القلم الذي يكتب به؛ إمنا سمي ألنه قد قُلم مرة بعد مرة، ومن 

  . (١)"هذا قلّمت أظافري
وكعب  ،لشيء الصلب كالظفرالقص من ا :ملْأصل القَ : "وقال الراغب األصفهاين

ومجعه  ،وبالقدح الذي يضرب به ،ص ذلك مبا يكتب بهوخ...والقصب ،الرمح
  .(٢)"أقالم

فأما أن  : "على هذا القول اعتراضاً غري جمزوم به فقاال وأورد النحاس والقرطيب
جيوز  إال أنه ،ألن هذه هي األزالم اليت ى اهللا عز وجل عنها ؛تكون األقالم القداح فبعيد

  . )٣("أن يكونوا فعلوا ذلك على غري اجلهة اليت كانت اجلاهلية تفعلها
  

  .األقالم املعروفة اليت يكتب ا
  .)٤(وهو قول ابن جريج، وعزاه السيوطي اهد

. )٥(واختاره النحاس، وابن اجلوزي، والقرطيب، وأبو حيان، والشوكاين، وابن عاشور
  .)٦(رونسبه الرازي للجمهو

  .وعينها أكثر هوالء املفسرين باألقالم اليت يكتب ا التوراة، وأطلقها آخرون
وجعل اليهود االقتراع  ،فكان أهل اجلاهلية يستقسمون باألزالم: " قال ابن عاشور

                               
 .١/٣٤٦: معاين القرآن وإعرابه  )١(

  .١/٤١٢:املفردات يف غريب القرآن   )٢(

 .٤/٥٥: ، واجلامع ألحكام القرآن١/٣٧٦: إعراب القرآن)  ٣(

  .عند عبد بن محيد ٣/٥٤٤: ، والدر املنثور٣/٦٤٩:تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٤(
 ، واجلامع١/٩١: ، وتذكرة األريب يف تفسري الغريب البن اجلوزي١/٣٧٦: إعراب القرآن: ينظر) ٥(

 .٣/٩٦: ، والتحرير والتنوير١/٤٢٩: ، وفتح القدير٢/٤٧٩: ، والبحر احمليط٤/٥٥: ألحكام القرآن

 .٣/١٦٣٥: تفسري الرازي: ينظر)  ٦(
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. رجاء أن تكون بركتها مرشدة إىل ما هو اخلري دراساملباألقالم اليت يكتبون ا التوراة يف 
مال القرعة يف اإلسالم إالّ مواضع متييز احلقوق وليس إلع ،شعار اإلسالموليس هذا من 

  .)١("املتساوية من كل اجلهات
وقوع لفظ القلم على هذه األشياء وإن كان  : "عن بعض العلماء قوله ونقل الرازي

أوجب اختصاص القلم ذا الذي  الظاهر إال أن العرف ؛صحيحاً نظراً إىل أصل االشتقاق
  .   )٢("ه ، فوجب محل لفظ القلم عليهيكتب ب

  
  .عصيهم: أن املراد

  . )٣(وهو قول الربيع بن أنس
  . )٤("وهذه كلها تقلم: " قال ابن عطية معلقاً على األقوال يف املسألة

 
هو أحد القولني األولني، فأنت إذا حلظت معىن اإللقاء وعادة  -واهللا أعلم  –الراجح 

مع صحة تسمية  –ولعل اهللا خاطبهم مبا يعرفون من اإللقاء  –رب يف إلقاء القداح الع
  .القداح أقالماً يف اللغة تقوى القول األول

 وإذا نظرت إىل لفظ األقالم، وكون الغالب على إطالقه لدى الناس ألقالم الكتابة
ه، وألنه املراد يف تقوى القول الثاين، وإليه أميل محالً للفظ على األغلب من استعمال

، مع وضوح معىن اآلية لدى املخاطبني بأنه إلقاء )٥(إطالق القرآن يف غري هذا املوضع

                               
 .٣/٩٦: التحرير والتنوير)  ١(
 .٣/١٦٣٥: تفسري الرازي)  ٢(
 .٣/٦٤٩:تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٣(
 .١/٤٢٥: احملرر الوجيز)  ٤(

Q       Ô : تعاىلوهو قوله )  ٥(   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î  Í   Ì   Ë   Ê  É       È  Ç  Æ  Å

ÕP )٢٧: لقمان (وقوله : QYZ     ]  \  [P  )وقوله )١: القلم : Q      \  [  Z  Y  X   W  V

  ]P )وهذه هي كل املواضع اليت ورد فيها ذكر القلم .)العلق.  
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  .اقتراع
 االقتراع )١(جعلت من عادا عند االقتراع اليهودولو صح ما ذكره ابن عاشور بأن 

ا التوراة يف امل ما هو اخلريدراس رجاء أن تكون بركتها مرشدة إىلباألقالم اليت يكتبون  
فهو خمالف للتوحيد  ×فهو مرجح آخر للقول الثاين، لكن بعيد جدا أن يصنع ذلك زكريا

  .من جهة ختصيص أقالم التوراة عند االقتراع اعتقاداً أن بركتها ستكشف األحق بالقرعة
وعلى كلٍ فمعىن اآلية واضح ال يتغير على أيٍ من األقوال املذكورة، فاملقصود أم 

  .ا أيهم يكفل مرمي ورضوا بالقرعة للفصل بينهمتنازعو
 

  

                               
 .االقتراع هكذا فهمت من قوله بأا عادة اليهود عند)  ١(
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 عيسى عن  تعاىل املراد بالكهل يف قول اهللا×:  Q   $  #  "  !

'   &  %     (P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
   .ففيه إعالم بعيشه إىل أن يبلغ سن الكهولة ،ويكلمهم أيضا كبرياً" 
   .أوله ثالث وثالثون سنةو

  .)١(" أربعون :وقيل
  

  :الدراسة
مث ذكر اخلالف يف أول سن الكهولة فذكر كبرياً ، : بين ابن جزي أن معىن كهالً

  .قولني يف ذلك
وقد اختلف أهل التفسري، وأهل اللغة يف تعريف الكهل وحتديد عمره، فذكر بعضهم 

  .التعريف بني الوصف والعمرأوصافه، وذكر بعضهم عمره، ومجع آخرون يف 
  : وسأورد أقواهلم مرتبة على الوفاة مث أعود لتوجيهها

  .)٢("إذا اجتمع: " يعين Q % P: فقال ابن عباس
  .)٣("احلليم: الكهل: "وقال جماهد

وإمنا الكهل عند  ،هذا ال يعرف يف اللغة: " واعترض النحاس على قول جماهد فقال
مث شاب  ،قال بعضهم يقال له حدث إىل ست عشرة سنةو ،أهل اللغة من ناهز األربعني

  .)٤("مث يكتهل يف ثالث وثالثني ،إىل اثنتني وثالثني سنة
وذكر أبو حيان وابن حجر بأن األمر ليس كما فهم النحاس؛ بل هو تفسري بالالزم؛ 

                               
 .١/١٥٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .٤٧/٣٤٨: تاريخ مدينة دمشق البن عساكر: ينظر)  ٢(
 .٢/٦٥٢: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٣(
 .١/٣٧٨: إعراب القرآن)  ٤(
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  .)١(الكهل يقوى عقله وإدراكه وجتربتهألن 
  .)٢("ي جاوز الثالثني، ورأيت له بجالةالذ: " وقال اخلليل بن أمحد يف تعريف الكهل

  . )٤(هو ابن ثالث وثالثني سنة: )٣(وقال ابن األعرايب
ومثله قال السمعاين، والقرطيب، وزاد . فوق الغالم ودون الشيخ: وذكر الطربي بأنه

  . )٥(وهو ابن أربع وثالثني: السمعاين
ثني، ووخطَه الذي انتهى شبابه، وجاوز الثال: " وقال ابن عزيز السجستاين

  .)٦("الشيب
  .)٧("ابن األربعني أو ما قارا: يقال اكتهل النبات إذا مت، والكهل: "وقال النحاس

وقيل له حينئذ كَهل : " بأنه من استكمل ثالثاً وثالثني سنة، وقال :وقال األزهري
وقال  ،قد اكتهل: كذلك يقال للنبات إذا متَّ طولهو ،شبابه وكمالِ قوته النتهاء

  : يصف نباتاً  )٨(األعشى
  

                               
  .٦/٤٨٢: ، وفتح الباري٢/٤٨٣: البحر احمليط : ينظر)  ١(

 ) .كهل: (العني)  ٢(

يد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري ، اإلمام ، العالمة ، حجة العرب ، من أئمة أبو ز: ابن األعرايب)  ٣(
عىن أبا . مسعت الثقة: كان سيبويه إذا قال : األدب واللغة ، كان يرى رأي القدرية ، قال ابن األنباري 

  ) .٣/٩٢: ، واألعالم ٩/٤٩٤: سري أعالم النبالء : انظر . ( هـ ٢١٥تويف سنة .  زيد

 ).كهل: (ذيب اللغة لألزهري: ظرين)  ٤(

 .٤/٥٨: ، واجلامع ألحكام القرآن١/٣٢٠: ، وتفسري السمعاين٣/٣١٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

وقال ). وخط: (الصحاح: ينظر. خالطه: أي : ووخطه الشيب. ٣٧٩: نزهة القلوب يف تفسري الغريب)  ٦(
  . ٣/١٦٣: روح املعاين: ينظر. يبويقال ملن الحت فيه أمارات الكرب وخطه الش: األلوسي

: تعدى مرحلة الثالثني ووصل األربعني سنة ألنه قال: أي - حسب فهمي –ومعىن جاوز الثالثني        
 .ووخطه الشيب، وهذا ال حيصل يف الغالب إال يف عمر األربعني

 .١/١٣٩: معاين القرآن)  ٧(

 .٢٨٠: ديوان األعشى الكبري: ينظر)  ٨(
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رِقش منها كوكب الشمس كضاحي  
  

  .  )١("مؤزر بِعميمِ النبت مكْتهِلُ   
  

  
  

                                        

أو اجتماع  ،الكاف واهلاء والالم أصل يدل على قوة يف الشيء: " وقال ابن فارس
ويقولون للرجل اتمع إذا  ،بذلك لقوته يمني الكتفني سمن ذلك الكاهل ما ب ،جبلة

  .)٢("وامرأة كهل ،كهل :وخطه الشيب
الذي جاوز الثالثني ووخطه : الكهل من الرجال: " وقال اجلوهري يف الصحاح

  .)٣(ومثله قال صاحب املصباح املنري" أي مت طوله، وظهر نوره: الشيب، واكتهل النبات
، وكذا قال صاحب "من وخطَه الشيب: الكهل: " ليبوقال الراغب والسمني احل

  .)٤(ورأيت له جبالة: اللسان وزاد
  . )٥("الكهولة من األربعني إىل اخلمسني: " وقال ابن عطية

ما اجتمع قوته، وكمل شبابه، وهو مأخوذ من قول : الكهل يف اللغة: " وقال الرازي
  . )٦("اكتهل النبات إذا قوي: العرب

  .)٧("من زاد على الثالثني سنة إىل األربعني: " ثريوقال ابن األ
اثنان : وقيل . وأوهلا ثالثون ، هو من بلغ سن الكُهولة : والكهل : " وقال ابن عادل

  . أربعون : وقيل  .ثالث وثالثون:  وقيل .وثالثون 

                               
يضاحك الشمس ، معناه يدور معها، : قوله : "وشرح األزهري البيت فقال) كهل : ( لغةذيب ال)  ١(

: معظم النبات ، والشرق الريان املمتلىُء ماًء ، واملؤزر: حسن له ونضرة ، والكوكَب ومضاحكته إياها
املتناهي : أراد باملكتهل: وقال الرازي". احلسن النبات الكَثيف: الذي صار النبات كاإلزار له ، والعميم

  .٣/١٦٤١: تفسري الرازي: ينظر. يف احلسن
 ).كهل: ( معجم مقاييس اللغة)  ٢(
 ).كهل: ( الصحاح للجوهري، واملصباح املنري للفيومي)  ٣(
 ).كهل: (ولسان العرب. ٣/٥٠٦: وعمدة احلفاظ. ٤٤٤: املفردات)  ٤(
 .٢/٢٥٧: احملرر الوجيز)  ٥(
 .٣/١٦٤١: تفسري الرازي)  ٦(
 .٣/١٨٤: النهاية يف غريب احلديث واألثر)  ٧(
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  . )١("مث يدخل يف سن الشيخوخة . ستون : وقيل . مخسون : وآخرها 
  . )٢(هو ما بني الشاب والشيخ: لشوكاين واأللوسيوقال ا

  
 اجتماع ومتام: يتبني أن أصل كلمة كهل يدل على  من خالل عرض أقوال العلماء

  .وقوة 
  .اتمع التام القوي: والرجل الكهل هو

وأقوال العلماء اآلنفة يف تقدير عمره ووصف حاله كلها داخلة حتت هذا األصل، 
نهم توافر هذه األوصاف يف جسد اإلنسان قال بأن عمر الكهل ثالثني فلعل من حلظ م

  .سنة أو بعدها بقليل
ومن حلظ منهم توافر هذه األوصاف يف جسد اإلنسان وعقله كليهما قال بأن عمر 

وخطه الشيب : الكهل أربعني سنة أو ما قارا، أو وصفوه بوصف يشعر بذلك كقوهلم
  .يكون إال يف األربعني وحنوها غالباً ورأيت عليه بجالة؛ فإن هذا ال

أنه ال يبعد أن يكون معىن االجتماع الذي دل عليه أصل : وتوجيه آخر ألقوهلم
الكلمة يشري إىل اجتماع حال الرجل عموماً، ومن ذلك اجتماع متام القوة البدنية والعقلية 

لثالثني لديه قوة لدى اإلنسان، وهذا يكون بني سن الثالثني واخلمسني؛ فإن الرجل قبل ا
 بدنية ومل يكتمل عقله بعد، وهو بعد اخلمسني لديه قوة عقلية ناضجة لكن جسده دب
فيه الضعف، ومن ثَم أُطلق على هذه املرحلة وصف الكهولة، فمن حلظ من العلماء بداية 
اجتماعهما قال بأن سن الكهل ثالثني أو بعدها بقليل، ومن حلظ متام اجتماعهما وكماله 

  .واهللا أعلم. بأنه يف األربعني وحنوها أو وصفه مبا يدل على هذا العمر قال
  
 

                               
 .٥/٢٣٠: اللباب يف علوم الكتاب)  ١(

 .٣/١٦٣: روح املعاين، و١/٤٣٢: فتح القدير: ينظر)  ٢(
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  املراد بالكتاب يف قوله تعاىل عن عيسى×  : Q  D  C

G  F  E     HP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
   .نسج :هناالكتاب " 

  . )١("اخلط باليد :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .)٢(جنس الكتاب: املراد بالكتاب هنا

وجيوز أن يكون الكتاب مبعىن ...والكتاب مراد به الكتاب املعهود : "قال ابن عاشور
 .)٣("الكتابة

  .(٤)هليةإلاملراد جنس الكتب اعن كثري من املفسرين أن  ونقل األلوسي
هذه دعوى ال : " ورده ابن عطية وقال. ن املراد كتاب مرتّل مل يعينبأ: وقال بعضهم

  . )٥("حجة عليها
  

  .أي الكتابة واخلط باليد: الكتاب 
، والطربي، والواحدي، والسمعاين، والبغوي،  )٦(وهو قول ابن عباس، وابن جريج

                               
 .١/١٥٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .٢/٤٨٤: لبحر احمليط، وا٤/٦٠: ، واجلامع ألحكام القرآن١/٣١٨: زاد املسري: ينظر)  ٢(
 .٣/١٠٠: التحرير والتنوير)  ٣(
 .٣/١٦٦: روح املعاين: ينظر)  ٤(
 .١/٤٣٨: احملرر الوجيز: ينظر)  ٥(
 .٢/٦٥٣: ، وتفسري ابن أيب حامت٣/٣٢١: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(
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  . )١(وابن عطية، والرازي، وابن كثري، والسيوطي، والشوكاين
  ".فهو مصدر كتب يكتب "  :قال ابن عطية

ومجع ابن عثيمني بني القولني فذكر بأنه ال تنايف بينهما، علّمه الكتابة فكتب، وعلّمه 
وعطف التوراة من باب عطف اخلاص على العام . الكتب السابقة، وعلّمه التوراة واإلجنيل

  .)٢(لشرفه
 

فاللفظ حيتمل القولني وال  -واهللا أعلم  –ر ما قاله ابن عثيمني رمحه اهللا هو الظاه
  .تعارض بينهما

 

                               
: لترتيل، ومعامل ا١/٣٢٠: ، وتفسري السمعاين ١/٢١١: ، والوجيز٣/٣٢١: تفسري الطربي: ينظر  )١(

،  ٢/٤٤: ، وتفسري القرآن العظيم٣/١٦٤٣: ، وتفسري الرازي١/٤٣٨: ، واحملرر الوجيز١/٣٥٣
 . ١/٤٣٣: ، وفتح القدير٥٦: وتفسري اجلاللني

 .١/٢٧٧: تفسري سورة آل عمران: ينظر)  ٢(
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حكاية عن احلواريني املراد بالشاهدين يف قول اهللا تعاىل:  Q   #  "    !

  )   (  '  &  %  $  *P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .أي مع الذين يشهدون باحلق من األمم" 

 . )١("ألم يشهدون على الناس >مع أمة حممد :  وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
، ويشهدون لك بالوحدانية ولرسلك مع الذين يشهدون باحلق من األمم :املراد

  .صلوات اهللا عليهم بالصدق
ي، والبغوي، وابن عطية، وهو قول كثري من املفسرين كالطربي، والزجاج، والواحد

  . )٢(والسيوطي، والسعدي، وابن عاشور، وابن عثيمني
  

  .ألم يشهدون على الناس >مع أمة حممد 
وشهدوا للرسل أم قد  ،شهدوا له بالبالغ ،وأمته >حممد  مع"  :ابن عباسقال 

  .)٣("بلغوا

                               
  .١/١٥٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: ، ومعامل الترتيل١/٢١٢: ، والوجيز١/٣٥٢: رابه، ومعاين القرآن وإع ٣/٣٣٧: تفسري الطربي: ينظر  )٢(

، والتحرير  ١/٢٢١: ، وتفسري السعدي ٥٧: ، وتفسري اجلاللني ١/٤٤٣: ، واحملرر الوجيز١/٣٥٨
 .  ١/٣٠٧: ، وتفسري سورة آل عمران البن عثيمني ٣/١٠٦: والتنوير

 ٢/٣٤٣: ملستدرك على الصحيحني، وا٢/٦٦٠: ، وتفسري ابن أيب حامت ٢١٨: تفسري ابن املنذر: ينظر)  ٣(
 . صحيح اإلسناد: واللفظ له وقال
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كثري يف بيان اآلية بإيراد  واختاره األلوسي، وهو ظاهر كالم القرطيب، واكتفى ابن
  .)١(قول ابن عباس

:  Q : قال اهللا تعاىل ،ألم هم املخصوصون بأداء الشهادة: " قال الرازي

E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;P"(٢) .  
 ألم آخر األمم، >فالشهادة املطلقة ليست ألحد إال ألمة حممد : "قال ابن عثيمني

وعلى مجيع األمم، والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا فهم شهداء على مجيع الرسل 
  . )٣("شهداء إال على من سبقهم فقط

  
 :ليت شهدت مع املالئكة لك بالوحدانية كما يف قوله تعاىلاجعلنا من الفرقة ا :املراد 

Q?   >   =  <  ;  :      9   8   7      6   5   4@     E   D    C   B    A
FP ]١٨: اآلية: مرانآل ع[.  

  .فهو سؤال هللا أن جيعلهم من أهل العلم العارفني به.  (٤)وهو قول البقاعي
وهذا القول يرجع للقول األول عند من يرى أن املراد بأهل العلم يف اآلية هم 

  .املؤمنون كلهم
  

  .مع األنبياء صلوات اهللا عليهم: املراد
\  Q  :قال تعاىل ألن كل نيب شاهد على أمته، كما   [  Z  Y

   ^   ]P    ](٥)  ]٦: آية: األعراف. 

                               
 .  ٢/٤٦: ، وتفسري القرآن العظيم ٤/٦٣: ، واجلامع ألحكام القرآن ٣/١٧٧: روح املعاين: ينظر)  ١(

 .١٤٣: ، واآلية من سورة البقرة٣/١٦٥٢: تفسري الرازي)  ٢(

 .١/٣٠٦: تفسري سورة آل عمران البن عثيمني: ينظر)  ٣(

 .٣/١٦٥٣: ، وتفسري الرازي٢/٩٧: نظم الدرر: ينظر)  ٤(

 . ٢/٤٩٥: ، والبحر احمليط١/٣٢١: ، وزاد املسري١/٢٨٠: الكشاف: ينظر)  ٥(
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  :هو القول األول لوجهني - واهللا أعلم  –الراجح 

 : تناسبه مع موضوع اآلية فقد قالوا قبل دعائهم بأن يكونوا مع الشاهدين .١

Q &   %   $   #   "    !P  يف   ×وتناسب آخر مع قوهلم لعيسى
Q  Ñ :ااآلية اليت قبله   Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë   Ê   É

   Ó  ÒP على إسالمهم مث سألوا اهللا أن  ×عيسى  فأشهدوا
  .يكتبهم مع الشاهدين له بصدق رسالته

أنه األقرب لعموم اآلية؛ فإن يف األقوال الباقية تعييناً يفتقر للدليل، وإن كان  .٢
 >بنبينا حممد ملا بشرهم  ×بعضها حمتمال كالقول الثاين؛ إذ حيتمل أن عيسى 

أخربهم ذه املزية ألمته فسألوا اهللا أن يكونوا معهم من الشاهدين، لكنـه  
 . يبقى احتماالً حيتاج للدليل للجزم به

أما القول بأن هذه األمة هي املخصوصة بأداء الشهادة فال يسلّم؛ إذ ال دليل على 
القـول الثالـث   التخصيص بل وردت األدلة بإثبات الشهادة لغريهم كما يف أدلة 

ال أا خمصوصة بأداء  أدق فالشهادة املطلقة هلذه األمة /والرابع، وتعبري ابن عثيمني 
  .الشهادة دون غريها

ويكون معىن اآلية على ذلك أم سألوا اهللا أن يكتبهم مع الشاهدين باحلق من األمم  
ها، وفيه ضمناً يف الدنيا واآلخرة، فهو دعاء بأن ينالوا شرف محل شهادة احلق وأداء

 .طلب الثبات على احلق حىت املمات على حالة ترضي اهللا تعاىل
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 املراد بـ  Q     A  @P  يف قوله تعاىل:  Q  8   7   6   5  4  3

G   F  E     D  C  B       A  @  ?  >   =  <   ;  :   9H  
  R  Q   P        O   N  M  L   K  J  IP  .  

  

  : يف املسألة نيقول / جزيذكر ابن 
  .أم املسلمون :  األول
هم النصارى ، والذين كفروا اليهود ؛ وعلى هذا القول فاآلية خمربة عن عزة :  الثاين

  .)١(ورجح القول األول. النصارى على اليهود ، وإذالهلم هلم 
  

  :الدراسة
 

.هم املسلمون  
،  )٢(س ، واحلسن ، وقتادة ، وابن جريجوإليه ذهب النعمان بن بشري ، والربيع بن أن

  .)٣(والطربي، والواحدي، والزخمشري، والرازي، والقرطيب، وأبو حيان، وابن كثري
بعد اإلسالم  يقصرون املراد يف اآلية - )٤(عدا القرطيب –والظاهر أن هؤالء املفسرين 

  .على املسلمني فقط ، أما قبله فالنصارى املوحدون داخلون يف اآلية 
فهم الذين كانوا يؤمنون بأنه  ؛ فأما الذين اتبعوا املسيح عليه السالم"  :ل الرازيقا

  .)٥(" وأما بعد اإلسالم فهم املسلمون ،عبد اهللا ورسوله

                               
  .١/١٥٤: التسهيل لعلوم الترتيل: انظر ) ١(
  . ٢/٦٦٢: ، وتفسري ابن أيب حامت ٣/٣٤١: تفسري الطربي: انظر ) ٢(
،   ٨/٦١: ، تفسري الرازي ١/٣٩٤: ،  الكشاف ١/٢١٣: الوجيز :  ، ٣/٣٤١: تفسري الطربي: انظر ) ٣(

  .  ٢/٤٨: ،  تفسري القرآن العظيم ٢/٤٩٧: ،  البحر احمليط ٤/٦٦:اجلامع ألحكام القرآن
  . اتبعوك يا حممد : أي  حيث جعل اخلطاب لنبينا حممد  ) ٤(
وتفسري  ،١/٢٤٨:تفسري السعدي: ظران. وبنحوه قال السعدي وابن عثيمني.  ٨/٦١ :تفسري الرازي ) ٥(

  . ١/٣٢٣:سورة آل عمران البن عثيمني
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  : )١(اآلتيةدلة األواستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه ب
واتبعـوه يف أصـل اإلسـالم ،     أن املسلمني وافقوه على دين التوحيـد ،  )١

 .رائع وإن اختلفت الش
 ،كان مـن آمـن بـه يـؤمن بـاهللا     > هللا حممدا ملا بعث ا: " قال ابن كثري )٢

ا هم أتبـاع كـل نـيب    فكانو ،على الوجه احلق ، ورسله، وكتبه، ومالئكته
 ،خـامت الرسـل   ،إذ قد صدقوا الرسـول الـنيب األمـي   على وجه األرض؛ 

 ،الذي دعـاهم إىل التصـديق جبميـع احلـق     ،وسيد ولد آدم على اإلطالق
، مـع  أم على ملتـه وطريقتـه   الذين يزعمون انوا أوىل بكل نيب من أمتهفك
 .)٢(" قد حرفوا وبدلوا ما

ـ   أن النصارى  )٣ فهـم   ؛ ة عيسـى  وإن أظهروا مـن أنفسـهم موافق
 أنـه  دل علـى العقل يو النقل من حيث أن صريح ؛خيالفونه أشد املخالفة

ه حقـا مـن ادعـاه    ، فواهللا ما اتبعيرضى بشيء مما يقوله هؤالء اجلهال ال
قـال رسـول    :هريرة رضي اهللا عنه قـال ربا ، ويف الصحيحني عن أيب 

والَّذي نفِْسـي بيـده لَيوشـكَن أَنْ ينـزِلَ     " -صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 
 يكُماف    ـعضيو زِيـرنـلَ الْخقْتيو يبلالص كِْسرقِْسطًا فَيا مكَمح ميربن م

 .)٣(" ويفيض الْمالُ حىت لَا يقْبلَه أَحد ةَجزيالْ
األدلة املؤكدة النتصار أهل اإلسالم على من عداهم من أهل األديان، وهي  )٤

>  =  <    ?  Q  :كثرية مشهورة، ومنها على سبيل املثال قول احلق تعاىل

  J  I  H    G  F   E  D  C  B   A   @
S  R  Q   P  O     N  M  L  K  U  TV       X   W

                               
، وتفسري القرآن ٨/٦١: ، وتفسري الرازي١/٣٩٤: ، والكشاف١/٣٢٥: تفسري السمعاين: انظر  ) ١(

  .  ١/٣٤٥: ، وفتح القدير٢/٤٨: العظيم
  . ٢/٤٨: تفسري القرآن العظيم  ) ٢(
  ).١٥٥رقم ( ١/١٣٥: ومسلم) ٢١٠٩رقم ( ٢/٧٧٤: أخرجه البخاري: متفق عليه  ) ٣(
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[      Z  Y\     d  c  b  a  ̀    _  ̂   ]P ]النور[ .  
   

  .هم النصارى فوق اليهود 
فليس بلد فيه أحد من  ،النصارى فوق اليهود إىل يوم القيامة"  :قال ابن زيد

  .)١("هم يف البلدان كلها مستذلون ،النصارى إال وهم فوق يهود يف شرق وال غرب
إىل أن النصارى فوق الكفار، واملسلمون فوق اجلميع،  هب احلسن البصريوذ
املسلمون من  :الـق ،جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة: " فقـال
  .)٢("فوقهم 

من آمن بنبوته من املسلمني : ولعله مراد البيضاوي، والسيوطي؛ حيث قاال بأن املراد 
  .)٣(والنصارى

أو لكل طوائف  ،وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار: "  ينقال الشوكا
 ؛كما تفيده اآليات الكثرية ،ال ينايف كوم مقهورين مغلوبني بطوائف املسلمني ،الكفار

  .)٤(" مستعلية عليها ،قاهرة هلا ،بأن هذه امللة اإلسالمية ظاهرة على كل امللل
   

بدليل سياق اآلية؛ فهي يف  اخلطاب يف اآلية لعيسى أن  - واهللا أعلم  –الراجح 
  .عيسى ال حممد عليهما سالم اهللا، وهو رأي مجهور املفسرين كما سبق 

واملراد بالذين اتبعوه هم النصارى املوحدون قبل اإلسالم، أما بعده فإن أتباعه حقا 
اتباعه؛ فقد بشر و يقتضي اإلميان بنبينا  هم املسلمون؛ ألن األتباع احلق لعيسى 

$  %  Q  :كما قال اهللا تعـاىل يف سورة الصف  بنبينا حممد  عيسى    #  "  !

                               
  . ٣/٣٤٢:تفسري الطربي  ) ١(
  .املرجع السابق  ) ٢(
  . ٥٧: ، وتفسري اجلاللني١/١٦٢:أنوار الترتيل: انظر  ) ٣(
  . ١/٣٤٥ :فتح القدير  ) ٤(
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6  5  4  3  2     1   0  /   .  -     ,        +   *  )   (  '   &    7 8P 
  .]٦: الصف[

وإذا صح لديهم كونه رسوال لزمهم تصديقه فيما أخرب؛ وقد أخرب بأن دينه ناسخ  
Q  C : ، وأن اهللا ال يقبل إال اإلسالم، قال اهللا تعاىللسائر األديان     B  A  @  ?

K  J  I  H  G  F  E   DP ]٨٥: آل عمران [ .  
وال مينع أن يكون للنصارى شيء من النصر والفوقية على غري املسلمني ممن كفر 

  .بقدر اتباعهم لدين املسيح  بعيسى 
ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إىل يوم ملا كان للنصارى نصيب : " قال ابن القيم

  .)١("القيامة، وملا كان املسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إىل يوم القيامة 

                               
  . ١/٢٣١: بدائع التفسري  ) ١(
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 ه اخلطاب يف قول Q<  ;  :P.  
Q  F  :قال اهللا تعاىل     E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :

  Q  P  O   N     M   L   K   J   I   H  GRS        X   W  V  U   T
Y  ZP.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .خطاب لنصارى جنران " 

  .)١(" اليهود:  وقيل
  

  :الدراسة
  : اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .اخلطاب لنصارى جنران

  . )٢(وابن زيدوهو قول حممد بن جعفر بن الزبري، والسدي، 
  .)٣(واختاره الرازي، ونظام الدين النيسابوري، وابن عاشور

وذكر ابن عطية، وأبو حيان ما مفهومه بأن اخلطاب يف األصل لنصارى جنران، لكن 
  .)٤(اللفظ عام يتناول نصارى جنران وسائر النصارى واليهود

السابقة يف نصارى  واستدل الرازي وأبو حيان وغريمها هلذا القول بالسياق؛ فاآليات
  .)٥(جنران، وهذه اآلية من متام قصتهم

                               
 .١/١٥٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٣٥٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
: ، والتحرير والتنوير ٢/١٨٠: ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ٣/١٦٧٢: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(

٣/١١٦  .  
 .٢/٥٠٦: ، والبحر احمليط١/٤٤٨: احملرر الوجيز: ينظر  )٤(
، ٢/١٨٠: ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٥٠٦: ، والبحر احمليط ٣/١٦٧٢: تفسري الرازي: ينظر  )٥(

 . ١/٤٤١: يروفتح القد
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 وعندي أن األقرب محله على النصارى، ملا بينا أنه ملا أورد الدالئل: " قال الرازي
عليهم أوالً ، مث باهلهم ثانياً ، فعدل يف هذا املقام إىل الكالم املبين على رعاية اإلنصاف، 

ادلة وطلبِوترومما يدل عليه أنه خاطبهم ههنا بقوله تعاىل  .اماإلفحام واإللز ك ا :
Q<  ;P    ًوهذا االسم من أحسن األمساء وأكمل األلقاب حيث جعلهم أهال

لكتاب اهللا، ونظريه ما يقال حلافظ القرآن يا حامل كتاب اهللا ، وللمفسر يا مفسر كالم 
املخاطب ويف تطييب قلبه ، له أراد املبالغة يف تعظيم ئاهللا ، فإن هذا اللقب يدل على أن قا

وذلك إمنا يقال عند عدول اإلنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج والرتاع إىل طريقة 
  .  )١("طلب اإلنصاف

اختذوا  ألم هم الذين: " عاشور يف االستدالل هلذا القول بأم النصارى ابنوقال 
  .  )٢("املخلوق رباً وعبدوه مع اهللا

  
  .)٣(هوداخلطاب للي

  
  .اخلطاب لليهود والنصارى

وهو قول الطربي، والواحدي، والسمعاين، وابن كثري، والسيوطي، والشوكاين، وابن 
  . )٤(عثيمني

من  ألما مجيعاً ؛الكتابني أهل Q<  ;P: وإمنا قلنا عىن بقوله: " قال الطربي

                               
رعاية : ويف بعض كالمه عبارات لو تركها لكان أوىل وأليق ذا املقام مثل. ٣/١٦٧٢: تفسري الرازي)  ١(

 .اإلنصاف، طريقة اللجاج؛ فقد تشعر بأن القرآن مل يراع األوىل ووقع يف الثانية
  . ٣/١١٦: التحرير والتنوير)  ٢(
ونسبه ابن  .٤/٦٨: ، واجلامع ألحكام القرآن١/٢٨٣: ، والكشاف١/٣٩٩: النكت والعيون: ينظر)  ٣(

 .لقتادة وابن جريج والربيع بن أنس  ١/٣٢٥: يف زاد املسري اجلوزي
، وتفسري القرآن  ١/٣٢٨: ، وتفسري السمعاين١/٢١٥: ، والوجيز٣/٣٥٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .  ١/٣٦٩:  سورة آل عمران، وتفسري١/٤٤١: ، وفتح القدير ٥٨: ، وتفسري اجلاللني٢/٥٥: العظيم
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فليس بأن  ،ون بعضد بعضاً Q<  ;P: أهل الكتاب ومل خيصص جل ثناؤه بقوله
إىل أنه  مقصود به أهل التوراة بأوىل منه بأن يكون موجهاً ذلك إىل أنه يكون موجهاً

وال أهل اإلجنيل بأوىل أن يكونوا مقصودين به دون غريهم من  ،مقصود به أهل اإلجنيل
وإذ مل يكن أحد الفريقني بذلك بأوىل من اآلخر ألنه ال داللة على أنه  ،أهل التوراة

ألن  ؛به فالواجب أن يكون كل كتايب معنياً ؛وال أثر صحيح ،خصوص بذلك من اآلخرامل
 ،إفراد العبادة هللا وحده وإخالص التوحيد له واجب على كل مأمور منهي من خلق اهللا

بذلك أنه عين به الفريقان  فكان معلوماً ،وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل اإلجنيل
  . )١("مجيعاً

وهو ظاهر النظم القرآين، وال وجه لتخصيصه بالبعض؛ ألن هذه : " وقال الشوكاين
  . )٢(" >دعوة عامة ال ختتص بأولئك الذين حاجوا الرسول 

  

 
هو القول األخري لقوة ما ذكروه، وألن السباق يدل على أنه   -واهللا أعلم  –الراجح 

فقد قال اهللا تعاىل يف  خطاب للنصارى، واللحاق يدل على أنه خطاب لليهود والنصارى
Q  e  d: اآلية اليت بعدها   c   b  a   ̀    _  ^  ]   \  [

g  fh    k   j      iP وقال أيضاً بعدها : Q          ©   ¨  §  ¦   ¥  ¤         £   ¢

  ±   °  ¯       ®   ¬  «  ªP  فقد ذكرمها اهللا يف هاتني اآليتني، ولو كان
  .احتاج لذكر اليهود وكتام اخلطاب فيهما للنصارى خاصة ملا

وملا كان سباق اآلية يدل على أمر، وحلاقها يدل على آخر فاآلية حمتملة هلما، ولفظ 
  .اآلية عام فيحمل عليه؛ إذ ال دليل على ختصيص اخلطاب بأحدمها

ألم هم الذين اختذوا املخلوق رباً وعبدوه مع أما قول ابن عاشور بأم النصارى؛ 

                               
 .٣/٣٥٣: تفسري الطربي)  ١(

 .١/٤٤١: فتح القدير)  ٢(
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̈  Q : عنه مبا سبق من الوجوه املرجحة للعموم، وبقول اهللا تعاىل، فيجاب اهللا

  ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «  ª    ©P ]وفسر ،  ]٣١: التوبة
، وهو )١(عبادم ألحبارهم ورهبام بأا طاعتهم يف حتليل احلرام وحترمي احلالل >النيب 

 .أمر يقع فيه اليهود والنصارى سواء
  

                               
: ، والبيهقي يف السنن١٧/٩٢: والطرباين يف الكبري) ٣٠٩٥رقم ( ٥/٢٧٨: احلديث أخرجه الترمذي)  ١(

واأللباين يف صحيح  ،٧/٦٧: جمموع  الفتاوىشيخ اإلسالم يف ك بعض أهل العلم ، وحسنه١٠/١١٦
      بن اوقال عبد القادر األرناؤوط يف خترجيه لكتاب التوحيد لإلمام حممد  ،٣/٢٤٧: لترمذيسنن ا

: وقول حذيفة أخرجه البيهقي يف السنن" ويف الباب عن حذيفة موقوفاً وبه يقوى): "١٣٦(عبد الوهاب 
  .١٣٠: الدر النضيد يف ختريج كتاب التوحيد للعصيمي: وينظر. ١٠/١١٦
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Q     @  ?      K  J  I  H  G  F     E  D  C  B       A  :قال تعاىل

[  Z            Y   X       W   V      U  T  S     R   Q  P  O    N  M  LP.  
  

  معىنQ S P .   
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .وهو العامل  ،مجع رباين" 

  . )١("ي الناس بصغار العلم قبل كبارهربالذي ي :باينوقيل الر
  

  :الدراسة
  :على أقوال Q S Pمعىن اختلف العلماء يف 

  . )٢(فقهاء: فقال جماهد واحلسن
علماء : وقال ابن عباس، وسعيد بن جبري، والضحاك، واحلسن يف رواية، وقتادة

  . )٣(فقهاء
  . )٤(فقهاء معلمني: وقال ابن عباس يف رواية

  . )٥(الفقهاء والعلماء وهم فوق األحبار: ال جماهد يف روايةوق
  .)٧(حكماء علماء: ، واحلسن يف رواية)٦(وقال ابن مسعود، وأبو رزين

                               
  .١/١٥٧: لوم الترتيلالتسهيل لع)  ١(
 .٣/٣٨٠: تفسري الطربي)  ٢(
 .٢/٦٩١: ، تفسري ابن أيب حامت٣/٣٨٠: ، تفسري الطربي١/١٠٧: سنن الدارمي: ينظر)  ٣(
 .٢/٦٩١: ، تفسري ابن أيب حامت٢٦٧: تفسري ابن املنذر: ينظر)  ٤(
 .٣/٣٨٠: تفسري الطربي)  ٥(
ثقة فاضل،كان عاملا فهما، أخرج له البخاري ومسلم، مسعود بن مالك أبو رزين األسدي الكويف،   )٦(

، تقريب ٢٧/٤٧٧: ذيب الكمال: ينظر.  إنه شهد صفني مع علي، مات سنة مخس ومثانني: يقال
  .٥٢٨: التهذيب

 .٢٦٨: ، تفسري ابن املنذر٣/٣٨٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٧(
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  .)١(فقهاء علماء حكماء: وقال جماهد يف رواية
  . )٢(حلماء علماء أتقياء: وقال ابن عباس يف رواية

  . (٣)حكماء أتقياء: وقال سعيد بن جبري يف رواية
 :وقرأ ،يربوم يلوم ،والة هذا األمر ،الربانيون الذين يربون الناس: وقال ابن زيد

Q    §    ¦   ¥   ¤P ]٤(واألحبار العلماء ،الربانيون الوالة :قال ]٦٣آية : املائدة(.  
  . )٥(الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره: ويقال الرباين: وقال البخاري

وبه قال مقاتل ابن .  )٦(ونوا أهل عبادة، وأهل تقوى هللاك: وقال احلسن يف رواية
كونوا على دين الرب : فكأن املعىن )٧(سليمان، والسمرقندي، والسمعاين، والزخمشري

  .ومراده ومتسكوا به
  . )٨(كونوا علماء عاملني: وقال البقاعي، والسيوطي، وأبو السعود

  . )٩(وا علماء عاملني معلمنيكون: وقال ابن األعرايب، والشوكاين، وابن عثيمني
ألنّ النسب إىل الشيء  ؛أي كونوا منسوبني للرب وهو اهللا تعاىل: وقال ابن عاشور

كونوا خملصني هللا دون ومعىن ذلك أن ي ،اختصاص املنسوب باملنسوب إليه كون ملزيدإمنا ي
   . )١(غريه

                               
 .١/١٢٩: تفسري جماهد)  ١(
  .٢/٦٩١: تفسري ابن أيب حامت)  ٢(
 .٣/٣٨١: تفسري الطربي)  ٣(
 .٣/٣٨١: تفسري الطربي)  ٤(
دق  وبكباره ما ،واملراد بصغار العلم ما وضح من مسائله: " قال ابن حجر. ١/٣٧: صحيح البخاري  )٥(

 ).١/١٦٢: الفتح ( ."منها
 .٢/٦٩٢: تفسري ابن أيب حامت  )٦(
 .١/٢٨٨: ، الكشاف١/٣٣٥: فسري السمعاين، ت٢٥١/ ١: ، وحبر العلوم١/١٧٨: تفسري مقاتل: ينظر  )٧(
 .١/٣٨٥: ، إرشاد العقل السليم٦٠: ، تفسري اجلاللني٢/١١٨: نظم الدرر: ينظر)  ٨(
، تفسري سورة آل عمران البن ١/٤٤٩: ، فتح القدير١/١٦٢: ، فتح الباري)رب: (ذيب اللغة: ينظر )٩(

 .١/٤٥٣: عثيمني
 .٣/١٤٠: التحرير والتنوير) ١(
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باعتباره العامل بربه  هذا اختالف تنوع يف غالبه؛ فالرباين منسوب للرب تعاىل

  .وبشرعه، املتألّه له، املتمسك بطاعته، املخلص له يف كل أعماله
وحتته تندرج األقوال بأم فقهاء، علماء، عاملون، أتقياء، أهل عبادة وتقوى، 

  .خملصون هللا تعاىل
ففيه وهو منسوب أيضاً إىل الربان، من ربه يربه فهو ربان، إذا أصلحه ودبره ورباه، 

  .تربية وإصالح وتدبري، فهو معلّم، ومصلح، ومرب، ومدبر
حكيم، حليم، معلم، يريب الناس بصغار العلم قبل : وحتته تندرج األقوال بأن الرباين

  .كباره
فهو منسوب إىل الرب تعاىل باعتبار، ومنسوب إىل اإلصالح والتربية باعتبار، وال 

حكماء علماء، : أقوال السلف السابقة كقوهلم تعارض بينهما؛ بل بذلك تشعر كثري من
  .)١(وفقهاء معلمون، وحكماء أتقياء، وحلماء أتقياء

                               
هو منسوب إىل الرب تعاىل، وزيدت األلف والنون مبالغة كما قالوا : فقيل: تلفوا يف نسبة الربايناخ)  ١(

 .هو قول سيبويه والزخمشري وغريمهاحلياين وشعراين ورقباين لكثيف اللحية والشعر وغليظ الرقبة، و
  : هو من الربان، ومنه قول علقمة بن عبدة: وقيل

                         أفضت إليك ربابيت  امرأً وكنت    وقبلك ربتين فضعت روبب      
، ه ويصلحه فلم يصلحوه ولكنهم أضاعوين فضعتأمري والقيام به قبلك من يرب يول "ربتين"يعين بقوله      

 .رباين، وهو قول املربد، والطربي وزيدت فيه النون كما زيدت يف غضبان وعطشان، مث نسب إليه
ني، وبه نسوب إليهما فنسب إىل الرب باعتبار، ونسب إىل الربان باعتبار، وهو قول ابن عثيمهو م: وقيل

  .يشعر كالم السمني احلليب
بأن الكلمة ليست عربية؛ بل عربية أو سريانية، وهو قول أيب عبيد القاسم بن سالم،ومال إليه : وقيل      

مل يعرفوا الربانيني، وتعقب السمني احلليب هذا : لالراغب األصفهاين، وكذا أبو عبيدة يف ااز حيث قا
معىن إىل ادعاء السريانية  ألنا مىت وجدنا لفظاً موافقاً لألصول اشتقاقاً ومعىن فأي: " القول وضعفه فقال

وسواء كانت عربية أو عربانية ، فهي تدل على اإلنسان الذي علم وعمل مبا علم ، : "قال الرازي". فيه
  ".  طرق اخلري واشتغل بتعليم

=  أيمكن توجيه األقوال على مقتضى سواء كانت نسبة الربانيني للرب تعاىل أو للربان في: ويقال أيضاً       
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فهو " وهم فوق األحبار: " والرباين إذن عامل له مواصفات خاصة؛ ولذا قال جماهد
عامل عامل بعلمه، متأله لربه تعاىل، تقي، خملص، معلم، مرب، مصلح، حليم، حكيم، 

راعي التدرج يف تعليمه وإصالحه فرييب الناس على صغار العلم قبل ومن حكمته أنه ي
  .كباره 

اجلامع إىل العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبري والقيام بأمور  :الرباين : "قال الطربي
  .)١("الرعية وما يصلحهم يف دنياهم ودينهم

املصيب يف  ،رعنه العامل بالرب والشأفجملة ما يقال يف الرباين : "وقال ابن عطية
  .)٢("التقدير من األقوال واألفعال اليت حياوهلا يف الناس

 . )٣("وهذه أقوال متقاربة: " وقال أبو حيان بعد حكايته لكثري من أقوال السلف

                                                                                          
   ل األقوال اليت أوردها بناء علىـمن النسبتني، فالطربي مثالً يرى بأم منسوبون للربان ووجه ك= 

والرباين هو املنسوب إىل  ،وكان الربان ما ذكرنا ،صفنافإذا كان األمر يف ذلك على ما و : "ذلك فقال
وكان العامل بالفقه واحلكمة من املصلحني يرب أمور الناس بتعليمه إياهم  ،من كان بالصفة اليت وصفت

والويل الذي يلي أمور الناس على  ،وكان كذلك احلكيم التقي هللا ،اخلري ودعائهم إىل ما فيه مصلحتهم
املقسطون من املصلحني أمور اخللق بالقيام فيهم مبا فيه صالح عاجلهم وآجلهم املنهاج الذي وليه 

Q  Q كانوا مجيعا مستحقني أم ممن دخل يف قوله عز وجل  ؛وعائدة النفع عليهم يف دينهم ودنياهم
  S     RP ًولذلك قال جماهد ،هم عماد الناس يف الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا فالربانيون إذا: 

  ".ألن األحبار هم العلماء ؛وهم فوق األحبار
، معاين القرآن ١/٣٦٧: ، معاين القرآن للزجاج٣/٣٨١: ، تفسري الطربي١/٩٧: جماز القرآن: ينظر(       

، ١/٤٦٢: ، احملرر الوجيز١/٢٨٨: ، الكشاف١٩٠: املفردات) رب: (، ذيب اللغة١/١٤٨: للنحاس
: ، لسان العرب ٢/٦٣: ، عمدة احلفاظ٤/٧٩: ام القرآن، اجلامع ألحك٣/١٦٩٥: تفسري الرازي

 ).رب(

 .٣/٣٨٢: تفسري الطربي)  ١(

 .١/٤٦٢: احملرر الوجيز)  ٢(

 .٢/٥٣٠: البحر احمليط)  ٣(



 

 
 

 

 

  173 
 

 اإلشارة يف قوله تعاىل نإىل م : QA      @  ? P ؟.   
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .على النصارى الذين قالوا إنه اهللا  رد ،اإلشارة إىل عيسى عليه السالم" 

يا حممد تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى  :ألن اليهود قالوا له <إىل حممد  :وقيل
  .)١("معاذ اهللا ما بذلك أمرت وال إليه دعوت :فقال ،عيسى
  

  :الدراسة
  :على قولني اختلف املفسرون يف املسألة

  
؛ ألن النصارى كانوا يدعون أنه أمرهم أن يعبدوه ويتخذوه  ×اإلشارة لعيسى 

  . (٢)رباًً
، وهو ظاهر )٤(، والنيسابوري، وابن عاشور)٣(وهذا قول مقاتل بن سليمان، والنقاش

  .)٥(والبيضاوي، والنسفي، والشوكاين، وبه اكتفى القرطيب كالم الزخمشري، والرازي،

                               
 .، وسيأيت ختريج احلديث١/١٥٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/١٦٩٣: زي، تفسري الرا١/٣٧٤: ، معامل الترتيل١/٣٣٥: تفسري السمعاين: ينظر)  ٢(
، واسع الرحلة ، له كتاب كبري يف التفسري حنواً من  مقرئمفسر ، بو بكر حممد بن احلسن النقاش ، أ)  ٣(

واملعاجم " اإلشارة يف غريب القرآن " و " السبعة " و " القراءات بعللها " أربعني جملداً  ، وله كتاب 
هو يف القراءات أقوى منه يف : رئني ، قال الذهيب الثالثة ، أكرب وأوسط وأصغر ، واألكرب يف معرفة املق

  . ٣٥١ولو تثبت يف النقل لصار شيخ اإلسالم ، تويف سنة ... الروايات
 .١٥/٥٧٣:سري أعالم النبالء : ينظر      

، ٣/١٣٨: ، التحرير والتنوير٢/١٩٤: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ١/١٧٨: تفسري مقاتل: ينظر)  ٤(
: ، البحر احمليط١/٤٦١: احملرر الوجيز: ينظر. قاش ابن عطية وأبو حيان يف تفسرييهماونسبه إىل الن

٢/٥٢٨. 
، ١/١٦٢: ، تفسري النسفي٢/٥٦: ، أنوار الترتيل٣/١٦٩٣: ، تفسري الرازي١/٢٨٨: الكشاف: ينظر)  ٥(

 .٤/٧٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٤٩: فتح القدير
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أن عادة علماء أهل الكتاب  يف اآلية اليت قبلها ملا بينويشهد له السياق؛ فإنه تعاىل 
*  Q  التحريف والتبديل   )  (     '  &  %  $  #   "   !

  <      ;  :  9   8  7   6  5  4  3   2  1  0    /  .  -  ,  +
 =P  فوه ما زعموا أن عيسى أتبعه مبا يدل على أن من مجلة ما حر×عي كان يد

  .)١(، وأنه كان يأمر قومه بعبادته أللوهيةا
  

  . >اإلشارة لنبينا حممد 
  .)٣(، ونِسب إىل ابن عباس وعطاء والربيع وابن جريج)٢(وهو قول الواحدي

حني  - قال أبو رافع القرظي : "قالودليله سبب الرتول املروي عن ابن عباس 
ودعاهم إىل  <والنصارى من أهل جنران عند رسول اهللا اجتمعت األحبار من اليهود 

فقال رجل من  ؟أتريد يا حممد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مرمي :-اإلسالم
أو كما  ؟ذاك تريد منا يا حممد وإليه تدعونا أو :-نصراين يقال له الرئيس - أهل جنران

ما بذلك بعثين  ،أو نأمر بعبادة غريه ،معاذ اهللا أن نعبد غري اهللا: " <فقال رسول اهللا  ،قال
Q  B فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك من قوهلم  ،أو كما قال" وال بذلك أمرين        A      @  ?

G  F     E   D  C P  إىل قوله  Q       i  h  g  fP ")٤( .  

                               
 .٣/١٦٩٣: تفسري الرازي: ينظر)  ١(

 .١/٢٢٠: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٢(

، ١/٤٦١: ، احملرر الوجيز١/٣٣٦: ، زاد املسري١/٣٧٤: ، معامل الترتيل٣/١٠١: تفسري الثعليب: ينظر)  ٣(
 .٢/٥٢٨: البحر احمليط

، من طريق ابن إسحاق عن ٥/٣٨٤: ، والبيهقي يف دالئل النبوة٣/٣٧٨: أخرجه الطربي يف تفسريه  )٤(
. حممد بن أيب حممد عن عكرمة أو سعيد بن جبري عن ابن عباس، وسنده ضعيف جلهالة شيخ ابن إسحاق

، وختريج األحاديث واآلثار يف كتاب التسهيل لعلوم الترتيل ١/٢٦٨: االستيعاب يف بيان األسباب: ينظر
 .١/٢٧٢: للدكتور سامي اجلهين
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يانه، مع هو القول األول؛ فإن السياق يشهد له كما سبق ب –واهللا أعلم  –الراجح 

  .ضعف إسناد دليل القول الثاين
وسواء كانت اإلشارة لعيسى أم حملمد عليهما صالة اهللا وسالمه؛ فإن حكم اآلية عام 
يشمل مجيع األنبياء عليهم السالم فهم مرتّهون عن أن يدعو أحداً لعبادم من دون اهللا، 

 حتقيق مصاحل شخصية فإن هدفهم الذي امتألت به قلوم هو تعبيد الناس هللا تعاىل ال
  .)١(ومكاسب دنيوية

                               
لنور الوحي ومرياث النبوة كان أبعد عن أن يتخذ الدعوة ويستفاد من ذلك أنه كلما كان الداعية أقرب )  ١(

 .  وسيلة لتحقيق أهدافه ومصاحله الدنيوية
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ًمعىن اإلسالم طوعاً وكرها.   
Q  Å  Ä       Ã  :قال اهللا تعاىل   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

   É   È  Ç  ÆP  .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج :  
  .املوت والكره للكافر إذا عاين  ،الطوع للمؤمنني" 

  .عند أخذ امليثاق املتقدم  :وقيل
  .)١("إقرار كل كافر بالصانع هو إسالمه كرها :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .املؤمن يسلم طوعاً، والكافر يسلم إذا عاين املوت

¿   Qوأما الكافر أسلم حني رأى بأس اهللا : " وهذا قول قتادة، ولفظه   ¾   ½

Ã  Â  Á  ÀÄ   P]٣(العذاب املؤدي للموت، وهو قول الواحدي: أي )٢(" ]٨٥: غافر( .  
وتعقّبه ابن عطية بأنه يلزم عليه أن كل كافر يفعل ذلك، وهذا غري موجود إال يف 

  .)٤(أفراد
  

  .املراد عند أخذ امليثاق، بعضهم أسلم طوعاً، وبعضهم أسلم كرهاً

                               
  .١/١٥٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٢/٦٩٦: ، تفسري ابن أيب حامت٣/٣٩٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

 .١/٢٢١: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر  )٣(

  .١/٤٦٦: وجيزاحملرر ال: ينظر)  ٤(
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  .)١(بن عباسوهو قول ا
  

  .إقرار الكفار بتوحيد الربوبية هو إسالمهم كرهاً
  . )٢( وبه قال ابن عباس أيضاً، وجماهد، وأبو العالية

  Q{  z  y  x   w   v  u  t|  P : هو كقوله: قال جماهد
  .]٣٨: الزمر[

  
  .املؤمن يسجد طائعاً، والكافر يسجد ظله وهو كاره

  .)٣(ال جماهد أيضاًوبه ق
Q  m : قوله تعاىل )٤(ويشهد له   l   k   j   i  h  g  f  e  d   c   b

 r   q   p  o  nP ]وقوله تعاىل،  ]٤٨: النحل : Q  D   C  B  A     @   ?

 I   H  G  F   EP ]١٥: الرعد[ .  
  

  .املؤمن أسلم طائعاً، والكافر أسلم خمافة السيف
  . )٥(احلسنوهو قول عكرمة، و

  . )٦(واختاره الشوكاين 
لجىء إىل اإلسالم كنتق اجلبل على أو مبعاينة ما ي ،بالسيفكرهاً : " وقال الزخمشري

                               
 .٣/٣٩٢: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

  .٢/٦٩٦: ، تفسري ابن أيب حامت٣/٣٩١: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

 .٣/٣٩٢: تفسري الطربي: ينظر  )٣(

 .٢/٥٣٨: ، البحر احمليط٤/٨٢: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .٢/٦٩٦: ، تفسري ابن أيب حامت٣/٣٩١: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
  .١/٤٥٢: فتح القدير: ينظر)  ٦(
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، فجمع بني هذا القول  )١("واإلشفاء على املوت ،وإدراك الغرق فرعون ،بين اسرائيل
  .والقول األول

   . )٢(عاشور وبنحو ما قال الزخمشري قال السيوطي، وأبو السعود، وابن
  

 اهللا تسخريفإنه حتت  ؛والكافر مستسلم هللا كرهاً ،املؤمن مستسلم بقلبه وقالبه هللا
  .العظيم الذي ال خيالف وال ميانع هسلطانو هقهرو

  . )٣(وهذا قول الشعيب
  .  )٤(واختاره القرطيب، وابن كثري، وابن عثيمني

يدل على تصديق هذا القول؛     Q  È  ÇP :قوله : "وجوزه الزجاج وقال
  .  )٥("إنه بدأكم على إرادته شئتم أم أبيتم، وهو يبعثكم كما بدأكم: ألن املعىن

  .فاإلسالم كرهاً على هذا القول هو االستسالم الكوين لتدبري اهللا وحكمه
 

رجحان القول األخري؛ لكونه يناسب عموم اآلية يف كل  –واهللا أعلم  –الظاهر 
ار، ولسالمته من املعارضة؛ فالقول األول واخلامس يعترض عليه بأنه ختصيص لعموم الكف

اآلية فليس كل الكفار كذلك، والقول الثاين حيتاج لدليل يثبت التفريق بني الناس يف 
  اإلميان عند امليثاق، 

هو اإلسالم : يف بيان معىن اإلسالم يف اآلية واالستدالل لذلك /قال ابن عثيمني 

                               
 .١/٢٩٠: الكشاف)  ١(
إال أن ابن عاشور  ٣/١٤٦: ، التحرير والتنوير٢/٣٨٧: ، إرشاد العقل السليم٦٠: تفسري اجلاللني: ينظر)  ٢(

 .٢٥٦: البقرة) ال إكراه يف الدين( ذكر أن اإلكراه على اإلسالم قبل نزول آية 
 .٢/٦٩٦: فسري ابن أيب حامت، ت٣/٣٩٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
، تفسري سورة آل عمران البن ٢/٦٩: ، تفسري القرآن العظيم٤/٨٢: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .١/٤٦٧: عثيمني
 .١/٣٦٩: معاين القرآن وإعرابه)  ٥(
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ين ال اإلسالم الشرعي؛ ألن اإلسالم الشرعي ليس فيه إكراه ؛ وألن اإلسالم الشرعي الكو
ال يعم من يف السماء واألرض، وقد قال اهللا ذلك إلقامة احلجة على من مل يسلم هللا شرعاً 

  .)١(لقد أسلمت هللا كوناً فيجب أن تسلم له شرعاً: فكأنه قال
 

                               
 .١/٤٦٦: تفسري سورة آل عمران البن عثيمني: ينظر)  ١(
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 نزول قوله تعاىل : Q P  O  N  M   U     T  S  R  Q

Y   X   W   VZ    ̀   _      ^   ]   \   [P إىل قوله :Q  w  v  u

  ¡   �   ~   }  |  {   z  y    xP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
مث كتبوا  ،أسلموا مث ارتدوا وحلقوا بالكفار ،وغريه )١(رث بن سويدانزلت يف احل" 

  .فرجعوا إىل اإلسالم  Q w  v  uP ية إىل قوله فرتلت اآل ؟هل لنا من توبةإىل أهلهم 
مث كفروا به ملا  ،وآمنوا به <نزلت يف اليهود والنصارى شهدوا بصفة النيب  :وقيل

  .)٢("بعث
  

  :الدراسة
كان رجل من األنصار  : "قال كأخرج النسائي وأمحد وغريمها عن ابن عباس 

هل يل من  <مث ندم فأرسل إىل قومه أرسلوا إىل رسول اهللا  ،كمث ارتد وحلق بالشر ،أسلم
وإنه أمرنا أن نسألك هل له  ،إن فالنا قد ندم :فقالوا <فجاء قومه إىل رسول اهللا ؟ توبة

~    Q : إىل قوله QS  R  Q  P  O  N  MP فرتلت   ؟من توبة   }  |

  ¡   �P ٣("فأرسل إليه قومه فأسلم(.  

                               
: ينظر. (، أسلم مث ارتد مث أسلم، شهد غزوة أحداألوسياحلارث بن سويد بن الصامت األنصاري )  ١(

: االستيعاب يف معرفة األصحاب: ينظر. (وملا أسلم بعد ردته حسن إسالمه) ١/٥٧٦: اإلصابة
١/٣٠٠.( 

 .١/١٥٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
يب حامت يف ، وابن أ٣/٣٩٥: ، والطربي يف تفسريه١/٢٤٧: وأمحد) ٤٠٦٨( ٧/١٠٧: أخرجه النسائي)  ٣(

، ١٠/٣٢٩: ، وابن حبان يف صحيحه٧/٣٠٧: ، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار٢/٢٩٩: تفسريه
. ١١٧: ، والواحدي يف أسباب الرتول٨/١٩٧: ، والبيهقي يف الكربى٢/١٥٤: واحلاكم يف املستدرك

 )٣٠٦٦:رقم( ٧/١٨٤: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وصححه األلباين يف الصحيحة: قال احلاكم
، ١/٢٧٢: وصححه الدكتور سامي اجلهين يف ختريج األحاديث واآلثار يف كتاب التسهيل لعلوم الترتيل

 .١/٢٦٩: ومؤلفا االستيعاب يف بيان األسباب
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جاء : "باحلارث بن سويد يف مرسل عن جماهد أنه قال وقد جاء تسمية الرجل
  .فذكر حنوه )١(.."مث كفر احلارث فرجع إىل قومه <احلارث بن سويد فأسلم مع النيب 

أما القول بأا نزلت يف اليهود والنصارى فقد رواه الطربي وابن أيب حامت عن ابن 
  .)٢( وال يصح عنه "مث كفروا به < هم أهل الكتاب عرفوا حممدا : "قال كعباس 

 .وعليه فالصحيح أن اآلية نزلت يف احلارث بن سويد

                               
وابن املنذر أيضاً يف  ٣/٣٩٦: ، ومن طريقه الطربي يف تفسريه١/١٢٥: أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه)  ١(

رجال ): "٧/١٨٥(، وقال األلباين يف الصحيحة ١١٧: ب الرتول، والواحدي يف أسبا٢٨١: تفسريه
املبهمة  غوامض األمساء: باحلارث بن سويد وينظر أيضا يف تسميته". إسناده ثقات فهو مرسل صحيح

، أما كون اآلية نزلت يف احلارث بن سويد ٦/٣٧٣: الواقعة يف متون األحاديث املسندة البن بشكوال
االستيعاب : ينظر. رد بذلك سبب صحيح بل الصحيح نزوهلا يف احلارث وحدهوغريه من املرتدين فلم ي

 . ١/٢٧١: يف بيان األسباب
عن حممد بن سعد العويف قال  ٢/٦٩٩: ، وابن أيب حامت يف تفسريه٣/٣٩٧: أخرجه الطربي يف تفسريه)  ٢(

هو مسلسل وهو ضعيف ف. حدثين أيب قال حدثين عمي قال حدثين أيب عن أبيه عن ابن عباس به
 ).١/٢٧٣: ختريج األحاديث واآلثار يف كتاب التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر. (بالعوفيني الضعفاء
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  مرجع الضمري يفQ l  k P .  
Q  h  :وذلك يف قول اهللا تعاىل   g    f   e   d  c  b   a

  t   s   r   q  p  o     n   m  l   k   j   iP  .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .مري عائد على اللعنة الض" 

  . )١("يقتضيها ألن املعىن -وإن مل تكن ذكرت -على النار  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

 خالدين يف اللعنة: الضمري يعود على اللعنة، أي.  
وهو قول الرازي، والنسفي، وأيب حيان، والسمني احلليب، وابن عادل، وابن 

  .)٢(عثيمني
  .)٣(وعلل له أبو حيان بأنه مل يتقدم ما يعود عليها يف اللفظ إال اللعنة

  
  .الضمري يعود على النار

  .يقتضيها ن املعىنفإ - وإن مل تكن ذكرت - وهي 
  .)٥(وينسب البن عباس ،)٤(وهو ظاهر كالم ابن عطية

                               
 .١/١٥٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: ، الدر املصون١/٦٣٦: ، البحر احمليط١/١٦٥: ، تفسري النسفي٣/١٧١١: تفسري الرازي: ينظر)  ٢(

 . ١/٥٠٦: عمران البن عثيمني، تفسري سورة آل ٥/٣٧٧: ، اللباب٣/٣٠٤
 .١/٦٣٦: البحر احمليط: ينظر)  ٣(
 .١/٤٦٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(
  .٣/١٧١١: تفسري الرازي: ينظر)  ٥(
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وهو عائد  Q l  k Pاىل ويشهد هلذا القول كثرة ما ورد يف القرآن من قوله تع
  .)١(على النار

 
املعنيان متالزمان؛ فإم إذا خلّدوا يف اللعنة استلزم ذلك ختليدهم يف النار، فإن اللعن 
من اهللا هو الطرد واإلبعاد عن رمحته، ومن طُرد عن رمحة اهللا يوم القيامة فمصريه النار، 

  .للعنة وفيما توجبه من العذابفليس ثَم إال جنة أو نار، فهم خالدون يف ا
  . )٢("يف عذاب اللعنة: أي يف اللعنة، واملعىن: "قال النحاس

 .، واهللا أعلم )٣("خالدين يف اللعنة والعذاب: " وقال السعدي
 

                               
 .١/٦٣٦: البحر احمليط: ينظر)  ١(
 .١/١٥٠: معاين القرآن)  ٢(
  .١/٢٢٨: تفسري السعدي)  ٣(
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  املراد مبقام إبراهيم×.  
Qu    t  s  r  qv  z  :قال اهللا تعاىل    y   x  w{    �    ~   }   |

¥   ¤   £  ¢    ¡¦     ̄       ®   ¬  «  ª   ©         ̈   §P.  
  

يزثالثة أقوال يف املسألة / ذكر ابن ج:  
حني رفع القواعد من  ×الذي قام عليه إبراهيم  عروفاملقام هو احلجر امل: األول

   .البيت
  .البيت كله  أنه: الثاين 
  .مكة كلها :الثالث
  . )١(األول القول ورجح

  

  :الدراسة
  :ن يف املسألة على أقوالاختلف املفسرو
  

   .حني رفع القواعد من البيت ×الذي قام عليه إبراهيم  عروفاملقام هو احلجر امل
، والطربي، )٣(، وممن قال به ابن عباس، وقتادة، والربيع )٢(وهو قول مجهور املفسرين

ازي، واجلصاص، واملاوردي، والواحدي، والسمعاين، والبغوي، والزخمشري، والر
  . )٤(والقرطيب، واخلازن، وابن كثري، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين

                               
 .١/١٦٠: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
  .٣/١١: ، البحر احمليط١/٤٧٦: احملرر الوجيز: نظري)  ٢(
 .٤/١٨، ١/٦١٩: ، تفسري الطربي٢/٢٩: أخبار مكة لألزرقي: ينظر)  ٣(
، ١/٤١١: ، النكت والعيون٢/٢٦: ، أحكام القرآن للجصاص٤/١٨، ١/٦١٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

، ١/٣٨٥: ، معامل الترتيل١/٣٤٢: ، تفسري السمعاين٢٢٤، ١/١٣٠: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
، لباب ٤/٩٠، ٢/٧٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٧٢٦: ، تفسري الرازي٢٩٦، ١/١٤٢: الكشاف

، فتح ٢/٦: ، إرشاد العقل السليم٦٢: ، تفسري اجلاللني٢/٧٩: ، تفسري القرآن العظيم١/٣٨٤: التأويل
  . ١/١٧٧: القدير
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حىت إذا  : "قال >يف وصف حجة النيب  بحبديث جابر بن عبد اهللا  )١(واستدلوا
يم عليه ثُم نفَذَ إىل مقَامِ إبراه ،ومشى أَربعا ،أَتينا الْبيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلَاثًا

̧   Q¹السلَام فَقَرأَ    ¶  µ  ́P ]١٢٥: البقرة[ تيالْب نيبو هنيب قَاملَ الْمع٢("فَج( . 
  

.)٣(مقام إبراهيم؛ ألنه بناه وقام يف مجيع أحناءه البيت كله 
   

  .احلرم كله مقام إبراهيم
.)٤(وهو قول ابن عباس، وجماهد 

   
  .احلج كله مقام إبراهيم

  . )٥(وهو قول سعيد بن جبري، وجماهد، وعطاء بن أيب رباح
واختاره السعدي، وابن عثيمني؛ ألنه أعم من تفسريه باملقام املعروف، واللفظ 

.)٦(حيتمله 
  

  .)٧(مكة كلها مقام إبراهيم
 

ل؛ بداللة حديث جابر فهو نص يف املسألة، هو القول األو  - واهللا أعلم  –الراجح 

                               
 .٤/٩٠، ٢/٧٧: اجلامع ألحكام القرآن، ٤/١٨، ١/٦١٩: تفسري الطربي: ينظر  )١(

 ) .١٢١٨رقم (  ٢/٨٨٧: لم يف صحيحهأخرجه مس)  ٢(

  .٣/١١: ، البحر احمليط١/٤٧٦: احملرر الوجيز: ينظر. ذكره ابن عطية وأبو حيان من غري نسبة لقائله)  ٣(

 .٣/٧١١: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٨، ١/٦١٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .٣/٧١١: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٨، ١/٦١٩: ، تفسري الطربي١/٤٤٥: بار مكة للفاكهيأخ: ينظر  )٥(

 .١/٥٤٩: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني٢٣٠، ١/٩١: تفسري السعدي: ينظر  )٦(

  .٣/١١: ، البحر احمليط١/٤٧٦: احملرر الوجيز: ينظر.ذكره ابن عطية وأبو حيان من غري نسبة ملن قال به)  ٧(
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يف أي موضع من احلرم، والقرآن يفسر بعضه  >ولو كان املقام غري ذلك لصلى النيب 
  .بعضاً

ولو مل يكن على صحة ما اخترنا يف تأويل ذلك  : "ومرجح آخر ذكره الطربي فقال
الكالم حممول معناه وذلك أن  ،لكان الواجب فيه من القول ما قلنا ؛خرب عن رسول اهللا

حىت يأيت ما يدل على خالف ذلك مما جيب  ،على ظاهره املعروف دون باطنه اهول
 . )١("التسليم له

                               
 .١/٦٢٠: تفسري الطربي)  ١(
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 اآلية املراد حببل اهللا يف.  
QF  E  D  C  B  AG            M : قال اهللا تعاىل   L  K  J  I  H

  [      Z  Y  X  W   V  U  T  S   R    Q   P   O   N\]    ^
  e      d  c   b  a  ̀   _P.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :   
  .القرآن : املراد به هنا"

  . )١("اجلماعة:  وقيل
  

  :الدراسة
  .)٢(ذهب إىل القول األول ابن مسعود، والضحاك، وقتادة، والسدي

  .)٣(وهو قول كثري من أهل التفسري: قال ابن القيم
مبا أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه أن النيب  ستدل لهوي قال : " ارِكي تإِنأال و

 نمى ودكان على الْه هعبمن ات لُ اللَّهبعز وجل هو ح اللَّه ابتا كمهدنِ أَحثَقَلَي يكُمف
 لَالَةكان على ض كَهر٤("ت(.  
  .)٥("اجلماعة : حبل اهللا: " ل الثاين، فقالأيضاً إىل القو وذهب ابن مسعود

  .)٦(عهد اهللا وأمره: حبل اهللا:  وقال جماهد، وعطاء، وقتادة

                               
  . ١/١٦١: التسهيل: انظر  ) ١(
  . ٤/٤٣: تفسري الطربي: انظر  ) ٢(
  .إىل مجهور املفسرين  ٨/٣٤٨: ، ونسبه العظيم أبادي يف عون املعبود ١/٢٣٨: بدائع التفسري  ) ٣(
  ).٢٤٠٨رقم ( ٤/١٨٧٤:  أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم   ) ٤(
  . ٣/٧٢٣: ، وتفسري ابن أيب حامت٤/٤٣: تفسري الطربي: انظر  ) ٥(
  . ٣/٧٢٤: ، وتفسري ابن أيب حامت٤/٤٣: ، وتفسري الطربي١/١٢٩: تفسري عبد الرزاق: انظر  ) ٦(
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Q  Y   X  W  V   U  :، وذلك كقوله تعاىل)١(وتسمى العهود واملواثيق حباالً

     a   ̀   _   ^  ]  \  [  ZP ]٢(أي بعهد وذمة ]١١٢: آل عمران(.  
  

  .)٣(موا باإلخالص هللا وحدهاعتص: وقال أبو العالية
  .)٤(طاعته: حبل اهللا: وقال احلسن

F  ﴿ :اإلسالم، وقرأ: احلبل: وقال ابن زيد   EG   ﴾)٥(.  
  

هذه األقوال متقاربة متداخلة، وبه يشعر تعدد الرواية عن ابن مسعود، ومعىن اآلية 
غية واحلاجة، ومنه احلبل يشمل األقوال كلها؛ فإن احلبل هو السبب الذي يوصل به إىل الب

استمسكوا حببله الذي أوصله إليكم، : ، ويكون املعىن)٦(املعروف ألنه يوصل للمقصود
فيه من العهود واألوامر كاألمر بطاعته  وجعله سببا لرضاه، وهو دينه وكتابه، وما

  .واإلخالص له ولزوم اجلماعة
  :وإىل هذا ذهب مجع من املفسرين

وقيل غري هذا؛ مما كله : " ق عددا من األقوال يف اآليةقال ابن عطية بعد أن سا
  .)٧("قريب بعضه من بعض 

  .)٨("واملعىن كله متقارب متداخل : " وقال القرطيب
وعهده الذي عهده  ،متسكوا بدين اهللا الذي أمركم به: " يف معىن اآلية وقال الطربي

                               
  .حبل : مادة: لسان العرب: انظر   )٢(
  . ٢/٨٩: ، وتفسري القرآن العظيم١/٤٨٣: احملرر الوجيز: انظر  ) ٢(
  . ٣/٧٢٤: بن أيب حامت، وتفسري ا٤/٤٤: تفسري الطربي: انظر   ) ٣(
  . ٣/٧٢٤: تفسري ابن أيب حامت: انظر  ) ٤(
  . ٤/٤٤: تفسري الطربي: انظر   ) ٥(
  ١/٣٤٦:، وتفسري السمعاين٤/٤٢: تفسري الطربي: انظر  ) ٦(
  . ١/٤٨٤: احملرر الوجيز  ) ٧(
  . ٤/١٠٢: اجلامع ألحكام القرآن  ) ٨(
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  .)١("ليم ألمر اهللاوالتس ،واالجتماع على كلمة احلق ،إليكم يف كتابه من األلفة
كل شيء ميكن التوصل به إىل احلق يف طريق  :املراد من احلبل ههنا: "  وقال الرازي

 .)٢("فذكر كل واحد من املفسرين واحداً من تلك األشياء ،وهو أنواع كثرية ،الدين

                               
  . ٤/٤٢: تفسري الطربي  ) ١(
: ،وتفسري السعدي١٣/٢٤٥:، وفتح الباري١/٣٤٦:تفسري السمعاين: وانظر. ٨/١٤٢: تفسري الرازي  ) ٢(

١/٢٦٠.  
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~  �Q : قال اهللا تعاىل   }   |   {  z  y  x  w   v¡     £   ¢

«    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤¬            ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  »  º         ¹   ̧   ¶  µP .  

 
 العامل يفQ ©  ̈   § P.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .العامل فيه حمذوف " 

  . )١("عذاب عظيم :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .اذكروا يوم تبيض وجوه: مل فيه حمذوف، تقديرهالعا
ذكره وجهاً يف اآلية الزخمشري، وأبو الربكات بن األنباري، والرازي، وأبو السعود، 

  . )٢(واأللوسي، وابن عاشور
  . )٣(وبه قال الشوكاين، وحمي الدين الدرويش، وحممد األمني اهلرري

هلم عن عاقبة املؤمنون حتذيراً فاجلملة مستأنفة لبيان حال الفريقني، خوطب ا 
٤(تفاق على التمسك بالدينيف اال وترغيباً ،البينات يءق بعد جمالتفر( .  

                               
  .١/١٦٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، إرشاد ٣/١٧٤٨: ، تفسري الرازي١٨٩: ، البيان يف إعراب غريب القرآن١/٣٠٥: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .٣/١٨٤: ، التحرير والتنوير٤/٢٥: ، روح املعاين٢/١٥: العقل السليم

  .٥/٦٦: ، حدائق الروح والرحيان١/٤٢٣: ، إعراب القرآن الكرمي وبيانه١/٤٦٧: فتح القدير: ينظر)  ٣(
 .١/٤٢٣: ، إعراب القرآن الكرمي وبيانه٢/١٥: إرشاد العقل السليم)  ٤(
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  .وعذاب عظيم كائن هلم يوم تبيض وجوه: أي Q   ¥  ¤  £Pالعامل  

  . )١(وهو قول أيب حيان
 

القرآن، وألنه استئناف،  القوالن حمتمالن، واألول أوىل لكثرة مثل هذا احلذف يف
 .)٢(واالستئناف أغزر فائدة وأبعد عن التقييد، واهللا أعلم

                               
 .٣/٢٥: البحر احمليط: ينظر)  ١(

 .١/١٢٧:  Q "  ! Pالعامل يف  لالستزادة ينظر ما سبق يف مسألة)  ٢(
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 يف قوله اخلطاب Q  ́ ³  ² P .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج :  
  .اخلطاب ملن ارتد عن اإلسالم " 

  .للخوارج  :وقيل
املذكورة يف التوراة مث كفروا به ملا  >م آمنوا بصفة النيب أل ؛لليهود :وقيل

 .)١("بعث
  

  :الدراسة
اختلف املفسرون يف املراد بالذين اسودت وجوههم يف اآلية، وتبعاً له اخلطاب يف 

  :على أقوال Q ´  ³  ² P :قوله تعاىل
  

  .املرتدون عن اإلسالم: أم
، ففسر اإلميان والكفر )٢("بعد إميام كما تسمعونلقد كفر أقوام : " قال قتادة

  .مبعانيهما املتبادرة للذهن عند اإلطالق
  

  .املذكورة يف التوراة مث كفروا به ملا بعث >آمنوا بصفة النيب  هم اليهود؛ حيث
  .)٣(وهو قول الضحاك
  

  .هم اليهود والنصارى

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
فقد جعال قوله  ٤/١٠٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٨٧: احملرر الوجيز: ، وينظر٤/٥٣: تفسري الطربي ) ٢(

 .يف املرتدين
 .٣/٧٢٩: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٣(
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اب، كانوا مصدقني بأنبيائهم، مؤمنني م، مصدقني هي يف أهل الكت: " قال عكرمة
  . )١("مؤمنني به، فلما بعث اهللا حممداً كفروا> مبحمد 

  . )٣(، ونسبه الثعليب ألكثر املفسرين )٢(وهو قول الزخمشري، وابن عاشور
  . )٤("سياق الكالم ولفظه يقتضيه؛ فإنه مسوق لوعيد أولئك: " قال ابن عاشور
  

  .ملنافقونهم ا
  .)٥("أعطوا كلمة اإلميان بألسنتهم، وأنكروها بقلوم: " قال احلسن

  
  .هم الكفار عموماً

  . )٦(وهو قول أيب بن كعب، وابن جريج
هو اإلميان الذي كان قبل االختالف يف زمان آدم حني أخذ  : "قال أيب بن كعب

وفطرهم على اإلسالم فكانوا أمة واحدة  ،كلهم بالعبودية منهم عهدهم وميثاقهم وأقروا
  .)٧("بعد ذلك الذي كان يف زمان آدم :يقول ،إميانكم أكفرمت بعد :يقول ،مسلمني

 طفكفْرهم بعد اإلميان هو كفرهم بعد إميام الفطري كما يف حديث أيب هريرة 
طْرة فَأَبواه يهودانِه أو ما من مولُود إال يولَد على الْف: "قال  <رسول اللَّه املتفق عليه أن 

انِهسجم٨("ينصرانه أو ي( ويف رواية ملسلم" : لَّةإال وهو على الْم ولَدي لُودوما من م")١( ،

                               
 .٣٢٦: تفسري ابن املنذر)  ١(
 .٣/١٨٥: ر، التحرير والتنوي١/٣٠٦: الكشاف: ينظر  )٢(
  .٣/١٢٣: تفسري الثعليب: ينظر)  ٣(
  .٣/١٨٥: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٣/٧٢٩: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٥٤: تفسري الطربي)  ٥(
  .٣/٧٢٩: ، تفسري ابن أيب حامت٣٢٨: ، تفسري ابن املنذر٤/٥٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(
  .٣/٧٢٩: فسري ابن أيب حامت، ت٣٢٨: ، تفسري ابن املنذر٤/٥٤: تفسري الطربي  )٧(
  ).٢٦٥٨(برقم  ٤/٢٠٤٧: ومسلم) ١٢٩٣(برقم  ١/٤٥٦: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٨(
 ).٢٦٥٨(برقم  ٤/٢٠٤٨: مسلم  )١(
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Q  9 : وكفرهم بعد إميام حني أخذ اهللا عليهم امليثاق كما يف قول اهللا تعاىل   8   7  6

C   B  A   @    ?   >   =   <   ;  :D   E FG  HI     L   K  J
  R  Q   P  O      N  MP ]١٧٢آية : األعراف[ .  

وهذا قول كثري من املفسرين كالطربي، والثعليب، والواحدي، والسيوطي، والسعدي، 
  . (٢)، وهو ظاهر كالم ابن كثري والقرطيب)١(والشنقيطي، وابن عثيمني

أحدمها  :خرة فريقنيجعل مجيع أهل اآل"اهللا جل ثناؤه  وعلّل الطربي لترجيحه بأن
فمعلوم إذ مل يكن هنالك إال هذان الفريقان أن  ،وجوهه واآلخر بيضاء ،سوداء وجوهه

وأن مجيع املؤمنني داخلون يف فريق من  ،د وجههسو مجيع الكفار داخلون يف فريق من
بقوله  لقول قائل عىن فال وجه إذاً ،ض وجههبيQ  ́  ³  ² P  بعض الكفار دون

مث مل يكن  ،وإذا دخل مجيعهم يف ذلك ،مجيعهم اهللا جل ثناؤه اخلرب عنهم بعض وقد عم
أا املرادة  بعد إال حالة واحدة كان معلوماً جلميعهم حالة آمنوا فيها مث ارتدوا كافرين

  .)٣("بذلك
 

  .هم أهل األهواء والبدع
  .)٥(، ومالك بن أنس)٤(وبه قال ابن عباس
  .)١(القائلني ما هو كفر )٦(بأنه إن كان كذلك ففي الحني منهم علّق عليه ابن عطية

                               
، تفسري ١/٢٢٦: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٣/١٢٣: ، تفسري الثعليب٤/٥٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني١/٢٠٦: ، أضواء البيان١/٢٣٢: ي، تفسري السعد٦٣: اجلاللني
٢/٢٨. 

 .٤/١٠٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٩٢: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
 .٤/٥٤: تفسري الطربي  )٣(
 .٧/٣٧٩: ، تاريخ بغداد١٣٢: ، تاريخ جرجان٣/٧٢٩: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٤(
  .٤/١٠٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٨٧: الوجيزاحملرر : ينظر)  ٥(
 ).جلح: (الصحاح: ينظر. املكابر: اإلقدام الشديد، واملُجالح: التجليح)  ٦(
 . ١/٤٨٨: احملرر الوجيز: ينظر)  ١(
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Q  J  I  H        G  F  E    D  C  :وحيتمل أم تأولوا قول اهللا تعاىل

KP]على اعتبار أن أهل األهواء والبدع كذبوا على اهللا بإدخاهلم يف  )١( ]٦٠آية : الزمر
  .تعاىل أمر به شرعه ما ليس منه زاعمني أنه من شرع اهللا وأنه

  .أو لعلّهم أرادوا أن هلم نصيباً من الوعيد يف اآلية بقدر بدعتهم وإن مل تصل للكفر
  

  . )٣(بأم اخلوارج )٢(قال أبو أمامة الباهلي
رؤوسا منصوبةً على درجِ وقد أخرج الترمذي وغريه عن أيب غالب أن أبا أمامة رأى 

قشمد جِدسةَفقا ،مامل أبو أُم: لَى من الكقَت رياِء خمميِ السأَد تحلَى تقَت رارِ شالن ب
لُوهأَ  .قَتقَر ثُم Q«    ª   ©    ̈  §¬ P  ةرِ الْآيةَ .إىل آخامأَبِي أُمأنت  :قلت ل

 من رسول اللَّه هتعمنِألو مل  :قال <سيترةً أو مرا  مسعه إال معبس دا حىت ععبأو ثَلَاثًا أو أَر
وهكُمثْتد٤("ما ح(.  

، وحيتمل أنه مسع احلديث من  <وحيتمل أن أبا أمامة مسع احلديث والتفسري من النيب 
 )٥(أما التفسري فمن أيب أمامة كما هو ظاهر رواية ابن املنذر والطرباين واحلاكم <النيب 

ِ فَنصبت على درجِ دمشق جاء أبو أُمامةَ فلما )١(اَألزارِقَة ي برؤوسا أُتلَم: "فقد جاء فيها

                               
 .٣/١٢٣: تفسري الثعليب: ينظر  )١(
روى عن  ،ها ومات اسكن مصر مث انتقل منها إىل محص فسكن، بن عجالن يصد :أبو أمامة الباهلي)  ٢(

، تويف سنة ست ومثانني ،وعن عمر وعثمان وعلي وأيب عبيدة ومعاذ، وأكثر حديثه عند الشاميني <النيب 
  . <هو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول اهللا  :قيل

  .٣/٤٢٠: ، اإلصابة٤/١٦٠٢: االستيعاب يف معرفة األصحاب: ينظر      
  .١٢/٣٦٧: ، تاريخ دمشق٤/٥٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
: ، والطرباين يف الكبري٣٢٦: وابن املنذر يف تفسريه ،٥/٢٦٩: وأمحد )٣٠٠٠(برقم : أخرجه الترمذي)  ٤(

صحيح على : حديث حسن، وقال احلاكم: قال الترمذي. ٢/١٦٣: ، واحلاكم يف املستدرك٨/٢٢٦
 .إسناده حسن): ٢/١٠٥٥(ح شرط مسلم ومل خيرجاه، وقال األلباين يف حتقيقه ملشكاة املصابي

 .انظر التخريج السابق)  ٥(
، ومنهاج السنة البن ٨٧: الفرق بني الفرق: ينظر. فرقة من اخلوارج، وهم أتباع نافع بن األزرق احلنفي  )١(

 .٥/١١: تيمية



 

 
 

 

 

  196 
 

اهنيع تعمد مآهقال ،ر اِء :ثُممميِ السأَد تحلَى تقَت رالِء شؤارِ هالن البارِ كالن البك، 
 :قال ؟فما شأْنك دمعت عيناك :قلت .تلَهم هؤالِءوخير قَتلَى تحت أَدميِ السماِء الَّذين قَ

أَبِرأْيِك قُلْت كالب النارِ أَم شيئا  :قال قلت ،إِنهم كَانوا من أَهلِ اِإلسالمِ ،رحمةً هلم
 من رسول اللَّه هتعممن رسول ؟  <س هتعملْ شيئا سرِيٌء بقال إين إِذًا لَج اللَّه>  ةرغري م

̈   ©  Q«    ª ثُم تال  ،وال ثنتينِ وال ثَالث فَعدد مرارا  §¬ P   َلَغحىت ب     
Q    Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀP       التو Qn  m  l  k  j  i    h   g P 

روايته للحديث،  فجاء استشهاده باآلية بعد"  ]٧آية : آل عمران[ Q        »  ºPحىت بلَغَ 
  .فكأن االستشهاد من أيب أمامة واهللا أعلم

  
  .)١("هذا من كَفَر من أهل القبلة حني اقتتلوا: "قال السدي

سباب الْمسلمِ فُسوق " قال >أن النيب  طولعله يشري حلديث عبد اهللا بن مسعود 
كُفْر الُهتقي كفراً ألن قتل املسلم واملراد به الكفر األصغر غري )٢("وماملخرج من امللة، وس 

بقتل املسلم بغري  -، فأراد السدي أن مرتكب الكفر األصغر )٣(من شأن الكفار وعملهم
أكفرت : له نصيب من سواد الوجه ومن التوبيخ بقدر ذنبه فيقال له يوم القيامة -حق 

  . بعد إميانك
  

 الكفار عموماً لقوة ما احتج به الطربي، فيكون أن اآلية يف –واهللا أعلم  –الظاهر 
  .اخلطاب شامالً لكل الكفار مبا فيهم اليهود والنصارى واملرتدون واملنافقون

واآلثار الواردة عن السلف يف أن اآلية يف أهل البدع واألهواء أو يف قتال املسلمني 
بدعتهم وذنبهم، أو مبا سبق  تحمل على أم أرادوا أن هلم نصيباً من الوعيد يف اآلية بقدر

                               
 .٣/٧٢٩: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٥٤: تفسري الطربي)  ١(

  ).٦٤(رقم  ١/٨١: ومسلم) ٤٨(رقم  ١/٢٧: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٢(
 .١/١١٢: فتح الباري: ينظر)  ٣(
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  .)١(توجيهه
بتدع يف دين اهللا ماال يرضاه اهللا ومل يأذن به اهللا ار أو ل أو غيفمن بد" :قال القرطيب

فهو من املطرودين عن احلوض املبتدعمن  وأشدهم طردا وإبعاداً ،الوجوه يدين منه املسو
والروافض على  ،ف فرقهاختالالمني وفارق سبيلهم كاخلوارج على خالف مجاعة املس

وكذلك  ،لون ومبتدعونفهؤالء كلهم مبد ،واملعتزلة على أصناف أهوائها ،تباين ضالهلا
الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم وطمس احلق وقتل أهله وإذالهلم واملعلنون بالكبائر 

نوا خياف عليهم أن يكو ومجاعة أهل الزيغ واألهواء والبدع كلٌ ،املستخفون باملعاصي
وال خيلد يف النار إال كافر جاحد ليس يف قلبه مثقال حبة خردل من  ...عنوا باآلية

  .)٢("إميان
من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدرها؛ : وقال ابن عثيمني

  .)٣(فالقاعدة أن احلكم املعلّق بوصف يقوى ويضعف حبسب ذلك الوصف
دخوهلم يف اآلية أما اخلوارج فمن يرى كفرهم فظاهر.  

إن -فيحمل تفسريه لآلية  – )٤(وهو قول أكثر العلماء –ومن يرى عدم تكفريهم 
  .مجع اخلوارج بني البدعة وقتل املسلمني على ما سبق بيانه حيث -فسرها باخلوارج

ومل  ،واخلوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتاال لألمة وتكفريا هلا : "قال شيخ اإلسالم
فيهم حبكمهم  بل حكموا ؛بن أىب طالب وال غريه يرهم ال علكفّلصحابة من ييكن يف ا

  .)١("يف املسلمني الظاملني املعتدين
ومع هذا فالصحابة رضي اهللا عنهم والتابعون هلم بإحسان مل  : "وقال يف موضع آخر

                               
وإذا صح هذا احململ فهو يدل على أن السلف كانوا يستشهدون باآليات الواردة يف الكفار على بعض )  ١(

 .املسلمني على اعتبار أن هلم نصيباً من اآلية ال على أم املراد باآلية فحسب
 .٤/١٠٨: اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
  .٢/٣٣: تفسري سورة آل عمران البن عثيمني: ينظر)  ٣(
، ٥١: ، اخلوارج للدكتور ناصر العقل٥/٢٤٧: ، منهاج السنة٧/٢١٧، ٣/٣٥٢: جمموع الفتاوى: ينظر)  ٤(

 .١/١٥٧: فرق تنتسب لإلسالم للدكتور غالب عواجي
 .٧/٢١٧: جمموع الفتاوى)  ١(
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 فيهمبل اتقوا اهللا  ؛وال اعتدوا عليهم بقول وال فعل ،وال جعلوهم مرتدين ،يكفروهم
  .(١)"وساروا فيهم السرية العادلة

                               
 .اليت تدل على عدم تكفري الصحابة هلم وذكر فيه اآلثار ٥/٢٤٧: منهاج السنة)  ١(
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.  /  Q  6  5      4  3  2  1  0  :قال اهللا تعاىل

9  8   7:  A   @  ?  >  =   <  ;B      D   C

  G  F   EP.   

 
 ب يف اآليةاخلطا. 

  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .ع املؤمنني اخلطاب جلمي" 

 . )١("للصحابة خاصة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على أقوال

  
هي خري األمم، فهذه اخلريية تشمل  >اخلطاب جلميع املؤمنني، فاملراد أن أمة حممد 

  .أول هذه األمة وآخرها
  .)٢(وهذا قول أيب بن كعب، وأيب هريرة، واحلسن، والربيع

ذهب الطربي، والواحدي، والزخمشري، وابن كثري، والسيوطي، والشوكاين، وإليه 
  . )٣(والسعدي، وابن عثيمني، وهو ظاهر كالم الزجاج

تأتون م يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا يف  ،خري الناس للناس: "قال أبو هريرة

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٧٢٣: ، وتفسري ابن أيب حامت٤/٥٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
، تفسري ١/٣٠٧: ، الكشاف١/٢٢٧: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٤/٥٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

، تفسري ١/٢٣٣: ، تفسري السعدي١/٤٦٩: ، فتح القدير٦٤: ، تفسري اجلاللني٢/٩٣: القرآن العظيم
 .١/٣٨٣: ، ومعاين القرآن وإعرابه٢/٤٧: سورة آل عمران البن عثيمني
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  .)١("اإلسالم
إِنكُم تتمونَ " :قال >يب واستدلوا مبا رواه الترمذي واحلاكم وغريمها من أن الن

ا على اللَّههمأَكْرا وهريخ متةً أَنأُم نيعب٢("س( .  
فال  ،أوائلهم فقط أن املراد بكل أمة أوائلهم وأواخرهم ال وظاهر: " قال أبو السعود

  . )٣("ن تكون أعقاب هذه األمة أيضا داخلة يف احلكمأبد 
أُعطيت ما مل يعطَ أَحد من "  :قال> رسول اللَّه  أنط الب طعلي بن أيب ومبا رواه 

 ،وأُعطيت مفَاتيح اَألرضِ ،نصرت بِالرعبِ :قال ؟فَقُلْنا يا رسولَ اللَّه ما هو ،اَألنبِياِء
دمأَح يتمسيل طهور ،و ابرلَ التعجو، اُألم ريأميت خ لَتعج٤("مِو( .  

نحن الْآخرونَ : "يقول رضي اهللا عنه أَنه مسع رسولَ اللَّه  وحبديث أيب هريرة
  . )٥("السابِقُونَ يوم الْقيامة بيد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنا

Q  B : وبقولِ اهللا تعاىل   A  @   ?    >  =   <   ;   :

 E  D   CP ]١٤٣آية : البقرة[.  
Q   5 وجعل بعض هوالء العلماء قوله تعاىل يف هذه اآلية       4  3

9   8    7   6:P وهو )٦(شرطاً يف خريية هذه األمة ال ثناًء عليها فحسب ،
  .رأي الزجاج، والشوكاين، وابن عثيمني

                               
 ).٤٢٨١: (برقم ٤/١٦٦٠: أخرجه البخاري)  ١(
عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومن طريقه كل من الترمذي  ١/٤٥: أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه)  ٢(

، ٣/٧٣٢: ، وابن أيب حامت يف التفسري ٤/٥٩: ، والطربي يف التفسري)٣٠٠١(برقم  ٥/٢٢٦: وحسنه
حديث ): ٨/٢٢٥(صحيح اإلسناد، وقال ابن حجر يف فتح الباري :وقال ٤/٩٤: واحلاكم يف املستدرك

 .حسن صحيح
 .٢/١٧: إرشاد العقل السليم)  ٣(
) ٨/٢٢٥: (وابن حجر يف الفتح) ٢/٩٤: (سريه، وحسن إسناده ابن كثري يف تف١/٩٨: أخرجه أمحد)  ٤(

 ).٣/٧٢٧: (والسيوطي يف الدر املنثور
 ).٨٥٥(برقم  ٢/٥٨٥: ومسلم) ٨٣٦(برقم  ١/٢٩٩: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٥(
 .١/٣٥٦: زاد املسري: ينظر)  ٦(
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كنتم خري الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا باملعروف وتنهوا عن : "قال جماهد
  .، وكالم أيب هريرة السابق حيتمل الشرط، وحيتمل الثناء)١("نوا باهللاملنكر وتؤم

كون ذلك احلكم ذكر احلكم مقروناً بالوصف املناسب له يدل على  واستدلوا بأنَّ
 بعدهىل بثبوت وصف اخلريية هلذه األمة، مث ذكر ، فههنا حكم تعامعلالً بذلك الوصف

، فوجب كون تلك اخلريية معللة ذه عروف والنهي عن املنكر واإلمياناملاألمر ب
  .)٢(العبادات

الصحيح أن هذه اآلية عامة يف مجيع األمة كل : " وذهب ابن كثري إىل التفصيل فقال
" مث الذين يلوم مث الذين يلوم >عث فيهم رسول اهللا وخري قروم الذين ب ،قرن حبسبه
ومن ... ل معهم يف هذا املدحذه الصفات دخفمن اتصف من هذه األمة " :إىل أن قال

Q  O  :لهأهل الكتاب الذين ذمهم اهللا بقومل يتصف بذلك أشبه    N  M  L

Q  PRPوهلذا ملا مدح تعاىل هذه األمة على هذه الصفات شرع  ]٧٩آية : املائدة[اآلية
?  @  Qيف ذم أهل الكتاب وتأنيبهم فقال تعاىل    >   =   <  ;P ")٣(.  

ية ثابتة هلذه األمة مبجملها، أما أفرادها فإمنا يدخل يف هذا وقوله يفيد بأن اخلري
  . الوصف من اتصف مبا ذكر اهللا يف اآلية

  
  .اخلطاب يف اآلية للصحابة

  . )٤(إما للصحابة عامة، وهو قول الضحاك
  .وإما لبعض الصحابة، وهو قول ابن عباس

  .)١("إىل املدينة > هم الذين هاجروا مع رسول اهللا: " قال ابن عباس
                               

  .٤/٥٨: ، تفسري الطربي٤٦٥: الناسخ واملنسوخ أليب عبيد: ينظر)  ١(
 .٢/٤٧: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني٣/١٧٥٧:  الرازيتفسري: ينظر)  ٢(

، وقد ساق خالل هذه الصفحات أحاديث كثرية يف فضل هذه ١٠٣، ٢/٩٤: تفسري القرآن العظيم)  ٣(
 .األمة والثناء عليها

 .٤/٥٨: تفسري الطربي: ينظر  )٤(
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تكون ألولنا وال تكون : " أنه قال يف هذه اآلية طوقد روي عن عمر بن اخلطاب 
ومن صنع  >يف خاصة من أصحاب رسول اهللا : " وروي عنه أنه قال بأا )٢("آلخرنا

  .وظاهرمها التعارض، لكن ال يثبتان عنه فال حاجة للجمع بينهما )٣("مثل صنيعهم
  

م أهل بيت النيب أ<.  
  . )٤(وهو قول أيب جعفر
  

  .اخلطاب يف األصل للصحابة، وحكمه عام لألمة كلها
  .  )٥(وهو قول أيب السعود، واأللوسي

  
  :أن اخلطاب جلميع املؤمنني لوجوه –واهللا أعلم  –الظاهر 
  .األصل العموم، والتخصيص حيتاج إىل دليل: األول
  .ا ذكره أصحاب القول األول من أدلة توضح بأن املراد عموم األمةم: الثاين

@  Q A: قوله تعاىل يف آخر اآلية: الثالث   ?   >   =    <  ;B    C

  F   E     DP تنيشعر باملقارنة بني أماألمة اإلسالمية اليت هذه : ي
  .صفاا، واألمة الكتابية اليت منها املؤمنون وأكثرها الفاسقون

                                                                                          
 .وغريهم ٤/٥٧: تفسريه ، والطربي يف٦/٣١٣: ، والنسائي يف الكربى١/٣١٩: أخرجه أمحد)  ١(
، عن السدي عمن حدثه عن ٣/٧٣٢: ، وابن أيب حامت يف التفسري٤/٥٨: أخرجه الطربي يف تفسريه)  ٢(

 .وفيه راو مبهم فهو ضعيف. عمر
، عن السدي قال قال عمر بن ٣/٧٣٢: ، وابن أيب حامت يف التفسري٤/٥٧: أخرجه الطربي يف تفسريه)  ٣(

 .السدي وعمر فهو ضعيف وفيه انقطاع بني. اخلطاب
 .٣/٧٣٢: تفسري ابن أيب حامت: ينظر  )٤(
لكن قال  ٤/٢٧: ، روح املعاين٢/١٧: ، إرشاد العقل السليم١/٣٨٣: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٥(

 .األلوسي بأن اخلطاب للصحابة أو بعضهم
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اآلثار السابقة عن السلف يف اآلية على التمثيل والتنبيه على فضل الصحابة وتحمل 
  .وآل البيت

وما قاله ابن كثري متجه وبه جتتمع األدلة، فاخلريية ثابتة هلذه األمة مبجملها، وهي 
خريية متفاوتة فالصحابة خري ممن بعدهم، والقرون األوىل خري من غريها، وكلما كانت 

ات املذكورة يف اآلية فخرييتها أقوى، ومهما ضعفت اخلريية يف هذه األمة أقرب للصف
األمة يف وقت من األوقات فإا ال تضعف ضعفاً يوجب خريية غريها عليها كما تفيده 

  .عموم األدلة السابقة
وأفراد هذه األمة كذلك تقوى اخلريية لديهم وتضعف حبسب اتصافهم ذه 

  .  ممن ال يؤمن باهللا تعاىل - بال شك  – الصفات، وأدىن املسلمني فيها خري
 ،فيه دليل على أن هذه األمة اإلسالمية خري األمم على اإلطالق: " قال الشوكاين 

وإن  ،وأن هذه اخلريية مشتركة ما بني أول هذه األمة وآخرها بالنسبة إىل غريها من األمم
  .)١("كانت متفاضلة يف ذات بينها كما ورد يف فضل الصحابة على غريهم

  

                               
 .١/٤٦٩: فتح القدير  )١(
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  معىن Q .P .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال األول أربعة أقوال يف املسألة، ورج :  
  .]٩٦آية : النساء[ QJ   N  M  L  KP  :كان هنا هي اليت تقتضي الدوام كقوله" 

  .كنتم يف علم اهللا  :وقيل
   .فتم به يف الكتب املتقدمةصكنتم فيما و :وقيل
  . )١("أنتم كنتم مبعىن :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على أقوال

  
  .كان هنا هي اليت تدل على الدوام واالستمرار

  .)٢(وهو قول ابن عطية، وأيب حيان، وظاهر كالم البيضاوي وأيب السعود واأللوسي
املوضع على الدوام  فكان تدل على املاضي بأصل وضعها اللغوي، وتدل أيضاً يف هذا

  .واالستمرار، فاملعىن كنتم وال زلتم وستزالون خري أمة
 ،يزوقد مثّلوا لداللة كان على املاضي والدوام بآية النساء اليت ذكرها ابن ج

وحنوها،  ]١٥٨آية : النساء[Q  n  m  l  kP : وباآليات اليت فيها صفات اهللا تعاىل كقوله
Q  Ô :وبآيات أخرى كقوله تعاىل   Ó  Ò   ÑP]فالشيطان كان  ]٢٧آية : اإلسراء

 Q  b   a  `      _     ^P  وال يزال وسيزال لربه كفورا، وكقوله تعاىل عن الزنا
   .]٣٢آية : اإلسراء[

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: ، إرشاد العقل السليم١/١٧٥: ، أنوار الترتيل٣/٣٠: ، البحر احمليط١/٤٨٩: احملرر الوجيز: رينظ)  ٢(

 .٤/٢٧: ، روح املعاين٢/١٧
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  . )١(وهو قول السيوطي. كنتم يف علم اهللا خري أمة

  . )٢(صفهاينوهو قول الراغب األ. أو كنتم يف تقدير اهللا وحكمه خري أمة
  . )٣(وهو قول الواحدي، وجوزه النحاس. يف اللوح احملفوظ خري أمةأو كنتم 

  .وهي أقوال متقاربة أو مبعىن واحد
  

  . )٤(كنتم فيما وصفتم به يف الكتب املتقدمة خري أمة
  

  .كنتم خري أمة: يقال هلم يوم القيامة
  .، وهو كما قال )٥(نه بعيد عن سياق الكالمذكره أبو حيان وأعلّه بأ

  .وكان على هذه األقوال األربعة هي الناقصة
  

  .كنتم مبعىن أنتم خري أمة
  .)٦(وهو قول الفراء، وابن قتيبة، والطربي، والبغوي، وابن اجلوزي

  . )٧("إعراب القرآن"وجوزه النحاس يف 
  .وعليه فكان هنا زائدة

                               
 .١/٤٨٩: احملرر الوجيز: ، وانظر٦٤: تفسري اجلاللني: ينظر)  ١(
 .٤٢١: املفردات: ينظر)  ٢(
 .١٤٩: رآن، إعراب الق١/٢٢٧: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٧٥٥: ، تفسري الرازي١/٤٨٩: ، احملرر الوجيز١/٣٠٧: الكشاف: ينظر)  ٤(

٤/١٠٩. 
  .٣/٣٤٩: ، الدر املصون٣/٣٠: البحر احمليط: ينظر)  ٥(
: ، معامل الترتيل٤/٦٠: ، تفسري الطربي١٨٠: ، تأويل مشكل القرآن١/١٦١: معاين القرآن: ينظر )٦(

 .١/٩٦: تذكرة األريب البن اجلوزي ،١/٤٠٣
 .١٤٩: إعراب القرآن: ينظر)  ٧(
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~  �Q  :بقوله تعاىلواستدل الفراء    }  |   {¡P ]آية : األعراف

%  &  ' Q: مع قوله ]٨٦   $   #  "  !P]فوضع أنتم مكان  ]٢٦: األنفال
  .)١(كنتم، فإضمار كان يف مثل هذا وإظهارها سواء

على  إِنكُم تتمونَ سبعني أُمةً أَنتم خيرها وأَكْرمها" : >واستدل الطربي بقول النيب 
فوضع أنتم مكان كنتم أيضاً  )٢("اللَّه.  

وضعف العكربي وأبو حيان هذا القول ألن كان ال تزاد يف أول اجلملة، وال عمل 
  .)٣(هلا

  
  .خلقتم  ووجدمت خري أمة: أي : كنتم

  .وهو قول البقاعي، وجوزه الطربي
  .)٤(وعليه فكان هنا تامة مبعىن الوقوع واحلدوث

  
 ،امد الشيء يف زمان ماض على سبيل اإلعبارة عن وجو كان: " قال الزخمشري
QJ    M  ومنه قوله تعاىل ،وال على انقطاع طارىء ،سابق عدم وليس فيه دليل على   L  K

NP]ومنه قوله تعاىل ]٩٦آية : النساء:  Q 0  /   .P ٥("أمةوجدمت خري  :كأنه قيل( ،

                               
ومما قال . فلعله نقله منه ٤/٦٠: ، وذكر هذا االستدالل الطربي يف تفسريه١/١٦١: معاين القرآن: ينظر)  ١(

 ".فإدخال كان يف مثل هذا وإسقاطها مبعىن واحد؛ ألن الكالم معروف معناه: " الطربي

 .يف املسألة السابقة مر خترجيه)  ٢(

  .٣/٣٠: ، البحر احمليط١/٢٨٤: التيبان يف إعراب القرآن: ينظر)  ٣(
: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٧٥٥: ، تفسري الرازي٤/٦٠: ، تفسري الطربي٢/١٣٥: نظم الدرر: ينظر)  ٤(

٤/١٠٩. 
 .١/٣٠٦: الكشاف)  ٥(
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  .)١(ن عاشوروبه عبر أيضاً اب
كأنه قال وجدمت خري أمة، هذا يعارض أا مثل : قوله: "بأن علّق عليه أبو حيان

وجدمت خري أمة يدل على أا تامة، وأن خري أمة ألن تقديره  QJ   N  M  L  KP  :قوله
  . )٢("ال شك أا هنا الناقصة فتعارضا QJ    M  L  KP : وقوله ،حال

  .)٣(ال تعارض فقول الزخمشري تفسري معىن ال إعرابوأجاب السمني احلليب بأن 
  

  . )٤(صرمت خري أمة: كان مبعىن صار، أي
 كما سابق، عدم على تدل صار أنَّ، وعلِّل لضعفه  )٥(وضعفه حممد رشيد رضا

 األمم، خري نكت مل ةاألم فهذه هذا وعلى ،كان جاهال أن بعد يعين عاملًا زيد صار :تقول
  . )٦(ماألم خري هي بعد ترصا مث

    .وألنه أيضاً يخرج كان عن معناها األصلي مع إمكان محلها عليه
ومن احلرية التجاء مجع من : "وقد انتقد ابن عاشور بعض األقوال السابقة فقال

املفسرين إىل جعل اإلخبار عن املخاطبني بكوم فيما مضى من الزمان أمة مبعىن كوم 
أو جعل كان  ،أو ثبوت هذا الكون يف اللوح احملفوظ ،تعاىل وقَدرهكذلك يف علم اهللا 

 . )٧("مبعىن صار 

  
متقاربة املعىن، والقول األول أوىل بالترجيح  –عدا الرابع والثامن  –هذه األقوال 

                               
 .٣/١٨٨: التحرير والتنوير: ينظر  )١(
 .٣/٣٠: طالبحر احملي  )٢(
 .٣/٣٤٨: الدر املصون: ينظر)  ٣(
  .٣/١٨٨: ، التحرير والتنوير٣/٣٠: ، البحر احمليط١/٢٨٤: التبيان يف إعراب القرآن: ينظر)  ٤(
 .٤/٥١: تفسري املنار: ينظر)  ٥(
  .١/٣٣٠: أقوال ابن قتيبة يف التفسري للدكتور علي العرتي: ينظر)  ٦(
 .٣/١٨٩: التحرير والتنوير)  ٧(
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  :لوجهني
  .إبقاء كان على أصلها فهي الناقصة من حيث اإلعراب:  األول
ها من حيث الداللة اللغوية، فدلّت على املاضي بأصل إبقاء كان على أصل:  الثاين

وضعها اللغوي باعتبارها فعالً من األفعال املاضية، ودلّت مع ذلك على الدوام واالستمرار 
يف هذا املوضع جلوازه لغة ولثبوته شرعاً كما تدل عليه اآليات واألحاديث املذكورة يف 

  . )١(املسألة السابقة
ي ومن وافقهما فيجاب عنه بأن األصل عدم الزيادة يف كالم أما قول الفراء والطرب

  .اهللا فلكل كلمة أو حرف داللته اخلاصة
واحلديث الذي استدل به الطربي ال يعارض القول األول؛ بل يؤكّده فهو يفيد مع  

ـب " كنتم"ويف تفسري  األدلة األخرى أن هذه األمة كانت وال زالت وستزال خري أمة،
لكان اليت عبر ا القرآن من معناها اللغوي أو بعضه، خبالف القول األول جتريد "  أنتم"

  .فقد أعمل النصني معاً
  

                               
  .اخلطاب يف اآلية جلميع املؤمنني: عند القول األول)  ١(
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  مرجع الضمري يف Q J  I   H P .  
,  !  "  # Q  :اهللا تعاىلقال    +  *    )  (  '  &  %  $-  

0   /  .1      ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2
 C   B  A  @ F  E  DG    M   L  K  J  I   H

NP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج :  
   .أو ألصحاب احلرث ،أو املنافقني ،الضمري للكفار" 

Q   Mألن قوله ؛واألول أرجح   LP ١("فعل حال يدل على أنه للحاضرين(. 
  

  :الدراسة
  :قوالاختلف املفسرون يف املسألة على أ

  
  .وما ظلم اهللا الكفار بعدم قبول نفقام وال انتفاعهم ا: الضمري للكفار، فاملعىن

وهو قول الطربي، وابن عطية، والرازي، وأيب حيان، والسيوطي، والشوكاين، وابن 
  . )٢(عاشور، وابن عثيمني

  .عليهم وليبين ظلمهم بأن الكفار هم القوم الذين ذُكروا ليرد: وعلّل ابن عطية له
Q   M: بأن قوله –هو وابن جزي  –كما علّل    LP فعل احلال يدل على 

  .)٣(للحاضرين

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

: ، والبحر احمليط ٣/١٧٧٣: ، وتفسري الرازي ١/٤٩٥: ، واحملرر الوجيز٤/٧٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
وتفسري سورة آل  ،٣/١٩٩: ، والتحرير والتنوير١/٤٧٣: ، وفتح القدير ٦٥: ، وتفسري اجلاللني ٣/٤١

  .  ٢/٨٩: عمران
 . ١/١٦٣: ، والتسهيل لعلوم الترتيل١/٤٩٥: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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  .)١(الضمري للمنافقني
  

  .وما ظلم اهللا أصحاب احلرث بإهالك حرثهم: الضمري ألصحاب احلرث، فاملعىن
  . )٢(ي، واأللوسيذكره وجهاً حمتمالً يف اآلية الزخمشر

  . )٣(عليهم وال ليبني ظلمهم ألم مل يذكروا لريد: وضعفه ابن عطية
  .  )٤("ويأباه أنه قد مر التعرض له تصرحياً: " وقال أبو السعود أيضاً

  
الراجح هو القول األول لقوة أدلتهم، وتوجه ما أعلّوا به القول الثالث، وعلى القول 

ومحل الكالم  Q E  D   P: تأكيداً لقوله Q   M  LP الثالث يكون قوله
  .أوىل من محله على التأكيد –كما يف القول األول  –على التأسيس 

 –وهو الظاهر –أما القول الثاين فإن كان املراد به التمثيل لصنف من أصناف الكفار 
  .فهو صحيح

. ث عن الكفاروإن كان املراد به التخصيص فال يصح؛ إذ سياق اآليات يف احلدي
  .واهللا أعلم

 

                               
، وإرشاد العقل ٣/١٧٧٣: ، وتفسري الرازي١/٣٦٠: ، وزاد املسري١/٤١٨: النكت والعيون: ينظر)  ١(

 . ٢/٢٢: السليم
 .  ٤/٣٧: روح املعاين، و ١/٣١٠: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .١/٤٩٦: احملرر الوجيز: ظرين)  ٣(
 .٢/٢٢: تفسريه)  ٤(



 

 
 

 

 

  211 
 

  معىن األمر يفQ§  ¦  ¥P .  
Q  z  :قال اهللا تعاىل   y  x   w  v  u  t  s  r  q  p

£  ¢     ¡  �  ~  }   |  {¤  §  ¦   ¥¨     ̄     ®  ¬   «  ª    ©P  .  
  

يزقولني يف املسألة / ذكر ابن ج:  
  .أنه للتقريع واإلغاظة: األول 
  .اءللدع: الثاين 

  . )١(ورجح األول
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني 

  
سترون من عز اإلسالم وذل الكفر ما يسوؤكم : أنه للتقريع واإلغاظة، واملعىن

  .فلتموتوا بغيظكم
فاعلموا  ،أي مهما كنتم حتسدون عليه املؤمنني ويغيظكم ذلك منهم: " قال ابن كثري

فموتوا  ،ومظهر دينه ،كلمته علٍوم ،ومكمل دينه ،م نعمته على عباده املؤمننيأن اهللا مت
 .)٢("أنتم بغيظكم

، وظاهر كالم البغوي وابن اجلوزي والسيوطي )٣(وهو قول الثعليب، والكفوي
 .)٤(والسعدي

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
 .٢/١٠٨: تفسري القرآن العظيم)  ٢(
بتركيا، " كفة"أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، من قضاة األحناف، ويل القضاء يف )  ٣(

  .١٠٩٤نة وبالقدس، وببغداد، وعاد إىل استانبول فتويف ا س
  .٢/٣٨: ، األعالم٤/٣٨٠: إيضاح املكنون: ينظر      

، ١/٣٦٢: ، زاد املسري١/٤٠٩: ، معامل الترتيل١٨٠: ، الكليات للكفوي٣/١٣٦: تفسري الثعليب: ينظر)  ٤(
 .١/٢٣٦: ، تفسري السعدي٦٥: تفسري اجلاللني
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م من أن يدعو عليهم بأن يهلكهم اهللا مما  >أنه للدعاء، فهو أمر من اهللا للنيب 

  .)١(الغيظ على املؤمنني قبل أن يروا ما يتمنون هلم من العنت
كالطربي، والواحدي، والزخمشري، والرازي،  )٢(وبه قال كثري من املفسرين

  . )٣(والبيضاوي، واخلازن، وأيب السعود، والشوكاين، وابن عاشور، وابن عثيمني
فيكون دعاء عليهم للمصاحبة  Q  §Pوعلى هذا القول حيتمل أن تكون الباء يف 

بأن يبقى معهم الغيظ إىل أن ميوتوا، وحيتمل أن تكون للسببية فيكون دعاء عليهم بأن 
  .)٤(يعجل اهللا هلم املوت بسبب الغيظ

ألنه دعاء على  ؛مل يقصد به خماطبون معينون: " قال ابن عاشور يف توجيه هذا القول
ك إذا خلوا ، فال يتصور مشافهتهم ، وهم يفعلون ذلذين يعضون األنامل من الغيظال

بالدعاء على التعيني ولكنه كالم قصد إمساعه لكلّ من يعلم من نفسه االتصاف بالغيظ 
 . (٥)"على املسلمني

ألنه لو  ؛ليس بدعاء: " ونقل أبو حيان عن بعض أشياخه أنه نقد هذا القول وقال
وقد آمن منهم بعد هذه  ،دعوته ال تردفإن  ؛اء ملاتوا مجيعهم على هذه الصفةأمره بالدع
يعين ومل يؤمن أحد  ،لوقع على حكم ما أخرب بها ، وليس خبرب ألنه لو كان خرباآلية كثري

، إذا مل ]٤٠آية : فصلت[ QN  Q  P  OR  P : ، وإمنا هو أمر معناه التوبيخ والتقريع كقوله بعد

                               
  . أمر ألمته >، واألمر للنيب ٤/٨٧: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٣/٤٤: ، البحر احمليط٤/١١٧: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٩٨: احملرر الوجيز: ينظر  )٢(

، تفسري ١/٣١١: ، الكشاف١/٢٢٩: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٤/٨٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
ح ، فت٢/٢٣، إرشاد العقل السليم، ١/٤١٠: ، لباب التأويل١/١٧٧: ، أنوار الترتيل٣/١٧٧٨: الرازي
 .٢/١٠٢: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني٣/٢٠٣: ، التحرير والتنوير١/٤٧٥: القدير

 .الثاين ألنه أشد يف التحدي ورجح ٢/١٠٢: تفسري سورة آل عمران البن عثيمني: ينظر)  ٤(

 .٣/٢٠٣: التحرير والتنوير)  ٥(
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  .)١("فاصنع ما شئت يتستح
ألن من آمن منهم  ليس بشيء؛ - الذي قاله -وهذا : "قالوتعقّبه ابن عادل احلنبلي ف

    .)٢("وال حتت اخلرب إن قُصد به اإلخبار -إن قُصد به الدعاء  -مل يدخل حتت الدعاء 
  . وجياب أيضاً بأنه قد يكون املراد بالدعاء واخلرب جملتهم وفئتهم ال أفراداً بأعيام

  
للقولني، فيكون املراد الدعاء عليهم وتقريعهم وإغاظتهم  حيتمل أن تكون اآلية شاملة

يف آن واحد، أو يقول ذلك على وجه الدعاء أحياناً، ويقوله على وجه التقريع واإلغاظة 
  .أحياناً

هو القول األول لكونه أنسب  –واهللا أعلم  –فإن كان هذا اجلمع ممتنعاً فالراجح 
ن املوافقة واملودة للمؤمنني ظاهراً، ويعضون األنامل للسياق وأقرب ملراد اآلية؛ فإم يبدو

عليهم من الغيظ سراً، فناسب أن يقول هلم قوالً يراد به زيادة غيظهم وتقريعهم 
وتبكيتهم، وملا يتضمنه هذا القول من البشارة من اهللا بعز اإلسالم وذل الكفار واملنافقني، 

 . وتفاؤل قائله من املؤمنني بذلك
 

                               
 .٣/٤٥: البحر احمليط)  ١(
 .٥/٤٩٩: اللباب يف علوم الكتاب)  ٢(
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 علَّق متQ     9  8P  .  
Q4   3  :قال اهللا تعاىل       2  1  0  /5  :  9   8  7  6P  .  

  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
   .أو باتقوا ،متعلق بنصركم" 

 . )١("واألول أظهر
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  . Q    0P  :ق بـ أنه متعلِّ
  .لتشكروا اهللا على ما من به عليكم من النصر على أعدائكم: واملعىن

  .)٢(وهو قول الطربي، والسعدي
  

Q5   7 : أنه متعلِّق بـ   6P.  
  .لتشكروا اهللا بالتقوى: واملعىن

  .)٤(، والواحدي)٣(وهو ظاهر قول ابن اسحاق
  
لعل اهللا ينعم عليكم نعمة أخرى : مٍ مرجو أن يقع، فكأنه قيلأنه متعلِّق بإنعا

  .فتشكروا، ووضع الشكر موضع اإلنعام ألنه سببه

                               
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .١/٢٣٧: ، وتفسري السعدي٤/٩٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٤/٩٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
 .١/٢٣٠: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٤(
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ذكره وجهاً يف اآلية الزخمشري، وابن عطية، والرازي، والبيضاوي، وأبو حيان، وابن 
  .  )١(عادل، وأبو السعود، واأللوسي

  
ارض بينهما؛ فإن النصر سبب الشكر، والتقوى القوالن األوالن صحيحان، وال تع

وسيلة الشكر، فهو من حيث السبب والعلّة متعلّق بالنصر، ومن حيث الوسيلة والطريقة 
  .متعلّق بالتقوى

ولذا مجع بينهما عدد من املفسرين كالزخمشري، والرازي، والبيضاوي، وابن عادل، 
  . )٢(به عليكم من نصرته بتقواكم ما أنعم Q  9  8   P: وأيب السعود فقالوا

أما القول الثالث فبعيد ملخالفته املعىن الظاهر املتبادر إىل الذهن من الكالم، وال دليل 
  . )٣(على صرفه إليه، واألصل محل الكالم على ظاهره

يزأن يكون ذلك املعىن  :السابع: " يف بيان وجوه الترجيح عند املفسرين قال ابن ج
  .واهللا أعلم.  )٤("فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه ،املتبادر إىل الذهن

 

                               
، ١/١٧٨: ، أنوار الترتيل٣/١٧٨٥: ، تفسري الرازي١/٥٠٢: ، احملرر الوجيز١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ١(

: ، روح املعاين٢/٢٧: ، إرشاد العقل السليم٥/٥١٥: ، اللباب يف علوم الكتاب٣/٥١: البحر احمليط
٤/٤٤. 

: ، اللباب يف علوم الكتاب١/١٧٨: ، أنوار الترتيل٣/١٧٨٥: ، تفسري الرازي١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ٢(
  .آلية، وقدموه عند إيرادها، وعدوه أحد األوجه احملتملة يف ا٢/٢٧: ، إرشاد العقل السليم٥/٥١٥

 .١/١٣٧: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر)  ٣(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(
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>    Q4   3      2  1  0  /5 : قال اهللا تعاىل    ;  :  9  8  7  6

I  H  G      F  E  D  C  B  A  @  ?  >      =J    L   K

  [   Z  Y    X  W   V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M

b  a  `  _  ^      ]  \c  g  f   e    d      n  m  l  k  j  i  h
  v  u  t  s  r          q  p  oP  .  

  
   املالئكة هل كان يف غزوة بدر أم ب ملؤمننياالوعد بإمداد

  .أحد؟
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .كان هذا القول يوم بدر " 

Q  Éوعلى الثاين بدل من  ،ول حمذوفاألعلى  )١(لعامل يف إذفا ؛يوم أحد :وقيل

ÊP ]٢("  ]١٢١:آل عمران( . 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على أقوال

  
  .)٣(أن الوعد بإمداد املؤمنني باملالئكة يف هذه اآليات كان يف غزوة بدر

، والطربي، واملاوردي،  )١(وهو قول الشعيب، واحلسن، وقتادة، والربيع بن أنس

                               
= Q: يف قوله تعاىل)  ١(   <  ; P.  
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(

د باملالئكة أم ال؟ أصحاب هذا القول متفقون أن هذا الوعد كان يف بدر، لكن اختلفوا هل حتقق اإلمدا)  ٣(
 .وعامتهم يرون حتقق الوعد، مث اختلفوا بكم مدوا؟ بألف أو ثالثة آالف أو مخسة آالف
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والواحدي، وابن اجلوزي، وأيب حيان، وابن كثري، وابن حجر، والسيوطي، وأيب السعود، 
  . )٢(والشوكاين، وابن عاشور، والشقيطي

  . )٣(ونسبه جلمهور املفسرين ابن عطية، والرازي، وأبو حيان، وابن عاشور
  :بعدد من األدلة واستدلوا

  . دد كان يوم بدر ، فكانوا إىل تقوية قلوم بالوعد أحوج العدد وأن قلة الع:  األول
بشرط  غري مشروط مطلقاً كان من املالئكة ثالثة آالفإنزال وألنّ الوعد ب:  الثاين

 .)٤(ال يوم أحد وإمنا حصل يوم بدر ،فوجب حصوله
  تظاهرت الروايات وتظافرت على أن املالئكة حضرت بدراً : "قال أبو حيان

  . )٥("توقاتل
 وليس ألحد أن: "  -يف معرض سياقه ألدلة أصحاب هذا القول  –وقال الرازي 

ألن الوعد كان باإلمداد بثالثة آالف من املالئكة،  ؛لكنهم ما قاتلوا )٦(يقول إم نزلوا
يوم بدر ومل  بل ال بد من اإلعانة، واإلعانة حصلت ؛ومبجرد اإلنزال ال حيصل اإلمداد

  .)٧("حتصل يوم أحد
Q4 : أن اهللا تعاىل قال :الثالث    3      2   1  0  /5   P  مث قال يف اآلية اليت

                                                                                          
 .٣/٧٥٢: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٩٨: تفسري الطربي: ينظر  )١(
، زاد ١/٢٣٠: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٤٢١: ، النكت والعيون٤/٩٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

، تفسري ٧/٢٨٥: ، فتح الباري٢/١١٢: ، تفسري القرآن العظيم٣/٥٢: ، البحر احمليط١/٣٦٤: رياملس
، دفع ٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير١/٤٧٧: ، فتح القدير٢/٣١: ، إرشاد العقل السليم٦٦: اجلاللني

 .٦٩: إيهام اإلضطراب عن آيات الكتاب
: ، التحرير والتنوير٣/٥٢: ، البحر احمليط٣/١٧٨٥: ، تفسري الرازي١/٥٠٢: احملرر الوجيز: ينظر  )٣(

٣/٢٠٧. 
 .٣/٥٢: ، البحر احمليط٣/١٧٨٦: تفسري الرازي: ينظر)  ٤(
 .٣/٥٢: البحر احمليط)  ٥(
 .يعين يوم أحد  )٦(
 .٣/١٧٨٦: تفسري الرازي)  ٧(
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     Q G      F  E  D  C  B  A  @  ?  >      =  <  ;P: تليها
ملؤمنني ا  > الرسول وعدفظاهر هذا الكالم يقتضي أن اهللا تعاىل نصرهم ببدر حينما 

  . )١(بذلك، وهذا يقتضي أن الوعد كان يف بدر
  .)٢("وهو الذي يقتضيه السياق: " قال ابن عاشور

تشابه سياق آيات األنفال الصرحية يف كون املدد كان ببدر بسياق هذه  :الرابع
(  Q  :اآليات، قال تعاىل يف األنفال    (  '  &  %  $  #  "  !

4   3  2   1     0   /   .   -   ,  +  *5    9   8  7  6
;  :<    A  @  ?   >  =P.  

فالظاهر أن ذلك  ؛وهذا السياق شبيه ذا السياق يف سورة آل عمران: "قال ابن كثري
  . (٣)"كان يوم بدر كما هو املعروف من أن قتال املالئكة إمنا كان يوم بدر

Qc      n  m  l : أن قوله عز وجل :اخلامس   k   j  i  h   g   f    e     d

  v   u  t   s  r        q  p  oP وأنه  ،قد وقع اإلمداد املوعود صريح يف أنه
  .)٤(آتى مثرته، وأن اهللا تعاىل نصرهم، وهذا إمنا حصل يف بدر ال أحد

   
  .أن الوعد بإمداد املؤمنني باملالئكة يف هذه اآليات كان يف غزوة أحد

، ومقاتل بن سليمان، والبقاعي، وحممد رشيد  )٥(وإليه ذهب الضحاك، وابن زيد
  . )٦(عثيمني، وهو ظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رضا، وابن

                               
 .٣/١٧٨٦: تفسري الرازي: ينظر  )١(
 .٣/٢٠٧: التحرير والتنوير)  ٢(
 .٢/١١٢: العظيمتفسري القرآن )  ٣(
 .٢/٣١: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٤(
 .لعكرمة والزهري) ٢/١١٣(، وعزاه ابن كثري يف تفسريه أيضا ٤/١٠٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
، تفسري سورة آل ٤/٩٥: ، تفسري املنار٢/١٤٩: ، نظم الدرر١/١٩٠: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٦(

 .٣٨، ١٥/٣٧: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،٢/١٣١: عمران البن عثيمني
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ويرى بعض أصحاب هذا القول أنه مع هذا الوعد مل ميدهم اهللا باخلمسة آالف؛ 
  .ألم مل يصربوا واستبقوا إىل طلب الغنائم، ومن شرط اإلمداد الصرب

  . )١(مل يمدوا باخلمسة آالف وال بالثالثة آالف: وقال آخرون منهم
  :تدلوا بعدد من األدلةواس

هم اهللا بألف من املالئكة كما يف آية األنفال اآلنفة، وهنا أن يوم بدر إمنا أمد: األول
  .)٢(ذكر أم ثالثة آالف ومخسة آالف، وهذا يدل على أن املذكور هنا يف أحد ال بدر

من املالئكة فوعد اهللا املؤمنني أن ميدهم بألف الكفار يوم بدر كانوا ألفاً أن   :الثاين
كان عدد الكفار ثالثة آالف فوعدوا بثالثة آالف من  ويف أحد مقابل عدد الكفار،

   . )٣(مقابل عدد الكفار كذلك املالئكة
QIJ    Q أنه تعاىل قال يف هذه اآلية  :الثالث     P   O   N   M  L  K

   X  W  V  U  T  S  RP   ،واملراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم
بل هم  ؛و اليوم الذي كان يأتيهم األعداء، فأما يوم بدر فاألعداء ما أتوهمويوم أحد ه

  .)٤(ذهبوا إىل األعداء
الذي يف بدر كان الوعد غري مشروط كما يف آية األنفال، ويف هذه اآليات  :الرابع

  . )٥(الوعد مشروط، فدلّ هذا على أنه ليس يف بدر
رأيت رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه " : عنهسعد بن أيب وقَّاصٍ رضي اهللاقول : اخلامس

وسلم يوم أُحد ومعه رجلَان يقَاتلَان عنه علَيهِما ثياب بِيض كَأَشد الْقتالِ ما رأَيتهما قَبلُ 
دع٦("وال ب(.   

                               
 .٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير٢/١١٣: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ١(
  .٢/١٣١: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني٣/١٧٨٥: تفسري الرازي: ينظر)  ٢(
 .٣/٥٢: ، البحر احمليط٣/١٧٨٥: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(
 .٣/١٧٨٦: تفسري الرازي: ينظر)  ٤(
 .٢/١٣٣: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني١٥/٣٧: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: ينظر)  ٥(
 ).٢٣٠٦رقم ( ٤/١٨٠٢: ومسلم) ٣٨٢٨رقم ( ٤/١٤٨٩: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٦(
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مخسة  إنزال" بأن  فأجيب عنهأما عدم إمداد املؤمنني باملالئكة يف أحد مع الوعد به 
مث أم مل يصربوا ومل  ،آالف من املالئكة كان مشروطاً بشرط أن يصربوا ويتقوا يف املغامن

 ،، فلما فات الشرط ال جرم فات املشروط >بل خالفوا أمر الرسول  ؛يتقوا يف املغامن
هم مقاعد أَوأما إنزال ثالثة آالف من املالئكة فإمنا وعد الرسول بذلك للمؤمنني الذين بو

إمنا وعدهم ذا  >لقتال وأمرهم بالسكون والثبات يف تلك املقاعد، فهذا يدل على أنه ل
الوعد بشرط أن يثبتوا يف تلك املقاعد، فلما أمهلوا هذا الشرط ال جرم مل حيصل 

  .)١("املشروط
وال خفاء : " وعلق أبو حيان على اجلواب عن عدم اإلمداد بالثالثة آالف بقوله

  . )٢("بضعف هذا اجلواب
  :وأجاب أصحاب القول األول عن أدلة هذا القول باآليت

  :أما الدليل األول فاجلواب عنه من وجهني
ال مانع أن يكون وعدهم بألف أوالً، مث صارت ثالثة آالف، مث صارت : األول

  . )٣(مخسة آالف
مث صاروا مخسة  ،الفآمث صاروا ثالثة  ،لفأم بهمدأ : "قال قتادة والربيع بن أنس

  .)٤("فالآ
أن آية األنفال مل تقتصر على األلف؛ بل أشارت إىل الزيادة املذكورة يف    : الثاين
، )٥(بفتح الدال على صيغة املفعول) بألف من املالئكة مردفني( ، كما يف قراءة آل عمران

                               
 .٣/١٧٨٦: تفسري الرازي  )١(

  .٣/٥٢: البحر احمليط)  ٢(
 .٦٩: ، دفع إيهام اإلضطراب ٣/٥٢: يط، البحر احمل٣/١٧٨٧: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(

 .٣/٧٥٢: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٠١: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

النشر يف : والقراءة لنافع وأيب جعفر، ينظر. ٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير٦٩: دفع إيهام اإلضطراب: ينظر)  ٥(
 .١/٣٧٢: ، البدور الزاهرة٢/٢٠٧: القراءات العشر
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  . )١("مبعىن يردفهم غريهم ويتبعهم ألوف أُخر: " قال ابن كثري
ريب حسن، ولكنه ال يوجب أن ال يكون األمر كذلك، بل تق فهو أما الدليل الثاين

  . )٢(اهللا تعاىل قد يزيد وقد ينقص يف العدد حبسب ما يريد
وأصحابه قد تعرضوا للعري  >ن املشركني ملا مسعوا أن الرسول فإ أما الدليل الثالث
افوا مث إن الصحابة ملا مسعوا ذلك خ> وقصدوا النيب  ،واجتمعوا ،ثار الغضب يف قلوم

أم إن يأتوكم من فورهم ميددكم ربكم خبمسة آالف من : فأخربهم اهللا تعاىل
   .)٣(املالئكة

فيجاب عنه بأن ال تعارض بني األمرين؛ لكون الشرط متعلّق بعدد،  أما الدليل الرابع
  . وهو اخلمسة آالف، وعدم االشتراط متعلّق بعدد آخر وهو األلف والثالثة آالف

وال يكون هذا  ،خصه مبلكني يقاتالن عنه >خمتص بالنيب  هلعلف: مسأما الدليل اخلا
  . ؛ ألم لو مدوا لعرِف ذلك واشتهر كما اشتهر يف بدر، واهللا أعلم)٤(إمدادا للصحابة

   
Q   C :التفريق بني اآليتني؛ فاآلية األوىل   B  A  @  ?   >      =   <   ;

  G       F  E  DP در، واآلية الثانيةيف غزوة ب:  QIJ    O   N   M   L  K

   X   W  V   U  T  S  R   Q     PP يف غزوة أحد.  
  . )٥(وهو قول جماهد

   
  

                               
 .٢/١١٢: قرآن العظيمتفسري ال)  ١(
 .٣/١٧٨٧: تفسري الرازي: ينظر)  ٢(
 .٣/١٧٨٧: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(
، والذي يف تفسريه أن قول سعد يف يوم بدر، فلعله خطأ طباعي؛ ٤/١٢٥: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .أنه يف أحد كما سبق خترجيه الصحيحنيإذ الثابت يف 
 .١/٣٦٣: ، وذكره عنه أيضاً ابن اجلوزي يف زاد املسري١/١٣٥: تفسري جماهد: ينظر)  ٥(
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  . هو القول األول؛ لقوة ما استدلوا به –واهللا أعلم  –الراجح 
وألن الوعد بالثالثة آالف كان غري مشروط فلم مل يرتلوا يف أحد؟ إذ لو نزلوا لكان 

م أثر ولعرِف ذلك واشتهر كما اشتهر ببدر، والقول بأم نزلوا ومل يقاتلوا ضعيف، هل
وتفريق بال دليل؛ فإن الصحابة وعدوا مبثل ذلك يف بدر يف آيات يشابه سياقها هذه 

  .اآليات فرتلت املالئكة وقاتلت
أمرهم هم مقاعد للقتال وأَملؤمنني الذين بوابذلك وعد  > الرسول أما القول بأن

فال دليل على ربط الوعد بذلك، إمنا هي قرينة يؤخذ  بالسكون والثبات يف تلك املقاعد
ا لو مل تعارض مبا هو أصرح منها وأقوى؛ بل يف ذكر الشروط صراحة يف الوعد خبمسة 
آالف ما يضعف هذه القرينة، فلو كان كما قالوا لذكر الشرط عند الثالثة آالف صراحة 

اخلمسة، وعلى التسليم بصحة هذه القرينة فيناقش بأن املالئكة مل ترتل كما ذكره عند 
 .فدل هذا على بطالن االستدالل بذلك >حىت قبل أن خيالف بعض الصحابة أمر النيب 
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  معىنQ    PP  تعاىل يف قوله:  Q   Q     P   O  NP .  
  

يزذكر ابن ج / منهما فقال األول حقولني يف املسألة، ورج :  
  .من ساعتهم  :أي ،السرعة :الفور" 

  . )١("من سفرهم :املعىن وقيل
  

  :الدراسة
   :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .من وقتهم وساعتهم هذه: املعىن

وهو قول الزخمشري، وحممد بن أيب بكر الرازي، والسمني احلليب، والبقاعي، 
  .)٢(يب السعود، والشوكاين، واأللوسيوالسيوطي، وأ

وجاء  ،من قولك قفل من غزوته وخرج من فوره إىل غزوة أخرى: "قال الزخمشري
 ،مر على الفور ال على التراخياأل :ومنه قول أيب حنيفة رمحه اهللا ،فالن ورجع من فوره

ال ريث  مث مسيت به احلالة اليت ،فاستعري للسرعة ؛إذا غلت :وهو مصدر من فارت القدر
مل  كما تقول خرج من ساعتهفيها وال تعريج على شيء من صاحبها فقيل خرج من فوره 

  .)٣("م إن يأتوكم من ساعتهم هذهأواملعىن  ،يلبث
  .)٤(حدة جميء العدو وحرارته وسرعته: الفخر الرازي بأن املعىن وذكر

  .)١(وذكر ابن عاشور بأنه املبادرة السريعة

                               
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: ، نظم الدرر٣/٣٠٢: ، عمدة احلفاظ٢٣٥: ، تفسري غريب القرآن العظيم١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ٢(

: عاين، روح امل١/٤٧٧: ، فتح القدير٢/٨٠: ، إرشاد العقل السليم٦٦: ، تفسري اجلاللني٢/١٤٩
٤/٥٤. 

 .١/٣١٤: الكشاف)  ٣(
 . ٣/١٧٩٠: تفسري الرازي  )٤(



 

 
 

 

 

  224 
 

ذا القول؛ بل هو أدق يف التعبري وأقرب إىل مراد اآلية؛ فإنه وهو معىن قريب من ه
يبعد ربط املدد مبجيء العدو بساعة ووقت حمدد لو تأخر العدو عنه مل حيصل املدد؛ لذا 
فالظاهر أن مراد أصحاب هذا القول هو ما ذكره الفخر الرازي وابن عاشور لكنهم 

روا بلفظ خمتلف، كما تدل عليه عبارة  ابن جر بالسرعة والساعة، واهللا عبحيث عب يز
  .أعلم

  
  .من سفرهم ووجههم هذا: أي

  . )٢(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، واحلسن، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس
وبه قال أيضاً الزجاج، وابن عزيز السجستاين، وابن اجلوزي، والقرطيب، وحممد ابن 

  . )٤(ونسبه السمعاين والبغوي ألكثر املفسرين.  )٣(إمساعيل الصنعاين، والسعدي
النهوض املسرع للشيء، : من ضتهم هذه؛ فإن الفور: وذكر ابن عطية أن املعىن

  .وهو قريب من هذا القول أو يؤول إليه.  )٥(مأخوذ من فور القدر واملاء وحنوه
  

  . من غضبهم هذا: أي
  . )٧()٦(موىل أم هانئ وهو قول جماهد، وعكرمة، وأيب صاحل

                                                                                          
  .٣/٢١٠: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(
 .٣/٧٥٣: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٠٣: ، تفسري الطربي١/١٣٠: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
، اجلامع ألحكام ١/٩٨: ، تذكرة األريب٣٥١: ، نزهة القلوب١/٣٩٢: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .١/٢٣٧: ، تفسري السعدي٢٤٦: ، تفسري غريب القرآن٤/١٢٦: القرآن
 .١/٤١٤: ، معامل الترتيل١/٣٥٣: تفسري السمعاين: ينظر)  ٤(
 .١/٥٠٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ٥(
قال ابن ة، ذكوان، أخرج له األربع: باذان ، ويقال : باذام ، ويقال : امسه ، أبو صاحل موىل أم هانئ)  ٦(

، تقريب ٣٣/٤٢٣: ، ذيب الكمال٢/١٤٤: التاريخ الكبري: ينظر. من الثالثة ،ضعيف يرسل: حجر
  .١٢٠: التهذيب

: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٠٣: ، تفسري الطربي٤١: األسامي والكىن لإلمام أمحد بن حنبل: ينظر)  ٧(
 .٢/٧٠: ، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي٣/٧٥٣
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  . )١("فورهم ذلك كان يوم أحد، غضبوا ليوم بدر مما لقوا : "قال عكرمة
قد يكون الفور لغضب ولطمع  ،وهذا تفسري ال خيص اللفظة: " وعلّق عليه ابن عطية

  . )٢("ولرغبة يف أجر
وفار : "وما قاله ابن عطية غري مسلَّّم؛ فإن الفور يطلق على الغضب، قال اجلوهري   

  .كما سيأيت مزيد نقل عن أهل اللغة يف ذلك )٣("فائره لغة يف ثار ثائره إذا جاش غضبه
  

  .  )٤(وهو قول الضحاك. من وجههم وغضبهم: أي
  

  .كلمة تدل على غليان وجياش: الفور
  .والغضب ،والدخان ،والنار ،فور القدر :الفور: " قال اخلليل بن أمحد

وكل جائش  ،أي جاشوا للحرب فأقبلوا من وجههم ذلك :قوم من فورهموجاء ال
  .(٥)"فائر

 :فالفور ،مث يقاس عليها ،الفاء والواو والراء كلمة تدل على غليان : "وقال ابن فارس
ومما قيس على هذا قوهلم  ،وفار غضبه إذا جاش...فارت القدر تفور فورا :يقال، الغليان

  .)٦("ره قبل أن يسكنأي يف بدء أم :فعله من فوره
وفار فائره انتشر  ،والفائر املُنتشر الغضبِ من الدواب وغَيرِها: " )٧(وقال ابن سيده

                               
 .٤/١٠٤: سري الطربيتف  )١(
  .١/٥٠٤: احملرر الوجيز)  ٢(
  ).فور(مادة : الصحاح)  ٣(
  .٣/٧٥٣: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٠٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
 ).فور(مادة : العني)  ٥(
 ).فور(مادة : مقاييس اللغة)  ٦(
ال : "، قال صاحب املُغرِبنقلهاحجة يف ا، حافظ هل ،إمام يف اللغة، علي بن إمساعيل بن سيده أبو احلسن)  ٧(

أتوين  :قال أبو عمر الطلمنكيو" يعلم باألندلس أشد اعتناء من هذا الرجل باللغة، وال أعظم تواليف
=         عرف فأتوين برجل أعمى ي ،انظروا من يقرأ لكم :فقلت ،مبرسية ليسمعوا مين غريب املصنف
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  .)١("غَضبه
  . )٢("أي يف غليان احلال :ويقال فعلت كذا من فوري: " وقال الراغب األصفهاين

  .عارض بينها لغةوعليه فكل املعاين اليت ذكرها املفسرون صحيحة ال ت
أما من حيث املعىن السياقي فإن هذه املسألة هلا ارتباط باملسألة السابقة؛ فمن قال بأن 

من غضبهم هذا فهو صحيح؛ والغضب يف غزوة أحد اليت كانت انتقاماً هلزميتهم يف : املعىن
ئاء بدر أظهر منه يف غزوة بدر، فإم يف بدر مع الغضب ذهبوا لساحة املعركة بطراً ور

Q  9 : الناس كما قال اهللا تعاىل   8  7  6  5  4      3  2  1

=  <  ;   :>P]٤٧: آية: األنفال[ .  
يأتوكم مسرعني مبادرين فهو صحيح؛ وخروج الكفار كذلك : ومن قال بأن املعىن

كان يف بدر أظهر منه يف أحد، فقد كان أصل خروجهم على وجه السرعة واملبادرة 
  .)٣(إلنقاذ جتارم

من سفرهم ووجههم هذا فهو صحيح يتناسب مع كال : أما من قال بأن املعىن
  .القولني السابقني، فإنه سفرهم ووجهم الذي جاشوا فيه للحرب

يأتوكم من  -بناء على الترجيح يف املسألة السابقة –ويكون املعىن املناسب للسياق 
  .علمسفرهم هذا الذي جاشوا فيه للحرب مبادرين مسرعني، واهللا أ

  

                                                                                          
  .٤٥٨، تويف سنة حفظه كله من بابن سيده فقرأه= 

، البلغة يف تراجم أئمة ٢٠٤: ، الديباج املذهب٣/٢٤٥: ، العرب٢/٢٥٩: املغرب يف حلى املغرب: ينظر      
  . ١٤٨: النحو واللغة

  .وفيه فائدة يف سبب تسمية الفار احليوان املعروف ذا االسم). فور(مادة : احملكم واحمليط األعظم)  ١(
 .٣٨٨: املفردات يف غريب القرآن)  ٢(
  .أما تفسري الفور بالوقت والساعة فقد سبق توجيهه يف القول األول  )٣(
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املراد بعرض اجلنة.   
*    Q : قال اهللا تعاىل   )    (  '   &  %  $   #   "

  -  ,   +P.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
الثياب فذلك  قرنات واألرض بعضها إىل بعض كما تتقرن السمو :قال ابن عباس" 

  . )١(وال يعلم طوهلا إال اهللا ،عرض اجلنة
وإمنا املعىن سعتها كسعة السموات  ؛ليس العرض هنا خالف الطول :وقيل
  .)٢("واألرض

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املراد بالعرض هنا هل هو العرض الذي يقابل الطول أم ال؟ 

  
  .املراد العرض الذي يقابل الطول

لسمني احلليب، والبقاعي، ا: ، وممن قال به من املفسرين )٣(وهو قول اجلمهور

                               
من طريق السدي قال قال " وال يعلم طوهلا إال اهللا" ، من غري العبارة األخرية ٤/١١٧: أخرجه الطربي)  ١(

وهو كويف صدوق، لكنه مجع التفسري من : " عن السدي ١/٢١٢ابن عباس، قال ابن حجر يف العجاب 
 وعن ناس من الصحابة ،وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود ،عن أيب صاحل عن ابن عباس منها :طرق

ومل يلق السدي من الصحابة إال  ،وخلط روايات اجلميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف ،وغريهم
  " .أنس بن مالك

فسرين كابن عطية والقرطيب، عدد من امل" وال يعلم طوهلا إال اهللا" وقد ذكر هذه العبارة عن ابن عباس       
 .نهمولعل املؤلف نقلها من ابن عطية فكثريا ما ينقل 

من  ، وترجيح ابن جزي للقول األول حيث ذكر قول من يقتدى به١/١٦٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
  .٥٦، ٥٣: الفصل األول: الباب األول: ينظر. الصحابه وقدمه يف الذكر

 .٣/٦٢: ، البحر احمليط٤/١٣١: ، اجلامع ألحكام القرآن ١/٥٠٨ :احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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  .)٢(، وهو ظاهر كالم الطربي، وابن عطية، والقرطيب)١(والسعدي، وابن عثيمني
بعضها  الثياب قرنكما ت ون السبع،واألرض السبع، اتتقرن السمو: " قال ابن عباس

  .)٣("عرض اجلنة اكإىل بعض فذ
ذكر العرض من باب وقال أكثر هوالء العلماء بأن طول اجلنة أكثر من عرضها، وإمنا 

 :التنبيه باألدىن على األعلى، فإذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطوهلا، ومثله قوله تعاىل
Qk  j  i    h  g  fl  P]فإذا كانت البطانة كذلك فما الظن  ]٥٤: الرمحن

خص العرض بالذكر ألنه يدل بظاهرها؛ فإن العادة قاضية أن الظِّهارة أنفس من البطانة، ف
بل قد يكون الطويل  ؛والطول إذا ذكر ال يدل على قدر العرض ،على الطول مىت ذكر

  .)٤(يسري العرض كاخليط وحنوه
حتت  قبةألا أن عرض اجلنة كطوهلا؛  –واختاره ابن عثيمني  – وقال بعض العلماء

  .ب واملستدير عرضه كطولهوالشيء املقب ،العرش
إذا سألتم اهللا اجلنة فاسألوه ( :صحيحوقد دل على ذلك ما ثبت يف ال" :قال ابن كثري

وسقفها عرش  ،ومنه تفجر أار اجلنة ،وأوسط اجلنة ،الفردوس فإنه أعلى اجلنة
  .)٦(")٥()الرمحن

  
؛ فالعرض كناية عن السعة من غري نظر إىل طول أو ليس العرض هنا خالف الطول

  .عرض

                               
، تفسري سورة آل عمران ١/٢٤٣: ، تفسري السعدي٢/١٥٧: ، نظم الدرر٣/٦٦: عمدة احلفاظ: ينظر)  ١(

 .٢/١٦٩: البن عثيمني
 .٤/١٣١: ، اجلامع ألحكام القرآن ١/٥٠٧: ، احملرر الوجيز٤/١١٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
. وروي عن سعيد بن جبري حنو ما قال ابن عباس. وقد مر آنفاً الكالم عليه ٤/١١٧: فسري الطربيت )٣(

 .٣/٧٦٢: تفسري ابن أيب حامت: ينظر
 .٣/٦٦: ، عمدة احلفاظ١/٥٠٨: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 ).٢٦٣٧رقم (  ٣/١٠٢٨: أخرجه البخاري)  ٥(
 .٢/١١٧: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٦(
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،  )١(سمعاين، واأللوسي، وابن عاشوروهو قول ابن قتيبة، وابن عزيز السجستاين، وال
  . )٢(وهو ظاهر كالم البغوي

  .)٣(واسعة: وهذا كما يقال بالد عريضة، ودعوى عريضة، أي
  .)٤(وذلك معروف يف اللغة: قال النحاس

  .قال بأن سعتها كسعة السموات واألرض -كالسمعاين  –وبعض هوالء العلماء 
أنه تعبري يدل على املبالغة يف السعة ذهب إىل  –كاأللوسي وابن عاشور  –وبعضهم 

ا كانت اجلنة من االتساع ملوذلك أا من غري حتديد بسعة السموات واألرض، 
ألما  ؛واالنفساح يف غاية قصوى حسن التعبري عنها بعرض السموات واألرض مبالغة

  .)٥(ومل يقصد بذلك التحديد ،أوسع خملوقات اهللا سبحانه فيما يعلمه عباده
 

محالً للفظ على احلقيقة؛ فإن القول الثاين  -قول اجلمهور  –الراجح هو القول األول 
جعل العرض كناية عن السعة، وهو وإن كان معروفا يف كالم العرب إال أن محل اللفظ 

  .على احلقيقة أوىل ما دام املعىن يتم به
كثرا ترجع إىل  وهي مع ،العني والراء والضاد بناء تكثر فروعه : "قال ابن فارس

ومن حقق النظر ودققه علم صحة ما  ،وهو العرض الذي خيالف الطول ،أصل واحد
  .)٦("قلناه

واآلية تدل على أن عرض اجلنة أقل من طوهلا؛ إذ األصل أن العرض أقل من الطول، 

                               
، ٤/٥٦: ، روح املعاين١/٣٥٧: ، تفسري السمعاين٣٢٤: نزهة القلوب ،١/١٠٤: القرطني: ينظر)  ١(

 .٣/٢٢٠: التحرير والتنوير

  .١/٤١٧: معامل الترتيل: ينظر)  ٢(
  .٣/١٨٠٣: ، تفسري الرازي١/٣٧٠: زاد املسري: ينظر)  ٣(
  .١/١٦٤: معاين القرآن)  ٤(
 . ١/٢٤٣: فتح القدير: وينظر  )٥(

 ).عرض: (عجم مقاييس اللغةم)  ٦(
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ويشهد لذلك أن اآلية سيقت للترغيب يف اجلنة وبيان عظمها وسعتها فنبه تعاىل باألدىن 
جياب عنه  –إن كان فيه داللة على استدارة اجلنة  –األعلى، وما استدل به ابن كثري على 

بأنه قد يكون الشيء مستديراً وعرضه أقل من طوله كما يف املستدير البيضاوي، فال 
  .)١(تعارض إذن، واهللا أعلم

                               
اآلية ال تدل على أن اجلنة مألت السموات واألرض وصارت يف حملهما؛ بل : قال ابن عثيمني: للفائدة)  ١(

إن اجلنة فوق : تدل على أن عرضها عرض السموات واألرض وإن كانت هي فوقهم، ولذلك نقول
تفسري سورة آل . (ذكره ابن كثري واستدل حبديث أيب هريرة السابق الذي" السموات واألرض كلها

ويستحضر يف هذا املسألة أن السموات واألرض ليست الكون كله ؛ بل ) ٢/١٦٩: عمران البن عثيمني
: احملرر الوجيز: لالستزادة ينظر . ( جزء صغري جداً جبانب الكرسي والعرش - مع عظمها –هي 

 ).٢/١١٨: م، تفسري القرآن العظي٤/١٣١: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٥٠٧
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Q  q        p  :قال اهللا تعاىل      o   n  m  l  k     j   i  h  g  f

  s      rP  .  
 

  اآليةاخلطاب يف.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
   .هلم خطاب للمؤمنني تأنيساً" 

  .)١("هلم للكافرين ختويفاً :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .ؤمنني تأنيساً هلم على ما أصام يوم أحداخلطاب يف اآلية للم

وهو قول الطربي، والبغوي، وابن عطية، والقرطيب، وأيب حيان، وابن كثري، وابن 
  .)٢(عادل احلنبلي، والسيوطي، وابن عاشور، وابن عثيمني

إن اهللا قال ذلك تعزية للمؤمنني، وتعريفاً هلم فيما صنعوا وما هو : قال ابن اسحاق
  . )٣(صانع م

  
  .اخلطاب يف اآلية للكافرين ختويفاً هلم

                               
 .١/١٦٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

، واجلامع ألحكام  ١/٥١١: ، واحملرر الوجيز ١/٤٢٣: ، ومعامل الترتيل ٤/١٢٦: تفسري الطربي: ينظر  )٢(
: ، واللباب يف علوم الكتاب ٢/١٢٦: ، وتفسري القرآن العظيم ٣/٦٦: ، والبحر احمليط٤/١٣٩: القرآن

 .٢/١٩٨: ، وتفسري ابن عثيمني ٣/٢٢٦: ، والتحرير والتنوير٦٧: ، وتفسري اجلاللني ٥/٥٤٨

  .٤/١٢٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
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  . )١(وهو قول النقاش
  . )٢("وذلك قلق : " وعلّق عليه ابن عطية بقوله

قد خلت من قبلكم سنن باهلالك فيمن  : "وذكر البغوي والقرطيب عن جماهد أنه قال
  . فجعل اخلطاب للكفار أيضاً )٣("ب قبلكمكذَّ

  
سباقاً وحلاقاً يدل على أن اخلطاب يف اآلية للمؤمنني فاآليات قبلها يف  سياق اآلية

Q  Í : غزوة أحد كانت خطاباً للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني       Ì   Ë   Ê  É

Ð  Ï  ÎÑ    Ô  Ó  ÒP]١٢١: آل عمران[   Q  _   ^       ]   \  [  Z
b  a  `c   k  j  i  h  g  f   e    dP]وحنوها من   ]١٢٦: آل عمران

}   |  {  ~  Q  :اآليات، كما أن حلاق اآلية يدل على ذلك فقد قال اهللا بعدها

    ¤              £   ¢   ¡  �P]١٣٩: آل عمران[  .  
ومع هذا فال مانع أن يكون اخلطاب يف اآلية للجميع؛ إذ ال تعارض بني القولني، 

 Q y  x  w  v  u  tP : ويشهد لذلك أن اهللا قال يف اآلية اليت تليها
يف نصر املؤمنني  ملا ذكره اهللا يف آية املسألة من سننه Qt P على القول بأن اإلشارة بـ 

فقد جعل اهللا ذلك بياناً للناس مجيعاً مؤمنهم وكافرهم ولكن إمنا  ،)٤(وعقاب الكافرين
 .يهتدي ويتعظ املؤمنون فحسب، واهللا أعلم

 

                               
  .٣/٦٦: ، والبحر احمليط ١/٥١١: احملرر الوجيز: ينظر)  ١(
  .١/٥١١: احملرر الوجيز)  ٢(
 .٤/١٣٩: ، واجلامع ألحكام القرآن ١/٤٢٣: معامل الترتيل)  ٣(
 .١/٣٧٣: زاد املسري: يف القولني ينظر. قرآناإلشارة إىل ال: وقيل  )٤(
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 قوله تعاىل  ر يفاملراد بالنظQ    n   m  l  kP.  
  

يزقولني يف املسألة / ذكر ابن ج:  
  .أنه من نظر العني :األول
  .أنه النظر بالفكر: الثاين

  .)١(ورجح األول
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املراد بالنظر يف اآلية على أقوال

  
كذبة ويشاهدون ما حلّ م من أنه من نظر العني، فيسريون إىل ديار األمم امل

  .العقوبة ليعتربوا
  .)٢(وهو قول الطربي، والواحدي

   . )٣( ونسبه للجمهور ابن عطية ، وابن جزي الكليب، وأبو حيان
  

  .أنه نظر بالفكر والقلب، فينظرون يف أخبارهم ويتفكرون فيما حلّ م
  .  )٥(األصفهاين يف تفسريه ، واختاره الراغب)٤(وهو قول بعض املفسرين

  
  .أن النظر يكون بالعني ويكون بالفكر، فينظرون بالبصر والبصرية أو بالبصرية

  . )٦(وهو قول ابن عثيمني، وظاهر كالم السعدي وابن عاشور
                               

  .١/١٦٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٢٣٣: ، والوجيز٤/١٢٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
  . ٣/٦٦: ، والبحر احمليط١/١٦٥: ، والتسهيل لعلوم الترتيل١/٥١٢: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٣/٦٦: ، والبحر احمليط١/٣٧٣ :، وزاد املسري١/٥١٢: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(
  .٢/٨٧١: تفسري الراغب األصفهاين)  ٥(
: وتفسري سورة آل عمران البن عثيمني ٣/٢٢٦: ، والتحرير والتنوير١/٢٤٤: تفسري السعدي: ينظر)  ٦(

٢/٢٠٠ .  
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انظروا بعني البصر وبعني البصرية مجيعاً، فإن وصل إىل مكان : " قال ابن عثيمني
لنظر يكون بعني البصر وبعني البصرية، وإن مل يصل ولكنه فكّر بقلبه فالنظر هؤالء األمم فا

  .)١("يكون بعني البصرية
  

هو القول األخري محالً للفظ على عمومه، وألنه ال تعارض بني  -واهللا أعلم –الراجح 
دل القولني، ومن القواعد املقررة أن األصل محل نصوص الشرع على العموم إال بدليل ي

، وألن نظر القلب واعتباره واتعاظه هو املقصود من نظر العني فيبعد أن )٢(على التخصيص
 .ال يكون مراداً إن مل حيصل نظر بالعني

                               
 .٢/٢٠٠: تفسري سورة آل عمران البن عثيمني)  ١(
  .٢/٥٢٧: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر)  ٢(
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 املراد بالقرح الثاين يف قول اهللا تعاىل:  Q  «  ª  ©   ¨   §  ¦

®  ¬¯   ´   ³  ²  ±  °   P]١٤٠: اآلية: آل عمران[ .  
  

زذكر ابن جح / يفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
   .إن مسكم قتل أو جراح يف أحد فقد مس الكفار مثله يف بدر" 

   . )١("نالوا منكم ونلتم منهم فإم ،قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه:وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .مون قرح يف أحد فقد مس املشركني قرح مثله يف بدرإن مسكم أيها املسل
  .  )٢("إن يقتلوا منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر"  :قال احلسن البصري

وهو قول كثري من املفسرين، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والثعليب، 
طيب، والشوكاين، واملاوردي، والسمعاين، والبغوي، والزخمشري، وابن عطية، والقر

  .)٣(واأللوسي، وابن عاشور
أي  – ألن ما أصابه املسلمون من الكفار يف هذا اليوم وهذا أوىل: " قال الشوكاين

  .)٤("مل يكن مثل ما أصابوه منهم فيه -أحد 
Q¯    ²: بلحاق اآلية حيث عقّب اهللا بعدها بقولهأيضاً  واستدلوا   ±  °

                               
  .١/١٦٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٧٧٢: ، وتفسري ابن أيب حامت ٤/١٣٢: تفسري الطربي  )٢(

: ، واملاوردي٣/١٧٢: ، والثعليب١/٢٧٧: ، والسمرقندي١/١٩٣: مقاتل بن سليمان: ينظر تفاسريهم)  ٣(
 ،١/٥١٣: ، وابن عطية١/٣٢٠: ، والزخمشري١/٤٢٤: ، والبغوي١/٣٦١: ، والسمعاين١/٤٢٦

  .٣/٢٢٩: ، وابن عاشور٤/٦٧: ، واأللوسي١/٤٨٤: ، والشوكاين٤/١٤٠: والقرطيب
 .١/٤٨٤: فتح القدير)  ٤(
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´  ³P )وم هلم، فيومكم ميسهم قرح ويومهم ميسكم قرحفكأنه قال يوم لكم وي )١.  
مستعمل يف غري حقيقته ، بل هو  -أي القرح  - وهو هنا: " عاشور ابنقال 

شبه بالثلمة وباالنكسار ، فشبهت هنا بالقرح يت أصابتهم ، فإنّ اهلزمية تالاستعارة للهزمية 
يت تصيب اجليش ال يعبأ لا حني يصيب اجلسد ، وال يصح أن يراد به احلقيقة ألنّ اجلراح

   . )٢("ا إذا كان معها النصر ، فال شك أنّ التسلية وقعت عما أصام من اهلزمية
  

  .إن مسكم أيها املسلمون قرح يف أحد فقد مس املشركني قرح مثله يف أحد
  .)٣(ذكره عدد من املفسرين ومل ينسبوه ألحد

، أو ألن املثلية  )٤(كثرة القتلى يف اجلملة من الفريقني وتكون املثلية يف اآلية باعتبار
   . )٥(تصدق بأدىن مشاة

  
هو القول األول لقوة أدلته، وألنك إن فسرت القرح هنا  -واهللا أعلم –الراجح 

  .باهلزمية فإن املشركني إمنا هزموا يف بدر ال أحد
إمنا هو بني قتلى املسلمني يف أحد وإن فسرته بالقتل واجلراح فإن التماثل يف القتلى 

وقتلى املشركني يف بدر؛ فقد قتل من املسلمني سبعون يف أحد، ومن املشركني سبعون يف 
، واألصل يف املثلية  )١(بدر، أما قتلى املشركني يف أحد فقد كانوا بضعاً وعشرين رجالً

                               
  .٣/٢٢٩: ، والتحرير والتنوير١/١٩٣: مقاتل بن سليمان تفسري: ينظر)  ١(
 .٣/٢٢٩: التحرير والتنوير)  ٢(
، ٤/٦٧: روح املعاين، و٣/٦٧ :، والبحر احمليط٣/١٨١٤: ، وتفسري الرازي١/٣٢٠: الكشاف: ينظر)  ٣(

  .١/٢٠٨: وأضواء البيان
 .٤/٦٧: روح املعاين: ينظر)  ٤(
 .٣/٦٧: البحر احمليط: ينظر)  ٥(
 ،)٢٨٧٤: رقم(حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما : صحيح البخاري: ينظر)  ١(

 .)دار هجر: ط( ٤٤٧، ٤٤٥، ٥/١٧٣: بداية والنهاية، وال٢/٤٦: وتاريخ الطربي     
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اء والالم أصل صحيح امليم والث: " ابن فارس، قال  )١(كلمة تسوية: التساوي؛ فإن مثْل
  .)٢("نظريه: يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا، أي

                               
 ).مثل: (الصحاح: ينظر)  ١(
 ).مثل : ( معجم مقاييس اللغة)  ٢(
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 معىن التمحيص يف قول اهللا تعاىل:  Q  %  $  #  "  !

  &  'P  .  
  

  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  . ]رهطَي[ أي " 

  .ز ميي :وقيل
واملعىن أن إدالة الكفار على  ،من التعليالت لقصة أحدوهو معطوف على ما تقدم 

وأن نصر املؤمنني على الكفار إمنا هو ليمحق اهللا  ،املسلمني إمنا هي لتمحيص املؤمنني
 . (١)"أي يهلكهم ،الكافرين

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .ق من غريهيبتلي اهللا الذين آمنوا وخيتربهم حىت يتميز الصاد

                               
  . ب-٣٣: ل) أ(تصحيح من خمطوطة  املعقوفنيوما بني . ١/١٦٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

طبعة دار األرقم، وطبعة املكتبة العصرية، وطبعة دار ( ، ومثلها املطبوع أ -٩٥: ل) ب(ويف خمطوطة       
: فلعله تصحيف من" يظهر : أي: " كتبت العبارة هكذا) وطبعة دار الكتاب العريب  الكتب العلمية،

فإين مل أر أحدا من أهل التفسري واللغة ممن ستأيت اإلشارة إليهم ذكر هذا يطهر، من التطهري والتنقية؛ 
عيون، وتفسري كما راجعت أيضاً تفسري ابن أيب زمنني، وتفسري الثعليب، والنكت وال(، القول يف كتابه

الراغب األصفهاين، وأنوار الترتيل، وتفسري النسفي، ولباب التأويل، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان، 
ونظم الدرر، وتفسري الثعاليب، واللباب يف علوم الكتاب، وإرشاد العقل السليم، وحدائق الروح والرحيان 

  ) .للهرري، وتاج العروس للزبيدي ومل أر من ذكره
فإن مل يكن تصحيفاً فلعله تفسري بالالزم فإنه إذا طهر املؤمنني ونقّاهم من ذنوم ومن املنافقني نصرهم       

ولتكون العاقبة بعد مداولة : وأظهرهم، ويشهد له املقابلة بني حمق الكافرين ومتحيص املؤمنني، فكأنه قال
  .األيام بني الناس نصر املؤمنني وإهالك الكافرين
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، والطربي، ومكي  )١(وبه قال ابن عباس، وجماهد، واحلسن، والسدي، وابن إسحاق
  .)٢(ابن أيب طالب، وعبد الباقي اليماين، والشوكاين

  
  .خيلّص اهللا الذين آمنوا وينقّيهم ويطهرهم من الذنوب

، والرازي، )٣(وريوهو قول الفراء، والزجاج، والواحدي، والبغوي، وحممود النيساب
   . )٤(وابن كثري، والسيوطي، واأللوسي، وابن عاشور

  .)٥("معىن التمحيص يف اآلية التزكية والتطهري مما يغاير اإلميان: " السمني احلليبوقال 
وقد أضاف يف قوله هذا معىن جديدا بتطهري املؤمنني مما يغاير اإلميان كضعف التوكل 

  .املادية، أو العجب وحنو ذلكعلى اهللا، أو التعلق باألسباب 
  :ومن أقوال العلماء أيضاً يف معىن اآلية

  . )٦(يبتلي اهللا املؤمنني ليثيبهم وخيلصهم من ذنوم: املعىن: النحاس والقرطيب قال
  )١("التمحيص ههنا كالتزكية والتطهري وحنو ذلك من األلفاظ: " وقال الراغب

                               
 .٣/٧٧٤: ، وتفسري أيب حامت٣٩٨: ، وتفسري ابن املنذر٤/١٣٧: تفسري الطربي :ينظر)  ١(
، ٩٠: ، والترمجان عن غريب القرآن٥٢: ، واملشكل من غريب القرآن٤/١٣٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

 .١/٤٨٥: وفتح القدير
عاملاً بارعاً مفسراً  كان: "قال ياقوت احلموي، حممود بن أيب احلسن بن احلسني النيسابوري الغزنوي)  ٣(

لغوياً فقيهاً متفنناً فصيحاً، له تصانيف ادعى فيها اإلعجاز، منها كتاب خلق اإلنسان، ومجل الغرائب يف 
  .٥٥٣تويف بعد " تفسري احلديث، وإجياز البيان يف معاين القرآن وغري ذلك

  . ٤٢٤: ، طبقات املفسرين لألدنه وي٥/٤٨٨: معجم األدباء: ينظر       
، ١/٢٣٤: ، والوجيز١/٣٩٦: ، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج١/١٦٦: معاين القرآن للفراء: ينظر)  ٤(

، ٣/١٨١٧: ، وتفسري الرازي٢٠٨: ، وإجياز البيان عن معاين القرآن للنيسابوري١/٤٢٥: ومعامل الترتيل
: لتحرير والتنوير، وا٤/٦٩: روح املعاين، و٦٨: ، وتفسري اجلاللني٢/١٢٧: وتفسري القرآن العظيم

٣/٢٣٣.  
 .٤/٨٣: عمدة احلفاظ)  ٥(
 .٤/١٤١: ، واجلامع ألحكام القرآن١/١٦٧: معاين القرآن)  ٦(
 .٤٦٦: املفردات)  ١(
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  . معينفجعله عاماً ومل يقيده بتزكية أو تطهري
إن كانت الدولة على املؤمنني فللتمييز واالستشهاد : " الزخمشري وقال

  .)١("والتمحيص
ي املتشهدين من عليهم بأنه ينقّميحص اهللا املؤمنني إذا أدال : " ابن عطية وقال

  . )٢("زهمإذ ميي ؛ي األحياء من منافقهمنقّيو ،ذنوم
للكافرين على املؤمنني كانت سبباً  الدولة إن كانت املعىن أن: " أبو حيان وقال

لتمييز املؤمن من غريه ، وسبباً الستشهاد من قتل منهم ، وسبباً لتطهري املؤمن من 
  .)٣("الذنب

تنقيتة املؤمنني من الذنوب، ومن غريهم حبيث : وقال السعدي وابن عثيمني بأن املعىن
   . )٤(يتبني املؤمن النقي الصايف اإلميان

  
  .ختليص الشيء وتنقيته: ص يف اللغةأصل احمل

امليم واحلاء والصاد أصل واحد صحيح يدل على ختليص شيء : " قال ابن فارس
وحمص اهللا العبد من الذنب طهره منه  ،صه من كل عيبخلّ اًصه حمصوحم ،وتنقيته
  .)٥("ونقاه

 حمصت الذهب بالنار إذا خلّصته مما يشوبه،: " وقال اجلوهري يف الصحاح
  . )٦("االبتالء واالختبار: والتمحيص

وعليه فأقوال املفسرين السابقة كلها صحيحة، واملعىن بأن مداولة األيام بني الناس 

                               
 .١/٣٢١: الكشاف)  ١(
 .١/٥١٥: احملرر الوجيز)  ٢(
 .٣/٦٩: البحر احمليط)  ٣(
  .٢/٢٢٧: ، وتفسري سورة آل عمران١/٢٤٦: تفسري السعدي: ينظر)  ٤(
 .٤٦٦: ، واملفردات١/٣٩٦: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: وينظر أيضا) حمص : ( مقاييس اللغة)  ٥(
 ).حمص : ( الصحاح)  ٦(
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ومس القرح للمؤمنني إمنا هو لتخليصهم وتنقيتهم من ذنوم، ومما ينايف األميان أو ينقصه 
دق من غريه، وطريق ذلك من االعتقادات واألعمال، ومن املنافقني، وليتبني املؤمن الصا

  .)١(غالباً االبتالء واالختبار كما دلّ عليه سياق اآليات
  
 

                               
وتفسري التمحيص باالبتالء الذي هو تفسري السلف إما أنه تفسري على اللفظ كما يف الصحاح، وإما أنه )  ١(

    :ه تعاىلـوقد فرق اهللا بني االبتالء والتمحيص يف قول تفسري بالالزم فاالبتالء الزم للتمحيص غالباً،

 Qn  m  l  k  j  i  h  g  fo   P  )١٥٤: اآلية: آل عمران( . 
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املراد بتمين املوت يف قول اهللا تعاىل : Q  <  ;      :  9  8          7  6

A   @  ?  >  =    BP.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
ليستدركوا  >م غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النيب خوطب به قوم فاتته" 

   .فعلى هذا إمنا متنوا اجلهاد وهو سبب املوت ؛ما فام من اجلهاد
  . (١)"إمنا متنوا الشهادة يف سبيل اهللا :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  . سبيل اهللاأم متنوا سبب املوت وهو اجلهاد يف

وهو قول الطربي، والواحدي، والسمعاين، والبغوي، وابن اجلوزي، وابن كثري، وابن 
  . )٢(عاشور مع جتويزه للقول الثاين

رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل  غاب: "بسبب الرتول فقد قال جماهد واستدلوا
لما كان يوم أحد ف ،يوم بدر أن يلقوه فيصيبوا من اخلري واألجر مثل ما أصاب أهل بدر

 .(٣)"على ذلكفعاتبهم اهللا  ،ىى من ولّولّ
أناس من املؤمنني مل يشهدوا يوم بدر والذي أعطى اهللا أهل بدر من  : "وقال قتادة

فسيق إليهم القتال حىت  ،فكانوا يتمنون أن يرزقوا قتاال فيقاتلوا ،الفضل والشرف واألجر
                               

 .١/١٦٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: ، ومعامل الترتيل ١/٣٦٢: ، وتفسري السمعاين١/٢٣٤: ، والوجيز٤/١٣٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

  .  ٣/٢٣٥: ، والتحرير والتنوير ٢/١٢٧: ، وتفسري القرآن العظيم١/٣٧٦: ، وزاد املسري ١/٤٢٦
، وعزاه ابن حجر يف العجاب يف بيان ٤٠٠: ، وابن املنذر يف تفسريه٤/١٣٩: أخرجه الطربي يف تفسريه)  ٣(

هذا مرسل ): ١/٣٠٠(قاال يف االستيعاب يف بيان األسباب . للفريايب وعبد بن محيد ٢/٧٦١: األسباب
 .يح اإلسناد إىل جماهدصح
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 .(١)"ز وجل كما تسمعونفقال اهللا ع ،كان يف ناحية املدينة يوم أحد
كانوا يقولون لئن لقينا مع النيب  >بلغين أن رجاال من أصحاب النيب  " :احلسنوقال 

Q  6: فال واهللا ما كلهم صدق فأنزل اهللا عز وجل ،فابتلوا بذلك ،لنفعلن ولنفعلن  >

   A  @  ?   >   =  <  ;      :  9   8          7P"(٢).  
  

  .الشهادة يف سبيل اهللاأم متنوا 
، والزخمشري، والقرطيب، والسيوطي، والشوكاين،  )٣(وهذا قول ابن اسحاق

  .)٤(واأللوسي مع جتويزه للقول األول، والسعدي، وابن عثيمني
 .(٥)"وقد ورد النهي عن متين املوت فال بد من محله هنا على الشهادة:"قال الشوكاين

قول حبجة أنه ال جيوز أن يتمىن املوت بقتل وضعف أبو املظفر السمعاين هـذا ال
  . )٦(الكافر إياه

وال يذهب  ،إىل نيل كرامة الشهداء ال غري متجه قصد متمين الشهادةبأن  وأجيب
ن من يشرب دواء الطبيب النصراين قاصد إىل حصول أكما  ،إىل ذلك املتضمن ذهنه

 وتنفيقاً  هذا الطبيبان إىلن فيه جر منفعة وإحسأاملأمول من الشفاء وال خيطر بباله 
الشهادة املبنية على  ثواب يرجع من املسلمني إىل متىن يف سبيل اهللا تمىن املوتف ،لصناعته

  .)١(الثبات والصرب على اجلهاد ال إىل قتل الكفار هلم
                               

بن العبد  ٢/٧٦٢: ، وعزاه ابن حجر يف العجاب يف بيان األسباب٤/١٣٩: أخرجه الطربي يف تفسريه)  ١(
  .هذا مرسل حسن اإلسناد): ١/٣٠٠(قال مؤلفا االستيعاب يف بيان األسباب . محيد

  ). ١/٣٠١(بيان األسباب وحسن إسناده مؤلفا االستيعاب يف . ٤/١٤٠: أخرجه الطربي يف تفسريه)  ٢(
 .٤/١٤٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
: ، وفتح القدير ٦٨: ، وتفسري اجلاللني ٤/١٤٢: ، واجلامع ألحكام القرآن ١/٣٢٢: الكشاف: ينظر)  ٤(

 .  ٢/٢٣٤: ، وتفسري سورة آل عمران١/٢٤٧: ، وتفسري السعدي٤/٧١: روح املعاين ، و١/٤٨٥
 .١/٤٨٥: تفسريه: ينظر)  ٥(
 .١/٣٦٢: تفسري السمعاين: ينظر)  ٦(
روح ، و ٤/١٤٢: ، واجلامع ألحكام القرآن١/٥١٥: ، واحملرر الوجيز ١/٣٢٢: الكشاف: ينظر)  ١(

 .٤/٧١: املعاين
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حيا ثُم ثُم أُ ،ولَوددت أَني أُقْتلُ يف سبِيلِ اللَّه: " قال >وقد ورد يف احلديث أن النيب 
من سأَلَ اللَّه الشهادةَ " :قال >أَنَّ النيب ، ويف احلديث اآلخر  )١("ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ  ،أُقْتلُ

هاشرعلى ف اتإِنْ ماِء ودهازِلَ الشناهللا م هلَّغقٍ بدومها صرحيان يف متين الشهادة يف  )٢("بِص
   .سبيل اهللا

  
القول األول يؤيده سبب الرتول، وهو وإن كان مرسالً إال أن طرقه متعددة، 

  .وبأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن إىل قائليها فيكون مقبوالً
وخلت عن املواطأة  ،دت طرقهاذا تعدإواملراسيل "  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 مطابقاً ما أن يكون صدقاًإن النقل إف ؛أو االتفاق بغري قصد كانت صحيحة قطعاً قصداً
فمىت سلم من الكذب  ،تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه ما أن يكون كذباًإو ،للخرب

  . )٣("بال ريب العمد واخلطأ كان صدقاً
  أما القول الثاين فهل تشمله اآلية؟

حيتمل أن ال تشمله اآلية فقد دلّ سبب الرتول على خالفه؛ فتحمل اآلية على القول 
  .سب؛ ألن اآلية حتكي حادثة عني شرح املراد ا سبب الرتولاألول فح

وحيتمل أن تشمله اآلية ألن اهللا مسى سبب املوت موتاً، ومن جاهد يف سبيل اهللا 
صادقاً فقد عرض نفسه للموت يف كل حلظة وطابت نفسه بذلك؛ فكأنه متىن الشهادة يف 

Qq   x:وله تعاىليف ق )١() قاتلوا (سبيل اهللا، ويشهد لذلك قراءة    w  v   u   t  s  r

  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |   {   z  yP]فقد جعل  ]٦-٤: سورة حممد
                               

 ).١٨٧٦رقم (  ٣/١٤٩٥: ومسلم) ٣٦رقم ( ١/٢٢: أخرجه البخاري: متفق عليه) ١(

 ).١٩٠٩رقم ( ٣/١٥١٧: أخرجه مسلم)  ٢(

 .٣٦: صول التفسريمقدمة يف أ)  ٣(

: ينظر. ( قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب بضم القاف وكسر التاء، وقرأ الباقون بفتحمها وألف بينهما  )١(
 ).٢/٣٠٣: ، والبدور الزاهرة٢/٢٧٩: النشر يف القراءات العشر



 

 
 

 

 

  245 
 

  .جزاءمها واحداً
  .االحتمال األول هو األقرب يف تفسري اآليةو

أما االحتمال الثاين فهو من فوائد اآلية، وباب الفوائد أوسع من باب التفسري، واهللا 
 .أعلم
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  معىنQ £P .  
»  Q : قال اهللا تعاىل   ª  ©  ¨    §  ¦  ¥         ¤  £     ¢  ¡  �  ~  }

°  ̄    ®  ¬± P]١٤٦: آل عمران[.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .مثل ربانيني  ،علماء" 

  . )١("مجوع كثرية :وقيل
  

  :الدراسة
  :الاختلف املفسرون يف املسألة على أقو

  
  . أن الربيني كالربانيني

العلماء، أو العلماء : فهم منسوبون للرب تعاىل، واختلفت عبارام يف ذلك فقالوا هم
الصابرون، أو األتقياء الصابرون، أو املتعبدون للرب وحنو ذلك من التعبري جبزء من املعىن، 

  .وكلها ترجع إىل القول بأم مبعىن الربانيني
، واألخفش، والراغب األصفهاين،  )٢(و قول ابن عباس، واحلسن، وابن املباركوه

والزخمشري، والبيضاوي، والنسفي، والسمني احلليب، والبقاعي، وأيب السعود، وابن 
  .)٣(عاشور

  ).ربيون( بأنه لو كان منسوباً للرب تعاىل لكان بفتح الراء : نوقش

                               
 .١/١٦٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٩٩: ، اجلهاد البن املبارك٣/٧٨٠: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٤٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
، ١/١٠٠: ، أنوار الترتيل١/٣٢٤: ، الكشاف١٩١: ، املفردات٣٥٥: معاين القرآن لألخفش: ينظر )٣(

، ٢/٤٤: ، إرشاد العقل السليم٢/١٦٣: ، نظم الدرر٢/٦٥: ، عمدة احلفاظ١/١٨٣: تفسري النسفي
 .٣/٢٤٤: التحرير والتنوير
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صري يف بِ: ، كما يقال رت حركتهشيء غيا نسبت شيئاً إىل العرب إذ بأن :وأُجيب
  .هري يف النسبة إىل الدهرودالنسب إىل البصرة ، 

الفتح  يربفيجوز يف راء  -بفتح اهلمزة  - اَألمويني: وكما تقول يف النسبة لبين أُمية
  .)١(على القياس، والكسر على أنه من تغيريات النسب

  .(٢)والياء اللتني بعد الراءللكسرة  سرت راؤه إتباعاًكُ يبرِوقيل بأن 
  .(٤)وهي لغة متيم )٣(بفتح الراء) ربيون(وقرأ ابن عباس 
  

  .مجوع كثرية: معىن ربيني كثري، أي
وبه قال ابن عباس، وجماهد، والضحاك، واحلسن، وعطاء، وقتادة، والسدي، وابن 

والبغوي، والقرطيب،  ، وأبو عبيدة، والطربي، والنحاس، ومكي، والواحدي، )٥(إسحاق
  .)٦(والسيوطي، واأللوسي

ة بللخرقة اليت جيمع فيها القدح رِ ويقال ،ةبفهم منسبون إىل الر ،اجلماعةهي ة بروال
ور٧(باب قبائل جتمعتوالرِ ،ةب( .  

                               
، تبصري املنتبه بتحرير ٣/١٨٢٤: ، تفسري الرازي١/٥٢١: احملرر الوجيز )رب: (ذيب اللغة: ينظر)  ١(

: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني٣/٢٤٤: ، التحرير والتنوير٢/٦٢٥: املشتبه البن حجر
٢/٢٥٩. 

 .١/٥٢١: احملرر الوجيز: ينظر  )٢(
: ، احملرر الوجيز١/٣٧٩: املسري ، زاد١/٢٧٢: احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات البن جين: ينظر)  ٣(

 .٨/٢٠٨: ، فتح الباري٤/١٤٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٥٢١
 .٣/٨٠: البحر احمليط: رينظ)  ٤(
 . ٣/٧٨٠: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٤٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
املشكل من ، تفسري ١/١٦٩: ، معاين القرآن٤/١٤٩: ، تفسري الطربي١/١٠٤: جماز القرآن: ينظر)  ٦(

، اجلامع ١١/٣٧: ، شرح السنة للبغوي١/٢٣٦: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٥٣: غريب القرآن
 .٤/٨٣: ، روح املعاين٦٨: ، تفسري اجلاللني٤/١٤٨: ألحكام القرآن

تفسري : وينظر) رب: (، لسان العرب)رب: (، ذيب اللغة ١/١٦٩: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٧(
 . ٤/١٤٩: الطربي
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  . )١(ووصف القرطيب هذا القول بأنه أعرف يف اللغة
  .)٢("وكال القولني حسن مجيل: " قال الزجاج

  
  .هم األلوف

  . )٤(، والفراء)٣(وهذا قول ابن مسعود
   .وهو قريب من القول السابق

  
  .هم األتباع

  .)٥("الربيون األتباع، والربانيون الوالة: " قال ابن زيد
  . )٦(كأن هذا من حيث إم مربوبون: علق عليه ابن عطية

والة هذا  ،ون الناسالربانيون الذين يرب: "قال يعين به تفسري ابن زيد للربانيني حيث
  .)٧("يربوم يلوم ،األمر

مجاعات كثريون من أتباعهم : " ومجع السعدي بني هذه األقوال فقال بأن املعىن
٨("تهم األنبياء باإلميان واألعمال الصاحلةالذين قد رب(.  

 
  :ل أظهر لوجهنيالقوالن األوالن كالمها قوي حمتمل، والقول األو

                               
 .٤/١٤٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ١(
 .١/٤٠٠: معاين القرآن: ينظر)  ٢(
 . ٣/٧٨٠: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٥٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
 .١/١٦٧: معاين القرآن: ينظر)  ٤(
 .٤/١٥١: تفسري الطربي)  ٥(
 .١/٥٢١: احملرر الوجيز)  ٦(
 .٣/٣٨١: تفسري الطربي)  ٧(
 .١/٢٤٩: فسري السعديت)  ٨(
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وتفسري اللفظ بالربانيني ألصق  –بعد هزمية أحد  –اآلية سيقت لالقتداء م : األول
  .مبعىن االقتداء واالهتداء

أشبه بتأكيد املعىن املستفاد  Q¤± P لفظ اجلموع يوحي بالكثرة، فيكون قوله : الثاين
  .)١(د، واهللا أعلممن اجلموع، ومحل املعىن على التأسيس أوىل من محله على التأكي

 

                               
 .أما مجع السعدي فيحتاج ملزيد تأمل)  ١(
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 اآلية املراد بالذين كفروا يف.   
(  Q : قال اهللا تعاىل   (               '  &  %   $  #  "  !

   -  ,   +  *P  .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج :  
  .هم املنافقون الذين قالوا يف قضية أحد ما قالوا " 

  .قريش  كومشر :وقيل
  .)١("اليهود :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .هم املنافقون

  .)٢(وهو قول مقاتل بن سليمان، والسمرقندي
إىل املنافقني الذين جنبوا  Q '  &Pاإلشارة بقوله : "وقال ابن عطية

والذين قالوا قد قتل حممد  ،مل يهزم اًوقالوا يف أمر أحد لو كان حممد نبي )٣(املسلمني
مث اللفظ يقتضي كل كافر كان يف ذلك  ،إىل حنو هذه األقوال ،فلنرجع إىل ديننا األول

  .)٤("الوقت ويكون إىل يوم القيامة ى اهللا املؤمنني عن طاعتهم
  

  .هم مشركو قريش

                               
 .١/١٦٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٢٨٠: ، وحبر العلوم١/١٩٦: تفسري مقاتل: ينظر)  ٢(
 .جبنوا املسلمني، من إشاعة اجلنب يف صفوف املسلمني: كذا كُتبت ولعله تصحيف والصواب)  ٣(
  .١/٥٢٢: احملرر الوجيز)  ٤(
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  . )١(وهو قول السدي
  . )٢(و العربهم مشرك: وقال القرطيب والشوكاين

  
  .هم اليهود والنصارى
  .)٣(وهو قول ابن جريج

  . )٤(واختاره الطربي، والثعليب، والسمعاين، والبغوي، واخلازن
 ،لبنبياً حقاً ملا غُ لو كان: ، ويقولونعلى املسلمني هبالش لقونألم كانوا يوذلك 

ال غريه من الناس، يوماً له ه كحوملا أصابه وأصحابه ما أصام ، وإمنا هو رجل حال
  .  )٥(ويوماً عليه

Q  Û : ويشهد هلذا القول قول اهللا تعاىل   Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó

     à      ß  Þ  Ý  ÜP ]١٠٠آية : آل عمران[ .  
  

  . )٦(هم اليهود
  .والتعليل له كسابقه
  

  .هم اليهود واملشركون
  . )٧(يوهو قول الواحد

                               
 .٣/٧٨٤: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٥٥: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .١/٤٩٠: ، فتح القدير٤/١٤٩: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٢(
  .٣/785: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٥٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
: ، معامل الترتيل١/٣٦٥: ، تفسري السمعاين٣/١٨٣: ، وتفسري الثعليب٤/١٥٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

  .٤٣٢: ، لباب التأويل١/٤٣١
 .٣/٨٢: البحر احمليط: ينظر)  ٥(
 .٣/١٨٢٧: تفسري الرازي: ينظر)  ٦(
 .١/٢٣٦: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٧(
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  .اآلية عامة يف مجيع الكفار ألن اللفظ عام

  . )١(وهو قول الرازي، وابن كثري، والبقاعي، والسعدي، وابن عثيمني
  

 
هو القول األخري، فيدخل يف الذين كفروا اليهود والنصارى  –واهللا أعلم  –الراجح 

  .كان كفرهم ظاهراً أو باطناًواملشركون واملنافقون وسائر طوائف الكفر سواء 
  :وذلك لوجهني

' Qلفظ : األول   &P عام، وال خمصص له.  
,             Qالتعليل بقوله تعاىل  :الثاين   +  *   )  (P  منطبق

  .على مجيع الكفار بال استثناء
وورد هذه اآلية يف ثنايا قصة أحد يشعر بأن أول الداخلني يف هذا الوصف هم 

إىل يومنا هذا يخذّلون املؤمنني، ويوهنون  )٢(ما فتئوا منذ ذلك الوقت املنافقون الذين
عزائمهم، ويبثون الرعب يف قلوم، ويدلّون على عورام، ويسعون لشق الصف وبث 
اخلالف والفرقة، ويعظّمون الكافرين ويعلون من شأم، ال سيما وهم يظهرون كل ذلك 

Q  e ى املصلحـة العامة بقالب النصح والشفقة ودعـوى احلرص عل   d   c  b  a

    k   j  i   h  g   fP]١١آية : البقرة[   Q  1     3  2  5  46    8   7
 9    :P]١٠٧: التوبة[  .  

ويف اآلية دليل على أن من شات أفعالُه ومواقُفه الكفار وظهرت عليه عالمات 
ري عليه يف الظاهر أحكام النفاق فيجب احلذر منه والنأي عن األخذ مبشورته وإن أُج

                               
: ، تفسري السعدي٢/١٦٥: ، نظم الدرر٢/١٣١: ، تفسري القرآن العظيم٣/١٨٢٧: تفسري الرازي: ينظر)  ١(

 .٢/٢٨٠: تفسري سورة آل عمران البن عثيمني، ١/٢٤٧: السعدي

، ١٦٧، ١٥٦، ١٥٤: وأقواهلم يف غزوة أحد مشهورة أشار هلا القرآن يف سورة آل عمران يف اآليات)  ٢(
 .وغريها ١٦٨
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املسلمني، ومن علمنا صدق إسالمه لكنه متأثر بالكفار ومقوالم فيجب أن يطَّرح من 
رأيه ومشورته بقدر تأثره م، حىت وإن علمنا إخالصه يف النصح واملشورة فاخللل يف رأيه 

  .ال إخالصه
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 معىن قراءةQ َّلغي P  .  
Q   b : قال اهللا تعاىل   a    e   d     cf  m   l   k  j  i  h  gn     q   p  o

  x   w  v  u      t   s  rP .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف معىن هذه القراءة، ورج :  
" أي ليس ألحد أن يوخص النيب بالذكر وإن كان ذلك  ،أي خيونه يف املغامن ،ل نبياًغ
  .ألن املعاصي تعظم حبضرته  ؛لنيبمن األمر لشنعة احلال مع ا حمظوراً

إذا أصبته  :كما تقول أمحدت الرجل ،معىن هذه القراءة أن يوجد غاالً :وقيل
  .)١("فعلى هذا القول يرجع معىن هذه القراءة إىل معىن فتح الياء ،حمموداً

  

  :الدراسة
  :هلذه اللفظة من اآلية قراءتان

  .ءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصمبفتح الياء وضم الغني، وهي قرا  Q e P: األوىل
  .)٢(بضم الياء وفتح الغني، وهي قراءة بقية العشرة P يغلَّ Q: الثانية

  :وقد اختلف العلماء يف معىن القراءة الثانية على أقوال
  

  .يخان: هنا مبعىن P يغلَّ Qما كان لنيب أن يغلَّه أصحابه، أي خيونوه يف املغامن، فـ 
، وأيب عبيدة، والرازي، والشوكاين، وابن  )٣(قول احلسن، وقتادة، والربيعوهذا 

                               
: احملرر الوجيز: ينظر. (هو أخذ شيء من الغنيمة خفية: والغلول. ١/١٧٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

على اخليانة يف املال مطلقاً وإن مل يكن من مال : ويطلق أيضاً). ٣/١٨٦٢: ي، تفسري الراز١/٥٣٥
 ).٣/٢٧٤: ، التحرير والتنوير١/٢٥٦: تفسري السعدي: ينظر. (غنيمة احلرب

السبعة يف القراءات البن : ، وينظر أيضا١/٢٥٢: البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة للنشار: ينظر)  ٢(
 .٩١: لتيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداين، ا٢١٨: جماهد

  .٣/٨٠٤: ، تفسري ابن أيب حامت٤/١٩٦: ، تفسري الطربي١/١٣٧: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٣(
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  . )١(عاشور، وابن عثيمني
أبو عبيد، والزجاج، والنحاس، وأبو علي : وذكره وجهاً حمتمالً يف معىن القراءة

  .)٣(، وهو قول مجهور أهل العلم )٢(الفارسي
  .، فهو نفي مبعىن النهي)٤(لتوعد عليهفاآلية يف معىن ي الناس عن الغلول يف الغنائم وا

  . )٥(أو هو نفي أن يغل شرعاً، ال نفي أن يغل قدراً، فقد يقع ذلك قدراً
إذا خانه أحد  >ما كان لنيب أن خيان، وال يعلم بذلك، فإن النيب : قال ابن العريب

  .، فجعل النفي على بابه )٦(أطلعه اهللا سبحانه عليه
على هذا القول إشكاالً، وهو أنه يفهم منه أن هلم أن  وقد أورد بعض أهل العلم

  . )٧(!خيونوا غري النيب
 تعظيماً -وإن كان الغلول منهياً عنه دائماً –بالذكر  >وأُجيب بأن ختصيص النيب 

؛ فهي معه أشد وقعاً، وأعظم وزراً، كاملعصية يف املكان ألمر خيانته على خيانة غريه
   Q    ¾  ½  ¼   »P : كقولـه تعـاىل الشريف واملكان املعظّم، وهو

  .)٨(؛ وإن كان الرجس كله حمظوراً ]٣٠: احلج[
  

  .ما كان لنيب أن يوجد غاالً 
  .ما كان لنيب أن يلفى متلبساً بغلول: أو بعبارة أخرى

                               
: ، التحرير والتنوير١/٤٩٧: ، فتح القدير٣/١٨٦٢: ، تفسري الرازي١/١٠٧:جماز القرآن: ينظر)  ١(

  .٢/٣٨٥: ني، تفسري سورة آل عمران البن عثيم٣/٢٧٤
، ١/١٧٣: ، معاين القرآن١/٤٠٦: ، معاين القرآن وإعرابه١/٢٠٠: غريب احلديث أليب عبيد: ينظر  )٢(

 .٢/٣١٧: احلجة يف علل القراءات السبع أليب علي الفارسي
 .٤/١٦٥: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٥٣٦: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .١/٥٣٦: ، احملرر الوجيز١/٤٠٥: ملكي بن أيب طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر  )٤(
 .٢/٣٨٥: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني١/٣٢٤: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٥(
  .١/٣٢٤: أحكام القرآن: ينظر)  ٦(
  .٤/١٩٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٧(
، ١/٥٣٦: ، احملرر الوجيز٢/٣١٧: ، احلجة يف علل القراءات السبع ٢/٣٣١: أحكام القرآن: ينظر)  ٨(

 .٣/١٠٦: ، البحر احمليط١/١٧٠: ، التسهيل لعلوم الترتيل٤/١٦٥: اجلامع ألحكام القرآن
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  . )١(وهو قول الزخمشري
  .)٢(، وابن زجنلةوذكره وجهاً حمتمالً يف معىن القراءة النحاس، ومكي بن أيب طالب

وهذا كما تقول أمحدت الرجل إذا وجدته حمموداً، وأمحقته وأجبنته وأخبلته إذا 
وجدته أمحقاً وجباناً وخبيالً، فهو نفي أن يكون الغلول من صفات األنبياء عليهم السالم؛ 

  .)٣(فريجع معىن هذه القراءة إىل معىن القراءة األوىل على هذا القول
  

  .كان لنيب أن يتهم بالغلول، أي يقال له غللت ويخون ما
  .)٤(وهو قول الراغب األصفهاين، والسيوطي، وظاهر كالم مكي

  . )٥(وبه قال بعض من قرأ ذه القراءة من قراء املدينة والكوفة
وذكره وجهاً حمتمالً الفراء، وأبو عبيد القاسم بن سالم، والزجاج، وأبو علي 

  .)٦(الفارسي
  .أكْفرته، إذا نسبته للكفر: وهذا كما تقول

  . )٧(يغلّل كما يقال يفَسق: ال يصح هذا الوجه؛ ألنه لو أراد يخون لقال:قال بعضهم
 P يغلَّ Qوجهوا قوله  القائلني بهوكأن : لكن ذكر الطربي وغريه يف توجيه هذا القول

Q¨       ª  يف قوله كما ،رت يفعلل فصاعفَمث خففت العني من ي ،إىل أنه مراد به يغلل   ©
     «P قرئ Q كْيبونكذ P     ](١)      ]٣٣: األنعام.  

                               
  .١/٣٣١: الكشاف)  ١(
: حجة القراءات البن زجنلة ،١/٤٠٥: ، الكشف ملكي بن أيب طالب١/١٧٣: معاين القرآن: ينظر)  ٢(

يف طلبة الطلبة يف ) هـ٥٣٧ت (مر النسفي ، وكذلك ذكره وجها حمتمال أبو حفص ع١٧٩
 .١٨٧: االصطالحات الفقهية

 .٤/١٠٩: ، روح املعاين١/٣٣١: ، الكشاف١/١٧٣: معاين القرآن: ينظر)  ٣(
 .١/٤٠٥: ، الكشف٧١: ، تفسري اجلاللني٣٦٥: املفردات: ينظر)  ٤(
 .٤/١٩٨: ، تفسري الطربي١/١٧٢: معاين القرآن للفراء: ينظر)  ٥(
: ، معاين القرآن وإعرابه١/٢٠٠: أليب عبيد ، غريب احلديث١/١٧٢: معاين القرآن للفراء: نظري)  ٦(

 .٢/٣١٧: ، احلجة يف علل القراءات السبع١/٤٠٦
 .١/٣٩٣: ، زاد املسري١/١٧٣: معاين القرآن: ينظر)  ٧(
. نافع والكسائي: قراءةوالقراءة الثانية . ١/١٧٢: ، معاين القرآن للفراء٤/١٩٨: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

 . )١/٣١٦: البدور الزاهرة: ينظر(
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Qm  l  k  j الراجح هو القول األول؛ ألن اهللا قال بعدها    i  h  gn   P 

 كما يف–بالغلول  >فتوعد الغالّ على غلوله، ولو كان املراد النهي عن أن يتهم النيب 
  .)١(ألعقبه بالوعيد على التهمة وسوء الظن ال بالوعيد على الغلول -الثالث القول

أما القول الثاين فهو خالف املعىن املتبادر إىل الذهن، ولذا مل يقل به أحد من السلف 
  .)٢(ومجهور العلماء على خالفه، واهللا أعلم - فيما أعلم  –

                               
. استفدت هذا التعليل من الطربي، لكن الطربي ساقه مستدالً به على ترجيح القراءة األوىل على الثانية)  ١(

 .٤/١٩٨: تفسري الطربي: ينظر
وما كان (ت هذه الْآيةُ نزلَ : "رضي اهللا عنهماعن ابن عباس ) ٣٩٧١برقم  ٤/٣١(وقد أخرج أبو داود )  ٢(

أَخذَها فَأَنزلَ اهللا عز  >يف قَطيفَة حمراَء فُقدت يوم بدرٍ فقال بعض الناس لَعلَّ رسولَ اللَّه  )لنبِي أَنْ يغلَّ 
: ورواه أيضاً الترمذي. حةُ الْياءمفْتو )يغلَّ(قال أبو داود  "إىل آخرِ الْآية )وما كان لنبِي أَنْ يغلَّ(وجل 

والواحدي يف ) ٤٧٠(وابن املنذر يف التفسري ) ٤/١٩٦(والطربي يف التفسري ) ٣٠٠٩برقم  ٥/٢٣٠(
صدوق ): "١٩٣(وغريهم، وفيه خصيف اجلزري، قال ابن حجر يف التقريب ) ١٣٠: (أسباب الرتول

، وأُعلّ كذلك )١/٤١٤(سماوي وضعف احلديث املناوي يف الفتح ال" سيئ احلفظ، خلط بأخرة
راب يف إسناده، واحلمل فيه على خصيف فمرة يرويه عن مقسم عن ابن عباس، ومرة عن عكرمة باالضط

: عن ابن عباس، ومرة عن عكرمة أو غريه عن ابن عباس، ومرة عن مقسم مرسال، قال اإلمام أمحد
أعلّ متنه ابن عاشور يف  وقد) ٣/١٢٤: ذيب التهذيب" (خصيف شديد االضطراب يف املسند"

بأن القطيفة فقدت يف غزوة بدر بينما اآلية نزلت يف غزوة أحد فال يستقيم جعله ) ٤/٢٧٤: (تفسريه
احملرر يف أسباب نزول القرآن للدكتور خالد : وينظر. ( سببا لرتول اآلية لبعد ما بني الغزوتني، واهللا أعلم

  ، )١/٢٩٦: كتاب التسهيل لعلوم الترتيل ، ختريج األحاديث واآلثار يف١/٣٢٥: املزيين
      ا مل وأضف على ضعفه كونستدل به على القراءة الثانية أله وارداً على القراءة األوىل بفتح الياء فال ي

ترتل بسببه، ومن ذكر هذا السبب من العلماء الذين أشرت إىل كتبهم يف هذه املسألة فإمنا يذكره على 
أر أحداً منهم استدل ذا السبب على ترجيح أحد األقوال يف معىن القراءة الثانية مع  القراءة األوىل، ومل

ظاهر الداللة للقول الثالث والثاين؛ مما يشهد ملا ذكرت أنه ال يستدل به على القراءة  –لو صح  - كونه 
 .الثانية، واهللا أعلم
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  معىن M      6  5L .  
=   Q  :قال اهللا تعاىل                             <        ;   :  9  8  7    6  5    4   3  2P.  

 
 :يف معىن اآلية ورجح األول منهما، فقال قولني –رمحه اهللا  – جزيذكر ابن   

     

 ،فاملفعول األول حمـذوف  ؛ وهم الكفار ، أي خيوفكم أيها املؤمنون أولياءه" 
  ).خيوفكم أولياءه:(وابن عباس ،وقرأ ابن مسعود    Q   78 P : ويدل عليه قوله

فاملفعول الثاين على ؛ ولياؤه من كفار قريش أاملعىن خيوف املنافقني وهم : وقيل
  . )١(" هذا حمذوف

  

  :الدراسة
ذهب إىل القول األول ابن عباس ، وإبراهيم النخعي ، وجماهـد ، وعكرمـة ،   

  . )٢(وقتادة
  .)٤(؛ بل حكى ابن القيم اإلمجاع عليه)٣(وهو قول مجهور املفسرين
الطربي، والسمرقندي، والواحدي، والزخمشري، وابن : وممن قال به من املفسرين
  .، وغريهم )٥(تيمية، وابن كثري، والسيوطي

  : )٦(واستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه بأدلة منها
: أي  )٧()خيـوفكم أوليـاَءه   : ( قراءة ابن مسـعود ، وابـن عبـاس     )١

 .أيها املؤمنون أولياَءه الكفار  خيوفكم
                               

  . ١/١٧٢:  التسهيل لعلوم الترتيل  ) ١(
  . ٣/٨٢٠: ، وتفسري ابن أيب حامت ٤/٢٢٩: طربيتفسري ال: انظر  ) ٢(
  . ٤/٢٠٣: جمموع الفتاوى: انظر  ) ٣(
  . ١/٢٥٧: بدائع التفسري: انظر  ) ٤(
،  ١/٤٧١: ، الكشاف ١/٢٤٤: ، الوجيز ١/٣١٧: ، حبر العلوم ٤/٢٢٩: تفسري الطربي: انظر  ) ٥(

  . ٧٣: اللني ، تفسري اجل ٢/١٧٢:، تفسري القرآن العظيم ٤/٢٠٤: جمموع الفتاوى
، والتسهيل  ١٤/٢٠٤: ، وجمموع الفتاوى ٩/٨٣: ، وتفسري الرازي ١/٥٤٤: احملرر الوجيز: انظر  ) ٦(

  . ٢/١٧٢:، وتفسري القرآن العظيم  ١/١٧٢: لعلوم الترتيل
  .٣/٨٢٠: ، وابن أيب حامت يف التفسري١٩١: قراءة ابن عباس أخرجها ابن أيب داود يف املصاحف  )٧(

  .يف تفسرييهما ٣/١٢٥: ، وأبو حيان١/٤٧١: ءة ابن مسعود ذكرها الزخمشريوقرا       
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   :Q   Z  Yنظري هذا املعىن قـول اهللا تعـاىل لنبيـه      )٢

\  [] P ] ٣٦: الزمر[  . 
Q  Ê  É  È : سياق اآليات وموضوعها ؛ فإن اهللا تعاىل قـال قبلـها   )٣

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
  Ø  ×.....   P    ] د ختويف املؤمنني ، فاملرا ]١٧٣،١٧٤: آل عمران .  

ذكر أمر املشركني وعظمهم يف أعني  : "وذهب إىل القول الثاين السدي فقال
  .)١("املنافقني

  
  رجحان القول األول الذي ذهب إليه عامة املفسرين –واهللا أعلم  - الظاهر 

 يزحه ابن جلقوة أدلته ، وظهور حجته  –رمحه اهللا  –ورج.  

                               
  . ٤/٢٣٠: تفسري الطربي : انظر  ) ١(
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  معىنQ Ö  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ü   P .  
QÏ     Î : قال اهللا تعاىل   Í  Ì   Ë  Ê  É     È   Ç   Æ   Å    ÄÐ       Ó   Ò  Ñ

ÔÕ  Û  Ú   Ù   Ø  ×  ÖÜ   P ]١٨٠آية : آل عمران[ .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .أي يلزمون إمث ما خبلوا به " 

  . )١("قها يف عنقه يوم القيامةة يطوجعل ما خبلوا به حيي :وقيل
  

  :الدراسة
اخلالف يف هذه املسألة له عالقة خبالف املفسرين يف املراد بالذي يبخلون به يف هذه 

  :اآلية، فيحسن إيراده أوالً، وقد اختلفوا يف ذلك على أقوال
   

  .أم يبخلون باملال، كالبخل بالزكاة وحنو ذلك
، ومقاتل ابن  )٣(احلسن والسدي ، وممن ذهب إليه)٢(ملفسرينوهو قول أكثر ا

  . )٥(، وهو ظاهر كالم ابن جزي)٤(سليمان، والطربي، والبغوي، وابن كثري، وابن عاشور
   

  . >املراد اليهود خبلوا أن يبينوا للناس ما أُنزل يف التوراة من نبوة حممد 
  . )١(والزجاج، )٦(وبه قال ابن عباس، وجماهد

                               
 .١/١٧٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٢٩٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
  .٣/٨٢٦: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٣٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
: ، تفسري القرآن العظيم١/٤٥٥: ، معامل الترتيل٤/٢٣٨: ، تفسري الطربي١/٢٠٦: تفسري مقاتل: ينظر)  ٤(

 .٣/٢٩٥: ، التحرير والتنوير٢/١٧٥
  .١/١٧٣: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٥(
 .٣/٨٢٧: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٣٨: تفسري الطربي: ينظر  )٦(
 .١/٤١٣: معاين القرآن: ينظر)  ١(
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كونه عاماً يف البخل يف كل ما جيب بذله من مال أو علم أو جاه أو واختار السعدي 
   . )١(غريه

Q Û  Úمعىن : مث اختلفوا يف هذه املسألة   Ù   Ø  ×  ÖÜ   P على أقوال:  
  

  .سيلزمون إمث وعقاب ما خبلوا به إلزام الطوق يوم القيامة: أي
  . )٢(ي، وأيب حيانوهو قول الزخمشر

تقلّدها طوق احلمامة، إذا جاء مبا يسب به ويذم، ويعبرون عن تأكيد : والعرب تقول
: جعلت هذا األمر يف عنقك، قال تعاىل: اإللزام بالشيء بتصيريه يف العنق، ومنه يقال

Qs  r   q  p    o   nt    P ]٣( ]١٣آية : اإلسراء( .  
ما خبلوا به من الطاقة وليس من التطويق، كما  سيحملون عقاب: وحيتمل أن يكون
Q V: قال تعاىل عن الصوم   U   T  S      R  QW   P ]أي  ]١٨٣آية : البقرة
  .)٤(يكلفونه وال يطيقونه
  

  .يجعل ما خبلوا به حية يطَوقها يف عنقه يوم القيامة
والطربي، والواحدي، ، ومقاتل بن سليمان، )٥( والسدي وهذا قول ابن مسعود،

  .)٦(والبغوي، وابن كثري، والسيوطي، وأيب السعود، وابن عثيمني

                               
  .١/٢٦٣: يتفسري السعد: ينظر)  ١(
 .٣/١٣٤: ، البحر احمليط١/٣٤١: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .٣/١٩٠١: ، تفسري الرازي١/٣٤١: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٥٠٩: ، فتح القدير٣/١٩٠١: ، تفسري الرازي١/٥٤٧: احملرر الوجيز: ينظر  )٤(
  .٣/٨٢٧: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٣٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
، ١/٢٤٥: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٤/٢٣٨: ، تفسري الطربي١/٢٠٦: قاتلتفسري م: ينظر)  ٦(

: ، إرشاد العقل السليم٧٣: ، تفسري اجلاللني٢/١٧٥: ، تفسري القرآن العظيم١/٤٥٥: معامل الترتيل
 .٢/٤٨٣: ، تفسري سورة آل عمران البن عثيمني٣/٧٣
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من آتاه اهللا مالًا فلم يؤد " :  <قال قال رسول اللَّه   طواستدلوا حبديث أيب هريرة 
امييوم الْق قُهطَوي انتبِيبله ز عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز هقَيدنِي بِشعي هيتزِمهذُ بِلأْخي ة

Q  Ë  Ê  É يقول أنا مالُك أنا كَنزك ثُم تلَا هذه الْآيةَ      È   Ç  Æ   Å   Ä

ÌP ةرِ الْآي١("إىل آخ( .  
  

  .يجعل ما خبلوا به طوقاً من نار
  .(٢)وهو قول إبراهيم النخعي

Q  f : وله تعاىلونظريه ق: "قال الرازي   e   d  c   b  a    `   _

i   h  gj P")٣(.  
  

  .)٤("سيكلفون أن يأتوا مبثل ما خبلوا به من أمواهلم يوم القيامة: " قال جماهد
  . وعلى هذا التأويل يكون من الطاقة ال من التطويق

 
ل يف اآلية حلديث أيب تفسري البخل هنا بالبخل باملال الواجبِ بذْله ظاهر الدخو

  .هريرة السابق
Q Û  Ú  Ù  Ø: وعليه يكون معىن   ×   ÖÜ   P  ما ذكره أصحاب القول

الثاين بأن يجعل ما خبلوا به حية يطَوقها يف عنقه يوم القيامة، لكون احلديث نصاً يف بيان 
  .معىن التطويق

                               
 ).٤٢٨٩(رقم  ٤/١٦٦٣: أخرجه البخاري)  ١(
، تفسري ابن ٤/٢٣٨: ، تفسري الطربي٣/١١٣٤): سعد احلميد. د: حتقيق(سنن سعيد بن منصور : ينظر  )٢(

  .٣/٨٢٧: ، تفسري ابن أيب حامت٥١٣: املنذر
 .٣٥: ، واآلية من سورة التوبة٣/١٩٠١: تفسري الرازي  )٣(
  .٥١٣: ، تفسري ابن املنذر٤/٢٣٩: تفسري الطربي  )٤(
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مع وجود احلديث الصريح؛  أما آية التوبة فال يفسر ا معىن التطويق يف هذه اآلية
فالتطويق هو تطويق احلية له، ويعذّب بعذاب آخر بأن يحمى على الذهب والفضة 

  .فتكوى ا جبهته وجنبه وظهره
يف املراد  -  >ككتمان اليهود لنبوة حممد  -أما دخول كتمان العلم الواجب نشره 

، وال دليل صريح على بالبخل يف اآلية فمحتمل وليس ببعيد؛ لعموم ما يشمله فضل اهللا
QÎ  Í  Ì  Ë   ÊÏ    Òختصيصه باملال، والعلم من فضل اهللا تعاىل    Ñ   Ð

Ô  ÓP ](١) ]١١٣آية : النساء  Q¶  µ   ´  ³  ²    ±P 

  .وتعدد الروايات عن جماهد يشعر بأنه يقول بالعموم ]٣٧آية:النساء[
، غري بعيد >وة حممد واعلم أن تفسري هذا البخل بكتمان دالئل نب: "قال الرازي

قال تعاىل يف . فون بالبخل يف القرآن مذمومون بهموصو وذلك ألن اليهود والنصارى
: وقال أيضا فيهم   ]٥٣آية : النساء[Q   7  6  5  4  3  2  1  0  /  .P  :صفتهم

 Q °  ¯    ®  ¬  «P ]ذكر عقيب هذه اآلية  وأيضاً ]٣٧آية : النساء
(  *  + !  "  #  $  % Q : قوله    (  '  &,  P ]وذلك من  ]١٨١: آل عمران

  .)٢("البخل بالعلم ، ويف البخل باملال، وال يبعد أيضاً أن تكون اآلية عامة يف أقوال اليهود
وإن  ،والصحيح األول: " وقال ابن كثري بعد أن ذكر القول الثاين يف املراد بالبخل

  .)٣("واهللا سبحانه وتعاىل أعلم ،لوقد يقال إن هذا أوىل بالدخو ،دخل هذا يف معناه
وليس يف حديث أيب هريرة ما مينع من هذا العموم، فليس فيه ما يقتضي حصر البخل 
يف اآلية بالبخل باملال، لكنه صريح يف دخول مانع الزكاة يف اآلية، وصريح يف كيفية 

  .تطويقه يوم القيامة
  :ملن خبل بالعلم الواجب  Q   ÖPوإذا دخل البخل بالعلم يف اآلية فحينئذ معىن 

                               
 .٣/١٨٩٩: تفسري الرازي: ينظر)  ١(
  .٣/1901: تفسري الرازي)  ٢(
 .٢/١٧٥: تفسري القرآن العظيم  )٣(
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فسرها > تفسريه بأنه من التطويق أوىل من تفسريه بأنه من الطاقة لكون النيب  -
  .يف مانع الزكاة بذلك

التطويق حقيقي؛ فاألصل محل الكالم على حقيقته، وحيتمل حينئذ أنه يطوق  -
  .حبية كمانع الزكاة، وحيتمل تطويقه بغري ذلك، واهللا أعلم
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 وف االسم املوصول يف قولهموص Q C D H  G  F         E P .  
Q       N  :قال اهللا تعاىل   M  L  K  J  I    H  G  F         E  D  C

P  OQ                  ^   ]  \  [   Z  Y       X  W  V  U   T  S   R

   `  _P.  
  

$   !  " Q صفة للذين يف قوله   Q C D Pأن قوله  / جزيرجح ابن    #

+  *   )   (   '   &  %P  ]وليس صفة للعبيد يف قوله ]١٨١: آل عمران      Q  >   =

   A  @  ?P ]١(] ١٨٢: آل عمران( .  
  

  :الدراسة
  

)  Q صفة للذين يف قوله   Q C D Pأن قوله    '  &  %  $  #  "  !

+  *  )P.  
  . )٢(وهو قول ابن عطية، وأيب حيان، والسيوطي

  . )٣(ره وجهاً جائزاً يف اآلية السمني احلليب، وابن عادلوذك
  

?  @  Q   A      صفة للعبيد يف قولهأنه    >  =P  ليس بظالم للعبيد : أي
  .الذين قالوا كذا وكذا

                               
 .١/١٧٣: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(

 . ٧٤: سري اجلاللني، تف٢/١٣٧: ، البحر احمليط ١/٥٤٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(

  .٦/٩٢: ، اللباب يف علوم الكتاب٣/٥١٦: الدر املصون: ينظر)  ٣(
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  . )١(وهو قول الزجاج
  . )٢(وذكره القرطيب وجهاً يف اآلية

 
ألول، فهو أكمل وأمت يف املعىن، خبالف الثاين هو القول ا  -واهللا أعلم  –الراجح 

وابن سيده وأبو حيان  ففيه ختصيص نفي الظلم عن اهللا بعبيد بعينهم، وقد تعقّب ابن عطية
 .)٣(القول الثاين بأنه مفسد للمعىن والرصف

 

                               
 .٣/١٩٠٧: تفسري الرازي: ، وينظر١/٤١٤: عاين القرآن وإعرابه للزجاجم: ينظر)  ١(
 .٤/١٨٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر  )٢(
 .٢/١٣٧: ، البحر احمليط: ، إعراب القرآن البن سيده١/٥٤٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(



 

 
 

 

 

  267 
 

 املراد بقول اهللا تعاىل:  Qk  j      i  h  g  f  e  P                    

  .]١٩١: ران عمآل [
  

  : فقال األول قولني يف اآلية ورجح –رمحه اهللا  - جزيابن  ذكر
  .فكأن هذه اهليآت حصر حلال بين آدم ؛أي يذكرون اهللا على كل حال "

فإن مل  ؛فإن مل يستطيعوا صلوا قعوداً ؛يصلون قياماً ،إن ذلك يف الصالة :وقيل
  . )١(" يستطيعوا صلوا على جنوم

  

  :ةالدراس
   

   .املراد باآلية أم يذكرون اهللا على كل حال
، وابن  والرازي، وابن القيم الطربي، والزخمشري،و )٢(قتادة، وابن جريجوهذا قول 

، والطاهر  ، والسيوطي، وأيب السعود، والشوكاين، وصديق حسن خان كثري، والبيضاوي
   . )٣(ابن عاشور، وابن عثيمني

   .)٤(مهور املفسرينجل بغويونسبه الثعليب وال

  :)٥(واستدلوا لذلك

                               
  . ١/١٧٤: التسهيل لعلوم الترتيل  ) ١(
  . ٥٣٣: سري ابن املنذر، وتف٤/٢٦٠: تفسري الطربي: انظر  ) ٢(
: ، بدائع التفسري٩/١١١: ،  تفسري الرازي ١/٤٨٢: ، الكشاف ٤/٢٦٠: تفسري الطربي: انظر  ) ٣(

، إرشاد العقل ٧٥: ،  تفسري اجلاللني١/١٩٥: ، أنوار الترتيل٢/١٨٤: ، تفسري القرآن العظيم ١/٢٦٠
، تفسري سورة ٣/٣٠٨: رير والتنوير، التح١/٥٧٤: ، فتح البيان١/٤١٠: ، فتح القدير٢/١٢٩: السليم

  .١/٥٤١: آل عمران
  . ١/٤٦٥: ، ومعامل الترتيل٣/٢٣١: الكشف والبيان: انظر  ) ٤(
، والبحر ١/١٧٤: ، والتسهيل لعلوم الترتيل٩/١١٠: ، وتفسري الرازي١/٤٦٥: معامل الترتيل: انظر  ) ٥(

  .٣/١٤٥: احمليط
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Q  i  h  g  f  e  d : بأن هذه اآليـة نظـري قولـه تعـاىل     )١

l   k  jm  q  p  o  nP]١٠٣: النساء[ . 
 .إذا فرغتم من الصالة فاذكروا اهللا على أية حال: واملعىن

فاسـتعملت   ؛هذه اهليئات الثالثة هي غالب مـا يكـون عليهـا املـرء    وألن  )٢
 .اد ا مجيع األحوالواملر

  .)١(" فكأن هذه اهليآت حصر حلال بين آدم: "جزيقال ابن 
فاستعملت  ؛هذه اهليئات الثالثة هي غالب ما يكون عليها املرء: " قال أبو حيان

يذْكُر اللَّه على  كان رسول اهللا " :واملراد ا مجيع األحوال كما قالت عائشة
انِهي٢(" كل أَح(.  

   
فإن مل يستطيعوا صلوا  ؛فإن مل يستطيعوا صلوا قعوداً ؛يصلون قياماًاآلية يف الصالة ف

  .على جنوم
مل تستطع  نإو ،فقاعداً ذا مل تستطع قائماًإ ،منا هذه يف الصالةإ"  :قال ابن مسعود

  .)٣("فعلى جنب قاعداً
  .)٤(وقتادةوحكاه البغوي عن علي بن أيب طالب، وابن عباس، والنخعي، 

  .)٥(واختاره من املفسرين السمرقندي، والواحدي، والسمعاين
صلِّ قَائما فَإِنْ مل " :قال أن رسول اهللا  ط عمران بن حصنيحبديث واستدلوا 

  .)٦("تستطع فَقَاعدا فَإِنْ مل تستطع فَعلَى جنبٍ 

                               
  . ١/١٧٤: التسهيل لعلوم الترتيل: انظر  ) ١(
  ). ٣٧٣رقم ( ١/٢٨٢: واحلديث أخرجه اإلمام مسلم. ٣/١٤٥: البحر احمليط: انظر  ) ٢(
  .٣/٨٤١: تفسري ابن أيب حامت  ) ٣(
  .١/٤٦٥: معامل الترتيل: انظر  ) ٤(
  .١/٣٨٨: ، تفسري السمعاين١/٢٤٨: ، الوجيز١/٣٢٣: حبر العلوم: انظر  ) ٥(
  ).١٠٦٦رقم ( ١/٣٧٦: أخرجه البخاري  ) ٦(
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Ql   k  j : وبقول اهللا تعاىل   i  h  g  f  e  dm    n

q  p   oP]١(شرعتم يف أداء الصالة: على أن املعىن ]١٠٣: النساء(.  

 
القول األول محالً للنص على عمومه حىت يرد دليل  هو –واهللا تعاىل أعلم  –الراجح 
  .بالتخصيص

وما ذكره أصحاب القول الثاين من أدلة فإا ال تقوى على التخصيص؛ بل الصالة 
  .عموم الذكرإحدى الصور الداخلة يف 

ويدخل يف ذلك  ،وهذا يشمل مجيع أنواع الذكر بالقول والقلب: "قال السعدي
  .)٢("فإن مل يستطع فعلى جنب ،فإن مل يستطع فقاعدا ،الصالة قائما

ولعله تفسري باملثال من أصحاب القول الثاين وتنويه بنوع من أهم أنواع الذكر، 
معىن اآلية لداللة الدليل الشرعي عليها، واهللا وتنبيه على صورة من أوىل الصور دخوالً يف 

  .أعلم
  

                               
  .١/٥٥٤: احملرر الوجيز: رانظ  ) ١(
  .١/٢٧٠: تفسري السعدي  ) ٢(
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 املراد بالرباط يف اآلية.  
M  Ä   : تعاىل قال   Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼

   Æ  ÅL.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .أقيموا يف الثغور مرابطني خيلكم مستعدين للجهاد " 

ابطة العبد فيما بينه وبني اهللا ، أي معاهدته على فعل الطاعة هو مر: وقيل 
  .وترك املعصية

رباط يوم يف سبيل اهللا خري من صيام شهر " واألول أظهر ، قال 
فهو تشبيه بالرباط يف سبيل اهللا  )٢("فذلكم الرباط"وأما قوله يف انتظار الصالة 

  .)٣("لعظم أجره
  

  :ةالدراس
   

  . )٤(هو الرباط يف سبيل اهللا يف الثغور
  .  )٥(وهو قول مجهور املفسرين

والضحاك ، واحلسن البصري ، وقتادة ، وحممد ابن  وممن قال به عمر بن اخلطاب ،

                               
  .يوم وليلة: بلفظ) ١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ١(
 ) .٢٥١رقم ( ١/٢١٩: أخرجه مسلم)  ٢(
  . ١/١٧٥: التسهيل لعلوم الترتيل   ) ٣(
مث استعمل  ،لهمارتباط اخليل للعدو كما ارتبط عدوهم هلم خي:  وأرى أن أصل الرباط: "قال الطربي   ) ٤(

ذلك يف كل مقيم يف ثغر يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوء وحيمي عنهم من بينه وبينهم ممن 
  ) ٢٧٦/ ٤: تفسري الطربي " ( بغاهم بشر كان ذا خيل قد ارتبطها أو ذا رجلة ال مركب له

  .٤/٢٠٦: ، واجلامع ألحكام القرآن  ١/٥٥٩: احملرر الوجيز : انظر   ) ٥(
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، ، والطربي، والسمعاين، والزخمشري)٢(، وابن جريج وزيد بن أسلم ، )١(كعب القرظي
  . )٣(وابن عطية، والسعدي

  : )٤(القول بأدلة وشواهد منها واستدلوا هلذا
̄  °  ±   M  ²  :  قول اهللا تعـاىل  -١   ®  ¬  «  ª  ©  ̈

    ¶  µ  ́    ³L ] على أن من معانيه هنا املرابطة ؛ وهي صرحية يف  ] ٦٠: األنفال
  .مرابطة اجلهاد 

ما رواه البخاري عن  أحاديث فضل الرباط يف سبيل اهللا وهي كثرية ، ومنها  -٢
رِباطُ يومٍ يف سبِيلِ اللَّه خير من  " :قال  >  أن رسول اهللا )٥( ط سعد الساعدي سهل بن

يقول  > مسعت رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن سلمان قال  ، )٦(" الدنيا وما عليها
": هاميقرٍ وهامِ شيمن ص ريخ لَةلَيمٍ وواطُ يى علي ،رِبرج اتإِنْ مالذي كـان  و لُهمه ع

لُهمعوأُ ،يرِجي قُهانَ ،عليه رِزالْفَت نأَم٧("و(.  
  :أن هذا املعىن هو األغلب املعروف من استعمال الناس ، قال ابن جرير   -٣

                               
وكان  ،له روايات كثرية عن مجاعة من الصحابة،  <ولد يف حياة رسول اهللا  ،حممد بن كعب القرظي)  ١(

جلس  "ما رأيت أعلم بتأويل القرآن من القرظي: "قال عون بن عبد اهللا، عاملا بتفسري القرآن صاحلا عابدا
  . املسجد فادم السقف فمات مع أصحابه يف سنة تسعني رمحهم اهللا للتحديث يف

  .١٠: ، طبقات املفسرين لألدنه وي٩/٢٥٧: ، البداية والنهاية١/٣١٢: املعرفة والتاريخ :ينظر      
  . ٣/٨٥٠: ، وتفسري ابن أيب حامت  ٤/٢٧٣: تفسري الطربي: انظر   ) ٢(
: ، احملرر الوجيز  ١/٤٨٩: ، الكشاف  ١/٣٩١:، تفسري السمعاين  ٤/٢٧٥: تفسري الطربي: : انظر   ) ٣(

  . ١/٣٠٨: ، تفسري السعدي  ١/٥٥٩
  . ١٩٥/ ٢: ، وتفسري القرآن العظيم٢/٢٢٠و ١/٤٨٩: والكشاف ، ٤/٢٧٦:  تفسري الطربي: انظر   ) ٤(
وهو ابن مخس عشرة سنة، وهو آخر من  <مات النيب  ،سهل بن سعد بن مالك األنصاري الساعدي)  ٥(

  .ل بعدهامات باملدينة من الصحابة، مات سنة مثان ومثانني، وقي
  .٣/٢٠٠: ، اإلصابة٤/٩٧: التاريخ الكبري: ينظر      

 ).٢٧٣٥رقم ( ٣/١٠٥٩: أخرجه البخاري)  ٦(
 ).١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ٧(

          .٤/٥٠٧: الديباج على مسلم: ينظر. فتان القرب: واملراد بالفتان      
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هو املعىن  ألن ذلك؛ ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم  Q Á Pمعىن  : وإمنا قلنا" 
منا توجه الكالم إىل األغلب املعروف يف استعمال الناس من وإ ، املعروف من معاين الرباط

حىت يأيت خبالف ذلك ما يوجب صرفه إىل اخلفي من معانيه حجة  ، معانيه دون اخلفي
أو إمجاع من  ،أو خرب عن الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  ، جيب التسليم هلا من كتاب

  )١(" أهل التأويل
 

  .ى فعل الطاعة وترك املعصيةعلهو مرابطة العبد 
  . )٢(وبه قال سعيد بن جبري ، واحلسن ، وحممد بن كعب القرضي ، وزيد بن أسلم

  " .رابطوا على دينكم : "قال زيد بن أسلم 
  " .يعين فيما أمركم واكم: "وقال سعيد بن جبري 

ن يف زمان مل يك: " )٣(قال أبو سلمة بن عبد الرمحن، ومنه انتظار الصالة إىل الصالة 
 )٤("ولكنه انتظار الصالة خلف الصالة  ، زمان النيب  صلى اهللا عليه وسلم  غزو يرابط فيه

")٤( .  
  

وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط ، فذلكم " :   قول النيب )٥(ويشهد له
  .)٦(" الرباط ، فذلكم الرباط 

 

                               
  . ٤/٢٧٦: تفسري الطربي   ) ١(
  . ٣/٨٥٠: ابن أيب حامت  تفسري: انظر   ) ٢(
من كبار أئمة التابعني غزير العلم ، امسه كنيته ،احلافظ ،أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهرى املدين)  ٣(

أربعة وجدم حبورا، عروة بن الزبري، وابن املسيب، وأبو سلمة، : العلم ثقة عامل عابد زاهد، قال الزهرى
  .وتسعني وعبيد اهللا بن عبد اهللا، تويف سنة أربع

  .١/٦٣: ، تذكرة احلفاظ٦٤: ، مشاهري علماء األمصار٥/١٥٥: طبقات ابن سعد: ينظر      
  . ٢٧٥/ ٤: تفسري الطربي : انظر   ) ٤(
  . ٢/٢٠٦: واجلامع ألحكام القرآن ،  ١/٣٩١:تفسري السمعاين : انظر   ) ٥(
  . سبق خترجيه آنفاً  )٦(       
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إىل محل اآلية على العموم  )١(الرازي، والقرطيب ، والبيضاوي، وابن عثيمني ذهب

  . فتشمل كال القولني
  .وحكايةُ قولني يف اآلية عن بعض مفسري السلف قد تشعر بذهام للعموم

   

لكل من القول األول والقول الثالث وجهاً قوياً يف االستدالل؛ غري أن القول األول 
  : لوجهني –واهللا أعلم  –الذي رجحه ابن جزي هو األظهر 

 -وقد مر بعضها قريبا يف أدلة القول األول  –أكثر النصوص الشرعية يف الرباط  -١
إمنا هي يف املرابطة يف اجلهاد يف سبيل اهللا ، ومحل النص الشرعي على املعـىن  

  .الغالب استعماله يف النصوص الشرعية أوىل 
 . أن هذا املعىن هو األغلب املعروف من استعمال الناس كما قال ابن جرير -٢

أما االحتجاج بأنه مل يكن يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم غزو يرابط فيه فـال  
وما : "يسلّم ؛ فإن أقل الرباط يوم كما جاء صرحيا يف األحاديث السابقة ، قال ابن حجر 

 . )٢(" وال سيما مع ثبوت حديث الباب، احتج به أبو سلمة ال حجة فيه 
   

*****  

                               
، تفسري ١٩٨/ ١: ، أنوار الترتيل  ٢/٢٠٦: اجلامع ألحكام القرآن  ، ٩/١٢٧تفسري الرازي : انظر   ) ١(

  . ٦٠٣/ ٢: سورة آل عمران البن عثيمني 
  .السابق ذكره سهل بن سعد الساعديويعين حبديث الباب حديث  . ٦/٨٦: فتح الباري   ) ٢(
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QB  A  @C   G  F  E   DH  M  L  K  J   IN        O  :قال اهللا تعاىل

  S        R  Q  PP  .  
 

قوله  اخلطاب يف QB   A  @ P.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ء خطاب لألوصيا" 

  .)١("مروا أن يورثوهم أُ ،ثون الصغري مع الكبريورللعرب الذين ال ي :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  .اخلطاب لألوصياء: فقيل
  .)٣(مقاتل بن سليمان، والطربيو ،)٢(سعيد بن جبري قول هوو

  .لألولياء واألوصياء: وقيل
السعود، والشوكاين،  ن اجلوزي، والقرطيب، وأيبغوي، وابوهو قول الواحدي، والب

  . )٤(واأللوسي
ومها متقاربان؛ إذ املراد أن اخلطاب لكل من أُوكل إليه التصرف مبال اليتيم سواء 

  .كان ولياً أو وصياً
  .مروا أن يورثوهمأُ ،ثون الصغري مع الكبريورللعرب الذين ال ياخلطاب : وقيل

                               
  .١/١٧٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٨٥٤: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٢(

 .١/٢٨٤: ، تفسري الطربي١/٢١٣: تفسري مقاتل: ينظر)  ٣(

، اجلامع ٢/٥: ، زاد املسري١/٤٧١: ، معامل الترتيل١/٢٥١: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٤(
 .٤/١٨٥: ، روح املعاين١/٥٢٧: ، فتح القدير٢/٩٣: ، إرشاد العقل السليم٥/٧: ألحكام القرآن
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  .)١(ابن زيدقول وهذا 
اخلطاب عام لكل من عنده مال لليتامى، سواء كان وصياً عليهم، أو ولياً، أو  :وقيل

  .)٢(ممن يتوىل قسمة املرياث، أو ممن أَخذ أمواهلم بغري حق
 

  .الراجح هو القول األخري فاألصل العموم
يدخلون يف اخلطاب دخوالً أولياً لتمكّنهم من  -بال شك  –واألولياء واألوصياء 

يتام وائتمام عليها؛ ولذا أتبعه بالنهي عن أعمال يفعلها بعض األولياء واألوصياء أموال األ
QB  A : فقال   @C   G   F  E   DH  M  L  K  J    IN         R   Q   P      O

  SP أعلم تعاىل واهللا.  

                               
 .٣/١٦٨: ، البحر احمليط٢/٥: احملرر الوجيز: ، وينظر١/٢٨٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .والقول له ١/٦٣: تفسري آيات األحكام يف سورة النساء للدكتور سليمان الالحم: ينظر)  ٢(
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يتاء اليتامى أمواهلماملراد بإ. 
  

قولني  -بناء عليه  –اب يف اآلية لألوصياء ذكر أن اخلط /جزي بعد أن رجح ابن 
  :ا فقال ماألول منه ورجحيف املراد بإيتاء اليتامى أمواهلم يف اآلية، 

 "ؤوعلى القول بأن اخلطاب لألوصياء فاملراد أن يوا اليتامى من أمواهلم ما يأكلون ت
  .ويلبسون يف حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة

؛ ألن اليتيم قد اًاد دفع أمواهلم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا جمازاملر: وقيل
  .)١("كرب

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
املراد أن يعطى اليتامى من أمواهلم ما يأكلون ويلبسون يف حال صغرهم قبل البلوغ، 

  .فيكون اليتم على هذا حقيقة
  .)٣(، وجوزه الشوكاين)٢(جهاً يف اآلية ابن الفَرس األندلسيذكره و

  .)٤(واعتربه ابن العريب والقرطيب أحد املعاين املرادة من اآلية
  .آتوهم من أمواهلم ما يكفيهم: أي" من"وعلى هذا القول يف اآلية تقدير 

                               
 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

ابن األبار وابن  س، قالريعرف بابن الفَ ،من أهل غرناطة ،عبد املنعم بن حممد بن عبدالرحيم اخلزرجي)  ٢(
كان حمققا للعلوم على تفاريعها، وأخذ يف كل فن منها، وتقدم يف حفظ الفقه والبصر باملسائل : فرحون

ة من أحسن مع املشاركة يف صناعة احلديث والعكوف عليها، ألّف كتابا يف أحكام القرآن جليل الفائد
  .٥٩٧: ، تويف سنةما وضع يف ذلك 

  .٢١٨: ذهب، الديباج امل٤٢/٣٠٦: ، تاريخ اإلسالم٣/١٢٨: تاب الصلةالتكملة لك: ينظر      

 .١/٥٢٧: ، فتح القدير٢/٤٢: أحكام القرآن البن الفرس: ينظر)  ٣(

 .٥/٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٣٣: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٤(
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  : ما يف اآلية األخرىاملراد دفع أمواهلم إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم، ك

 QÃ  Â       Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧    ¶Ä  P ]٦: سورة النساء[.  
وهو قول الطربي، والزجاج، واجلصاص، والواحدي، والسمعاين، والبغوي، وابن 

  . )١(الفَرس، وابن كثري، والسعدي، والشنقيطي
حكاية للحال  -  )٢(مجاعاًوإن كانوا ال يسمون بذلك بعد البلوغ إ –ومساهم يتامى 

اليت كانوا عليها لقرب عهدهم باليتم، كما تسمى الناقة عشراء بعد وضعها، وهو كقوله 
Q  Ø : تعاىل    ×  ÖP ]أي الذين كانوا سحرة قبل السجود، فال  ، ]١٢٠: األعراف

: سحر مع السجود، وأيضاً مسى اهللا تعاىل مقاربة انقضاء العدة بلوغ األجل يف قوله 
QW  V   U    T   S   R  Q   PP ]واملعىن مقاربة بلوغ  ، ]٢: الطالق

  .)٣(يتيم أيب طالب حىت بعد أن كرب> األجل، وقد كانت قريش تسمي النيب 
إشارة وحتضيض على  -لقرب عهدهم به  –ويف تسميتهم باليتامى بعد بلوغهم 

  .)٤(مماطلة سرعة إعطائهم أمواهلم فور بلوغهم وإيناس الرشد منهم بال تأخري أو
واألمر بإيتاء اليتيم ماله بعد البلوغ وإيناس الرشد منه يتضمن األمر حبفظ ماله ليؤديه 

.له كامالً غري منقوص عند استحقاقه 

                               
، تفسري ٢/٦١: كام القرآن للجصاص، أح٢/٦: ، معاين القرآن وإعرابه٤/٢٨٥: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

: ، تفسري القرآن العظيم٢/٤٢: ، أحكام القرآن البن الفرس١/٤٧١: ، معامل الترتيل١/٣٩٤: السمعاين
 .١/٢٢٠: ، أضواء البيان١/٢٧٤: ، تفسري السعدي٢/٢٠٧

 .١/٢٢٠: حكى اإلمجاع الشنقيطي يف أضواء البيان)  ٢(

، تفسري ٢/٥: ، احملرر الوجيز٢/٦١: ، أحكام القرآن للجصاص٢/٦: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
 .٥/٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٩٤٦: الرازي

  .١/٣٥٥: الكشاف: ينظر  )٤(
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القوالن صحيحان وال تعارض بينهما، فهو أمر بإجراء النفقة على اليتيم من ماله قبل 

  . مماطلة فور بلوغه وإيناس الرشد منهبلوغه، وأمر أن يدفع إليه ماله كامالً بال
إجراء الطعام : أحدمها: وإيتاء اليتامى أمواهلم يكون بوجهني : " قال القرطيب

ستبداد لك ملن ال يستحق األخذ الكلي واالوالكسوة ما دامت الوالية؛ إذ ال ميكن إال ذ
  . كالصغري والسفيه الكبري

  .)١("بتالء واإلرشاديه، وذلك عند االوإسالم املال إل اإليتاء بالتمكّن: الثاين
Q  Â وليس يف اآلية الثانية        Á  À  ¿   ¾   ½   ¼  »  º   ¹     ̧   ¶

ÃÄ  P  تكرار ملعىن اآلية األوىل QB  A  @C P  ؛ إذ يف الثانية بيان لشروط إيتاء
اإلنفاق على ، كما تضمنت اآلية األوىل األمر ب)٢(اليتامى أمواهلم املأمور به يف اآلية األوىل

  .األيتام من أمواهلم حال يتمهم، ففيها زيادة من هذا الوجه، واهللا أعلم

                               
 .١/٣٣٣: أحكام القرآن: ، وهو قول ابن العريب أيضاً، ينظر٥/٨: اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 .١/٣٥٥: زال البن املنير االسكندرايناالنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعت: ينظر)  ٢(
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ل اخلبيث بالطيب يف قولتعاىل هاملراد بتبد:  Q  F  E   D

GP  .  
  

  : ا فقالممنه األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
 "كان بعضهم يوالدرهم الطيب  ،ن مال اليتيم باملهزولة من مالهل الشاة السمينة مبد
  .فنهوا عن ذلك  ،بالزائف

  . )١("وتدعوا مالكم وهو الطيب ،املعىن ال تأكلوا أمواهلم وهو اخلبيث :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املراد باآلية على أقوال

  
  .مكانهأخذ اجليد من مال اليتيم، وإعطاءه الرديء : املراد

، )٢(سعيد بن املسيب، وإبراهيم النخعي، والضحاك، والسدي، والزهريوبه قال 
  . )٣(الطربي، والواحدي، وابن العريب، والقرطيب، والسيوطي، والشوكاينو

  .الكليبجزي وهو قول ابن 
كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم وجيعل مكاا الشاة : "قال السدي

ويأخذ الدرهم اجليد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم  ،قول شاة بشاةاملهزولة وي
  . )٤("بدرهم

٥(ل على هذا القول حقيقي بأخذ شيء مكان شيء آخرفالتبد(.  
                               

 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٨٦: تفسري الثوري: ، وينظر٣/٨٥٥: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٨٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
، ١/٣٣٣: ، أحكام القرآن١/٢٥١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٤/٢٨٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

 .١/٥٢٧: ، فتح القدير٧٧: ، تفسري اجلاللني٥/٨: حكام القرآناجلامع أل
  .٣/٨٥٥: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٨٤: تفسري الطربي)  ٤(
  .٥٠: ، املفردات) بدل: (، الصحاح، معجم مقاييس اللغة٤/٢٨٥: تفسري الطربي: ينظر يف تعريفه)  ٥(

 ".جعل شيء مكان آخر :اإلبدال والتبديل والتبدل واالستبدال : "قال الراغب      
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أما اخلبيث والطيب فهما على املعىن اللغوي ال الشرعي، فاخلبيث مبعىن الرديء، 
  .هو جعل احلرام مكان احلالل، لكنه يؤول إىل املعىن الشرعي ف )١(والطيب مبعىن اجليد
  

  .وتدعوا مالكم وهو الطيب ،وهو اخلبيث اليتامى المال تأكلوا 
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والسمعاين، وابن ، و)٢(سعيد بن جبري قولوهو 

  .)٤(، وظاهر كالم الفراء، والزجاج)٣(عاشور
ر دقبل أن يأتيك احلالل الذي قُ ال تعجل بالرزق احلرام: " وقال جماهد وأبو صاحل

  .(٥)"لك
اهللا جل ثناؤه إمنا ذكر ذلك يف قصة ف"ب الطربي قوهلما بأنه خالف السياق وتعقّ 

أن  فهم /، وكأنه (٦)"ةمن جنس حكم أول اآلي قوهلماأموال اليتامى وأحكامها فال يكون 
: عليه، والظاهر أما أرادا قوهلما عام ليس يف أموال األيتام، فرد عليه بأن السياق ال يدل

، وهكذا ر لكدقبل أن يأتيك احلالل الذي قُ من مال اليتيم الرزق احلرامأخذ ال تعجل ب
، ويؤيده ما جاء يف )٧(جعله ابن عطية والقرطيب يف تفسرييهما –أعين ربطه مبال اليتيم  –

باحلالل من  ال تتبدلوا احلرام من أموال اليتامى: " كتاب تفسري جماهد أنه قال
  .)٨("أموالكم

  .وعليه فيكون قول جماهد وأيب صاحل موافقاً هلذا القول

                               
 .٣/١٦٨: البحر احمليط: ينظر)  ١(
 .٣/٨٥٥: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٢(
: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، تفسري السمعاين١/٣٠٤: ، حبر العلوم١/٢١٣: تفسري مقاتل: ينظر ) ٣(

٤/١٣. 
 .٢/٧: ، معاين القرآن وإعرابه١/١٧٨: معاين القرآن للفراء: ينظر)  ٤(
 .٣/٨٥٥: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٨٥: تفسري الطربي)  ٥(
 .٤/٢٨٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(
 .٥/٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٥: احملرر الوجيز: ينظر)  ٧(
 .١/١٤٣: تفسري جماهد)  ٨(
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 ،األكرب املرياث يأخذ ،وال يورثون الصغار ،ن النساءكان أهل اجلاهلية ال يورثو

  .فنصيبه من املرياث طيب وهذا الذي أخذه خبيث
  . )١(ابن زيد قولوهو 

  .شوكاين بأن معىن التبدل ال يدل عليهوتعقبه الطربي والقرطيب وال
آخر غريه  ل الشيء بالشيء يف كالم العرب أخذ شيء مكانتبد: " قال الطربي

فإذا كان ذلك معىن التبديل واالستبدال  ،يعطيه املأخوذ منه أو جيعله مكان الذي أخذ
ل ميته بن زيد من أن معىن ذلك هو أخذ أكرب ولد امليت مجيع ماافمعلوم أن الذي قاله 

ألنه إذا أخذ األكرب من ولده مجيع ماله  ؛ووالده دون صغارهم إىل ماله قول ال معىن له
Q   Eفما التبدل الذي قال جل ثناؤه  ،دون األصاغر منهم فلم يستبدل مما أخذ شيئا    D

G  FH  P ً(٢)"؟ومل يبدل اآلخذ مكان املأخوذ بدال.  
وتدعوا  ،وهو اخلبيث اليتامى الم تأكلوا الوهذا القول يرجع للقول الثاين، فاملعىن 

، سواء كان ذلك عن طريق أخذ أمواهلم مباشرة أو التحايل عليهم مالكم وهو الطيب
   .كحرمام من املرياث أو بعضه، أو الربح على اليتيم وغبنه يف البيع والشراء وحنو ذلك

 
  :د بوجهنييتأيالقوالن حمتمالن، ولكل منهما وجه قوي، فالقول األول 

  .محل التبدل على احلقيقة :األول
والقول الثاين مبعىن هذا   QH  M  L  K  J   IN  P : أن اهللا قال بعدها: الثاين

النهي، فيكون تأكيدا للنهي األول، أما على القول األول فلكل مجلة معىن مستقل، 
  .واحلمل على التأسيس أوىل من التأكيد

أن التبدل على القول الثاين حقيقي أيضاً؛ فهو تبدل طريق األول ب لكن ميكن مناقشة

                               
 .٤/٢٨٥: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
  .٤/٢٨٥: تفسري الطربي)  ٢(
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بآخر، ومسلك بآخر، فهو ي عن أن يتبدل الطريق احلرام بالطريق احلالل الذي يسري 
]   Q :عليه املسلم أصالً، كما يف قوله تعاىل   Z   Y   X  W   V  U

\P  ] مع أموال اليتامى  ، فاملعىن ال تتبدلوا الطريق احلرام يف التعامل]١٠٨: البقرة
  .بالطريق احلالل الذي أمركم به

  :وجياب عن الثاين بأحد وجهني
QH  M  L  K  أن بينهما فرقاً فقوله: األول   J   IN  P  ي ضم أموال اليتامى إىل

أمواهلم واألكل واالنتفاع من املالَني مجيعاً عن طريق خلط نفقتهم بنفقة اليتامى أو غريه 
Q Gله كما سيأيت، أما قو   F   E   DH  P      ي عن أخذ مال اليتيم بدل ماله فهو.  

أخذ أن النهي عن تبدل اخلبيث بالطيب عام يشمل تبدل شيء مكان شيء ك: الثاين 
ويشمل أكل أموال اليتامى بال عوض، مث  اجليد من مال اليتيم، وإعطاءه الرديء مكانه،
  .ن األولخص اهللا الثاين بالذكر لكثرته، ولكونه أشنع م

  :ويتقوى القول الثاين بوجهني
  .كونه أعم يف املعىن، فهو شامل للقول األول: األول
فسر اخلبيث والطيب باملعىن الشرعي، خبالف األول فقد فسره باملعىن اللغوي، : الثاين

  .)١(واملعىن الشرعي مقدم على اللغوي
  .لذا فاألقرب هو القول الثاين، واهللا تعاىل أعلم

 

                               
 .٢/٤٠١: قواعد الترجيح عند املفسرين: عية على احلقيقة اللغويةيف تقدمي احلقيقة الشر ينظر)  ١(
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معىن قول اهللا تعاىل   Q  M  L  K  J   IN  P.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أن يأكلوا أموال اليتامى جمموعة إىل أمواهلم  ي :املعىن" 

/  Q  :مث أباح ذلك بقوله ،عن خلط أمواهلم بأموال اليتامى ي :وقيل   .

01  P ]١(]"٢٢٠: رةالبق(.  
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
أن يأكلوا أموال اليتامى جمموعة إىل أمواهلم  ي.  

والنحاس والبغوي وابن  )٣(، وظاهر كالم قتادة)٢(وهو قول الزجاج، والواحدي
  .)٤(العريب

  
عن خلط أمواهلم بأموال اليتامى ي.  

  .)٦(الطربي، وظاهر كالم الزخمشري والبيضاوي، و)٥(جماهد، والسدي قولا وهذ
ملا نزلت هذه اآلية يف أموال اليتامى كرهوا أن خيالطوهم وجعل ويل  : "قال احلسن

'Q فأنزل اهللا  <فشكوا ذلك إىل النيب  ،اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله   &  %(  

                               
  .١/١٧٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٢٥١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٧: معاين القرآن وإعرابه: ينظر  )٢(

 .٥٥١: تفسري ابن املنذر: ينظر)  ٣(

  .١/٣٣٣: ، أحكام القرآن١/٤٧٢: ، معامل الترتيل١/١٨٧: معاين القرآن: ينظر  )٤(

 .٣/٨٥٦: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٨٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

 .٢/١٤١: ، أنوار الترتيل١/٣٥٦: ، الكشاف٤/٢٨٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(
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,   +       *   )-  0  /  .1  P ]١("فخالطوهم واتقوا :قال ]٢٢٠:رةبقال(.  
والفرق بني القول األول والثاين، أن اآلية على الثاين ناهية عن خلط األموال عند 

منها هم  ط نفقتها بنفقة أيتامها، مث يأكلون وينتفعوناإلنفاق، فإن العرب كانت ختل
  .)٢(واأليتام مجيعاً فنهوا عن ذلك، مث أباحه اهللا بآية البقرة

األول فاآلية ناهية عن أكل أموال اليتامى جمموعة إىل أمواهلم مطلقاً سواء  أما على
هم عنها مبا التنبيه على استغنائ Q    M  LN  P أُنفق على األيتام منها أو ال، فكأنه أراد بقوله 

  .)٣(لديهم من مال فما الذي حيوجهم إىل أكل أموال األيتام مع أمواهلم؟
  

  .خيلطوا أموال اليتامى بأمواهلم لتصري يف ذمتهم فيأكلوا أرباحهاي عن أن 
  .)٤(وهو قول املاوردي

  
األقوال كلها صحيحة، فاآلية ناهية عن ضم أموال األيتام إىل أمواهلم يف األكل 

 ،أو خلط النفقة ،واالنتفاع والتمول بأي وجه كان، سواء عن طريق األخذ املباشر منها
  .أو غري ذلك ،اله واالنتفاع بأرباحها دون اليتيمأو ضمها مل

: ة النساءـة البقرة اآلنفة، وما ورد يف آيـوهذا النهي العام خمصوص مبا ورد يف آي
Q Ð  Ò  Ñ Õ  Ô   ÓÖ  P ]واهللا أعلم ]٦: النساء.  

                               
وقد جاء يف مرويات أخرى بعضها حسن أن آية . ، وهو مرسل٤/٢٨٦: أخرجه الطربي يف التفسري   )١(

االستيعاب : ينظر. (حترج الصحابة عن أموال األيتام بعد النهي عنها يف غري آية املسألة البقرة نزلت بعد
 ).١/١٦٤: يف بيان األسباب

  .٥/٩: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٢(
 .٣/١٦٨: البحر احمليط: وينظر)  ٣(
  .١/٤٤٨: النكت والعيون: ينظر)  ٤(
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Q b  a   ̀ _  ^  ]  \  [    Zc    i :اهللا تعاىل قال    h    g   f  e  d

l  k  jm    n  r  q  p  oP  .  
 
منع اجلمع بني أكثر من أربع زوجات.  

  

  : قولني يف املسألة، فقرر األول، وأبطل الثاين فقال /جزي ذكر ابن 
ويف ذلك منع ملا كان يف اجلاهلية من تزوج  ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتني أو ثالثاواملعىن " 

  .ما زاد على األربع 
إنه جيوز اجلمع بني تسع ألن مثىن وثالث ورباع جيمع فيه  :عبأ بقوهلموقال قوم ال ي

ولو أراد اجلمع لقال  ،ألن املراد التخيري بني تلك األعداد ال اجلمع ؛وهذا خطأ ،تسعة
على  نعقد اإلمجاعاقد  وأيضاً ،تسع ومل يعدل عن ذلك إىل ما هو أطول منه وأقل بياناً

  .)١("الرابعة حترمي ما زاد على
  

  :الدراسة
  .انعقد اإلمجاع على حترمي مجع الرجل بني أكثر من أربع زوجات يف عصمته

وقد حكى اإلمجاع على ذلك عدد من العلماء كالثعليب، واملاوردي، وابن حزم، 
حيان، وابن كثري، وابن  قدامة، والقرطيب، وابن جزي، وأيب والبغوي، والرازي، وابن

  .)٢(عاشور
أَسلَم غَيالَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة " :قاليه حديث ابن عمر ويدل عل

                               
  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، معامل ٩/٤٤١: ، احمللى البن حزم٩/١٦٦: ، احلاوي الكبري للماوردي٣/٢٤٧: تفسري الثعليب: ينظر)  ٢(

، ٥/١٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٦/٦٤: ، املغين البن قدامة٣/١٩٥٢: ، تفسري الرازي١/٤٧٣: الترتيل
لتحرير ، ا٢/٢٠٩: ، تفسري القرآن العظيم٣/١٧١: ، البحر احمليط١/١٧٨: التسهيل لعلوم الترتيل

 .٤/١٧: والتنوير
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ةيلاهمعه ،يف الْج نلَمأَسالنيب  ،و هرعاً <فَأَمبأَر نهنم ارتخ١("أَنْ ي(.  
أن  >ن أربع لسوغ له رسول هللا بني أكثر م اجلمعن جيوز الة أنه لو كلدالاوجه و

بني  اجلمعجيوز  دل على أنه ال منهن أربع اختيارفلما أمره ب معه، نوقد أسلم ميسكهن
   .)٢(لان أربع حبثر مأك

ألوىل اف بطريق استئنالاففي  مالدوايف  ان هذاك افإذ :قال ابن قدامة وابن كثري
  .)٣(ألحرىاو

وثُالث بدالً من واملراد باآلية التخيري فالواو على وجه البدل ال اجلمع، كأنه قال 
   . (٤)مثىن، ورباع بدالً من ثالث
، )٥(ن الفرس وابن جزيـال ابـكما ق وم ال يعبأ بقوهلمـوشذّ عن اإلمجاع ق

، وجمموع العدد  جيوز للرجل أن جيمع يف عصمته بني تسع زوجات فالواو للجمع: فقالوا
، )٦(ل لبعض الرافضةوهذا قو . مجع بني تسع نساء >املذكور باآلية تسعة، وألن النيب 

                               
، وابن ٢/١٤: ، وأمحد) ١٩٢٨رقم ( ١/٦٢٨: ، وابن ماجه)١١٢٨رقم ( ٣/٤٣٥: أخرجه الترمذي)  ١(

، وقال ابن كثري يف ٢/٢٠٩: ، واحلاكم يف املستدرك٧/١٤٩: ، والبيهقي يف الكربى٩/٤٦٣: حبان
أطال ابن حجر الكالم  رجاله ثقات على شرط الصحيحني، وقد: عن إسناد أمحد) ٢/٢١١(تفسريه 

 .، وإمجاع العلماء على التحرمي كاف يف الداللة)٣/١٦٩: (عليه يف تلخيص التحبري
 .٢/٢١١: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
  .٢/٢١١: ، تفسري القرآن العظيم٦/٦٤: املغين: ينظر)  ٣(
 .٥/١٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٦٩: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
 .٢/٥٠: أحكام القرآن البن الفرس: ينظر)  ٥(
، اجلامع ألحكام ٥/١٦٠: ، املبسوط للسرخسي٩/٤٤١: ، احمللى٢/٩: معاين القرآن وإعرابه: ينظر) ٦(

بعدم جواز اجلمع بني أكثر : ، وقال آخرون من الرافضة٢/٢٠٩: ، تفسري القرآن العظيم٥/١٣: القرآن
يهم كالطربسي يف جممع البيان يف تفسري القرآن، والطوسي من أربع زوجات، وقرر ذلك عدد من مفسر

يف التبيان اجلامع لعلوم القرآن، والفيض الكاشاين يف الصايف يف تفسري كالم اهللا الوايف، واجلنابذي يف بيان 
السعادة يف مقامات العبادة، والطبطبائي يف امليزان يف تفسري القرآن، بل حكى الطوسي يف التبيان اإلمجاع 

إال إم يعتربون زواج املتعة غري حمدد بعدد كملك اليمني فللرجل أن يتزوج أكثر من أربع إذا كان . ليهع
من سورة النساء يف موقع مؤسسة آل البيت  ٣ينظر تفسري آية . (زواج متعة كما ذكره الفيض الكاشاين

ففيه عرض  http://www.altafsir.com/IndexArabic.aspامللكية للفكر اإلسالمي يف األردن 
 ).كامل هلذه التفاسري مرتبة على اآليات
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  .)٢(، والقاسم بن إبراهيم)١(وبعض أهل الظاهر
وليس بشيء ألنه خرق لإلمجاع، وترك : "وقال ابن قدامة بعد أن حكى هذا القول 
  .(٣)"للسنة

  :وقد رد العلماء على هذا القول بعدة أوجه
ا العدد لو كان املراد ما قالوا لكان عياً يف الكالم؛ فإن التسعة وضعت هلذ: األول

كله، ولو كان املراد تسعاً مل يعدل عن اللفظ املختصر غري املوهم وهو التسع إىل لفظ غري 
  .)٤(خمتصر وموهم وهو مثىن وثالث ورباع

فإن خفتم أال تعدلوا فثمان، ليعدل إىل أقرب : لو كان املراد تسعاً لقال: الثاين
  .)٥(لثماناألعداد إليه؛ ألنه قد ال يقدر على التسع ويقدر على ا

 :على مقتضى قوهلم ال حيل ألحد أن ينكح إال تسعاً أو واحدة؛ ألن اهللا قال: الثالث
Qb  a  `   _  ^  ]  \  [     Zc     h     g   f  e  dP  رهم بني تسعفخي

  .، وهذا باطل)٦(وواحدة
ث أن مثىن معناه يف اللغة اثنني اثنني على التفريق ال اثنني فقط، وكذا ثُال: الرابع

                               
وقد سبق ذكر حكاية ابن حزم لإلمجاع، ) ٥/١٣: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر(نسبه هلم القرطيب، )  ١(

: ينظر. (اوود الظاهري وال ألصحابهوليس هذا قول لد: وقال ابن عاشور معلقاً على قول القرطيب
 ).٤/١٧: التحرير والتنوير

   .٦/٦٤: ، املغين٩/١٦٦: احلاوي الكبري: ينظر)  ٢(
كتاب :وله من الكتب ،واليه ينتسب الزيدية القامسية ،القاسم بن إبراهيم بن صاحب صعدة من الزيديةو      

  .لى الرافضةكتاب الرد ع ،كتاب سياسة النفس ،كتاب اإلمامة ،األشربة
   .٩/١٦٦: مع احلاوي الكبري ١/٢٧٤: الفهرست: ينظر      

 .٦/٦٤: املغين)  ٣(
، ١/٣٩٦: ، تفسري السمعاين١/١٨٩: ، معاين القرآن للنحاس٢/٩: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

 .١/١٧٨: ، التسهيل لعلوم الترتيل٢/٥٠: أحكام القرآن البن الفرس
 .٤/٢٩٦: تفسري الطربي: ، وينظر٩/١٦٦: وياحلا: ينظر)  ٥(
 .٩/١٦٦: ، احلاوي١/١٨٩: ، معاين القرآن للنحاس٢/٩: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٦(
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  .)١(ورباع
فعلى مقتضى قوهلم يباح نكاح مثان عشرة امرأة؛ ألن مثىن عند : قال ابن العريب

  .العرب اثنني مرتني، ومثله ثالث ورباع
  .)٢(املقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان جيوز اجلمع بني أكثر من أربع لذكره:اخلامس
  .)٣(خمالفته لإلمجاع والسنة كما سبق بيانه: السادس

مل يسمع عن أحد من الصحابة وال التابعني أنه مجع يف : "قال القرطيب: عالساب
  .)٤("عصمته بني أكثر من أربع

وال بعده إىل يومنا هذا أنه  >مل ينقل عن أحد يف حياة الرسول : "وقال السرخسي
  .، فلو كان جائزاً لفعلوه)٥("مجع بني أكثر من أربع نسوة نكاحاً

 )٦(باإلمجاع> فال يصح؛ ألن ذلك من خصوصياته  > أما استدالهلم بزواج الرسول
  .، واهللا أعلم(٧)كما خص بأن ينكح بغري صداق، وأال تنكح أزواجه من بعده

                               
: ، أحكام القرآن البن العريب١/١٨٩: ، معاين القرآن للنحاس٢/٩: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ١(

١/٣٣٧. 
 .٢/٢٠٩: العظيم تفسري القرآن: ينظر)  ٢(
 .بل حكى اإلمجاع بعض مفسري الرافضة كما بينته آنفاً)  ٣(
 .٥/١٣: اجلامع ألحكام القرآن)  ٤(
 .٥/١٦٠: املبسوط)  ٥(
 .٤/١٧: ، التحرير والتنوير١/٤٧٣: ، معامل الترتيل٣/٢٤٧: تفسري الثعليب: ينظر)  ٦(
  .٢/٥٠: أحكام القرآن البن الفرس: ينظر)  ٧(
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 معىنQ q P .  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ذلك أقرب إىل أن ال تعولواواملعىن أن  ،قتصار على الواحدةاإلشارة إىل اال" 

  .متيلوا  :ومعىن تعولوا
  . )١("يكثر عيالكم :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .ذلك أدىن أال متيلوا عن احلق، وجتوروا: املعىن

وهذا قول عائشة، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وجماهد، وعكرمة، واحلسن، 
  .)٣(، والربيع)٢(السدي، وأيب مالكوقتادة، و

  .)٤(وهو قول مجهور العلماء
والراغب،  وممن قال به أيضاً الفراء، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطربي، والزجاج،

والسمعاين، والبغوي، والزخمشري، وابن العريب، وابن القيم، والسمني احلليب، وابن كثري، 
  .)٥(وابن عاشور

                               
 .١/١٧٨: هيل لعلوم الترتيلالتس)  ١(
  .ثقة من الثالثة :، روى عن ابن عباس، قال ابن حجرمشهور بكنيته ، كويف،أبو مالك غزوان الغفاري )  ٢(

  .٤٤٢: ، تقريب التهذيب٢/١١٦: ، الكاشف٢٣/١٠٠: ذيب الكمال: ينظر      
  . ٣/٨٦٠: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٩٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
  .٢/٢١٢: ، تفسري القرآن العظيم٣/١٩٥٤: ، تفسري الرازي٣/٢٤٨: تفسري الثعليب: ينظر ) ٤(
، ١/٣٤٤: البن قتيبة ، غريب احلديث١/١١٧: ، جماز القرآن١/١٧٩: معاين القرآن: ينظر على التوايل  )٥(

، ١/٣٩٦: ، تفسري السمعاين٣٥٦: ، املفردات٢/٩: ، معاين القرآن وإعرابه٤/٢٩٧: تفسري الطربي
: ، حتفة الودود يف أحكام املولود١/٣٣٩: ، أحكام القرآن١/٣٥٩: ، الكشاف١/٤٧٤: معامل الترتيل

 .٤/٢٠: ، التحرير والتنوير٢/٢١٢: ، تفسري القرآن العظيم٣/١٧٠: ، عمدة احلفاظ١٧
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مال وجار، وعلت : ائل، أي مائل، وعال احلاكم فهو يعوليقال عال امليزان فهو ع
علي : ،رت عليمالت على أهل الفريضة  ومنه عول الفرائض ألن سهامها إذا زادتج

  :يف قصيدته الالمية قول أيب طالب، ومنه )١(مجيعهم فتنقصهم
  )٢(مبيزان قسط وزنه غري عائلِ                  

يف شيء عاتبوه اهللا عنه يف كتابه إىل أهل الكوفة  ومنه قول عثمان بن عفان رضي
  .)٣("إين لست مبيزان ال أعول" :عليه

  
  .ذلك أدىن أال يكثر عيالكم، أو أال يكثر من تعولون: املعىن

  .)٥(، والشافعي)٤(وهو قول زيد بن أسلم
  .(٦)ويروى حنوه يف املعىن عن ابن زيد، وسفيان بن عيينة

  : ومعىن لفظاً هذا القول )٧(العلماء أكثروغلّط 
وأعال يعيل إذا  ،عال يعول إذا جار، وعال يعيل إذا افتقر: فألنه يقال  :ظأما اللف 

  . يقل تعيلواملو Q q P: ، وهو سبحانه قال كثر عياله
                               

 ).عول: (، الصحاح، املغرب يف ترتيب املعرب٤/٢٩٨: ، تفسري الطربي١/١١٧: جماز القرآن: ينظر)  ١(
  .عن عكرمة أن أبا طالب قاله بسنده ، فقد رواه٤/٢٩٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

  ):عول(وللبيت رواية ثانية ذكرها الطربي واجلوهري يف الصحاح       
         مبيزان صدق ال يله شاهد من نفسه غري عائل        شعرية  لُّغ.  

  ):٦٣ص (ورواية ثالثة مذكورة يف ديوان أيب طالب       
 له شاهد من نفسه حق عادلِ        مبيزان قسط ال يغيض شعريةً           

 .٤/٢٩٨أخرجه الطربي يف التفسري )  ٣(
 .٧/٤٦٦: ، سنن البيهقي٣/٨٦٠: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٤(
 .١/٢٦٠: للشافعي ، أحكام القرآن١٠٦، ٥/٧٤: األم : ينظر)  ٥(
 ٢/٢١٢: تفسري القرآن العظيم: وانظر. ٣/٨٦٠: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٩٩:  الطربيتفسري: ينظر)  ٦(

. فقد جعل ابن كثري أقوال هوالء العلماء األربعة قوال واحدا، وكذا ابن عطية إال أنه مل يذكر قول سفيان
 .٢/٨: احملرر الوجيز: ينظر

 .٣/٥٤٠: الفتاوى الكربى البن تيمية: ينظر)  ٧(
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  .)١(وحكى الزجاج واجلصاص ختطئة هذا القول عند مجيع أهل اللغة
يال حيصل بالتسري كما حيصل بالزوجات ، ومع فإن كثرة النفقة والع :وأما املعىن

ألن اململوكات ال جيب هلن  ؛هذا فقد أباح مما ملكت اليمني ما شاء اإلنسان بغري عدد
  .)٢(، وال يستحققن على الرجل وطئاًقسم

وأيضاً فإن اآلية يف النساء وما حيل منهن من العدد، والعدل بينهن وعدم اجلور، فليس 
  .)٣(العيال معىنلتأويلها بأال يكثر 
 ،سياق اآلية إمنا هو يف نقلهم مما خيافون الظلم واجلور فيه إىل غريه" :قال ابن القيم

Q  a ال يف أوهلا ـفإنه ق   `   _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T

bc P وهو نكاح ما طاب هلم من  ،على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى فدهلم سبحانه
مث دهلم على ما يتخلصون به من اجلور والظلم يف  ن أربعاً،أباح هلم منهو ،النساء البوالغ

Qc  l  kعدم التسوية بينهن فقال    j   i  h    g   f  e  dm P  مث أخرب سبحانه أن
  .)٤("وهذا صريح يف املقصود ،الواحدة وملك اليمني أدىن إىل عدم امليل واجلور

صحيح لغة فقد ذكر األزهري عن بأن اللفظ  :عن االعتراض على اللفظ وأجيب
من العرب يقول عال  مسعت كثرياً" :نه قالأعن الكسائي ثعلب أنه روى من طريق الفراء 

  ".كثر من عالأعال أمث قال و ،ذا كثر عيالهإالرجل 
نه يكون مبعىن أثرته وثقته يف عال ي يف كئذا قال مثل الكساإو" :قال األزهري معلقاً

 ة،ولغات العرب كثري ،فهو صحيح )٥(الفراء وال أمحد بن حيىيالفه خيومل  ،كثر عياله
  .(١)"يقل ما قاله حىت حفظه والشافعي مل

                               
، زاد ١/١٨٩: معاين القرآن للنحاس: ، وانظر٢/٧٢: ، وأحكام القرآن٢/٩: معاين القرآن وإعرابه: ينظر ) ١(

 .٢/٨: املسري
، حتفة ٣/٥٤٠: ، الفتاوى الكربى البن تيمية٢/٧٢: ، وأحكام القرآن٢/٩: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٢(

 .٢/٢١٢: ، تفسري القرآن العظيم١٩: الودود
 .١/٣٣٩: ، أحكام القرآن البن العريب١/١٨٩: القرآن للنحاس معاين: ينظر)  ٣(
 .١٨: حتفة الودود   )٤(
 .يعين ثعلب)  ٥(
 ).عول: (ذيب اللغة : ، وانظر٣٥١: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي: ينظر)  ١(
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، وكذا قال ابن )١(وقد صرح ثعلب بأنه لغة عند العرب كما رواه البيهقي عنه
  .)٢(األعرايب بأنه لغة

  .)٣(هي لغة محري: وقال أبو عمرو الدوري
  .  )٤(ولعله لغة، منا بلغات العربكان الشافعي أعلم : وقال أبو حامت

أيضاً فإن الكسائي حكاه عن كثري من العرب ال عن بعضهم، ومن حفظ حجة على 
  .من مل حيفظ

وأيضاً فلم ال يقبل قول الشافعي ومن قاله من السلف على أنه لغة عند العرب كما 
ال بعد معرفتهم بكالم يقبل قول غريهم من نقَلة اللغة؟ السيما وهم مل يفسروا كالم اهللا إ

  .)٥(العرب
السراري مال يتصرف بالبيع، وليس هلن من : وأجيب عن االعتراض على املعىن بأن 

احلقوق مثل الزوجات احلرائر، وله أن يعزل عند اجلماع بغري إذن فال يكثر أوالده، وله 
  . )٦(تكليفهن بالكسب فينفقن على أنفسهن خبالف الزوجات

إىل توجيه هذا القول ليعود إىل القول األول فقالوا بأنه عبر عن  وذهب بعض العلماء
  .)٧(املسبب بالسبب ألن كثرة العيال قد ينشأ عنه اجلور بني الزوجات

أو هو من عال الرجل أهله يعوهلم إذا مالَهم وأنفق عليهم، فعبر أصحاب هذا القول 
ذلك أدىن : لعيال، فكأم أرادوابكثرة العيال كناية عن العول؛ ألن العول يستلزم وجود ا

  .)١(أال تكونوا ممن يعول قوماً
                               

 .٧/٤٦٦: سنن البيهقي)  ١(
 .٢/٨: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .، وذكر أنه إمام اللغة بال مدافع٣/٢٤٨: تفسري الثعليب: ينظر)  ٣(
 ،١/٣٥٩: الكشاف: ، وانظر٤/١٦: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٥٩: معامل الترتيل: ينظر)  ٤(
، ففيه زيادة بسط ملسألة قبول تفسري ٥٦٠: التفسري اللغوي للقرآن الكرمي للدكتور مساعد الطيار: وينظر)  ٥(

 .السلف اللغوي
 .٣/١٩٥٥: ، تفسري الرازي٢/٨: احملرر الوجيز ،١/٣٥٩: الكشاف: ينظر)  ٦(
 .٣/١٧٠: ، عمدة احلفاظ٣/١٧٣: ، البحر احمليط٣/١٩٥٥: تفسري الرازي: ينظر)  ٧(
 .٤/٢٠: ، التحرير والتنوير١/٣٥٩: ، الكشاف١٥٥: نزهة القلوب: ينظر)  ١(
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  : القول الثاين وإن كان له وجه يف العربية إال أن الراجح هو القول األول لوجوه

عروف املشهور من لغة العرب هو األول، ومحل كالم اهللا تعاىل على امل: األول
  . قواعد الترجيحاملشهور من لغة العرب أوىل كما هو مقرر يف

 >أن كثرة العيال مأمور ا شرعاً كما يف حديث معقل بن يسار أن النيب : الثاين
  .)١("تزوجوا الْودود الْولُود فَإِني مكَاثر بِكُم الْأُمم : "قال

سياق اآلية وموضوعها يف النساء وما حيل منهن من العدد، والعدل بينهن : لثالثا
  .ور، وإدخال الكالم يف معاين ما قبله أوىلوعدم اجل

فإن خفت أيها املؤمن أال تعدل بني النساء فانكح : وعلى القول الثاين يكون املعىن
واحدة أو ما ملكت ميينك ذلك أقرب أال يكثر عيالك أو أال تكثر نفقاتك، وهو معىن 

  .بعيد غريب عن موضوع اآلية، واهللا تعاىل أعلم
  

                               
: بان يف صحيحهوابن ح) ٥٣٤٢(رقم  ٣/٢٧١: والنسائي) ٢٠٥٠(رقم  ٢/٢٢٠: أخرجه أبو داود)  ١(

، وصححه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ، وقال٢/١٧٦: ، واحلاكم يف مستدركه٩/٣٦٣
 .١٩: حتفة الودود: وينظر) ١٧٨٤(رقم : ويف إرواء الغليل) ٢٩٤٠(األلباين يف صحيح اجلامع رقم 
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�    ¡  ¢    Qv  u  t   sw  :اهللا تعاىلقال     ~  }  |  {  z  y   x

  £P.  
 

 اآليةاخلطاب يف.  
  

  : منها فقال األول ورجحثالثة أقوال يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .خطاب لألزواج " 

  .ألن بعضهم كان يأكل صداق وليته  ؛لألولياء :وقيل
  .)١("عن الشغار ي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على أقوال

  
  .اخلطاب يف اآلية لألزواج

  . )٢(وهذا قول قتادة، وابن زيد، وابن جريج
، وممن اختاره الطربي، والثعليب، والواحدي، والسمعاين،  )٣(وهو قول اجلمهور

  .)٤(األلوسيوالبغوي، والزخمشري، وابن العريب، والقرطيب، والشوكاين، و
  .)٥(واحتجوا بأن اخلطاب يف اآلية اليت قبلها للناكحني وهذا معطوف عليه

                               
 .١/١٧٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٢/٨: احملرر الوجيز: ، وينظر٨٦١، ٣/٨٦٠: بن أيب حامت، تفسري ا٤/٣٠٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٥: ، أحكام القرآن البن الفرس٢/٨: زاد املسري: ينظر)  ٣(
، ١/٢٥٢: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٣/٢٤٩: ، تفسري الثعليب٤/٣٠٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

، ١/٣٤١: ، أحكام القرآن١/٣٦٠: ، الكشاف١/٤٧٥: ، معامل الترتيل١/٣٩٧: تفسري السمعاين
 .٤/١٩٨: ، روح املعاين١/٥٣١: ، فتح القدير٥/١٧: اجلامع ألحكام القرآن

: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٩٥٦: ، تفسري الرازي٢/٨: ، زاد املسري٣/٢٤٩: تفسري الثعليب: ينظر)  ٥(
٥/١٧. 



 

 
 

 

 

  296 
 

وذلك أن اهللا تبارك وتعاىل ابتدأ ذكر هذه اآلية خبطاب الناكحني : " قال الطربي
وال داللة يف  ،وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن ،واهم عن ظلمهن واجلور عليهن ،النساء

فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن  ،رف عنهم إىل غريهمد صاآلية على أن اخلطاب ق
Q   s هم الذين قيل هلم   Q   b  a   ̀ _  ^  ]  \  [    Zc  P الذين قيل هلم 

 u  tw P ن حنلةألنه قال يف األول  ؛وأن معناه وآتوا من نكحتم من النساء صدقا
Q _   ̂   ]   \   [     ZP أومل يقل فن١("حوا ك(.  

  
  .اخلطاب لألولياء

  .(٤)، ومجاعة من العلماء)٣(، والفراء)٢(وهو قول أيب صاحل
وذلك أن من عادة بعض العرب أن يأكل ويل املرأة مهرها، فدفع اهللا ذلك 

  .)٥(باإلسالم

  
  .اآلية ي عن نكاح الشغار

رجل على أن لل يعطي أخته منمن أولياء النساء  وذلك أنه كان )٦(حضرميوهو قول 
فنهوا عن  ، أو ال مهر بينهما أصالً،أن ال كثري مهر بينهما على ،يعطيه اآلخر أخته

  .(٧)ذلك
                               

 .٤/٣٠١: تفسري الطربي)  ١(
 .٣/٨٦٠: ري ابن أيب حامت، تفس٤/٣٠٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .١/١٧٩: معاين القرآن: ينظر)  ٣(
 .٣/٢٤٩: تفسريه: ينظر. قاله الثعليب)  ٤(
 .٥/١٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٨: ، احملرر الوجيز٤/٣٠٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
  .، يرويه عنه سليمان التيمي٤/٣٠١: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(

 ابن عن التميمي اليمامي، فقيه، أخرج له أبو داود والنسائي، يروي بن الحق ضرمي ح: وحضرمي هو      
  .سليمان التيمي وغريه: وعنهعن ابن عباس مرسالً،  املسيب وأيب صاحل السمان، ويروي

  .٧/٣٤٤: ، تاريخ اإلسالم١٢/٦، ٦/٥٥٣: ، ذيب الكمال٧/٣٢٤: اإلكمال البن ماكوال: ينظر      
  .٢/٨: ، زاد املسري٤/٣٠١: الطربيتفسري : ينظر  )٧(
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  .وهو يعود للقول السابق
 

األقوال كلها صحيحة وال تعارض بينها، فاخلطاب لألزواج، ويدخلون فيه دخوالً 
أال يأكلوا مهور موليام بشكل  أولياً ملا ذكره أصحاب القول األول، وهو لألولياء أيضاً

مباشر أو غري مباشر كما يف نكاح الشغار، خاصة وقد نزل القرآن يف وقت كان بعض 
العرب يظلم النساء بصور شىت، منها منعهن من املرياث، ومنها أكل مهورهن، وال دليل 

  .مينع من محل اخلطاب على العموم
 .واهللا تعاىل أعلم، )١("لثالثواآلية تتناول هذه الفرق ا: " قال ابن عطية

                               
 .٢/٨: احملرر الوجيز)  ١(
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 معىنQvP .   
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .عطية منكم هلن، أو عطية من اهللا: أي" 

  . )١("أي شرعة وديانة: معىن حنلة: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .أي عطية: حنلة

وهو قول الفراء، وابن عزيز السجستاين، والراغب األصفهاين، وابن عطية، وابن 
  .)٢(العريب، والقرطيب، والسمني احلليب، وابن عاشور

عطية عن طيب : أي )٣("عن طيب نفس: "وقال أبو عبيدة، ومكي، والسعدي
  .(٤)نفس

وحنل املرأة مهرها  ،ال استعاضةشيئا ب النحل إعطاؤك إنساناً : "قال اخلليل بن أمحد
  .)٥("ويقال أعطيتها مهرها حنلة إذا مل ترد عوضاً

وآتوا النساء مهورهن عطية من اهللا تعاىل؛ وذلك ألن اهللا جعل الصداق على : واملعىن
  .(٦)الرجال ومل جيعل على النساء شيئاً

                               
  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، أحكام ٢/٩: ، احملرر الوجيز٤٨٧: ، املفردات٤٦١: ، نزهة القلوب١/١٧٩: معاين القرآن: ينظر ) ٢(

 .٤/٢٢: التنوير، التحرير و٤/١٧٤: ، عمدة احلفاظ٥/١٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٤٢: القرآن

 .١/٢٧٦: ، تفسري السعدي٥٧: ، تفسري املشكل من غريب القرآن١/١١٧: جماز القرآن: ينظر)  ٣(

  ).٧٧: تفسري اجلاللني( "عطية عن طيب نفس: "وبه قال السيوطي. ٢/٩: زاد املسري: ينظر)  ٤(

 ).حنل: (الصحاح، ومعجم مقاييس اللغة: وينظر) حنل: (العني)  ٥(

 .٥/١٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٠: معاين القرآن وإعرابه :ينظر)  ٦(
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وليس  ،ي العطيةألن النحلة ه"وآتوا النساء مهورهن عطية منكم هلن، ومساه حنلة : أو
فأمروا بإيتاء النساء مهورهن بطيبة من  ،طيبة ا نفسه ،ا يكاد يفعلها الناحل إال متربعاً

  .)١("أنفسهم كالعطية اليت يفعلها املعطي بطيبة من نفسه
أو هو إشارة إىل أن منافع النكاح مشتركة بني الزوجني، فاملهر ليس عوضاً عن 

  .)٢(بصاحبه، والنحلة هي العطية بال عوض البضع، فكل من الزوجني يستمتع
بعاداً للصدقات عن أنواع األعواض، وتقريباً مسيت الصدقات حنلة إ: "قال ابن عاشور

 ، فإنّ النكاح عقد بنيضاً عن منافع املرأة عند التحقيقإذ ليس الصداق عو ؛ا إىل اهلدية 
لك ، وتوتبادل حقوق بني الزوجنيصد منه املعاشرة، وإجياد آصرة عظيمة، الرجل واملرأة قُ

 جزيالً ومتجدداً بتجدد املنافععل لكان عوضها ، ولو جأغلى من أن يكون هلا عوض مايل
بة على األزواج إكراماً ، ولكن اهللا جعله هدية واجاا شأن األعواض كلّهاوامتداد أزم

  .)٣("ح وبني املخادنة والسفاح، وإنما أوجبه اهللا ألنه تقرر أنه الفارق بني النكالزوجام
  

  .شرعة وديانة: حنلة أي
  .(٥)، والسمعاين)٤(وهو قول ابن األعرايب

  .)١(ما دينك؟: يقال فالن ينتحل كذا إذا كان يتدين به، وما حنلتك؟ أي
                               

، وقول أيب عبيدة ومكي والسيوطي والسعدي فيه هذا امللمح، وقال ٢/٧٣: أحكام القرآن للجصاص)  ١(
معاين : ينظر. ال تكون حنلة إال إذا كانت بطيب نفس، أما ما أُكره عليه فال يكون حنلة: بعض العلماء

: اشتقاق النحلة مما خيرجه النحل من العسل، فاملعىن: ، وقال السمني احلليب١/١٩٠: القرآن للنحاس
 .٤/١٧٤: عمدة احلفاظ: ينظر. أعطوهن إياه حلواً سهالً

ويف اآلية رد لقول : ، قال ابن الفرس٣/١٩٥٧: ، تفسري الرازي٢/٥٤: أحكام القرآن البن الفرس: ينظر)  ٢(
 .من يرى الصداق عوضاً من البضع

 .٤/٢٢: التحرير والتنوير)  ٣(
 .٣/١٧٤: ، البحر احمليط) حنل: (ذيب اللغة: ينظر)  ٤(
، وذكر هذا القول عدد من العلماء كالزجاج والنحاس وابن عزيز وابن ١/٣٩٧: تفسري السمعاين: ينظر)  ٥(

 . عطية وغريهم
: ، الصحاح٤٦١: نزهة القلوب ،١/١٩٠: ، معاين القرآن للنحاس٢/١٠: وإعرابه معاين القرآن: ينظر)  ١(

 ).حنل(
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  .وآتوا النساء مهورهن ديانة: واملعىن
  .(١)فريضة: لوا حنلة أيوروي عن عائشة، وقتادة، وابن جريج، وابن زيد أم قا

  .وهو مبعىن هذا القول
  .(٢)"واملعىن واحد؛ ألن الفرض متعبد به: " قال النحاس

  .)٣("كأم ذهبوا إىل نِحلة الدين، وأن ذلك فرض فيه: "وقال اجلصاص
  

 
القوالن صحيحان وال تعارض بينهما فيحمل املعىن عليهما مجيعاً، وهذا من بالغة 

ذكر لفظاً واحداً حيمل معنيني صحيحني، لكل واحد منهما فائدة، فمعىن  القرآن أنْ
العطية سبقت اإلشارة إىل لطائفه، ومعىن الديانة والفريضة فيه إشارة إىل احتساب األجر 

  .)٤(عند دفع املهر، وإىل كونه واجباً
ا أ وهذا هو املعهود من ألفاظ القرآن كلها : "قال ابن القيم يف تقرير هذا األصل

واللفظ جيمع ذلك  ،وهذا عن بعضها ،فيعرب هذا عن بعضها ،تكون دالة على مجلة معان
  .)٥("كله

أن اآلية إن كانت حتتمل معاين  تقرر عند العلماء :وقال الشنقيطي يف تقريره أيضاً
  .)٦(كلها صحيحة تعني محلها على اجلميع
  .)١(الزمة عطية واجبة، وفريضة: وقد مجع الطربي بني القولني فقال

ومضمون كالمهم أن الرجل جيب عليه دفع الصداق إىل املرأة  : "وقال ابن كثري

                               
 .٣/٨٦١: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٠٠: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .١/١٩٠: معاين القرآن للنحاس)  ٢(
 .٧٣/ ٢: أحكام القرآن)  ٣(
 .٤/١٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر. وجوب دفع الزوج املهر للزوجة جممع عليه بني العلماء)  ٤(
 .٣٠٨: فهامجالء األ)  ٥(
 .٢/٢٥٩: أضواء البيان)  ٦(
 .٣/٣٠٠: تفسري الطربي)  ١(
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كذلك  ،ا لة طيباًحوأن يكون طيب النفس بذلك كما مينح املنيحة ويعطى النِ ،حتماً
  .)١("بذلك ب أن يعطى املرأة صداقها طيباًجي

  .قومعىن اآلية إذا كان اخلطاب لألزواج واضح من خالل ما سب
وآتوا النساء مهورهن شرعة وديانة، عطية من : أما معناها إذا كان اخلطاب لألولياء
 .اهللا هلن ال حق لكم فيها، واهللا تعاىل أعلم

                               
 .٢/٢١٣: تفسري القرآن العظيم)  ١(



 

 
 

 

 

  302 
 

 معىن قراءةQ ًاميق P يف قول اهللا تعاىل:  Q  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤

   ¬     «P ]٥: النساء[.  
  

  : ا فقالممنه األول ورجحسألة، قولني يف امل /جزي ذكر ابن 
  .مجع قيمة" 

  . )١("مبعىن قياماً بألف، أي تقوم ا معايشكم: وقيل
  

  :الدراسة
  :للقراء العشرة يف اآلية قراءتان

  .بال ألف، وهي قراءة نافع وابن عامر P قيماً Q: األوىل
  . )٢(باأللف، وهي قراءة الباقني Q    ¬P: الثانية

  :ماء يف معىن القراءة األوىل على قولنيوقد اختلف العل
  

  .(٣)جعل اهللا املال قيمة ومثناً لألشياء: أا مجع قيمة، أي
  .)٤(وهو قول ابن عطية والسيوطي

  .(٥)لوهو كـ دمية وديم، وحيلة وحي: قالوا
  

  .به معايشكمجعل اهللا املال تقوم : أا مبعىن القراءة الثانية قياماً، أي
                               

 .١/١٧٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٢٦٣: ، البدور الزاهرة٢/١٨٦: النشر يف القراءات العشر: ينظر)  ٢(
: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤١٦: لسبع، الكشف عن وجوه القراءات ا١١٩: احلجة البن خالويه: ينظر)  ٣(

٥/٢٢. 
البحر : ينظر. ونسبه أبو حيان للبصريني عدا األخفش. ٧٧: ، تفسري اجلاللني٢/١٠: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(

  .، ومل يتعرض األخفش يف معاين القرآن للمسألة٣/١٧٨: احمليط
 .٢/١٠: يز، احملرر الوج٢/٣٤٢: احلجة يف علل القراءات السبع: ينظر)  ٥(
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وهو قول الكسائي، والفراء، والطربي، وأيب علي الفارسي، والثعليب، والراغب، 
  .)١(والزخمشري، والبيضاوي، وأيب السعود، وابن عاشور

وإمنا القيام أصله القوام غري أن  ،يف معىن واحد وقواماً وقيماً قياماً: "قال الطربي
كما يقال  ،الواو ياء لكسرة ما قبلها القاف اليت قبل الواو ملا كانت مكسورة جعلت

  . )٢("صمت صياماً
فالن قيام أهله، وهو الذي : عماده، فهو اسم ملا يقوم به الشيء، يقال: وقوام الشيء

  .(٣)يقيم شأم
Q  t  :وخطّأ أبو علي الفارسي القول األول مستدالً بقوله تعاىل       s  r   q  p

{   z  y  x  w  v  u|   P ]وال يصح معىن القيمة فيها؛ إذ   )٤(]١٦١: األنعام
Q   9: القيمة هي معادلته الشيء ومقاومته، واإلسالم ال يعدله شيء، ومثله قوله تعاىل

   ?  >   =  <  ;  :P ]ويف قراءة] ٩٧: املائدة :Q ًاميق P(٥)  ال يصح محلها
  .)٦(حيمل عليهعلى القيمة، فتعين محلهما على معىن القوام والقيام فكذلك هنا 

بأنه ال يلزم من عدم صحة معناه يف اآليتني املذكورتني أال يصح هنا؛ إذ : وأجيب
  .)٧(معناه هنا الئق، وهناك معىن آخر يليق باآليتني

                               
، احلجة يف ٤/٣٠٩: ، تفسري الطربي١/١٨٠: ، معاين القرآن للفراء١١٩: احلجة البن خالويه: ينظر  )١(

، أنوار ١/٣٦١: ، الكشاف٤١٧: ، املفردات٣/٢٥٣: ، تفسري الثعليب٢/٣٤٢: علل القراءات السبع
 .٤/٢٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٩: ، إرشاد العقل السليم٢/١٤٨: الترتيل

 ثالث لغات، فقد نقل عن الكسائي بأا ١١٩: احلجة البن خالويه: وينظر. ٤/٣٠٩: تفسري الطربي)  ٢(
  .واحد  عىنمب

 .٤١٧: ، املفردات)قوم: (العني، والصحاح: ينظر  )٣(
بكسر القاف وفتح الياء خمففة، وقرأ باقي العشرة  وهي قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف)  ٤(

 .١/٣٤٣: البدور الزاهرة: ينظر. )قَيماً( اف وكسر الياء مع التشديد بفتح الق
 .٢/١٨٦: النشر يف القراءات العشر: ينظر. وهي قراءة نافع وابن عامر  )٥(
  .١/٤١٦: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع٢/٣٤٢: احلجة يف علل القراءات السبع: ينظر)  ٦(
 .٣/٥٨٢: ر املصون، الد٣/١٧٨: البحر احمليط: ينظر)  ٧(
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  :هو القول الثاين لوجهني –واهللا أعلم  –الراجح 
و علي الفارسي، ومحل يف اآليتني السابقتني كما قال أب P قيماً Qيؤيده معىن : األول

  . )١(اللفظ عند االحتمال على املعىن املعهود يف القرآن أوىل
املعىن على القول الثاين أفخم وأبلغ؛ ألنه مصدر، واإلخبار عن األموال  :الثاين

باملصدر يشعر باملبالغة يف املعىن املراد، خبالف القول بأنه مجع قيمة فليس فيه إيذان ذا 
   .)٢(املعىن اجلليل

وهذا يرجع : على أن معىن القول األول يرجع للقول الثاين كما ذكر الزجاج فقال
، لكن القول الثاين أرجح من )٣(جعلها اهللا قيمة األشياء فبها يقوم أمركم: للثاين، فاملعىن

  .حيث كونه أبلغ وأجزل، واهللا أعلم
 

   

                               
 .١/١٧٢: قواعد الترجيح: يف تقرير هذه القاعدة ينظر)  ١(
 .٤/٢٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 ).قوم: (، لسان العرب٢/١٢: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
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 Q 8 7Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶Ä    Å
 Æ Ê  É  È   ÇË  Ï   Î      Í  ÌÐ  Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ     ×

Ü  Û  Ú  Ù   ØÝ     á   à  ß   ÞP 
 

ين هلتعاىل يف قوله يف الرشد شرط الد: Q    À  ¿  ¾  ½
Ã  Â      ÁÄ  P؟.  

  

  : ا فقالممنه األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
   .وإن مل يكن من أهل الدين ،املعرفة مبصاحله وتدبري ماله :الرشد هو "

  . )١("واشترط قوم الدين
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء هل الدين داخل يف معىن الرشد يف اآلية على قولني

  
  . الرشد املراد يف هذه اآلية هو حسن تدبري املال

  .ومل يشترطوا الصالح يف الدين
  . )٢(ابن عباس، وجماهد، والسدي قول وهذا

، والطربي، والنحاس، والواحدي، وابن الفرس، وابن قدامة،  )٣(مالكبه قال أيضاً و
  .)٤(والشوكاين، واأللوسي، والسعدي، وابن عاشور، وهو ظاهر كالم ابن العريب

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٨٨: ، تفسري سفيان الثوري٤/٣١٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .١/٣٤٧: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٣(
، ١/٢٥٣: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/١٩١: ، معاين القرآن٤/٣١٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

، ١/٢٧٧: ، تفسري السعدي١/٥٣٧: ، فتح القدير٤/٢٩٥: ، املغين٢/٦١: أحكام القرآن البن الفرس
: ، وبعض أصحاب هذا القول قال هو١/٣٤٧: البن العريب ، أحكام القرآن٤/٣٢: التحرير والتنوير

 .ومها مبعىن واحد؛ فإنه ال يكون حسن التدبري ملاله حىت يكون عاقالً. العقل وإصالح املال
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  .)١(ومل يشترط كذلك الصالح يف الدين أبو حنيفة واجلصاص
  :واستدلوا بدليلني

وهو ينطبق على نوع من الرشد، وهو الرشد يف املال،  Q    ÀP أن اهللا نكّر  :ولاأل
وإال فأنواع الرشد متعددة، منها الرشد يف سياسة األمة، والرشد يف الدعوة إىل احلق 

  .)٢(وغريها
  .إمجاع العلماء على مسألة مشاة :الثاين

هذا املوضع العقل وإصالح وأوىل هذه األقوال عندي مبعىن الرشد يف : " قال الطربي
إلمجاع اجلميع على أنه إذا كان كذلك مل يكن ممن يستحق احلجر عليه يف ماله  ؛املال
وحمن اجلميع فكذلك  وإذ كان ذلك إمجاعاً ،يف دينه ز ما يف يده عنه وإن كان فاجراًو

واجب  ،أبيه أو يف يد حاكم قد ويل ماله لطفولته حكمه إذا بلغ وله مال يف يدي وصي
ويف إمجاعهم على أنه ...ملاله غري مفسد مصلحاً عليه تسليم ماله إليه إذا كان عاقال بالغاً

غري جائز حيازة ما يف يده يف حال صحة عقله وإصالح ما يف يده الدليل الواضح على أنه 
وإن كان قبل ذلك يف يد غريه ال فرق  ،غري جائز منع يده مما هو له يف مثل ذلك احلال

ئل الفرق بينهما من أصل أو وس ،كس عليه القول يف ذلكق بني ذلك عومن فر ،بينهما
  .)٣("لزم يف اآلخر مثلهإال أُ فلن يقول يف أحدمها قوالً ،نظري

وحكى أبو جعفر النحاس اإلمجاع أيضاً على عدم احلجر على الكبري العاقل املصلح 
  . )٤(ملاله

  
  .دين وإصالح املالالرشد هنا هو الصالح يف ال

                               
 .، وفسرا الرشد بأنه العقل فحسب٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(

 .٤/٣٢: التحرير والتنوير، ١/٣٦٢: ، الكشاف٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(

 .ويطلق الطربي كثريا اإلمجاع على قول اجلمهور. ٤/٣١٥: تفسري الطربي)  ٣(

 .١/١٩١: معاين القرآن: ينظر)  ٤(
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الشافعي، والكيا اهلراسي، ، و)١(بن جبري، واحلسنأيضاً، وسعيد  ابن عباسوبه قال 
  .)٢(ابن كثريبه اكتفى ووالبغوي، والرازي، والسيوطي، 

  :واستدلوا بأن
  .الفاسق ال يوثق على دينه فكيف يوثق على ماله  -١
  .يكون مصيباً للخريوبأن الرشد هو إصابة اخلري، واملفسد يف دينه ال  -٢
فنفى عنه الرشد؛ ألنه ما   ]٩٧: هود[ QÏ       Ó  Ò  Ñ  ÐP  :وبأن اهللا قال -٣

  .)٣(كان يراعي مصاحل الدين
  .ويشهد له كثرة إطالق الرشد يف القرآن على الرشد يف الدين

وأجاب ابن العريب عن األول بأن العيان يرده فإننا نشاهد املتهتك يف املعاصي حافظاً 
وأما غرض  ،الدين فخوف اهللا سبحانه حفظ أما غرض ،فإن غرض احلفظني خمتلفملاله؛ 

  .)٤(الدنيا فخوف فوات احلوائج واملقاصد وحرمان اللذات اليت تنال به
 

هو القول األول؛ فإن الرشد يف اللغة هو استقامة الطريق،  –واهللا أعلم  –الراجح 
شد والر ...لدال أصل واحد يدل على استقامة الطريقالراء والشني وا : "قال ابن فارس

والرورشد كل شيء حبسبه، وسياق اآلية سباقاً وحلاقاً يف األموال،  )٥("شد خالف الغي ،
فاقتضى ذلك ختصيص الرشد مبا سيق ألجله، وهو استقامة طريق اليتيم البالغ يف املال، 

احلجر على الكبري العاقل املصلح ملاله ولإلمجاع الذي حكاه ابن جرير والنحاس على عدم 
                               

 .٣/٨٦٦: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣١٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

: ، معامل الترتيل١/٣٢٨: ، أحكام القرآن للكيا اهلراسي١/١٣٨: حكام القرآن للشافعيأ: ينظر)  ٢(
 .٢/٢١٦: ، تفسري القرآن العظيم٧٨: ، تفسري اجلاللني٣/١٩٦٤: ، تفسري الرازي١/٤٧٨

: ، تفسري الرازي ١/٣٤٧: ، أحكام القرآن البن العريب١/٣٢٨: أحكام القرآن للكيا اهلراسي: ينظر  )٣(
٣/١٩٦٤. 

 .١/٣٤٧: أحكام القرآن  )٤(

 .٢٠٢: املفردات: نظروي) رشد: (معجم مقاييس اللغة)  ٥(
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  .بسبب عدم صالحه يف الدين، فهذا مثله
مث إن اليتيم البالغ خيترب مرات عديدة قبل دفع املال إليه كامالً، فلو سلّم له بعض ماله  

فاستعمله يف املنكرات وفيما ال ينفع فال يسلّم بقية املال؛ ألنه أساء التصرف، فليس رشيداً 
املال، فتبني أن عدم الصالح يف الدين إذا تبعه سوء تدبري املال فال يدفع له املال،  يف تدبري

أما إذا كان غري صاحل يف دينه لكنه حسن التصرف يف املال فيدفع له ماله كامالً بعد 
  .واهللا أعلم. بلوغه واختباره
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دفع املال لليتيم اشتراط البلوغ والرشد يف.  
  

  : قولني يف املسألة، وضعف الثاين ألنه خمالف للقرآن فقال /جزي ذكر ابن 
  .وحينئذ يدفع املال  ،واعترب مالك البلوغ والرشد" 

  .)١("وقوله خمالف للقرآن ،واعترب أبو حنيفة البلوغ وحده ما مل يظهر سفه
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .ط يف دفع مال اليتيم إليه أن يكون بالغاً رشيداً حيسن التصرف يف املاليشتر

  .)٢(وهو قول مجهور العلماء
فالرشد عندهم هو حسن التصرف يف املال، واختلفوا يف اعتبار الصالح يف الدين من 

وكلهم متفقون على أنه ال يكون رشيداً حىت يكون حسن التصرف يف  )٣(الرشد أم ال؟
  .املال

̧    Q      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹: دلوا بقول اهللا تعاىلواست   ¶

Ã  ÂP  فعلّق دفع املال إليه على شرطني مها البلوغ، وإيناس الرشد، فال يثبت احلكم
  .)٤(بدوما، فإذا كان غري رشيد فال يدفع إليه املال حىت وإن كرب وشاخ

  
  .حىت يكون بالغاً رشيداً غري سفيهال يدفع إليه املال : قال أبو حنيفة

  :فاشترط البلوغ والرشد لكنه خالف مذهب اجلمهور من وجهني

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .٣/١٧٩: ، البحر احمليط٥/٢٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٩٦: املغين: ينظر)  ٢(

  .يف املسألة األوىل كما سبق)  ٣(
 .١/٢٢٠: ، أضواء البيان٥/٢٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٩٦: املغين: ينظر  )٤(
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يرى أن الرشيد هو غري السفيه، فمن كان عاقالً مل يظهر منه سفه فهو رشيد : األول
  .وإن مل حيسن التصرف يف املال

سنة، فإذا بلغها إذا كان سفهياً فال يدفع إليه ماله حىت يبلغ مخساً وعشرين  :الثاين
  .)١(دفع إليه ماله، حىت وإن استمر معه السفه

ومعلوم أن اهللا  ،إذا كان اسم الرشد يقع على العقلواستدل اجلصاص لألول بأنه 
اقتضى ظاهر ذلك أن حصول  ،ومل يشرط سائر ضروب الرشد منكوراً تعاىل شرط رشداً

  .)٢( من احلجر عليه نعاًلدفع املال إليه وما هذه الصفة له بوجود العقل موجباً
داللة على أنه  فيهف QÊ  É  È   Ç  Æ  ÅË   P : أما الثاين فدليله قوله تعاىل

ألنه إمنا  ؛حد الكرب استحق املال إذا كان عاقال من غري شرط إيناس الرشد إذا صار يف
 ،إمساك ماله بعد ما يصري يف حد الكرب لويلال جيوز لف ،ط إيناس الرشد بعد البلوغشر
وال  اًدجوحمال أن يكون  ،اًدألن مثله يكون ج ؛وعشرين سنة حد الكرب يف ذلك مخساًو

ومل يؤنس رشده فقد  أمكن أن يكون جداً يف هذه السنإذا ، وألنه يكون يف حد الكرب
  .(٣)انقطع رجاء التأديب فال معىن ملنع املال منه

  :وأجاب العلماء على أدلتهم
عاية املال وحفظه فوجب محل الرشد على الرشد يف أما األول فإن اآلية يف ر

  .)٤(التصرف يف املال
QÊ : بأن قوله تعاىل: وأما الثاين فيجاب عنه   É  È   Ç  Æ  ÅË   P     من

واملطلق يرد إىل : باب املطلق واملقيد، فهو مقيد بالرشد كما يف أول اآلية، قال القرطيب
  .)٥(املقيد باتفاق أهل األصول

                               
. ٧/١٧٠: ، بدائع الصنائع٢٤/١٦١: ، املبسوط٨١، ٨٠، ٢/٦٢: قرآن للجصاصأحكام ال: ينظر ) ١(

 .أبو يوسف وحممد بن احلسن ال يدفع إليه إذا بلغ مخساً وعشرين سنة إذا مل يؤنس منه الرشد: وقال
 .٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر ) ٢(
 .٢٤/١٦٢: ، املبسوط٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(
 .٣/١٩٦٥: تفسري الرازي: نظري)  ٤(
 .٥/٢٧: اجلامع ألحكام القرآن  )٥(
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وما أوجب احلجر قبل مخس ،  جيوز دفعه إليه كمن له دون ذلكر ملاله فالذِّبوألنه م
  . بعدها وعشرين يوجبه

Q  U اهللا تعاىل  وقد   T   S   R   Q    P    O   N  M  L  K  J   I        H   G

W  VX  P ]ومل حيدد عمراً معيناًفأثبت الوالية على السفيه ]٢٨٢: البقرة ،.   
وال له أصل يشهد له يف  ،ليس حتته معىن يقتضي احلكم وما ذكروه من كونه جداً

  .)١(دوما يغين كونه جداً إذا مل يكن ذا ج: ، قال ابن العريبالشرع
 ،فإن املرأة تكون جدة إلحدى وعشرين سنة ،مث هو متصور فيمن له دون هذه السن

  .)٢(شرين سنةله دون مخس وعو ميكن أن يكون جداً  قياسهم منتقض مبنف
 

الراجح هو القول األول لقوة ما استدلوا به؛ فإن اآلية صرحية يف اشتراط البلوغ 
ة ألجله، وهو الرشد يف املال حبسن ـى ما سيقت اآليـوالرشد، وحيمل الرشد عل

  .التصرف فيه
وما ذكروه من األدلة لتحديد مخس وعشرين سنة مث يدفع املال إليه وإن كان سفيهاً 

 .إيراده من أجوبة العلماء، واهللا أعلم ال يسلّم ملا سبق
  
  

                               
 .مبعىن البخت واحلظ: ، واجلد الثانية١/٣٤٧: أحكام القرآن)  ١(
، ٣/١٦٥: ،  تفسري الرازي١/٣٤٧: ، أحكام القرآن البن العريب٤/٢٩٦: املغين: ينظر يف هذه األجوبة  )٢(

 .٥/٢٦: اجلامع ألحكام القرآن
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 :هل قول اهللا تعاىل :Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P  حمكم
  .؟أم منسوخ

  

  .)١(أن اآلية حمكمة ال منسوخة /جزي رجح ابن 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .اآلية حمكمة

  .)٢(العلموإليه ذهب عامة أهل 
  

  .)٣(اآلية منسوخة
[  Q نسختها : قال الضحاك    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

_̂    b  a  ̀P ]٤(]١٠: النساء(.  
  . )٥(عن زيد بن أسلم مثله وذكر ابن العريب والقرطيب

: لعل هذه اآلية منسوخة بقوله عز وجل: " -صاحب أيب حنيفة  –وقال أبو يوسف 
Q     :   9  E   D   C    B   A   @   ?   >   =  <  ;

G   FH    P ]٦(] "٢٩: النساء(.  
                               

 .١/١٧٩: لتسهيل لعلوم الترتيلا: ينظر)  ١(
 .وسيأيت ذكر القائلني به يف املسألة التالية)  ٢(
: ، وابن الفرس يف أحكام القرآن١/٣٤٩: ذكر هذا القول عدد من العلماء كابن العريب يف أحكام القرآن)  ٣(

وزي يف ، وأبو عبيد وأبو داود والنحاس وابن اجل٥/٢٩: ، والقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن٢/٦٥
 .كتبهم يف الناسخ واملنسوخ

 .أليب داود يف ناسخه ٤/٢٤٠: عزاه السيوطي يف الدر املنثور)  ٤(
  .٥/٢٩: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٤٩: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٥(
: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٧٨: ، خمتصر اختالف الفقهاء٢٩٥: الناسخ واملنسوخ للنحاس: ينظر)  ٦(

٢/٨٢. 
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  ألن اهللا تعاىل يقول  ؛من قال إنه منسوخ فهو بعيد ال أرضاه : "قال ابن العريب
Q Õ  ÔÖ P وقال  ،وهو اجلائز احلسن QY  X  W  V  U  TP 

وإذا  ،ه مغاير لهألنه خارج عن ؛بل هو تأكيد له يف التجويز ؟فكيف ينسخ الظلم املعروف
  .)١("وهذا أبني من اإلطناب ،كان املباح غري احملظور مل يصح دعوى نسخ فيه

Q Õ: " وروي عن ابن عباس أا منسوخة، وعبارته   Ô  Ó      Ò  ÑÖ P 
Q  Z فنسخها  ،عتداءنسخ من ذلك الظلم واال :قال   Y   X  W   V  U  T

^  ]   \  [_   a  `P ]يدل على أنه مل يرد  وهذا )٢("]١٠: النساء
بيان امل وتقييد املطلق ما هو أعم منه مما يشمل ؛ بل مراده )٣(النسخ باملعىن االصطالحي

   .على طريقة السلف يف معىن النسخ وحنوه
 

اآلية حمكمة غري منسوخة؛ إذ ال دليل على النسخ، وما ورد عن مفسري السلف 
السلف  : "تقييد أو البيان واإليضاح، قال الزرقاينحممول كله أو بعضه على أن مرادهم ال

بل كانوا يقصدون به ما هو أعم منه  ؛مل يكونوا يقصدون بالنسخ هذا املعىن االصطالحي
 .)٤("مما يشمل بيان امل وتقييد املطلق وحنوها

                               
 .١/٣٤٩: أحكام القرآن البن العريب)  ١(
، نواسخ ٢٩٥: ، الناسخ واملنسوخ للنحاس٥٧٢: ، تفسري ابن املنذر٣٧٢: الناسخ واملنسوخ أليب عبيد)  ٢(

  .١١٤: القرآن البن اجلوزي
كام ، اإلحكام يف أصول األح٨٦: املستصفى يف علوم األصول للغزايل: ينظر يف تعريفه عند األصوليني)  ٣(

 .٣/١١٤: لآلمدي
 .٢/١٨٢: مناهل العرفان يف علوم القرآن)  ٤(
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 :املراد بقوله تعاىل Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P .  
  

  : ا فقالممنه األول ورجحولني يف املسألة، ق /جزي ذكر ابن 
ن مال اليتيم فإذا ـاملعىن أن يستسلف الوصي الفقري م :ال عمر بن اخلطابـق" 

  .أيسر رده
  .)١("املراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته :وقيل 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املراد باألكل باملعروف يف اآلية على أقوال

  
أنه األكل على وجه القرض، فإذا كان ويل اليتيم فقرياً فله أن يقترض من مال اليتيم 

  .بقدر حاجته، فإذا أيسر رده
، وأيب العالية، وسعيد )٢(السلماين ةعمر بن اخلطاب، وابن عباس، وعبيد قولوهذا 

  . )٣(ابن جبري، والشعيب، وجماهد
  .)٥(، وهو أحد قويل الشافعي)٤(واختاره الطربي

 ،إين أنزلت مال اهللا تعاىل مين مبرتلة مال اليتيم" :قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

                               
من  للقول األول حيث ذكر قول من يقتدى بهجزي ، وترجيح ابن ١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .٥٦، ٥٣: الفصل األول: الباب األول: ينظر .الصحابة وقدمه يف الذكر

، بسنتني ومل يره فهو تابعي وحديثه مرسل <أسلم قبل وفاة النيب  ،ةأحد األئم ،بن عمرو السلماين عبيدة ) ٢(
كان يوازي شرحيا يف " :بن عيينةاقال ، وكان أحد أصحاب عبد اهللا بن مسعود الذين يقرِئون ويفتون

  ).٧٢ت ( "العلم والقضاء
 .٢٣٤: ، جامع التحصيل١/٦٩٤: ، الكاشف٢/١٢٤: معرفة الثقات: ينظر      

 .٣/٨٦٩: ، تفسري ابن أيب حامت٥٧٤: ، تفسري ابن املنذر٤/٣١٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

 .٤/٣٢٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .٥/٣٦٥: احلاوي الكبري: ينظر)  ٥(
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  .)١("فإذا أيسرت قضيت ،وإن افتقرت أكلت باملعروف ،إن استغنيت استعففت
Q Ü  Û: واستدلوا بلحاق اآلية   Ú  Ù   Ø   ×Ý    P فهو دفع ما يستقرضه

  .)٢(الويل من مال اليتيم
  .)٣(عطية بأن اللفظ يعم هذا وسواه علق عليه ابن

وذكر الطربي بأن وايل اليتيم ليس مالكاً ملال اليتيم باإلمجاع فال حيل له حينئذ أن 
  .(٤)يأكل شيئاً منه إال على وجه القرض

  
  .للويل إذا حتاج أن يأكل من مال اليتيم باملعروف، وال يقضيه إذا أيسر

  .)٥(النخعي، واحلسن، وعطاء، ومكحول، وابن زيد عائشة، وإبراهيم قولوهذا 
 )٨(، والقول الثاين للشافعي)٧(، وهو قول املالكية)٦(وإليه ذهب مجهور الفقهاء

، واختاره الواحدي، وابن العريب، وابن )١٠(، ورواية عن أمحد)٩(والصحيح عند أصحابه
وابن الفرس  وي، وهو ظاهر كالم البغ)١١(قدامة، والقرطيب، وأبو حيان، والشوكاين

  .(١٢)والرازي
                               

: وصحح إسناده ابن كثري يف تفسريه. يف تفسرييهما ٥٧٤: ، وابن املنذر٤/٣١٧: أخرجه الطربي) ١(
٢/٢١٦. 

 .٤/٣١٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٢/١١: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٤/٣٢٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
  .٣/٨٦٩: ، تفسري ابن أيب حامت٥٧٢: ، تفسري ابن املنذر٤/٣١٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
 .١/٥٣٨: ، فتح القدير٥/٢٩: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٦(
 .٤/٣٥: تحرير والتنوير، ال٢/٦٧: أحكام القرآن البن الفرس: ينظر)  ٧(
 .٥/٣٦٥: احلاوي الكبري: ينظر)  ٨(
 .٢/٢١٦: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٩(
 .٢/١٢: ، زاد املسري٤/١٦٦: املغين: ينظر) ١٠(
، اجلامع ٤/١٦٦: ، املغين١/٣٤٩: ، أحكام القرآن البن العريب١/٢٥٣: الوجيز للواحدي: رينظ )١١(

 .٥/٣٧٤: ، نيل األوطار١/٥٣٨: ، فتح القدير٣/١٨١: يط، البحر احمل٥/٢٩: ألحكام القرآن
 .٣/١٩٦٦: ، تفسري الرازي٢/٦٥: ، أحكام القرآن البن الفرس١/٤٧٩: معامل الترتيل: ينظر)  ١٢(
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  :)١(واستدلوا بعدد من األدلة
إين فَقري ليس يل شيٌء  :فقال  <أَنَّ رجلًا أتى النيب  كحديث عبداهللا بن عمرو  -١

يمتي يلأَثِّلٍ" :قال فقال ،وترٍ وال مادبوال م رِفسغري م كيمتالِ ي٢("كُلْ من م(.  
لحة غريه مثل اإلمام، وقد أمجعت األمة أن اإلمام ال جيب وألنه ناظر يف مص -٢

  .عليه غرم ما أكل باملعروف؛ ألن اهللا فرض سهمه يف مال اهللا
  .مشعر بأن له أن يأكل بقدر احلاجة Q       Ç  Æ  ÅP قوله تعاىل يف اآلية  -٣
اإلذن باألكل يدل إطالقه على عدم وجوب الرد عند التمكن، ومن ادعى  -٤

  .وب فعليه الدليلالوج
  :)٣(واختلف أصحاب هذا القول يف مقدار األكل

حدي وابن العريب والسيوطي، وهو قول املالكية، والقول افقالت عائشة وعطاء والو
يأكل بقدر عمله وقيامه : الثاين للشافعي والصحيح عند أصحابه، ورواية عن اإلمام أمحد

  .ى األجرةعليه؛ فكما أن عليه النظر فله األكل فجرى جمر
يأكل بقدر : وقال النخعي واحلسن ومكحول وابن زيد وأبو حيان والشوكاين 

  .حاجته، وإن كان أكثر من عمله
له أقل األمرين من أجرته أو قدر كفايته؛ ألنه يستحقه بالعمل : وقال ابن قدامة

  .واحلاجة مجيعاً، فلم جيز إال ما وجدا فيه
األجرة ليس خمصوصاً باليتيم وال بالفقري، فكل ناقش الطربي األول بأن األكل مبقدار 
  .أجري له أجرة معلومة سواء كان فقرياً أم غنياً

                               
 ، ٥/٢٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٩٦٦: ، تفسري الرازي٢/٦٥: أحكام القرآن البن الفرس: ينظر  )١(

  .٥/٣٧٤: نيل األوطار
، قال ابن ٢/٢١٥: وأمحد) ٣٦٦٨ رقم( ٦/٢٥٦: والنسائي) ٢٨٧٢ رقم( ٣/١١٥: خرجه أبو داودأ)  ٢(

أي : ومعىن متأثل. ٥/٢٧٧: إسناده قوي، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل) ٨/٢٤١: (حجر يف الفتح
 ).٨/٥٣: عون املعبود: ينظر. (غري متخذ منه أصل مال

 .السابقةمراجع هذا القول يف الصفحة : ينظر)  ٣(
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وناقش الثاين بأن العلماء مل يرخصوا لوايل مال انون واحملجور أن يأكل منه شيئاً 
ليس قرضاً وال عوضاً عن عمله، فما الفرق بني أمواهلم وأموال اليتامى وكلهم والة على 

  .)١(ال؟األمو
  

ستخدام العبيد او واألكل من الثمرة نتفاع بألبان املواشياألكل باملعروف هو كاال
وركوب الدواب إذا مل يضكالذهب والفضة فأما أعيان األموال وأصوهلا  ،بأصل املال ر 

  .شيء منها  أخذويلليس للف
  .)٢(ابن عباس، وأيب العالية، والشعيبوهو قول  

تمل أن يكون قوالً آخر هلم، وحيتمل أنه مكمل للقول األول فيباح للويل وهذا حي
الفقري األخذ واالنتفاع باألشياء اليسرية إذا مل يضر باملال، أما األخذ من أصل املال 

  . )٣(كالذهب والفضة فال يأخذ منه إال على وجه القرض
  

  .ريهليس له األكل مطلقاً، ال على وجه القرض وال غ
  .(٥)، واختاره اجلصاص، والكيا اهلراسي)٤(وهو قول األحناف

QB  A : واستدلوا بقوله تعاىل   @C   G   F  E    DH    L  K  J    I

MN    S       R   Q   P      OP ]وقوله] ٢: النساء : Q  Z   Y  X   W  V  U  T

^   ]   \  [_    b  a  `P ]وقوله ] ١٠: النساء:  Q     :  9

 <  ; G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =H   P 
وحنوها، فهذه آيات حمكمة، وآية املسألة حمتملة لعدد من الوجوه فوجب ردها  ]٢٩:النساء[

                               
 .٤/٣٢٤: تفسري الطربي: ينظر  )١(
  .٥/٢٩: اجلامع ألحكام القرآن: ، وينظر٥٧٣: ، تفسري ابن املنذر٤/٣٢١: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٣/١٩٦٦: تفسري الرازي: ينظر  )٣(
 .٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
  .١/٣٢٩: يا اهلراسي، أحكام القرآن للك٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٥(
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  .)١(للمحكم فال يأخذ من مال اليتيم شيئاً
وأجاب الرازي بأن هذه آيات عامة وآية املسألة خاصة، واخلاص يرد إىل العام، مث إن 

  .)٢(كل ظلماً وبالباطل وهذا ليس منه، وهل الرتاع إال فيهاآليات ت عن األ
، يقوت على نفسه حىت ال ليأكل الفقري من ماله هو: وروي عن ابن عباس أنه قال

  .)٣(حيتاج إىل مال اليتيم
  . وهو مبعىن هذا القول، والسياق يرده

  
  .قرضاً وال غريه يأكل من األرباح، أما أصل املال فال يأخذ منه شيئاً ال

  )٥()٤(ذكره القرطيب عن أيب قالبة
   .وهو تقييد حيتاج لدليل

  
رجحان القول بأن للويل الفقري أن يأكل من مال اليتيم  –واهللا أعلم  –الظاهر 

باملعروف من غري أن يرده إذا أيسر، واملعروف هو أن يأكل بقدر حاجته غري مسرف 
ته ويراعي حاجة اليتيم ملاله؛ لداللة ظاهر اآلية على جواز وغري مضر باليتيم فرياعي حاج

األكل باملعروف من غري قيد، وحلديث عبد اهللا بن عمرو، وألن بقية األقوال ال تسلم من 
بأن اهللا أطلق األكل ومل يشرط القضاء، فمن شرط فعليه  يناقشفالقول األول . مناقشة

                               
 .املراجع السابقة: ينظر)  ١(
  .٣/١٩٦٦: تفسري الرازي: ينظر  )٢(
 .٣/٨٦٩: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٣(
 ، من عباد أهل البصرة وزهادهم،،أحد األئمة األعالم، أبو قالبة، عبداهللا بن زيد اجلرمي األزدي البصري)  ٤(

إذا : " من أقوال أيب قالبة" لب له فهرب حىت أتى اليمامةطُ ،ضاءما أدركت أعلم منه بالق" :قال أيوب
فلعل غريك ينتفع ويستغين  ،به الناس ثأن حتديكن مهك  وال ،فأحدث له عبادة أحدث اهللا لك علماً
  . بعدها: ، وقيلمات بالشام سنة أربع ومائة ".وأنت يف الظلمة تتعثر

  .٤٣: ، طبقات احلفاظ٩/٢٣١: ، البداية والنهاية٧/٩١: م، املنتظ١/٣٦٣: رجال صحيح مسلم: ينظر      
 .٥/٢٩: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٥(
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  .)١(الدليل
أن اهللا قيده بالفقر ولو كان كذلك لكان الفقري ومن قال يأكل بقدر عمله يناقش ب

  . والغين فيه سواء ألنه أجرة مقابل العمل، وبه جياب عن قول ابن قدامة
والقول الثالث يناقش بأنه ختصيص لآلية ببعض األكل دون بعض بال دليل، وليس 

ليس فيها كل األيتام كذلك، فما يصنع الويل الفقري إذا كان يتيمه ميلك أمواالً طائلة 
  .مواش وال مثار، إال أن حيمل قوهلم على التمثيل بأن يأكل ما يسد حاجته وال يضر باليتيم

  .والقوالن الرابع واخلامس سبقت اإلجابة عليهما
أما قول الطربي ما الفرق بني ويل اليتيم وويل انون واحملجور؟ فيجاب بأنه قياس 

، مث إنه كثرياً ما يكون اليتيم يف حجر وليه مقابل النص فال يصح، واآلية نص يف التفريق
يسكن ويأكل معه ويترىب مع أوالده، فيكون وليه مالياً وتربوياً واجتماعياً، فهل يسوغ أن 
يأكل اليتيم غري طعامهم ويلبس غري لباسهم وهم حتت سقف بيت واحد؟ وهل حيتاج 

يه أعظم اإلحسان بني الويل ويستحق الزكاة ويتكفف الناس ومال يتيمه الذي أحسن إل
  .يديه؟  فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

Q Ã  Â      ÁÄ P    Q Ö  Ü  ورمبا كان يف قوله تعاىل   Û  Ú  Ù  Ø   ×Ý  

à  ß   ÞP  إشارة ملا ذكرت بأن الويل الفقري يأخذ من املال مراعياً حاجته وحاجة
من مال يتيمه باملعروف  يل الفقريِأنه مع إباحة أكل الو - واهللا أعلم –اليتيم ملاله؛ ففيها 

إشارة إىل أن هناك ماالً يبقى لليتيم ويدفع إليه عند بلوغه وإيناس الرشد منه، ويشهد على 
ذلك قطعاً للرتاع واخلالف مستقبالً، وال يكون الرتاع واخلالف عادة إال على مال غري 

  .يسري
  

                               
أن فليستعفف وفليستسلف، بينهما تناسب بالغي، فلما عدل عنه إىل لفظ األكل دل : ووجه آخر يتأمل)  ١(

 .على أن القرض غري مراد، واهللا أعلم
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: هل األمر يف قول اهللا تعاىل:  Q    Ú  Ù  Ø   ×

Ü  ÛÝ     á  à  ß  ÞP للندب أم الوجوب؟.  
  

  : ا فقالممنه األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هو ندب" 

  . )١("فرض: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .األمر باإلشهاد على دفع املال لليتيم للندب

شافعي، والسمرقندي، والثعليب، والسمعاين، والبغوي، واخلازن، وابن وهو قول ال
  . )٢(عادل، والسيوطي، واأللوسي
رخاص يف ترك كالدليل على اإل Q à  ß  ÞPقوله " علّل له الشافعي بأن 

  . )٣("واهللا أعلم ،دواشهِإن مل ي :أي Q à  ß  ÞP :ألن اهللا عز وجل يقول ،اإلشهاد
  

  .باإلشهاد يف اآلية للوجوب األمر
  . )٤(وهو قول الرازي، والقرطيب، ونظام الدين النيسابوري، وأيب حيان

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: ، تفسري السمعاين٣/٢٦٠: ، تفسري الثعليب١/٣١٨: ، حبر العلوم٢/١٢٨: أحكام القرآن للشافعي: ينظر  )٢(

، تفسري ٦/١٩٢: ، اللباب يف علوم الكتاب١/٤٨٢: ، لباب التأويل١/٤٨١: ، معامل الترتيل١/٣٩٩
 .٤/٢٠٨: ، روح املعاين٧٨: اجلاللني

 .٢/١٢٨: أحكام القرآن للشافعي  )٣(
: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٥/٣٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/١٩٦٨: تفسري الرازي: ينظر  )٤(

 .٣/١٨٢: ، البحر احمليط٢/٣٥٥
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علّل له بأن املصاحل تقتضي الوجوب دفعاً للخالف الذي قد ينشأ بني الويل واليتيم 
بالدفع  إذا مل يشهد، وألنه لو ادعى اليتيم بأن الويل مل يدفع إليه املال مل يصدق قول الويل

  .)١(له إال ببينة عند كثري من العلماء
حظ ما فيه واألمر هنا حيتمل الوجوب وحيتمل الندب، فإن لذكر ابن عاشور بأن و

، وإن لوحظ ما ألنه حقه فله أن ال يفعله؛ من االحتياط حلق الوصي كان اإلشهاد مندوباً
 ،ن اإلشهاد واجباًمقصد الشريعة من رفع التهارج واخلصومات، كا فيه من حتقيق

   . )٢(للشريعة اهتمام بتوثيق احلقوق ألنّ ذلك أقوم لنظام املعامالتو
 

، وال صارف له عن ذلك، صل يف األمر الوجوبالراجح هو القول الثاين؛ فاأل
  .ويؤيده املصاحل املترتبة عليه القاضية على اخلالف

ة حمتملة ال تقوى على معارضة فهو قرين Q à  ß  ÞPوأما االستدالل بقوله تعاىل 
األصل؛ واملعىن أعم من ذلك، فكفى باهللا حسيباً على كل أعمالكم مع اليتامى وقت 

 .الوالية عليهم وبعدها، واهللا أعلم

                               
، اجلامع ٣/١٩٦٨: ، تفسري الرازي٢/٦٨: ، أحكام القرآن البن الفرس١/٣٦٤: الكشاف: ينظر ) ١(

  .٣/١٨٢: البحر احمليط، ٢/٣٥٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٥/٣٠: ألحكام القرآن
 .٤/٣٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(



 

 
 

 

 

  322 
 

 Q 8 7  @   ?  >  =  <   ;   :  9  8  7  6

  C     B  AP 
 
: هل اآلية حمكمة أو منسوخة؟.  

  

  .)١(أن اآلية حمكمة ال منسوخة /جزي ابن رجح 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .اآلية حمكمة

عائشة، وأيب موسى األشعري، وعبيدة السلماين، وسعيد بن جبري،  قولوهو 
  .)٢(والنخعي، والشعيب، وجماهد، واحلسن، والزهري، وابن زيد

  .)٣(لموهو قول أكثر أهل الع
    الشافعي، والطربي، والزجاج، والنحاس، والواحدي،  وممن ذهب إليه أيضاً

والكيا اهلراسي، والبغوي، والزخمشري، وابن العريب، والقرطيب، وأبو حيان، والشوكاين، 
  .)٤(والسعدي، والزرقاين، وابن عاشور

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
، الناسخ ٣/٨٧٤: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٢٧: ، تفسري الطربي٢٨: الناسخ واملنسوخ أليب عبيد: ينظر  )٢(

 .١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢: واملنسوخ للنحاس
 .٤/٤٠: ، التحرير والتنوير٢/١٤: ، زاد املسري١/١٩٢: رآن للنحاسمعاين الق: ينظر)  ٣(
، معاين ٢/١٤: ، معاين القرآن وإعرابه٤/٣٣٤: ، تفسري الطربي١/١٤٧: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(

، ١/٢٥٣: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٣٠٢: الناسخ واملنسوخ للنحاس ،١/١٩٢: القرآن للنحاس
، أحكام القرآن البن ١/٣٦٥: ، الكشاف١/٤٨٢: ، معامل الترتيل١/٣٣٤: ن للكيا اهلراسيأحكام القرآ

، تفسري ١/٥٤٠: ، فتح القدير٣/١٨٤: ، البحر احمليط٥/٣٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٥٣: العريب
 .٤/٤٠: ، التحرير والتنوير٢/١٨٨: ، مناهل العرفان١/٢٧٨: السعدي
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  .)١("هي حمكمة وليست مبنسوخة: " قال ابن عباس
، وهذا )٢("قون الشيء والثوب اخللطَعكانوا حيضرون في، خمل تنس: "وقال احلسن

  .حكاية لفعل السلف يف وقته
بأنه ال يلجأ إىل القول بالنسخ إال إذا تعارض الدليالن على وجه ال ميكن  وعلّلوا

اجلمع بينهما، وال تعارض بني هذه اآلية وآية املواريث، فاملراد باألقارب هنا األقارب غري 
  .)٣(والوارثون هم املقسوم هلم Q   8P: قرينة قولهالوارثني ب

ألن الذي يقول إا منسوخة ال  ؛ال جيوز أن يكون ههنا نسخ: وقال بعض أهل العلم
   :خيلو أمره من إحدى جهتني

ال  :يعين هخنس ألن الندب إىل اخلري ؛وهذا حمال ،مث نسخت كانت ندباً يقولإما أن 
  .احملال  من تفعلوا اخلري وهذا

إنه كان إذا  :ألن قائله يقول ؛ال يكون وهذا أيضاً ،كانت واجبة فنسخت يقولأو 
طَحضر أولو القرىب واليتامى واملساكني أعوهم ومل يعسخ ذلك بالفرضطوا العصبة فن ،

٤(عرف قط يف جاهلية وال إسالموهذا مل ي( . 
  

Qf :اآلية منسوخة بآية املواريث   e   d   cg  k  j   i    hl  P  
  ].١١: النساء[  اآلية

، ورواية أخرى عن )٥(أيب مالك، وسعيد بن املسيب، وعكرمة، والضحاكهو قول و
                               

  .٤٣٠٠رقم  ٤/١٦٦٩: أخرجه البخاري)  ١(
 .٣/٨٧٤: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٣٤: تفسري الطربي  )٢(
: ، تفسري السعدي١/٥٤٠: ، فتح القدير٥/٣٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٣/٣٣٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

١/٢٧٨. 
 .٣٠٤: الناسخ واملنسوخ للنحاس: ينظر)  ٤(
، الناسخ ٣/٨٧٤: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٢٧: ي، تفسري الطرب٢٨: الناسخ واملنسوخ أليب عبيد: ينظر)  ٥(

    .١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢: واملنسوخ للنحاس
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  .)١(ابن عباس
 

اآلية حمكمة غري منسوخة؛ إذ ال تعارض بني اآليتني فاألوىل يف األقارب غري الوارثني 
ارثني أن يعطوا منه، والثانية يف بيان واليتامى واملساكني إذا حضروا قسمة املرياث للو

الوارثني وأنصبتهم على التحديد، فلكل موضوع ال يتعارض مع اآلخر، ولعل مراد 
السلف بالنسخ هنا النسخ من وجوب اإلعطاء إىل الندب، أو بيان ما أُمجل يف اآلية األوىل 

، واهللا )٢(زرقاينمن كيفية القسمة، فالسلف يطلقون على بيان امل نسخاً كما ذكر ال
 .تعاىل أعلم

  

                               
عند الطربي من طريق العوفيني، وعند ابن أيب حامت وابن اجلوزي من طريق عطاء، وعند النحاس من )  ١(

: نسوخ للنحاس، الناسخ وامل٣/٨٧٤: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٢٧: تفسري الطربي: ينظر. طريق جماهد
، والقول األول عنه بأن اآلية حمكمة رواه البخاري عنه كما سبق فتقدم ١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢

رواية البخاري، أو يحمل قوله بالنسخ على معىن النسخ من الوجوب إىل الندب، أو على معىن بيان ما 
 .أُمجل يف اآلية األوىل

 .١٨٣، ٢/١٨٢: مناهل العرفان: ينظر)  ٢(
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:  األمر يف اآلية بإعطاء ذوي القرىب واليتامى واملساكني إذا
  .حضروا قسمة املرياث للوجوب أو للندب؟

  

  : ا فقالممنه الثاين ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
لى قرابتهم وعلى اليتامى مروا أن يتصدقوا من املرياث عاآلية خطاب للوارثني أُ" 

  .إن ذلك على الوجوب  :فقيل ،وعلى املساكني
  . )١("على الندب وهو الصحيح :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  . األمر يف اآلية للوجوب

  .)٢(عبيدة السلماين، وجماهد، وابن سريين قولوهو 
ما طابت به : "وقال" املرياث ما طابت به أنفسهم هي واجبة على أهل: "قال جماهد

  .)٣("واجباً حقاً ،األنفس
، وقد أن اإلعطاء واجب، أما مقدار العطاء فبحسب ما تطيب به النفس: ومراده

  .)٤(حكى الرازي اإلمجاع على أن العطاء ال تقدير فيه
من ماهلم،  فاشتريتفأمر بشاة  قسم مرياث أيتام وعن ابن سريين أن عبيدة السلماين

.)٥(من مايل ألحببت أن يكونلوال هذه اآلية  :وقال وبطعام فصنع، 
                               

 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، الناسخ ٣/٨٧٥: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٢٨: ، تفسري الطربي٢٨: الناسخ واملنسوخ أليب عبيد: ينظر)  ٢(

، وذكر القول بالوجوب كثري من املفسرين كالطربي، وابن عطية، والرازي، ٣٠٥: واملنسوخ للنحاس
 .والقرطيب وغريهم

 .٣٠٥: ، الناسخ واملنسوخ للنحاس٣/٨٧٥: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٢٨: طربيتفسري ال: ينظر)  ٣(
 .٣/١٩٧١: تفسري الرازي: ينظر)  ٤(
 .٣/٨٧٤: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٣٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
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)١(فاألمر يف اآلية للوجوب، وال يصار إىل الندب إال لقرينة 
 

  
  .األمر يف اآلية للندب

  .)٢(وإليه ذهب أكثر أهل العلم
  .)٣(سعيد بن جبري، واحلسن، والسدي كالموهو ظاهر 

، واجلصاص، والثعليب، والواحدي، والكيا اهلراسي، والبغوي، وبه قال النحاس
والزخمشري، وابن العريب، وابن اجلوزي، والقرطيب، والبيضاوي، والنسفي، واخلازن، 

  .)٤( والشوكاين
  :بأنه واحتجوا

١- قدر ذلك احلق كما يف سائر احلقوقن اهللا تعاىل لو كان هلؤالء حق معني لبي ،
٥(أنه غري واجبن علمنا وحيث مل يبي(.   

 ، فيكونيف التركة ومشاركة يف املرياث ستحقاقاًالكان  واجباًألنه لو كان و -٢
، وذلك مناقض للحكمة وسبب للتنازع والتقاطع ،ألحد اجلهتني معلوم ولآلخر جمهول

فاملقصود من إعطاء األقارب غري الوارثني الصلة، وعدم التقدير مع وجوبه سبب للمنازعة 
  .)١(والقطيعة واملشاحنة

  

                               
 .١/٥٤٠: فتح القدير: ينظر  )  ١(

 .٢/١٤: ، زاد املسري١/١٩٢: معاين القرآن للنحاس: ينظر  )  ٢(

 .٢/٧٢: ، أحكام القرآن البن الفرس٢/١٢: احملرر الوجيز: ، وينظر٤/٣٣٢: تفسري الطربي: ينظر   ) ٣(

   ، أحكام ٣/٢٦٢: ، تفسري الثعليب٢/٩٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/١٩٢: معاين القرآن: ينظر)  ٤(
  ن البن ، أحكام القرآ١/٣٦٥: ، الكشاف١/٤٨٢: ، معامل الترتيل١٣٣٤: القرآن للكيا اهلراسي  
  : ، أنوار الترتيل٥/٣٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١١٥: ، نواسخ القرآن البن اجلوزي١/٣٥٣: العريب  
 .١/٥٤٠: ، فتح القدير١/٤٨٣: ، لباب التأويل١/٢٠٦: ، تفسري النسفي٢/١٥٢  

 .٣/١٩٧١: ، تفسري الرازي١/٣٦٥: الكشاف: ينظر  )  ٥(

 .٥/٣٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٥٣ :أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ١(
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رص الفقراء واملساكني لتوفرت الدواعي على نقله لشدة ح لو كان واجباً هوألن -٣
ن األمر كذلك علمنا أنه ، وملا مل يكو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر، ولعلى تقديره
 .)١(غري واجب

 
اين على األصل يف األمر الوجوب، لكن دلت القرائن اليت ذكرها أصحاب القول الث

 .أنه للندب، فالراجح هو القول الثاين، واهللا أعلم

                               
  .٣/١٩٧١: تفسري الرازي)  ١(
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املراد بقول اهللا تعاىل:  Q  L   K  J   I  H   G    F  E  D

R   Q  P  O  N  M     SP  .  
  

  : ا فقالممنه األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
فيخافوا اهللا على  ،أمواهلم حفظ معناها األمر ألولياء اليتامى أن حيسنوا إليهم يف" 

روا ذلك يف أنفسهم حىت ال ويقد ،أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً
  .يفعلوا خالف الشفقة والرمحة 

فأمروا  ،الذين جيلسون إىل املريض فيأمروه أن يتصدق مباله حىت جيحف بورثته :وقيل
  . )١("أن خيشوا على الورثة كما خيشوا على أوالدهم

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املراد باآلية على أقوال

  
فيخافوا اهللا على  ،أمواهلم حفظأن حيسنوا إليهم يف أولياء اليتامى، أُمروا : املراد

 ال روا ذلك يف أنفسهم حىتويقد ،أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً
  .يفعلوا خالف الشفقة والرمحة

  . )٣(الزخمشري، والنسفي، وابن كثري، والبقاعي، والشوكاينو،)٢(ابن عباسقول وهو 
بأن املراد مع أولياء اليتامى كل من له عالقة بأموال : وقال به ابن عاشور وزاد

الضعاف من النساء والصبيان كالذين ي١(مون النساء من مرياثهنرِح( .  

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم الترتيل )  ١(

 .٤/٣٣٧: تفسري الطربي: ينظر )  ٢(

  : ، نظم الدرر٢/٢٢٢: ، تفسري القرآن العظيم١/٢٠٦: ، تفسري النسفي١/٣٦٦: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٥٤٠: ، فتح القدير٢/٢١٩ 

 .٤/٤١: التحرير والتنوير: رينظ )  ١(
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Q  U  T : يد آكلي أموال اليتامى ظلماًويشهد هلذا القول أن اآلية اليت بعدها يف د

^   ]   \  [  Z  Y   X   W  V_    b  a   ̀P)١( .  
حبفظها وبعض  ث عن أموال اليتامى واألمركما جرى قبلها بآيات احلدي

  .)٢(أحكامها
  

مروا فأُ ،الذين جيلسون إىل املريض فيأمروه أن يتصدق مباله حىت جيحف بورثته: املراد
  .فال يضرون م شوا على الورثة كما خيشوا على أوالدهمأن خي

، )٣(ابن عباس، وسعيد بن جبري، وجماهد، والضحاك، وقتادة، والسديوبه قال 
مقاتل بن سليمان، والطربي، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاين، والبغوي، و

  .)٤(والرازي
  . )٥(وهو قول مجهور املفسرين

;   Q : هللا قبلهاواستدل له الطربي بقول ا   :  9  8  7   6

  C     B  A  @  ?  >  =  <P وهذه )٦(وهي يف قسمة الوصية ،
فإحلاق حكمه حبكم ما قبله أوىل مع اشتباه :" اآلية متممة هلا يف احلديث عن الوصية، قال

  .)١("غري مشبه معانيهما من صرف حكمه إىل غريه مبا هو له

                               
  .٢/٢٢٢: ، تفسري القرآن العظيم٥/٣٥: اجلامع ألحكام القرآن: وينظر)  ١(
 .٣/١٩٧٣: تفسري الرازي: ينظر)  ٢(

 .٣/٨٧٧: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٣٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

، الوجيز يف تفسري الكتاب ١/٣٠٩: ، حبر العلوم٤/٣٣٧: ، تفسري الطربي١/٢١٧: تفسري مقاتل: ينظر)  ٤(
  .٣/١٩٧٣: ، تفسري الرازي١/٤٨٣: ، معامل الترتيل١/٤٠٠: ، تفسري السمعاين١/٢٥٤: العزيز

  .٣/٢٦٣: تفسري الثعليب: ينظر)  ٥(
 .٢/١٤: زاد املسري: ينظر. وأكثر العلماء على أا يف قسمة املرياث بعد موت املورث)  ٦(

  .٤/٣٣٨: تفسري الطربي)  ١(
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 من الوصية ألقاربه وهمينع ناملوصي أ يي حلاضر: ، فاملرادبعكس القول الثاين

فقيل هلم ، فيتضرر بذلك أقاربه واملساكني، ه باالقتصار على ولدهووأن يأمر واملساكني،
فكذلك فسددوا القول يف ؛سرون بأن حيسن إليهمكما كنتم ختشون على ذريتكم وت 

   .مواتقوا اهللا يف ضره األقارب،جهة املساكني و
  . )٢(، وحضرمي)١(مقسم قولوهو 

ويشهد له أن اآلية اليت قبله يف احلث على إعطاء ذوي القرىب واليتامى واملساكني من 
املرياث إذا حضروا القسمة، وهذه يف احلث على ما قبل ذلك، وهو الوصية هلم، وي عن 

   .منع املوصي عن ذلك، فهي متممة ملا ابتدأ اهللا به من اإلحسان إليهم
 

  .األقوال كلها حمتملة، وهلا ما يؤيدها فالقول األول يشهد له ما ذكروه
والقول الثاين يؤيده ما قال الطربي، وسواء كانت اآلية اليت استدل ا يف قسمة 

فموضوعها يف املال بعد الوفاة وصية أو  ،الوصية أم املرياث، فداللتها على القول باقية
ء ذوي القرىب واليتامى واملساكني ومراعاة حاهلم ى عن ضده، إرثاً، فكأنه ملا أمر بإعطا

  .وهو مراعام عند الوصية وإغفال الورثة
  .والقول الثالث يؤيده ما ذكرت سابقاً

  .)١(فاألقوال كلها حمتملة، ولذا محلها بعض املفسرين على العموم
قد جاءت هذه اآلية لكن يشهد للقولني الثاين والثالث السياق القريب سباقاً وحلاقاً ف

                               
)١  (مأو ابنجرة قسم بن ب بن عباس اويقال له موىل  ،موىل عبد اهللا بن احلارث ،أبو القاسم النخعي، جدةن

وقاتل أهل  ،شهد فتح مصر ،وبايع معاذاً باليمن > أسلم يف حياة النيب، صدوق وكان يرسل ،للزومه له
  .مات سنة إحدى ومائة ، أخرج له البخاري وغريه،الردة

  .٦/٢٠٤: ، اإلصابة٥٤٥: ، التقريب٢/٧٣٣: ة واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداداهلداي: ينظر      
 .٢/١٣: احملرر الوجيز: ، وينظر٤/٣٣٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
  .٢/٩٣: ، وهو ظاهر كالم اجلصاص يف أحكام القرآن١/٣٥٣: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ١(
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  .وسط اآليات املعنية باملرياث والوصية
مشعر أا فيما يقوله حاضري  Q     R  Q  P  O  NP وختم اآلية بقوله 

فليتقوا اهللا وليفعلوا فعالً : الوصية للموصي؛ إذ لو كان املراد حفظ مال األيتام لقال
Q       R سديداً، فلما ختم اآلية بـ    Q  PP ا يف القول ال الفعلدلّ على أ.  

وهلذا فالقوالن الثاين والثالث أقرب واهللا أعلم، وعموم ألفاظ اآلية يشملهما مع 
  .اختالفهما حبسب اختالف أحوال ورثة املوصي؛ فكأن العموم مراد ليشمل احلالني

بل الناس  ؛رد واحد منهما يف كل الناسوهذان القوالن ال يطّ : "قال ابن عطية
وذلك أن الرجل إذا ترك  ،ولآلخر القول الثاين ،الواحد حدمها القولصنفان يصلح أل

 ،أن يندب إىل الوصية وحيمل على أن يقدم لنفسه حسن ورثة مستقلني بأنفسهم أغنياء
د فإن أجره يف قص ؛ني حسن أن يندب إىل الترك هلم واالحتياطوإذا ترك ورثة ضعفاء مقلّ
  . )١("هو الضعف فيجب أن ميال معه إمنا ىفاملراع ،ذلك كأجره يف املساكني

 

                               
 .٥/٣٦: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر. وهذا التفصيل صحيح: لقرطيب، قال ا٢/١٣: احملرر الوجيز)  ١(
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:  معىنQ ̂  ]   \  [  ZP يف قول اهللا تعاىل:  Q  V  U  T

^  ]   \  [  Z  Y  X  W_    b  a  ̀P.  
  

  : ا فقالممنه األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أكلهم ملال اليتامى يؤول إىل دخوهلم النار  :أي" 

  . )١("النار يف جهنميأكلون  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .، فهم يأكلون ما يصريون به إىل النارأكلهم ملال اليتامى يؤول إىل دخوهلم النار: أي

وهو قول النحاس، والثعليب، والواحدي، والراغب األصفهاين، والزخمشري، 
  . )٢(والسيوطي، والشوكاين

تقول للشيء  والعرب ،كان ما يأكلون يؤديهم إىل النار كانوا مبرتلة من يأكل النارملا 
  . )٣(أي يؤدي إليه،هذا املوت: ا كذا ملا يؤدى إليه، مثل قوهلمهذ: الذي يؤدى إىل الشيء
  

  .أم يأكلون النار حقيقة يوم القيامة
مقاتل بن سليمان، والطربي، و ،)٥()٤(السدي، وعبيد اهللا بن أيب جعفر قولوهذا 

                               
 .١/١٨٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، ١/٢٥٤: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٣/٢٦٣: ، تفسري الثعليب١/١٩٣: معاين القرآن: ينظر ) ٢(

 .١/٥٤١: القدير، فتح ٧٨: ، تفسري اجلاللني١/٣٦٧: ، الكشاف٢٩: املفردات يف غريب القرآن
 .٣/٢٦٣: ، تفسري الثعليب١/١٩٣: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٣(
، عامل فقيه عابد زاهد، أخرج له البخاري وغريه، عبيد اهللا بن أيب جعفر القرشي األموي موالهم املصري  )٤(

  .١٠٢: ، وقيل١٠٦تويف سنة 
  . ٧/٢٩٧: ، لسان امليزان١/١٣٦: ، تذكرة احلفاظ٢/٨٩٤: التعديل والتجريح: ينظر      

 .٣/٨٧٩: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٣٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
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  . )١(وابن كثري
 

  :الراجح هو القول الثاين لوجهني
  .)٢(األصل محل الكالم على احلقيقة، وال يعدل به عنها وله فيها حممل صحيح: األول
ذكر صور العذاب بالتفصيل أوقع يف النفس، وأبلغ يف التأثري، وأشد يف التنفري :  الثاين

احدة جمملة هي دخول النار، وله أمثلة يف نصوص الشريعة، منها قوله من ذكر صورة و
\  Q : تعاىل   [   Z  Y   X     W  V   U  T  S   R

i   h   g   f   e   d   c   b  a    `  _   ^  ]j    l   k
  s  r         q  p  o  n  mP ]وقوله تعاىل] ٣٥ – ٣٤: التوبة:  Q   Ä

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç   Æ  Å  ÏÐ  Ô           Ó  Ò  ÑÕ    Ù   Ø   ×   Ö
Û  ÚÜ   P ]قال قال   طمن حديث أيب هريرة وقد ثبت يف الصحيح  ] ١٨٠: آل عمران
 رسول اللَّه>  : " انتبِيبله ز عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز دؤالًا فلم ياهللا م اهمن آت

امييوم الْق قُهطَوةَ يلَا هذه الْآيت ثُم كزأنا كَن الُكيقول أنا م هقَيدنِي بِشعي هيتزِمهذُ بِلأْخي ة
QÌ  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   ÄP ةرِ الْآيبالتطويق  <ففسره  )٣("إىل آخ

  .، واهللا تعاىل أعلم)٤(احلقيقي

                               
، وكالم القرطيب ٢/٢٢٣: ، تفسري القرآن العظيم٤/٣٣٩: ، تفسري الطربي١/٢١٧: تفسري مقاتل: ينظر  )١(

 .٣/١٨٧: ، البحر احمليط٥/٣٦: اجلامع ألحكام القرآن: وأيب حيان حيتمله، ينظر
 .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح: يف تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٢(
 ).٤٢٨٩رقم(  ٤/١٦٦٣: أخرجه البخاري)  ٣(
ومثله ما جاء يف عذاب املسبل، والزاين، ومن يكذب الكذبة فتبلغ اآلفاق وحنوهم؛ إذ من عذام أن )  ٤(

يم ظلماً بأكل النار يعذّبوا بعذاب خاص فيما عصوا اهللا فيه من جوارحهم، وهنا يعذب آكل مال اليت
  . حقيقة يوم القيامة

كما قال ابن عطية  - على أي وجه كان ألنه وعبر باألكل وإن كان يشمل االنتفاع مبال اليتيم ظلماً       
 .هو املقصود وبه أكثر اإلتالف لألشياء  - ٢/١٤: يف تفسريه
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§      ¥¤Q  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z  :قال اهللا تعاىل     ¦

±    °  ¯  ®   ¬  «    ª    ©  ¨²  ´   ³µ    ¶
   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   ¹            ¸P.  

 
 معىنQ  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }P.  

  

  :فقال منها األول ورجحثالثة أقوال يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
اجلاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن  كانوا يف( :قال ابن عباس" 

 ،ا منعوها التزوجووإن شاؤ ،جوها من غريهما زوووإن شاؤ ،ا تزوجها أحدهموشاؤ
ثن عن ورفمعىن اآلية على هذا ال حيل لكم أن جتعلوا النساء ي ،)١()فرتلت اآلية يف ذلك

  .الرجال كما يورث املال
ميسكون املرأة يف العصمة لريثوا ماهلا من غري غبطة  اخلطاب لألزواج الذين :وقيل

  .ا
  . )٢("ام من التزوج لريثوهن دون الزوجاخلطاب لألولياء الذين مينعون ولي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
   .الث املورثن عن الرجال كما يوري ال حيل لكم أن جتعلوا النساء: أي

وعمرو بن دينار،  وهو قول ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، والضحاك، واحلسن،

                               
 ).٤٣٠٣رقم ( ٤/١٦٧٠: أخرجه البخاري)  ١(

القول األول حيث ذكر قول من يقتدى به من جزي ، رجح ابن ١/١٨٣: رتيلالتسهيل لعلوم الت)  ٢(
  .الفصل األول: الباب األول: ينظر. وقدمه يف الذكر  ،الصحابة
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  .)٢(، ومقسم)١(والسدي، وزيد بن أسلم وابنه، وأيب جملز
، وممن قال به الطربي، والواحدي، والسمعاين،  )٣(وبه قال مجهور املفسرين

دي، وابن والزخمشري، وابن القيم، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، والسع
  .)٤(عاشور

  . )٥(واستدلوا بسبب الرتول اآلنف ذكره عن ابن عباس
ينتقل إىل  موروثاً حق الزوجية حقاً جعل ملا كان يصنع يف اجلاهلية من منعفاآلية 

 ،ثهمشبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مور هذه كانتفقد  ،الوارث كسائر حقوقه
بل إذا مات الزوج  ؛ة ال تنتقل باملرياث إىل الوارثفأبطل اهللا ذلك وحكم بأن الزوجي

كاملال فينتقل  النكاحليس ف ،أحد نكاحها يرث ، وملكانت املرأة أحق بنفسها
  .)٦(باملرياث

 ،كانت هذه السرية يف األنصار الزمة : "قال ابن عطية عن هذه العادة اجلاهلية
  . )٧("وكانت يف قريش مباحة مع التراضي

  
  .اخلطاب لألزواج الذين ميسكون املرأة يف العصمة لريثوا ماهلا من غري غبطة ا

                               
يروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس  ثقة فقيه عابد، إمامالبصري،  الحق بن محيد السدوسي :زلَجبو مأ)  ١(

  .١٠٦تويف سنة  ،رضي اهللا عنهم
  .٢/٣٥٩: ، الكاشف٣/٢٣٦: ، األنساب٣/١١٢: حلية األولياء: ينظر      
 .٣/٩٠٢: ، تفسري ابن أيب حامت٦١١: ، تفسري ابن املنذر٤/٣٧٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٦: زاد املسري: ينظر)  ٣(
، ١/٤٠٩: اين، تفسري السمع١/٢٥٧: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٤/٣٧٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

، فتح ٢/١١٣: ، إرشاد العقل السليم٨٠: ، تفسري اجلاللني١/٢٦٩: ، بدائع التفسري١/٣٨٦: الكشاف
، مع جتويز ابن عاشور للقولني ٤/٦٧: ، التحرير والتنوير١/٢٩٢: ، تفسري السعدي١/٥٥٥: القدير
 .التاليني

 .١/٥٥٥: فتح القدير: ينظر)  ٥(
 .٤/٣٨٠: ، تفسري الطربي١/٢٦٩: بدائع التفسري: ينظر)  ٦(
 .٢/٢٦: احملرر الوجيز)  ٧(
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  .فاملوروث املال ال املرأة نفسها
  . )١(، وجوزه ابن عاشور ذكره قوالً يف اآلية ابن عطية، والقرطيب، وأبو حيان

  . )٢("فيه تعسف ظاهر، مع خمالفته لسبب نزول اآلية" وضعفه الشوكاين؛ إذ 
   

م من التزوجاخلطاب لألولياء الذين مينعون وليا لريثوهن دون الزوج نحىت ميت.  
  .فاملوروث كذلك املال ال املرأة نفسها

، وأبو السعود، وجوزه ابن  ذكره قوالً يف اآلية الزخمشري، وابن عطية، ، وأبو حيان
  . )٣(عاشور

مات وترك جارية ألقى عليها محيمه  كان الرجل إذا: " وروي عن ابن عباس أنه قال
وإن كانت قبيحة حبسها حىت متوت  ،فإن كانت مجيلة تزوجها ،ثوبه فمنعها من الناس

وقوله قريب من القول األول، فالويل هو قريب الزوج ال وليها من أهلها، فهو   )٤("فريثها
ا، فوراثته يرث حق الزواج ا إن شاء تزوجها، وإن شاء أمسكها حىت متوت فريث ماهل

  .ملاهلا فرع عن وراثته حلق الزواج ا
 

وعليه مجهور املفسرين، بدليل سبب جزي هو القول األول الذي رجحه ابن الراجح 
  .واهللا تعاىل أعلم. الرتول الصحيح؛ فإنه موضح للمقصود

 

                               
: ، التحرير والتنوير٣/٢١١: ، البحر احمليط٥/٦٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٦: احملرر الوجيز: ينظر)  ١(

٤/٦٨. 
 .١/٥٥٥: فتح القدير)  ٢(
، ٢/١١٣: عقل السليم، إرشاد ال٣/٢١١: ، البحر احمليط٢/٢٦: ، احملرر الوجيز١/٣٨٦: الكشاف: ينظر ) ٣(

 .٤/٦٨: التحرير والتنوير
 .٢/٢٦: احملرر الوجيز: ، وينظر٣/٩٠٢: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٣٨٠: تفسري الطربي)  ٤(
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  املراد بقولهQ   Á  À  ¿  ¾  ½P  .  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
ل اهللا اخلري يف ـفعسى أن جيع ، هـإن كرهتم النساء لوجه فاصربوا علي :معناها" 

  .وجه آخر
  .اخلري الكثري الولد :وقيل

 رك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاًفال ي:  <وهذا معىن قوله  ،واألحسن العموم 
  . )١("رضي آخر

  

  :الدراسة
  

  .فعسى أن جيعل اهللا اخلري يف وجه آخر ،إن كرهتم النساء لوجه فاصربوا عليه
فاآلية مل تحدد اخلري بنوع معين، فقد جيعل اهللا له فيها خرياً من ولد صاحل، أو يبدل 

  . الكره حمبة ورغبة فتكون سبباً لسعادته، أو غري ذلك من أنواع اخلري
من العلماء يف اآلية كالشافعي، والطربي، والزخمشري، وابن وهو ظاهر عبارات كثري 

عطية، وابن العريب، والقرطيب، والنيسابوري، وأيب حيان، وابن كثري، والشوكاين، 
  . )٢(واأللوسي، والسعدي، وابن عاشور

 ،إذ قد تكره النفوس ما يف عاقبته خري ؛وهذه حكمة عظيمة : "قال ابن عاشور
وبعضه قد علم اهللا أنّ  ،ما فيه من اخلري عند غوص الرأي  معرفةفبعضه ميكن التوصل إىل

ر وتغلغل الرأي اإلرشاد إىل إعماق النظ واملقصود من هذا... مل يظهر للناس لكنهفيه خرياً 
                               

 .وسيأيت ختريج احلديث. ١/١٨٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: احملرر الوجيز، ١/٣٧٦: ، الكشاف٤/٣٨٦: ، تفسري الطربي١/٢١٥: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٢(

، غرائب القرآن ورغائب ٥/٦٥: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٨٥: ، أحكام القرآن البن العريب٢/٢٨
، روح ١/٥٥٦: ، فتح القدير٢/٢٤٣: ، تفسري القرآن العظيم٣/٢١٤: ، البحر احمليط٢/٣٧٦: الفرقان
  .  ٤/٧١: ، التحرير والتنوير١/٢٩٣: ، تفسري السعدي٤/٢٤٣: املعاين



 

 
 

 

 

  338 
 

هوات إىل ما يف األفعال وال مبيل الش ،وعدم االغترار بالبوارق الظاهرة، يف عواقب األشياء
خفايا ، فيتحقّق سالمة حسن الظاهر من سوء سبار الرأيمن مالئم، حتى يسربه مب

  .  )١("الباطن
إن  ةلَا يفْرك مؤمن مؤمن" <أيب هريرةَ قال قال رسول اللَّه ويف احلديث الصحيح عن 
رلُقًا رضى منها آخمنها خ ٢("كَرِه( .  

ثال أمر اهللا وقبول من ذلك امتف ،وقد مثّل السعدي لبعض أنواع اخلري احلاصل بالصرب
ومنها أن إجباره نفسه مع عدم حمبته هلا فيه جماهدة  ،اليت فيها سعادة الدنيا واآلخرة وصيته
ورمبا أن الكراهة تزول وختلفها احملبة كما هو الواقع يف  ،والتخلق باألخالق اجلميلة النفس
وهذا كله مع  : قال، مثنفع والديه يف الدنيا واآلخرة صاحلاً ورمبا رزق منها ولداً ،ذلك

.)٣( روعدم احملذو، اإلمكان يف اإلمساك 
  

  . الصاحل الولد :اخلري الكثري
  . )٥(السعود ، والواحدي، والسيوطي، وأيب )٤(ابن عباس، والسدي قولوهو 

   
رياً عل اهللا يف تلك املفارقة هلن خجي فقد ،إن كرهتموهن ورغبتم يف فراقهن: املعىن

  . كثرياً تتزوج غريه فيجعل اهللا له فيها خرياًن وذلك بأ ،كثرياً
فيجعل اهللا له فيها  ،عسى أن يطلقها فتتزوج غريه: " وهو مروي عن احلسن، قال

  .)١("كثرياً خرياً
                               

 .  ٤/٧١: التحرير والتنوير  )١(
البغض : الفَرك: قال بعضهم. أي ال يبغض: ال يفرك: وقوله). ١٤٦٩رقم ( ٢/١٠٩١: أخرجه مسلم  )٢(

 .٤/٨٠: ، والديباج على مسلم٢/١٥١: مشارق األنوار على صحاح اآلثار: ينظر. بني الزوجني خاصة
 .١/٢٩٣: تفسري السعدي)  ٣(
 .١/٤٦٦: النكت والعيون: وينظر. ٣/٩٠٥: ، تفسري ابن أيب حامت٤/٢٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
 .٢/١١٤: ، إرشاد العقل السليم٨٠: ، تفسري اجلاللني١/٢٥٧: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٥(
 .لعبد بن محيد ٤/٢٩٢: عزاه السيوطي يف الدر املنثور)  ١(
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̂   _   `  Qa : وذلك كقوله تعاىل  ]    \  [b    f   e  d  c

  gP ]١(]١٣٠: النساء( .  
 ،االستمرار على الصحبةو الصرب على ثاحل سياق اآلية يف ألن ؛بعيدوتعقِّب بأنه 

  . )٢(؟فكيف يريد بذلك املفارقة
 

الراجح هو القول األول؛ فإن اهللا مل يعين خرياً دون آخر، ويحمل القول الثاين على 
  .التمثيل

  .)٣(صروهو على سبيل التمثيل ال احل: قال أبو حيان يف التعليق على القول الثاين
 -ال تفسرياً لآلية-وما تعقّب به القول الثالث وجيه، فالسياق يرده، لكن معناه بذاته 

صحيح، فينبغي للزوج أن يصرب وال يتعجل بالطالق فعسى أن يكره شيئاً وجيعل اهللا فيه 
خرياً كثرياً، فإن شق عليه الصرب، وغلب على ظنه عدم الوفاق، وخشي من وقوع مفاسد 

يف الواجبات الزوجية، واإلخالل بإعفاف نفسه وزوجه، ونشوء األبناء على  كالتقصري
املشاكل واخلصام فقد جعل اهللا له يف الطالق خمرجاً، ووعد كالً منهما بأن يغنيه من 
فضله كما يف آية النساء اآلنفة، واهللا واسع الفضل، حكيم بتشريعه للطالق، واهللا تعاىل 

 .أعلم وأحكم

                               
 .٤/٢٠٢٠: تفسري الرازي: ينظر)  ١(
 .٣/٢١٤: ، البحر احمليط٤/٢٠٢٠: تفسري الرازي :ينظر)  ٢(
  .٣/٢١٤: البحر احمليط)  ٣(
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 اإلحكام يف اآليةالنسخ و.    
*  Q  :قال اهللا تعاىل   )  (   '   &  %   $  #  "   !

-   ,  +.    3  2  1   0    /P.  
  

  :الثالث منها ورجحثالثة أقوال يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
¼   ½Q اآلية منسوخة بقوله يف البقرة  أن :األول    »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة.[    
  .خة ناس أا :الثاين 

ومنعها على  ،فإن جواز الفدية على وجه ؛والصحيح أا غري ناسخة وال منسوخة
  .)١(فال تعارض وال نسخ ،وجه

  

  :الدراسة
  :اختلف يف املسألة على أقوال

  
¼   ½Q يف البقرة  تعاىل هذه اآلية منسوخة بقوله   »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة.[ 

  . )٢(ابن زيد قولوهو 
٣(ه ابن عطية من شواذ األقوالوعد( . 

  
   .اآلية حمكمة، وهي ناسخة آلية البقرة

، وحكاه قوالً )٥(، رواه عنه الطربي وابن اجلوزي )٤(وهو قول بكر بن عبد اهللا املزين
                               

 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
 .٤/٣٩٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٢/٣٠: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
ممن و ،ل الفضل يف الدينمن املتعبدين وأه ،ثقة ثبت جليل ،أبو عبد اهللا البصري، بكر بن عبد اهللا املزين)  ٤(

 . ١٢٧: ، التقريب٩٠: مشاهري علماء األمصار: ينظر.  مات سنة ست ومائة ،لزم التواضع الشديد
  .٨٨: ، نواسخ القرآن٢/٥٦٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
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له عدد من العلماء كالنحاس، واجلصاص، وابن عبد الرب، والقرطيب، وأيب حيان، فريى أا 
البقرة، وال جيوز أن يأخذ الرجل من زوجته شيئاً مما آتاها إذا أرادت  ناسخة آلية

   .)١(اخللع
هذا قول شاذ خارج عن  : "وضعف قوله واعتبِر من شواذ األقوال، قال النحاس

  .)٢("وليس إحدى اآليتني رافعة لألخرى فيقع النسخ ،اإلمجاع
  .  )٣("السلف نة واتفاقه ظاهر الكتاب والسوهو قول شاذ يرد: " وقال اجلصاص
مجاع األمة على إجازة الفدية ، وبأن املعىن املقترن إقوله ب وضعف: " وقال أبو حيان

  .)٤("بآية الفدية غري املعىن الذي يف آية إرادة االستبدال
العلماء على إجازة اخللع بالصداق الذي أصدقها وحكى ابن عبد الرب كذلك إمجاع 

إذا مل يكن ماًضر ٥(وخافا أال يقيما حدود اهللا ،ا(.  
   

  .غري ناسخة وال منسوخةاآلية حمكمة، وهي 
، )٦(وهو قول الطربي، والنحاس، وابن عطية، وابن العريب، والشوكاين، وابن عاشور

  .)٧(وهو ظاهر صنيع كثري من املفسرين
وال  ، نشوز منهامن غري زوجته إذا أراد طالقللرجل  فهذه اآلية تبني أنه ال جيوز

، وآية البقرة تبني أنه جيوز أخذ املال مقابل اخللع إذا مما آتاها ئاًشي أن يأخذ ريبة أتت ا
                               

، ٢٣/٣٧٥: ، التمهيد١/٤٧٤: ، أحكام القرآن للجصاص٢٢٧: الناسخ واملنسوخ للنحاس: ينظر)  ١(
 .٣/٢١٥: ، البحر احمليط٥/٦٧: م القرآناجلامع ألحكا

 .٢٢٧: الناسخ واملنسوخ للنحاس)  ٢(
 .١/٤٧٤: أحكام القرآن للجصاص)  ٣(
 .٢/٢٠٩: البحر احمليط)  ٤(
 .اخللع على أكثر مما أعطاها وإمنا وقع اخلالف يف. ٢٣/٣٦٨: التمهيد: ينظر  )٥(
، أحكام القرآن ٢/٣٠: ، احملرر الوجيز٢٢٧: حاس، الناسخ واملنسوخ للن٤/٣٩٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(

  . ٤/٧٤: ، التحرير والتنوير١/٥٥٦: ، فتح القدير٥/٦٧: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٣٨٩: البن العريب
كالواحدي، والسمعاين، والبغوي، والزخمشري، والرازي، وابن كثري، والسيوطي، وغريهم، فإم قرروا   )٧(

 .فيها ناسخاً أو منسوخاً معىن اآلية ومل يذكروا أن
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  .)١(كانت املرأة هي املريدة للطالق وكان النشوز من قبلها، فال نسخ وال تعارض
 

وجه مستقل هو القول األخري؛ إذ ال تعارض بني اآليتني، وكل آية حتمل على  الراجح
  .وال يصار إىل القول بالنسخ مع إمكان اجلمع -كما سبق بيانه آنفاً-

وإذا كان ذلك  ،وليس يف حكم إحدى اآليتني نفي حكم األخرى: " قال الطربي
كذلك مل جيز أن حيكم إلحدامها بأا ناسخة ولألخرى بأا منسوخة إال حبجة جيب 

  . )٢("التسليم هلا
 ،وبه يتم البيان ،واجلمع ممكن ،ا يكون النسخ عند تعذر اجلمعإمن: " وقال ابن العريب

  .، واهللا تعاىل أعلم )٣("وتستمر يف سبلها األحكام
 

                               
  .٨٩: ، نواسخ القرآن٤/٣٩٢: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٤/٣٩٢: تفسري الطربي)  ٢(
 .١/٣٨٩: أحكام القرآن البن العريب)  ٣(
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  املراد ـبQ J  I  H  GP  يف اآلية.  
QJ  :قال اهللا تعاىل   I  H  G  F   E  D  C   B  A  @K        L

  R   Q   P    O  N  MP.  
  

  : منهما فقال األول ورجح يف املسألة، قولني /جزي ذكر ابن 
عنه فال تؤاخذون  اة من ذلك وانقطع باإلسالم فقد عفأي إال ما فعلتم يف اجلاهلي" 

Q   H  Gبعد قوله  ]٢٣: النساء[   Q   ª  ©     ¨  §     ¦Pويدل على هذا قوله  ،به

J  IP ك :قال ابن عباس ،يف املرأة األخرى يف اجلمع بني األختنيم انت العرب حتر
   .كل ما حرمته الشريعة إال امرأة األب واجلمع بني األختني

فاملعىن املبالغة  ،وذلك غري ممكن ،املعىن إال ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم :وقيل
  . )١("يف التحرمي

  

  :الدراسة
  

  .عنه فال تؤاخذون به افعلتم يف اجلاهلية من ذلك فقد عفإال ما : أي
   و قول الطربي، واجلصاص، والواحدي، وابن العريب، والرازي، واخلازن، وه

  . )٢(ونظام الدين النيسابوري، وأيب حيان، والسيوطي
على أن املراد بيان العفو عما مضى بقوله تعاىل يف اآلية اليت تليها جزي واستدل ابن 

Q¤  £  ¢    ¡       �   ~   }  |¥       ª   ©     ¨  §     ¦P فختها م

                               
، وابن املنذر يف ٤/٣٩٣: ، وقول ابن عباس أخرجه الطربي يف التفسري١/١٨٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .٦١٨: التفسري
: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/١٥٣: ، أحكام القرآن للجصاص٤/٣٩٣: تفسري الطربي: ظرين)  ٢(

، ١/٥٠١: ، لباب التأويل٤/٢٠٢٩: ، تفسري الرازي١/٣٩٠: ، أحكام القرآن البن العريب١/٢٥٨
  .٨١: ، تفسري اجلاللني٣/٢١٧: ، البحر احمليط٢/٣٨٠: غرائب القرآن ورغائب الفرقان
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  .بذكر املغفرة والرمحة
  .  )١(فما سلف فهو معفو عنه ال أم مقَرون على االستمرار عليه

  
فال حيل  فانكحوه إن أمكنكم أي إال من مات من أزواج آبائكم،: إال ما قد سلف

  .فاملعىن املبالغة يف التحرمي ،وذلك غري ممكن لكم غريه،
  . )٢(أيب السعود، واأللوسيوهو وقول الزخمشري، و

 Qo  n  m  l  k  jP ، ونظريه  فاملراد التعليق باحملال مبالغة يف التحرمي
  . )٣(]٤٠: األعراف[

 .  )٤(وتعقبه ابن عاشور بأنه وجه بعيد يف آيات التشريع
 

  :هو القول األول لوجوه   - واهللا أعلم  –الراجح 
  . يف اآلية الثانيةزي جللقرينة اليت ذكرها ابن  :األول
ألنه املعىن املتبادر للذهن، خبالف القول الثاين فإنه ال يكاد يتبادر للذهن،  :الثاين

فاملقام مقام بيان وتشريع ال مقام حتد وتعجيز، ولو ورد هذا األسلوب يف سياق حماجة 
  .املعاندين لكان للمعىن الثاين وجه

  .ىن اآليتأنه أغزر فائدة؛ إذ يفيد املع :الثالث
فاملراد من هذه اجلملة بيان عفو اهللا عن ما سلف من هذا النكاح، ومن عفوه ورمحته 
بعباده أن األوالد واملواريث وحنوها املبنية على هذا النكاح فيما سلف صحيحة، فلم يبطل 

عنها، واهم عن هذا النكاح  ا النكاح من أنساب؛ بل أقرها وعفااهللا ما ترتب على هذ
  . أو استدامة؛ فإن اهللا ال يقر االستمرار على ما كان فاحشة ومقتاًابتداء 

                               
  .٢/١٥٣: ، أحكام القرآن للجصاص٤/٣٩٣: فسري الطربيت: ينظر)  ١(
 .٤/٢٤٨: ، روح املعاين٢/١١٥: ، إرشاد العقل السليم١/٣٧٨: الكشاف)  ٢(
  .املراجع السابقة: ينظر)  ٣(
 .٤/٧٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(



 

 
 

 

 

  345 
 

ومن شواهد عدم اإلقرار على النكاح احملرم يف اإلسالم ما جاء يف حديث ابن عمر 
ه فَأَمر ،وأَسلَمن معه ،أَسلَم غَيالَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة يف الْجاهلية" :قال

  .فنهاه عن االستمرار على نكاح ما زاد عن األربع )١("أَنْ يختار منهن أَربعاً <النيب 
م كل ما حرمته الشريعة إال كانت العرب حتر" :رضي اهللا عنهما ابن عباسوقول 
Q J  Iيكشف احلكمة من قوله " واجلمع بني األختني ،امرأة األب   H  GP    يف

  .ائر احملرمات يف النكاح، فإنه ذكرها ليفيد هذا املعىناملوضعني خبالف س
أفاد ذلك أن وطأهن  ،ملا ى سبحانه عن نكاح منكوحات اآلباء: " قال ابن القيم

فال يترتب عليه أحكام النكاح  بل ال يكون إال سفاحاً ؛البتة بعد التحرمي ال يكون نكاحاً
       وليس هذا حكم  ،ولد زنية بل الولد فيه يكون ،من ثبوت الفراش وحلوق النسب

االستثناء فائدة  فأفاد ،فيه والنسب الحق فإن الفراش كان ثابتاً ؛ما سلف قبل التحرمي
ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحرمي ثابت النسب وليس ولد  وهي أن ،جليلة عظيمة

 .)٢("زنا

                               
: بن حبان، وا٢/١٤: ، وأمحد١٩٢٨رقم  ١/٦٢٨: ، وابن ماجه١١٢٨رقم  ٣/٤٣٥: أخرجه الترمذي)  ١(

، وقال ابن كثري يف تفسريه ٢/٢٠٩: ، واحلاكم يف املستدرك٧/١٤٩: ، والبيهقي يف الكربى٩/٤٦٣
 .رجاله ثقات على شرط الصحيحني: عن إسناد أمحد) ٢/٢١١(

 . ٤/٧٥: التحرير والتنوير: ينظر. ، و ذكر حنوه ابن عاشور٣/٥٧٥: بدائع الفوائد)  ٢(
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  املراد بقولهQ@  ?  >  =     <  ;  :P  .  
)  Q :اىلقال اهللا تع   '  &   %  $   #   ")   ,  +  *-    .

8   7  6  5        4  3   2   1  0  /9    =      <  ;   :

@  ?   >A  J  I   H  G  F  E    D  C   BK         N   M  L

  Q   P   OP.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء  معناها إذا :قال ابن عباس وغريه" 
  . وهو الصداق كامالً ،األجر

يف أول  وكان جائزاً ،وهو النكاح إىل أجل من غري مرياث ،إا يف نكاح املتعة :وقيل
  . )١("م عند مجهور العلماءرمث ح ،اإلسالم فرتلت هذه اآلية يف وجوب الصداق فيه

  

  :الدراسة
  :آلية هل املراد ا النكاح املعروف أو نكاح املتعة على قولنياختلف املفسرون يف ا

  
فقد  اتزوجتم بالاستمتع االستمتاع بالنساء يف النكاح املعروف، واملعىن إذا: املراد

  . وهو الصداق كامالً ،وجب إعطاء األجر
 ،)٣(بن زيدابن عباس، وجماهد، واحلسن، وا ، وممن قال به )٢(وهو قول مجهور العلماء

                               
القول األول حيث ذكر قول من يقتدى به من جزي رجح ابن و .١/١٨٧: يلالتسهيل لعلوم الترت)  ١(

 .الفصل األول: الباب األول: ينظر. وقدمه يف الذكر  ،الصحابة

  .٤/٢٠٥١: ، تفسري الرازي٢/٣٥: زاد املسري: ينظر)  ٢(
ابن أيب  ، تفسري٦٤١: ، تفسري ابن املنذر٥/١٧: ، تفسري الطربي١/١٥٤: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٣(

 .٣/٩١٩: حامت



 

 
 

 

 

  347 
 

  الطربي، والزجاج، والنحاس، واجلصاص، والواحدي، وابن العريب، وابن اجلوزي، و
  . )١(وابن كثري، والسيوطي، واأللوسي، والسعدي، والشنقيطي

مث نكحها مرة واحدة فقد وجب  املرأة، إذا تزوج الرجل منكم: " قال ابن عباس
 Qv  u  t   sP ه ـو قولـوه ،و النكاحـواالستمتاع ه ، صداقها كله

  .)٢(]"٤: النساء[
فاملراد االستمتاع باملرأة بالنكاح املعروف، فإذا استمتع الرجل بزوجته باجلماع أو 

  .فقد وجب هلا الصداق كامالً -على خالف  –بالدخول ا 
  :واستدلوا هلذا القول بأدلة، من أحسنها ما قال الشنقيطي يف تفسريه

وهذا  ،عطوهن مهورهن يف مقابلة ذلكأباملنكوحات فكما أنكم تستمتعون  :يعين " 
Q  8    7  6  5  4 : املعىن تدل له آيات من كتاب اهللا كقوله تعاىل 

:  9P ]٢١: النساء[  ح بأنه سبب الستحقاق الصداق فإفضاء بعضهم إىل بعض املصر
:  وقوله Q  =     <  ;  :P: هو بعينه االستمتاع املذكور هنا يف قوله  كامالً

Qv  u   t    sP ]وقوله  ]٤: النساء : Q  ¦    ¥   ¤    £   ¢   ¡   �

§P  يدل داللة  وسياق اآلية ...تعةفاآلية يف عقد النكاح ال يف نكاح امل  ]٢٢٩: البقرة[اآلية
اواضحة على أ ألنه تعاىل ذكر احملرمات اليت  ؛ا ال يف نكاح املتعةيف عقد النكاح كما بين

Q  V    U : ه تعاىل ال جيوز نكاحها بقول   T  SP  النساء[ اآليةاخل :

٢٣[  ن أن غري تلك احملرمات حالل بالنكاح بقوله مث بي :Q   3  2  1  0  /  .

8   7  6   5       4 P ا مث بي ن أن من نكحتم منهن واستمتعتم

                               
، ١/٢٠٣: ، معاين القرآن للنحاس٢/٣١: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٥/١٩: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

، أحكام القرآن البن ١/٢٥٩: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/١٨٤: أحكام القرآن للجصاص
، روح ٨٢: ، تفسري اجلاللني٢/٢٥٨: ، تفسري القرآن العظيم٢/٣٥: ، زاد املسري١/٤١٠: العريب
 .١/٢٣٦: ، أضواء البيان١/٢٩٦: ، تفسري السعدي٥/٥: املعاين

  . ٣/٩١٩: ، تفسري ابن أيب حامت٦٤٣: ، تفسري ابن املنذر٥/١٧: تفسري الطربي)  ٢(
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 Q  =     <  ;  :P:لذلك بالفاء على النكاح بقوله يلزمكم أن تعطوها مهرها مرتباً
١("اه واضحاًكما بين(.  

Q   8: واستدل اجلصاص بقوله تعاىل يف اآلية   7  6 P  واإلحصان ال
  .)٢(وال يتناوله هذا االسم طئ باملتعة ال يكون حمصناًاألن الو ؛يكون إال يف نكاح صحيح

  
فإذا  ،أن ينكح امرأة إىل مدة معلومة بشيء معلوم وهونكاح املتعة، : املراد باآلية

وكان  ،وليس بينهما مرياث ،ويستربئ رمحها ،انقضت تلك املدة بانت منه بغري طالق
  . )٣(يف أول اإلسالم فرتلت هذه اآلية يف وجوب الصداق فيه جائزاً

، ونسبه  )٥(مقاتل بن سليمان، و )٤(، والسديأيضاً وجماهد البن عباس قولٌ ووه
  . )٦(القرطيب والشوكاين للجمهور

٧()فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى: (بن كعب وابن عباس وقرأ أيب(.  
   . )٨(مل يصح ذلك عنهما: قال ابن العريب

وغري جائز  ،قراءة خبالف ما جاءت به مصاحف املسلمنيوعلّق عليها الطربي بأا 
لحق يف كتاب اهللا تعاىل شيئاًألحد أن ي عمن ال جيوز  مل يأت به اخلرب القاطع العذر

                               
، معاين القرآن وإعرابه ٥/١٩: تفسري الطربي: بتصرف يسري، وينظر ٢٣٨،  ١/٢٣٦: أضواء البيان)  ١(

 .٥/٥: ، روح املعاين٢/٣٥: ، زاد املسري٢/٣١: اجللزج
 .٢/١٨٦: أحكام القرآن للجصاص  )٢(
 .١/٥٠٦: لباب التأويل: ينظر  )٣(
  .٦٤١: ، تفسري ابن املنذر٥/١٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
  .١/٢٢٤: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(
  .١/٥٦٦ :، فتح القدير٥/٨٥: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٦(
، وعبد بن محيد كما ٥/١٨: ، والطربي يف التفسري١٦٤: قراءة أيب أخرجها ابن أيب داود يف املصاحف)  ٧(

  .٤/٣٢٨: يف الدر املنثور
، وأبو عبيد يف فضائل ٧/٤٩٨: وقراءة ابن عباس أخرجها هوالء ، وأخرجها أيضاً عبد الرزاق يف املصنف     

  .٦٤٢: لتفسري، وابن املنذر يف ا٢/٥٠: القرآن
 .١/٤١٠: أحكام القرآن البن العريب)  ٨(
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  .)١(فهخال
  .)٢(القول بأن اآلية نزلت يف املتعة غلط؛ ألن نظم القرآن يأباه: قال األلوسي
ن يدل على أ Q @  ?  >Pيف اآلية  التعبري بلفظ األجور ولو قيل بأن

 مسى نآفاجلواب أن القر ،؛ ألن الصداق ال يسمى أجراًاملقصود األجرة يف نكاح املتعة
Q  n   هو قوله تعاىلو ،يف موضع ال نزاع فيه الصداق أجراً   m  l  k

  p    oP ]ومثله قوله تعاىل ،مهورهن بال نزاع: أي  ]٢٥: النساء :Q  »

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼P ]أي  ]٥: املائدة :
  .)٣(مهورهن

 
هو القول األول لقوة ما استدلوا به؛ فإن  –واهللا أعلم  –والراجح القوالن حمتمالن، 

Q   3السياق يشهد له، فإنه بعد أن بين احملرمات يف النكاح قال    2   1   0  /  .

8  7  6  5        49  @  ?   >   =      <  ;  : P 
@ Qفقوله    ?   >  =      <   ;   : P  توضيح البتغاء النكاح باملال

 ن تعاىل أنه جيب بعد االستمتاعاوبيان مىت جيب إعطاء الزوجة هذا املال، فبي.  
املتاع يف اللغة كل ما انتفع به فهو متاع، وقوله عز وجل يف غري هذا : "قال الزجاج

ليس مبعىن زوجوهن املُتع، إمنا املعىن ] ٢٣٦: البقرة[ Q¢   ¡  �      £Pاملوضع 
، فداللة لفظ االستمتاع على نكاح املتعة هنا ظنية، واألصل  )٤("أعطوهن ما يستمتعن به

طلق أن ينصرف للزواج املعهود، وصرفه لغريه لداللة ظنية غري سديد؛ فإن يف النكاح إذا أُ
من القواعد املقررة يف التفسري أن محل معاين كالم اهللا على الغالب من أسلوب القرآن 

                               
 .٥/١٨: تفسري الطربي)  ١(
 .٥/٥: روح املعاين  )٢(
 .١/٢٣٦: أضواء البيان)  ٣(
 .٢/٣١: معاين القرآن وإعرابه للزجاج  )٤(
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  . )١(ومعهود استعماله أوىل من اخلروج به عن ذلك
  .)٢(هذه املسألة هذا بالنسبة لداللة اآلية على أي النكاحني؟ وهو املراد من حبث

أما بالنسبة حلكم نكاح املتعة فإنه كان مباحاً بال خالف ، مث حرم، مث أُبيح، مث حرم، 
فأُبيح وحرم مرتني أو أكثر، واستقر األمر على التحرمي، فهو نكاح حمرم عند عامة أهل 

صريح ، ويف حديث سربة اجلهين يف صحيح مسلم الت )٣(العلم، وحكي التحرمي إمجاعاً
أال إِنها حرام : عن الْمتعة، وقال ى رسولَ اللَّه " : بالنهي عنه إىل يوم القيامة، قال

ذْهأْخطَى شيئاً فال يكان أَع نمو ،ةاميمِ الْقوهذا إىل ي كُمموى يوم  : "ويف رواية" من ي
  .عاىل أعلم، واهللا ت )٤("الْفَتحِ عن متعة النساِء

  

                               
  .١/١٧٢: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر)  ١(
ذه املسألة يرى جواز املتعة، فإنه قد يرى أن اآلية يف نكاح لذا ال يلزم أن من يذهب للقول الثاين يف ه  )٢(

املتعة مث يقول بتحرميها ألدلة أخرى، وكذلك العكس، فبحث املفسرين هنا هو يف داللة اآلية ال يف حكم 
 .نكاح املتعة

، شرح الزرقاين على موطأ ٥/٨٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٩/١٧٩: شرح صحيح مسلم للنووي: ينظر)  ٣(
  .٣/١٩٩: الكم

 ).١٤٠٦رقم ( ٢/١٢٠٧: أخرجه مسلم)  ٤(
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:  معىن قراءةQ نصأَح P .  
Q  \  [  Z  :اهللا تعاىل قال   Y      X  W  V   U   T   S   R

a  `    _  ^  ]b  e  d  cf  i    h  gj    l  k

v    u  t  s  r  q  p    o  n  mw    x
¤  £   ¢  ¡  �    ~  }   |   {  z  y¥     ¨    §  ¦

ª  ©«  °  ̄   ®  ¬±   ³  ²   µ     ́P.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف معىن قراءة الفتح،  /جزي ذكر ابن 
  .أسلمن" 

  .)١("تزوجن :وقيل
  

  :الدراسة
  :قراءتان     Q  y P: لقوله تعاىل

بفتح اهلمزة والصاد، وهي قراءة محزة، والكسائي، وخلف،       P أَحصنQ : األوىل
  .وشعبة

  .)٢(بضم اهلمزة وكسر الصاد، وهي قراءة بقية العشرة     Q  y P: الثانية
:وقد اختلف العلماء يف معىن القراءة األوىل قراءة الفتح على قولني 

  
  .أسلمن، فاإلحصان هنا اإلسالم: أي

  .)٣(ابن مسعود، والنخعي، والشعيب قولوهو 

                               
 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .١/٢٦٨: ، البدور الزاهرة٢/١٨٧: النشر: ينظر)  ٢(

 .٢/٢٦١: تفسري القرآن العظيم: ، وينظر٣١، ٥/٢٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
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، وهو )١(رسي، والقرطيبوالطربي، وأبو علي الفا -يف أحد قوليه –واختاره الشافعي 
  . )٢(ظاهر كالم مكي بن أيب طالب، والشوكاين

  . )٣(ونسبه الكيا اهلراسي ألكثر العلماء
وذلك ألنه جيب على األمة احلد إذا زنت وإن مل تكن متزوجة كما دلت عليه 

نت ومل تحصن سئلَ عن الْأَمة إذا ز  <أَنَّ رسولَ اللَّه  طأيب هريرةَ يف حديث  )٤(السنة
.)٥("ثُم إن زنت فَبِيعوها ولَو بِضفريٍ ،ثُم إن زنت فَاجلدوها ،إن زنت فَاجلدوها" :قال 

  
  .تزوجن، فاإلحصان هنا الزواج: أي

القول اآلخر و،  )٦(ابن عباس، وسعيد بن جبري، وجماهد، واحلسن، وقتادة قولوهو 
ابن عبد الرب، والسمعاين، والبغوي، والبيضاوي، واخلازن، وابن كثري، ، ويللشافع

، ومال إليه ابن الفرس، وأبو  )٧(والسيوطي، وأيب السعود، وابن عاشور، والشنقيطي
  .)٨(حيان

  :واستدلوا
فهن مؤمنات      Q  a  `    _b  Pبأن اهللا ذكر اإلميان قبل ذلك فقال  -١

                               
: ، احلجة يف علل القراءات السبع٥/٢٨: ، تفسري الطربي١/٣٠٨: أحكام القرآن للشافعي: ينظر ) ١(

 .٥/٩٤: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٥٨
 .١/٥٦٨: ، فتح القدير١/٤٢٥: الكشف: ينظر)  ٢(
  .١/٤٣٤: أحكام القرآن للكيا اهلراسي: ينظر)  ٣(
  .١/٤٢٥: ، الكشف١/٣٠٩: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(
 .١٧٠٣، رقم ٣/١٣٢٩: ، ومسلم٢٠٤٦رقم  ٢/٧٥٦: أخرجه البخاري: متفق عليه  )٥(
تفسري : ، وينظر٣/٩٢٣: ، تفسري ابن أيب حامت٦٥٢: ، تفسري ابن املنذر٥/٣١: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(

 .٢/٢٦٢: القرآن العظيم
: ، معامل الترتيل١/٤١٦: ، تفسري السمعاين٩/١٠٤: ، التمهيد١/٣١٢: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٧(

، تفسري ٢/٢٦٢: ، تفسري القرآن العظيم١/٥١٠: ، لباب التأويل٢/١٧٤: يل، أنوار الترت١/٥٠٩
 .١/٢٣٩: ، أضواء البيان٤/٩٥،٩٤: ، التحرير والتنوير٢/١٢٦: ، إرشاد العقل السليم٨٢: اجلاللني

  .٣/٢٣٤: ، البحر احمليط٢/١٥٣: أحكام القرآن البن الفرس: ينظر)  ٨(
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على معىن آخر يفيد معىن        P أَحصنQ ثانية، فوجب محل قوله  ابتداء مما يغين عن ذكره
  .)١(جديداً

  .)٢("وهو تدقيق، وإن أباه ابن عطية: " واستحسن ابن عاشور هذا الدليل وقال
Q2    1  :أن املسلمة داخلة حتت قوله -٢   0     /        .  -   ,   +3  P]٢: النور[ 

  .)٣(غين عن النص عليه؛ مما يفتناوهلا عموم هذا اخلطاب
يقتضي أم  عن األمة إذا زنت ومل حتصن يف حديث أيب هريرة الصحابةسؤال  -٣

على ذلك يقتضي تقرير  <وجواب النيب  ،تزوجن       P أَحصنQ فهموا من القرآن أن معىن 
  .)٤(املعىن

ن كانت إعلى األمة و دز وجل يقضي أن ال حظاهر قول اهللا ع: "الرب قال ابن عبد
  .)٥("فكان ذلك زيادة بيان ،مث جاءت السنة جبلدها وإن مل حتصن ،مسلمة إال بعد التزويج

وإيضاحه  ،مفهوم هذه اآلية فيه إمجال وقد بينته السنة الصحيحة: " وقال الشنقيطي
أن تعليق جلد اخلمسني املذكور يف اآلية على إحصان األمة يفهم منه أن األمة اليت مل 

 ،وحيتمل أا جتلد أكثر من ذلك أو أقل ،فيحتمل أا ال جتلد ،كذلك فقطحتصن ليست 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غري احملصنة  ،إىل غري ذلك من احملتمالت ،أو ترجم

  .)١("ال فرق بينها وبني احملصنة ،من اإلماء كذلك
 ةوإن كان حمصن ةالتنبيه على أن اململوكبلفظ اإلحصان يف اآلية واحلكمة يف التعبري  

                               
، ٢/١٥٣: ، أحكام القرآن البن الفرس١/٤٢٤: آن البن العريب، أحكام القر٩/١٠٤: التمهيد: ينظر) ١(

  .٢/٢٦١: تفسري القرآن العظيم
 .٤/٩٤: التحرير والتنوير)  ٢(

 .١/٤٢٤: أحكام القرآن البن العريب: ينظر  )٣(

 .١/٢٣٩: ، أضواء البيان٣/٢٣٣: ، البحر احمليط٢/٣٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(

  .٩/١٠٤: التمهيد)  ٥(
  .١/٢٤٠: أضواء البيان)  ١(
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  .)١(ةاجللد خبالف احلر اإمنا حده ا،بالتزويج فال رجم عليه
Q  aقوله بأن : الدليل األولنوقش    `    _b  P إمنا هو يف شأن النكاح، 

فيكون  ،اف ذكر اإلسالمئنفجاز است ،وقد استأنف ذكر حكم آخر غريه وهو احلد
  .)٢(هذا ال يدفعه أحدو ،كذا فإذا كن مسلمات فأتني بفاحشة فعليهن :تقديره

أسلمن فعل دخلت عليه أداة  ألن ؛بظاهرليس كالمهم  أبو حيان بأنوأجاب 
فال ميكن أن يعرب به عن  ،فروض التجدد واحلدوث فيما يستقبل، فهو مستقبل مالشرط
 Q k P: بعد قوله تعاىل  ءمث إنه شرط جا. اإلسالم متقدم سابق هلن، ألن اإلسالم

   .  )٣(بفاحشة أحصن بالنكاح  فإن أتنيفإذا : فكأنه قيل
 

_      Q: رجحان القول الثاين؛ ألنه سبق بيان إميان يف قوله –واهللا أعلم  –الظاهر 

a   `b  P   مما يغين عن تكراره.  
فهو  Q  ª  ©   ¨   §  ¦«  °   ̄ ®  ¬Pوقد قال اهللا تعاىل بعد ذلك 

يث عن نكاح اإلماء املؤمنات، فال حاجة حديث واحد متصل بعضه ببعض، وهو احلد
حينئذ لتكرار ذكر اإلميان وقد ذكره من قبل ما دام املتحدث عنه واحداً وإن تعددت 

   .األحكام املتعلقة به، ومحل املعىن على التأسيس أوىل من محله على التأكيد
  
  

                               
: ، ومجهور العلماء كما ذكر ابن كثري٢/٢١٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/٥٠٩: معامل الترتيل: ينظر)  ١(

يرون أن األمة إذا زنت فعليها مخسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو ) ٢/٢٦١(
  .فال يعملون مبفهوم اآلية على كال القولني. بكراً

، تفسري ٢/٣٩: ، احملرر الوجيز٥/٢٩: ، تفسري الطربي٢/٢١٢: أحكام القرآن للجصاص: ظرين ) ٢(
  . ٤/٢٠٦٤:الرازي

 .٣/٢٣٣: البحر احمليط)  ٣(
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: بـ املراد Q )      (  ' P يف قول اهللا تعاىل:  Q  #   "  !
 $   .  -  ,  +  *  )      (  '  &  %P.  

  

  :خري منها فقالاأل ورجحثالثة أقوال يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هم هنا الزناة عند جماهدو" 

  .اوس لنكاحهم ذات احملارم :وقيل
  .)١("وهو أرجح ،متبع شهوة عام يف كل :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .هم الزناة

  . )٣(، واختاره الشوكاين)٢(جماهد قولوهو 
  

  .)٤(ات احملارمواوس لنكاحهم ذهم 
 

ات من نكاح األخو إباحة تباع شهوام يفامن املسلمني  وكانوا يريدون، هم اليهود
  .األب

.)٢(، ومقاتل بن سليمان)١(وهو قول مقاتل بن حيان 
                               

 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٩٢٥: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٣٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
  .١/٥٧٠: فتح القدير: ينظر)  ٣(
: ، تفسري الرازي١/٣٨٥: الكشاف: ينظر. الً يف اآلية عدد من املفسرين ومل ينسبوه ألحدحكاه قو)  ٤(

 .١/٥١٢: ، لباب التأويل٣/٢٣٦: ، البحر احمليط٤/٢٠٦٧
 .١/٤١٨: تفسري السمعاين: ، وينظر٣/٩٢٥: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ١(
 .١/٢٢٥: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(
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  .هم اليهود والنصارى

   . )١(السدي قولوهو 
 

  .اآلية عامة يف كل من يتبع الشهوات، ويقدمها على طاعة ربه
حيان، وابن  وأبو الطربي، والواحدي، والقرطيب، والبيضاوي، والنسفي، وبه قال

  .)٢(كثري، والسعدي
  .)٣(وذلك ألن لفظ اآلية عام فيحمل على العموم

، إال أما محال اآلية على غري )٥(، وابن عاشور)٤(ابن زيد أيضاً وبالعموم قال
   .املسلمني كما هو ظاهر كالمهما

 
  .اآلية عامة يف كل من يتبع الشهوات، ويقدمها على طاعة ربه

  .وتحمل بقية األقوال على التمثيل
  :ويف اآلية إشارة ألوصاف املراد بذلك

يدل على أا شهوات ومعاص كبرية، فإن الشهوات  Q    *  -  ,  +P فقوله 
  .واملعاصي الصغرية ال يود أصحاا امليل العظيم

                               
  . ٣/٩٢٥: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٣٧: الطربي تفسري: ينظر)  ١(
، ٥/٩٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٦١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٥/٣٨: تفسري الطربي: ينظر ) ٢(

: ، تفسري القرآن العظيم٣/٢٣٦: ، البحر احمليط١/٢١٧: ، تفسري النسفي٢/١٧٥: ، أنوار الترتيل٥/٩٨
 .١/٢٩٩: ، تفسري السعدي٢/٢٦٧

  .٥/٣٨: تفسري الطربي: ينظر  )٣(
، ومحل ابن عطية والقرطيب كالمه على العموم مطلقاً من غري تقييد بغري ٥/٣٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .٥/٩٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٤٠: احملرر الوجيز: ينظر. املسلمني
 .٤/٩٨: التحرير والتنوير: ينظر)  ٥(



 

 
 

 

 

  357 
 

فعل مضارع مضعف يدل على االستمرار والتكرار، فهم  Q    )      (P وقوله 
  .مصرون على اقتراف املعاصي الكبرية مرة بعد أخرى ال ينيبون وال يرعوون

شهوام  ليدل على أن) يفعلون الشهوات(ل ومل يق Q     (     )P وقال 
  .وأهوائهم هي اليت تقودهم، وهم يتبعوا ويلهثون وراءها

. فمن انطبقت عليه هذه األوصاف فهو داخل يف معىن اآلية مسلماً كان أو كافراً
 .واهللا أعلم
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: املراد بضعف اإلنسان يف قول اهللا تعاىل:  Q    2  1  0  /34    5

  7  68  P.  
  

  : /جزي قال ابن 
  .وذلك مقتضى سياق الكالم  ،النساء ]عن[قيل معناه ال يصرب " 

  .)١("واللفظ أعم من ذلك
فبين أن القول األول وإن كان يدل عليه السياق؛ إال أن املعىن ال يقتصر عليه فاللفظ 

  .أعم منه
  

  :الدراسة
:اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال 

  
  .أنه الضعف يف أمر النساء فال يصرب عنهن

مقاتل بن سليمان، والطربي، ، و)٢(طاووس بن كيسان، وابن زيد قولوهذا 
  .)٤(، واملاوردي، والواحدي، واخلازن)٣(زمنني أيب والسمرقندي، وابن

                               
  ) أ ( على، والتصحيح من خمطوطة : يف املطبوع املعقوفني، وما بني ١/١٨٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .ب- ٣٧:ل
 .٣/٩٢٦: ، تفسري ابن أيب حامت ٥/٣٨: ، تفسري الطربي١/١٥٤: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
كان عارفا مبذهب مالك بصريا به ، اإلمام املعروف بابن أيب زمنني ي،حممد بن عبد اهللا بن عيسى املر)  ٣(

مقتفيا آلثار السلف مع الزهد والنسك وصدق اللهجة ، متفننا يف األدب والشعر ،ن الراسخني يف العلموم
، قال حياة القلوب يف الزهد ،قدوة القارئ ،أصول السنة ،املنتخب يف األحكام: له، واإلقبال على الطاعة

  .٣٩٩، تويف سنة ومن كتبه اختصار املدونة ليس ألحد مثله: الذهيب
: ، شذرات الذهب١٠٤: ، طبقات املفسرين للسيوطي٣/٧٣: ، العرب٢/٢٥٩: ترتيب املدارك: نظري      

٣/١٥٦ .  
: ، تفسري ابن أيب زمنني١/٣٢٣: ، حبر العلوم٥/٣٨: ، تفسري الطربي١/٢٢٥: تفسري مقاتل: ينظر)  ٤(

: أويل، لباب الت١/٢٦١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٤٧٤: ، النكت والعيون١/٣٦٣
١/٥١٢. 
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  .)١(ونسبه الثعليب ألكثر املفسرين
نسان يف شيء أضعف منه يف ليس يكون اإل ،يف أمور النساء : "قال طاووس

  .)٢("النساء
.)٣(ويدل عليه السياق قبله ففيه الترخيص يف نكاح اإلماء بشروطه 

  
  .أنه الضعف أمام اهلوى والشهوات

  .وهذا أعم من األول، فلم يقصره على شهوة معينة
  . )٤(وهو قول الزجاج، والرازي، والقرطيب، والسيوطي، والشوكاين

  . )٥(ضعيف يف نفسه، وضعيف يف عزمه ومهته: كثري وقال ابن
ال يصرب عن الشهوات، وال : وقال الزخمشري، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود

  . )٧(، وبنحوه قال ابن عاشور)٦(على مشاق الطاعات
.وهي مبعىن هذا القول 

                               
  .٣/٢٩١: تفسري الثعليب: ينظر)  ١(
وغريمها يف تفسري هذه اآلية عن ) ٥/٩٨: (والقرطيب) ٣/٢٩١(، وقد نقل الثعليب ٥/٣٨: تفسري الطربي)  ٢(

يس الشيطان أما : قال سعيد بن املسيب:  بعض السلف أقواالً يف التحذير من فتنة النساء حيسن إيرادها
من قبل النساء، وقد أتى علي مثانون سنة وذهبت إحدى عيين وأنا أعشى باألخرى،  من بين آدم إالّ أتاه

 . وأن أخوف ما أخاف علي فتنة النساء 
وقد مات  -يعين لُين يل – ق يلووال آكل إالّ ما لُ ،أال ترونين ال أقوم إالّ رفدا: قال عبادة بن الصامتو       

وما يسرين أين خلوت بامرأة ال حتل يل وأن يل ما تطلع  -عين ذكرهي :قال القرطيب –صاحيب منذ زمان 
 .نه ال مسع له وال بصرإ ،كه عليرعليه الشمس خمافة أن يأتيين الشيطان فيح

  .من سورة النساء ٢٥آية : ينظر)  ٣(
فسري ، ت٥/٩٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٠٦٨: ، تفسري الرازي٢/٣٦: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٤(

 .٥٧٠: ، فتح القدير٨٣: اجلاللني
 .٢/٢٦٧: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
: ، إرشاد العقل السليم١/٢١٨: ، تفسري النسفي٢/١٧٦: ، أنوار الترتيل١/٣٨٥: الكشاف: ينظر) ٦(

٢/١٢٧. 
 .٤/٩٩: التحرير والتنوير: ينظر)  ٧(
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  .أنه الضعف يف أصل اخللْقة، فقد خلق من ماء مهني

  .)١(]٥٤: الروم[ Q    L  K   J  I  HP : اىلقال تع
مسوق  يض تذييلة اعتراملفإن اجل" ال يساعدهواعترض عليه أبو السعود بأن املقام 

وليس لضعف البنية مدخل يف  ،لتقرير ما قبله من التخفيف بالرخصة يف نكاح اإلماء
  .)٢("يتعلق به التخفيف يف العبادات الشاقة يوإمنا الذ ،ذلك

 
  .أنه الضعف يف كل شيء

  . )٣(وبه قال الثعليب، والسعدي
والصواب أن ضعفه يعم هذا : "الثالثة األوىل بعد أن أورد األقوال وقال ابن القيم

 ،ضعيف اإلرادة ،ضعيف القوة ،نيةفإنه ضعيف الب ؛وضعفه أعظم من هذا وأكثر ،كله
ب بلضعف أسرع من السيل يف صا واآلفات إليه مع هذا ،ضعيف الصرب ،ضعيف العلم

فإن ختلى  ،ضطرار ال بد له من حافظ معني يقويه ويعينه وينصره ويساعدهفباال ،احلدور
  .(٤)"عنه هذا املساعد املعني فاهلالك أقرب إليه من نفسه

وقوله يل أنه أراد أن اآلية عامة يف ضعف اإلنسان يف كل شيء، وحيتمل أنه أراد حتم
مث وضح أن ضعف اإلنسان يف كل شيء مستفاد من  الثالثة األوىل ول اآلية لألقوالمش

  .الواقع املشاهد استطراداً ال تفسرياً، واألول ألصق بكالمه
املقصد الظاهر ذه اآلية أا يف ختفيف اهللا تعاىل ترك نكاح اإلماء : " وقال ابن عطية

أي ملا علمنا  ،ءوأن إخباره عن ضعف اإلنسان إمنا هو يف باب النسا ،بإباحة ذلك

                               
، ونسبوه للحسن ٢/١٢٧: إرشاد العقل السليم، ٢/٣٩: ، زاد املسري٣/٢٩١: تفسري الثعليب: ينظر)  ١(

  .البصري
 .٢/١٢٧: إرشاد العقل السليم)  ٢(

  .١/٢٩٩: ، تفسري السعدي٣/٢٩١: تفسري الثعليب: ينظر)  ٣(
 .١٨٥: طريق اهلجرتني)  ٤(
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مث بعد هذا املقصد خترج اآلية ...ضعفكم عن الصرب عن النساء خففنا عنكم بإباحة اإلماء
ويقع  ،يف خمرج التفضل ألا تتناول كل ما خفف اهللا تعاىل عن عباده وجعله الدين يسراً

حسبما هو يف نفسه ضعيف يستميله هواه يف  ،اإلخبار عن ضعف اإلنسان عاماً
  .)١("األغلب

وقوله حيتمل أنه أراد عموم ضعف اإلنسان يف كل شيء، وحيتمل أنه أراد ضعفه أمام 
  .أهوائه عامة ال شهوة النساء فحسب

 
شهوة النساء من أوائل ما يدخل يف املعىن لداللة السياق عليه، مث السياق وموضوع 

أمام اهلوى  اآليات يدل على أعم من ذلك فاملراد ضعف اإلنسان يف صربه وعزمه
  . والشهوة، وضعفه عن الصرب على مشاق األوامر والنواهي، لذلك خفف اهللا عنه

  مث هل يقتضي عموم اللفظ عموم ضعف اإلنسان يف كل شيء؟
هذا حمل نظر، فقد يقال به؛ إذ ال تعارض بني املعنيني، واملعىن السياقي داخل يف 

  .العموم
يات ألجله، وكون اإلنسان ضعيفاً يف وقد يقال بأن العموم مقيد مبا سيقت اآل

جوانب أخرى غري ما ذُكر يف القولني األولني مستفاد من أدلة شرعية أو حسية أخرى ال 
 .من اآلية، واهللا تعاىل أعلم

 

                               
 .٢/٤٠: احملرر الوجيز)  ١(
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:قوله عز وجلليه بإ املشار: Q   W   V  U    T  SP .  
Q   B  :اهللا تعاىلقال    A  @   ?  >  =  <  ;     :  9

 D  C G  F  EH  K  J  IL       T  S  R  Q  P         O  N  M
Z  Y  X  W    V  U[    a  ̀    _  ̂   ]  \P.  

  

  : منها فقال األول ورجحثالثة أقوال يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ألنه أقرب مذكور  ؛إشارة إىل القتل" 

  .وإىل أكل املال بالباطل  ،إليه :وقيل
  .)١("دم من املنهيات من أول السورةإىل كل ما تق :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .إشارة إىل القتلأنه 

  .)٣(الزخمشري، وابن العريب، والنسفي، واخلازن، والسمني احلليب، و)٢(عطاء قولوهو 
النفس يعين ما سبق ذكره من قتل  : "، قال اخلازن)٤(أقرب مذكوره وذلك ألن

  .)٥("ألن الضمري يعود إىل أقرب املذكورات ؛مةاحملر
  .)١(وألن عوده إليه يقني، وما عداه فمحتمل يتوقف على الدليل

                               
 .١/١٨٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٥/٤٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
: ، لباب التأويل١/٢١٨: ، تفسري النسفي١/٤٣٠: ، أحكام القرآن البن العريب١/٣٨٦: الكشاف: ينظر ) ٣(

  .٣/٦٦٤: ، الدر املصون١/٥١٣
  .١/١٨٩: ، التسهيل لعلوم الترتيل٢/٤٢: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٥١٣: لباب التأويل)  ٥(
 .١/٤٣٠: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ١(
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  .وإىل أكل املال بالباطل اإلشارة إىل القتل، 

مقاتل بن سليمان، والزجاج، والواحدي، وأبو حيان، ، و )١(سعيد بن جبريوبه قال 
  .)٢(ابن عاشوروالسعدي، و
  .)٣(مث ورد الوعيد حسب النهي ،مسروداً سقاًتألن النهي عنهما جاء موذلك 

 
�  Q : قوله تعاىل من عنه اهللا ما ى اإلشارة إىل كل   ~   }  |      {   z

¤  £  ¢   ¡¥  P ]إىل هذا املوضع ]١٩: النساء.  
  . )٤(وهو قول الطربي

: إال من قوله ،وعيدالب هقرن قد عنه من أول السورة اهللا ى فصلأن كل واستدل له ب
Q¤   £  ¢  ¡   �   ~  }  |      {  z¥  P فإنه ال وعيد بعده إال قوله :
Q  W   V  U    T  SP ٥(فتكون اإلشارة إليها(.  

، وال يظهر هلا ألن كل مجلة قد استقلت بنفسها ؛بعيد جداً "وتعقبه أبو حيان بأنه 
   . )٦("ناسبةها إال تعلق املتعلق مبا بعد

وجياب أيضاً بأنه ال يلزم أن كل ي يعقبه وعيد بعده كما هو واضح يف مجلة من 
املنهيات يف السورة بعد هذه اآلية، فإذا صح ذلك يف املنهيات بعدها فكذلك يف املنهيات 

  .قبلها، فال يكون حينئذ هذا التعليل مسوغاً للعدول باإلشارة عن أقرب مذكور

                               
  .٣/٩٢٨: تفسري ابن أيب حامت: رينظ)  ١(
، ١/٢٦١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٣٦: ، معاين القرآن وإعرابه١/٢٢٦: تفسري مقاتل: ينظر)  ٢(

 .٤/١٠٢: ، التحرير والتنوير١/٣٠١: ، تفسري السعدي٣/٢٤٢: البحر احمليط

 .٣/٢٤٢: لبحر احمليط، ا٥/١٠٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٤٢: احملرر الوجيز: ينظر  )٣(

 .٥/٤٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .املرجع السابق: ينظر)  ٥(

 . ٣/٢٤٢: البحر احمليط  )٦(
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  .إىل كل ما تقدم من املنهيات من أول السورةاإلشارة 

  .)١(وبه يشعر كالم السمعاين، والبغوي
  .)٢(ونسبه ابن اجلوزي، والرازي البن عباس

وذلك  ؛دقيقة أغفلها العلماءواستدرك ابن العريب على هذا القول وسابقه مبا ذكر أا 
 بعد استقرار ما سبقها من أول السورة إىل هنا مرتالً نزوهلا ال نعلم هل كان هذه اآلية أن

وكتابة ال يقتضي  وإذا علمنا أن ذلك كله تقدم نزوالً ؟أم نزل مجيعه بعد نزوهلا ،مكتوباً
ما تقدم من أول  مجيع شارة إىل مجيع ما تقدم من أول السورة دوناإل Q  U   Pقوله 

  .)٣(القرآن من ممنوع حمرم
 
وهو هنا إما القتل، أو القتل وأكل املال ، اإلشارة تعود إىل أقرب مذكور الظاهر أن 

مث ورد الوعيد  ،مسروداً سقاًتم يف آية واحدة ألن النهي عنهما جاءبالباطل، والثاين أقرب 
*     Q : ، وهو كقوله تعاىلحسب النهي   )      (   '    &   %   $  #   "   !

  3   21    0   /     .   -   ,     +  <   ;     :   9  8   7     6  5     4
  A   @       ?  >   =P ]فتلحظ أن الوعيد فيها يعود على األعمال الثالثة  ]الفرقان ،

الوعيد  ، ولو جعلتمسروداً سقاًتمالشرك والقتل والزنا؛ ألن النهي عنها جاء : املذكورة
خليد صاحب الكبرية يف لقول اخلوارج واملعتزلة بت يعود على الزنا فحسب؛ لكان موافقاً

 .واهللا تعاىل أعلم النار، فهذه اآلية كتلك،

                               
 .١/٥١٢: ، معامل الترتيل١/٤١٩: تفسري السمعاين: ينظر)  ١(
، وذكر هذا القول من غري نسبة عدد من املفسرين ٤/٢٠٧٢: ، تفسري الرازي٢/٤٠: زاد املسري: ينظر)  ٢(

  .لطربي، وابن عطية، وابن العريب، والقرطيب، وغريهمكا
 .١/٤٣٠: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٣(
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  املراد ـبQ  |  { P و Q ¢  ¡£ P يف اآلية.   
Qw  v  u  t  s  r  q  : تعاىل قال اهللا   p  ox    {   z      y

|}  ¢   ¡  �   ~£   §   ¦   ¥  ¤¨     ®  ¬   «  ª     ©
  °   ¯P .  

  

  : منهما فقال األول ورجح يف املراد بذلك، قولني /جزي ذكر ابن 
  .من األجر واحلسنات :أي" 

 . )١("ه لفظ االكتسابويرد. من املرياث :وقيل
  

  :الدراسة
   :اختلف املفسرون يف املراد ا

  
أي نصيب من األجر والثواب على الطاعات، واإلمث والعقاب على املعاصي، فكل له 

  .سبه إن خرياً فخري، وإن شراً فشرجزاء على عمله حب
  . )٢(وهو قول قتادة، ومقاتل بن حيان

 ".جزى الرجلجزى حبسنتها عشر أمثاهلا كما ياملرأة ت: "قال قتادة
  .)٣(واختاره الطربي، والسمعاين، والبغوي، وابن عطية، وابن كثري

ر على عمله وجعله بعض املفسرين شامالً لعمل اآلخرة والدنيا، فكل له جزاء مقد

                               
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

  . ٣/٩٣٦: ، وتفسري ابن أيب حامت ٥/٦٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
: ، واحملرر الوجيز ١/٥١٧: يل، ومعامل الترت ١/٤١٢: ، وتفسري السمعاين٥/٦١: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

  .  ٢/٢٨٧: ، وتفسري القرآن العظيم ٢/٤٥
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.)١(األخروي والدنيوي حبسب عمله 
  

  .أي من املرياث، فللرجال نصيب مقدر من املرياث وللنساء نصيب مقدر من املرياث
  .)٢(وهو قول ابن عباس

معلِّلني بأن لفظ االكتساب جزي وضعف هذا القول الطربي، وابن عطية، وابن 
  .مما اكتسبه الوارث بعمله يرده، فالكسب العمل، وليس املرياث

للرجال نصيب مما مل يكتسبوا وللنساء : وذكر الطربي بأنه لو كان املراد املرياث لقال
  .(٣)نصيب مما مل يكتسنب

واالكتساب على هذا القول : يف توجيه هذا القول لكن قال الثعليب والرازي والقرطيب
  . )٤(مبعىن اإلصابة واإلحراز

ض العرب عرب بالكسب عن اإلصابة ، كما روي أنّ بعي: وقيل: " وقال أبو حيان
ومنه قول . ، أي مما أصبت أعطين من كسبك نصيباً ةباهللا يا أب: أصاب كرتاً فقال له ابنه
  . )٥("ب املعدومِسكْوت: خدجية رضي اهللا عنها 
السعي للكسب، وقد يستعار حلصول الشيء ولو : االكتساب: " وقال ابن عاشور

  . )٦("عالجبدون سعي و
  .)٧("اجلمع: أصل الكسب: " وقال اجلوهري

أصل صحيح يدل على ابتغاء وطلب : الكاف والسني والباء: "وقال ابن فارس

                               
 .  ٤/١٠٧: ، والتحرير والتنوير ١/٣٠٢: ، وتفسري السعدي ٤/٢٠٨٠: تفسري الرازي: ينظر)  ١(

 .٣/٩٣٦: ، وتفسري ابن أيب حامت ٥/٦٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

 .٢/٤٥: ، احملرر الوجيز٥/٦١: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

  .  ٥/١٠٨:  ، اجلامع ألحكام القرآن ٤/٢٠٨٠، وتفسري الرازي  ٣/٣٠٠تفسري الثعليب : ينظر)  ٤(
 ).١٦٠رقم ( ١/١٤١: ومسلم) ٣رقم ( ١/٤: ، وقول خدجية أخرجه البخاري٣/٢٤٥: : البحر احمليط)  ٥(

 .٤/١٠٧: التحرير والتنوير)  ٦(

 ).كسب: (الصحاح)  ٧(
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  .)١("وإصابة
   . )٢(إىل أن اآلية تشمل القولني، وهو قول البقاعي وذهب بعض املفسرين

  
يف أمر اآلخرة  -البقاعي كما قال-أن اآلية تشمل القولني  -واهللا أعلم  – الظاهر

 رواه الترمذي ويشهد لذلك ما فاللفظ حيتملها وال تعارض بينها، ،ويف املرياث ،والدنيا
يا رسولَ اللَّه يغزو الرجالُ  : "أا قالت كوغريمها  عن أم سلمة   -واللفظ له –وأمحد 

Qo    v: ؛ فأنزل اهللاولَنا نِصف الْمرياث  ،والَ نغزو   u  t  s   r   q  p

wP")فأم سلمة سألت عن أمرين أحدمها املرياث، ومجلة  )٣Qx    {   z      y

|}  ¢  ¡  �  ~£   P مبا قبلها فهما يف سياق واحد؛ فإدخال  مرتبطة
  .املرياث يف معىن اآلية يدل عليه السياق مع سبب الرتول

ية باملرياث فيجاب عنه بأن لتفسري اآلجزي أما تضعيف الطربي وابن عطية وابن 
عريب فصيح  بلذلك وجهاً يف العربية كما يف النقوالت السابقة عن العلماء، وابن عباس 

                               
 ).كسب: ( غةمعجم مقاييس الل)  ١(

 .٢/٢٤٩: نظم الدرر: ينظر)  ٢(

، والطربي ١٢/٣٩٣: وأبو يعلى يف مسنده ،٦/٣٢٢: وأمحد) ٣٠٢٢رقم (  ٥/٢٣٧: أخرجه الترمذي)  ٣(
، والبيهقي يف ٢/٣٣٥: ، واحلاكم يف املستدرك٣/٩٣٥: ، وابن أيب حامت يف التفسري٥/٥٨: يف التفسري

: جماهد عن أم سلمة مرسل، وقال احلاكم: ، قال الترمذيمن طريق جماهد عن أم سلمة ،٩/٢١: سننه
عاب قال مؤلفا االستيو ،هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني إن كان مسع جماهد من أم سلمة

وماتت أم سلمة  ٢١سنده صحيح فمجاهد أدرك أم سلمة فقد ولد سنة : "١/٣٨١يف بيان األسباب 
ونقال عن ابن حجر أنه حسن احلديث " ن اللقاء حاصل يقيناً، وهو مل يتهم بالتدليس فإمكا٦٠سنة 
ومل أجد قول ابن " وهو أقدم موتاً من أم سلمة بعشرين سنة طجماهد قد ثبت مساعه من علي : "وقال

  .حجر يف مظانه
: ، ووفاة أم سلمة٢٧/٢٣٤: ، ذيب الكمال٥/٤١٩: الثقات البن حبان: يف والدة جماهد: وينظر     

 .١٢/٤٨٣: ، ذيب التهذيب٢/٥١٩: الكاشف
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وبفهمه ألساليب العرب يف كالمها إذا كانت الرواية عنه يف رتبة القبول  يحتج بعربيته
  .)١(كما يف هذا املوضع

                               
قال ابن ). ٣/٩٣٦( يف تفسريه وابن أيب حامت) ٥/٦٠(أخرج تفسري ابن عباس هذا الطربي يف التفسري )  ١(

 قال ابن حجر. حامت حدثين أيب حدثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عنه أيب
 باس لكنه إمنا محل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كانوعلي صدوق مل يلق ابن ع: " عن هذا الطريق 

: العجاب يف بيان األسباب البن حجر". ( البخاري وابن أيب حامت وغريمها يعتمدون على هذه النسخة
 وهذه النسخة كانت عند أيب صاحل كاتب الليث) : "٨/٤٣٨(أيضا يف فتح الباري  وقال). ١/٢٠٧

عن بن عباس وهي عند البخاري عن أيب صاحل وقد  طلحةرواها عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 
بن املنذر ابن أيب حامت واوهي عند الطربي و ،على ما بيناه يف أماكنه اعتمد عليها يف صحيحه هذا كثرياً

: ينظر. (اسواعترب السيوطي هذا الطريق من الطرق اجليدة عن ابن عب". بوسائط بينهم وبني أيب صاحل
  ).٢/١٢٣٠اإلتقان 
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  تقدير احملذوف يفQ ± P .  
Q¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±¹    »  º : قال اهللا تعاىل

¾   ½  ¼¿     Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀP.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
ما ترك ـ ف ،لكل شيء من األموال جعلنا موايل يرثونه :أحدمها :يف معناه وجهان" 

  .  كلـ لعلى هذا بيان 
ما ترك على ـ ف ،موايل يرثون مما ترك الوالدان واألقربونلكل أحد جعلنا  :واآلخر

  .)١("هذا يتعلق بفعل مضمر 
  

  :الدراسة
، وقد اختلف يف تقدير )٢(مفردة فال بد أن يكون يف الكالم حذف) كل(إذا جاءت 

  . احملذوف هنا هل هو مال أو إنسان؟
  

ل مما ترك الوالدان واألقربون جعلنا لكل ما:  احملذوف يقدر بـ مال، فيكون املعىن
  .موايل يرثونه

، وذكره وجهاً حمتمالً يف اآلية الزخمشري، والرازي،  )٣(وهو ظاهر كالم ابن عطية
  . )٤(والعكربي، والبيضاوي، والسمني احلليب، وأبو السعود، وابن عاشور

                               
 .٥٣:الفصل األول: الباب األول: ينظر. الذكررجح األول ألنه قدمه يف، ١/١٩٠:التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

  .واملوايل هنا الورثة والعصبة: جزي قال ابن 
  .١٨٢: إعراب القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٦: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
: ،  أنوار الترتيل٢٤٧: ، التبيان يف إعراب القرآن٤/٢٠٨٢: ، تفسري الرازي١/٣٨٧: الكشاف: ينظر)  ٤(

، وذا ٤/١٠٨: ، التحرير والتنوير٢/١٣١: ، إرشاد العقل السليم٤/٦٦٨: ، الدر املصون٢/١٨٣
 .الوجه بدأ الزخمشري، والبيضاوي، وأبو السعود
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وف باجلملة هذا التقدير الفصل بني الصفة واملوص ه علىفيعلّق عليه أبو حيان بأن 
، ويف جواز بكل رجل مررت متيمي: وهو نظري قولك ،املتعلقة بالفعل الذي فيها ارور

  . )١(ذلك نظر
 يف العاملة باجلملة وصفته املوصوف بني الفصل دجِو قدوأجاب السمني بأنه 

Qu  t :  تعاىل كقوله املوصوف، إىل املضاف    s  r  q  p   o   nP ]األنعام :

 » غري « يف العامل » أختذ « ـب بينهما صلفُ وقد ، » اهللا « ـل صفة » رفاط«ـ ف ]١٤
   . )٢(أوىل فهذا

  
موايل يرثون مما لكل أحد جعلنا : احملذوف يقدر بـ أحد أو إنسان، فيكون املعىن

  .هلم من املال ترك الوالدان واألقربون
بن األنباري، وأيب الربكات  ثعليب، والسمعاين،وهو قول الطربي، والنحاس، وال

  .  )٣(والقرطيب، واخلازن، وابن كثري، والسيوطي، والشوكاين، والسعدي
  .يرثون مما ترك: ، أيعلى هذا يتعلق بفعل مضمر )ما ترك(و 

 
الوجهان جائزان، والثاين أوىل، فعلى األول يكون يف الكالم تقدمي وتأخري، وهو وإن 

العرب يف الكالم؛ إال أن األصل هو الترتيب، ومن القواعد كان أسلوباً من أساليب 
، واهللا )٤(ول بالتقدمي والتأخريـول بالترتيب مقدم على القـاملقررة يف الترجيح أن الق

 .تعاىل أعلم
                               

 .٣/٢٤٦: البحر احمليط  )١(
 .٤/٦٦٨: الدر املصون)  ٢(
: ، تفسري السمعاين٣/٣٠٠: ، تفسري الثعليب١٨٢: ، إعراب القرآن للنحاس٥/٦٢ :تفسري الطربي: ينظر  )٣(

: ، لباب التأويل٥/١٠٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٢١٩: ، البيان يف إعراب غريب القرآن١/٤٢٢
: ، تفسري السعدي١/٥٨٠: ، فتح القدير٨٣: ، تفسري اجلاللني٢/٢٨٨: ، تفسري القرآن العظيم١/٥١٧
١/٣٠٢. 

 .٢/٤١٥: قواعد الترجيح عند املفسرين: يف تقرير القاعدة نظري)  ٤(
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:  املراد ـبQ      >  =  <P .  
<      Q :اهللا تعاىل قال   =  <   ;  :   9  8

?@  F   E  D   C  B   AG      H   M  L  K             J  IP.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هو ترك مضاجعتها  :اهلجران هنا" 

  . )١("ترك اجلماع إذا ضاجعها :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .حد، وال جيامعها حىت ترجع عن نشوزهاترك مضاجعتها، فال جيمعها وإياه فراش وا

، )٢(النخعي، والشعيب، وجماهد، واحلسن، وقتادة، وحممد بن كعب القرظي قولوهذا 
، وهو ظاهر كالم )٣(الزجاج، والواحدي، والقرطيب، والسيوطي، والشوكاين، والسعديو

  .)٤(ابن العريب
أي  ،هجره: يقال ،من اهلجران وهو البعد Q   <Pويعضده  : "قال القرطيب
الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن ...عدها إال بترك مضاجعتهاوال ميكن ب ،تباعد ونأى عنه

وإن كانت مبغضة فيظهر  ،فإن كانت حمبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصالح
  . )٥("بلهافيتبني أن النشوز من ق ،النشوز منها

                               
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
 .٥/٧٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٦٣: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٣٩: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .١/٣٠٣: ، تفسري السعدي١/٥٨١: دير، فتح الق٨٤: ، تفسري اجلاللني٥/١١٢
 .٥/١١٢: اجلامع ألحكام القرآن: ، وينظر١/٤٣٦: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٤(
  .٤/٢٠٨٧: ، تفسري الرازي٢/٣٩: معاين القرآن وإعرابه: وينظر. ٥/١١٢: اجلامع ألحكام القرآن  )٥(



 

 
 

 

 

  372 
 

  
  .ترك مجاعها، وإن ضاجعها

مقاتل بن سليمان، وأبو ، و )١(ن عباس، وسعيد بن جبري، والضحاكابوبه قال 
  . )٢(السعود، واأللوسي

  . )٣(على هذين القولني للظرفية على باا" يف"و
 

  .ترك الكالم ال ترك اجلماع
  .)٤(، والسديأيضاً بن عباسقول الوهو 

من غري  ،وال يكلمها يعظها فإن هي قبلت وإال هجرها يف املضجع: "قال ابن عباس
  .)٥("وذلك عليها شديد ،أن يذر نكاحها

  .)٦("ويطؤها وال يكلمها ،يرقد عندها ويوليها ظهره: "وقال السدي
اهجروهن بسبب املضاجع، أي بسبب : للسببية، فاملعىن Q   =Pفيحتمل أما جعال 

ر على هجر بنقيض قصدها وحيمل اهلج الناشز ، فتعامل املرأة)٧(ختلفهن عن املضاجعة
  .الكالم؛ ألن الرجل لو هجر مجاعها لكان هذا عني مرادها

جر يف املضجع، وحيتمل أما أرادا ترك الكالم معها يف املضجع فيكون نوعاً من اهل
.للظرفية، وهذا االحتمال أظهر من األول" يف"و 

 
  .اإلغالظ هلا بالكالم

                               
 .٣/٩٤٢: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٧٩: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
  .٥/٢٥: ، روح املعاين٢/١٣٣: ، إرشاد العقل السليم١/٢٢٨: تفسري مقاتل: ينظر)  ٢(
  .٣/٦٧٢: ، الدر املصون٢/٤٨: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٥/٧٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
 .٥/٧٨: تفسري الطربي)  ٥(
 .املرجع السابق)  ٦(
  .٥/٢٥: روح املعاين ،٣/٦٧٢: ، الدر املصون٥/٧٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٧(
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  .)١(، وعكرمةأيضاً بن عباسال قولوهو 
  .على هذا القول كسابقه إما للظرفية وهو أوىل أو للسببية Q   =P و

 )٢(ة إذا زنتن اهللا سبحانه رفع التثريب عن األموضعف ابن العريب هذا القول أل
  .)٣(؟فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على احلرة ،وهو العقاب بالقول

التقريع  هو ثريبالتويف استدالله نظر فإن اإلغالظ يف الكالم غري التثريب، إذ 
  .أما اإلغالظ فهو ضد التلطف )٤(والتعيري والتوبيخ

 
  .)٥(اربطوهن باهلجار كما يربط البعري به: املعىن

  .واملراد باملضاجع البيوت اليت يضاجعن أزواجهن ا
  .)٦(وهو قول الطربي

  .)٧(فيه نظر: قال ابن عطية والقرطيب
 .)٨(ي، واأللوسيوضعفه ابن العريب، والزخمشر

                               
 .، ويف اإلسناد عن ابن عباس راو مل يسم٥/٨٠: تفسري الطربي)  ١(

إذا زنت أَمةُ أَحدكُم فَتبين "يقول  <رضي اهللا عنه قال مسعت النيب املتفق عليه أيب هريرةَ يشري حلديث )  ٢(
 بثَروال ي دا الْحهدلجا فَلْياه٣/١٣٢٨: ، ومسلم٢١١٩، رقم ٢/٧٧٧: أخرجه البخاري". (عليهازِن ،

 ).١٧٠٣رقم 

 .١/٤٣٦: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٣(

 تفسري غريب ما يف الصحيحني، ١/٣٨٤: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي لألزهري: يف معناه ينظر)  ٤(
 .٣٢١: للحميدي

 ).هجر: (الصحاح: ينظر. حبل يشد به البعري: اهلجار)  ٥(

 .٥/٨١: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(

 .٥/١١٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٤٨: احملرر الوجيز: ينظر)  ٧(

، واعتربها ابن ٥/٢٥: ، روح املعاين١/٣٨٩: ، الكشاف١/٤٣٦: أحكام القرآن البن العريب: ينظر ) ٨(
  .العريب هفوة من الطربي
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فللزوج أن يهجر زوجته  األقوال األربعة األوىل كلها صحيحة، وال تعارض بينها، 

كلياً يف املضجع فال ينام معها يف فراش واحد، وله أن يهجرها جزئياً فينام معها  الناشز
من  لكن ال جيامعها أو ال يكلمها أو يهجر الكالم الرقيق اللطيف ويتكلم معها بشيء

القسوة والغلظة، وهذا موكول للزوج يتبع فيها األصلح حبسب احلالة اليت يعايشها، وذلك 
حدد هجراً دون آخر، وجاء ذلك يف سياق عالج النشوز، ألن اهللا أطلق اهلجر ومل ي

  .والطبيب يزيد يف جرعة الدواء أو ينقص حبسب حالة املريض
وجة ومل يقيده إال بقيد واحد، وهو أن واهللا أرشد إىل اهلجر يف معاجلة نشوز الز

ا، فالقول الذي " يف "حمل يكون اهلجر يف املضجع، فتيف اآلية على الظرفية على با
قول الذي خيرجها عنه بال قرينة، وعليه حيملها على املعىن الغالب استعماله فيها أوىل من ال

  .يكون اهلجر يف املضجع بعيداً عن األبناءف
يف اآلية على الظرفية ال السببية، وهو أن سياق " يف "مؤيد حلمل  ووجه آخر أيضاً

الكالم واحد، وهو معاجلة النشوز، وقد ذكر اهللا ثالث خطوات لعالجه، وهي الوعظ 
ند واهلجر يف املضاجع والضرب، وعلى القول بأا للسببية فإن اهللا ذكر نوع النشوز ع

كر عالجه وهو اهلجر، ومل يذكر نوعه عند املضجع وذاخلطوة الثانية وهو النشوز بسبب 
الوعظ وال الضرب، وهو بعيد ففيه إخراج للكالم عن أن يكون على نسق واحد بال 

  .دليل
ويف حتديد اهلجر يف املضجع لفتة تربوية، وهي تضييق دائرة املشكلة ومعاجلتها بعيداً 

وحىت ال تكرب املشكلة  عن أنظار األبناء، حفاظاً على جو الترابط العام لألسرة أمامهم،
ويتحزب األبناء بعضهم مع األب وبعضهم مع األم مما يعقّد املشكلة ويفكك األسرة، 

ظلم األبناء بإقحامهم يف مشكلة مل يصنعوهاوحىت ال ي.  
لم قيد اهللا تعاىل اهلجر يف املضاجع، ومل يقيد الضرب ذا القيد وهو أعظم : فإن قيل

  .منه؟
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  .ن باب التنبيه باألدىن على األعلى فيدخل فيه من باب أوىل، واهللا أعلمفيجاب بأنه م
الشرعية ملعىن الغالب استعماله يف النصوص اهلجر خبالف ا أما القول اخلامس فقد فسر

استعماله يف النصوص على املعىن الغالب  تعاىل كالم اهللاومحل ، بال موجب للعدول عنه 
 .)١(الشرعية أوىل

                               
: ينظر. مفارقة اإلنسان غريه إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب: القرآن قال الراغب يف معىن اهلجر يف)  ١(

 .٥١٤: املفردات يف غريب القرآن
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  الضمريين يف مرجعQ   ̂ ]  \    [  Z         YP .  

Q         Y : اهللا تعاىل قال   X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N

 ̂ ]  \    [  Z_    e     d  c           b  a    ̀P.  
  

  : منها فقال األول ورجحثالثة أقوال يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 

  .للزوجني على األظهر  Q  ^P يفللحكمني و Q      ZPيف الضمري " 
  .الضمريان للزوجني  :وقيل
 . )١("للحكمني :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف مرجع الضمريين على أقوال

  
  .للزوجني Q  ^Pللحكمني ويف  Q      ZPالضمري يف 

ك ارب صادقة يف اإلصالحت البني وكانت نيتهما صالح ذاإ احلكمان إن قصد :يأ
  .بني الزوجني الوفاق واأللفة وألقى يف نفوسهما املودة والرمحة وأوقع سعيهما يفاهللا 

وهو قول كثري من املفسرين كالواحدي، والبغوي، والزخمشري، وابن عطية، 
، وأيب السعود، وصديق حسن )٢(والعكربي، والبيضاوي، وابن تيمية، والثعاليب، واألجيي

                               
 .١/١٩١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

بيان املعاد "، من كتبه عامل فاضل ،جيياأل بن حممد احلسين احلسيين معني الدين حممد بن عبد الرمحن)  ٢(
ذكر يف مقدمته أنه ألفه يف سنتني وثالثة أشهر حني " البيان يف تفسري القرآنجامع "و " اجلسماين والروح

   .ست وتسعمائةبلغ عمره األربعني، تويف سنة 
  . ٣٤: ، تفسريه٦/١٩٥: ، األعالم٣٧٣: طبقات املفسرين لألدنه وي: ينظر      
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 .)١(خان، وظاهر كالم أيب حيان
  

  .الضمريان للزوجني 
  .اإلصالح وزوال الشقاق أوقع اهللا بينهما األلفة والوفاق الزوجان أي إن أراد

  . )٢(وهو قول الثعليب
  

  .الضمريان للحكمني
وفق اهللا  صادقة يف اإلصالحت البني وكانت نيتهما صالح ذاإ احلكمان إن قصد :يأ

  .على ما فيه خري للزوجني بني احلكمني حىت يتفقا
  . )٣(وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبري، وجماهد، والضحاك، والسدي

وكذلك كل مصلح يوفقه اهللا للحق  ،وذلك احلكمان: "  بقال ابن عباس 
  ".والصواب

  . )٥(، ونسبه ابن اجلوزي والقرطيب للجمهور )٤(واختاره الطربي، وابن عاشور
  ".املسوق هلما الكالمألنهما  : "قال ابن عاشور

                               
،  ١/٣٩١: ، والكشاف ١/٥١٢: ، ومعامل الترتيل ١/٢٦٣: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر) ١(

،  ١/٢١٤: ، وأنوار الترتيل١/٣٥٥: ، والتبيان يف إعراب القرآن للعكربي ٢/٤٩: واحملرر الوجيز
: ، وإرشاد العقل السليم١٩٢: ، وتفسري األجيي ١/٣٧١: ، وتفسري الثعاليب٣٥/٣٨٦: وجمموع الفتاوى

  . ٣/٢٥٤: ، والبحر احمليط٢/٧٠: ، وتفسري صديق حسن٢/١٣٤
  .٥/١١٥: ، واجلامع ألحكام القرآن١/٣٩١: الكشاف: ، وانظر٣/٣٠٣: تفسري الثعليب: ينظر)  ٢(
، وتفسري  ٥/٩٣: ،وتفسري الطربي٤/١٦٨: ، ومصنف بن أيب شيبة١/١٥٩: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٣(

  .  ٧/٣٠٦: ، وسنن البيهقي٣/٩٤٦: ، وتفسري ابن أيب حامت ٦٩٩: ابن املنذر
 

 .٤/١٢١: ، والتحرير والتنوير٥/٩٣: الطربي تفسري: ينظر)  ٤(

 .٥/١١٥: ، واجلامع ألحكام القرآن٢/٤٩: زاد املسري: ينظر)  ٥(
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  .لحكمنيل Q  ^Pويف  زوجنيلل Q      ZPالضمري يف 

يتفقا على ما فيه خري يوفق اهللا بني احلكمني حىت  إن يرد الزوجان إصالحاً: أي
  .)١(للزوجني

  

 

للحكمني كما هو قول عامة  Q      ZPأن الضمري األول  -واهللا أعلم  –الظاهر 
  .رين؛ ألن األصل عود الضمري إىل أقرب مذكور، وهو هنا احلكماناملفس

فيحتمل أنه للزوجني ألن املراد إصالح حاهلما، وإزالة  Q  ^Pأما الضمري الثاين 
  .الشقاق بالتوفيق بينهما؛ فاحلديث يف األصل عنهما

وحيتمل أنه للحكمني كما هو قول السلف ومجهور املفسرين، وهذا هو األقرب 
  :لوجهني

توحيد مرجع الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقها كما هو مقرر يف  :األول
 . )٢(قواعد الترجيح

الراجح أن احلكمني قاضيان ال وكيالن ومصلحان فحسب؛ بل هلما حـق   :الثاين
     التفريق بني الزوجني إذا رأيا أن األصلح التفريق بينهما، وهذا قول مجهـور العلمـاء،   

                               
 . ٣/٣٥٤: ، والبحر احمليط ١٠/٧٦: ، وتفسري الرازي٢/٤٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ١(

 .٢/٦١٣: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر)  ٢(
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  .)١(م بني الصحابة خالف يف ذلك كما يقول ابن القيموال يعل
 

فإذا كان الراجح أما قاضيان؛ فقد يرى احلكمان ومها صادقان مريدان للحـق بـأن   
األصلح حلال الزوجني التفريق بينهما، وحينئذ ال يسمى ذلك توفيقاً بني الزوجني؛ ألن 

مع األلفة واملودة وزوال اخلالف، التوفيق بينهما يقتضي استمرار احلياة الزوجية بينهما 
ولكن يسمى هذا توفيقاً للزوجني بأن هدى اهللا احلكمني للحق يف شأما، فهو توفيـق  

[  ^Q: للزوجني ال توفيق بينهما، ولفظ اآلية   \_P  مما يدل على أن محل الضمري
 .هنا على الزوجني بعيد

                               
  .٣٥/٣٨٦: موع الفتاوى، جم٥/١٩١: زاد املعاد: ينظر)  ١(

وجعل نصبهما إىل غري  ،اهللا تعاىل قد نصبهما حكمنيف: " يف اإلستدالل هلذا القول قال ابن القيم
   .ولو كانا وكيلني لقال فليبعث وكيال من أهله ولتبعث وكيال من أهلها ،الزوجني

   .وأيضا فلو كانا وكيلني مل خيتصا بأن يكونا من األهل      
والوكيالن ال إرادة هلما إمنا  )إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما( :عل احلكم إليهما فقالوأيضا فإنه ج

  .يتصرفان بإرادة موكليهما
   .وأيضا فإن الوكيل ال يسمى حكما يف لغة القرآن وال يف لسان الشارع وال يف العرف العام وال اخلاص

   .يل شيء من ذلكن له والية احلكم واإللزام وليس للوككم موأيضا فاحلَ
وال خالف بني أهل  ،ألنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ؛ وأيضا فإن احلكم أبلغ من حاكم

                           .فإذا كان اسم احلاكم ال يصدق على الوكيل احملض فكيف مبا هو أبلغ منه ؛العربية يف ذلك
وهذا  ،وكيف يصح أن يوكل عن الرجل واملرأة غريمها ،وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غري الزوجني

ووكيال  وإن خفتم شقاق بينهما فمرومها أن يوكال وكيلني وكيال من أهله :تقدير اآلية هكذا إىل حيوج 
بل هي دالة على  ؛عد لفظ اآلية ومعناها عن هذا التقدير وأا ال تدل عليه بوجهومعلوم ب ،من أهلها

  "واضح خالفه وهذا حبمد اهللا
فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا احلكم إىل احلكمني وال يعرف هلم من : "إىل أن قال

  ).٥/١٩٠: زاد املعاد". (الصحابة خمالف وإمنا يعرف اخلالف بني التابعني فمن بعدهم واهللا أعلم
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8 7    Q l  k   j  i  h   gm    r   q   p  o   n
  t  s   }   |  {     z  y  x  w  v  u

�  ~¡    ª  ©  ̈   §    ¦  ¥  ¤  £  ¢P . 
 

  املراد ـبQ   v  u   tP.  
املراد بـ Q    x  wP.  

  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألتني  /جزي ذكر ابن 
  .واجلار اجلنب هو األجنيب  ،سباجلار ذي القرىب هو القريب الن :قال ابن عباس" 

  .)١("واجلنب البعيد املسكن عنك ،ذي القرىب القريب املسكن منك :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألتني على أقوال

  
   .القريب النسب اجلار هو :اجلار ذي القرىباملراد ب

  .الذي ليس بينك وبينه قرابة اجلار هو :واجلار اجلنب
  . )٢(ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وابن زيد قولهذا و

مقاتل بن سليمان، والفراء، وأبو عبيدة، والطربي، والنحاس،  أيضاً وبه قال
، وهو  )٣(والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابن اجلوزي، والسعدي، وابن عاشور

                               
من الصحابة  يقتدى به األول حيث أورد قول منجزي ، رجح ابن ١/١٩١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .٥٦، ٥٣: الفصل األول: الباب األول: ينظر. وقدمه يف الذكر
  .٣/٩٤٨: ، تفسري ابن أيب حامت٩٧، ٥/٩٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
: ، تفسري الطربي١/١٢٦: ، جماز القرآن١/١٨٧: ، معاين القرآن للفراء١/٢٢٩: تفسري مقاتل: ينظر)  ٣(

: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٣٢٨: ، حبر العلوم١/٢١٠: للنحاس ، معاين القرآن٩٧، ٥/٩٦
، التحرير ١/٣٠٥: ، تفسري السعدي١/١١٦: ، تذكرة األريب١/٥٢٢: ، معامل الترتيل١/٢٦٤

  . ٤/١٢٤: والتنوير
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  .)١(ظاهر كالم الراغب األصفهاين والقرطيب
  . )٢(أكثر أهل العلموهو قول 

  .حق اجلوار، وحق القرابة: فهذا اجلار له حقّان
  

  .القريب املسكن منك :ذي القرىباملراد باجلار 
  .البعيد املسكن عنك :واجلنب

  . )٣(وهو قول الزخمشري، واخلازن، والشوكاين، واأللوسي
  . )٤(ينال تعرف يف القرب املكا" القرىب"واستبعده ابن عاشور ألن 

 
  .املسلم: ذي القرىباملراد باجلار 

  .اليهودي والنصراين: واجلنب
  .)٦()٥(نوف الشامي قولوهو 

  .)٧(فهي عنده قرابة اإلسالم، وأجنبية الكفر

 
يف املتعارف عليه من كالم " القرىب" هو القول األول؛ ألن  -واهللا أعلم –الراجح 

  .رعية تعين قرابة الرحم فتفسر االعرب، ويف النصوص الش
                               

 .٥/١٢٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٤٠٠، ١٠٦: املفردات يف غريب القرآن: ينظر)  ١(
 .١٠/٤٤١: اريفتح الب: ينظر)  ٢(
 .٥/٢٨: ، روح املعاين١/٥٨٥: ، فتح القدير١/٥٢٣: ، لباب التأويل١/٣٩١: الكشاف: ينظر)  ٣(
 . ٤/١٢٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
: اهللا بن عمرو  قال أبو عمران اجلوين نوف بن فضالة البكايل الشامي، ابن امرأة كعب، يروي عن عبد)  ٥(

  .كان أحد العلماء
 .٨/٥٠٥: ، اجلرح والتعديل٩٨: األمساء املفردة: نظري      

 .٣/٩٤٨: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٩٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(
 .٣/٢٥٤: ، البحر احمليط٢/٥٠: احملرر الوجيز: ينظر)  ٧(
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، فيحتمل اللفظ البعد يف النسب أو البعد يف )١(واجلنب يف كالم العرب يعين البعيد
املكان أو البعد يف الدين، كلّه حمتمل؛ لكن ملا كان املراد باجلار ذي القرىب قرابة النسب 

، فهو اجلار الذي ليس وكان اجلار اجلنب مقابالً له فيحمل حينئذ على البعد يف النسب
  .بينك وبينه قرابة
تأويل كتاب اهللا تبارك وتعاىل غري جائز صرفه إال إىل األغلب من : " قال الطربي

إال  ،دون األنكر الذي ال تتعارفه ،كالم العرب الذين نزل بلسام القرآن املعروف فيهم
أن  ان معلوماًوك ،وإذا كان ذلك كذلك ،أن يقوم خبالف ذلك حجة جيب التسليم هلا

إمنا يعين به إنه قريب الرحم منه دون  ،املتعارف من كالم العرب إذا قيل فالن ذو قرابة
 .(٢)"كان صرفه إىل القرابة بالرحم أوىل من صرفه إىل القرب بالدين ،القرب بالدين

                               
  ).جنب: (، معجم مقاييس اللغة٥/٩٧: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٥/٩٦: تفسري الطربي)  ٢(
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: ماملراد بقول اهللا تعاىل ن:  Q  &  %  $  #  "  !

+   *  )  (   ',   /  .   -   4  3   2  1  0P ؟.  
  

  : منها فقال األول ورجحثالثة أقوال يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .اآلية يف املنافقني الذين كانوا ينفقون يف الزكاة واجلهاد رياء ومصانعة " 

  .يف اليهود  :وقيل
  . )١("يف مشركي مكة الذين أنفقوا أمواهلم يف حرب املسلمني :وقيل

  

  :الدراسة
  :ف املفسرون يف املسألة على أقوالاختل

  
  .هم املنافقون

  . )٢(وهو قول اجلمهور
  . )٣(وبه قال الطربي، والزجاج، والواحدي، وابن عطية، والرازي

.)٤(والرياء ضرب من النفاق Q     %  $P: وذلك ألن اهللا قال 
  

  .أم اليهود
  .)٦(مان، والثعليب، والبغوي، واخلازنمقاتل بن سلي، و )٥(جماهد قولوهو 

                               
 .١/١٩١: علوم الترتيلالتسهيل ل)  ١(
 .٣/٢٥٨: ، البحر احمليط٥/١٢٦: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٢(
، ١/٢٦٤: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٤٢: ، معاين القرآن وإعرابه٥/١٠٦: تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٤/٢٠٩٥: ، تفسري الرازي٢/٥٢: ، احملرر الوجيز١/٢٦٤
  .٥/١٢٦: جلامع ألحكام القرآن، ا٤/٢٠٩٥: تفسري الرازي: ينظر  )٤(
 .٣/٩٥٣: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٥(
، لباب ١/٥٢٦: ، معامل الترتيل٣/٣٠٧: ، تفسري الثعليب١/٢٢٩: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر )٦(

 .١/٥٢٥: التأويل
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واليهود توحد اهللا،  Q  +   *  )  (   '  &, Pوضعفه الطربي ألن اهللا قال 
  .)١(وتصدق بالبعث واملعاد

 وأجاب ابن عطية بأن مراد من قال ذا القول أن اليهود مل يؤمنوا على ما ينبغي
.)٢(ال ينفعهم إنه من حيث ،إميام باليوم اآلخر كال إميان فكان 

 
  .يف مشركي مكة الذين أنفقوا أمواهلم يف حرب املسلمنيأا 

  . )٣(ذكره عدد من املفسرين كالثعليب، والزخمشري، وابن اجلوزي، وغريهم
  .)٤(واختاره أبو السعود

. )٥(واستبعده ابن عاشور ألن أهل مكة قد انقطع اجلدال معهم بعد اهلجرة 
 

  .أا يف املنافقني، واملشركني
  .)٦(وهو قول ابن عاشور

 .وكأنه يريد عموم املشركني ال مشركي مكة
  

: األقوال كلها صحيحة ال تعارض بينها، فاآلية يف كل من اتصف اتني الصفتني
Q%  $  #  " P   Q  +   *  )  (   '  &,   P  ،من املنافقني

  .ارى، وغريهمواملشركني، واليهود، والنص
: وما أجاب به ابن عطية على الطربي صحيح، يشهد له قول اهللا تعاىل عن اليهود

                               
 .٥/١٠٦: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٣/٢٥٨: ، البحر احمليط٢/٥٢: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٢: ، زاد املسري١/٣٩٢: ، الكشاف٣/٣٠٧: تفسري الثعليب: ينظر  )٣(
 .٢/١٣٦: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٤(
 .٤/١٢٦: التحرير والتنوير: ينظر  )٥(
  .املرجع السابق)  ٦(
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Q  y   x  w   v  u       t  s  r   q   p  o  n   m
 {  zP ]فنفى عنهم  ،توهي يف اليهود كما يدل عليه سياق اآليا] ٨١: املائدة

  .اإلميان، ألنه ليس اإلميان املُنجي يوم القيامة
يدخلون فيها  - ال شك -شاملة لكل من اتصف ذين الوصفني، واملنافقون فاآلية 

دخوالً أولياً؛ إذ النفاق الذي ارتضوه مسلكاً يف احلياة قائم على الرياء واملصانعة، خبالف 
اً كما صنعت قريش يف ـه أحيانـبقية األصناف فإن الرياء ليس مالزماً هلم؛ بل يفعلون

 Q    =  <  ;   :  9  8  7>    P وال ـألمبدر حيث خرجوا وأنفقوا ا
، وذه اآلية جياب عما قال ابن عاشور رمحه اهللا فقد ذكر اهللا فيها كفار  ]٤٧: األنفال[

  .قريش بعد اهلجرة، واهللا تعاىل أعلم
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Q  c  :تعاىلقال     b  a   `   _   ^      ]   \           [  Z   Y    X   W

l  k  j  i   h  g   f   e  d  r  q  p   o   n  mP)١(.  
 

  املراد بـQ m  l  k  j P.  
  

  : /جزي قال ابن 
   .سوى باملوتىسوى م كما تمث ت ،أي يتمنون أن يدفنوا فيها" 

Q   oكقوله  ،يتمنون أن يكونوا سواء مع األرض :وقيل   n  m  l     pP   

  . )٢("وذلك ملا يرون من أهوال يوم القيامة   ]٤٠: النبأ[
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف معىن اآلية على أقوال، حاصلها أربعة

  
أن الكافرين يوم القيامة يتمنون أن يدفنوا يف األرض، مث تسوى م كما تسوى 

  .باألموات
  ".يعين تسوى األرض باجلبال عليهم: " قال ابن عباس

  ".ودوا لو اخنرقت م األرض فساخوا فيها"  :تادةوقال ق
                               

  :ثالث قراءات Q k  j P: ورد يف قوله تعاىل)  ١(
  .ومة التاء خفيفة السنيمضم Q k  j P: فقرأ ابن كثري وعاصم وأبو عمرو       
  .مشددة السني مفتوحة التاء) لو تسوى : ( وقرأ نافع وابن عامر       
  .مفتوحة التاء خفيفة السني والواو ممالة) لو تسوى: ( وقرأ محزة والكسائي       
  .ومعىن القراءات واحد إال أن القراءة األوىل مل يسم الفاعل       
، وانظر ١/٤٢٩: ، والكشف عن وجوه القراءات السبع٢/٣٦٦: حلجة يف عل القراءات السبعا: ينظر       

  .١/٢٤١: ، وأضواء البيان٦/٣٨٩: ، واللباب يف علوم الكتاب٢/٥٥: احملرر الوجيز: أيضا
 .١/١٩٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
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  . )١("تنشق هلم فيدخلون فيها فتسوى عليهم: " وقال ابن جريج
  .أن يدخلوا يف األرض حىت تعلوهم وحاصل أقواهلم أم يتمنون

  . )٢(، والقامسي ، وابن كثري ، والزخمشري أبو عبيدةهذا القول وذهب إىل 
مبعىن جتعل مستوية، والباء للمالبسة،   Q   kP"  :القولقال القامسي يف توجيه هذا 

  ".على: الباء مبعىن: ض ملتبسة م، وقيلأي تسوى األر
Q    o  nة النبأ ـول بآيـواستدل ابن كثري والقامسي هلذا الق   m  l     pP .  

 
  .أم يتمنون أن يكونوا سواء مع األرض، فيصريوا تراباً مثلها

، والزجاج، والنحاس، الطربي ، وممن قال به)٣(عاشور للجمهور ابن ونسبه
  .)٤(، والشنقيطي ، والسيوطي والواحدي

Q     q  p بآية النبأ  واستدلوا           o   n  m  l  k  j  i  h  g   fP  افإ
  . )٥(موضحة ملعىن هذه اآلية
ألرض هي املستوية فجاء اللفظ على أن ا: " توجيه هذا القول قال ابن عطية يف

ج على حنو اللغة خرففي اللفظ قلب ي ،إمنا هو أم يستوون مع األرض :واملعىن ،معهم
 وأدخلت فمي يف احلجر وما جرى ،أدخلت القلنسوة يف رأسي :اليت حكاها سيبويه

                               
  .٣/٩٥٧: ابن أيب حامت، وتفسري ٧١٣: ، وتفسري ابن املنذر٥/١١٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
: حماسن التأويل،  ٢/٣٠٧: ، تفسري القرآن العظيم١/٣٩٣: ، الكشاف١/١٢٨: جماز القرآن: ينظر)  ٢(

٣/١٢٠.  
 .٤/١٣٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ٣(

: ، الوجيز١/٢١٢: ، معاين القرآن للنحاس٢/٤٤: ، معاين القرآن وإعرابه٥/١١٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
  .١/٢٤١: ، أضواء البيان٨٥: تفسري اجلاللني ،١/٢٦٥

  .١/٢٤١: ، وأضواء البيان٤/١٣٢: ، والتحرير والتنوير١/٢١٢: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(
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 . )١("جمراه
   . (٢)وجاز ذلك ألنه ال يلتبس على السامع

 
  .يؤخذ ما عليها منهم فدية: أي. تعدل م األرض املراد أم يتمنون لو

  . )٣(حكاه عدد من املفسرين ومل ينسبوه ألحد
واستبقول اهللا تعاىل ل لهد :Q"    ,    +   *  )  (  '  &   %  $  #

  8   7  6    5   4  3  2    1  0  /  .  -P]٤( ]املعارج( .   
  

  . )٥(مل خيلقوا، وكأم واألرض سواءأم يودون أم مل يبعثوا، أو 
   .وهذا القول فيه عدول عن االستواء احلقيقي باألرض إىل ااز بال دليل يوجب ذلك

  :ولإلمام ابن عاشور كالم نفيس يف اجلمع بني بعض األقوال السابقة قال فيه
ماثلة املستفادة وامل...ألنّ السواء املثل ؛أي مماثال  ،سواه إذا جعله سواًء لشيٍء آخر" 

من التسوية حتتمل أن تكون مماثلة يف الذات ، فيكون املعىن أنهم يصريون تراباً مثل 
، فيكون املعىن على هذا هو معىن قوله  األرض لظهور أن ال يقصد أن تصري األرض ناساً

Q  p          o: تعاىل    n  m  lP وحيتمل أن تكون مماثلة يف ...وهذا تفسري اجلمهور 
يودون : يودون أنهم مل يبعثوا وبقُوا مستوين مع األرض يف بطنها ، وقيل : املقدار ، فقيل 

أنّ املعىن التسويةُ يف الربوز : واألظهر عندي  .أن يدفنوا حينئذ كما كانوا قبل البعث
والظهور ، أي أن ترتفع األرض فتسوى يف االرتفاع بأجسادهم ، فال يظهروا ، وذلك 

                               
 .٦/٣٨٩: اللباب يف علوم الكتاب: وانظر. ٢/٥٥: احملرر الوجيز: ينظر)  ١(

 .٢/٣٦٧: احلجة يف عل القراءات السبع: ينظر)  ٢(

 .  ٥/٣٤: روح املعاين، و ٣/٣٦٣: ، والبحر احمليط ٣/٣١١: فسري الثعليبت: ينظر)  ٣(

  .٣/٣١١: تفسري الثعليب: ينظر)  ٤(
 .١/١٣٨: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٥(
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ة عن شدة خوفهم وذلّهم ، فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصريوا غري ظَاهرين كناي
  .)١("على األرض

  
أن اآلية حتتمل القولني األولني كما قال ابن عاشور؛ الحتمال  –واهللا أعلم  –الظاهر 

  .لفظ التسوية يف اللغة لذلك
 . )٢("سويت عليه كُلُّه هلَك فيهاو ،استوت به األرض وتسوت" : قال ابن سيده

وكال القولني األولني ذكر صورة من صور اهلالك يف األرض؛ غري أن القول الثاين 
  :أوىل بالترجيح لوجهني

Q    p          oتصريح آية النبأ بصورة اهلالك اليت يتمناها الكافر  .١   nP. 
عىن األبلغ واألجزل أنه أبلغ يف ذهلم وهوام، ومحل ألفاظ القرآن على امل .٢

 .، فال يصار إىل املعىن األدىن مع إمكان محله على املعىن األعلىأوىل
وسواء ترجح القول األول أم الثاين فهما قوالن متقاربان؛ فالكافر يتمىن أن يكون 
تراباً عاجالً، أو يتمىن أن يندس يف التراب حىت يتحول إىل ترابٍ آجالً؛ مما يرى من أهوال 

امة، وما يلحقه من الذل واخلزي واهلوان نسأل اهللا السالمة والعافية، وأن يتوفانا يوم القي
  .على اإلسالم، وجيعلنا ممن يدخلون اجلنة بسالم آمنني

                               
 .٤/١٣١: التحرير والتنوير)  ١(
 .٣٨/٣٣٣: تاج العروس: ، وانظر٨/٦٤١: احملكم واحمليط األعظم)  ٢(
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  هل قوله تعاىلQ   q  p   o   nP   مستأنف أم متصل
  .مبا قبله؟

  

  :نهمام األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
   .إخبار أم ال يكتمون يوم القيامة عن اهللا شيئاً ، فهواستئنافأنه  :األول
ألم  ،يتمنون أن ال يكتموا :أي Q k Pعطف على  Q o   n Pن قوله أ :الثاين

  . )١(إذا كتموا افتضحوا
  

  :الدراسة
  

  .يوم القيامةحديثاً اهللا  ايكتمو يقدرون أن إخبار أم ال ، فهواستئنافأنه 
،  )٢(وهو قول الزخمشري، وابن عطية، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثري، والسعدي

  . )٣(وظاهر كالم السيوطي والشنقيطي
ألن جوارحهم تنطق بذلك، كما قال  يوم القيامةحديثاً اهللا  ايكتمو فال يقدرون أن

 Q  z             y  x  w  v  u  t  s  r   q  pP : اهللا تعاىل

Q   q  p: "قال ابن عباس] ٦٥: يس[    o    nP أن الكتم ، أو هو إخبار  )٤("جبوارحهم
، يعلم مجيع أسرارهم وأحاديثهمو ،اىلاهللا تع ما عملوا ظاهر عند ألن ؛ال ينفع وإن كتموا

. )٥(فكيف يقدرون على كتمانه؟  
                               

  .١/١٩٢: لترتيلالتسهيل لعلوم ا: ينظر)  ١(
، ١/٢٢٣: ، تفسري النسفي٢/١٩١: أنوار الترتيل، ٢/٥٥: ، احملرر الوجيز١/٣٩٣: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .١/٣٠٧: ، تفسري السعدي٢/٣٠٧: تفسري القرآن العظيم
 .١/٢٤١: ، أضواء البيان٨٥: تفسري اجلاللني: ينظر)  ٣(
 ٤/١٨١٥: ، وحنوه عنه عند البخاري يف صحيحه٣/٩٥٧: ، تفسري ابن أيب حامت٧١٤: تفسري ابن املنذر)  ٤(

 .معلقاً) ٤٥٣٧رقم (
: ، أضواء البيان٥/١٣٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢١٠١: ، تفسري الرازي٢/٥٥: احملرر الوجيز: ينظر)  ٥(

١/٢٤١.  
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  . Q k Pعطف على  Q o   n Pقوله و الكالم متصل مبا قبله، نأ

  . )١(وهو قول الفراء
وذكره قوالً يف اآلية ابن عطية، وابن اجلوزي، والرازي، والقرطيب، وأبو حيان 

  .  )٢(وغريهم
 ،يود الذين كفروا أن تسوى م األرض وأم مل يكتموا اهللا حديثاً يومئذ: فاملعىن

،  ]٢٣: األنعام[ Q    ¤  £  ¢   ¡   ¥Pم على اهللا حني قالوا كذوهذا على جهة الندم على 
، أو يتمنون أن تسوى م األرض، ويتمنون أال  فيفْدون كتمام بأن تسوى م األرض

  .)٣( ألم إذا كتموا افتضحوايكتموا اهللا حديثاً؛ 
 

 هو القول األول الذي رجحه ابن جزي، يشهد له قول   -واهللا أعلم  –الراجح 
وال  :قال ؟ فقال له ماذَا عملْت يف الدنيا ،بد من عباده آتاه اهللا مالًاأُتي اهللا بِع: "  >النيب 

وكان من خلُقي الْجواز  ،قال يا رب آتيتنِي مالَك فَكُنت أُبايِع الناس ،يكْتمونَ اللَّه حديثًا
عالْم رظأُنرِ ووسعلى الْم رسيأَت تفَكُنوا عن  ،ِسرزاوجت كنبِذَا م قفقال اهللا أنا أَح

باآلية يف سياق التقرير ملا تضمنته، وهذا يؤكد  >النيب ، فقد استشهد )٤("عبدي
  .االستئناف؛ إذ لو كان الكالم متصالً مبا قبله ملا كان لالستشهاد به هنا موضع

] ٢٣: األنعام[ Q  ¡    ¥    ¤  £  ¢Pأما ما ورد من كتمان الكفار لشركهم حني قالوا 

 يكون يف بعض مواضع القيامة" فقد أجاب العلماء عنها بأجوبة من أحسنها أن ذلك 
                               

 .١/١٨٨: معاين القرآن للفراء: ينظر)  ١(
، اجلامع ألحكام ٤/٢١٠١: ، تفسري الرازي٢/٥٤: ، زاد املسري٢/٥٥: احملرر الوجيز: ينظر: ينظر ) ٢(

 .٣/٢٦٣: ، البحر احمليط٥/١٣٠: القرآن
: ، التسهيل٢/٥٤: ، زاد املسري٢/٥٥: ، احملرر الوجيز٢/٤٤: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر ) ٣(

١/١٩٢. 
 ).١٥٦٠رقم ( ٣/١١٩٥: أخرجه مسلم)  ٤(
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فإذا عرفوا احلقائق وشهدت عليهم  ،أن جحودهم ينفعهم من عذاب اهللا حني يظنون
  )١("وال فائدة وال يبقى للكتمان موضع وال نفع ،جوارحهم، حينئذ ينجلي األمر

فيأيت  ،إنه يوم طويل فيه مواقف كثرية: " فون بألسنتهم مبا عملوا ، قال ابن عباسفيعتر
مث يأيت عليهم حال  ،مث يؤذن هلم فيختصمون ،عليهم ما شاء اهللا وهم ال ينطقون

فيختم اهللا على ألسنتهم وتنطق جوارحهم  ،فيجحدون شركه ويظنون أن ذلك ينفعهم
   تهم فتقر مبا عملوا فال يكتمون اهللا حديثا فيقولونمث تنطق ألسن ،فتشهد عليهم بأعماهلم

 Q     ´    ³  ²  ±  °  ¯   ®     ¬  «  ªP ]وبه جتتمع األدلة، واهللا تعاىل )٢("] ٩: امللك ،
 .أعلم

                               
 .٨٢: ، دفع إيهام االضطراب٢٥٧، ١/١٩٢: لعلوم الترتيلالتسهيل : ، وينظر١/٣٠٧: تفسري السعدي)  ١(
 .٢/٧١٧: تفسري جماهد  )٢(
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  يف قوله  )أو  (معىنQ   ´  ³  ²  ±    °   ̄ P  .  
~ Q : قال اهللا تعاىل   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s 

¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �§    ´   ³  ²  ±    °    ̄   ®  ¬  «  ª          ©  ̈

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µÂ            Å   Ä      Ã
  È   Ç  ÆP  .  

  

  :للتفصيل والتنويع على باا لوجهني) أو ( أن  /جزي رجح ابن 
  .وذلك ضعيف  ،صلهاأن جعلها مبعىن الواو إخراج هلا عن أ: األول

ا عدم إن كانت على باا كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذ :واآلخر
  . )١(وإذا كانت مبعىن الواو مل تعط هذه الفائدة ،املاء

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .للتفصيل والتنويع على أصلها وباا) أو ( 

، وظاهر كالم الزخمشري،  )٢( وابن تيمية النحاس، وابن العريب، والقرطيب، وهو قول
  . )٣(وأيب السعود

وغريه من اآلية جواز التيمم يف احلضر لغري املريض إذا مل جيد املرء جزي وأخذ ابن 
 ،مث ذكر اإلحداث دون مرض وال سفر ،أول اآلية املرض والسفر املاء، حيث ذكر اهللا يف

وإىل  ،إىل املرض Q »  º  ¹ Pفريجع قوله     Q »  º  ¹ Pد ذلك كله مث قال بع

                               
 .١/١٩٤: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
: ، أحكام القرآن البن العريب١٨٦: ، إعراب القرآن للنحاس١/٢١٤: معاين القرآن للنحاس: ينظر) ٢(

 .٣٨٦- ٢١/٣٨٤: ، جمموع الفتاوى٥/١٤٢: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٦٠
 .٢/١٤٠: ، إرشاد العقل السليم١/٣٩٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
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فيجوز التيمم ملن عدم املاء يف غري مرض  ،وإىل من أحدث يف غري مرض وال سفر ،السفر
.)١(وال سفر 

  
  ..وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم: أي. مبعىن الواو) أو ( 

  . )٣(صاص، وابن اجلوزي، واجل)٢(وهو قول الفراء
قتضى أن املرض والسفر حدث يوجب الوضوء يعلى باا  )أو( جعلواحتجوا بأن 

، أو لكان وجوب الطهارة على املريض واملسافر غري متعلِّق كالغائط لعطفه عليها
  .)٤(باحلدث

ن كنتم مرضى ال تقدرون على إواملعىن و ،ذفوأُجيب بأنه ال يلزم ففي الكالم ح
  .)٥(فتيمموا أو على سفر ومل جتدوا ماء واحتجتم إىل املاء مس املاء

، كون أو مبعىن الواو الختالفهماتاق من أهل العربية ال جييزون أن واحلذ: قال النحاس
  .)٦(فلـ أو معناها، وللواو معناها

  
  :الراجح هو القول األول لوجوه

لها واألغلب من معانيها أوىل من أا للتنويع، ومحلها على أص) أو(األصل يف  :األول
  .محلها على املعىن القليل االستعمال

                               
 .١/١٩٣: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(
، ومل أجده يف معاين القرآن للفراء يف تفسري هذه اآلية وآية ١/٤٣١: حكاه السمعاين يف تفسريه عنه  )٢(

 .٦: املائدة
 .٢/٥٧: زاد املسري، ٢/٤٦٢: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(
، ٢/١٩٦: ، أحكام القرآن البن الفََرس٢/٥٧: ، زاد املسري٢/٤٦٢: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(

 .١/١٩٣: التسهيل لعلوم الترتيل
: ، التسهيل لعلوم الترتيل٥/١٤٢: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢١٤: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(

١/١٩٢ .  
 .١٨٦: ، وإعراب القرآن للنحاس١/٢١٤: معاين القرآن  )٦(
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املرض : مبعىن الواو لكان املعىن أن التيمم ال يباح إال بشرطني) أو(لو كانت  :الثاين
فيلزم من هذا أن ال  : "أو السفر مع ايء من الغائط أو مالمسة النساء، قال ابن تيمية

ن إف ؛خرجت منه الريح نحدث النائم ومدث بال غائط كيباح مع االحتالم وال مع احل
احلق ألنه  بل هو ضد ؛قطعاً وهذا ليس مراداً ،ق بشرطني مل يثبت مع أحدمهالِّذا عإاحلكم 

  .)١("بيح مع الغائط الذي حيصل باالختيار فمع اخلفيف وعدم االختيار أوىلذا أُإ
وىل والثالثة للتنويع والتفصيل على ذُكرت يف اآلية ثالث مرات، األ) أو(أن : الثالث

باا، وجرى اخلالف يف الثانية، فحملُها على معىن ما قبلها وما بعدها أوىل من ختصيصها 
  .مبعىن آخر خيالف ذلك ويخرجها عن معىن ما قبلها وما بعدها

اء؛ من إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا مل جيد املجزي وعليه فاآلية تفيد ما قال ابن 
  . للتنويع، واهللا تعاىل أعلم) أو(ألن 

 

                               
 .٢١/٣٨٤: جمموع الفتاوى)  ١(
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:  املراد ـبQ  e  d   c  b  a P .  
Q _   ̂ ]  \  [     Z   Y  X  W   :اهللا تعاىل قال   V  U  T   ̀

 h  g  f  e  d   c  b  a      k   j  il  p  o     n  m   
qP.  

  

  : ا فقالممنه األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
 فيكون ذلك رداً ،طمسها أن تزال العيون منها وترد يف القفا : ال ابن عباسـق" 

  .على الدبر 
طمسها حمو ختطيط صورها من أنف أو عني أو حاجب حىت تصري كاألدبار  :وقيل

  . )١("يف خلوها عن احلواس
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
هم أن جنعل وجوه :يقول Q   e  d   c Pطمسها أن تعمى  : "عباسقال ابن 

  .)٢("وجنعل ألحدهم عينني يف قفاه ى،من قبل أقفيتهم فيمشون القهقر
  .)٤("ىقفائها فتمشي على أعقاا القهقرجنعلها يف أ: ")٣(وقال عطية العويف

                               
  .١/١٩٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٩٦٨: ، تفسري ابن أيب حامت٥/١٤٧: تفسري الطربي)  ٢(
أيب سعيد اخلدري روى عن عبد اهللا بن عباس، و، تابعي كويف ، أبو احلسن،بن سعد العويف عطية)  ٣(

وقال " مدلساً وكان شيعياً صدوق خيطىء كثرياً" :وقال ابن حجر" ضعيف: "ل النسائيقا .وغريمها
روى أن احلجاج ضربه أربعمائة سوط، على أن يلعن علياً ، فلم يفعل ، وكان ي"وقال " ضعفوه: "الذهيب

: م، تاريخ اإلسال٢/١٤٠: ، الكاشف٨٥: الضعفاء للنسائي: ينظر. ١١١تويف سنة " شيعياً رمحه اهللا
  .ولعل املراد بوصفه بالتشيعِ التشيع اخلفيف .٣٩٣: ، التقريب٧/٤٢٤

 ج

 .٥/١٤٧: تفسري الطربي)  ٤(
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Q   eوقال قتادة يف    d   c P    "حنول وجوهها ق١("ل ظهورهاب(.  
Q  aوأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال معىن قوله : "قال الطربي

bP  من قبلفنردها على  ،يها كاألقفاءأن نطمس أبصارها ومنحو آثارها فنسو
فيكون  ،يعين بذلك فنجعل الوجوه يف أدبار الوجوه ،فنجعل أبصارها يف أدبارها ،أدبارها

بن عباس وعطية اكما قال  ىفيمشون القهقر هاًواألقفاء وجو ،ل الوجوه أقفاءفنحو معناه
  .)٢("ذلك ومن قال

وكالم عطية وقتادة حيتمل أن رد الوجوه إىل القفا هو الطمس، وحيتمل أا تطمس 
  .أوالً مث ترد إىل القفا مطموسة

 

:  
خف فتكون ك وال أنفاً وال بصراً فال نبقي هلا مسعاً من قبل أن نطمس وجوهاً :املراد 

  .ها إىل ناحية األدبارومع ذلك نرد البعري وحافر الدابة،
وهو قول الواحدي، والشوكاين، وظاهر كالم السعدي، وذكره ابن كثري وجهاً 

  .)٣(حمتمالً يف اآلية
طمس الوجوه، مث : وهو قريب من القول األول إال أنه أصرح منه جبعلهما أمرين

  .ردها إىل القفا مطموسة
 

  
حاجب حىت تصري كاألدبار يف خلوها طمسها حمو ختطيط صورها من أنف وعني و

  .عن احلواس

                               
  .٧٣٦: ، تفسري ابن املنذر٥/١٤٧: تفسري الطربي)  ١(

  . ٥/١٤٨: تفسري الطربي)  ٢(
: ري السعدي، تفس١/٥٩٩: ، فتح القدير١/٢٩٧: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر على التوايل)  ٣(

  .٢/٣٢٤: ، تفسري القرآن العظيم١/٣١٢
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  .)١(وابن اجلوزي، والنسفي، والسيوطي وهو قول أيب بكر السجستاين، والزخمشري،
 

 
  .نعميها عن احلق، ونردها على أدبارها يف الضاللة والكفر: املراد

مقاتل بن سليمان، ، و )٢(احلسن، والسديجماهد، والضحاك، و قولوهو 
  .)٣(والسمرقندي

  .)٤(فيكون طمس الوجه جمازاً، واملراد طمس القلوب والبصائر
من هو يف  فما وجه ردوضعفه الطربي بأن اهللا تعاىل خاطبهم ذه اآلية وهم كفار، 

ال وجه ألن يقال فيه ف فأما من هو ،منه يف الشيء من كان خارجاً ردوإمنا ي ،الضاللة فيها
ي(٥)ه فيهرد.  

 
الطاء وامليم والسني أصل يدل على : " احملو، قال ابن فارس: أصل الطمس يف اللغة

  .)٦("حمو الشيء ومسحه
فتكون  وال أنفاً وال بصراً فال نبقي هلا مسعاً وجوهاًمن قبل أن نطمس : فمعىن اآلية 

، فتكون الوجوه املطموسة ها إىل ناحية األدبارمع ذلك نردكخف البعري وحافر الدابة، مث 
  .يف األقفاء، واألقفاء مكان الوجوه

  :وذلك لوجهني
محل الطمس واألدبار على احلقيقة، فاألصل محل الكالم على احلقيقة، وال  :األول

                               
، ١/٢٢٥: ، تفسري النسفي١/١١٨: ، تذكرة األريب١/٣٩٨: ، الكشاف٤٤٤: نزهة القلوب: ينظر) ١(

 ). ١/١٢٩(، وكالم أيب عبيدة يف جمازه حيتمله ٨٦: تفسري اجلاللني
 .٣/٩٦٨: ، تفسري ابن أيب حامت٥/١٤٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 . ١/٣٣٣: ، حبر العلوم١/٢٣٣: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر ) ٣(
 .٣/٢١١٣: ، تفسري الرازي٢/٦٢: زاد املسري: ينظر)  ٤(
 .٥/١٤٨: تفسري الطربي)  ٥(
 .٣١٠: واملفردات يف غريب القرآن) طمس: (خمتار الصحاح: وينظر) طمس: (معجم مقاييس اللغة)  ٦(
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  .)١(يعدل به عنها وله فيها حممل صحيح
Q    j: ويشهد حلمل الكالم على احلقيقة قوله تعاىل يف اآلية   i   h  g  f

kl    p  o    n  mP  دهم باملسخ اجلزئي وهو طمس الوجوه وردها إىلفهد
]  Q األدبار، أو باملسخ الكلي بأن يقلبهم قردة كما قلب أصحاب السبت    Z  Y

  d   c    b  a  `    _  ^   ]  \P ]٦٥: البقرة [ج يف التهديد من وتدر
  .األدىن لألعلى

على التأسيس فيفيد معىن جديداً أوىل من  Q   e  d   c Pمحل قوله  :الثاين
  . Qb  aPمحله على أن يكون كالتأكيد لقوله 

والتأسيس هنا بأن يكون الرد على األدبار بعد الطمس، أما على التأكيد فالرد على 
  .األدبار هو الطمس ذاته

  .واهللا تعاىل أعلم

                               
والقول الثالث محل الطمس على حقيقته ومل . ٢/٣٨٧: اعد الترجيحقو: يف تقرير هذه القاعدة ينظر)  ١(

 .حيمل األدبار على حقيقتها
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  املراد بقولهQ ~  }   |   {  z  yP .   
Q~  }  |   {  z  y    x  w  v   u : ل اهللا تعاىلقا   t  s  r�    £   ¢  ¡

  ¨   §      ¦  ¥   ¤P  .  
  

  :/جزي قال ابن 
يات نة ملا تعارض فيها من اآلهي املبيو ،ة الوعيدألهذه اآلية هي احلاكمة يف مس" 

أن مذهب أهل  وذلك ،والقاطعة باخلوارج واملعتزلة واملرجئة ،وهي احلجة ألهل السنة
وحجتهم  ،السنة أن العصاة من املؤمنني يف مشيئة اهللا إن شاء عذم وإن شاء غفر هلم

ا نصيف هذا املعىن هذه اآلية فإ.   
 ،ومذهب اخلوارج أن العصاة يعذبون وال بد سواء كانت ذنوم صغائر أو كبائر

}    Qالطائفتني قوله على  ويرد ،ومذهب املعتزلة أم يعذبون على الكبائر وال بد   z   y

| P .  
 ،وأنه ال يضر ذنب مع اإلميان ،ومذهب املرجئة أن العصاة كلهم يغفر هلم وال بد

عليهم قوله  ويردQ~  }P ١("ختصيص لبعض العصاة فإنه( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف يف املسألة على أقوال

  
عباده املؤمنني، فمن مات ومل يغفر ما دون الشرك من الذنوب ملن يشاء من : أي

  .يتب منها فهو حتت مشيئة اهللا تعاىل إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه
واستدلوا ذه اآلية فهي صرحية يف أن ما دون الشرك واقع حتت املشيئة، ومجعاً بني 

  .نصوص الوعد والوعيد

                               
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
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  .)١(وهو قول أهل السنة
 ويغفر ما دون ذلك لشرك به والكفر،إن اهللا ال يغفر ا: "قال الطربي يف تفسري اآلية

  . )٢("الشرك ملن يشاء من أهل الذنوب واآلثام
  

يغفر ما دون الشرك من الذنوب ملن يشاء من عباده املؤمنني، وهم التائبون من : أي
  .الذنوب، أما من مل يتب فال يغفر اهللا له الكبائر؛ بل ال بد أن يعذّبه عليها

Q  Z : الوعيد كقوله تعاىلواستدلوا بآيات    Y  X  W  V  U  T

  b  a   `  _̂   ]   \   [P ]وقوله ] النساء : Q  i   h  g    f

   s  r   q     p  o     n  m  l   k      jP ]وحنوها من  ]٢٣: النور
  .اآليات، فقد توعد من مل يتب، واهللا ال خيلف امليعاد

  .هو التائب Q}  ~Pومحلوا آية املسألة على التائب، فقالوا 
  .  )٣(وهو قول اخلوارج واملعتزلة

فهذا شامل للكبائر ألا : أي.  Q |   {  z  y Pقوله ويرد عليهم : قال ابن جزي
  .دون الشرك، وال دليل على التخصيص

أما تأوهلم هلذه اآلية بأا يف التائب فأُجيب عنه بأنه لو كان املراد التائب ملا كان 
معىن؛ ألن  Qx  w  v   u  t  s  r  ~  }  |   {  z  yP بقوله  للتفصيل املذكور

Qx  w قوله التائب من الشرك مغفور له باإلمجاع، فإذا كان    v    u   t   s  rP  يف غري

                               
: ، النبوات البن تيمية١٧٣: ، التبصري يف الدين٦٤: ، اعتقاد أئمة احلديث٥/١٥١: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

 .٢/٥٢٤: العقيدة الطحاوية، شرح ٢/٣٢٥: ، تفسري القرآن العظيم١٠٦
 .٥/١٥١: تفسري الطربي)  ٢(
: ، الفرق بني الفرق١٧: ، اإلبانة عن أصول الديانة٨٦: ، مقاالت اإلسالميني١/٣٩٩: الكشاف: ينظر)  ٣(

  .٦٥: ، التبصري يف الدين٤/٣٧: ، الفصل يف امللل١١٣، ٧٨
الفصل : ينظر. ء كانت ذنوم صغائر أو كبائرأن العصاة يعذبون وال بد سواوقالت طائفة من اخلوارج ب      

 .٤/٣٧: يف امللل
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{  ~ Qكذلك قوله ف ،التائب من الشرك   |   {  z  yP يف غري التائب من العصيان، 
  . )١(ليكون أول اآلية وآخرها على نسق واحد

¡  ¢   Q: وأما آيات الوعيد فمقيدة بنصوص أخرى، وإخالف الوعيد كرم، وقد قال اهللا

  ¦¥   ¤   £P ]إن السيئات يذهنب : وهؤالء عكسوا فقالوا ]١١٤: ھود
  .)٢(احلسنات

 
يغفر الذنوب ملن يشاء، وهم املؤمنون، فعصاة املؤمنني كلهم مغفور هلم وال بد، : أي

  .ميان ذنبفال يضر مع اإل
´    Q : واستدلوا بقوله تعاىل   ³  ²   ±   °    ¯   ®P ]ومن  ]األعراف

قال ال إله إال اهللا فهو حمسن فرمحة اهللا قريب منه، ومن رمحه اهللا فال يعذّب، وحنوها من 
  .آيات الوعد

)  (  Q : وبقوله تعاىل               '  &  %    $     #   "  !P ]للكفار ال  فالوعيد    ]اللیل
املؤمنني، وكما أن الكفر حمبط لكل حسنة فاإلميان حمبط لكل سيئة، والرمحة والعفو أوىل 

  .بالرمحن تعاىل
  .)٣(وهو قول بعض املرجئة

  .)٤("ختصيص لبعض العصاة فإنه Q~  }Pعليهم قوله  ويرد: "قال ابن جزي
من، ال من يشاء أي ملن يشاء أن يؤ Q~  }Pوتأولت املرجئة هذه اآلية بأن معىن 

  . أن يغفر له، فمن شاء اهللا أن يؤمن فقد غفر له
                               

، االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من ١٣١: ، معامل أصول الدين للرازي٢/٦٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .١/١٩٥: ، التسهيل لعلوم الترتيل١/٣٩٩: االعتزال

 .٤/٤١: الفصل يف امللل: ينظر  )٢(
، ٤/٣٧: ، الفصل يف امللل٤٣: ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع١٤٧: نيمقاالت اإلسالمي: ينظر)  ٣(

 .، وهو قول بعض املرجئة ال كلهم كما يف املراجع الثالثة األوىل٢/٦٤: احملرر الوجيز
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٤(
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وأُجيب عن تأوهلم آلية املسألة بأنه بعيد ال يقتضيه اللفظ، فإن الشرك أيضاً مغفور 
  .)١(ملن شاء اهللا أن يؤمن فال يكون للتقسيم يف اآلية فائدة

ها إمنا جاءت يف ويقال ملن أسقط آيات الوعيد مجلة وقال إا كل: "قال ابن حزم
على املؤمن  إالمن الزحف ليس  لوعيد على الفارألن نص القرآن با ؛الكفار إن هذا باطل

Q  º بيقني بنص اآلية يف قوله تعاىل     ¹    ̧  ¶P ]وال ميكن أن يكون  ]١٦: األنفال
  . )٢("هذا يف كافر أصالً

  
لسنة؛ فإن اخلوارج واملعتزلة احلق الذي ال مرية فيه هو القول األول قول أهل ا

أعملت أدلة الوعيد، وأغفلت أدلة الوعد، واملرجئة عكست فأعملت نصوص الوعد، 
وأغفلت نصوص الوعيد، وأهل السنة أعموهلما مجيعاً، فإن الشريعة جاءت ذا وهذا، 

Q  L فكلها حق من عند اهللا، وما كان من عند اهللا فال اختالف فيه وال تعارض    K

 O  NM     Y  X   W  V   U   T    S  R    Q      PP ]دوا املطلق،  ]النساءفقي
والوعد أو ، كلهاوخصصوا العام، وبينوا امل، وردوا املتشابه إىل احملكم، عمالً باألدلة 

  .الوعيد معلّق بتوافر الشروط وانتفاء املوانع استناداً إىل جمموع النصوص ال آحادها
وهو  ،قول اهللا تعاىل يف آيتني من كتابه على فساد قول  الطائفتنيدل : "قال ابن تيمية

~  Q قوله تعاىل    }  |   {   z  y     x  w   v   u   t  s   rP   نه ال يغفر أفأخرب تعاىل
ن يراد بذلك التائب كما يقوله من أوال جيوز  ،نه يغفر ما دونه ملن يشاءأخرب أو ،الشرك

يضا للتائب أن تاب وما دون الشرك يغفره اهللا يغفره اهللا ملن الشرك أل ؛املعتزلة يقوله من
Q  x  w  v  u  t وهلذا ملا ذكر املغفرة للتائبني قال تعاىل  ،فال تعلق باملشيئة

  «          ª           ©   ¨      §  ¦¥       ¤     £   ¢  ¡  �~   }    |  {  z  yP ]الزمر[ 

فمن تاب من الشرك  ، يغفر للعبد أي ذنب تاب منهن اهللاإف ،طلقهاأفهنا عمم املغفرة و
                               

  .١/١٩٦: ، التسهيل لعلوم الترتيل٢/٦٥: احملرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .٤/٤١: لفصل يف املللا)  ٢(



 

 
 

 

 

  404 
 

 يفف ،ذنب تاب العبد منه غفر اهللا له يأو ،ومن تاب من الكبائر غفر اهللا له ،غفر اهللا له
ق فخص الشرك بأنه ال يغفره وعلّ ،قتلك اآلية خصص وعلّ ويف ،طلقأم وآية التوبة عم

  . )١("ما سواه على املشيئة

                               
اآلية اليت دلت على قبول اهللا لتوبة العبد مهما كانت  ومراده بآية التوبة. ١١/١٨٤: جمموع الفتاوى)  ١(

   .آية الزمر اآلنفة ذنوبه وهي
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̄ Q   :تعاىل اهللا قال   ®  ¬  «   ª  ©°    ¹   ¸   ¶     µ   ́  ³   ²  ±

  ºP.  

 
 هم يف اآليةاملراد بتزكية اليهود أنفس.  

  

  : منهما فقال األول ورجح يف املسألةقولني  /جزي ذكر ابن 
&  ' Q  :قوهلم :تزكيتهمهم اليهود لعنهم اهللا، و"    %  $P ]١٨: املائدة[ .  

  .(١)"مدحهم ألنفسهم :وقيل
  

  :الدراسة
  :)٢(يف هذه اآلية على أقوال أنفسهم تلف املفسرون يف املراد بتزكية اليهوداخ

  
%  &  ' Q  :تزكيتهم أنفسهم هو قوهلم   $P وقوهلم:Q    ½   ¼   »  º

 Â  Á   À      ¿  ¾P]١١١: البقرة[ .  
  . )٣(وهو قول احلسن، وقتادة، وابن زيد

  .)٤(، والسيوطي، وهو ظاهر كالم الشنقيطي والبيضاوي ي،واختاره الزخمشر
   .على اآلية األوىل -قتادة والبيضاوي والسيوطي –واقتصر بعض أصحاب هذا القول 

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

بالفعل  أحدمها: سه ضربان وتزكية اإلنسان نف: "عن معىن تزكية اإلنسان لنفسه يف القرآن قال الراغب)  ٢(

 ]١٤: األعلى[ QÔ  Ó  Ò  Ñ      P  وقوله ]٩: الشمس[ Q    C  B  A   @P وإليه قصد بقوله  ،وهو حممود
  :فسه وقد ى اهللا تعاىل عنه فقالوذلك مذموم أن يفعل اإلنسان بن ،بالقول كتزكية العدل غريه:  والثاين

 Q«  ª  ©P ]والثاين هو املراد بالبحث يف هذه املسألة. ٢١٩: املفردات".  ]٣٢: النجم.   
  .٣/٩٧٢: ، وتفسري ابن أيب حامت٥/١٥٢: ، وتفسري الطربي١/١٦٤: تفسري عبدالزاق: ينظر)  ٣(
 .١/٢٤٤: ، أضواء البيان٨٦: ، تفسري اجلاللني١/٢١٨: ، أنوار الترتيل١/٣٩٩: تفسري الكشاف: ينظر)  ٤(
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  .مدحهم ألنفسهم بثناء بعضهم على بعض

  . )١(وهو قول ابن مسعود
  .)٢("ر من معىن اآليةوهذا أحسن ما قيل؛ فإنه الظاه: " قال القرطيب

  
  .هو قوهلم ال ذنوب لنا وحنن كاألطفال يوم والدم

  . )٣(وهو قول الضحاك، والسدي
فإن  ،قالت يهود ليست لنا ذنوب إال كذنوب أوالدنا يوم يولدون: "قال الضحاك

  ".فإمنا حنن مثلهم ؛كانت هلم ذنوب فإن لنا ذنوباً
 القول األول؛ إلخبار اهللا عنهم أم كانوا يقولونه، هذا القول مع الطربي ورجح

  .)٤(إمنا كانوا يزكون أنفسهم دون غريها مإلخبار اهللا عنهم أو
  

  
  .سيشفعون لنا ويزكوننا الذين توفّوا قوهلم إن أبناءنا

  .)١(وهو قول ابن عباس

                               
 ٢/٦٥وابن عطية  ١/٥٤٥، ونسبه قوالً يف اآلية البن مسعود البغوي ٥/١٥٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

 وظاهر كالم ابن مسعود عند الطربي أنه استشهاد منه باآلية على الرجل ميدح أخاه  ٥/١٥٩والقرطيب
إن الرجل ليغدو بدينه مث يرجع : " بغري حق ألجل الدنيا سواء كان من اليهود أو من غريهم، حيث قال

ولعله أن  لذيت وذيت، فيقول واهللا إنك نه شيء، يلقى الرجل ليس ميلك له نفعا وال ضراً،وما معه م
" اآلية Q ¯  ®  ¬  «  ª  ©P مث قرأ  ومل حيل من حاجته بشيء، وقد أسخط اهللا عليه، يرجع

 .واعتربه الطربي وغريه تفسرياً ملعىن تزكية اليهود ألنفسهم يف اآلية

 .٥/١٥٩: اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(

 .٥/١٥٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

 .٥/١٥٧و  ٥/١٥٤: تفسري الطربي :ينظر  )٤(

  .٥/١٥٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
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  .م ال ذنوب عليهمهو تقدميهم أطفاهلم إلمامتهم يف الصالة؛ أل

  .)١(وهو قول جماهد وعكرمة
  ،كانوا يقدمون صبيام يف الصالة فيؤموم يزعمون أم ال ذنوب هلم " :قال جماهد

  ".فتلك التزكية
 وأما الذين قالوا معىن ذلك تقدميهم أطفاهلم للصالة : "هذا القول فقال الطربيورد

 .)٢("لعلمفتأويل ال تدرك صحته إال خبرب حجة يوجب ا
  .)٣("وهذا يبعد من مقصد اآلية: " هذا القول فقاال واستبعد ابن عطية والقرطيب

 
قصد ا كل تزكية من اليهود ألنفسهم فيها افتراء أن اآلية ي –واهللا أعلم  –الظاهر 

QÀ  :على اهللا؛ ألن اهللا تعاىل قال يف اآلية اليت بعدها   ¿  ¾  ½        ¼  »Á    Ã   Â   
Å  ÄP ]ن أن تزكيتهم ألنفسهم تتضمن افتراء على اهللا، وذلك  (٤) ]٥٠: النساءفبي

&  ' Q : قوهلمك   %   $P وقوهلم: Q   Â  Á   À       ¿   ¾  ½   ¼  »  ºP 
ذلك، فاهللا تعاىل  وحنو]  ٨٠: لبقرةا[ Q  W  V     U  T  S  RP  : وقوهلم

وا أنفسهم ومل يزكّهم غريهم، وبأنه تضمن تزكية، وبأم زكّ: وصف فعلهم املذموم بأنه
 .)٥(افتراء على اهللا تعاىل، فالقول الصحيح يف اآلية ما تضمن هذه الثالثة أوصاف

&   Q  : تعجِيب من حال اليهود إذ يقولون : "عاشور يف معىن اآلية ابنقال    %   $
'P وقالوا:Q  À      ¿  ¾  ½  ¼   »  ºP ٦("بوحنو ذلك من إدالهلم الكاذ( .  

                               
 .٣/٩٧٢: ، وتفسري أيب حامت٧٤٠: ، وتفسري ابن املنذر٥/١٥٣: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٥/١٥٤: تفسري الطربي)  ٢(
 .٥/١٥٩: ع ألحكام القرآنواجلام ٢/٦٥: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .١/٣١٤: ، وتفسري السعدي١/١٩٦: التسهيل لعلوم الترتيل: انظر يف تعلق اآليتني ببعض)  ٤(
 .٤٠٥-١/٤٠٣: االستيعاب يف بيان األسباب: انظر. ومل يصح يف سبب نزول اآلية شيء)  ٥(
 .٤/١٥٤: التحرير والتنوير)  ٦(
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:  معىنQ  ¹ P .  
  

  : ا فقالممنه األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الفتيل هو اخليط الذي يف شق نواة التمرة " 

  .)١("صبعيك وكفيك إذا فتلتهماأما خيرج بني  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .يل هو اخليط الذي يف شق نواة التمرة الفت

،  )٢(ابن عباس، وجماهد، والضحاك، وعطاء بن أيب رباح، وقتادة، وابن زيدوبه قال 
، )٣(والثعليب، والبغوي، واخلازن، وابن التركماينأبو عبيدة، وأبو بكر السجستاين، و

  . )٤(والشوكاين، وابن عاشور

                               
هو : ، وقال أيضاعلى األكثر ر بأقل األشياء تنبيهاًفعب: ابن جزي ، قال١/١٩٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

، ١/١٩٦: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر. متثيل وعبارة عن أقل األشياء فيدل على األكثر بطريق األوىل
٤٥١. 

  .٣/٩٧٢: ، تفسري ابن أيب حامت٥/١٥٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
، لغوي ،أصويل، فقيه ، املعروف بابن التركماين ،اهيم املارديين احلنفيعالء الدين علي بن عثمان بن إبر)  ٣(

، وشرح اهلداية ،الكفاية يف خمتصر اهلداية :، من مصنفاتهتوىل قضاء القضاة بالديار املصرية يف آخر عمره
مسعت شيخنا  ،واختصر كتاب ابن الصالح اختصاراً حسناً: "، قال ابن حجرومقدمة يف أصول الفقه

  .٧٥٠بالطاعون سنة  تويف" لكوال نعلم أحداً ساواه في ذ: قال. إنه أوىف مبقصوده: قي يقولالعرا
، رفع اإلصر ٢/١١٧: ، الوفيات البن رافع السالمي١/٣٦٦: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية: ينظر      

  .١٠/٢٤٦: ، النجوم الزاهرة٢٧٧: عن قضاة مصر

، ١/٥٤٦: ، معامل الترتيل٣/٣٢٦: ، تفسري الثعليب٣٥١: زهة القلوب، ن١/١٢٩: جماز القرآن: ينظر)  ٤(
: ، التحرير والتنوير١/٦٠٢: ، فتح القدير١/١٧٤: ، جة األريب البن التركماين١/٥٤٥: لباب التأويل

٤/١٥٤. 
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  .كفيك إذا فتلتهماصبعيك وأما خيرج بني هو 

  )٢(الفراء، والرازي، و)١(، وأيب مالك، والسديأيضاً ابن عباس قولوهو 
 

  .القوالن صحيحان وال تعارض بينهما، فالفتيل يطلق على هذا وهذا
من ذلك فتلت ، شيء يالفاء والتاء والالم أصل صحيح يدل على ل: "قال ابن فارس

  .)٣("لتيف شق النواة كأنه قد فُ ما يكون :والفتيل ،احلبل وغريه
فالفتيل فعيل مبعىن مفعول أي مفتول، وسمي ما يكون يف شق النواة فتيالً لكونه على 

، واملراد أن اهللا ال يظلمهم شيئاً قليالً )٤(هيئة املفتول، يضرب به املثل على الشيء احلقري
  .وال كثرياً

كما قيل  ،رف من مفعول إىل فعيلص ،وأصل الفتيل املفتول : "قال ابن جرير الطربي
وكان اهللا جل ثناؤه إمنا  ،وإذ كان ذلك كذلك ،من مصروع ومدهون ،صريع ودهني
Q  ¹ قصد بقوله    ¸    ¶P  اخلرب عن أنه ال يظلم عباده أقل األشياء اليت ال خطر هلا

إذا أو من بني كفيه  ،وكان الوسخ الذي خيرج من بني أصبعي الرجل ،فكيف مبا له خطر
وما أشبه ذلك من األشياء  ،كالذي هو يف شق النواة وبطنها ،فتل إحدامها على األخرى

يف معىن  فواجب أن يكون كل ذلك داخالً ،اليت هي مفتولة مما ال خطر له وال قيمة
  .)٥("من ذلك ما جيب التسليم له مما دل عليه ظاهر الترتيل إال أن خيرج شيئاً ،الفتيل

 .، واهللا تعاىل أعلم )٦("كال القولني متقاربو: " وقال ابن كثري

                               
  .٣/٩٧٣: ، تفسري ابن أيب حامت٥/١٥٥: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٤/٢١١٩: ري الرازي، تفس١/١٩٠: معاين القرآن: ينظر)  ٢(
 ).فتل: (معجم مقاييس اللغة)  ٣(
 .٣/٢٣٦: ، عمدة احلفاظ٢/٦٦: ، احملرر الوجيز٣٧٣: املفردات يف غريب القرآن: ينظر)  ٤(
 .٥/١٥٧: تفسري الطربي)  ٥(
 .٢/٣٣٣: تفسري القرآن العظيم)  ٦(
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QA  @  ?  >  =  <   ;  :   9B      F  :تعاىلقال اهللا    E    D  C

   L  K   J  I  H  GP.  
  

  :/جزي ابن  قال
 ،يراد م النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته :والناس هنا ،وصفهم باحلسد مع البخل"

  .لعزةالنصر وا :وقيل ،النبوة :والفضل
  . )١("والفضل كون النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم ،الناس العرب :وقيل

  :ذكر ابن جزي يف  هذه اآلية مسألتني
 املراد بالناس الذين حسدهم اليهود.  

م اليهود عليهاملراد بالفضل الذي حسد.   
  

   :الدراسة

  
  :لاختلف فيها املفسرون على أقوا

 
  .واملؤمنون >النيب : الناس هنا

  .)٣(، وهو ظاهر كالم الطربي )٢(، والسعدي وهو قول اجلصاص، والزخمشري
استدل الطربي إلدخال الذين آمنوا يف املراد بالناس بسياق اآليات؛ حيث عاب اهللا و

Q   Û : على اليهود قوهلم عن املشركني   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕP       فإحلاق ": قال
وتقريظ الذين  ،بذمهم على ذلك  QA  @  ?  >  =  <   ;  :   9Pقوله 

ما مل يأت داللة على انصراف معناه عن معىن  ،آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل أشبه وأوىل

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
 .١/٣١٥: ، تفسري السعدي١/٤٠١: ، الكشاف٣/١٧١: أحكام القرآن: ينظر  )٢(
 .٥/١٦٧: تفسري الطربي: ينظر  )٣(
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  ".ذلك
 :حبال اليهود مع العرب قبل البعثة فقال بعد أن ساق هذا القول واستدل اجلصاص

ن يف ووقد كانوا قبل ذلك يقرؤ ،اب يف ذكر اليهودألن أول اخلط ؛وهذا أوىل"
 ؛وكانوا يوعدون العرب بالقتل عند مبعثه ،وصفته وحال نبوته >كتبهم مبعث النيب 

فلما بعثه اهللا تعاىل  ،وكانوا يظنون أنه يكون من بين إسرائيل ،ألم زعموا أم ال يتبعونه
ال اهللا ـق ،جحدوا ما عرفوهو ،وأظهروا الكفر به ،من ولد إمساعيل حسدوا العرب

.  /  Q  0 :اىلـتع   -   ,  +    *   6  5  4  3   2   17  P   

Q  f :وقال اهللا تعاىل ، ]٨٩: البقرة[   e  d   c   b    a  `  _  ^

 l   k  j   i    h  gP]فكانت عداوة للعرب ظاهرة بعد ،  ]١٠٩: البقرة
فاألظهر من معىن اآلية  ،ثا منهممبعو >حسدا منهم هلم أن يكون النيب  >مبعث النيب 

  ".وللعرب >حسدهم للنيب 
  

  .العرب: املراد بالناس
أولئك اليهود حسدوا هذا احلي من العرب على ما آتاهم اهللا من "  :قال قتادة

  .)١("فضله
  

  .خاصة >النيب : املراد بالناس
،  الزجاج، و)٢(ك، والسديوهو قول ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، وأيب مال

  . )١(ونسبه الرازي للجمهور . )٣(، والشنقيطي ، واأللوسي والواحدي، وابن كثري

                               
 .٥/١٦٧: تفسري الطربي)  ١(
 . ٣/٩٧٨: ، وتفسري ابن أيب حامت ٥/١٦٦: وتفسري الطربي ٣/٩٦٤: غريب احلديث للحريب: ينظر)  ٢(
: ، تفسري القرآن العظيم١/٢٦٩: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٥٢: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .٩/١٦٣: ، أضواء البيان٥/٥٧: روح املعاين، ٢/٣٣٦
  .٤/٢١٢٣: تفسري الرازي: ينظر)  ١(
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، كما يف قوله وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم عام أريد به اخلصوص ،فالناس هنا 
Q  Ñ  :تعاىل   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê  É   ÈP]فالناس  ، ]١٧٣: آل عمران

 . )١(بن مسعود األشجعيه خصوص رجل واحد ، وهو نعيم يد باألوىل عام أر
 
  

                               
  .وسيأيت الترجيح يف املسألة التالية .٩/١٦٣: أضواء البيان: ينظر)  ١(
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 م اليهود عليهاملراد بالفضل الذي حسد.  
  :اختلف فيها املفسرون على أقوال

  
  .النبوة: الفضل هو

  .)١(وهو قول قتادة، وأيب مالك، وابن جريج
  . )٣(، وابن كثري ، والزجاج)٢(واختاره الطربي

  
  . )٤( >اإلميان به : هو النبوة، وللمؤمنني >للنيب : الفضل

  
  . )٥(النصر والعزة، وهو قول الزخمشري: الفضل

  
  .)٦(منهم> كون النيب : الفضل على القول بأن املراد بالناس العرب

  
  .ربعفيما زاد على األ> هو حتليل الزوجات للنيب 

  .)٧(وهو قول الضحاك، والسدي
  . )٨(يف اجلماع >بأنه قوة النيب  وقال مقاتل بن حيان

                               
 .٣/٩٧٨: ، وتفسري ابن أيب حامت ٥/١٦٧: تفسري الطربي: ينظر  )١(
فضل اهللا ا حممدا، وشرف ا العرب إذ آتاها رجال منهم دون : "وقال. ٥/١٦٧: يتفسري الطرب: ينظر)  ٢(

 .وللعرب بناء على تفسريه للمراد بالناس >فجعل الفضل للنيب " غريهم
 .٢/٣٣٦: ، تفسري القرآن العظيم٢/٥٢: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
 .٤/١٥٧: ير والتنوير، والتحر٥/١٦٢: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٤(
  .١/٤٠١: تفسري الكشاف: ينظر)  ٥(
 .٢/٦٧: ، وزاد املسري٢/٦٨: احملرر الوجيز: ينظر)  ٦(
  .٣/٩٧٨: ، وتفسري ابن أيب حامت ٥/١٦٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٧(
  . ٣/٩٧٩: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ٨(
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  .)١(واستبعد الرازي قصر اآلية عليه
  .)٢(، والسيوطي واختاره مع القول األول الواحدي

 
هم يف ذلك توعام - واملؤمنون معه> املراد بالناس النيب  أن - واهللا أعلم  –الظاهر 

لقوة ما استدل به أصحاب القول األول من السياق، وحال اليهود  -ت من العرب الوق
عربياً فهو حسد > مع العرب قبل البعثة وبعدها، وألن منشأ حسد اليهود كون النيب 

  .النبوة والعربية، لذا فهو حسد له وألصحابه العرب املؤمنني به: سببه وصفان جمتمعان
  .> فهو النبوة حملمد  أما الفضل
  .اإلميان واهلدى، وكون خامت النبيني منهم، وكوم أصحابه وأنصاره: وألصحابه

  .وأصحابه من النصر والعز والتمكني، وشرف الدنيا واآلخرة >ولوازم ذلك للنيب 
، )٣(بالزواج فلم يصح يف نزوله شيء يوجب املصري إليه> أما تفسري الفضل للنيب 

تكاد تنصرف إليه القلوب عند احلسد، ومحل اآلية وهو جبانب هذه املعاين أمر يسري ال 
  .على الظاهر املشهور اجلليل من املعاين أوىل

 ... ها وأفصحهافكما أن ألفاظه ملوك األلفاظ وأجلّ: "عن القرآن قال ابن القيم
  .)٤("املعاين وأعظمها وأفخمها أجلّ هفكذلك معاني

                               
 .٤/٢١٢٤: تفسري الرازي: ينظر)  ١(
 .٨٧: ، تفسري اجلاللني١/٢٦٩: تفسري الكتاب العزيز الوجيز يف: ينظر)  ٢(
 .١/٤١٠: االستيعاب يف بيان األسباب: انظر)  ٣(
 .٥٣٨ / ٣  :بدائع الفوائد)  ٤(
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 وله تعاىلاملراد بتبديل جلود الكفار يف النار يف ق : Q  ]          \  [  Z

h  g  f  e  d  c   b   a  `  _  ^i    m  l   k    j

  no  P.  
  

  : ثالثة أقوال يف اآلية، واستبعد القول الثالث منها فقال /جزي ذكر ابن 
  .إذ نفوسهم هي املعذبة ؛ل هلم جلود بعد جلود أخرىدبت :قيل" 

  .ا بالنارتبديل اجللود تغيري صفا :وقيل
 .   )١("وهو بعيد ،اجللود السرابيل :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املراد بتبديل جلود الكفار يف اآلية على ثالثة أقوال

  
املراد يبدلون جلودا أخرى غري جلودهم األوىل، فكلما نضجت جلود الكفار يف النار 

وليس  ، ليذوقوا العذاب، فهو تبديل لذات اجللدخلق اهللا هلم جلودا جديدة غري األوىل
  .جتديدا وإعادة جللده األول

، وبه قال )٣(، وظاهر كالم الطربي )٢(وهو قول القرطيب، وأيب حيان، والشوكاين
  .)٤(الزجاج مع جتويزه للقول الثاين

  ."أمثال القراطيس إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاً: " كقال ابن عمر 
  .)١(ومثله عن الضحاك" كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غريها" :قتادةوقال 

                               
: التسهيل: ينظر. مجع سربال وهو القميص: قال ابن جزي: والسرابيل. ١/١٩٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

١/٣٦. 
 .  ١/٦٠٥: ، وفتح القدير ٣/٢٨٥: ، والبحر احمليط ٥/١٦٤: ناجلامع ألحكام القرآ: ينظر)  ٢(
 .٥/١٧١: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
  .٢/٥٣: معاين القرآن: ينظر)  ٤(
 .٧٥٩: ، وتفسري ابن املنذر٥/١٧١: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
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وأقوال السلف هذه حتتمل هذا القول وحتتمل القول الثاين، وقول ابن عمر أقرا هلذا 
  .القول، أما قول قتادة والضحاك فهو تعبري بلفظ اآلية فيجري عليه اخلالف

Q    e: ي املغايرة ، وأكّد اهللا ذلك بقولههلذا القول بأن لفظ التبديل يقتض واستدلوا
fP.  

تبديل يف الصفات مع بقاء العني ، وتبديل يف : والتبديل على معنيني : " قال أبو حيان
والظاهر يف . هذا بدل هذا : الذوات بأن تذهب العني وجتيء مكاا عني أخرى ، يقال 

وتالشى جيء جبلد آخر مكانه،  ىوأنه إذا نضج ذلك اجللد ور ،اآلية هذا املعىن الثاين
  .)١("Q  f  eP:وهلذا قال 

االعتراض على  يشري به إىل اإلجابة عن" إذ نفوسهم هي املعذبة"  /جزي وقول ابن 
  .هذا القول بأن تبديل ذوات اجللود يلزم منه تعذيب جلود جديدة مل تذنب

الرد على الزنادقة : (وقد ذكر اإلمام أمحد هذا االعتراض عن الزنادقة يف كتابه
وعندي أن هذا السؤال مما : " وكذلك ذكره القرطيب عنهم، وقال األلوسي عنه) واجلهمية

  .)٢("ال يكاد يسأله عاقل فضال عن فاضل
أن األمل يصل إىل النفوس؛ ألا هي : وأجاب املفسرون عن ذلك بأجوبة حاصلها

تتأمل به، بدليل أن اجللد مىت  اليت تحس، فاجللود وسيلة إليصال العذاب لنفوسهم اليت
تعرى عن الروح مل يلحقه أمل ، فعلم أن املقصود باألمل الروح دون اجللود؛ ، وهلذا قال 

  .)٣(ليذقن العذاب: اجللود لقال ولو أراد Qh  gP: اهللا تعاىل
  

ل تعاد جلودهم األوىل جديدة غري حمترقة كما كانت من قبل، فهو تبدي: املراد

                               
 .٤/١٥٩: ، والتحرير والتنوير ١/٦٠٥: فتح القدير: ، وينظر ٣/٢٨٥: البحر احمليط)  ١(
: ، واجلامع ألحكام القرآن٧: الرد على الزنادقة واجلهمية ألمحد بن حنبل: ، وانظر٥٨/ ٥: روح املعاين)  ٢(

٥/١٦٥ . 
، وزاد ١/٥٤٩: ، ومعامل الترتيل٢/١٢٧٩: ، وتفسري الراغب األصفهاين٥/١٧٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

  . ٥/١٦٤: ، واجلامع ألحكام القرآن٢/٦٨:املسري
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  .لصفات اجللد ال تبديل لعينه وذاته
  .)١("عودوا فعادوا: كلت حلومهم قيل هلم أكلما انضجتهم و":  احلسنقال 
، دي، والنسفي، والبقاعيـام أمحد بن حنبل، والواحـول اإلمـو قـوه

  .)٢(والسيوطي

صغ يل من هذا : كما تقول للصائغ وهذا : " يف عرض أدلة هذا القول قال القرطيب
 خامتا غريه فيكسره ويصوغ لك منه خامتا فاخلامت املصوغ هو األول إال أن الصياغة اخلامت

وهذا كالنفس إذا صارت ترابا وصارت ال شيء مث أحياها اهللا  ،تغريت والفضة واحدة
 ؟كيف أنت: فتقول له نفاًمد وكعهدك بأخ لك صحيح مث تراه بعد ذلك سقيماً ،تعاىل

أنا غري الذي : فقول القائل ،هو هو ولكن حاله تغريتف ،أنا غري الذي عهدت: فيقول
Qu   t  s: ونظريه قوله تعاىل  ،جماز QfP: وقوله تعاىل  ،عهدت   r  qP 

 ،ر آكامها وجباهلا وأارها وأشجارهاغيوهي تلك األرض بعينها إال أا ت ]٤٨: إبراهيم[
زاد يف سعتهاوي، وي٣("ذلك منها  ىسو(.  

  .)٤(ومثله قال القامسي" ويأىب ذلك معىن التبديل: " القول فقال ذاورد الشوكاين ه

   
  .السرابيل من قطران فكلما احترقت بدلوا سرابيل أخرى: املراد باجللود

كما يقال للشيء اخلاص باإلنسان وإمنا مسيت جلوداً للزومها جلودهم على ااورة، 

                               
 .٣/٩٨٣: تفسري ابن أيب حامت: ينظر)  ١(

، ١/٢٢٨: ، وتفسري النسفي١/٢٦٩: ، والوجيز٧: الرد على الزنادقة واجلهمية ألمحد بن حنبل: ينظر)  ٢(
 .٨٧: ، وتفسري اجلاللني٢/٢٦٩: ونظم الدرر

: تفسري الطربي: ينظر. ، وذكر هذه األدلة أو بعضها كثري من املفسرين٥/١٦٥: اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
: ، وزاد املسري٢/٦٩: ، واحملرر الوجيز١/٥٤٩: ، ومعامل الترتيل١/٤٣٨: ، وتفسري السمعاين٥/١٧٢
٢/٦٨. 

 .٣/١٨٢: حماسن التأويل، وينظر ١/٦٠٥: فتح القدير)  ٤(
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 ذكرها اهللافكذلك سرابيل القطران اليت  ،بههو جلدة ما بني عينيه ووجهه خلصوصه 
Q  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥P  صارت هلم لباسا ال تفارق أجسامهم ملا

  . )١(جعلت هلم جلودا
  .وضعف هذا القول كثري من املفسرين

  .(٢)"السرابيل من القطران ال توصف بالنضج ، وإمنا توصف باالحتراق":قال الرازي
  . )٣("نه خالف الظاهروهو ضعيف؛ أل: " وقال ابن كثري

وال موجب لترك املعىن احلقيقي ها هنا وإن جاز إطالق اجللود : " وقال الشوكاين
  .)٤("على السرابيل جمازاً

  .)٥(واستبعد هذا القول أيضاً اجلصاص، وأبو حيان
  

  .أن القول الثالث ضعيف كما قالوا وعلّلوا - واهللا أعلم  –الظاهر 
محالً أللفاظ اآلية  لثاين فهما قوالن حمتمالن، والقول األول أوىلأما القول األول وا

  ، وألن اهللا أكّد التبديل بقوله )٦(كما هو مقرر يف قواعد الترجيحعلى احلقيقة 
Q f  eP  كلما نضجت جلودهم بدلناها ليذوقوا العذاب، بال  : ولو شاء لقال

  .تأكيد
  Qu   t  s  r  qP ىلأما قوهلم بأنه تبديلُ صفات كما يف قوله تعا

بأن املفسرين خمتلفون فيها، واألصل محلها أيضاً على احلقيقة وهي تبديل  فيجاب عنه

                               
 . ٥/١٦٥: ،واجلامع ألحكام القرآن٥/١٧٢: تفسري الطربي)  ١(

 .٤/٢١٢٥: تفسري الرازي)  ٢(

 .٢/٣٣٧: تفسري القرآن العظيم)  ٣(

 .١/٦٠٥: فتح القدير)  ٤(

 .٣/٢٨٥: ، والبحر احمليط٣/١٧٢: أحكام القرآن: ينظر  )٥(

 .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر  )٦(
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ذات األرض، وال تصرف عنه إال بدليل، فإذا صح الدليل انصرف املعىن إىل تبديل 
الصفات لوجود الدليل ال جلوازه يف اللغة فحسب، وال دليل يف مسألتنا هذه يقوى على 

  .)١(بديل اجللود من تبديل الذات إىل تبديل الصفاتصرف ت

                               
  : إشارات)  ١(

يشري العلم احلديث إىل إعجاز هذه اآلية حيث إن اجللد هو مركز اإلحساس خبالف اللحم، واجللد  -١      
ف الشعور باألمل، فجاء لفظ اآلية دقيقاً معجزا فبين اهللا تعاىل أنه كلما نضجت جلودهم إذا احترق توق

ليذوقوا : ومل يقل جلودهم وحلومهم، وعلّل اهللا تعاىل هذا التبديل بعلة صرحية. بدهلم جلودا غريها
القرآن الكرمي موسوعة اإلعجاز العلمي يف : ينظر. العذاب، فسبحان اهللا العليم اخلبري القادر احلكيم

  .٢٩٧: ، واملوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية١٥٤: والسنة املطهرة
ال يصح أن يستدل للقول الثاين باعتراض الزنادقة فلم أر أحداً من املفسرين ممن أشرت إىل كتبهم  -٢      

العلم للزمه أن جييب على حديث أيب  يف احلواشي ذكره دليال للقول الثاين، ولو قال بذلك أحد من أهل
" ما بني منكيب الكافر يف النار مسرية ثالثة أيام للراكب املسرع: " قال >هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 

ويف )  ٢٨٥٢رقم  ٤/٢١٨٩: ، ومسلم واللفظ له٦١٨٥رقم  ٥/٢٣٩٨: أخرجه البخاري: متفق عليه(
: أخرجه مسلم" (ناب الْكَافرِ مثْلُ أُحد، وغلَظُ جِلْده مِسريةُ ثَلَاثضرس الْكَافرِ أو  : "احلديث اآلخر قال

  .فإن املقدار الزائد من جسمه، وجلده، وضرسه هو مقدار جديد مل يذنب؟) ٢٨٥١رقم  ٤/٢١٨٩
عذاب وهذا يؤكّد ما قاله العلماء بأن املراد بالعذاب هو نفوسهم، وتعذيب اجللود وسيلة إليصال ال      

 .نسأل اهللا العفو والعافية والنجاة من النار. للنفوس، واليظلم ربك أحداً
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 معىن   Q ¦P    .  

Q    y  x  w  v : تعاىلقال اهللا    u  t   s  r  q  p

|  {  z}   ¢  ¡  �  ~£    §  ¦  ¥  ¤P.  

  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف اآلية  /جزي ذكر ابن 
"Q ¦P ال تنسخه الشمس دائماً :أي ، )١(صفة من لفظ الظل للتأكيد.  

  . )٢("نفي احلر والربد :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .أي ظل دائم ال تنسخه الشمس، وال ينتقل كما يفعل ظل الدنيا
  . )٣(، والسيوطي ، والبيضاوي وهو قول الواحدي

  

  
  .أي ظل يظلُّ ويقي من احلر والربد

د، فبين تعاىل أن ظل اجلنة يقي من احلر والربد، وهو وليس كل ظل يقي احلر والرب
Q        a  :كقوله تعاىل   ̀P ]٤(ألنه ليس كل ظل ممدود ، ]٣٠: الواقعة( .  

  .)٥(والنحاس، والسمعاين، والسمني احلليب، والشوكاين ، والزجاج،وهو قول الطربي

                               
  ).١/٢٢٠: ، وأنوار الترتيل١/٤٠١: الكشاف: ينظر. ( ليلٌ أليل، ومشس شامس: وهو كقوهلم)  ١(
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(

 .٨٧: ، تفسري اجلاللني١/٢٢٠: يل، أنوار الترت١/٢٧٠:الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(

 .٢/٥٣: ، ومعاين القرآن للزجاج١/١٧٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

، تفسري ١/٢٢٠: ، معاين القرآن للنحاس٢/٥٣: ، معاين القرآن وإعرابه١/١٧٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
  .١/٦٠٥: ، فتح القدير٣/٧: ، عمدة احلفاظ١/٤٣٩: السمعاين
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للداللة على صف بالظليل وصفاً مشتقّاً من اسم املوصوف وو: "عاشور ابنقال 
   . )١("بلوغه الغاية يف جنسه

 
: ا؛ فظل اجلنة دائم كما أخرب اهللا تعاىل عنهمال تعارض بينه القوالن صحيحان

Q,/  .   -P ]وقال ،]٣٥: الرعد:  Q_     e   d  c   b  a   `P]وهو ،  ]١٣: اإلنسان
ر والربد؛ فذلك من ظل تام املنافع، مكتمل األوصاف، قد بلغ غاية احلسن، يقي من احل

  .)٢(واللغة حتتمل ذلك كله -نسأل اهللا أن جيعلنا من أهلها-متام نعيم اجلنة 
بني القولني كالبغوي، والزخمشري، والبقاعي،  املفسرين عدد منمجع قد و

  .)٤(دائم ال تنسخه الشمس، ويقي من احلر والربد:  فقالوا  )٣(واأللوسي
 

                               
 .٤/١٥٩: تنويرالتحرير وال)  ١(
  ).ظل، ظلل(مادة : ذيب اللغة، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، احملكم واحمليط األعظم: ينظر)  ٢(
 .٥/٦٠: روح املعاين، ٢/٢٧٠: ، نظم الدرر١/٤٠١: ، الكشاف١/٥٥٠: معامل الترتيل: ينظر)  ٣(
العيش والنعمة الدائمة، كما  وذهب الراغب األصفهاين والرازي إىل أن الظل كناية عن الراحة ورغد  )٤(

أنا يف ظلك، وذلك أن بالد العرب كانت يف غاية احلرارة فكان الظل عندهم أعظم أسباب : يقال
: ، املفردات٢/١٢٨١: تفسري الراغب: ينظر. الراحة، أما الظليل فهو مبالغة يف متام وكمال هذا املعىن

  .٤/٢١٢٧: ، تفسري الرازي٣١٧
يقة إىل ااز، واألصل محل ألفاظ الكتاب والسنة على احلقيقة إال بدليل، وال دليل وهو عدول عن احلق      

 .هنا يقوى على العدول عن احلقيقة، ولذا فأكثر املفسرين على محل الظل على حقيقته
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Q  Ê  :قال اهللا تعاىل   É  È   ÇÐ  Ï    Î  Í  Ì  ËÑ    Õ   Ô    Ó  Ò

ß   Þ   Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öà     å  ä  ã  â  áP.   
 

  املراد بـQÐ  Ï   ÎP يف اآلية.   
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .م الوالةه" 

  .العلماء  :وقيل
  . )١("يف سرية صلى اهللا عليه وآله وسلمنزلت يف عبد اهللا بن حذافة بعثه رسول اهللا 

  

  :الدراسة
  :اختلف أهل العلم يف املسألة على أقوال

  
  .هم الوالة واألمراء

الشافعي، والطربي، والنحاس، ، و)٢(أيب هريرة، وابن عباس، وابن زيد قولوهذا 
  . )٣(والكيا اهلراسي

  . )٤(وهو قول اجلمهور: ل ابن عطية والقرطيبقا
  .)٥( >هم أصحاب السرايا على عهد رسول اهللا : مقاتل بن سليمان، ووكيعوقال 

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

، السنة ٣/٩٨٨: بن أيب حامت، تفسري ا٥/١٧٨: ، تفسري الطربي٦/٤١٦: مصنف ابن أيب شيبة: ينظر ) ٢(
 .١/١٠٦: للخالل

، ١/٢٢١: ، معاين القرآن للنحاس٥/١٨٠: ، تفسري الطربي١/٢٩: أحكام القرآن للشافعي: ينظر  )٣(
 .١/٤٧٢: أحكام القرآن للكيا اهلراسي

 .٥/١٦٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٧٠: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٧٧: ، نسخة وكيع عن األعمش١/٢٣٧: نتفسري مقاتل بن سليما: ينظر)  ٥(
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  .وهو يرجع إىل هذا القول فإم من األمراء وطاعتهم من طاعة الوالة
  .يراد به التمثيل" > على عهد رسول اهللا  : "وقوهلم

  :األدلة أصحاب هذا القول بعدد من واستدل
هريرةَ رضي اهللا عنه أَنَّ األحاديث اليت فيها األمر بطاعة الوالة كحديث أيب  -١

 ولَ اللَّهسقال >ر: "اللَّه أَطَاع نِي فَقَدمن أَطَاع، ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو،  أَطَاع نمو
  . )١("قَد عصانِيأَمريِي فَقَد أَطَاعنِي ومن عصى أَمريِي فَ

اسمعوا وأَطيعوا وإِنْ  ":  >قال رسول اهللا : قال  وكحديث أنس رضي اهللا عنه
   .وغريها )٢(" استعملَ علَيكُم عبد حبشي كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ

Q   ¬  «  ªأن اهللا أمر الوالة يف اآلية اليت قبلها بالعدل يف األحكام  -٢     ©   ®

¹   ̧  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯P ]مث أمر الرعية يف هذه  ]٥٨: النساء
  .اآلية بطاعة الوالة، ففيه تناسب بني اآليتني

نزلَت يف عبد اللَّه بن حذَافَةَ : "اآلية نزلت يف طاعة أمراء السرايا، قال ابن عباس -٣
  . )٣("ةيف سرِي >بن قَيسِ بن عدي إِذْ بعثَه النيب ا

وكانت تأنف  ،من كان حول مكة من العرب مل يكن يعرف إمارة: "قال الشافعي
بالطاعة مل تكن ترى ذلك  >فلما دانت لرسول اهللا  ،طاعة اإلمارة أن تعطى بعضها بعضاً
ال طاعة  >فأمروا أن يطيعوا أويل األمر الذين أمرهم رسول اهللا  >يصلح لغري رسول اهللا 

Q  Ø       ×  Ö  Õ  Ô قال تعاىل  ،ستثىن فيها هلم وعليهمبل طاعة ي ؛مطلقة    Ó  Ò

ÙP")٤( 
QÙ  Ø       ×  Ö  Õ  Ô : قوله تعاىل -٤    Ó  ÒP  إذ يدل أن املراد األمراء

                               
 ).١٨٣٥: رقم( ٣/١٤٦٦: ومسلم) ٦٧١٨رقم (  ٦/٢٦١١: أخرجه البخاري :متفق عليه ) ١(

 ).٦٧٢٣رقم ( ٦/٢٦١٢: أخرجه البخاري)  ٢(

 ).١٨٣٤(رقم  ٣/١٤٦٥: ، ومسلم٤٣٠٨رقم  ٤/١٦٧٤: أخرجه البخاري: متفق عليه  )٣(

  .١/٢٩: أحكام القرآن للشافعي)  ٤(
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  .)١(همع أمري ليس للمقلد أن ينازع اتهد يف حكمه خبالف املرؤوس
فإن : ، أيى طريقة االلتفاتاخلطاب ألويل األمر علبأن  :أُجيب عن الدليل الرابع 

  .)٢(تنازعتم أيها العلماء يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول
مراء أألن  ؛مراء احلقأ: وذهب الزخمشري، وأبو السعود إىل أن املراد بأويل األمر

وإمنا  ،فون على اهللا ورسوله يف وجوب الطاعة هلمعطَفال ي ،ه بريئان منهمورسولُ اُهللا اجلورِ
يثار العدل واختيار احلق واألمر ما إيف هللا ورسوله واألمراء املوافقني هلما جيمع بني ا

.)٣(كاخللفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان ،والنهي عن أضدادمها 
  

  .هم العلماء
جابر بن عبداهللا، وابن عباس، وجماهد، وعكرمة، والضحاك، واحلسن،  قولوهذا 

  .)٤(ليةوعطاء بن السائب، وأيب العا
  . )٥(وبه قال أكثر التابعني: قال ابن العريب

       ، )٦(مالك، والطحاوي، والواحدي، وأبو القاسم األصبهاين وبه قال أيضاً
                               

، أحكام ٨/٢١٠: ، شرح صحيح البخاري البن بطال٥/١٨٠: تفسري الطربي: ينظر يف هذه األدلة  )١(
: ، روح املعاين٢/٢٠٦: ، أنوار الترتيل٤/٢١٣٤: ، تفسري الرازي١/٤٧٢: القرآن للكيا اهلراسي

٥/٦٦. 
  .٥/٦٦: ، روح املعاين٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/١٥٤: ، إرشاد العقل السليم١/٤٠٢: فالكشا: ينظر)  ٣(
، ٤/١٨٢: ، شرح مشكل اآلثار للطحاوي٣/٩٨٩: ، تفسري ابن أيب حامت٥/١٧٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .١/٧٢: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة للاللكائي
  ،١/٤٦٨: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٥(
تيمي، أبو القاسم، احلافظ الكبري امللقب بقوام السنة، إمام يف التفسري إمساعيل بن حممد بن الفضل ال)  ٦(

ما دخل بغداد بعد : ، قيلكان حيضر جملس إمالئه األئمة احلفاظ واملسندونواحلديث واللغة واألدب، 
 اإليضاح يف، ومساه اجلامع التفسري الكبري ثالثون جملداً: ، من مصنفاتهحفظ منهأأمحد بن حنبل أفضل وال 

وإعراب ، واملعتمد يف التفسري عشر جملدات ،واملوضح يف التفسري ثالث جملدات ،التفسري أربع جملدات
  .٥٣٥سنة  ، تويفوشرح مسلم ،وشرح البخاري ،القرآن

: ، طبقات الشافعية٢١٠: ، التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد٢/٣٠١: التدوين يف أخبار قزوين: ينظر      
  .٣٧: فسرين للسيوطي، طبقات امل١/٣٠١
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  .)٢(، وهو ظاهر كالم الزجاج)١(ونظام الدين النيسابور
Qc    m  l  k  j   i  h  g     f  e : بقول اهللا تعاىل :واستدلوا   d

o  nP ]والعلماء هم املستنبطون املستخرجون لألحكام ] ٨٣: النساء.  
QÙ  Ø       ×  Ö  Õ   وبقوله تعاىل   Ô    Ó  ÒP  وإمنا يعرف الرد إىل اهللا ورسوله

العلماء، فأعمال األمراء موقوفة على فتاوى العلماء، فالعلماء يف احلقيقة أمراء األمراء؛ ألن 
  . )٣(أمرهم ينفذ عليهم وإليهم املرجع

  
  . )٤("> هم أصحاب النيب : "قال جماهد

  . )٥(" أبو بكر وعمر: " وقال عكرمة
  . )٦("ويف هذا التخصيص بعد: "قال ابن عطية

: بأم -كما سبق-والظاهر أما أرادا التمثيل، سيما وقد قاال يف روايات أخرى 
   .العلماء

  .)١(فاء والقضاة وأمراء السريةويندرج فيهم اخللبأم أمراء املسلمني : وقال البيضاوي

                               
، الوجيز يف تفسري ٤/١٨٢: ، شرح مشكل اآلثار٥/١٦٧: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر على التوايل)  ١(

 .١/٢٢٥: ، غرائب القرآن١/٢٩٦: ، احلجة يف بيان احملجة١/٢٧١: الكتاب العزيز
 .٢/٥٤: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٢(

، تفسري ١/٥٥١: ، معامل الترتيل٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص، ٥/١٨٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
  .٥/٦٦: ، روح املعاين١/٢٢٥: ، غرائب القرآن٥/١٦٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢١٣٤: الرازي

وحيسن التنبه إىل أن من قال بأم العلماء فال يعين أن األمراء ال جتب طاعتهم، فإن طاعتهم مستفادة من       
أهم األمراء أم : شهورة معلومة وقد مر ذكر بعضها، لكنه يناقش املراد م يف هذه اآليةأدلة أخرى م

 . العلماء؟
 .٥/١٨٠: تفسري الطربي)  ٤(
  . ٣/٩٨٩: ، تفسري ابن أيب حامت٥/١٨٠: تفسري الطربي)  ٥(
 .٢/٧٠: احملرر الوجيز)  ٦(
 .٢/٢٠٦: أنوار الترتيل: ينظر)  ١(
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  .)١(هم األئمة والسالطني والقضاة، وكل من كانت له والية شرعية: وقال الشوكاين
: قال أبو حيان والعيين ومها قريبان من القول األول إال أما أعم منه، وأعم منهما ما

  . )٢(كل من ويل أمر شيء والية صحيحة بأا عامة يف
الولد مع والديه، واليتيم ، وعليها طاعة زوجها، والعبد مع سيده جيب املرأةب ومثِّل له

  .)٣(فيما يرضى اهللا وله فيه مصلحة يهمع وص
رسول من اخلليفة إىل وايل هم من عدا ال :فأولو األمر هنا: " وقال ابن عاشور

ة أهل العلم يف األزمن ومن فقهاء الصحابة واتهدين إىل ،، ومن قواد اجليوشاحلسبة
   . )٤("، وأولو األمر هم الذين يطلق عليهم أيضاً أهل احللّ والعقداملتأخرة

 
  .دخول الوالة واألمراء يف اآلية ظاهر لقوة ما استدل به أصحاب القول األول

أما ختصيص اآلية بأمراء احلق ال أمراء اجلور كما قال الزخمشري وأبو السعود فال 
ن ادعى التخصيص فعليه الدليل؛ لكنهم وغريهم ال يطاعون يف يسلّم؛ إذ اآلية عامة وم
رضي اهللا  من حديث ابن عمريف املتفق عليه  >لقول النيب  )٥(معصية اهللا تعاىل إمجاعاً

 فَإِنْ ؛على الْمرِء الْمسلمِ السمع والطَّاعةُ فيما أَحب وكَرِه إال أَنْ يؤمر بِمعصية: "عنهما
وقد جاء النص صرحياً بطاعة األمراء وإن جاروا ،  )٦("أُمر بِمعصية فال سمع وال طَاعةَ 

خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم ويصلُّونَ  : "قال >كما يف صحيح مسلم أن النيب 
 ،كُم الَّذين تبغضونهم ويبغضونكُم وتلْعنونهم ويلْعنونكُموشرار أَئمت ،علَيكُم وتصلُّونَ عليهم

ولَ اللَّهسيلَ يا رق: فيبِالس مابِذُهنلَاةَ :فقال ؟أَفَلَا نالص يكُموا فمن  ،لَا ما أَقَام متأَيوإذا ر

                               
 .١/٦٠٧: فتح القدير)  ١(
 .١٨/١٧٦: ، عمدة القاري٣/٢٩٠: البحر احمليط: ينظر)  ٢(
 .٣/٢٩٠: البحر احمليط: ينظر)  ٣(
 .٤/١٦٦: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٧/٣٢٩: حكى اإلمجاع الشنقيطي يف أضواء البيان)  ٥(
  ).١٨٣٩رقم ( ٣/١٤٦٩: ومسلم) ٦٧٢٥رقم (  ٦/٢٦١٢: أخرجه البخاري :متفق عليه)  ٦(
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  . )١(" ملَه وال تنزِعوا يدا من طَاعةتكْرهونه فَاكْرهوا ع ولَاتكُم شيئاً
أما العلماء فدخوهلم يف اآلية حمتمل احتماالً قوياً ملا ذكره أصحاب القول الثاين، 
وألن االسم يتناوهلم مجيعاً فاألمراء يلُون أمر احلكم، والعلماء يلون أمر الدين وحفظ 

ال : ")٣(اهللا هم، قال سهل بن عبد، وال يصلح دين الناس ودنياهم إال بطاعت)٢(الشريعة
موا هذين أصلح اهللا دنياهم فإذا عظَّ ،موا السلطان والعلماءيزال الناس خبري ما عظَّ

  .)٤("وا ذين أفسد دنياهم وأخراهموإذا استخفّ ،وأخراهم
وإىل مشول اآلية لألمراء والعلماء ذهب مجاعة من العلماء احملققني كابن العريب، 

، ومال إليه )٥(اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثري، والشنقيطي والقرطيب، وشيخ
  .)٦(األلوسي، وجوزه اجلصاص

والصحيح أا متناولة للصنفني مجيعاً؛ فإن العلماء واألمراء والة : " قال ابن القيم
من به رسوله، فإن العلماء والته حفظاً وبياناً وذباً عنه ورداً على  األمر الذي بعث اهللا

Q    ¹: أحلد فيه وزاغ، وقد وكّلهم اهللا بذلك فقال تعاىل   ¸   ¶   µ   ´   ³  ²   ±
      ¼  »  ºP ]فياهلا من وكالة أوجبت طاعتهم، واالنتهاء إىل أمرهم،  ] ٨٩: األنعام

  .وكون الناس تبعاً هلم
ج واألمراء والته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به، وأخذهم على يد من خر

  .عنه
                               

 .٢/٥٤٠: شرح العقيدة الطحاوية: ، وينظر) ١٨٥٥رقم ( ٣/١٤٨١: سلمأخرجه م)  ١(
 .٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
عامة : "سهل بن عبد اهللا بن يونس التستري ، أبو حممد، زاهد متصوف واعظ، قال أبو نعيم األصبهاين)  ٣(

على النفس  شيء شدأ: ن أقوالهم" كالمه يف تصفية األعمال وتنقية األحوال عن املعايب واألعالل
  .تويف سنة ثالث ومثانني ومائتني  .هلا فيه نصيب ليس ألنه ؛اإلخالص

 .١/٣٨٠: ، نزهة األلباب٤/٦٤: ، صفة الصفوة١٠/١٩٠: حلية األولياء: ينظر      
 .٥/١٦٨: اجلامع ألحكام القرآن)  ٤(
: ، منهاج السنة النبوية٥/١٦٧: كام القرآن، اجلامع ألح١/٤٦٨: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٥(

، تفسري القرآن ١/٢٧٨: ، بدائع التفسري٢/٢٣٨: واجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ٤/١٠٧
 .٧/٣٢٩: ، أضواء البيان٢/٣٤٥: العظيم

 .٢/٢٦٤: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٦٦: روح املعاين: ينظر)  ٦(
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  . )١("وهذان الصنفان مها الناس، وسائر النوع اإلنساين تبع هلما ورعية
أما األمراء فألن  ،والصحيح عندي أم األمراء والعلماء مجيعاً: "وقال ابن العريب

 ،وأما العلماء فألن سؤاهلم واجب متعني على اخللق ،أصل األمر منهم واحلكم إليهم
ال سيما وقد قدمنا أن كل هؤالء حاكم وقد  ...واجب تواهموامتثال ف ،وجوام الزم

_    QW مساهم اهللا تعاىل بذلك فقال    ^     ]  \  [  Z  Y  X
`P ]٢("واحلرب حاكم ،والرباين حاكم ،حاكم <فأخرب تعاىل أن النيب  ]٤٤: املائدة(.  

يت قبلها ما قاله أصحاب القول األول بأن اهللا أمر الوالة يف اآلية الوإذا مجعت بني 
Q    ¶  µ   ´  ³بالعدل يف األحكام    ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

¹  ¸P ]مث أمر الرعية يف هذه اآلية بطاعة الوالة، وبني اآلية اليت ذكرها  ]٥٨: النساء
ابن العريب، وفيها تسمية الرباين حاكماً، واحلرب حاكماً تقوى لديك دخول العلماء يف 

  .)٣(علماآلية،  واهللا تعاىل أ

                               
 .١/٢٧٨: بدائع التفسري  )١(
 .١/٤٦٨: لقرآن البن العريبأحكام ا)  ٢(
  .وأما ما قال أبو حيان والعيين بأا عامة يف كل من ويل شيئاً والية صحيحة فمحل نظر وتأمل)  ٣(
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  مرجع الشرطQÛ  Ú           ß  Þ  Ý   ÜP .  
  

  : منهما فقال األول ورجحاحتمالني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  . Q   Ö Pإىل قوله  حيتمل أن يكون هذا الشرط راجعاً" 
  .)١("ألنه أقرب إليه ؛واألول أظهر  Q Ê Pإىل قوله  :أو

  

  :الدراسة
  

Q     Ø       ×  Öيرجع إىل قوله  QÛ  Ú   ß  Þ  Ý  ÜPالشرط يف قوله 

ÙP.  
وهو قول أيب حيان، وابن كثري، وأيب السعود، والشوكاين، واأللوسي، والسعدي، 

  . )٣(، وظاهر كالم الطربي والقرطيب)٢(وحممد األمني اهلرري
  :وعلّلوا له بأمرين

  .زيأنه أقرب إليه كما قال ابن ج: األول 
  .)٤(أن الرد إىل اهللا ورسوله عند التنازع هو احملتاج إىل التحذير من املخالفة:   الثاين 

  .)٥(ويستفاد منه أن رد احلكم يف مسائل الرتاع إىل الكتاب والسنة شرط يف اإلميان
  
  . Q Í  Ì  Ë  Ê Pإىل قوله يرجع الشرط 

                               
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

، فتح ٢/١٥٥: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٤٥: ، تفسري القرآن العظيم٣/٢٩١: البحر احمليط: ينظر) ٢(
 .٦/١٦٩: ، حدائق الروح والرحيان١/٣١٧: ، تفسري السعدي٥/٦٧: ، روح املعاين١/٤٠٣: القدير

 .٥/١٦٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٥/١٨١: تفسري الطربي)  ٣(

 .٥/٦٧: ، روح املعاين٢/١٥٥: إرشاد العقل السليم)  ٤(

 .٢/٣٤٥: متفسري القرآن العظي: ، وينظر١/٣١٧: ، تفسري السعدي١/٢٧٩: بدائع التفسري: ينظر)  ٥(
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 .)١(ن عادلذكره احتماالً يف املسألة الرازي، واب
 

  .الراجح هو القول األول لقوة ما استدلوا به
(  Q : ويؤيده اللحاق فقد قال اهللا بعدها   (  '   &  %   $   #   "   !

  9  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,   +         *

 >   =     <  ;  :P ]ففيها أن من مقتضيات اإلميان التحاكم إىل  ]٦٠: النساء
  .اهللا ورسوله عند التنازع، وأن التحاكم إىل غريمها ينايف اإلميان، واهللا أعلم

  

                               
 .٦/٤٥١: ، اللباب٤/٢١٤٠: تفسري الرازي: ينظر)  ١(



 

 
 

 

 

  431 
 

 قوله تعاىل معىن Q ä  ã P.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .مآالً وعاقبة: أي" 

  . )١("أحسن نظراً منكم: وقيل
  

  :الدراسة
  :يف املسألة على قولنياختلف املفسرون 

  
  .أحسن مآالً وعاقبة: أي

الطربي، والواحدي، والسمعاين، ، و )٢(جماهد، وقتادة، والسدي، وابن زيدوهو قول 
  . )٣(والبغوي، والزخمشري، والرازي، وابن كثري، والسيوطي، وأيب السعود

  . )٤(الثاين وبه قال أيضاً الزجاج، والنحاس، والقرطيب مع جتويزهم للقول
، فالرد إىل اهللا ورسوله عند التنازع أحسن عاقبة )٥(إذا رجع: من آل يؤول إىل كذا

  .ومآالً ومرجعاً
  

  .أحسن نظراً وتأويالً من تأويلكم: أي
  .)١(ذكره قوالً يف اآلية الزخمشري وابن عطية وأبو حيان

                               
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .٣/٩٩٠: ، تفسري ابن أيب حامت٧٦٩: ، تفسري ابن املنذر٥/١٨٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
، ١/٤٤١: اين، تفسري السمع١/٢٧١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٥/١٨٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

، ٢/٣٤٦: ، تفسري القرآن العظيم٤/٢١٤٠: ، تفسري الرازي١/٤٠٣: ، الكشاف١/٥٥٤: معامل الترتيل
  .٢/١٥٥: ، إرشاد العقل السليم٨٧: تفسري اجلاللني

  .٥/١٧٠: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٢٢: ، معاين القرآن للنحاس٢/٥٥: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)  ٤(
 ).أول(مادة : ، مقاييس اللغة٤٠: ، املفردات يف غريب القرآن٥/١٨٢: ري الطربيتفس: ينظر  )٥(
 .٣/٢٩١: ، البحر احمليط٢/٧١: ، احملرر الوجيز١/٤٠٣: الكشاف: ينظر)  ١(
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  . )١(وجوزه وجهاً يف اآلية الزجاج، والنحاس، والقرطيب
 

  .القوالن صحيحان وال تعارض بينهما 
  .أي يرجع ويصري كما سبق: والتأويل يطلق على ما يؤول إليه الشيء
له ره، وأوره وقددب: لهل الكالم وتأوأو: " ويطلق على التفسري، قال يف اللسان

لهوتأو :٢("رهفس(.  
  .)٣("شيءتفسري ما يؤول إليه ال: التأويل: "وقال اجلوهري

 ر ويبني ما يؤول إليهفاملؤوفَسل ينظر يف األمر ويتأمله لي.  
والرد إىل اهللا ورسوله عند التنازع أحسن عاقبة ومآالً ومرجعاً، وأحسن نظراً وتأويالً 

  .من تأويلكم
مبعناه االصطالحي عند املتأخرين  وأما إن كان مراد أصحاب القول الثاين التأويل

فقد انتقده ابن  ،فظ عن ظاهره إىل ما خيالف ذلك لدليل يقترن بهصرف اللالذي هو 
فأما قدماء املفسرين  ،صطالح احلادث ال بلغة القرآنوهو تفسري له باال : "تيمية بقوله

أي  ،القول يف تأويل هذه اآلية :بن جريراما يقول فلفظ التأويل والتفسري عندهم سواء ك
  .، واهللا تعاىل أعلموهو كما قال رمحه اهللا )٤("يف تفسريها

 

                               
 .٥/١٧٠: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٢٢: ، معاين القرآن للنحاس٢/٥٥: معاين القرآن وإعرابه: ينظر  )١(
 ).أول( دة ما: لسان العرب)  ٢(
  ).أول( مادة : الصحاح)  ٣(
 .٤/٧٣: ، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح١٧/٣٦٧: جمموع الفتاوى  )٤(
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 معىن: Q    lP.   
Q   p o  n  m  l  k   j  :تعاىل قال   i  h  g  fP.  

  

  : فقال األول ورجحقولني يف اآلية  –رمحه اهللا  -جزي ابن  ذكر
  .وذلك كناية عن السرايا، أي اخرجوا للجهاد مجاعات متفرقني" 

  . )١(" لة بفتح العني، والمها حمذوفةزا فعوو، ما فوق العشرة ]ةبالثُ[إن  :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .اخرجوا للجهاد مجاعة بعد مجاعة متفرقني
  ".سرايا متفرقني: عصباً، يعين: "قال ابن عباس يف معىن ثُبات 

  "ً.عصباً وفرقا: "وقال أيضا
  .فرقاً قليالً قليالً: وقال جماهد
  .الفرق: الثُبات: وقال قتادة

  .)٢(و ذلك عن الضحاك والسديوحن
Q   m  :وتصديق ذلك...مجاعات يف تفرقة: واحدا ثُبة، ومعناها: " قال أبو عبيدة

    o  nP ")١( .  
                               

ويظهر أنه خطأ طباعي ألن " الثبتة: "كتب يف املطبوع املعقوفنيوما بني . ١/١٩٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
قال جزي سأُورد بعضه يف دراسة املسألة، وألن ابن  ثبة، كما يف كالم أهل اللغة وغريهم مما: مفرد ثبات

  .وهذا ينطبق على الثُبة ال الثبتة" وزا فعلة بفتح العني، والمها حمذوفة:"بعدها
" الثبات: "  ب- ١١٦: ل) ب(، وخمطوطة ب - ٣٩ :ل) أ(خمطوطة : كما كتبت الكلمة يف املخطوط      

وهذا ينطبق " وزا فعلة بفتح العني، والمها حمذوفة"السابق  جزيويظهر أنه تصحيف أيضاً لقول ابن 
  .على املفرد ال اجلمع، واهللا أعلم

 .٣/٩٩٨: ، وتفسري ابن أيب حامت٧٨٤: ، وتفسري ابن املنذر٥/١٩٧: تفسري الطربي: انظر أقواهلم يف)  ٢(
 .١/١٣٢: جماز القرآن)  ١(
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فانفروا إىل عدوكم  :ومعىن الكالم ،والثبة العصبة ،وهي مجع ثبة: " وقال الطربي
  :ومن الثبة قول زهري .مجاعة بعد مجاعة متسلحني
  ثُبـة كـرام  وقد أغدوا علـى  

  
  ")١(نشاوى واجدين ملـا نشـاء    

    

،  خمشري، والز ، والزجاج، والنحاس، والراغب األصفهاين وبنحو ذلك قال الفراء    
  .وغريهم،  )٢(، والقرطيب وابن عطية

قال : "وحكى الرازي إمجاع أهل اللغة على أن معىن الثُبات اجلماعات املتفرقة فقال
  .  )٣("بات مجاعات متفرقةالثُ: مجيع أهل اللغة

  
  .هي اجلماعة فوق العشرة: الثُبة

  .)٤("عشرة فما فوق ذلك:" قال ابن عباس
  . )٥(، واأللوسي واختاره ابن عادل

  
أن معىن اآلية يشمل القولني؛ فإن قول ابن عباس الثاين  -واهللا تعاىل أعلم –الظاهر 

قوله األول بأم العصبة؛ فإن العصبة من الرجال يف اللغة  بأم عشرة فما فوق هو مبعىن
مابني العشرة إىل " :كما قال اجلوهري يف الصحاح، والفريوز آبادي يف القاموس هم

  . )١("األربعني
                               

  .٥/١٩٧: تفسري الطربي)  ١(
 .سكارى: ونشاوى مبعىن.  ١١: ديوانه: بن أيب سلمى، انظر والبيت لزهري      

: ، معاين القرآن للنحاس٢/٦١: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج١/١٩٢: معاين القرآن للفراء: ينظر )٢(
 .٥/١٧٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٧٧: ، احملرر الوجيز١/٤٠٩: ، الكشاف٨٤: ، املفردات١/٢٢٤

  .٤/٢١٦٠: زيتفسري الرا: ينظر)  ٣(
 .للطسيت) ٤/٥٣٣(عزاه السيوطي يف الدر املنثور)  ٤(

 .٥/٧٩: روح املعاين، ٦/٤٨٦: اللباب: ينظر  )٥(

 ).عصب: (الصحاح، والقاموس احمليط: ينظر)  ١(
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وذلك داخل يف معىن اجلماعة، فيحمل القول بأا العصبة على التفسري باملثال، 
: وقال مرة" سرايا متفرقني:عصباً، يعين:"األول ويشهد لذلك أن ابن عباس قال يف التفسري

وكله متثيل فإن بني العصبة والسرية فرقا . فذكر العصبة، والسرية، والفرقة"ً عصباً وفرقا"
  .)١(يف العدد

ولذا مل يعده عامة املفسرين خالفاً فعبروا عن الثُبة باجلماعة والعصبة والسرية 
  .)٢("مجاعات يف تفرقة"لغوي بأن الثُبات والفرقة؛ ألن ذلك داخل يف املعىن ال

ملصلحة احلرب يدل على  وسياق اآلية يف التخيري بني النفري ثبات أو مجيعاً مراعاةً
  .عدم تقييد النفري ثبات بعدد معني ما دام يشمل كل فرقة منهم اسم اجلماعة

                               
قطعة من اجليش ما بني مخسة أنفس إىل : السرية): سرى: (واملعجم الوسيط) سرا :( قال يف اللسان)  ١(

 . ثالمثائة
 .وتقدم قول الرازي قريبا) . ثوب: (ذيب اللغة لألزهري: ينظر  )٢(
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  بيان معىنQ      tP.   
Qk   j  i  h  g  f    p  o  n  m  l    :تعـاىل  اهللا قـال 

  £  ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s  r  qP  .  
  

  :        فقال األول ورجحقولني يف اآلية  –رمحه اهللا  -جزي ابن  ذكر
  .يثبطه عن اجلهاد وحيمله على التخلف عن الغزو ،ىء غريهيبطّ :معناه" 

  .)١("بطىء يتخلف هو عن الغزو ويتثاقلي: وقيل
  

  :الدراسة
  :على قولني Q      tPاختلف املفسرون يف معىن 

  
  .طه عن اجلهاد وحيمله على التخلف عن الغزوثبي ،ىء غريهبطّيأن املعىن 

   .)٣(والشوكاين ،والثعاليبة، ، والطربي، وابن عطي)٢(وبه قال ابن جريج
  .)٤(ونسبه ألكثر املفسرين الرازي وأبو حيان

  . )٥("أبطأ" أو باهلمزة من" بطّأ"لوا الفعل متعدياً بالتشديد من فجع
  .)٦("وعلى التعدي أكثر املفسرين: " قال أبو حيان

وهو ديدن املنافقني يف تثبيط املسلمني عن اجلهاد كما فعل عبد اهللا بن أيب يف غزوة 
  .)١(أحد

                               
  .١/١٩٩: التسهيل  ) ١(
  .٥/١٩٨:تفسري الطربي: ينظر  ) ٢(
  .١/٦١٣: ، فتح القدير٢/٢٦١: ، تفسري الثعاليب٢/٧٧: ، احملرر الوجيز٥/١٩٨:تفسري الطربي: ينظر  ) ٣(
  .٦/٢٠٣: وحدائق الروح والرحيان ٣/٢٠٣: والبحر احمليط ٤/١٥٥: تفسري الرازي: ينظر  ) ٤(
  .١/٢٢٦: و عمد احلفاظ ٦٢: املفردات: ينظر  ) ٥(
  .٣/٢٠٣: البحر احمليط: ينظر  ) ٦(
  .١/٤٠٩: والكشاف ١/٥٦٠: معامل الترتيل: ينظر  ) ١(
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  .ويتثاقل واجلهاد عن الغزو هويتخلف يتأخر و: معىن اآلية

 ،والبغـوي  ،والسـمعاين  ،والواحـدي ،  والـثعليب ، )١(حيانوبه قال مقاتل بن 
  .وغريهم )٢(والنسفي ،والزخمشري

وفائدة التشديد بيان تكرر الفعل منه، فيكثر التثبط يف ، قالوا والتبطئة مبعىن اإلبطاء
  .)٣(نفسه

  

  . )٤(باآلية املنافقنيعلى أن املراد  -ومنهم أصحاب القول األول-  وأكثر املفسرين
  : )٥(واستدلوا على ذلك بأدلة

u    :نه تعاىل حكى عن هؤالء املبطئني أم يقولون عند مصيبة املـؤمنني أ -١
  ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v قعـوده عـن    فيعد

  .منا يليق باملنافقني ال باملؤمننيإالقتال نعمة من اهللا تعاىل ، ومثل هذا الكالم 
 ،ال سيما يف ذلك الزمان الكرمي ،وهذا ال يصدر إال من منافق: "ل القرطيبقا 

  ".مؤمن يقوله بعيد أن
́    Q  :فرح املنافقني مبصيبة املؤمنني املذكور يف هذه اآلية هو كقوله تعـاىل  -٢

¹   ̧   ¶  µº  P ]١٢٠: آل عمران[ . 
لَـو علـم   و : "لفهم عن صالة العشاءقال عن املنافقني عند خت >أن النيب  -٣

لو الح شيء من الـدنيا  :  أي )٦("أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمينا لَشهِدها 
                               

  .٣/٩٩٩: تفسري ابن أيب حامت: ينظر  ) ١(
، ١/٥٦٠: ، معامل الترتيل١/٤٤٧: ين، تفسري السمعا١/٢٧٤: ، الوجيز٣/٣٤٣: تفسري الثعليب: ينظر  ) ٢(

  .١/٢٣٢: ، تفسري النسفي١/٤٠٩: الكشاف
  .٤/٢١٦٤: وتفسري الرازي ٦٢: املفردات: ينظر  ) ٣(
  .٣/٣٤٣: تفسري الثعليب: ينظر  ) ٤(
، والتحرير ٣/٣٠٢:، والبحر احمليط٥/١٧٨: ، واجلامع ألحكام القرآن٤/٢١٦٤: تفسري الرازي: ينظر)  ٥(

 .١/٢٤٦: ، وأضواء البيان٤/١٨٤: والتنوير
: ، ومسلم) ٦١٨رقم (  ١/٢٣١: أخرجه البخاري: متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٦(

٦٥١( ١/٤٥١.( 
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¤  Q : تعـاىل  وهو معىن قوله ،يأخذونه وكانوا على يقني منه لبادروا إليه
¨  §  ¦  ¥ P   ــتح ــة وف ̄    Q أي غنيم   ®  ¬  «               ª  ©

   ́   ³            ²  ±  °  ¶  µP ]٧٣: النساء[ . 
~  Q  :أن اهللا أخرب عنهم مبثل فعلهم هذا صراحة يف آخر هذه السورة فقال -٤

  ¤  £  ¢  ¡  �P        ــه !  "  #  $  %   &  '  )  Q  :إىل قول

  5   4   3  2  1  0    /  .  -  ,     +  *  )
8  7  69  P ]١٤١ -١٣٨: النساء[.  
فذلك باعتبار الظـاهر، أو اجلـنس، أو      Q r  q P: ةأما قوله تعاىل يف هذه اآلي

  .النسب
  .)١(بأن املراد باآلية ضعفاء اإلميان من املؤمنني وقال مجاعة من املفسرين

  . )٢(السعدي واختاره
  : )٣(واستدلوا بعدد من األدلة

واخلطاب يف اآلية للمؤمنني فإنه قال يف صدر اآلية  Q r  q P :قوله تعاىل -١
أما املنافقني فليسوا من املؤمنني كما قـال اهللا   Q f   h  gP : األوىل

 . ]٥٦: التوبة[ Q :  9  8P  :عنهم يف آية التوبة
̄  °      Q: قوله يف آخر اآلية -٢   ®  ¬  «            ªP     فـإن الكفـار مـن

 .وبني املؤمنني املودة قد قطع اهللا بينهم ؛واملنافقني املشركني
Q  F   E  D   :الذين أرادهم اهللا بقوله أن ضعفاء اإلميان هوالء هم -٣

G   I  H   J   M  L  K   N   Q   P  O   RS  T     U

                               
 .٤/١٨٤: ، والتحرير والتنوير٤/١٥٤: ، وتفسري الرازي٢/٧٨: زاد املسري: ينظر)  ١(
 .١/٣٢٢: تفسري السعدي: ينظر)  ٢(
، وتفسري ٣/٢٢٨: حماسن التأويل، و٥/١٧٨: ، واجلامع ألحكام القرآن٤/٢١٦٤: زيتفسري الرا: ينظر)  ٣(

  .١/٣٢٢: السعدي
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X  W  VY     a  ̀   _  ̂   ]  \  [  ZP ]ــة : التوبـ

٣٨[ . 
: فإن املؤمنني علـى قسـمني   ؛فإن هذا هو الواقع :وأيضا " :قال السعدي -٤

 وضـعفاء . هاد صادقون يف إميام ، أوجب هلم ذلك كمال التصديق واجل
كما قال  إميان ضعيف ، ال يقوى على اجلهاددخلوا يف اإلسالم ، فصار معهم 

̂  _Q :تعـــاىل   ]`   j  i  h  g  f  e   d  c  b  a

klP ]١("إىل آخر اآليات ]وما بعدها ١٤: احلجرات( . 
 Q ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  xP :أما قوله تعاىل عنه عند مصيبة املـؤمنني 

   .من ضعف عقله وإميانه فهذا
   . )٢(بأن اآلية تشمل املنافقني وضعفاء اإلميان مجيعاً: وقال بعض املفسرين

 
هو القول  - واهللا تعاىل أعلم –من الدليل والتعليل، والراجح حظ معترب  لكل قول

ميكن محل املنافقون وضعفاء اإلميان مجيعاً؛ إذ ال تعارض بينهما و باآلية فاملراد ،بالعموم
  .اآلية عليهما

  :فدخوهلم يف اآلية ظاهر لوجوه أما املنافقون
 لقوة ما ذكره أصحاب القول األول من أدلة. 
  وملناسبة أمر اهللا للمؤمنني بأخذ احلذر يف اآلية األوىل؛ فكأنه قال خذوا حذركم

 .من العدو اخلارجي، ومن العدو الداخلي الذي هذه بعض صفاته
 ٣(ني يف آيات قريبة قبلها وبعدهاوللحديث عن املنافق(. 

                               
  .١/٣٢٢: تفسري السعدي: ينظر)  ١(
 .٦/٢٠٢: تفسري حدائق الروح والرحيان: ينظر)  ٢(
  .وغريها ٨٨، ٦١،٨١:اآليات: سورة النساء: ينظر)  ٣(
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طئون ويتأخرون ويتثاقلون هم عن اجلهاد يف سبيل باملنافقني ي هؤالءويكون املعىن بأن 
وال إن اللفظة حتتمل كـال املعـنني   ، فن ويثبطون غريهم كذلك عن اجلهاداهللا، ويبطِّئو

والتاريخ والواقع  ،أوىل ومن أخر غريه عن اجلهاد فَألنْ يتأخر هو من باب ،تعارض بينهما
  .كفى اهللا املسلمني شرهم ومكرهم ،يشهد عليهم بذلك
ئ غريه عن اجلهاد أن يكون املراد أنه يتباطأ هو يف نفسه ويبطّ وحيتمل:" قال ابن كثري

يتأخر عن اجلهاد ويثبط النـاس عـن    ،كما كان عبد اهللا بن أيب سلول قبحه اهللا يفعل
  . )١("اخلروج فيه 

أم منهم باعتبار الظاهر، أو اجلنس، أو    Q r  q P: ه تعاىل يف اآليةويكون قول
  .النسب كما قال أصحاب القول األول

أما القول بأن اهللا قد قطع املودة بني املؤمنني واملنافقني فال يسلّم ؛ ألن املنـافقني  
وبـني  يعاملون حبسب ما يظهرونه من اإلميان، فهم يف الظاهر مؤمنون؛ لذا كان بينهم 

  .املؤمنني مودة اقتضاها تظاهرهم باإلميان
أما مشول اآلية لضعفاء اإلميان فلما ذكره أصحاب القول الثاين من أدلة؛ سيما قوله 

واخلطاب يف اآلية للمؤمنني، فال يوجد ما مينع دخول ضعفاء اإلميان  Qr  q P :تعاىل
ال املنافقني لضعف إميام، وقلة ما يشبه أفع -ال املعتقدات –يف اآلية؛ إذ هلم من األفعال 

ـ  ̈  ©  Q    ¬   «  ª : ال تعـاىل ـيقينهم، وغلبة اهلوى، وحب الدنيا كما ق   §

®    ̄  °   ±    ́  ³  ²    ¸  ¶  µ   ¹     »     ºP  .

  .)٢(]٦٠: األحزاب[
فهـو   Q   ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u P تعـاىل أما قوله 

مته الشخصية فحسب، وليس يف اآلية ما يدل على فرحـه مبصـاب   فرح بنجاته وسال
                               

  .٢/٣٥٧: تفسري القرآن العظيم: ينظر  ) ١(
;    Q وذلك على القول بأن الذين يف قلوم مرض يف اآلية هم الزناة وأهل الفجور كما يف قوله   )٢(   :

   A  @  ?  >  =   <P ]التسهيل لعلوم الترتيل٦/٢٢٤: زاد املسري: ينظر.  ]٣٢: األحزاب ، :
٢/١٥٩. 
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   املسلمني، بل لغلبة حب الدنيا على قلبه، وخوفه وجبنه، واختالل املوازين لديـه عـد
Q                ª: سالمته نعمة من اهللا ونسي مصاب املسلمني ورابطة األخوة، وهلذا عاتبه اهللا بقوله

  °  ̄   ®  ¬  «P ره ومل يعطه حقه؛ من كَذكري له مبا نسيه، أو ذَفهو عتاب وت
: يف اآلية Q¢P ويكون معىن. اإلخوة واملودة بني املؤمنني اليت تقتضي التأمل ملصام

  .حاضراً
      

  .أي يتأخرون ويتثاقلون هم عن اجلهاد: يف حق ضعفاء اإلميان   Q      tPومعىن 
ألصل أنه إذا تثاقل فإمنا يتثاقل بنفسه وهل يبطِّئ ضعيف اإلميان غريه عن اجلهاد ؟ ا

طِّئ ويؤخر غريه، لكن قد يبصدر ذلك منه أحياناً ال على وجه بغض الـدين  دون أن ي
والرغبة يف ضعف املسلمني فهذا شأن املنافقني؛ وإمنا على وجه الشفقة على ابن لـه أو  

يف التخلف فيتوجـه  قريب من القتل أو األسر، أو على وجه الرغبة أن ال يكون وحيداً 
  . واهللا أعلم. اللوم إليه وحده، وحنو ذلك
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  املراد ـبQ c  b  a  ̀     _     ̂   ]      \   [ P .  
Q  f  :اهللا تعاىل قال       e  d   c   b   a  ̀     _     ̂   ]      \   [  Z   Y  X

q  p   o  n             m  l  k  j   i  h  gr   t  s   y   x  w  v       u
}  |      {  z~    «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥    ¤  £    ¢   ¡  �P.  

  

  :الثاين منهما فقال ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
مروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض كانوا قد أُ ،هي يف قوم من الصحابة :قيل" 
من  يف دينهم ولكن خوفاً ال شكاً ،ا به كرهوهمروفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به ،اجلهاد
   .املوت

  . )١("وهو أليق يف سياق الكالم ،هي يف املنافقني :وقيل
¸  Q   »  º   ¹: أيضاً بقول اهللا تعاىل يف اآلية الثانيةجزي واستدل له ابن 

¿  ¾   ½  ¼À  Ç   Æ   Å     Ä  Ã  Â  ÁÈ  P ا يف  : "قالوهذا يدل على أ
  . )٢("إن السيئات من عنده >ألن املؤمنني ال يقولون للنيب  ؛املنافقني

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
 ،مروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض اجلهادكانوا قد أُ ،قوم من الصحابةهم 

من  هم ولكن خوفاًيف دين ال شكاً ه فريق منهم،مروا به كرهفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به
  .املوت

  . )٣(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والسدي
                               

 .١/١٩٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
  .٣/١٠٠٤: ، تفسري ابن أيب حامت٧٩٣: ، تفسري ابن املنذر٥/٢٠٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
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كالطربي، والواحدي، والزخمشري، وابن كثري،  )١(وبه قال مجهور املفسرين
  . )٢(والسيوطي، وأيب السعود، وابن عاشور، والسعدي

  :باآليت واستدلوا
 <له أتوا النيب  اًابن عباس أن عبد الرمحن بن عوف وأصحاب سبب الرتول فعن -١
إين أمرت ": فقال  ،فلما آمنا صرنا أذلة ،يا نيب اهللا كنا يف عز وحنن مشركون :فقالوا

Q  X فأنزل اهللا ، له اهللا إىل املدينة أمره اهللا بالقتال فكفوا فلما حو "بالعفو فال تقاتلوا القوم

c  b  a  ̀     _     ̂   ]     \   [  Z   Y P  ٣("اآلية(  .  
عن القتال كفوا  :الذين حيتاج الرسول أن يقول هلمف Q \      _     ^  ]Pقوله  -٢

  .ال املنافقون ، والراغبون يف القتال هم املؤمنونهم الراغبون يف القتال
فبني أم خيشون اهللا، وإمنا خيشى اهللا  Q n    m  l  k P: أن اهللا قال -٣

  . )٤(املؤمنون
ب والشروط، فإا صاساة الفقراء ال الزكاة املعروفة ذات النموواملراد بالزكاة يف اآلية 

  .)٥(مل تفرض إال باملدينة
                               

 .٤/١٨٩: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(
، تفسري ١/٤١١: ، الكشاف١/٢٧٥: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٢٠٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

: ، التحرير والتنوير٢/١٦٥: اد العقل السليم، إرش٩٠: ، تفسري اجلاللني٢/٣٥٩: القرآن العظيم
  .١/٣٢٥: ، تفسري السعدي٤/١٨٩

: يف مستدركهواحلاكم  ،٥/٢٠٣: الطربي يف تفسريه وابن جرير )٣٠٨٦رقم ( ٦/٢: النسائي هأخرج)  ٣(
، هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه :قال احلاكم. ٩/١١: والبيهقي يف سننه ،٢/٧٦

وقال مؤلفا االستيعاب يف  صحيح اإلسناد،): ٣٠٨٦رقم ( ٢/٣٦٥يف صحيح سنن النسائي  أللباينا قال
صحيح، ورجاله ثقات رجال مسلم، وقال الدكتور سامي اجلهين يف ختريج ) : ١/٤٣٥(بيان األسباب 

صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال ): ١/٣٦٤(األحاديث واآلثار يف كتاب التسهيل لعلوم الترتيل 
 .الصحيح

، ٢/١٦٥: ، إرشاد العقل السليم٤/٢١٦٧: ، تفسري الرازي٢/٧٩: احملرر الوجيز: ينظر يف األدلة)  ٤(
  .٤/١٨٩: التحرير والتنوير

  .١/٣٢٥: ، تفسري السعدي٢/٣٥٩: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
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  .املراد م املنافقون، أسلموا ظاهراً قبل فرض القتال، فما فرض كرهوه

  . )١(ذكره الثعليب، والسمعاين، وابن عطية
  . )٢(واختاره الرازي، والشوكاين، ومال إليه القرطيب

  :بعدد من األدلة استدلواو
ومعلوم  Qq  p   o  n      m  l  kP: أنه تعاىل قال يف وصفهم  -١

، ألن املؤمن ال جيوز أن يكون خوفه من هذا الوصف ال يليق إال باملنافق أن
  .من خوفه من اهللا تعاىل  شدناس أال

Qwأنه تعاىل حكى عنهم أم قالوا  -٢   v   u   t   s xP  واالعتراض
 . يليق باملؤمننيالعلى اهللا 

٣- Q    {   z   y  }  |P  ويبعد صدوره من مؤمن يعلم أن اآلجال
 .حمدودة

Q ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Á: قول اهللا تعاىل يف اآلية الثانية -٤

Ç  Æ  Å      Ä   Ã   ÂÈ  P إن السيئات  >ال يقولون للنيب  وناملؤمنو
  .)٣(من عنده
  

  . اليهود: املراد
  .)٤(جماهد قولوهذا 

، حتذيراً هلم لمسلمني الذين أوجب عليهم القتالوعليه تكون اآلية مثاالً ضربه اهللا ل"
                               

 .٢/٧٩: ، احملرر الوجيز١/٤٤٩: ، تفسري السمعاين٣/٣٤٥: تفسري الثعليب: ينظر  )١(
  .٥/١٨١: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٦١٦: ، فتح القدير٤/٢١٦٧: تفسري الرازي: ينظر ) ٢(
، اجلامع ٤/٢١٦٧: ، تفسري الرازي٢/٧٩: ، احملرر الوجيز٣/٣٤٥: تفسري الثعليب: يف األدلةينظر  ) ٣(

 .١/٦١٦: ، فتح القدير١/٢٠٠: ، التسهيل لعلوم الترتيل٥/١٨١: ألحكام القرآن

  .٣/١٠٠٤: ، تفسري ابن أيب حامت٧٩٣: ، تفسري ابن املنذر٥/٢٠٣:  الطربيتفسري: ينظر)  ٤(
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)  Q : يف الوقوع يف مثل ذلك ، فيكون على طريقة قوله     '   &  %  $   #  "   !

5  4  3  2  1  0  /  .    -   ,   +   *  )6    P ]١("اآلية  ]٢٤٦: البقرة(. 
 

  .هو القول األول؛ بدليل سبب الرتول الصحيح الصريح –واهللا أعلم  – الراجح
منهم ال كلهم بنص القرآن  فريق لذين بدر منهم هذا املوقف إمنا همه إىل أن امع التنب

Qq  p   o   n       m  l  k  j    i  hP  وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه
  .من هذا الفريقفحاشاه أن يكون  من العشرة املبشرين باجلنة، وممن شهد بدراً

ممن مل يرسخ اإلميان يف قلوم، فأهل اإلميان يتفاضلون يف  وهذا الفريق يظهر أنه
إميام، فقالوا ذلك خوفاً وجبناً ال اعتقاداًً، وبني ضعفاء اإلميان واملنافقني شيء من التشابه 

Q  ¬   «  ª : يف بعض املواقف كما يف قوله تعاىل   ©  ¨   §    ¯   ®

 »      º   ¹  ¸   ¶  µ   ´    ³  ²   ±  °P    ]٢(]٦٠: األحزاب(، 
 Q¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s  r  qP وقوله 

كما سبق  واملراد م يف اآلية األخرية املنافقون وضعفاء اإلميان على الصحيح ]٧٢: النساء[
  .بيانه يف املسألة السابقة

Q    twوقوهلم    v   u xP  ليس على وجه االعتراض؛ بل خشية من القتل
Q       m: وحباً يف احلياة، يدل عليه أن اهللا أشار إىل سبب هذا القول بقوله   l  k

q  p   o  nP ال   فهي مقالة خمافة ال خمالفة، وهو خوف مبقتضى الطبيعة البشرية
   . )٣(كراهية للشرع وتكذيباً

                               
 .٤/١٩١: التحرير والتنوير)  ١(

 .ينظر التعليق على اآلية يف املسألة السابقة)  ٢(
: ، اجلامع ألحكام القرآن٢١٦٧: ، تفسري الرازي١/٢٧٥: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر) ٣(

٥/١٨١.  
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Q   {  zوأما قوهلم    y   }  |P    عية، بل املعىنفليس املراد إىل أن ميوتوا ميتة طَب
على هذا القول حممول على طلب تأخري األمر بالقتال إىل أجل آخر يكو اإلسالم فيه 

 Q¶  µ  ´  ³  ²  ±   °     ¯  ®P :أظهر، وأتباعه أكثر كقوله تعاىل
  .)١(]١٠:املنافقون[

½  ¾  ¿ Q: وأما قول اهللا تعاىل يف اآلية الثانية   ¼   »  º    ¹   ¸À    Á

Ç  Æ   Å     Ä   Ã   ÂÈ  P    ا فرقة واحدة، وسبب الرتول يدلفالسياق يدل على أ
على أن اآلية األوىل يف املؤمنني، وقوهلم هذا ال يليق باملؤمنني فهو من أقوال املنافقني، 

الداللة، وحيمل فيقدم سبب الرتول ألن السياق قرينة وسبب الرتول نص فهو أقوى يف 
على أنه ابتداٌء بذكر بعض  أعمال املنافقني ملناسبة التشابه بني هذه الفرقة واملنافقني يف 

  .اخلشية من القتال
نهم معلومون أل "إىل املنافقني  يف اآلية الثانية وقال ابن عاشور يف تعليل عود الضمري

Q   t  s : ذكرهم يف قوله  من املقام، ولسبق   r  qP اجلملة معطوفة عطف ون وتك
، ويكون الغرض انتقل من يليق إالّ باملنافقني، فإنّ ما حكي يف هذه اآلية ال قصة على قصة

التحريض على القتال إىل وصف الذين ال يستجيبون إىل القتال ألنهم ال يؤمنون مبا يبلّغهم 
  . )٢("من وعد اهللا بنصر املؤمنني <النيب 

                               
 .٢/١٦٥: ، إرشاد العقل السليم٢/٨١: ، زاد املسري١/٤١١: لكشافا: ينظر  )١(
  .٤/١٩٢: التحرير والتنوير)  ٢(
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Q   ¬²  ±  °  ¯  ®   µ  :اهللا تعاىل قال    ´  ³¶    º    ¹  ¸

¿  ¾   ½  ¼   »À  Ç  Æ   Å      Ä  Ã   Â   ÁÈ  Í   Ì   Ë       Ê  ÉÎ      Ñ   Ð   Ï

Ü  Û   Ú      Ù  Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó      ÒÝ  ã  â    á    à   ß   Þä     æ   å
çè     ì  ë  ê  éP.  

 
  هل قوله تعاىلQ×  Ü  Û   Ú     Ù  ØÝ    â   á   à  ß  Þ

ãP تقرير من اهللا أم حكاية لكالم املنافقني؟.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
 ،مع اهللا يف الكالم أحدمها نسبة احلسنة إىل اهللا والسيئة إىل العبد تأدباً :فيه تأويالن" 

واخلري كله "وذلك كقوله عليه الصالة والسالم  ،قيقةوإن كان كل شيء منه يف احل
Q  Ï فنسبة السيئة إىل العبد ألا بسبب ذنوبه لقوله  وأيضاً )١("بيديك والشر ليس إليك

  Õ  Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐP ]فيهافهي من العبد بتسببه   ]٣٠: الشورى، 
  .ومن اهللا باخللقة واالختراع

فمعناها ، يقولون كذا :والتقدير ،ذكورين قبلأن هذا من كالم القوم امل :والثاين
  .)٢("كمعىن اليت قبلها

  

  :الدراسة
:اختلف املفسرون يف املسألة على قولني 

  
أنه تقرير من اهللا تعاىل أن ما يصيب العبد من نعمة وخري فمن اهللا بفضله ورمحته، 

                               
 ).٧٧١رقم ( ١/٥٣٥: أخرجه مسلم)  ١(

 .٥٣: ينظر .الذكراألول حيث قدمه يف جزي ، رجح ابن ١/٢٠٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
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  .وما يصيبه من بالء وسوء فمن نفسه
،  ، وابن جريج ، والسدي ، وقتادة ، واحلسن والضحاك،  ابن عباس قولذا ـوه

  .)١(وابن زيد
وهو قول عامة املفسرين كالطربي، والزجاج، والنحاس، والثعليب، والسمعاين، 
والبغوي، والزخمشري، والقرطيب، وابن القيم، وابن كثري، وأيب السعود، والسعدي، 

  .)٢(وغريهم
QÍ  Ì :عاىل يف اآلية األوىلواحلسنة والسيئة كلها من اهللا كما قال ت   Ë   Ê  ÉP 

وإن كان اهللا خالقها -فتضاف إىل اهللا إضافة خلق وإجياد، وأضيفت السيئة للمخلوق 
على جهة السبب واملوجب، أي بسبب ذنب العبد وما كسب حصل له السوء  - كذلك

Q  Õ  Ô  :والبالء واملصيبة كما قال تعاىل    Ó    Ò   Ñ   Ð   ÏP 

Q×  Ö  Õ : قالو ]٣٠: الشورى[   Ô  Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏØ     Ü   Û  Ú  Ù

ÝP ]وتنسب للعبد كذلك على وجه التأدب مع اهللا تعاىل كما يف ] ١٦٥: آل عمران
Q  Å  Ä : قول إبراهيم عليه السالم   Ã   ÂP ]وإن كان املرض ] ٨٠: الشعراء

.)٣(واملراد العموم >والشفاء منه تعاىل، واخلطاب يف اآلية للنيب  
  

  .، وهم املنافقون أو اليهودهذا من كالم القوم املذكورين قبل
QÜن يقولو واملعىن فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً    Û   Ú     Ù   Ø  ×Ý  

                               
 .٣/١٠١٠: ، تفسري ابن أيب حامت٨٠٠: ذر، تفسري ابن املن٥/٢٠٨: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
، تفسري ١/٢٢٦: ، معاين القرآن للنحاس٢/٦٥: ، معاين القرآن وإعرابه٥/٢٠٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

، اجلامع ١/٤١٣: ، الكشاف١/٥٦٥: ، معامل الترتيل١/٤٥٠: ، تفسري السمعاين٣/٣٤٧: الثعليب
، تفسري القرآن ١٥٩: القضاء والقدر البن القيم ، شفاء العليل يف مسائل٥/١٨٤: ألحكام القرآن

 .١/٣٢٨: ، تفسري السعدي٢/١٦٨: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٦٤: العظيم
، شفاء ١/٢٠٠: ، التسهيل لعلوم الترتيل٥/١٨٤: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٨٢: احملرر الوجيز: ينظر  )٣(

 .١٦٠: العليل
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ã  â   á   à   ß  ÞP  قوهلم كمعىن فمعناها  .يقولون :في الكالم حذف تقديرهف
  .يف اآلية األوىل

ين كالثعليب وابن اجلوزي وابن عطية والقرطيب وأيب حيان، ومل ذكره عدد من املفسر
  . )١(ينسبوه ألحد بعينه

 

 
  : الراجح هو القول األول لوجهني

وقال  QÍ  Ì  Ë   Ê  ÉP: داللة السياق، سباقاً وحلاقاً فقد قال اهللا تعاىل قبلها :األول
صل اتصال الكالم يف نسق ما فهو من كالم اهللا ابتداء، واأل Qä  ç   æ  åP: بعدها

  .قبله وما بعده، وال يخرج عن نسقه إال بدليل
على القول الثاين يف الكالم حذف، والقول باالستقالل مقدم على القول  :الثاين
  .(٢)كما هو مقرر يف قواعد الترجيح باإلضمار

 :ي عشراحلاد: "يف مقدمة تفسريه يف بيان وجوه الترجيح بني األقوالجزي قال ابن 
  . )٣("إال أن يدل دليل على اإلضمار ،تقدمي االستقالل على اإلضمار

فالكالم يف اآلية تقرير من اهللا تعاىل هلذا املعىن املذكور يف القول األول، والفرق بينه 
Q ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Áوبني قول هؤالء القوم من املنافقني واليهود 

Ç   Æ  Å      Ä   Ã   ÂÈ  P مقالوه على جهة التشائم والتطري، وأن ما يصيبهم  أ
!  Q  فرعون يقولون ملوسى عليه السالم كما كان قوم <من شر هو بسبب النيب 

&  %   $   #   "'  .  -   ,   +   *   )  (/    P ]١٣١: األعراف [  

                               
: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٨٢: ، احملرر الوجيز٢/٧٩: سري، زاد امل٣/٣٤٧: تفسري الثعليب: ينظر ) ١(

  .٣/٣٦٤: ، البحر احمليط٥/١٨٤
 .٢/٤٢١: قواعد الترجيح عند املفسرين: يف تقريره ينظر)  ٢(

 .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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د أما هذه اآلية فتقرر أمراً آخر سبق شرحه، وفيها أن ما أصام من بالء إمنا هو من عن
  .)١(أنفسهم بسبب ذنوم فال يلوموا غريهم زوراً وتاناً، واهللا تعاىل أعلم

                               
بأن اهللا مل يشأ املعاصي نفاة القدر القائلون  –ولعل الدافع للقول الثاين عند أصحابه حىت ال حيتج القدرية )  ١(

 اآلية دليل هلم، قال وليس يف. باآلية حيث أضاف اهللا السيئة للعبد - ومل خيلقها بل العبد خيلق فعل نفسه
، فيما يصيب الناس من النعم واحملن؛ فإن اآلية يف اآلية متعلق ألهل القدر أصال واعلم أنه ليس":السمعاين

فمن اهللا وما أصبت  ما أصبت من حسنة : ومهوا ، لقال املراد ما تال يف الطاعات واملعاصي ؛ إذ لو كان 
ما يصيب العباد من النعم : ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة ؛ دل أنه أراد: من سيئة ؛ فلما قال

وما (: عن جماهد ، أن ابن عباس قرأ  واحملن، ال يف الطاعات واملعاصي، وحكى عبد الوهاب بن جماهد ،
وكذا حكى عن ابن مسعود أنه قرأ كذلك ، وهو ) يئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليكس أصابك من

وقول  ١/٤٥١: تفسري السمعاين" (بذنب نفسك: إن املراد : معروف عن ابن عباس، وهو يؤيد قولنا
   .)٨٠٠: جماهد يف قراءة ابن عباس وابن مسعود أخرجه ابن املنذر يف تفسريه

اع السلف على تفسري احلسنة والسيئة يف اآلية بالنعمة واملصيبة ال بالطاعة وقد حكى ابن القيم إمج      
شفاء : ينظر(واملعصية، واستدل له مبثل ما قال السمعاين، واستشهد بآيات كثرية وأطال يف الرد عليهم 

، ٣/٣٤٧: تفسري الثعليب: وما بعدها، وينظر ١٥٩: العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل
  ). ٥/١٨٤: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٥٦٥: معامل الترتيل

 ،وللعباد القدرة على أعماهلم ...واهللا خالق أفعاهلم ،فاعلون حقيقةالعباد : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
Q  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  :كما قال اهللا تعاىل ،واهللا خالقهم وخالق قدرم وإرادم ،وهلم إرادة

 Á   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂP ]فأثبت اهللا للعباد ). ٣٨العقيدة الواسطية ( ] "٢٩، ٢٨: التكوير
مشيئة مربوطة مبشيئة اهللا تعاىل، واملعاصي ال تقع إال بإرادته سبحانه، فهو أرادها كوناً ال شرعاً، وال 

يلزم منها احملبة فقد يريد تالزم بني اإلرادتني إذ اإلرادة الشرعية يكون معها احملبة، خبالف الكونية فال 
ماال حيبه حلكمة كالشرك واملعاصي فإا مل تقع إال بإرادته وإذنه؛ لكنه ال حيبها، وهل يقع يف الكون ماال 

والكالم ). وما بعدها ١٥٥: العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ صاحل الفوزان: ينظر. (يريد اهللا تعاىل؟
 .لعقيدة، واملراد هنا بيان ملن الكالم يف هذه اآلية، واهللا أعلمعن هذه املسألة وتفصيلها حمله كتب ا
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  معىنQ µP يف قوله: Qµ  ́   ³        ²  ±P .  
  

  : منها فقال األول ورجحعدة أقوال يف اآلية  /جزي ذكر ابن 
  .يعةيف حصون من :أي" 

   .لةدة املطواملشي :وقيل
  .)١("د وهو اجلصيبنية بالشملا :وقيل

  

  :الدراسة
  :يف اآلية على أربعة أقوال    Q µPاختلف املفسرون وأهل املعاين يف معىن 

  
  .أا املنيعة 

  . )٢(وهو قول الضحاك، وقتادة
   . )٤(والقرطيب للجمهور ، ونسبه ابن عطية )٣(واختاره الطربي
  
  .ولةأا املرفوعة املط

. )٥(وهو قول أيب عبيدة، وابن عزيز السجستاين، وعبدالباقي اليماين من أهل املعاين
. )٦(والواحدي، والبغوي، والزخمشري من املفسرين 

  
  .وهو اجلص ديبالشأا املبنية 

                               
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/١٠٠٨: ، وتفسري ابن أيب حامت ٧٩٧: ، وتفسري ابن املنذر ٥/٢٠٥: تفسري الطربي: ينظر  )٢(
  .٥/٢٠٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
 .  ٥/١٨٢: ألحكام القرآن ، واجلامع ٢/٨١: احملرر الوجيز: ينظر  )٤(
 .٩٧: ، والترمجان عن غريب القرآن١٤٨: ، ونزهة القلوب١/١٣٢: جماز القرآن: ينظر  )٥(
 .  ١/٤١٣: ، والكشاف ١/٥٦٤: ، ومعامل الترتيل ١/٢٧٦: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٦(



 

 
 

 

 

  452 
 

  . )١(وهو قول السمني احلليب
  .)٢(اصصة :قال عكرمة

  .القول اآليت بنية باجلص، وحيتمل أنه أرادوقوله حيتمل أنه أراد به امل
  

  .)٣(أا املزينة واحملسنة باجلص أو غريه
  

يقال  ،الشني والياء والدال أصل واحد يدل على رفع الشيء: شيد: " قال ابن فارس
شدت القصر أشيده شيرفع دا ألن به ومسي شي ،أي معمول بالشيد :وهو قصر مشيد ،داي

 .(٤)"لأي مطو :شيدالبناء يقال قصرُ 
 املصدر،: وبالفتح... لي به احلائطكل ما طُ: بالكسر الشيد: "وقال ابن منظور

وكل ما أحكم من . معمول بالشيد: وبناء مشيد. صه جص: شاده يشيده شيدا : تقول
  .)٥("إحكامه ورفعه: تشييد البناء و. البناء فقد شيد

  :عىن اللغوي للكلمة يدور على أربعة معانويتلخص من ذلك أن امل
 رفع الشيء. 
 إحكام البناء. 
 أن يكون البناء معموالً بالشيد. 
 التزيني بالطالء. 

فجميع األقوال يف اآلية تدل عليها اللغة، وبعض األقوال بينها تالزم كالقول الثاين 

                               
 .٢/٣٥٧: عمدة احلفاظ: ينظر)  ١(
  .٣/١٠٠٨: ، وتفسري ابن أيب حامت ٧٩٧ :تفسري ابن املنذر: ينظر)  ٢(
، والتبيان يف تفسري ٢/٣٥٧: ، وعمدة احلفاظ ٣/٣١١: ، والبحر احمليط ٢/٨١: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(

 . ١٤٠: غريب القرآن البن اهلائم
 ).شيد(مادة : مقاييس اللغة  )٤(
 ).شيد(مادة  :لسان العرب)  ٥(
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: ملعنني فقال بأن املعىنبأا الرفيعة الزمه غالباً أن تكون منيعة، ولذا مجع ابن كثري بني ا
  .فهما قوالن صحيحان .)٢(، ومثله قال السعدي)١("حصينة منيعة، عالية رفيعة"

أما القول الثالث بأا املبنية بالشيد فيلتقي مع القول الثاين بأا املطولة كما قال 
ألم إذا أطالوا البناء بنوه : " ، ووضح ذلك ابن عاشور فقال)٣(الراغب األصفهاين

  .ذا االعتبار فيكون قوالً صحيحاً أيضاً. )٤("باجلص
أما القول الرابع وإن كانت اللغة حتتمله فإن كان املراد به أن البناء املزين يكون منيعاً 

وإن أريد به . حصيناً من باب أوىل ألن عناية أهله بالتحصني واملنعة أحرى فصحيح
ت عن الذين خافوا القتال خشية املوت، التزيني والتحسني فحسب فبعيد؛ ألن سياق اآليا

فبين هلم اهللا أن املوت إذا جاء أجله أدرك صاحبه ولو كان يف بروج مشيدة، ومعىن املنعة 
  .والتحصني هنا أبلغ وأوىل من التزيني والتحسني، واهللا أعلم

 

                               
 .٢/٢٦٠: تفسري القرآن العظيم)  ١(
 .١/٣٢٦: تفسري السعدي: ينظر)  ٢(
 .٢٧٤: املفردات: ينظر)  ٣(
 .٤/١٩٢: التحرير والتنوير)  ٤(
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  املراد ـبQ o  n  mP.  
[   ^     _  `  Qb  a  :اهللا تعاىل قال   \  [  Zc    g      f   e  d

o  n  m  l   k  j   i   hp       v   u   t   s    r   q
   z  y  x  wP.  

  

  :منهما األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
من الذين مسعوا األخبار فردوها إىل  الذين يستنبطونه طائفة من املسلمني :األول

االستخراج، ومعناه : ها منهم، فاالستنباطواستخرجوا خرب الرسول وإىل أُويل األمر منهم،
  .سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصالة والسالم وألويل األمر :هنا

  .يعود على الرسول وأويل األمر Q  o  nP  قوله يف  والضمري ارور 
أنه مسع "  طكما جاء يف احلديث عن عمر  ،الذين يستنبطونه هو أولو األمر :الثاين

فقام على " ال  : "فقال ؟أطلقت نساءك :فدخل عليه فقال ،طلق نساءه < أن رسول اهللا
وأنا الذي  :قال اآلية،فأنزل اهللا هذه  ،مل يطلق نساءه <إن رسول اهللا  :باب املسجد فقال

 ،ضمري ارور يعود عليهموال ،يستنبطونه هم أولو األمر الذين فعلى هذا ،)١("استنبطته
  .)٢(أو بالنظر والبحث  <هلم عنه النيبسؤا :واستنباطه على هذا هو

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
من الذين مسعوا األخبار فردوها إىل الرسول وإىل  الذين يستنبطونه طائفة من املسلمني

                               
  ) .١٤٧٩رقم ( ٢/١١٠٥: أخرجه مسلم مطوالً)  ١(

: ومسلم) ٤٩٠٧، ٤٨٩٥رقم (وغريها  ١٩٩٧، ٥/١٩٩٢: وأخرجه البخاري مطوالً وخمتصراً      
 . "وأنا الذي استنبطته :قال اآلية،ه فأنزل اهللا هذ : "بال قوله) ١٤٧٩رقم ( ٢/١١١١

هنا بأم كرباء الصحابة وأهل ) أويل األمر(جزي ، وفسر ابن ١/٢٠١: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٢(
  .البصائر منهم
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سؤال الذين أذاعوه  :واستخرجوا خربها منهم، فاالستنباط هنا هو أويل األمر منهم،
، فسؤاهلم عنها هو االستنباط؛ ألن االستنباط الصالة والسالم وألويل األمرللرسول عليه 

يعود على الرسول وأويل  Q  o  nP  يف قوله  والضمري ارورهو االستخراج، 
  .األمر

  .)٢(الزجاج، والواحدي، والسمعاين، والسيوطي، وأبو السعود، و)١(جماهدوبه قال 
 

  
يعود  Q  o  nP  يف قوله  ضمري اروروال ،أولو األمريستنبطونه هم  الذين

  .  <سؤاهلم عنه النيب ، أوبالنظر والبحث: واستنباطه على هذا هو ،عليهم
الطربي، والبغوي، والرازي، والنسفي، والشوكاين، ، و )٣(ابن زيد قولوهو 

حتماالً وذكره ا، )٥(وهو ظاهر كالم الزخمشري، والبيضاوي،)٤(والسعدي، وابن عاشور
  .)٦(يف اآلية ابن عطية

  .)٧(فأويل األمر على هذا منهم من يستنبط، ومنهم من ال يستنبط
 Q  o  nP وذكر ابن عطية وجهاً آخر يف عود الضمري ارور يف قوله 

                               
 .٣/١٠١٦: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٢١٥: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
: ، تفسري السمعاين١/٢٧٨:  تفسري الكتاب العزيز، الوجيز يف٢/٦٧: معاين القرآن وإعرابه: ينظر  )٢(

. وكالم ابن كثري وأيب حيان حيتمله. ٢/١٧٠: ، إرشاد العقل السليم٩١: ، تفسري اجلاللني١/٤٥٣
 .٣٢٠-٣/٣١٩: ، البحر احمليط٢/٣٦٧: تفسري القرآن العظيم: ينظر

 .٥/٢١٥: تفسري الطربي: ينظر  )٣(
: ، تفسري النسفي٤/٢١٧٩: ، تفسري الرازي١/٥٦٧: معامل الترتيل، ٥/٢١٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

، وكالم ٢٠٣- ٤/٢٠٢: ، التحرير والتنوير١/٣٣٠: ، تفسري السعدي١/٦٢٠: ، فتح القدير١/٢٣٦
 .٥/١٨٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر. القرطيب حيتمل هذا القول

 .٢/٢٢٦: ، أنوار الترتيل١/٤١٥: الكشاف: ينظر)  ٥(
  .٢/٨٤: رر الوجيزاحمل)  ٦(
 .٤/٢١٨٠: تفسري الرازي)  ٧(
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فيكون راجعاً  )١("أي لعلمه البحثة من الناس ،وحيتمل أن يعود على اجلماعة كلها: "فقال
لعلم حقيقة اخلرب أهل االستنباط من : علماء واألمراء وغريهم، أيإىل مجاعة املسلمني ال

  .املسلمني
 

  :هو القول الثاين لوجهني –واهللا أعلم  –الراجح 
، لكنه استخراج شيء مستتر حيتاج يف )٢(االستخراج: أصل االستنباط :األول

 كان مستتراً يئاًوكل مستخرج ش : "استخراجه إىل معاجلة بدنية أو ذهنية، قال الطربي
ة إذا يكيقال استنبطت الر ،فهو له مستنبط ،أو عن معارف القلوب ،عن أبصار العيون
وهذا املعىن ألصق بالقول الثاين من األول؛ فإن أويل األمر وأهل  )٣("استخرجت ماءها

منه لفطنتهم وخربم وجتارم  -أو بعضهم -الرأي يعاجلون اخلرب الوارد ويستنبطون 
يقته ومغزاه وصحته من عدمها، خبالف القول األول فإنه جعل جمرد السؤال عن اخلرب حق

  . استنباطاً
ولو ردوه إىل : لو كان املراد ما قال أصحاب القول األول لقال واهللا أعلم :الثاين

الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلموه؛ فإم مبجرد ردهم اخلرب إليهم سيخربوم حبقيقته، 
اج ذلك إىل طائفة خمصوصة تتوىل استخراج األخبار من أويل األمر والبصرية، وال حيت

الراء والدال، أصل واحد مطّرد منقاس، وهو رجع : "إرجاع الشيء، قال ابن فارس: فالرد
الء مل يؤمروا برد اخلرب وإرجاعه إىل الرسول وإىل أويل األمر إال ليعرفوا وهؤ  )٤("الشيء

.)٥(وقف الصحيح منهمنهم حقيقة اخلرب وامل 

                               
  .٢/٨٤: احملرر الوجيز)  ١(
 ).نبط: (، الصحاح١/٢٢٨: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(
 ).ركى: (الصحاح: ينظر. البئر: والركية. ٥/٢١٥: تفسري الطربي)  ٣(
 ).رد: (مقاييس اللغة)  ٤(
 دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا ويف هذا : "ض فوائد اآليةقال السعدي رمحه اهللا يف ذكر بع: فائدة)  ٥(

     = إىل أهله، وال يتقدم بنيمن هو أهل لذلك، وجيعل  حصل حبث يف أمر من األمور، ينبغي أن يوىل
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  تعاىل اهللا قولاملراد بالشفاعة يف: Q   ¾      ½  ¼  »   º   ¹  ̧

¿À  È       Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ     Ð   Ï   Î          Í  Ì  Ë  ÊP.  
  

  : فقال األول ورجحقولني يف اآلية  /جزي ابن  ذكر
  .أو جيلب إليه خريا ،مةأو تدفع مظل ،هي الشفاعة يف مسلم لتفرج عنه كربة" 

  .والشفاعة السيئة خبالف ذلك
  .)١("واألول أظهر. والشفاعة السيئة هي املعصية ،الشفاعة احلسنة هي الطاعة :وقيل

  

  :الدراسة
  :قوال كثريةاختلف املفسرون يف املراد باآلية على أ

  
  .إليه خريا أو جيلب ،أو تدفع مظلمة ،هي الشفاعة يف مسلم لتفرج عنه كربة

  .كالشفاعة فيما يضر، أو يف ماال جيوز يف الدين والشفاعة السيئة خبالف ذلك
وهو  ،)٣(، والسيوطي ، والبقاعي والنسفي، )٢(ابن زيدو وبه قال جماهد، واحلسن،

  . )٤(ظاهر كالم الزخمشري
  :من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن مل يشفَّع؛ ألن اهللا يقول: "قال احلسن

 Q¿  ¾      ½  ¼  »   º   ¹  ̧ P فَّعش٥("ومل يقل ي(.  

                                                                                          
                                                     . فإنه أقرب إىل الصواب وأحرى للسالمة من اخلطأ أيديهم= 

هل  ؛واألمر بالتأمل قبل الكالم والنظر فيه ،النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حني مساعها :وفيه      
 .١/٣٣٠: تفسري السعدي" هو مصلحة فيقدم عليه اإلنسان أم ال فيحجم عنه

 .١/٢٠٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/١٠١٩: ، وتفسري ابن أيب حامت ٨١٢: ، وتفسري ابن املنذر٥/٢٢٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٩١: ، تفسري اجلاللني٢/٢٩٠: ، نظم الدرر١/٢٣٧: تفسري النسفي: ينظر)  ٣(
 .١/٤١٦: الكشاف: ينظر)  ٤(
 .٨١٢: تفسري ابن املنذر  )٥(
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  .والشفاعة السيئة هي املعصية ،الشفاعة احلسنة هي الطاعة

أي من يكتسب حسنةً يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعةً : " قال األزهري
  . )١("سيئة يكن له كفلٌ منها

  . )٢(من يزد عمالً إىل عمله: املعىنالزيادة، ف: وجعل أصل الشفع يف اللغة
  . )٣(، والفريوز آبادي، والكفوي ومبثله يف معىن اآلية قال السمني احلليب

   .نصيب أو كفل بسببها: للسببية، أي Q  ¿ Pيف قوله " من"ويكون معىن 

   
 ،هي اإلصالح بني الناس :الشفاعة احلسنة"  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 . )٤("هي املشي بالنميمة بني الناس :والشفاعة السيئة
  

  . )٥("والشفاعة السيئة يف املعاصي ،الشفاعة احلسنة هي يف الرب والطاعة" :قال احلسن
فمن  ،والشفاعة السيئة يف املعاصي ،الشفاعة احلسنة هي يف الرب والطاعة" :قال الشوكاين

ومن شفع يف الشر كمن يسـعى   ،أي من أجرها ،منهافله نصيب  ،شفع يف اخلري لينفع
  . (٦)"بالنميمة والغيبة كان له كفل منها

ومها قوالن قريبان من القول األول، وقول احلسن وإن كان يف لفظه يشابه القول 
؛ أما )٧(الثاين؛ إال أن بينهما فرقاً، فظاهر قول احلسن والشوكاين أنه يف الشفاعة بني الناس

فقد عد عمل الطاعات واملعاصي ذاته هو الشفاعة؛ ألنه زيادة يف اخلـري أو   القول الثاين
                               

 ).شفع: (ذيب اللغة)  ١(
 .١٣٢: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي: ينظر)  ٢(
 .٥٣٦: ، الكليات)شفع: (، القاموس٢/٣٢٠: عمد احلفاظ: ينظر)  ٣(
 .١/٥٦٨: ، ومعامل الترتيل١/٤٥٥: تفسري السمعاين: ينظر. ذكره عنه السمعاين والبغوي)  ٤(
 .٢/٨٦: احملرر الوجيز: ينظر. ذكره عنه ابن عطية)  ٥(
 .١/٦٢١: فتح القدير: ينظر)  ٦(
 .كالم الزخمشريفقد اعترب كالم احلسن مبعىن  ٣/٣٢١: البحر احمليط: وانظر)  ٧(



 

 
 

 

 

  459 
 

 .الشر، وأصل الشفاعة الزيادة
  

ات عن اجلهاد والتحريض ـأن الشفاعة هنا هي الشفاعة يف اجلهاد؛ ألن سياق اآلي
  .عليه

عدوهم تر أصحابك فيشفعهم يف جهاد لوِ ر يا حممد شفعاًصيمن " :قال الطربي
تر أهل الكفر باهللا على املؤمنني ومن يشفع وِ...وقتاهلم يف سبيل اهللا وهو الشفاعة احلسنة

  .)١("السيئة الشفاعة به فيقاتلهم معهم وذلك هو
 ؛وإمنا اخترنا ما قلنا من القول يف ذلك : "واستدل الطربي الختياره بالسياق فقال

فكان ذلك بالوعد  ،ا حبض املؤمنني على القتالفيه >ألنه يف سياق اآلية اليت أمر اهللا نبيه 
والوعيد ملن أىب إجابته أشبه منه من احلث على شفاعة الناس  >ملن أجاب رسول اهللا 

  .)٢("بعضهم لبعض اليت مل جير هلا ذكر قبل وال هلا ذكر بعد
أمر االرتباط عليه ظاهر وال بأس به؛ غري أن : " قال األلوسي معلقاً على قول الطربي

  .)٣("جلمهور على خالفها
  : وجهني آخرين يف الشفاعة يف اجلهاد فقال وذكر الرازي

ذا كان عليه إإياهم على اجلهاد ، وذلك ألنه  >أن املراد منها حتريض النيب :  األول"
الصالة والسالم يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه شفعا هلم يف حتصيل األغراض املتعلقة 

لى الشيء عبارة عن األمر به ال على سبيل التهديد، بل على باجلهاد، وأيضا فالتحريض ع
  .سبيل الرفق والتلطف، وذلك جيري جمرى الشفاعة 

ن يشفع ملنافق آخر يف أن كا من أن بعض املنافقني )٤(أن املراد منه ما ذكرنا:  الثاين
فع يف التخلف عن اجلهاد ، أو املراد به أن بعض املؤمنني كان يش  > الرسول يأذن له

                               
 .٥/٢٢٠: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .املرجع السابق)  ٢(
 .٥/٩٧: روح املعاين: ينظر)  ٣(

 .فذكره على وجه االحتمال... جيوز أن يقال أن بعض املنافقني: قال )  ٤(
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   . )١("ملؤمن آخر عند مؤمن ثالث يف أن حيصل له ما حيتاج إليه من آالت اجلهاد

  
  .ألا يف معىن الشفاعة إىل اهللا ؛للمسلم اءالشفاعة احلسنة هي الدع

سه ملَك عند رأْ ،دعوةُ الْمرِء الْمسلمِ لأَخيه بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ" > ولقول النيب
 هذا هوف )٢(" موكَّلٌ كُلَّما دعا لأَخيه بِخيرٍ قال الْملَك الْموكَّلُ بِه آمني ولَك بِمثْلٍ

  .يف اآلية النصيب
   . )٣(والدعاء على املسلم شفاعة سيئة

  
فعل اخلري  وصار شفعا له أو شفيعا يف ،من انضم إىل غريه وعاونه :أن معىن اآلية

الشفاعة للمظلومني وأصحاب ، ومنه اه وشاركه يف نفعه وضرهفعاونه وقو ،والشر
  .احلاجات

  .)٥(وظاهر كالم ابن كثري )٤(، وابن القيم، والسعدي وهو قول الراغب األصفهاين
يف حكم اآلية كل متعاونني على خري أو شر بقول أو عمل،  فدخل: "قال ابن القيم
Q¾  Â  Á  À :ونظريها قوله تعاىل   ¿Ã  È     Ç  Æ    Å  ÄÉ  P ]٢: املائدة[ ."  

 
وبعضها متقارب  –أن هذه األقوال كلها صحيحة  –واهللا تعاىل أعلم  –الظاهر 

،  )١(فمعىن الشفاعة يشملها؛ إذ أن الشفع يف اللغة هو الضم إىل املثل والزيادة -متداخل
                               

 .٤/٢١٨٦: تفسري الرازي: ينظر)  ١(
 ).٢٧٣٣رقم ( ٤/٢٠٩٤: أخرجه مسلم)  ٢(
: اجلامع ألحكام القرآن، ٤/٢١٨٧: ، تفسري الرازي٢/٩٢: ، زاد املسري١/٤١٦: افالكش: ينظر ) ٣(

٥/١٩٠. 
 .١/٣٣١: ، تفسري السعدي١/٢٨٨: ، بدائع التفسري٢٦٦: املفردات: ينظر)  ٤(
 .٢/٣٦٩: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
، ٢٦٦: واملفردات، ١٣٢: ، والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي لألزهري)شفع: (ذيب اللغة: ينظر ) ١(

 .٢/٣٢٠: وعمدة احلفاظ
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ل األقوال؛ غري أن أوىل األقوال دخوالً يف اآلية ، وهو معىن شامل لك)١(املعني: والشافع
  : هو

القول بأن ذلك يف الشفاعة يف اجلهاد لداللة السياق عليه؛ فاآلية اليت قبلها  .١
©     §¥  ¦  ¤}  |  {  ~  �  ¡  ¢     £Q  :هي قوله تعاىل   ¨

 ̄ ®   ¬  «  ª°    ¶  µ  ´    ³   ²   ±P. 
بعضهم لبعض يف قضاء احلوائج؛ وذلك  والقول بأا شفاعةُ ووساطةُ اخللق .٢

»    ©Q: قوله تعاىلالشرعية يراد ا هذا املعىن كلكون كثري من النصوص    ª

±   °   ¯  ®   ¬P  ]وقوله تعاىل ، ]٢٥٥: البقرة : Q  ¦   ¥   ¤   £

   ̄       ®  ¬   «      ª  ©   ̈     §P ]وقوله تعاىل ، ]١٠٩: طه : Q  #   "  !

  $P]وقوله تعاىل  ،]٤٨: املدثر:  Q M   L  K   J  IP ]٢٨: األنبياء[، 
اشفَعوا  "يف حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه  >وقول النيب  

 هبِين انسي اهللا على لقْضيوا ورجؤت اَءألسامة بن  >وقوله أيضاً  ،)٢("ما ش
، وغريها  )٣("د اللَّهأَتشفَع يف حد من حدو: "ملا شفع يف املخزومية بزيد 

وصفها، فمن شفع باخلري وفيما  وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة حبسب
جيوز يف الدين فهي شفاعة حسنة، ومن شفع يف الشر والضرر وماال جيوز يف 

  .الدين فهي شفاعة سيئة
  

وغري : " قال الطربي بعد أن أورد قوله والقول األول مقتصراً يف ذكر اخلالف عليهما
  . )١("تنكر أن تكون اآلية نزلت فيما ذكرنا، مث عم بذلك كل شافع خبري أو شرمس

                               
 ).شفع: (العني: ينظر)  ١(
  ).١٣٦٥رقم ( ٢/٥٢٠: أخرجه البخاري)  ٢(
: ومسلم) ٣٢٨٨: رقم(  ٣/١٢٨٢: متفق عليه من حديث عائشة رضي اهللا عنها، أخرجه البخاري)  ٣(

 ).١٦٨٨رقم ( ٣/١٣١٥
 .٥/٢٢٠: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
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وقال ابن عطية بعد أن حكى اخلالف يف اآلية على ثالثة أقوال، هي القول األول، 
  . )١("وهذا كله قريب بعضه من بعض: " وقول الطربي -قول احلسن –والرابع 

ية على ثالثة أقوال أيضاً هي القول وقال ابن العريب بعد أن حكى اخلالف يف اآل
  .)٢("والصحيح عندي أن اآلية عامة يف كل ذلك: " الطربي األول، والثاين، وقول

  
  
  

  

                               
 .٢/٨٦: لوجيزاحملرر ا: ينظر)  ١(
 .١/٤٧٨: أحكام القرآن)  ٢(
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Qf  :اهللا تعاىل قال   e    d  c  b  ag    l   k  j  i  h

   n  m  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s     r  q  p  o

�  ~  }¡  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢¨    ª  ©    ¯   ®      ¬  «
   ¸  ¶  µ    ́   ³  ²  ±  °P.  
 

  معىنQ q P.   
  

  : منهما وضعف الثاين فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
Q  sمعىن "       r  q P ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من املهادنة.   

لقريش  <بدليل قتال رسول اهللا  وهذا ضعيف جداً .أي ينتسبون :عىن يصلونوقيل م
  . )١("؟ فكيف ال يقاتل أقارب الكفار املعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب املؤمنني

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .فيه من املهادنة ويدخلون فيما دخلوا إليهمويلتحقون م ويلجأون  يتصلون: أي

الفراء، والطربي، والزجاج، ، و)٢(السدي، وابن زيدوبه قال أكثر العلماء ك
                               

وكان ذلك يف أول اإلسالم مث نسخ بالقتال يف أول : "قال ابن جزي. ١/٢٠٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 ،كان هذا احلكم يف أول اإلسالم قبل أن يستحكم أمر الطاعة من الناس: "وقال ابن عطية" سورة براءة

قة بن مالك بن اوسر ،كرهط هالل بن عومير األسلمي ،لعرب قبائلقد هادن من ا  <فكان رسول اهللا 
فقضت هذه اآلية بأنه من وصل من املشركني الذين ال عهد ، بن عامر بن عبد منافاوخزمية  ،جعشم

قال  ،إىل هؤالء أهل العهد فدخل يف عدادهم وفعل من املوادعة فال سبيل عليه <بينهم وبني النيب 
مث ملا تقوى اإلسالم وكثر ناصروه نسخت هذه واليت بعدها مبا يف سورة  عكرمة والسدي وابن زيد

  .٢/٨٩: احملرر الوجيز". براءة
 .٥/٢٣٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
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والنحاس، والواحدي، والزخمشري، وابن عطية، وابن العريب، والقرطيب، وأيب حيان، 
  . )١(والشوكاين، والسعدي

 

  
  .ينتسبون: أي

  .)٥(، وابن اجلوزي)٤(وغالم ثعلب،  )٣(، وابن األعرايب )٢(وهو قول أيب عبيدة
  :فهو من اتصال النسب، واستشهدوا بقول األعشى

  . )٦(وبكْر سبتها واألُنوف رواغم     إذا اتصلت قالت أَبكْر بن وائلٍ 
  .انتسبت: أي

وقد خطّأ هذا القول كثري من العلماء كالطربي والنحاس وابن عطية والرازي وابن 
 يزرسول اهللا  فقد قاتل ،ألن النسب ال مينع من القتالكاين وغريهم؛ والشوج> 

  .؟فكيف ال يقاتل أقارب الكفار املعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب املؤمنني اًقريشوأصحابه 
                               

، ٢/٧٢: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٥/٢٣٣: ، تفسري الطربي١/١٩٥: معاين القرآن للفراء: ينظر)  ١(
، احملرر ١/٤١٩: ، الكشاف١/٢٨٠: يف تفسري الكتاب العزيز ، الوجيز١/٢٣٢: معاين القرآن للنحاس

، تفسري ١/٦٢٥: ، فتح القدير٣/٣٢٨: ، البحر احمليط٥/١٩٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٨٩: الوجيز
 .١/٣٣٤: السعدي

 .١/٢٣٢: ، معاين القرآن للنحاس٨٢٣: تفسري ابن املنذر: ، وينظر١/١٣٦: جماز القرآن: ينظر)  ٢(

 ).وصل: (ذيب اللغة: ينظر)  ٣(

من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظهم هلا،  ،غالم ثعلبب ، املعروفأبو عمر الزاهد، حممد بن عبد الواحد)  ٤(
أملى من حفظه ثالثني ألف ورقة يف اللغة فيما بلغين، وكان لسعة حفظه يطعن : "قال أبو علي التنوخي

  ).٣٤٥: ت" (غةعليه بعض أهل األدب وال يوثقونه يف علم الل
  .٥/٢٦٨: ، لسان امليزان١٥/٥٠٨: ، سري أعالم النبالء٥/٣٦٠: معجم األدباء: ينظر      

، وفسرها الراغب على هذا القول ١/١٢٣: ، وتذكرة األريب٢٠١: ياقوته الصراط لغالم ثعلب: ينظر)  ٥(
" ينهما نسبة أو مصاهرةأي ينسبون ، يقال فالن متصل بفالن إذا كان ب : "فقال ٥٤٠ص : يف مفرداته

 .٢/١٣٨١: تفسري الراغب: ينظر. لكنه يف تفسريه ذهب إىل القول األول

 .٣٤٣: البيت يف ديوانه  )٦(
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  .  )١(النسب ال مينع من القتالوحكى الشوكاين اإلمجاع على أن 
  .إمنا قاتلهم بعد نسخ هذه اآلية: فإن قيل
  .)٢(لناسخ هلا سورة براءة، وقد نزلت بعد فتح مكة وإسالم قريشبأن ا: فيجاب

ألنه يذهب إىل أن  ؛وهذا غلط عظيم: "قال أبو جعفر النحاس معلقاً على هذا القول
واملشركون قد كان بينهم  ،اهللا عز وجل حظر أن يقاتل أحد بينه وبني املسلمني نسب

 ؛بأن ذلك كان مث نسخ االحتجاج وأشد من هذا اجلهلِ ،وبني السابقني األولني أنساب
إمنا نزلت براءة بعد الفتح وبعد أن  ،ألن أهل التأويل جممعون على أن الناسخ له براءة

  .)٣("انقطعت احلروب
وحيتمل أن أصحاب هذا القول أرادوا مطلق االنتساب ال النسب، فيكون مبعىن القول 

 .)٤(وا معهماألول، أي انتسبوا إليهم يف حلْفهم ومهادنتهم ودخل
  

الراجح هو القول األول؛ فإن محل املعىن على النسب ضعيف جداً ملا سبق ذكره، 
   .واهللا تعاىل أعلم

                               
: ، تفسري الرازي٢/٨٩: ، احملرر الوجيز١/٢٣٢: ، معاين القرآن للنحاس٥/٢٣٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

 .١/٦٢٥: ، فتح القدير١/٢٠٣: ، التسهيل لعلوم الترتيل٤/٢١٩٩
  .٥/١٩٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٨٩: ، احملرر الوجيز٥/٢٣٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٣٤١: الناسخ واملنسوخ له)  ٣(
  ).وصل: (، ذيب اللغة٢/٢٧٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
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 يف قوله  بـ أو املعطوف عليهQ  t  s     r   q  p  o

�  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  uP.    
  

  :  منهما فقال األول حورجقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
 "Q   z   y   x  wP  عطف علىQ q P  أو على صفةQ s P  وهي

Q   v  u  tP ١("واألول أظهر ،واملعىن خيتلف باختالف ذلك( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .Q q Pمعطوف على  Q   z  y   x  wPقوله 

: اؤوكم حصرت صدورهم، فيكون املستثىن صنفني من الناسأو إال الذين ج: واملعىن
الذين جاؤوكم حصرت : الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق، واآلخر: أحدمها

  . صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم
وهو قول الطربي، والزخمشري، وابن عطية، والرازي، والسمني احلليب، وابن كثري، 

  . )٣(اهر كالم ابن العريب، وظ )٢(والسعدي، وابن عاشور
  : واستدلوا بوجهني

Q   µ: أن اهللا قال :األول    ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «  ª  ©

   ¸  ¶P  بعد قوله يف اآلية األوىل Qf  e    d   cP  فدلّ على

                               
 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، ٤/٢٢٠٠: ، تفسري الرازي٢/٩٠: ، احملرر الوجيز١/٤٢٠: ، الكشاف٥/٢٣٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

: ، التحرير والتنوير١/٣٣٤: ، تفسري السعدي٢/٣٧٣: ، تفسري القرآن العظيم٤/٦٤: الدر املصون
٤/٢١٣. 

  .١/٤٨٥: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٣(
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، هذا القولمنا يتمشى على إلترك التعرض هلم هو تركهم للقتال، وهذا ن السبب املوجب أ
  .الثاين فالسبب املوجب لترك التعرض هلم هو االتصال مبن ترك القتال القولوأما على 
أوىل من جعل االتصال مبن ترك القتال  هلم لترك التعرض جعل ترك القتال موجباً :الثاين

لترك  قريباً ك القتال سبباًول يكون ترعلى التقدير األ هن، ألهلم لترك التعرض قريباً سبباً
  .)١(بعيداً الثاين يصري سبباً ، وعلى السببالتعرض

  
  .   Q   v  u  tPوهي  Q s Pعلى صفة  أنه معطوف

إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو يصلون إىل قوم جاؤوكم : واملعىن 
  .اًواحد اًحصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، فيكون املستثىن صنف

  . )٢(والسمعاين، والبغوي وهو قول النحاس، والواحدي،
  

الراجح هو القول األول الذي رجحه ابن جزي؛ لقوة ما استدلوا به، فلحاق اآلية قد 
 .وضح املراد بالعطف هنا، واهللا تعاىل أعلم

                               
  .٣/٣٢٨: ، البحر احمليط١/٤٢٠: ، الكشاف٤/٢٢٠٠: تفسري الرازي: ينظر)  ١(
: ، تفسري السمعاين١/٢٨٠: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٢٣٢: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(

 .١/٥٧٣: ، معامل الترتيل١/٤٦٠
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  معىنQ Ä P .  
Q      Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  :يف قول اهللا تعاىل

Æ  Å  ÄÇ   Ë   Ê  É  È    Ì     Ñ   Ð  Ï   Î   Í
Ó   ÒÔ     Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕP.  

  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الكفر على األظهر  :والفتنة هنا" 

  . )١("االختبار :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .الكفر :الفتنة هنا

اجلصاص، والثعليب، والواحدي، والسمعاين، ، و)٢(جماهد، والسدي قول وهذا
  .)٣(والبغوي، وابن اجلوزي، والقرطيب، وابن عاشور

  
  .الفتنة هي االختبار واالبتالء

  . )٥(الطربي، وابن عطية، و)٤(قتادة، وأيب العالية وإليه ذهب
                               

 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/١٠٢٩: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٢٣٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٣/٣٥٧: تفسري الثعليب، ٢/٢٧٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٣(

، اجلامع ألحكام ٢/٩٦: ، زاد املسري١/٥٧٤: ، معامل الترتيل١/٤٦١: ، تفسري السمعاين١/٢٨١
 .٤/٢١٤: ، التحرير والتنوير٥/٢٠٠: القرآن

  .٣/١٠٢٩: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٢٣٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
 .٢/٩١: ، احملرر الوجيز٥/٢٣٨: لطربيتفسري ا: ينظر)  ٥(
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 .)١("الرجوع: االختبار، واإلركاس: وذلك أن الفتنة يف كالم العرب: " قال الطربي
 

 القوالن صحيحان وال تعارض بينهما، فهم خيتربون ليظهروا الكفر باهللا، فينتكسون
ويقعون فيه، واملعىن  ويقعون فيه، أو هم يردون إىل الكفر على وجه االختبار فينتكسون

  .واحد
  . )٢(احملنة يف إظهار الكفر: االفتنة هن: وقد مجع بينهما املاوردي وأبو حيان فقاال

الفاء والتاء والنون أصل صحيح : "االبتالء واالختبار، قال ابن فارس: والفتنة يف اللغة
، وقد جاءت ذا املعىن يف بعض اآليات  )٣("من ذلك الفتنة ،يدل على ابتالء واختبار

|    Q : كقوله تعاىل     {  z   y  x  w  v   u   t   sP ]هـوقول] ٢: العنكبوت  :
 Q  E  D  C   B  AP ]وجاءت يف آيات أخرى مبعىن  ] ٢٨: األنفال

&  'Q : الكفر كقوله تعاىل   %  $  #  "  !(  ,  +  *        )- P 
 .، وكأنه من تسمية الشيء مبقصوده وغايته، واهللا تعاىل أعلم)٤(]١٩١: البقرة[

                               
الراء والكاف والسني : "انتكسوا، وقال ابن فارس: اركسوا: ، وقال الزجاج٥/٢٣٨: تفسري الطربي)  ١(

معاين : ينظر. واملعىن واحد أو متقارب" أوله على آخره ورد ،وهو قلب الشيء على رأسه :أصل واحد
 ).ركس: (غة، مقاييس الل٢/٧٣: القرآن وإعرابه للزجاج

 .٣/٣٣٢: ، البحر احمليط١/٥١٤: النكت والعيون)  ٢(
  ).فنت: (الصحاح: وينظر) فنت: (مقاييس اللغة)  ٣(
 .٢٢٤: نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر البن اجلوزي: ينظر)  ٤(
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 نوع االستثناء يف قوله تعاىل: Q%  $  #    "  !          '  &

(P.  
-  Q : قال اهللا تعاىل   ,    +   *  )(         '  &   %   $  #          "  !

7  6      5  4         3  2  1   0  /  .P ]٩٢: النساء[  .  
  

  : الثاين منهما فقال ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
لكن اخلطأ  بوجه ؤمن أن يقتل مؤمناًواملعىن ال حيل مل ،إن االستثناء هنا منقطع :قيل" 
  .قد يقع 

إال على وجه  واملعىن ال ينبغي ملؤمن وال يليق به أن يقتل مؤمناً ،والصحيح أنه متصل
  . )١("إذ هو مغلوب فيه ؛اخلطأ من غري قصد وال تعد

  

   :الدراسة
  

  .االستثناء منقطع
الزجاج، والنحاس، ومكي بن أيب ، وممن قال به الطربي، و)٢(وإليه ذهب اجلمهور

طالب، والسمعاين، والبغوي،  وابن اجلوزي، وأبو الربكات بن األنباري، والعكربي، 
  . )٣(واخلازن، وأبو حيان

، وليس هو مما أباحه اخلطأ قد يقعلكن  بوجه ال حيل ملؤمن أن يقتل مؤمناً: واملعىن

                               
 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .٣/٣٣٤: البحر احمليط: ينظر  )٢(

، ٢٠٠: ، إعراب القرآن للنحاس٢/٧٣: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٥/٢٤٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
: ، زاد املسري١/٥٧٥: ، معامل الترتيل١/٤٦١: ، تفسري السمعاين١/٢٠٥: مشكل إعراب القرآن

: لباب التأويل، ٢٦٣: ، التبيان يف إعراب القرآن٢٢٨: ، البيان يف إعراب غريب القرآن٢/٩٨
 .٣/٣٣٤: البحر احمليط، ١/٥٧٣
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  .  )١(اهللا
 :واملعىن ،ألن اخلطأ ال يدخل حتت التكليف ؛استثناء ليس من األول : "قال العكربي

  . )٢(" لكن إن قتل خطأ فحكمه كذا
  
  .االستثناء متصل

  . )٣(وهو قول ابن عطية، وابن عاشور
ما : ، كأنه قالاملؤمن مؤمناً يف كلّ حال إالّ يف حال عدم القصد لُينتفي قتواملعىن 

٤(طألى وجه اخلعإال  ملؤمن أن يقتل مؤمناً جد وال ساغو(.  
  

ونظائره كثرية يف القرآن  -واهللا أعلم  –القوالن حمتمالن، وقول اجلمهور أقرب 
 Q    F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <P: كقوله تعاىل

Q   ts  r : وقوله] ٢٩: النساء[   q  p           o   n   mP ]وقوله] ٣٢: النجم : Q  G
 N   M  L     K  J  I  H   R  Q   P   OP ]٥(]٢٦ – ٢٥: الواقعة(. 

                               
 .١/٢٠٣: ، التسهيل لعلوم الترتيل٥/٢٤٠: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٢٦٣: التبيان يف إعراب القرآن  )٢(
 .٤/٢١٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٢: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  . ٤/٢١٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٢: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .٤/٢٢٠٣: تفسري الرازي: ينظر)  ٥(
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 بالسعة يف قول اهللا تعاىل املراد: Q    ́   ³  ²  ±   °  ¯  ®   ¬  «

¶        µ¸   P ]١٠٠: النساء.[.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أي اتساع يف األرض " 

  . )١("يف الرزق :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .اتساع يف األرض  :أي

  . )٢(سعة البالد: قال اإلمام مالك
 فإن بسعة األرض ؛هذا أشبه بفصاحة العرب: ، وقاال )٣(واختاره ابن عطية والقرطيب

وغري ذلك من وجوه  ،تساع الصدر هلمومه وفكرهاو ،تكون السعة يف الرزقوكثرة البالد 
  .حالفر

  .)٤(]٩٧: النساء[ Q   e  d  c  b  aP  وهذا املعىن ظاهر من قوله: قال ابن عطية
  

  .سعة الرزق: املراد
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، ، و )٥(ابن عباس، والضحاك، والربيعوبه قال 

                               
 .١/٢٠٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .٣/١٠٥٠: تفسري ابن أيب حامت)  ٢(

  .٥/٢٢٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٠١: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  .٥/٢٢٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٠١: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٣/١٠٥٠: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٢٨٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(
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، وهو قول مجهور )١(والواحدي، واخلازن، وابن كثري، والسيوطي، وأبو السعود
  . )٢(ناملفسري

  .وهو مبعىن هذا القول أو أعم منه ، )٣(سعة يف العيش: وقال الرازي وابن عاشور
   

ال تعارض بني القولني، فمن يهاجر يف سبيل اهللا سيجعل اهللا له سعة تعوضه عن ما 
توفر البدائل والقدرة على إقامة الشعائر  تركه وفاته يف بالده، سعة البالد وما يتبعها من

د الفرص الدنيوية، وسعة يف الرزق والعيش، وكالمها مراد واهللا أعلم؛ مع تالزمهما وتعد
يف أحيان كثرية، أما سعة البالد فقد ذكرها اهللا يف آية النساء اليت استدل ا ابن عطية، 

Q   K  J  I  H : ويف قوله   G   F  E  DP ]٤(ويف الزمر] ٥٦: العنكبوت( .  
آيات أخرى ذكر السعة مبعىن السعة يف الرزق كقوله  وأما سعة الرزق فقد ورد يف

QJ :تعاىل   I    H  G  FK   S  R  Q  P   O  N   M  LT  P ]وقوله  ] ٧: الطالق
QV  U     T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  HW  P 
إرادة هذا املعىن يف مواضع من القرآن مع كون هذه اآلية  فإذا استصحبت] ٢٢: النور[

ت يف الترغيب يف اهلجرة يف سبيل اهللا اليت من أعظم معوقاا اخلوف من الوقوع يف ورد
املشقة والضيق والفقر وفقدان املصاحل الدنيوية احلاصلة له يف بلده، ترجح لك أن سعة 

Qi    o    n  m  l    k  j :الرزق مقصودة هنا كما قال اجلمهور، وهو كقول اهللا تعاىل

  t  s    r   q  p uv  P ]٣ – ٢: الطالق[.  

                               
: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٣٥٧: ، حبر العلوم١/٢٥٢: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ١(

، إرشاد العقل ٩٤: ، تفسري اجلاللني٢/٣٩٢: ، تفسري القرآن العظيم١/٥٨٣: ، لباب التأويل١/٢٨٤
 .٢/١٨٨: السليم

 .٢/١٠٧: زاد املسري: ينظر  )٢(
  .٤/٢٣٧: ، التحرير والتنوير٤/٢٢٣٤: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(
 .١٠آية   )٤(
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وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال إن اهللا أخرب أن من هاجر يف  : "قال الطربي
يف الرزق والغىن من  السعةُ وقد يدخل يف السعة ،ومتسعاً سبيله جيد يف األرض مضطرباً

من ويدخل فيه السعة من ضيق اهلم والكرب الذي كان فيه أهل اإلميان باهللا  ،الفقر
ح والفرج من مكروه ما ووغري ذلك من معاين السعة اليت هي مبعىن الر ،املشركني مبكة

ومل يضع اهللا داللة على أنه  ،كره اهللا للمؤمنني مبقامهم بني ظهري املشركني ويف سلطام
ح وفكل معاين السعة هي اليت مبعىن الر ،بعض معاين السعة اليت وصفنا Q ¶¸  Pعىن بقوله 

وضيق الصدر بتعذر إظهار  ،وغم جوار أهل الشرك ،فرج مما كانوا فيه من ضيق العيشوال
  . )١("داخل يف ذلك ؛اإلميان باهللا وإخالص توحيده وفراق األنداد واآلهلة

وال مانع من محل السعة على ما هو أعم من  : "وقال الشوكاين بعد حكاية القولني
  . )٢("ذلك

 ،والسعة على مصاحل الدنيا ،شتمل على مصاحل الدينم ماغَرفاملُ : "وقال السعدي
 بعد األلفة ، وفقرا بعد الغىن ، وذالً  م أن يف اهلجرة شتاتاًمن الناس يتوه وذلك أن كثرياً

 .(٣)"واألمر ليس كذلك ،بعد العز، وشدة بعد الرخاء

                               
 .٥/٢٨٤: تفسري الطربي)  ١(
 .١/٦٣٧: فتح القدير)  ٢(
 .١/٣٤٣: تفسري السعدي)  ٣(
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+    !  "  Q  :قال اهللا تعاىل        *   )    (  '  &   %  $   #

  /   .   -   ,   7       6  5  4   3  2  1   0

;   :  9  8<     D   C   B  A  @  ?   >  =

H  G  F     EI    V   U     T   S   R   Q   P     O          N   M  L   K   J
X  WY   [  Z\     c  b  a      ̀  _   ̂   ]P.  
 

 الطائفة املأمورة بأخذ األسلحة يف قولهQ ,  + P .  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الطائفة املصلية  :فقيل ،اختلفوا يف املأمور بأخذ األسلحة" 

Q  9ألنه قد قال بعد ذلك يف الطائفة األخرى  ؛واألول أرجح ،احلارسة :وقيل

;  :P ")١( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .الطائفة املصليةأا 

، وممن قال به السمرقندي، وابن العريب، والبيضاوي،  )٢(وهو قول أكثر أهل العلم
  . )٣(وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، وهو ظاهر كالم ابن عاشور

                               
  .١/٢٠٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٥/٢٣٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٢(
: ، البحر احمليط٢/٢٤٦: أنوار الترتيل، ١/٥٠٦: ، أحكام القرآن البن العريب١/٣٥٩: حبر العلوم: ينظر)  ٣(

: ، التحرير والتنوير١/٦٤٠: ، فتح القدير٢/١٩١: ، إرشاد العقل السليم٩٥: ، تفسري اجلاللني٣/٣٥٤
٤/٢٤١. 
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  :)١(واستدلوا باآليت 
ألنه يظن أن ذلك ممنوع  ؛من كان يف الصالة أخذ السالحإمنا حيتاج إىل األمر ب -١

؛ فإن سلحتهاأال بد أن تكون قائمة بفزاء العدو الطائفة القائمة بإ، أما منه حال الصالة
  .محلها للسالح مفهوم بداهة من تقسيمهم طائفتني

  .وألنه أقرب لالحتياط، وأرهب للعدو -٢
:  Qقال بعد ذلك يف الطائفة األخرى ألن اهللا : قال ابن جزي -٣   9

;P )٢(.  
 

  
  .أا الطائفة احلارسة

  . )٤(النحاس، واجلصاص، والواحدي، و )٣(ابن عباسوإليه ذهب 
  . )٥(وذلك ألا هي اليت حترس الطائفة املصلية، وألن من يف الصالة غري مقاتل

  . )٦(وذهب ابن عطية إىل أن لفظ اآلية يتناول الكل
 

وعليه أكثر أهل العلم لقوة ما جزي جحه ابن هو القول األول الذي رالراجح   

                               
، التسهيل لعلوم ١/٤٢٩: ، االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال٤/٢٢٤٢: تفسري الرازي: ينظر)  ١(

 .٢/٩٢٥: ، تفسري آيات األحكام يف سورة النساء١/٦٤٠: ير، فتح القد١/٢٠٧: الترتيل

ومل يتبني يل وجه االستدالل؛ فإن كان أراد أن الطائفة األخرى مأمورة بأخذ السالح حني صالا )  ٢(
فكذلك تكون األوىل مأمورة بأخذه كالثانية، فهو حمل خالف فيمن عىن اهللا بأخذ السالح كما يف 

  . ٥/٢٣٨: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر. ون دليالً فاخلالف يف املوضعني واحدالطائفة األوىل، فال يك
 .٥/٢٩٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

، الوجيز يف تفسري الكتاب ٢/٣٢٣: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٤١: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٤(
 .١/٢٨٥: العزيز

 .٥/٢٣٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٧٧: ما سبق مع أحكام القرآن البن الفََرس: ينظر)  ٥(
 .وجهاً حمتمالً يف اآلية ٤/٢٢٤٢: ، وذكره الرازي يف تفسريه ٢/١٠٥: احملرر الوجيز: ينظر)  ٦(
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  .استدلوا به؛ وألن احلديث عن الطائفة املصلية، فاألوىل أن يعود الضمري عليها
لقرا  ؛عائد على طائفة Q ,  + P والظاهر أنّ الضمري يف: قال أبو حيان

  .)١( Q   .  -P: هلا فيما بعدها يف قوله  من الضمري، ولكونه
طائفة األخرى بأخذ السالح فهو مفهوم من سياق اآلية فإن قيامها بإزاء أما أمر ال

من باب   Q ,  + Pالعدو يقتضي ذلك، ويستفاد األمر به كذلك من قوله 
القياس؛ فإنه إذا كانت الطائفة املصلية مأمورة بأخذ السالح يف صالة اخلوف فغريها من 

 .باب أوىل، واهللا تعاىل أعلم

                               
  .٣/٣٥٤: البحر احمليط)  ١(
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  تعاىل قوله Q   .  -P  هل هو السجود يف الركعة
  .األوىل أم الركعة الثانية ركعة القضاء؟

  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .للمصلني  Q   .  -Pالضمري يف قوله " 

  .إذا سجدوا معك يف الركعة األوىل  :واملعىن
  . )١("إذا سجدوا يف ركعة القضاء :وقيل

  

  :الدراسة
اختلف العلماء يف املراد بسجود الطائفة املصلية مع اإلمام يف اآلية، هل هو السجود 

  :يف الركعة األوىل أم الركعة الثانية ركعة القضاء؟ على قولني
  

  .املراد به السجود يف الركعة األوىل
،  )٢(ن جبريجابر بن عبد اهللا، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بوبه قال 

  . )٣(السمرقندي، واجلصاص، وأبو السعود، واأللوسيو
فإذا انتهت هذه الطائفة من السجود مع اإلمام يف الركعة األوىل فإا تنصرف 

  .  )٤(للحراسة
Q     1قوله : قال اجلصاص   0    /  .   -P  موافق لقولنا؛ ففيه األمر

اآلخر ال يكونون من ورائهم إال  هلم أن يكونوا بعد السجود من ورائهم، وعلى القول
                               

 .١/٢٠٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٢٩٩، ٥/٢٩٠، مع ٥/٢٩٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
، ٢/١٩١: ، إرشاد العقل السليم٣٢٣، ٢/٣٢٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/٣٥٩: حبر العلوم: ينظر)  ٣(

 .٥/١٣٥: روح املعاين
اخلالف ومل جزي وهل تكمل بقية صالا بعد احلراسة أم ال؟ قوالن ألصحاب هذا القول، وقد ذكر ابن )  ٤(

 ".مث حيتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صالم أو ال يقضوا: " ومل يرجح، قال
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  . )١(بعد القضاء
  

  .املراد به السجود يف الركعة الثانية ركعة القضاء
،  )٢(وابن تيمية، والسعدي، وابن عاشور وابن الفرس،وهو قول الشافعي ، والطربي،

  .)٣(وظاهر كالم السمعاين، والبغوي، واخلازن، وأيب حيان، والسيوطي
اإلمام م الركعة األوىل فإنه يقوم وينتظر، ويتمون هم الركعة الثانية  فإذا صلّى

سجدوا ما عليهم من السجود كله، فهو : وحدهم ويسلّمون وينصرفون للحراسة، فاملعىن
ر عن الصالة بالسجود ليدل على فضل السجود، وأنه ركن من وعبمبعىن أمتوا صالم، 

  . )٤(أركاا
Q 8  7: اىلواستدلوا بأن قوله تع       6  5   4   3   2 P     يدل

  . )٥(مبفهومه أن الطائفة األوىل قد صلّت وانقضت صالا عند إتيان الطائفة الثانية للصالة
ومل يكن يف اآلية أمر من اهللا عز ذكره للطائفة  ،وإذ كان ذلك كذلك: " قال الطربي

وال على  ،مام من بقية صالتهاألوىل بتأخري قضاء ما بقي عليها من صالا إىل فراغ اإل
مل يكن ألمرها بتأخري ذلك  ،زاء العدو يف اشتغاهلا بقضاء ذلك ضررإاملسلمني الذين ب

  .)١("وانصرافها قبل قضاء باقي صالا عن موضعها معىن

                               
  .٢/٣٢٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
، ٢/٢٧٥: ، أحكام القرآن البن الفََرس٥/٣٠١: ، تفسري الطربي٥٢٦: اختالف احلديث للشافعي: ينظر ) ٢(

  .٤/٢٤٢: ، التحرير والتنوير١/٣٤٦: ، تفسري السعدي١٤/٦: جمموع الفتاوى
: ، البحر احمليط١/٥٨٨: لباب التأويل، ١/٥٩٢: ، معامل الترتيل١/٤٧٣: تفسري السمعاين: ينظر ) ٣(

 .٩٥: ، تفسري اجلاللني٣/٣٥٤
، تفسري ٥/٢٣٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٠٧: ، احملرر الوجيز٥٢٦: اختالف احلديث: ينظر ) ٤(

 .١/٣٤٦: السعدي
 .٤/٢٢٤١: ، تفسري الرازي٢/٢٧٥: ، أحكام القرآن البن الفََرس٥٢٦: اختالف احلديث للشافعي)  ٥(
 .٥/٣٠٢: تفسري الطربي)  ١(
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  .ألفاظ اآلية حتتمل القولني، وقد جاء يف السنة ما يشهد لكلٍ منهما

صلى رسول : "قالب أخرجه الشيخان عن ابن عمر  فمما يشهد للقول األول ما
 اللَّه  ثُم ،ودةُ الْعاجِهوى مرفَةُ الْأُخالطَّائةً، وكْعنِ ريفَتى الطَّائدبِإِح فولَاةَ الْخص

كاَء أُولَئجو ،ودعلى الْع نيقْبِلم ابِهِمحقَامِ أَصوا يف مقَامفُوا ورصالنيب  ان صلى بِهِم ثُم 
  . )١("، ثُم قَضى هؤلَاِء ركْعةً وهؤلَاِء ركْعةً ركْعةً، ثُم سلَّم النيب 

صالحِ بن خوات عمن صلى ومما يشهد للقول الثاين ما أخرجه الشيخان من حديث 
 مع رسول اللَّه فولَاةَ الْخقَاعِ صالر يوم ذَات:  " اهفَةٌ وِجطَائمعه و فَّتفَةً صأَنَّ طَائ

ودةً ،الْعكْعمعه ر ينلَّى بِالَّذفَص، فُِسهِمأَنوا لمأَتا ومقَائ تثَب ثُم،  اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان ثُم
ودةَ ،الْعكْعالر لَّى بِهِمى فَصرفَةُ الْأُخالطَّائ اَءتجو تيقوا  ،اليت بمأَتا وسالج تثَب ثُم

فُِسهِمأَنل، بِهِم لَّمس ٢("ثُم(.  
  :أللفاظ اآلية لوجهني –واهللا أعلم  –والقول الثاين أقرب 

Q   7: بأن قوله تعاىلما استدلوا به  :األول       6  5  4   3  2

8P    ا عند إتيان الطائفة الثانية يدل مبفهومه أن الطائفة األوىل قد صلّت وانقضت صال
  .للصالة

ولو كان املراد السجود يف الركعة األوىل   Q   .  -P: أن اهللا تعاىل قال: الثاين
معهم، فلما عدل عن ضمري  فإذا سجدمت، بضمري املخاطب ألن النيب : لقال واهللا أعلم

وهو سجود  لنيب املخاطب إىل الغائب دلّ على أنه سجود هلم مل يشاركهم فيه ا
  .الركعة الثانية

أما ما قال اجلصاص فيجاب مبا سبق من قول الطربي، وجياب أيضاً بأنه ال دليل على 
Q     1أن قوله    0    /P  بعد سجود الركعة األوىل؛ فإن اآلية حتتمل أن

                               
 ).٨٣٩رقم (  ١/٥٧٤: ومسلم واللفظ له) ٩٠٠رقم (  ١/٣١٩: أخرجه البخاري)  ١(
  ).٨٤٢رقم (  ١/٥٧5: ومسلم واللفظ له) ٣٩٠٠رقم (  ٤/١٥١٣: أخرجه البخاري)  ٢(
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  .)١(يكون بعد سجود الركعة الثانية

                               
يف صالة اخلوف إال  يال أعلم أنه رو: "لصالة اخلوف صفات متعددة وردت ا السنة، قال اإلمام أمحد)  ١(

أجزأه إن شاء  فعلى أي حديث صلى منها املصلي صالة اخلوف ،وهي كلها صحاح ثابتة ،حديث ثابت
  ).٢/١٠١: ، تنقيح حتقيق أحاديث التعليق٥/٢٣٤: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر" (اهللا

وكلها  ،ة وصفات متعددةوقد وردت صالة اخلوف يف السنة املطهرة على أحناء خمتلف : "وقال الشوكاين      
ومن ذهب من العلماء إىل اختيار صفة دون  ،مر بهن فعل واحدة منها فقد فعل ما أُم ،صحيحة جمزئة

  ).١/٦٤١: فتح القدير" ( غريها فقد أبعد عن الصواب
أن من فإنا نرى  ؛غري أن األمر وإن كان كذلك: " وقال الطربي بعد أن رجح القول الثاين يف معىن اآلية      

صالها من األئمة فوافقت صالته بعض الوجوه اليت ذكرناها عن رسول اهللا أنه صالها فصالته جمزئة عنه 
م رسول اهللا أمته مث أباح هلم وأنه من األمور اليت علّ ،لصحة األخبار بكل ذلك عن رسول اهللا ؛تامة

، أحكام ١٥/٢٦٤: مهيدالت: ، ولالستزادة ينظر٥/٣٠٢: تفسري الطربي" ( العمل بأي ذلك شاؤوا
  ).١/٥٠٢: القرآن البن العريب

ت يف السنة صفات وما قال الطربي متجه، فإن القول الثاين وإن كان أقرب يف معىن اآلية فقد ثبت       
الء األئمة أوىل من االقتصار على صفة واحدة وترك أخرى، وإباحة العمل ا مجيعاً كما هو مذهب هؤ

  . رجيح القول الثاين بيان الراجح يف معىن اآلية ال ترجيح صفة على أخرى، واهللا أعلمما عداها، واملراد بت
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 فار يف قولهب املهني على الكوقت وقوع العذا :Q   ̂   ]
b  a      ̀  _P.   

  

  :أنه يف اآلخرة فقال ورجحللمسألة،  /جزي عرض ابن 
 "Q  b  a      ̀  _  ̂   ]P ؟إن قيل كيف طابق األمر باحلذر للعذاب املهني 

فنفى ذلك الوهم  ،م قوم وعزمأن األمر باحلذر من العدو يقتضي توه :فاجلواب
وإمنا  ،ينهم وال ينصرهم لتقوى قلوب املؤمنني قال ذلك الزخمشريباإلخبار أن اهللا يه

  .)١("واألظهر أنه يف اآلخرة ،يصح ذلك إذا كان العذاب املهني يف الدنيا
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .لقتل واألسرأنه يف الدنيا، فيحلُّ اهللا م عذابه على أيدي املؤمنني باهلزمية وا

أيب السعود، واأللوسي، ورشيد رضا، واملراغي، وابن عاشور، وحممد وهو قول 
، وظاهر كالم الزخمشري، والرازي، والبيضاوي، ونظام الدين )٢(األمني اهلرري

  . )٣(النيسابوري، وابن عادل
 هذا الوهم ينفواستدلوا بأنه ملا أمر باحلذر من العدو وهذا يوهم قوته ناسب أن ي

ه ـو كقولـ، وهم وخيذله وينصرهم عليه لتقوى قلومـن اهللا يهني عدوهأم ـبإخباره
 Q'   &  %  $   #  "   !P ]٤(] ١٤: التوبة(.  

                               
 .١/٢٠٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
: ، تفسري املراغي٥/٣١٦: ، تفسري املنار٥/١٣٧: ، روح املعاين٢/١٩٢: إرشاد العقل السليم: ينظر  )٢(

 .٦/٣٢٧: رحيان، حدائق الروح وال٤/٢٤٣: ، التحرير والتنوير٢/٣٠٢
، غرائب القرآن ورغائب ٢/٢٤٧: ، أنوار الترتيل٤/٢٢٤٤: ، تفسري الرازي١/٤٣٠: الكشاف: ينظر)  ٣(

 .٦/٦١٣: ، اللباب يف علوم الكتاب٢/٤٨٩: الفرقان
: ، حدائق الروح والرحيان٤/٢٤٣: ، التحرير والتنوير٥/٣١٦: ، تفسري املنار١/٤٣٠: الكشاف: ينظر)  ٤(

٦/٣٢٧.  
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  .أنه يف اآلخرة وهو عذاب جهنم

 .)١(وهو قول الطربي
 

وليائه إذا القوالن صحيحان وال تعارض بينهما، فاهللا يعذّم يف الدنيا على أيدي أ
م اآلية به يشعر بالوعد أخذوا بأسباب النصر، وهو عذاب مناسب ملوضوع اآلية؛ وخت

بنصر املؤمنني وهزمية الكافرين وعذام على أيديهم، ويعذم اهللا كذلك العذاب األكرب 
 .يوم القيامة يف جهنم وساءت مصرياً، واهللا تعاىل أعلم

                               
وكثري من املفسرين كابن أيب حامت، والثعليب، والسمعاين، والبغوي، وابن . ٥/٣٠٣: تفسري الطربي: ينظر ) ١(

عطية، وابن العريب، وابن اجلوزي، وابن الفرس، والقرطيب، وابن كثري، وأيب حيان، والسيوطي يف الدر 
 . املنثور، والشوكاين مل يتعرضوا هلذه املسألة يف تفسري اآلية
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 املراد بقول اهللا تعاىل :  Q   k  j  i  h  g  f  e  d

lP ]١٠٣: النساء[  .  
  

  : فقال األول ورجحقولني يف اآلية  –رمحه اهللا  -جزي ابن  ذكر
على اجلنوب ووذكر القيام والقعود  ،أي إذا فرغتم من الصالة فاذكروا اهللا بألسنتكم"
مجيع أحوال اإلنسان ليعم.  

فإن مل تقدروا  ؛فإن مل تقدروا فقعودا ؛قياما املعىن إذا تلبستم بالصالة فافعلوها :وقيل
  . )١("فعلى جنوبكم

  

  :الدراسة
  

إذا فرغتم من صالة اخلوف فاذكروا اهللا بالقلب واللسان على أي : يةمعىن اآلأن 
  .حال كنتم

وممن ذهب إليه الطربي، والسمعاين، والقرطيب، وأبو  ،)٢(وهو قول مجهور املفسرين
ثري، وأبو السعود، والشوكاين، واأللوسي، وصديق حسن خان، حيان، وابن ك

  .)٣(والسعدي

  :)٤(واستدلوا باآليت
                               

  . ١/٢٠٨: لتسهيل لعلوم الترتيلا  ) ١(
: ، والبحر احمليط٥/٢٣٩: ، واجلامع ألحكام القرآن٢/١١١: ، وزاد املسري٢/١٠٧: احملرر الوجيز: انظر  ) ٢(

٣/٣٥٦.  
، البحر ٥/٢٣٩: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٧٤: تفسري السمعاين: ، ١/٥٩٣: تفسري الطربي: انظر  ) ٣(

، ١/٥١٠: ، فتح القدير٢/١٩٢: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٠٤: عظيم، تفسري القرآن ال٣/٣٥٦:احمليط
  .١/٣٤٨: ، تفسري السعدي٢/١٤٢: فتح البيان

، ٥/٢٣٩: واجلامع ألحكام القرآن ٦١١:، الوجوه والنظائر للدامغاين ١/٥٩٣: تفسري الطربي: انظر ) ٤(
: ، تفسري السعدي١/٥١٠: ، فتح القدير٢/١٩٢: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٠٤:تفسري القرآن العظيم

١/٣٤٨ .  
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Q  o  n : يف اآلية مبعىن فرغتم ، ومثل ذلك قوله تعاىل Q    eP أن  )١

   pP               ]وقوله تعـاىل ]٢٠٠: البقرة ، : Q  <  ;  :  9  8

A  @  ?  >      =P ]١٠: اجلمعة[ . 
ثار من ذكر اهللا، ودعائه، والتضرع إليه يف حال القتال مأمور به كما أن اإلك )٢

«  ¼  ½  ¾    ¿  Q  Ä  Ã  Â  Á   À: قال تعـاىل 

Æ  ÅP ]فهذه اآلية نظرية هذه إذ كالمهـا يف سـياق   ،  ]٤٥: األنفال
 .احلديث عن القتال

  :يف مناسبة األمر بالذكر بعد صالة اخلوف -رمحه اهللا  – قال ابن كثري 
                                                     يأمر اهللا تعاىل بكثرة الذكر عقيب صالة اخلـوف وإن كـان مشـروعا    "

 ملا وقع فيها من التخفيف يف ؛ولكن ها هنا آكد ،مرغبا فيه أيضا بعد غريها
ومن الرخصة يف الذهاب فيها واإلياب وغري ذلك مما ليس يوجد يف  ،أركاا
 .)١("غريها

          ،اخلوف يوجب قلق القلب وخوفه وهو مظنـة لضـعفه  : " وقال السعدي
 والذكر هللا واإلكثار منه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو

  .)٢("أعظم مقويات القلب من 
                   محل لفظ الذكر على الصالة جمـاز فـال يصـار إليـه إال     : "قال الرازي )٣

  .)٣("لضرورة
  

فإن مل تقدروا فعلى  ؛فإن مل تقدروا فقعودا ؛إذا تلبستم بالصالة فافعلوها قياما :أي
  .)٤(وبه قال الزخمشري.  جنوبكم

                               
  .٢/٤٠٤:تفسري القرآن العظيم  ) ١(
  .١/٣٤٨: تفسري السعدي  ) ٢(
  .١١/٢٣: تفسري الرازي  ) ٣(
  .١/٤٣٠: الكشاف: انظر  ) ٤(
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*  +  Q: تعاىل فهي مثل قوله ،حسبما يقتضيه احلال عند مالمحة القتالفيصلي 

.   -   ,P ]١( ]٢٣٩: البقرة( .  
 :أي  Q  h  gP صالة اخلوف فرغتم من إذا أي :وقال البغوي وابن عادل

وعلى جنوبكم عند اجلرح  ،يف حال املرض وقعوداً، يف حال الصحة صلوا هللا قياماً
  .)٣)(٢(والزمانة

 
ومجهور املفسرين  جزي هو القول األول الذي رجحه ابن  - واهللا أعلم  –الراجح 

  :وذلك –رمحهم اهللا -
  اهللا وااللتجاء إليه عنـد القتـال كمـا يف آيـة     لورود األمر باإلكثار من ذكر

األنفال السابقة؛ فيحمل معىن الذكر يف هذه اآليـة علـى معنـاه يف سـورة     
 .سيما مع احتاد املوضوع يف اآليتنيال األنفال 

  مل يقترن بالصالة إال يف موضعني من القرآن؛ هـذه اآليـة   "  قضى" أن لفظ
Q  <  ;  :  9  8: )٤(أحدمها، واملوضـع اآلخـر آيـة اجلمعـة    

A  @  ?  >      =P ]وال ميكن محلـها يف آيـة اجلمعـة إال    ، ]١٠: اجلمعة
على معىن االنتهاء من الصالة والفراغ منها؛ فال يصـح أن يكـون املعـىن إذا    
شرعتم يف الصالة فانتشروا يف األرض، وملا كانت آية النسـاء حمتملـة ملعـىن    

ح بـه يف  على املعـىن املصـر   فتحمل الفراغ من الصالة، ومعىن الشروع فيها؛
 .واهللا تعاىل أعلم. آية اجلمعة وهو الفراغ من الصالة

                               
  .١/٥١٠: فتح القدير: انظر  ) ١(
  ).زمن(لسان العرب : ينظر. العاهة: الزمانة  ) ٢(
  .٦/٦١٣: باب، الل١/٥٩٣: معامل الترتيل: انظر  ) ٣(
  ).قضى( ،٦٥٥: املعجم املفهرس: انظر  ) ٤(
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  اخلطاب يف قوله تعاىلQ :   9 P .  
=  <Q  :قال تعاىل   <  ;       :   9?    E     D   C  B  A  @

  N  M   L  K  J   I  H  G  FP.  
  

  : منهما فقال ألولا ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .اخلطاب للمسلمني " 

ل حيكم اهللا ب ؛وال ما يتمىن أهل الكتاب ،أي ال يكون ما تتمنون ،للمشركني :وقيل
  . )١("بأعماهلم بني عباده وجيازيهم

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .اخلطاب للمسلمني

، والضحاك، وقتادة، )٢(صاحل السمان وأبو ابن عباس، ومسروق،وبه قال 
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أيب زمنني، والزخمشري، ، و)٣(والسدي

  . )٤(والبيضاوي، وابن تيمية، وأبو السعود، واأللوسي، والسعدي، وابن عاشور
                               

 .١/٢١١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 ،شهد الدار زمن عثمان، ثقة ثبت، كان جيلب الزيت إىل الكوفة، ذكوان أبو صاحل السمان الزيات املدين)  ٢(

  .سنة إحدى ومائةاألعمش عنه ألف حديث، مات ، روى عنه الناس وأوثقهم، كثري احلديث  من أجلِّ
 .٩: ، إسعاف املبطأ٢٠٣: ، تقريب التهذيب١/٣٨٦: الكاشف: ينظر      

، البحر ٢/١١٦: احملرر الوجيز: ، وينظر٤/١٠٧٠: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٣٣٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
 .٣/٣٧١: احمليط

، ١/٤٠٨: بن أيب زمنني، تفسري ا١/٣٦٦: ، حبر العلوم١/٢٥٨: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر) ٤(
: ، إرشاد العقل السليم١٤/٤٢٧: ، جمموع الفتاوى٢/٢٥٧: ، أنوار الترتيل١/٤٣٦: الكشاف

، وذكر ٤/٢٦١: ، التحرير والتنوير١/٣٦٢: ، تفسري السعدي٥/١٥١: ، روح املعاين٢/١٩٩
  . الزخمشري وابن عاشور أن القول الثاين حمتمل
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  .)١(وهو قول أكثر املفسرين
  .كتابفاملعىن ليس األمر بأمانيكم أيها املسلمون، وال أماين أهل ال

نبينا  :فقال أهل الكتاب ،كر لنا أن املسلمني وأهل الكتاب افتخرواذُ : "قال قتادة
حنن أوىل باهللا  :وقال املسلمون، وحنن أوىل باهللا منكم ،وكتابنا قبل كتابكم ،قبل نبيكم

Q  9 فأنزل اهللا  ،وكتابنا يقضى على الكتب اليت كانت قبله ،منكم نبينا خامت النبيني

;       :  >  =  <?     D  C  B  A  @P  إىل قوله Q  b   a    `

l      k   j    i  h   g   f   e   d   cm P ]فأفلج اهللا حجة  ]١٢٥: النساء
  .)٢("املسلمني على من ناوأهم من أهل األديان

  : واستدل ابن تيمية هلذا القول بعدد من املرجحات فقال بعد حكاية القولني
ألن السورة مدنية باالتفاق فاخلطاب  ؛الدليل ظهر يفأو ،واألول أشهر يف النقل "

  .فيها مع املؤمنني كسائر السور املدنية
@  Q   B  Aنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه ملا نزل قوله تعاىل إف وأيضاً

   D  CP شق ذلك على أصحاب النيب < أن مصائب الدنيا من  > ن هلم النيبحىت بي
ا جياجلزاء و ي٣(مناملؤز(، فعذه اآلية ال جمرد الكفارأم ل م خماطبون.   

Q  X  W  V قوله بعد هذا  وأيضاً   U   T   S  R  Q  P    OP 

Qb  a وقوله  ،اآلية  ]١٢٤: النساء[    `P ًيف تفضيل  يدل على أن هناك تنازعا
  .نكار عقوبة بعد املوتإاألديان ال جمرد 

هذه  فكان املخاطب يف ،ع املؤمنني وجواب هلمفما قبلها وما بعدها خطاب م أيضاًو
                               

 .٢/١٢٦: زاد املسري: ينظر  )١(
بن االبن املنذر وعبد ) ٥/٣٣: (، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور٥/٣٣٥: أخرجه الطربي يف التفسري  )٢(

  . هذا مرسل صحيح اإلسناد): ١/٥٠٦(محيد، وقال مؤلفا االستيعاب يف بيان األسباب 
فقال  ،غت من الْمسلمني مبلَغا شديدابلَ )من يعملْ سوًءا يجز بِه(أيب هريرةَ قال لَما نزلَت منها حديث )  ٣(

 ةٌ" : <رسول اللَّهكَفَّار ملسالْم بِه ابصي كل ما يوا فَفددسوا وا ،قَارِبهكَبني ةكْبحىت الن،  كَةوأو الش
 ).٢٥٧٤رقم ( ٤/١٩٩٣: أخرجه مسلم" يشاكُها
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  . )١("ياتاآلية هو املخاطب ىف بقية اآل
هل أوكذلك ذكر  ،ال من آمن بهإال يتمىن وعد اهللا وعلّل الزخمشري هلذا القول بأنه 

 .)٢(الكتاب معهم ملشاركتهم هلم يف اإلميان بوعد اهللا
  

  . اخلطاب للمشركني
  .)٣(الطربي، والواحدي، والنسفي، والبقاعيو جماهد، وبه قال

  .(٤)"قالت قريش لن نبعث ولن نعذب: "قال جماهد
وإمنا جرى  ،ن املسلمني مل جير ألمانيهم ذكر فيما مضى من اآليبأ ل له الطربيوعلّ

¤   Qوذلك يف قوله  ،ذكر أماين نصيب الشيطان املفروض   £    ¢
¦  ¥P ]١١٩: النساء[   وقوله Q»  º¼P ]فإحلاق معىن قوله ]١٢٠: النساء 

Q:  9 P ٥(ذكره قبل أحق وأوىل جرى مبا قد(. 
 

  .هو القول األول لقوة ما ذكره ابن تيمية من األدلة  - واهللا أعلم  –الراجح 
ويعضد ذلك سبب الرتول الذي ذكره قتادة فإنه قد ورد مثله عن مسروق وأيب 

؛ إال أن طرقها متعددة وأسانيده إىل قائليها ، وهي وإن كانت مراسيل)٦(صاحل السمان
                               

 .١٤/٤٢٧: جمموع الفتاوى  )١(
#  Q ، ويشري إىل وعد اهللا املذكور يف اآلية اليت قبلها ١/٤٣٦: الكشاف  )٢(   "  !   

            -  ,  +   *  )  (  '  &   %  $.  1  0   /2    3  
           7  6  5  4P . 

، ١/٢٥٠: ، تفسري النسفي١/٢٩١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٥/٣٣٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
 .٣٢٣، ٢/٣٢٢: الدررنظم 

  .٤/١٠٧٠: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٣٣٧: تفسري الطربي)  ٤(
 .١/٤٣٦: الكشاف: ، وينظر٥/٣٣٨: تفسري الطربي)  ٥(
: ، وأخرج قول أيب صاحل كذلك ابن أيب حامت يف التفسري٣٣٥/ ٥: أخرجهما الطربي يف التفسري)  ٦(

البن املنذر وعبد بن محيد، وقال مؤلفا االستيعاب  )٥/٣٣: (، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور٤/١٠٧٠
  . هذان مرسالن صحيحا اإلسناد): ١/٥٠٦(يف بيان األسباب 
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أو  وخلت عن املواطأة قصداً ،ذا تعددت طرقهاإ واملراسيل: " صحيحة، قال ابن تيمية
 ،للخرب مطابقاً ما أن يكون صدقاًإن النقل إف ؛كانت صحيحة قطعاً ،االتفاق بغري قصد

م من الكذب العمد فمىت سل ،أو أخطأ فيه ،تعمد صاحبه الكذب أن يكون كذباً إماو
  . )١("بال ريب واخلطأ كان صدقاً

واخلطاب يف اآلية وإن كان للمسلمني فحكمها عام؛ فإن دخول غري أهل الكتب 
  .واهللا أعلم. السماوية يف احلكم من باب أوىل

                               
 .٣٦: مقدمة يف أصول التفسري  )١(
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 املراد بالصلح يف اآلية.  
-  Q  :قال اهللا تعاىل   ,   +    *  )   (  '  &  %  $  #   "  !

/  .0  2  13  6   5    47    >         =  <  ;  :  9  8
  A  @  ?P.  

  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجني وغريمها " 

والالم يف  ،فخري على هذا للتفضيل ،معناه صلح الزوجني خري من فراقهما :وقيل
  . )١("الصلح للعهد

  

  :دراسةال
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .املراد الصلح بني الزوجني

الطربي، والزجاج، والنحاس، والثعليب، والبغوي، والرازي، ، و)٢(ابن عباسوبه قال 
  .)٣(واخلازن، وأبو حيان، وابن كثري، والبقاعي، والسيوطي، واأللوسي

الء العلماء، أو راق والطالق على قول أكثر هؤن الففاملعىن أن صلح الزوجني خري م
الفراق والنشوز -خري من النشوز واإلعراض على قول أيب حيان، أو خري منها كلها 

                               
 .١/٢١٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
ينظر . جني، وظاهر املروي عن السلف أم جيعلون اآلية كلها يف أمر الزو٥/٣٥٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

 . ٥/٦٨: ، والدر املنثور٣/١٠٨١: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٣٥٦: مرويام يف تفسري الطربي
، ١/٢٥٠: ، معاين القرآن للنحاس٢/٩٤: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٥/٣٥٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

، ١/٦٠٦: اب التأويل، لب٤/٢٢٧٦: ، تفسري الرازي١/٦٠٧: ، معامل الترتيل٣/٣٩٥: تفسري الثعليب
: ، تفسري اجلاللني٢/٣٢٩: ، نظم الدرر٤٣٠، ٢/٤٢٧: ، تفسري القرآن العظيم٣/٣٧٩: البحر احمليط

 .٥/١٦٢: ، روح املعاين٩٩
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أي اهللا  اهللا أكرب،: على قول السيوطي، وإمنا حذف للعلم به كما قيل يف -واإلعراض
  . )١(أكرب من كل شيء

 Q/Pالصلح للعهد، يعين به على هذا للتفضيل، واأللف والالم يف " خري"و
̄   °    Q: املذكور يف اآلية، وهو كقوله تعاىل   ®  ¬  «  ª      ©   ̈     §P 

  . (٢)]١٦ – ١٥: املزمل[
، من محله على العموم على املعهود السابق أوىل اللفظ محلوعلّل له الرازي بأن 

لصار جممالً وخيرج عن  لكوذلك ألنا إمنا محلناه على االستغراق ضرورة أنا لو مل نقل ذ
  .)٣(ندفع هذا احملذور فوجب محله عليه، فإذا حصل هناك معهود سابق ااإلفادة

   
  .الصلح لفظ عام يشمل الصلح بني الزوجني وغريمها

  .)٤(وهو قول ابن عطية، والقرطيب، والسعدي، وابن عاشور، وظاهر كالم الزركشي
  . (٥)يف اآلية الزخمشري، والنيسابوريوجوزه اجلصاص، وذكره احتماالً 

قتضى أن الصلح احلقيقي الذي يلفظ عام مطلق  Q2  1P: قال ابن عطية
ويندرج حتت هذا العموم أن  ،تسكن إليه النفوس ويزول به اخلالف خري على اإلطالق

  .)٦(صلح الزوجني على ما ذكرنا خري من الفرقة
حراماً أو حرم حالالً  ف الشرع فأحلَّفالصلح احلقيقي يف كل شيء خري، إال ما خال

                               
 .١/٢٥٠: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ١(

 .٣/٣٧٩: البحر احمليط: ينظر)  ٢(

 .٤/٢٢٧٦: تفسري الرازي: ينظر  )٣(

، ١/٣٦٥: ، تفسري السعدي٥/٢٦٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٢٠: احملرر الوجيز: ينظر على التوايل)  ٤(
 .٤/١٠٠: ، الربهان يف علوم القرآن٤/٢٦٧: التحرير والتنوير

: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان١/٤٣٩: ، الكشاف٢/٣٥٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٥(
٢/٥٠٩. 

 .٢/١٢٠: احملرر الوجيز)  ٦(
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  .(١)يكون صلحاً، وإمنا يكون جوراً فإنه ال
، أو هو خري من اخليور كما أن اخلصومة شر من  )٢(أي الصلح خري عظيم" خري"و

  . )٣(الشرور، أو خري من اخلصومة يف كل شيء
، فهو للناسإثبات أنّ ماهية الصلح خري أنّ املقصود وعلّل ابن عاشور هلذا القول ب
 ،ملقصود أنّ الصلح املذكور آنفاً وهو اخللع، وليس اتذييل لألمر بالصلح والترغيب فيه

، الّ أنّ فائدة الوجه األول أوفرإ ؛صح معناه وإنّ خري من الرتاع بني الزوجني، ألنّ هذا
خري  وألنّ فيه التفادي عن إشكال تفضيل الصلح على الرتاع يف اخلريية مع أنّ الرتاع ال

 .)٤(فيه أصالً
 

  :لكلٍ من القولني ما يؤيده، فيدل على أا يف الصلح بني الزوجني
  .السياق سباقاً وحلاقاً فإنه يف شؤون الزوجية -١  
  .االسم إذا ذكر مرتني واألول نكرة والثاين معرفة فالثاين هو األول: قاعدة -٢  

الباب : "ن كثري من النحاة، قالذكر هذه القاعدة ابن هشام يف مغين اللبيب ع
والزركشي يف " يف التحذير من أمور اشتهرت بني املعربني والصواب خالفها: السادس

'  )   Q الربهان، وبينا أا ليست على إطالقها ففي القرآن ما ينقضها كقوله تعاىل
   *    )P ]والشيء ال يكون فوق نفسه، وقوله] ٨٨: النحل  Qª         ©    ̈  ¬  «®  P 

واحلق أنه ال  : "، وقال ابن عاشور )٥(والفضل األول العمل، والثاين الثواب] ٣: هود[
كما  م لتعريف اجلنس ال لتعريف العهدختلف يف ذلك إذا قامت قرينة على أنّ الكالي

  . )١("هنا

                               
 .١/٣٦٥: تفسري السعدي: ينظر)  ١(
 .٤/٢٦٨: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .٣/٣٧٩: ، البحر احمليط١/٤٣٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
  .٤/٢٦٧: التحرير والتنوير)  ٤(
  .٤/١٠٠: ، الربهان يف علوم القرآن٨٦١: مغين اللبيب: ينظر)  ٥(
 .٤/٢٦٨: التحرير والتنوير)  ١(
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  :مع ما قاله ابن عاشور ويؤيد القول بالعموم
  .)١(العموم ما مل يرد نص بالتخصيص جيب محل نصوص الوحي على: قاعدة -١  
إذا كان أول الكالم خاصاً، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله : قاعدة -٢  

  . )٢(ال يكون مانعاً من عموم آخره
$   Q: الترغيب يف اإلصالح بني الناس يف مواضع أخرى كقوله تعاىل -٣     #    "

1  0  /  .  -  ,    +   *   )  (   '  &  %2     5   4  3

  <  ;  :  9  8  7  6P ]ن أن اإلصالح خري،  )٣(وغريها ]١١٤: النساءفبي
، فكأن قوله )٤("إزالة النفار بني الناس"واإلصالح بني الناس والصلح من باب واحد وهو 

  .ترغيب وتأكيد ملا استقر األمر به يف مواضع أخرى Q2  1Pتعاىل 
إن كان من محلها على الصلح بني الزوجني ال يلزم فالقوالن حمتمالن احتماالً قوياً، و

  .من قوله أنه مينع العموم، فقد يقول به وقد مينعه
ومل يتبني يل أي القولني أرجح، مع القول بأن الصلح عموماً خري كما بينته يف الدليل 

ل الثالث، لكن العموم مستفاد من أدلة أخرى، وهل يستفاد العموم من آية املسألة؟ هذا حم
  .النظر، واهللا تعاىل أعلم

  

                               
 .٢/٥٢٧: املفسرينقواعد الترجيح عند : ينظر)  ١(
 .٢/٥٨٦: قواعد التفسري للدكتور خالد السبت: ينظر)  ٢(
 .١٠، ٩: ، احلجرات٢٢٤: البقرة: انظر املواضع األخرى يف)  ٣(
 .٢٨٩: املفردات يف غريب القرآن)  ٤(
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 اخلطاب يف اآلية.   
Q  U  :قال اهللا تعاىل   T   S  R  Q  P  O   N  M  L   K

Z   Y  X  W   V[    d    c   b  a  `  _   ̂      ]  \
  h  g  f    eP.  

  

  : منها فقال األول ورجحثالثة أقوال يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
األمر بأن يكون إميام على الكمال بكل ما ذكر، أو : معناه، خطاب للمسلمني" 

  .يكون أمراً بالدوام على اإلميان 
األمر بأن يؤمنوا مع : خطاب ألهل الكتاب الذين آمنوا باألنبياء املتقدمني، معناه :وقيل

  . ذلك مبحمد 
  .)١("األمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوم: خطاب للمنافقني، معناه :وقيل

  

  :لدراسةا
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  . طاب للمسلمنياخل

  .)٢(وهو قول أكثر املفسرين
وإليه ذهب الزجاج، والواحدي، والزخمشري، والقرطيب، وأبو حيان، وابن كثري، 

  .  )٣(والسيوطي، واأللوسي، والسعدي

                               
 .١/٢١٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

  .٤/٢٢٨٣: ، تفسري الرازي١/٤٩٠: تفسري السمعاين: ينظر)  ٢(
: ، الكشاف١/٢٩٥: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٩٧: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )٣(

، ٢/٤٣٥: ، تفسري القرآن العظيم٣/٣٨٦: ، البحر احمليط٥/٢٦٦: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٤٢
 .١/٣٧٠: ، تفسري السعدي٥/١٦٩: ، روح املعاين١٠٠: تفسري اجلاللني
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كر، أو هو أمر بالدوام والثبات ومعناه األمر بأن يكون إميام على الكمال بكل ما ذ
  .على اإلميان، أو كالمها

به عيأمر تعاىل عباده املؤمنني بالدخول يف مجيع شرائع اإلميان وش": قال ابن كثري
تكميل الكامل بل من باب  ؛وليس هذا من باب حتصيل احلاصل ،هموأركانه ودعائ

  Q9  8   7  P ل صالة كما يقول املؤمن يف ك ،ستمرار عليهالوتقريره وتثبيته وا
وزدنا هدى ،رنا فيهأي بص، ١("تنا عليهوثب( .  

  . )٢(بأن لفظ املؤمن ال يتناول عند اإلطالق إال املسلم واحتجوا
  

األمر بأن يؤمنوا مع : اخلطاب ألهل الكتاب الذين آمنوا باألنبياء املتقدمني، ومعناه
   . ذلك مبحمد 

  . )٤(الطربي، وجوزه ابن عاشور، و )٣(الضحاك قولوهذا 
  . )٥(وذلك ألم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض فأمروا باإلميان باجلميع

  
  .األمر بأن يؤمنوا باطناً كما آمنوا ظاهراً: اخلطاب للمنافقني، ومعناه

ومل  ذكره املاوردي، وابن اجلوزي، وابن عطية، والرازي، وأبو حيان وغريهم،
  .)٦(ينسبوه ألحد، وجوزه ابن عاشور

                               
 .٢/٤٣٥: عظيمتفسري القرآن ال)  ١(

 .٣/٣٨٦: ، البحر احمليط٤/٢٢٨٣: تفسري الرازي: ينظر)  ٢(

  .البن املنذر ٥/٧٦: عزاه السيوطي يف الدر املنثور)  ٣(
 .٤/٢٧٩: ، التحرير والتنوير٥/٣٧٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .١/٤٤٢: الكشاف)  ٥(

: ، تفسري الرازي٢/١٢٤: لوجيز، احملرر ا٢/١٣٥: ، زاد املسري١/٥٣٦: النكت والعيون: ينظر  )٦(
  .٤/٢٧٩: ، التحرير والتنوير٣/٣٨٦: ، البحر احمليط٤/٢٢٨٣
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هو القول األول؛ فإنه يترجح مبا استدلوا به،  وبوجوه   -واهللا أعلم  –الراجح 

  :أخرى
QM  L األصل يف هذا اخلطاب  :األول    K P يف القرآن أنه للمسلمني.  
%  "  #    Qالسياق؛ فاخلطاب يف اآلية اليت قبلها للمسلمني  :الثاين   $

/  .  -  ,  +   *   )  (  '   &0  P.  
التناسب بني هذه اآلية واليت قبلها على هذا القول؛ إذ أنه ملا أمر املسلمني يف  :الثالث

اآلية السابقة بالعدل وأن يشهدوا باحلق ولو على أنفسهم، أتبعه مبا يدل على أن هذا 
من مجلة اعتقادهم فال يصح إميان ل يف املسلمني قوالً وفعالً، وأنه اخللق العظيم متأص

املسلم إال بأن يؤمن بالكتب والرسل مجيعاً مبا فيها التوراة واإلجنيل كتابي اليهود 
مع أم يناصبون املسلمني العداء  - أعين اإلميان مبا مل يحرف ويبدل منها  –والنصارى 

  .>وال يؤمنون بقرآم وال رسوهلم حممد 
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 وله تعاىل معىن قQ F  E  D   C  B    A  @ P .  
.  Q  :قال اهللا تعاىل   -  ,     +  *   )  (  '   &   %  $  #  "  !

8  7  6  5   4   3  2  1  0    /9     =  <    ;  :
>?     G   F   E   D   C  B    A   @P.  
  

  : منهما فقال األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ذلك يف اآلخرة  :علي بن أيب طالب وغريهقال " 

  .)١("السبيل هنا احلجة البالغة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .لن جيعل اهللا للكافرين يوم القيامة على املؤمنني سبيالً: أنه يف اآلخرة، واملعىن

  .)٢(مالكوهذا قول علي بن أيب طالب، وابن عباس، وأيب 
  .)٣(وإليه ذهب الطربي، والواحدي

Q   Dكيف هذه اآلية  :جاء رجل إىل علي بن أيب طالب فقال    C  B    A  @

 F   EPادنه  :فقال علي ؟Q >   =  <     ;   :?   B    A   @P  يوم
Q   F  E  Dالقيامة     CP)٤(.  

  .مةفاستدل رضي اهللا عنه بأا معطوفة على احلكم بينهم يوم القيا

                               
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٤/١٠٩٥: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٣٨٤: تفسري الطربي: ينظر  )٢(
  .١/٢٩٧: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٥/٣٨٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
: ، وابن أيب حامت يف التفسري٥/٣٨٦: ، والطربي يف التفسري١/١٧٥: جه عبد الرزاق يف تفسريهأخر)  ٤(

  .٢/٣٣٨: ، واحلاكم يف املستدرك وصححه٤/١٠٩٥
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، وال يصح ذلك فإن يف اآلية أقواالً  )١("وذا قال مجيع أهل التأويل: "قال ابن عطية
  .أخرى سيأيت ذكرها

وإن أوهم  ،ضعيف لعدم فائدة اخلرب فيه" وتعقّب ابن العريب هذا القول فقال بأنه 
 ،ر احلكم إىل يوم القيامةفأخQ >   =  <    ;  :?P صدر الكالم معناه لقوله 

مبا رأى من احلكمة وسبق  ،ب أخرىغلب الكفار تارة وتلَغت ةًلَواألمر يف الدنيا د وجعل
Q Fمث قال  ،من الكلمة   E  D    C   B    A  @ P  فتوهم من توهم أن آخر

. )٢("هوذلك يسقط فائدت ،الكالم يرجع إىل أوله 
 

  
افرون على املؤمنني حبجة عقلية وال أنه يف الدنيا، واملراد سبيل احلجة، فال يظهر الك

  .شرعية؛ بل يبطل اهللا حجتهم ويدحضها فلله احلجة البالغة
  . )٣(ذكر هذا القول السمعاين، وابن اجلوزي، والقرطيب، والرازي وغريهم 

)  Q  ويبينه قوله تعاىل: قال الشنقيطي   '  &  %     $   #  "  !

P)٤(
  . ]٣٣: الفرقان[ 

  .حجة: يف تفسري اآلية )٦(قاتل بن سليمانوم )٥(وقال السدي
حجة يف اآلخرة، أو كالمها : فيحتمل أما أرادا هذا القول، أو القول األول فيكون

  .لن جيعل اهللا هلم على املؤمنني حجة يف الدنيا وال اآلخرة: فيكون

                               
 .٢/١٢٦: احملرر الوجيز)  ١(

 .١/٥٢٠: أحكام القرآن البن العريب)  ٢(
: ، تفسري الرازي٥/٢٦٩: كام القرآن، اجلامع ألح٢/١٣٩: ، زاد املسري١/٤٩٣: تفسري السمعاين: ينظر)  ٣(

٤/٢٢٩٠. 
 .١/٣١٩: أضواء البيان)  ٤(
 .٤/١٠٩٥: ، تفسري ابن أيب حامت٥/٣٨٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

 .١/٢٦٥: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٦(
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 ،ويذهب آثارهم ،دولة املؤمنني اميحو  مستقرة سبيالً لكافرينن اهللا ال جيعل لأ

؛ بل وإن غلب الكفار يف وقت فإن الدائرة تكون عليهم، والعاقبة ويستبيح بيضتهم
  .للمتقني

  . )١(وهو ظاهر كالم السمرقندي، والسيوطي، والسعدي
Q Fوحيتمل أن يكون املعىن  : "قال ابن كثري   E   D   C   B    A  @ P 

وإن حصل هلم ظفر يف بعض  ،ل بالكليةستئصااستيالء اسلطوا عليهم ي يف الدنيا بأن يأ
Q  5 كما قال تعاىل  ،األحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقني يف الدنيا واآلخرة

  D   C  B  A  @  ?   >  =       <   ;  :   9   8   7    6
EF    K   J   I   H  GP ]على  وعلى هذا فيكون رداً ]٥٢ – ٥١: غافر

وفيما سلكوه من مصانعتهم  ،انتظروه من زوال دولة املؤمننيلوه ورجوه واملنافقني فيما أم
  . )٢("على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على املؤمنني فاستأصلوهم الكافرين خوفاً

وإِني سأَلْت ربي ": قال  >أن النيب ثبت يف صحيح مسلم ما  )٣(ويدل على هذا املعىن
 ةنا بِسكَهلهي أَنْ لَا يتأُملةامع،  بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوا من سودلِّطَ عليهم عسأَنْ لَا يو

مهتضيب، دراًء فإنه لَا يقَض تيي قال يا حممد إين إذا قَضبإِنَّ رأَنْ لَا  ،و كتأُمل كتطَيي أَعإِنو
ةامع ةنبِس مكَهلأُه، أَنْ لَا أُسو عمتاج لَوو مهتضيب بِيحتسي فُِسهِمى أَنوا من سودلِّطَ عليهم ع

حىت يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ويسبِي  ،أو قال من بني أَقْطَارِها ،عليهم من بِأَقْطَارِها

                               
قول أو وأشار إىل هذا ال. ١/٣٧٣: ، تفسري السعدي١٠١: ، تفسري اجلاللني١/٣٧٥: حبر العلوم: ينظر)  ١(

: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر. قريب منه الزجاج، والنحاس، وابن العريب، والقرطيب، وابن القيم
: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٥٢٠: ، أحكام القرآن البن العريب١/٢٥٤: ، معاين القرآن للنحاس٢/٩٩
 .١/٣٠٣: ، بدائع التفسري٥/٢٦٩

  .٢/٤٣٨: تفسري القرآن العظيم)  ٢(
 .١/٣١٩: ، أضواء البيان٥/٢٦٩: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٥٢٠: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٣(
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  .)١("بعضهم بعضا
   

ؤمنني سبيالً منه تعاىل يغلبوم به، وإمنا قد يكون هلم لن جيعل اهللا للكافرين على امل
 بسبب تقصريهم وذنوم فيتسلطون عليهم لذلك، كما قال تعاىل سبيل على املؤمنني

Q      Ø  ×  Ö   Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð   ÏP ]٣٠: الشورى[.  
  . )٢(وهو نفيس جداً: قال ابن العريب

  . )٣(القرطيب وأبو حيان وهو قول ابن القيم، وابن عاشور، ومال إليه
وعلّل له ابن عاشور بأن هذا الوعد جاء لتثبيت املؤمنني وتقوية قلوم، بعد أن ذكر 

وإن  - ال جيعل للكافرين هبأن تألّب األعداء اخلارجيني والداخليني عليهم فطمأم اهللا
  .)٤(يهمسبيالً عل - تألّبت عصابام واختلفت مناحي كفرهم

 
كلها صحيحة، فاهللا لن جيعل للكافرين على املؤمنني سبيالً حسياً بأن يغلبهم األقوال 

ال يف الدنيا وال يف  ،الكفار، وال سبيالً معنوياً بأن تكون حجة الكفار فوق حجتهم
أن هذا الوعد كالتعقيب  -يف سبيل احلجة  –اآلخرة، محالً لآلية على عمومها، وبقرينة 

>  Qلذكر احلكم      ;   :?P   ،فبعد أن    وإمنا يكون احلكم بعد مساع حجج الفريقني
@  Q    C  B    A  ذكر احلكم بينهم ذكر نتيجته، وأنه سيكون لصاحل املؤمنني فقال

F   E  D P  وهو كقوله تعاىلQ  P         O   N   M  L   K  J  I

  _   ^  ]   \   [  Z  Y  X   W   V   U    T  S   R  Q

                               
 ).٢٨٨٩: رقم( ٤/٢٢١٥: أخرجه مسلم)  ١(
 .١/٥٢١: أحكام القرآن البن العريب  )٢(
: آن، اجلامع ألحكام القر٢٨٦ /٤: ، التحرير والتنوير١/٣٠٣: بدائع التفسري: ينظر على التوايل)  ٣(

 .٣/٣٩١: ، البحر احمليط٥/٢٦٩
  .٤/٢٨٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
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 f   e    d   c   b   a   `  gh     m  l  k    j   iP   

  .] ٥٧ – ٥٥: آل عمران[
أما يف السبيل احلسي فلعموم اآلية كما سبق، وللقرائن اليت ذكرها ابن كثري وابن 

دولة  اميحو  عاشور، فاهللا سبحانه وتعاىل لن جيعل للكافرين على املؤمنني سبيالً مستقرة
عليه احلديث؛ وال سبيالً منه تعاىل  كما دل ويستبيح بيضتهم ،ذهب آثارهموي ،املؤمنني

  .مؤقتة يغلب الكفار ا املؤمنني؛ إال يكون ذلك من عند أنفسهم بسبب ذنوم
وإمنا املؤمنون يصدر منهم من املعصية  ؛فاآلية على عمومها وظاهرها : "قال ابن القيم

فهم  ،املخالفة واملخالفة اليت تضاد اإلميان ما يصري به للكافرين عليهم سبيل حبسب تلك
 . )١("ببوا إليه يوم أحد مبعصية الرسولكما تس ،الذين تسببوا إىل جعل السبيل عليهم

                               
  .١/٣٠٣: بدائع التفسري)  ١(
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  املراد جبهر املظلوم بالسوء يف اآلية.  
)  (     *  +  Q :ال اهللا تعاىلـق   '  &    %  $  #  ",    0   /  .   -

  1P.  
  

  : منها فقال األول ورجح ثالثة أقوال يف املسألة، /جزي ذكر ابن 
 "Q +  *     ),  P  أي إال جهر املظلوم فيجوز له من اجلهر أن يدعو على من ظلمه.  

  .عل به من الظلم أن يذكر ما فُ :وقيل
  . )١("عليه مبثل مظلمته إن كان شتمه درأن ي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .ن جيهر بالدعاء على ظاملههو أ
  . )٢(ابن عباس، وقتادة قولوهو 

اللهم  :ولكن ليقل ،هو الرجل يظلم الرجل فال يدع عليه : "وقال احلسن البصري
، )٣("وحنوه من الدعاء ،ل بينه وبني ما يريداللهم ح، اللهم استخرج يل حقي، أعين عليه

  .ال دعاء عليه دعاء مدافعة واستخراج حقٍ والدعاء على قول احلسن
  

  .عل به من الظلم أن يذكر ما فُهو 
  .)٤(وبه قال الزجاج، والواحدي، والشوكاين

                               
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
 .٤/١١٠٠: ، تفسري ابن أيب حامت٦/٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
  .٦/٥: تفسري الطربي)  ٣(
: ، فتح القدير١/٢٩٨: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/١٠٢: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

١/٦٦٩.  
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ذن له أن يذكر منه ما فقد أُ ،ضيفههو الرجل يستضيف الرجل فال ي : "قال جماهد
  .، وهو تفسري باملثال)١("فينضيقرين ومل يأي مل ي ،صنع به

فأبيح للمظلوم من  )٢("لَي الْواجِد يحلُّ عرضه وعقُوبته " : >ويشهد له قول النيب 
  .)٣(فالن مطلين، أو ميطل الناس وحيبس حقوقهم وحنو ذلك: عرض املماطل أن يقول فيه

وذهب كثري من املفسرين كالطربي، والبغوي، والزخمشري، وابن العريب، والنسفي، 
خيرب عن : وابن عاشور إىل اجلمع بني القولني فقالواوالسيوطي، وأيب السعود، واأللوسي ، 

  .)٤(ظلم الظامل، ويدعو عليه
ال حيب اهللا أيها الناس أن جيهر أحد ألحد بالسوء من : قال الطربي يف معىن اآلية

وإذا كان ذلك معناه دخل فيه  ،سيء إليهلم فال حرج عليه أن خيرب مبا أُالقول إال من ظُ
قْإخبار من مل يأُأو  رسيء قأو ماله عنوة من سائر الناس ،أو نيل بظلم يف نفسه ،اهر، 

منه ملن  ألن يف دعائه عليه إعالماً ؛وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره اهللا عليه
  . )١(مسع دعاءه عليه بالسوء له

                               
: ، تاريخ أصبهان٤/١١٠٠: ، تفسري ابن أيب حامت٦/7: ، تفسري الطربي١/١٧٩: تفسري جماهد ) ١(

  .، وعند الطربي يف رواية أخرى عنه أن جماهد ذكر أن اآلية نزلت بسبب ذلك، وهو مرسل١/١٤٦
رقم ( ٢/٨١١: وابن ماجه) ٤٦٩٠رقم ( ٧/٣١٦: والنسائي) ٣٦٢٨رقم ( ٣/٣١٣: أخرجه أبو داود)  ٢(

: وقال ٤/١١٥: ، واحلاكم يف املستدرك١١/٤٨٦: ، وابن حبان يف صحيحه٤/٢٢٢: وأمحد) ٢٤٢٧
إسناده حسن، وقال ابن كثري : ١/٢٦٤صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، قال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية 

  . ده جيدإسنا: ٣٦٣يف حتفة الطالب 
: ينظر. مماطلة القادر على قضاء دينه حيل عرضه وعقوبته: الغين، أي: املطل والتسويف، والواجد: واللي      

  .١٠/٤١: ، عون املعبود١٨/٢٨٧: التمهيد
، التحرير ١/٦٦٩: ، فتح القدير٦/٤: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٥٢٤: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٣(

 .٤/٢٩٥: والتنوير
: ، أحكام القرآن البن العريب١/٤٤٧: ، الكشاف١/٦١٦: ، معامل الترتيل٥/٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

: ، روح املعاين٢/٢١٤: ، إرشاد العقل السليم١٠٢: ، تفسري اجلاللني١/٢٥٧: ، تفسري النسفي١/٥٢٤
ال احلسن إذا كان الظامل ، لكن ذكر ابن العريب أنه يدعو عليه مبا ق٤/٢٩٥: ، التحرير والتنوير٦/٢

  .مؤمناً، فأما إن كان كافراً فيدعو عليه باهلالك ومبا شاء
 .٦/٨: تفسري الطربي)  ١(
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  .أن يرد عليه مبثل مظلمته إن كان شتمههو 

لم ولكن من ظُ ،ب اجلهر بالسوء من أحد من اخللقإن اهللا ال حي : "قال السدي
  .  )١("لم فليس عليه جناحفانتصر مبثل ما ظُ

Q  ¸  ¶  µ :ويدل عليه قوله تعاىل    ́ ³  ²  ±      °  ̄P ]٢(]٤١: الشورى(.  
   :فهذه األقوال على أربع مراتب: " قال ابن عطية بعد حكاية هذه األقوال

  .تلك أقل منازل السوء من القولقول احلسن دعاء يف املدافعة و
  .يف نوع الدعاء  وقول ابن عباس الدعاء على الظامل بإطالقٍ

   .وقول جماهد ذكر الظالمة والظلم
  . )٣("وقول السدي االنتصار مبا يوازي الظالمة

  
يف معىن اآلية أن للمظلوم أن جيهر بالدعاء على من ظلمه،   - واهللا أعلم  –الظاهر 

لعموم اآلية، وله أن يرد  الظلم وال يزيد بذكر غري مظلمته؛ رب عن ما وقع عليه منوأن خي
لعموم اآلية،  من غري أن يعتدي؛ عليه مبثل مظلمته إن كان شتمه، فيشتمه كما شتمه

تمه ، وحينئذ إذا ش)٤("الْمستبان ما قاال فَعلَى الْبادئِ ما مل يعتد الْمظْلُوم" >ولقول النيب 
كما شتمه فال حيل له أن يعمل بالقولني األولني فيجهر بالدعاء عليه أو خيرب بأن فالناً 

  .ظلمه؛ ألنه استوىف حقه منه، والزيادة ال حتل له فهي من االعتداء املنهي عنه
  .(٢)، وإذا افترى عليه فال يفتري عليه)١(وقيد بعض العلماء الشتم أال يقذه إذا قذفه

                               
 .٦/٧: تفسري الطربي)  ١(
 .٢/٣٦٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/١٢٩: احملرر الوجيز)  ٣(
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم  )٤(
 .٦/٤: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٤٩٦: تفسري السمعاين: ينظر)  ١(
 .٢/٤٤٣: ، تفسري القرآن العظيم٢/٣٦٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(



 

 
 

 

 

  506 
 

وألن ئذ، عاء مبا قال احلسن فغري ظاهر؛ ألنه ال يسمى دعاء عليه حينوأما تقييد الد
النصوص املشهورة يف اتقاء دعوة املظلوم وأا مستجابة مطلقة غري مقيدة، ولو مل يكن 
للمظلوم أن يدعو على ظامله ملا استجيبت وملا نصرها اهللا، بل يف هذه اآلية معىن زائد على 

  .دعاء على الظامل عند الناسجمرد الدعاء، وهو اجلهر بال
Q]    b وهذه اآلية مقيدة بالنصوص األخرى كقوله تعاىل      a   ̀  _  ^

f   e   d   cg P ]وقوله ] ١٩٤: البقرة Q�  ~  }   |¡    ¦   ¥  ¤   £   ¢

§¨      ¬  «     ª   ©P ]٤٠: الشورى [.  
جه دفع ظلمه واستيفاء املظلوم له أن يذكر ظامله مبا فيه، إما على و: " قال ابن تيمية

أو يذكر ظامله على وجه القصاص من غري عدوان، وال دخول يف كذب وال ظلم ...حقه
  . )١("الغري، وترك ذلك أفضل

 
  

  
  

                               
  .٢٨/٢٣٠: جمموع الفتاوى)  ١(

  .وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا عن حكم غيبة املرأة البنها       
بغيبة لكل أحد لألم وغري األم، لقوله  إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثالً فليس: " فأجاب      

'  )  (     *  +  Q: تعاىل   &    %  $   #  ",   P ينظر". وإن كان بغري ذلك فقد يقع غيبة :
 .١٣١: مثرات التدوين من مسائل شيخنا ابن عثيمني للدكتور أمحد القاضي
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  املراد بقولهQO  N  MP  .  
Q  K  J  I  :قال اهللا تعاىل عن اليهود    H  G   F   E  D  C   B   A  @

O  N   M   LP   V  U   T  S    R   Q WX   ̀  _   ̂   ]   \   [   Z   Ya     c   b
  e   dP.  

  

  :منهما األول ورجحقولني يف املسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .×فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى  رجلعلى  ×عيسى  هبش أن اهللا ألقى: األول
 قتلوا رجالً بأن ؛م القوم الذين حاولوا قتلهأي خلط هل :ه هلم األمربأن معناه ش :الثاين

وقالوا للناس هذا  ،عرفر حبيث ال يومنعوا الناس أن يقربوا منه حىت تغي ،آخر وصلبوه
  .)١(وكانوا متعمدين للكذب ،فاعتقد الناس صدقهم ،ومل يكن عيسى ،عيسى
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .×فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى  رجلعلى  ×عيسى  شبه أن اهللا ألقى
لطربي، والواحدي، ، وا )٢(ابن عباس، ووهب بن منبه، وجماهد، وقتادةوبه قال 

والسمعاين، والبغوي، وأبو احلسن السخاوي، والقرطيب، وابن كثري، والسيوطي، 
. )٣(والشوكاين 

                               
الباب : ينظر. كرث قدمه يف الذاألول حيجزي رجح ابن و، ١/٢١٦: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(

 .٥٣: الفصل األول: األول
 .٤/١١١٠: ، تفسري ابن أيب حامت٦/١٨: ، تفسري الطربي١/١٧٧: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
، ١/٤٩٩: ، تفسري السمعاين١/٣٠١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٦/٢١: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

، تفسري القرآن ٦/٨: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٠٨:  السخاوي، تفسري١/٦١٨: معامل الترتيل
، إال أن وهب بن منبه والطربي قاال بأن ١/٦٧٢: ، فتح القدير١٠٣: ، تفسري اجلاللني٢/٤٤٩: العظيم

الشبه أُلقي على مجيع احلواريني الذين كانوا معه يف البيت ال على رجل واحد، فقتل اليهود رجالً منهم 
  .عيسى عليه السالمعلى أنه هو 
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أن معناه شآخر  قتلوا رجالً بأن؛م القوم الذين حاولوا قتلهأي خلط هل :ه هلم األمرب

 ،وقالوا للناس هذا عيسى ،عرفومنعوا الناس أن يقربوا منه حىت تغري حبيث ال ي ،صلبوهو
  .وكانوا متعمدين للكذب ،فاعتقد الناس صدقهم ،ومل يكن عيسى

  . )١(ذكره قوالً يف اآلية ابن عطية، والرازي، وأبو السعود، واختاره أبو حيان
  . )٢(وذكره ابن عاشور وجهاً حمتمالً يف اآلية

 
هو القول األول الذي عليه السلف وأكثر املفسرين، وذلك   -واهللا أعلم  –الراجح  
  :لوجوه

Q   L  K  J أن الضمائر يف قوله  :األول   IP  عي قتله من اليهود، فجعلملد
يرجع إليهم، أوىل من جعله يعود إىل غريهم    QO  N  MPالضمري الذي يليها يف قوله 

  .من سائر اليهود
يف وجوه الترجيح بني األقوال يف جزي أنه املعىن املتبادر للذهن، قال ابن  :الثاين

أن يكون ذلك املعىن املتبادر إىل  : السابع: " املقدمة األوىل اليت عقدها يف أول كتابه
  . )٣("انهورجحفإن ذلك دليل على ظهوره  ؛الذهن

القول األول، فلو كان على القول ألصق ب   Q  O  NPأن قوله : ووجه ثالث يتأمل
 .شبه عليهم: الثاين لقال واهللا أعلم

  ج

 *****  

                               
: ، إرشاد العقل السليم٣/٤٠٥: ، البحر احمليط٤/٢٣٠٤: ، تفسري الرازي٢/١٣٣: احملرر الوجيز: ينظر ) ١(

٢/٢١٧. 
 .، وقال بأن كرباءهم اختلقوا هلم اخلرب، ومل يذكر بأم قتلوا رجالً آخر٤/٣٠٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
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 املراد ببهيمة األنعام يف اآلية.   
]  \  [  ^Q  :قال اهللا تعاىل   Z_     f   e  d  c    b  a  `

l  k  j  i  h  gm  p   o  n    s   r   qP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إىل ما هو  ،هي اإلبل والبقر والغنم" 

هي اإلضافة اليت مبعىن  :قال الزخمشري ،ألن البهيمة تقع على األنعام وغريها ؛أخص منه
  . )١(بهيمة من األنعامأي ال ،من كخامت من حديد

  .هي الوحش كالظباء وبقر الوحش  :وقيل
وأن  ،واملعروف من كالم العرب أن األنعام ال تقع إال على اإلبل والبقر والغنم

  . )٢("البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا اإلنسان
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .والغنماإلبل والبقر أا 

، والطربي، والنحاس، والزخمشري، وابن العريب، وابن اجلوزي،  )٣(وهو قول احلسن
، وهو ظاهر كالم القرطيب، والشوكاين، )٤(والنسفي، والسيوطي، وابن عاشور

                               
 .١/٤٦٢: الكشاف: ينظر)  ١(
 .١/٢١٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
  .٦/٦٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
، أحكام القرآن البن ١/٤٦٢: ، الكشاف١/٢٦٥: ، معاين القرآن للنحاس٦/٦٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

، التحرير ١٠٦: ، تفسري اجلاللني١/٢٦٦: ، تفسري النسفي١/١٣٥: ، تذكرة األريب٢/١١: العريب
 .٥/١٢: والتنوير
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  .)١(والشنقيطي
، أو هي اسم لكل ما ال )٢(قوائم من دواب الرب والبحر اسم لكل ذي أربع: والبهيمة

كل حيوان عدا اإلنسان، مث خصت يف التعارف مبا عدا السباع على  فتشمل  )٣(نطق له
مسيت بذلك إلامها من جهة نقص نطقها ،  )٤(األول، ومبا عدا السباع والطري على الثاين

   .)٥(وعدم متييزها وعقلها ،وفهمها
  : )٦(واستدل أصحاب هذا القول

Qª  بقول اهللا تعاىل -١    ©«    ³    ²  ±   ° ¯   ®  ¬

 ́ »   º  ¹  ¸  ¶  µ P إىل قوله  Q  4   3    2   1

56      :  9  8  7P ]ففصل جنس األنعام عن غريها من احليوان ]٨ – ٥: النحل.  
«         ¸Q¶  µ   ´  ³ :قوله تعاىل يف سورة األنعام -٢   º   ¹

À  ¿  ¾  ½  ¼Á     Æ  Å  Ä  Ã   Â"  !#    '   &  %  $
)  (*   P إىل قوله  Q  =  <A   @  ?   >B  P ]ن أن  ]١٤٤ – ١٤٢: األنعامفبي

  .األنعام هي هذه الثمانية أزواج، وهي اإلبل والبقر والغنم
واستدل الطربي وابن جزي بأن األنعام يف كالم العرب اسم لإلبل والبقر والغنم  -٣
  .خاصة

 وإضافةمن( مبعىن بيانية إضافة ، وهييمة إىل األنعام من إضافة العام للخاص( 

                               
 .١/٣٢٦: ، أضواء البيان٢/٧: ، فتح القدير٦/٢٤: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر )  ١(
 .١/٤٦٢: الكشاف) م: (لسان العرب: ينظر )  ٢(
 .٧٤: ، املفردات يف غريب القرآن٢/١١٣: معاين القرآن وإعرابه للزجاج) م: (ذيب اللغة: ينظر )  ٣(
   ، التوقيف على مهمات التعاريف ١/٢٧٢: ، عمدة احلفاظ٧٤: املفردات يف غريب القرآن: ينظر)  ٤(

 .١٤٧: للمناوي 
  .٦/٢٤: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٤٤: احملرر الوجيز،٢/١١٣: جاجمعاين القرآن وإعرابه للز: ينظر )  ٥(
  : ، تفسري الرازي٢/١١: قرآن البن العريب، أحكام ال٤/٧: ، تفسري الثعليب٦/٦٣: تفسري الطربي: ينظر )  ٦(

  .٦/٢٤: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٣٢٣ 
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فاملراد األنعام خاصة،  ،ومدينة بغداد ، وشجر األراك، وخامت حديد،ذباب النحل: كقوهلم
  .)١(ألنها غالب طعام الناس

هنا لدفع توهم أن يراد من األنعام خصوص  )يمة(إمنا ذكرت و: قال ابن عاشور
: األربعة األنعاملشمول أصناف ) يمة ( ، فذكرت ل لغلبة إطالق اسم األنعام عليهااإلب

 .  )٢(والغنم واملعز  اإلبل والبقر
 

  
  .، واحلُمر الوحشيةوبقر الوحش ،كالظباء األنعام وحش يمة األنعام هي

  .)٣(وهو قول الكليب، والفراء، وابن الفرس
أرادوا ما مياثل األنعام ويدانيها من جنس البهائم يف االجترار كأم : " قال الزخمشري

  . )٤("فأضيفت إىل األنعام ملالبسة الشبه ،وعدم األنياب
والصيد ال يكون من اإلبل  Q l  k  j  i  hPواستدلوا باالستثناء يف قوله 

والبقر والغنم؛ وألنه تعاىل أراد أن يعلمنا بأا حتل لنا كما حتل األنعام، فلذلك مساها يمة 
  .  )٥(األنعام

  يمة األنعام الوحش وهو صيد ملا أعاد ذكره بقوله بأنه لو كان املراد ببه وأُجيب
Q l  k  j  i  hP ٦(غري حمليه وأنتم حرم: ولقال( .  

«    Q²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³ وبأن اهللا قال    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
     ¾  ½  ¼P ]١(فجعل الصيد والنعم صنفني] ٩٥: املائدة( .  

                               
 .٣/٤٢٩: ، البحر احمليط١/٤٦٢: الكشاف: ، وينظر٥/١٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(

 .٦/٤٩: روح املعاين: ، وينظر٥/١٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(

 .٢/٣٠٢: ، أحكام القرآن البن الفرس١/٢٠٥: آن للفراء، معاين القر٤/٧: تفسري الثعليب: ينظر)  ٣(

 .١/٤٦٢: الكشاف)  ٤(

 .٢/٣٠٢: ، أحكام القرآن البن الفرس٢/١٤٤: ، احملرر الوجيز٦/٦٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

 .٦/٦٤: تفسري الطربي: ينظر  )٦(

 .٢/١١: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ١(
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  .، واحلمر الوحشيةوبقر الوحش ،كالظباء األنعام وحش معأا اإلبل والبقر والغنم 

وهو قول ابن قتيبة، والزجاج، والسمرقندي، وظاهر كالم مقاتل بن سليمان،  
  .)١(والكيا اهلراسي، والسعدي

وال يدخل فيها احلافر؛ ألن األنعام مأخوذ من نعومة الوطء ولينه، وبدليل : قالوا
  . )٢(ول األول فقد فصل اهللا بني األنعام وذوات احلافرآيات النحل املذكورة يف أدلة الق

  .Q l  k  j  i  hPواستدلوا لدخول الوحش يف األنعام باالستثناء يف قوله 
وقال البيضاوي وأبو السعود بأن األنعام هي اإلبل والبقر والغنم، وأُحلق ا الظباء 

  . )٣(وحنوها وحشوبقر ال
   

  .اليت توجد يف بطون أمهاا بعد الذبحهي أجنة األنعام 
  .)٤(وهو قول عمار بن ياسر، وابن عمر

إذا مت خلقه ونبت شعره  ،م عليه الرحمإمنا أنزلت فيما أُ : "قال عمار بن ياسر
  .، فجعل البهيمة هنا من إام الرحم )٥("فذكاته ذكاة أمه
 

  :هو القول األول لوجوه  - واهللا أعلم  –الراجح 
  .داللة آيات سوريت األنعام والنحل على أن املراد باألنعام اإلبل والبقر والغنم :األول
Q  m قوله تعاىل يف سورة احلج  :الثاين   l  k  j  i  h  g   f

                               
، تفسري ١/٣٨٩: ، حبر العلوم٢/١١٣: اجـه للزجـمعاين القرآن وإعراب، ١/١٣٧: القرطني: ينظر  )١(

 .١/٣٩٠: ، تفسري السعدي٢/١١: ، أحكام القرآن للكيا اهلراسي١/٢٧٦: مقاتل بن سليمان
 .٢/١١: ، أحكام القرآن للكيا اهلراسي٢/٣٧٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٣٣: عقل السليم، إرشاد ال٢/٢٨٩: أنوار الترتيل: ينظر)  ٣(
 .٦/٦٣: ، تفسري الطربي١/٢٢٣: التاريخ الكبري للبخاري: ينظر)  ٤(
  .٩/٣٣٦: ، سنن البيهقي١/٢٢٣: التاريخ الكبري للبخاري)  ٥(
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t  s  r  q   p  o   nu  z  y   x  w  vP ]٢٨: احلج  [

QZ  Y  X  W  V  U وقوله    T   S   R  Q  P   O  N[ P 
، والقرآن يفسر بعضه )١(املراد ببهية األنعام فيها هذه األصناف الثالثة وحدهاو ]٣٤: احلج[

  .بعضاً
الداللة اللغوية، فإطالق األنعام عند العرب إما أنه لإلبل والبقر والغنم خاصة  :الثالث

  .كما قال الطربي وابن جزي، أو هي غالب إطالقهم
لراعية، وأكثر ما يقع هذا االسم والنعم واحد األنعام، وهي املال ا: " قال اجلوهري

  . )٢("على اإلبل
بذلك لكون اإلبل وتسميته  ،والنعم خمتص باإلبل ، ومجعه أنعام : "وقال الراغب
، وال يقال هلا أنعام حىت يكون ألنعام تقال لإلبل والبقر والغنم، لكن اعندهم أعظم نعمة

  . )٣("يف مجلتها اإلبل
م أصلها لإلبل، مث تستعمل للبقر والشاء، وال يدخل األنعا: وقال عبد الباقي اليماين

  . )٤(فيها احلافر
  . )٥(واألنعام اإلبل والبقر والغنم ،النعم اإلبل خاصة :وقال ابن األعرايب

وسواء كانت األنعام تطلق على اإلبل والبقر والغنم خاصة أو هو األغلب من كالم 
األغلب من كالم العرب أوىل، قال  العرب؛فإنه مرجح هلذا القول؛ فحمل كالم اهللا على

 وكتاب اهللا يوجه تأويله إىل : "ابن جرير الطربي يف تقرير هذه القاعدة يف موضع آخر
به غري ذلك من الوجوه اليت  حىت يدل على أنه معين ،من نزل بلسانه األغلب يف كالم

                               
: ، تفسري الرازي١٧/١٧٣: تفسري الطربي: ينظر. مل يذكر الطربي والرازي والقرطيب خالفاً يف ذلك) ١(

 .١٢/٣٠: آن، اجلامع ألحكام القر٨/٤٧٧١
 ).نعم: (الصحاح)  ٢(
 .٥٠١: املفردات يف غريب القرآن)  ٣(
 .١٠١: الترمجان عن غريب القرآن: ينظر)  ٤(
 ).نعم: (احملكم واحمليط األعظم)  ٥(
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  .)١("هدليل جيب التسليم ل ذكرت
Q iوإذا صح هذا التفسري فيحمل قوله    h  l  k   jP  على ما قال الطربي

ال  ،يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود اهللا اليت عقد عليكم مما حرم وأحل : "أن معىن اآلية
ففيما أحل لكم من يمة األنعام املذكاة دون ميتتها متسع لكم  ،حملني الصيد يف حرمكم

لصحيحة، واهللا تعاىل أو على غريه من األوجه ا  )٢("ومستغىن عن الصيد يف حال إحرامكم
 .أعلم

                               
 .٥/١٤٩: تفسري الطربي)  ١(
 .٦/٦٤: تفسري الطربي)  ٢(
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(  Q : قال اهللا تعاىل    (  '  &  %   $   #   "   !

1  0   /       .  -   ,  +   *2    5    4  3

67     H   G   F  E  D   C   B  A   @   ?   >   =  <     ;   :            9  8

P  O  N  M   L  K  J  IQ    U    T  S  R

  `   _   ̂  ]  \    [  Z  Y  X  W  V
 a  P  . 

 
  معىن الباء يف قولهQ .  - P  .  

  

 يزح /ذكر ابن جالرابع فقال أربعة أقوال يف املسألة، ورج:  
 "ا للتبعيض :فقال قوم ،لف يف هذه الباءاختإ، نوا على ذلك جواز مسح بعض وب

  .وهذا القول غري صحيح عند أهل العربية  ،سأالر
وأن املعىن امسحوا أيديكم  ،إا باء االستعانة اليت تدخل على اآلالت :القرايفوقال 

وذلك خالف  ،ال ممسوح ] سحام[ س على هذا أألن الر ؛وهذا ضعيف ،سكموبرؤ
  .ألن هذا ليس موضع زيادا  ؛وهو ضعيف ،إا زائدة :وقيل .املقصود

ألن املسح تارة  ؛مفعوله أا باء اإللصاق اليت توصل الفعل إىل :والصحيح عندي
Q   mوكقوله  Q N  M Pوتارة حبرف اجلر كقوله  ،يتعدى بنفسه   l

   o  nP ]١(" ]٣٣: ص(.  
  

  :الدراسة
  
  .الباء للتبعيض

                               
 .ب-٤٤: ل) أ: (طوطةوما بني املعقوفني تصحيح من خم .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
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  .)١(وبه قال اجلصاص
  .)٢(وهو قول أكثر من يرى جواز مسح بعض الرأس: قال ابن الفرس

صحيح عند أهل العربية، قاله ابن العريب  جميء الباء للتبعيض غري بأن وتعقِّب
مثل هذا  من ال خربة له بالعربية الباء يف قال : "، قال العكربي )٣(والعكربي وابن جزي

  ".ء يعرفه أهل النحويوليس بش ،للتبعيض
وهذا النقل عن أهل العربية والنحو ليس بدقيق فقد نقل ابن هشام عن عدد من 

، كما  )٤(بن قتيبة وابن مالك إثبات معىن التبعيض للباء اللغويني والنحاة كاألصمعي وا
، والزركشي والسيوطي يف علوم )٥(أيضاً هذا املعىن للباء الزبيدي يف تاج العروس ذكر

  . )٦(القرآن
وكوا للتبعيض ينكره أكثر : " وتعليق أيب حيان على القول بالتبعيض أدق حيث قال

. )٧("النحاة 
  

  .سكموامسحوا أيديكم برؤ :املعىنو ،االستعانة اليت تدخل على اآلالتباء  هي

                               
 .٢/٤٢٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
فقال : واختلف العلماء يف املقدار الواجب مسحه من الرأس. ٢/٣٦٩: أحكام القرآن البن الفََرس: ينظر)  ٢(

: كله، ويف رواية عن أمحد: مقدار ثالث أصابع، وقال مالك وأمحد: ربع الرأس، ويف رواية: أبو حنيفة
أحكام القرآن : ينظر. أقل ما يقع عليه اسم املسح فمن مسح شيئاً من رأسه أجزأه: وقال الشافعي أكثره،

: ، زاد املسري٢/٥٧: لعريب، أحكام القرآن البن ا٢/٤٢٨: ، أحكام القرآن للجصاص١/٤٤: للشافعي
٢/١٧٨. 

: التسهيل لعلوم الترتيل، ٢٨٧: ، التبيان يف إعراب القرآن٢/٥٩: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٣(
 .٤/٢٠٩: وضعف القول بالتبعيض أيضاً السمني احلليب يف الدر املصون. ١/٢٢٤

، وابن مالك يف ٣٠١: تأويل مشكل القرآن: ، وينظر قول ابن قتيبة يف١/١٤٢: مغين اللبيب: ينظر)  ٤(
 . ٢٦: ألفيته

 ).الباء( ٤٠/٣٩٨: تاج العروس: ينظر)  ٥(
  .١/٥٠٣: ، اإلتقان٤/٢٥٧: يف علوم القرآن الربهان: ينظر)  ٦(
 .٣/٤٥١: البحر احمليط  )٧(
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  .  )١(وبه قال القرايف، والزركشي
وإىل آخر حبرف اجلر  ،ى إىل مفعول وهو املزال عنهفإن مسح يتعد : "قال الزركشي

  . )٢("سكمفامسحوا أيديكم برؤو: فيكون التقدير ،وهو املزيل
  . وذلك خالف املقصود ،سح ال ممسوحاهذا م س علىأألن الر ضعفه ابن جزي؛و

  . وهو كما قال
 

  .زائدة: الباء
  . )٣(وهو قول القرطيب، وظاهر كالم أيب البقاء العكربي، والبيضاوي، وأيب السعود

وتعقِّب بأن زيادا يف هذا املوضع غري معروف يف كالم العرب، وبأنا مىت أمكننا 
فائدة مل جيز لنا إلغاؤها، فال يصار إىل احلكم بزيادا مع إمكان استعماهلا على وجه ال

  . )٤(إعماهلا
 

  .لإللصاق: الباء
وهو قول الزخمشري، وابن الفرس، والنسفي، وابن هشام وابن كثري، والسيوطي، 

  . )٥(وابن عاشور
سكم، قال ابن اجعلوا املسح مالصقاً برؤو: فهي إللصاق الفعل باملفعول به، واملعىن

Q   Mوتارة حبرف اجلر كقوله  ،ألن املسح تارة يتعدى بنفسه : "جزي

                               
 .٤/٢٥٧: ، الربهان يف علوم القرآن١/٢٦٠: الذخرية للقرايف: ينظر )  ١(
 .٤/٢٥٧: الربهان يف علوم القرآن )  ٢(
  ، ٢/٢٩٩: أنوار الترتيل، ٢٨٧: ، التبيان يف إعراب القرآن٦/٥٩: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر  )٣(

 .٢/٢٤٢: إرشاد العقل السليم 
   : ، أحكام القرآن البن الفََرس٣/٣٨: ، أحكام القرآن للهراسي٢/٤٢٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر )  ٤(

  .١/٢٢٤: ، التسهيل لعلوم الترتيل٢/٣٦٩ 
:  اللبيب، مغين١/٢٧١:، تفسري النسفي٢/٣٦٩: الفََرس ، أحكام القرآن البن١/٤٦٩: الكشاف: ينظر )  ٥(

 .٤/٢٠١: ، التحرير والتنوير١٠٨: ، تفسري اجلاللني٣/٤٩: ، تفسري القرآن العظيم١/١٤٣



 

 
 

 

 

  519 
 

NP  وكقولهQ    o   n   m  lP ]١(" ]٣٣: ص(.  
، أما يف إىل مباشرة العضو باملسح  Q N  MP فأشار هنا وكذا قوله

وهذا كما  ،لداللة الغسل على املباشرة بال باء؛ Q )   (Pغسل الوجوه فقال 
  .)٢(أمسكته :قولك وحتتملها يف ،أمسكت به :باشرة يف قولكتتعني امل

 
الراجح هو القول األخري الذي رجحه ابن جزي، وذلك أن أصل حرف الباء 

، ومحل كالم اهللا على األشهر من كالم )٣(لإللصاق، وهو أكثر معانيها استعماالً وأشهرها
  .)٤(العرب أوىل كما هو مقرر يف قواعد الترجيح

ينئذ فليس يف اآلية دليل على أي من األقوال يف مقدار املسح للرأس، قال وح
ق لصوماسح بعضه ومستوعبه باملسح كالمها م، املراد إلصاق املسح بالرأس: " الزخمشري

  .)٦(، واهللا أعلم )٥("للمسح برأسه

                               
 .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
 .٤/٢٥٣: الربهان يف علوم القرآن: ينظر)  ٢(
  ).ءالبا( ٤٠/٣٩٨: ، تاج العروس١/٥٠٢: ، اإلتقان٤/٢٥٧: الربهان يف علوم القرآن: ينظر يف ذلك)  ٣(
 .٢/٣٦٩: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر)  ٤(
 . ١/٤٦٩: الكشاف)  ٥(
  .وإمنا يستفاد حتديد املقدار من السنة)  ٦(

 .ملقدار ما جيزئ من املسح ومل يرجح -قبل ذكره هلذه املسألة  –جزي وقد عرض ابن       
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  املراد بـQ1P  .   
  

 يزقال ابن ج/  :  
 "هل مها اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان يف طرف  :عبنيلف يف الكاخت
ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرمها  ،ألنه ذكرمها بلفظ التثنية ؛وهو أظهر ؟الساق

  . )١("ألنه على ذلك يف كل رجل كعب واحد ؛بلفظ اجلمع كما ذكر املرافق
  

  :الدراسة
  

  . من جانيب القدم لناتئان يف طرف الساقالعظمان امها : الكعبان
، والطربي،  )٤(، والشافعي)٣(، وممن قال به مالك )٢(وهو قول مجهور العلماء

والزجاج، والنحاس، واجلصاص، والسمعاين، والكيا اهلراسي، وابن عطية، وابن العريب، 
  .  )٥(وابن اجلوزي، وابن الفرس، والقرطيب، وابن كثري

  :)٦(واستدلوا باآليت
: بِوجهِه على الناس فقال >أَقْبلَ رسول اللَّه  :قال ك ما رواه النعمان بن بشري -١

                               
  .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٤/٢٣٥٦: ، تفسري الرازي٢/١٦٤: جيزاحملرر الو: ينظر  )٢(
 .٢/٣٨٢: أحكام القرآن البن الفََرس: ، وينظر٦/١٦٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
 .١/٤٤: ، أحكام القرآن للشافعي٦/١٦٥: تفسري الطربي: : ينظر)  ٤(
: ، معاين القرآن للنحاس٢/١٢٤: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٦/١٦٥: تفسري الطربي: ينظر) ٥(

: ، أحكام القرآن للكيا اهلراسي٢/١٨: ، تفسري السمعاين٢/٤٣٦: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٧٤
، أحكام القرآن ٢/١٧٩: ، زاد املسري٢/٦٩: ، أحكام القرآن البن العريب٢/١٦٤: ، احملرر الوجيز٢/٤٢

 .٣/٥٩: ، تفسري القرآن العظيم٦/٦٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٨٢: البن الفََرس
، أحكام القرآن البن ٢/٤٢: ، أحكام القرآن للكيا اهلراسي٢/٤٣٦: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٦(

: ، التسهيل لعلوم الترتيل٦/٦٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٣٥٦: ، تفسري الرازي٢/٦٩: العريب
  .٣/٥٩: ، تفسري القرآن العظيم١/٢٢٤
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قال فَرأَيت  "واهللا لَتقيمن صفُوفَكُم أو لَيخالفَن اهللا بني قُلُوبِكُم ،أَقيموا صفُوفَكُم ثَالَثاً"
بِهاحبِ صبِكَع هبكَع لْزِقلَ يجالر، وهتكْببِر هتكْبر،  بِهكنبِم هبكنم١("و( .  

ويف هذا اخلرب ما نفى الشك واالرتياب أن الكعب هو العظم الناتئ  : "قال ابن خزمية
ب من هو قائم إىل جنبه لزقه بكعالذي يف جانب القدم الذي ميكن القائم يف الصالة أن ي

  .)٢("يف الصالة
 لعظماد به راملاو إال ؛حبهالزق كعبه بكعب صكن أن يفليس مي: "وقال ابن كثري

  .)٣("الناتئ يف الساق، حىت حياذي كعب اآلخر، فدلّ ذلك على ما ذكرناه
ما قاله لو كان الكعب و ،ذكرمها بلفظ التثنيةف Q 0  1Pوألن اهللا قال  -٢

 جلكم إىلوأر: كل رجل كعباً واحداً، فكان ينبغي أن يقاليف  لكان أصحاب القول الثاين
  . Q ,  +  * Pيف كل يد مرفقاً واحداً قال  الكعاب، كما أنه ملا كان

وألن الكعب يف كالم العرب مأخوذ من العلو، ومنه سميت الكعبة، وكعبت  -٣
   .املرأة إذا فلك ثديها
  

  . هو مفصل القدم الذي يقع عليه عقد شراك النعل على ظهر القدم: الكعب
  .  )٥(، وابن القاسم من املالكية)٤(مد بن احلسن من األحنافوهو قول حم

  . )٦(مفاصله: وذلك ألن املفصل يسمى كعباً، ومنه كعوب الرمح

                               
وصححه ابن خزمية حيث ، ١/٨٢: ، وابن خزمية٤/٢٧٦: وأمحد) ٦٦٢( ١/١٧٨: أخرجه أبو داود  )١(

 .٢١: علوم احلديث البن الصالح: ينظر. أخرجه يف صحيحه الذي التزم فيه الصحة

 .١/٨٢: صحيح ابن خزمية)  ٢(

  .٣/٥٩: تفسري القرآن العظيم)  ٣(

 .٦/٦٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٤٣٦: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(

 .٢/٦٩: م القرآن البن العريبأحكا: ينظر  )٥(

 .٤/٢٣٥٦: تفسري الرازي: ينظر)  ٦(
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  . الراجح هو القول األول لقوة ما استدلوا به

، إال أن  )١(والكعب وإن كان يطلق يف اللغة على املفصل، وعلى العظمني الناتئني
الكاف والعني والباء أصل  : "، قال ابن فارس)٢(على العظمني الناتئني األشهر إطالقه

وهو عظم  ،من ذلك الكعب كعب الرجل، يف الشيء وارتفاعٍ صحيح يدل على نتو
والواجب محل كتاب اهللا على األشهر من   ، )٣("طريف الساق عند ملتقى القدم والساق 

املعىن هو املراد بالكعبني يف آية الوضوء؛ بل كالم العرب، ولذا فعامة العلماء على أن هذا 
يف أن الكعبني اللذين ذكرمها اهللا يف كتابه يف الوضوء مها  مل أعلم خمالفاً: "قال الشافعي

، وحكى ابن عطية وابن الفرس اإلمجاع على )٤("ومها جممع فصل الساق والقدم ،الناتئان
 .، واهللا تعاىل أعلم)٥(هذا املعىن يف الوضوء

                               
 ).كعب: (لسان العرب: ينظر)  ١(
 .٢/٦٩: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٢(
 ).كعب: (معجم مقاييس اللغة)  ٣(
  .١/٤٤: ، أحكام القرآن للشافعي٦/١٦٥: تفسري الطربي)  ٤(
  .٢/٣٨٢: ام القرآن البن الفََرس، أحك٢/١٦٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ٥(
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  اخلطاب يفQ S  R   Q   PT  P  .  
Q  N :قال اهللا تعاىل    M  L   K  J  I   H  G  F   E  DO  

S  R   Q  PT    \   [  Z    Y  X  W  V  U

  g   f   e   d   c  b  a  `    _   ^   ]
i  hj    t  s   r  q  p   o   n   m   l   kP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .اخلطاب لبين إسرائيل " 

  . )١("للنقباء :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
  .اخلطاب لبين اسرائيل

، وممن قال به الطربي، والثعليب، وابن عطية، وأبو )٢(وهو قول مجهور املفسرين
  . )٣(حيان، والشوكاين، وابن عاشور

  . )٤(ل اهللا إين معكم إين وفيتم بامليثاق الذي أخذته عليكمقا: واملعىن
  :واستدلوا بدليلني

Q  I   H  Gالسياق فقد قال اهللا : األول   F  E  D P   فاحلديث عنهم.  

                               
 .١/٢٢٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٢/١٨٤: زاد املسري: ينظر)  ٢(
، ٣/٤٦٠: ، البحر احمليط٢/١٦٨: ، احملرر الوجيز٤/٣٧: ، تفسري الثعليب٦/١٨١: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

 .٥/٦٠: ، التحرير والتنوير٢/٢٨: فتح القدير
 .٥/٦٠: ، التحرير والتنوير٦/١٨١: يتفسري الطرب: ينظر  )٤(
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 ، وهي قولهعلى مجيع بين إسرائيل ذه اجلملةالنسحاب األحكام اليت بعد ه: الثاين
QY  X  W  V  UP اآلية، فإحلاق قوله    Q S  R   Q  PT  P  بأن

 أحق وأوىل من أن يكون ندباً الوفاء بامليثاقهلم على  وحضاً ،للقوم مجيعاً يكون ندباً
  . )١(خلاص دون عام لبعض وحضاً

  
  .اخلطاب للنقباء
  . )٣(، والسمرقندي، والرازي، واخلازن، والسعدي )٢(وهو قول الربيع

  . )٤(، وهو هنا النقباءكورن الضمري يعود إىل أقرب مذوذلك أل
 

  :هو القول األول لوجوه  -واهللا أعلم  –الراجح  
السياق سباقاً وحلاقاً حديث عن بين اسرائيل كلهم وخطاب هلم، فحمله  :األول
  .عليهم أوىل
توحيد مرجع الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقها، والضمائر يف اآلية  :الثاين

  .ئيل ال النقباء إال هذا املوضع الذي جرى فيه اخلالفهي لبين اسرا
عود الضمري إىل أقرب مذكور عند التعارض، ألا : وهذه القاعدة مقدمة على قاعدة

  .)٥(أكمل يف تناسق النظم القرآين
 .القول األول أعم، فهو شامل للثاين :الثالث

                               
 .٣/٤٦٠: ، البحر احمليط٦/١٨١: تفسري الطربي: ينظر  )  ١(
 .٦/١٨١: تفسري الطربي: ينظر  )  ٢(
  : ، تفسري السعدي٢/٢٦: ، لباب التأويل٤/٢٣٧٦: ، تفسري الرازي١/٤٠٠: حبر العلوم: ينظر  )٣(

  ١/٤٠٥. 
  .٢/٢٦: باب التأويل، ل٤/٢٣٧٦: تفسري الرازي: ينظر   ) ٤(
 .٢/٦١٣، ١/٦٦: قواعد الترجيح عند املفسرين: ينظر  )  ٥(
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  معىنQ ® P يف اآلية.   
Qw  v   u  {  z  :قال اهللا تعاىل   y  x|     }

¡  �     ~¢  §  ¦    ¥  ¤  £¨  ²   ±  °   ̄   ®   ¬  «  ª   ©³   
¶  µ  ́¸     ½   ¼  »  º  ¹P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .فهو مصدر كالعاقبة  ،أي على خيانة" 

  .على طائفة خائنة  :وقيل
  .)١("وهو إخبار بأمر مستقبل

  

  :الدراسة
  

  .فهو مصدر ،على خيانة :املعىن
، والطربي، والزجاج، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، )٢(وهو قول قتادة

  . )٣(والسيوطي، والشوكاين، والسعدي، وابن عاشور
Q  ³  ² تعاىل  ونظريه كثري كقوهلم قائلة مبعىن قيلولة، وكقوله   ±   °P 

Q   e  ، وقولهأي بالطغيان ]٥: احلاقة[   d  c  bP ]وتقول العرب ،أي لغواً ]١١: الغاشية :
  .)٤(وثغاءها ،يعنون رغاءها ،وثاغية الشاء ،مسعت راغية اإلبل

                               
 .١/٢٢٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .٦/١٨٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
، الوجيز ١/٤٠٠: ، حبر العلوم٢/١٢٩: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٦/١٨٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

، ٢/٢٩: ، فتح القدير١٠٩: ، تفسري اجلاللني١/٦٥٢: ، معامل الترتيل١/٣١٢: يف تفسري الكتاب العزيز
  .٥/٦٣: ، التحرير والتنوير١/٤٠٧: تفسري السعدي

: ، البيان يف إعراب غريب القرآن البن األنباري٢/١٧٩: ، احملرر الوجيز١/٢٧٧: معاين القرآن للنحاس)  ٤(
 .٦/٧٧: قرآن، اجلامع ألحكام ال٤/٢٣٧٨: ، تفسري الرازي٢٤٥
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Q  G  F  E : ومنه قوله تعاىل   D  C  BP ]١( ]١٩: غافر( .  
  

  .على طائفة خائنة : أي
  .)٢(وهو قول الراغب األصفهاين، والعكربي

  .)٣(وجهاً حمتمالً يف اآلية الزجاج، والثعليب، والزخمشري، وأبو حيان وذكره
 .)٤(فهي صفة ملوصوف حمذوف

 
هو القول األول، فآية غافر تشهد له، وألن القول باالستقالل مقدم على الراجح 

 .، واهللا تعاىل أعلم )٥(القول باإلضمار

                               
 .٥/٦٣: التحرير والتنوير: ينظر  )١(
 .١/٤٢٧: ، التبيان يف إعراب القرآن١٦٧: املفردات يف غريب القرآن: ينظر)  ٢(
: ، البحر احمليط١/٤٧٤: ، الكشاف٤/٣٨: ، تفسري الثعليب٢/١٢٩: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(

٣/٤٦٢.  
  . ٦/٧٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٣٧٨: ، تفسري الرازي٢٤٥: البيان يف إعراب غريب القرآن)  ٤(
 .٢/٤١٢: قواعد الترجيح عند املفسرين: يف تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٥(
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 عاها اليهود واة اليت ادنولنصارى بقوهلم معىن البQ &  %   $ P.  
+    )!  "  #  $  %  &  'Q  :قال اهللا تعاىل   *   )

,-  2  1   0  /  .3  9  8   7  6   5  4:    =   <  ;
@  ?   >A    D  C  BP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .ن نفسها إم أبناء اهللا وأحباؤهأي قالت كل فرقة ع" 

  .بنوة احلنان والرأفة  :والبنوة هنا
كما يقول  ،زيرومها املسيح وع ،املعىن حنن أشياع أبناء اهللا عندهم :وقال الزخمشري

  .)١("حنن امللوك :حشم امللوك
  

  :الدراسة
قوهلم يف اآلية؟  ، فما املراد ب)٢(اليهود والنصارى ال يدعون أم أبناء اهللا بنوة حقيقية

  :اختلف املفسرون يف ذلك على أقوال
  

لعطف، وحنن كاألبناء وا اهللا كاألب لنا يف احلنو: ، أي قالوابنوة احلنان والرأفة: املراد
  .يف القرب واملرتلة

وهو قول السمرقندي، والسمعاين، وابن عطية، وأيب حيان، والسيوطي، واأللوسي، 
  . )٣(والسعدي

                               
 .١/٤٧٦: ، وقول الزخمشري يف تفسريه١/٢٢٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
. ١/٤٠٩: ، تفسري السعدي٢/٥٧٠: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٤/٢٣٨٢: تفسري الرازي: ينظر)  ٢(

  .٣/٦٩: تفسري القرآن العظيم: وينظر
، ٣/٤٦٥: ، البحر احمليط٢/١٧٢: ، احملرر الوجيز٢/٢٤: ، تفسري السمعاين١/٤٠٣: حبر العلوم: ينظر)  ٣(

  .١/٤٠٩: ، تفسري السعدي٦/١٠٠: ، روح املعاين١١١: تفسري اجلاللني
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أنت ابين ( :ونقلوا عن كتام أن اهللا تعاىل قال لعبده إسرائيل: " ابن كثريقال 
وقد رد عليهم غري واحد ممن أسلم من  ،فحملوا هذا على غري تأويله وحرفوه )بكري

كما نقل النصارى من كتام  ،وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف واإلكرام ،عقالئهم
  .)١("ميعين ريب وربك )أيب وأبيكمإين ذاهب إىل ( :أن عيسى قال هلم

وقد وقع يف التوراة واإلجنيل التعبري بأبناء اهللا ؛ ففي سفر التثنية : " وقال ابن عاشور
وءة وأما األناجيل فهي ممل )أنتم أوالد للرب أبيكم ( سى أول الفصل الرابع عشر قول مو

املؤمنني أبناَء اهللا يف متى يف  ، وتسميةبوصف اهللا تعاىل بأيب املسيح، وبأيب املؤمنني به
ويف ) هذا هو ابين احلبيب الذي به سررتوصوت من السماء قائالً ( اإلصحاح الثّالث 

ادس ويف اإلصحاح الس )لسالم ألنهم أبناَء اهللا يدعونطوىب لصانعي ا(اإلصحاح اخلامس 
روح  املتكلّمني بلِألنْ لستم أنتم ( ويف اإلصحاح العاشر  )وأبوكم السماوي يقُوا ( 

ا دمهاؤهم حقيقة وكلّها جائية على ضرب من التشبيه فتوهمه )أبيكم الّذي يتكلّم فيكم 
  .)٢("فاعتقدوا ظاهرها

ولو صح ما رووا لكان معناه  : "وقال ابن عطية يف التعليق على قول اهللا إلسرائيل
  .)٣("يف التشريف أو النبوة وحنوه بكراً

  
عندهم، حيث زعمت اليهود أن عزيراً ابن اهللا، وزعمت  حنن أشياع أبناء اهللا: املراد

  .ابن اهللا، وهم أشياع أبناء اهللاملسيح النصارى أن 
  . )٤(وهو قول الزخمشري، وابن اجلوزي، وأيب السعود

                               
: ، زاد املسري٢/١٧٩: ، احملرر الوجيز٢/٢٢: تفسري السمعاين: ، وينظر٣/٦٩: تفسري القرآن العظيم)  ١(

٢/١٨٥. 
د أم حيتمل أنه أرا" فتوهمها دمهاؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها : "، وقوله٥/٧٢: التحرير والتنوير)  ٢(

تومهوا أا بنوة الرأفة والعطف فيكون موافقا للقول األول، وحيتمل أن مراده أم تومهوا أا بنوة 
 .حقيقية، وال أظنه مراده ألم ال يقولون بذلك كما سبق نقله عن الرازي والنيسابوري والسعدي

 .٢/١٧٢: احملرر الوجيز)  ٣(
 .٢/٢٥٣: ، إرشاد العقل السليم١/١٣٩: ، تذكرة األريب١/٤٧٦: الكشاف: ينظر)  ٤(
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حنن ملوك الدنيا، وحنن : ا فاخروا إنساناً آخرإذ وحشمه أقارب امللكوهو كقول 
، لك الشخص الذي هو امللك والسلطانوغرضهم منه كوم خمتصني بذ، سالطني العامل

  .)١( لكم امللك اليوم :ولذلك قال مؤمن آل فرعون
  

  .حنن أبناء رسل اهللا: املراد
  . )٢(ذكره الواحدي، والرازي، والقرطيب، والنيسابوري

 
ادهم املعنيان كالمها، على أن ال تعارض بني القولني األول والثاين، فيحتمل أن مر 

  .القول األول ألصق مبا ذكر العلماء عنهم من النصوص واملقوالت اليت ينسبوا هللا تعاىل
وليس يف هذه النصوص واملقوالت داللة على مرادهم قطعاً؛ ألن اهللا أنكر عليهم 

ا قال العلماء قوهلم، والظاهر أا مما وقع يف كتبهم من التحريف والتبديل، أو حتمل على م
  .آنفاً

أما القول الثالث فبعيد؛ ألن اهللا بين كفر والد إبراهيم عليه السالم، وابن نوح عليه 
السالم ومل تنفعهم قرابة النسب، واليهود والنصارى أهل كتاب ال خيفى عليهم ذلك، مع 

 . واهللا تعاىل أعلم. ما فيه من بعد عن ظاهر اللفظ

                               
 .٤/٢٣٨٢: ، تفسري الرازي١/٤٧٦: الكشاف: ينظر)  ١(
: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٣٨٢: ، تفسري الرازي١/٣١٤:  تفسري الكتاب العزيزالوجيز يف: ينظر)  ٢(

  .٢/٥٧٠: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٦/٨٠
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 لَّق اخلوف يفتعقوله م Q Ã P .   
¿  Q  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  :قال اهللا تعاىل

Í  Ì   Ë  ÊÎ     Õ   Ô           Ó   Ò   Ñ  Ð  ÏP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .خيافون اهللا  :أي" 

  . )١("لصدق إمياماولكن اهللا أنعم عليهما بالصرب والثبوت  ،خيافون اجلبارين :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .خيافون اهللا: املراد
كالطربي، والسمرقندي، والثعليب، والبغوي، والزخمشري،  )٢(وهو قول أكثر املفسرين

  . )٣(وابن عطية، والرازي، واخلازن، وابن القيم، وابن كثري، والشوكاين، والسعدي
ا بالثبات ورباطة اجلأش، ويؤيد هذا القول فهما رجالن خيافان اهللا، وأنعم اهللا عليهم

  .)٤()خيافون اهللا أنعم اهللا عليهما: (قراءة
  

  .خيافون اجلبارين: املراد

                               
 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٣١٧: بدائع التفسري: ينظر)  ٢(
، ١/٦٥٧: معامل الترتيل ،٤/٤٣: ، تفسري الثعليب١/٤٠٦: ، حبر العلوم٦/٢١١: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

، بدائع ٢/٣٢: ، لباب التأويل٤/٢٣٨٨: ، تفسري الرازي٢/١٧٥: ، احملرر الوجيز١/٤٧٧: الكشاف
  .١/٤١١: ، تفسري السعدي٢/٨٤: ، فتح القدير٣/٧٦: ، تفسري القرآن العظيم١/٣١٧: التفسري

: جها عبدالرزاق يف تفسريه، والقراءة أخر٢/١٧٥: ، احملرر الوجيز٦/٢١٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
ونسبها ابن عطية يف . ، والطربي يف املوضع السابق عن قتادة أنه قال يف بعض احلروف وذكرها١/١٨٦

  .املوضع السابق لعبد اهللا بن مسعود
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  . )١(ذكره املاوردي، وابن اجلوزي، وأبو حيان، وغريهم
  . )٢(وبه قال مقاتل بن سليمان، والقرطيب

ت ااهللا أنعم عليهما بالصرب والثبن ولك كما خاف غريهم، خيافون اجلبارين: فاملعىن
  .، فلم مينعهما خوفهما من قول احلقلصدق إمياما

 
القوالن حمتمالن، والقول األول أقرب واهللا أعلم؛ ألن املقام مقام مدح، وإمنا ميدح  

إذْ وضح  Q   Æ  Å  ÄPكالتوطئة لقوله  Q Ã Pباخلوف من اهللا تعاىل، وقوله 
ليحتذيه من يريد اإلنعام، فكأنه قال إمنا انعمت عليهما بالثبات سبب إنعامه عليهم 

ورباطة اجلأش ألما خافا مين يف السر فلم أُخفْهما من خلقي مهما عظمت قوم واشتد 
فمن  ]١٧٥: آل عمران[ Q<        ;  :  9  8  7P : جربوم، وهو كقوله تعاىل

 .خلقه يف قلبه ضعف خوفه من عظم خوف اخلالق تعاىل

                               
 .٣/٤٧٠: ، البحر احمليط٢/١٩٤: ، زاد املسري٢/٢٦: النكت والعيون: ينظر)  ١(
 .٦/٨٤: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٩٢: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(
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>    ;Q:  9   8  7  6  5   4  3 :  ×قال اهللا تعاىل حكاية عن موسى 

  A  @     ?  >  =P  .  
 

  إعرابQ َأىخ P .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة ، ورج :  
  .ن يطيعه ألن أخاه هارون كا Q   9Pعطف على  :إعراب أخي" 

وال ميلك  ،ال أملك أنا إال نفسي :أي Q 7  6 Pعطف على الضمري يف  :وقيل
  .أخي إال نفسه 

  . )١("أخي ال ميلك إال نفسه :أي ،ه حمذوفوخرب ،مبتدأ :وقيل
  

   :الدراسة
  

  . Q   9Pمنصوب عطفاً على  P ىخأَ Qأن 
القرطيب، وأيب حيان، والسمني وهو قول الطربي، والنحاس، ومكي بن أيب طالب، و

  . )٢(احلليب، وابن عادل، وأيب السعود، واأللوسي
  . )٣(ال أملك إال أخي مع ملكي لنفسي دون غرينا: واملعىن

  . )٤(وعلّل له ابن جزي وغريه بأن أخاه هارون كان يطيعه، فلذلك أخرب أنه ميلكه
                               

 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
، اجلامع ١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢٢٩: ، إعراب القرآن للنحاس٦/٢١٧: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

: ، اللباب يف علوم الكتاب٤/٢٣٤: ، الدر املصون٣/٤٧١: ، البحر احمليط٦/٨٥: ألحكام القرآن
 .٦/١٠٨: ، روح املعاين٢/٢٥٧: د العقل السليم، إرشا٧/٢٧٥

 .٤/٢٣٤: الدر املصون)  ٣(
: ، التسهيل لعلوم الترتيل٢/١٧٦: ، احملرر الوجيز٢/١٣٣: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

١/٢٢٧. 
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 ،ال أملك أنا إال نفسي :أي Q 7  6 Pيف  املستتر على الضمري اًعطفأنه مرفوع 

  .وال ميلك أخي إال نفسه 
ذكره وجهاً جائزاً يف اآلية النحاس ومكي وأبو الربكات بن األنباري والقرطيب 

  .   )١(واأللوسي
 

، أو وأخي أخي ال ميلك إال نفسهو :أي ،ه حمذوفوخربأنه مرفوع باالبتداء، 
  .كذلك

  . )٢(الً ابن عطية وحمي الدين الدرويشذكره وجهاً حمتم
  . )٣(وحذف اخلرب لداللة ما قبله عليه

 
تبع  ×الراجح هو القول األول الذي رجحه ابن جزي لتوجه ما علَّل به؛ فإن هارون 

يطيعه ويأمتر بأمره، كما هو واضح من خالل حديث القرآن عنهما يف غري  ×ملوسى 
  .ا كحديث القائد عن نفسه ومن حتت إمرته، واهللا تعاىل أعلمهن× موضع، فقول موسى 

 

                               
: ن، البيان يف إعراب غريب القرآ١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢٢٩: إعراب القرآن للنحاس: ينظر)  ١(

 .٦/١٠٨: ، روح املعاين٦/٨٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢٤٦
  .٢/٢٠٧: ، إعراب القرآن الكرمي وبيانه٢/١٧٦: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٣٤: الدر املصون: ينظر)  ٣(
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  املراد بـQ  @    ?  >  =  <P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج:  
  .أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة " 

  . )١("افصل بيننا وبينهم حبكم :وقيل
  

  :الدراسة
  :لف املفسرون يف املسألة على قولنياخت

  
  .فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة  :أي

  .)٢(وهو قول اخلازن، وأيب حيان، وظاهر كالم الشوكاين، وابن عاشور
  . )٣(وذكره وجهاً حمتمالً يف معىن اآلية الزخمشري، وابن عطية، والرازي وغريهم

يفقد وجوههم وال  فرق اهللا بينهما وبينهم بأنظاهره أنه دعا بأن ي: قال أبو حيان
ه على العلة املوجبة ، ولذلك نبعاصني له خمالفني أمر اهللا تعاىلكانوا  يشاهد صورهم إذ

لئال يصيبه  ؛فاملطيع ال يريد صحبة الفاسق وال يؤثرها ،الفسق وهيللتفرقة بينهم 
QÊ  É   È بالصحبة ما يصيبه    Ç   Æ     Å  Ä  ÃP ]٤(]٢٥: لاألنفا( .  
حىت إذا أصابتهم  وأبعدنا عنهم،زنا افصل بيننا وبني القوم الفاسقني وميفكأن املعىن 

  .ال نكون معهم العقوبة
  

  . افصل بيننا وبينهم حبكمأي  

                               
 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
  . ٥/٨٠: ، التحرير والتنوير٢/٣٧: ، فتح القدير٣/٤٧٢: ، البحر احمليط٢/٣٣: لباب التأويل: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٣٩٠: ، تفسري الرازي٢/١٧٦: ، احملرر الوجيز١/٤٧٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .٣/٤٧٢: البحر احمليط: ينظر)  ٤(
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، ومقاتل ابن )٢(، وممن قال به ابن عباس، والضحاك )١(وهو قول أكثر املفسرين
دي، والزخمشري، والرازي، وأبو السعود، واأللوسي، سليمان، والسمرقندي، والواح

  . )٣(والسعدي
وهو يف معىن الدعاء عليهم  ،افصل بيننا وبينهم بأن حتكم لكل منا مبا يستحق :املرادف

Q E  D  :يب يف قولهببدليل فاء التس   CF P ]٤(]٢٦: املائدة( .  
 

، وقد يكون  )٥(باعدة والفصل بينهماالقوالن حمتمالن؛ فإن الفرق بني الشيئني مبعىن امل
الفصل واملباعدة بينهما باألبدان، وقد يكون باألحكام بأن حيكم اهللا ويقضي لكل منهما 

افصل بيننا  "يف الدنيا مبا يستحق، وقد يكون ما معاً كما هو ظاهر عبارة الطربي 
  . )٦("وبينهم بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعدهم منا

QE  D   مل، لكن قوله بعدها كل ذلك حمت   C  BF  H   GI     K   J

LM     R  Q  P  O  NP ]مشعر بأن املراد احلكم؛ حيث حكم ] ٢٦: املائدة
̂  Q ، وهو كقول شعيب عليه السالم )٧(اهللا بتحرمي األرض املقدسة عليهم أربعني سنة

f  e  d  c  b  a  ̀      _P ]واهللا تعاىل أعلم] ٨٩: األعراف. 

                               
 .٦/١٠٩: روح املعاين: ينظر)  ١(

 .٦/٢١٧: ، تفسري الطربي٢/٣٤٧: غريب احلديث للحريب: ينظر)  ٢(

: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٤٠٧: ، حبر العلوم١/٢٩٢: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر) ٣(
: ، روح املعاين٢/٢٥٨: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٣٩٠: ، تفسري الرازي١/٤٧٩: ، الكشاف١/٣١٥
 .١/٤١٢: ، تفسري السعدي٦/١٠٩

 .٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان١/٤٧٩: الكشاف: ينظر)  ٤(

 .٣٧٩: ، املفردات يف غريب القرآن١/١٦٠: جماز القرآن: ينظر)  ٥(

 .٦/٢١٧: تفسري الطربي)  ٦(

 .املسألة التالية: ينظر. بداًحرمها عليهم أ: وقيل)  ٧(
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QE  D : ال اهللا تعاىلق   C  BF  H  GI   L  K   JM    P   O   N

  S   R  QP  .  
  
  العامل يفQ G P  .  

  

 يزح /ذكر ابن جف الثاين فقال األول قولني يف املسألة، فرجوضع :  
  .فيجب وصله معه  ،على األصح Q G P  Q D Pالعامل يف " 

 QE  DPفعلى هذا جيوز الوقف على قوله  .Q J Pفيه العامل  :وقيل
ألنه  ؛مع أن القول األول أكمل معىن ،ألنه ال حامل على تقدمي املعمول هنا ؛وهذا ضعيف

  .  )١("بيان ملدة التحرمي والتيه
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .Q D Pقوله  Q G Pالعامل يف 
، والطربي، والنحاس، وأيب البقاء العكربي، وأيب حيان،  )٢(لربيع بن أنسوهو قول ا

  . )٣(والسمني احلليب، والشوكاين، واأللوسي
واملعىن أن األرض املقدسة حمرمة عليهم مدة أربعني سنة، ويتيهون يف األرض هذه 

  .)٤(مقدر مبدة املدة، مث فتح اهللا املدينة هلم أو ملن بقي منهم بعد األربعني سنة، فالتحرمي

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
  .٦/٨٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٣٩٠: تفسري الرازي: ، وينظر٦/٢١٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
، البحر ١/٢١٣: ، إمالء ما من به الرمحن١٧٤: ، القطع واالئتناف٦/٢٢٢: لطربيتفسري ا: ينظر)  ٣(

  .٦/١٠٩: ، روح املعاين٢/٣٧: ، فتح القدير٤/٢٣٦: ، الدر املصون٣/٤٧٣: احمليط
 .١/٢١٣: ، إمالء ما من به الرمحن٢/١٧٧: ، احملرر الوجيز٦/٢١٨: تفسري الطربي: ينظر  )٤(
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.  )١(  QE  DPوعليه فال وقف على قوله  
  

  .Q J Pالعامل فيه 
  . )٣(، والزجاج، ومكي بن أيب طالب)٢(وهو قول قتادة، وعكرمة، والسدي

حمرمة عليهم أبداً، ويتيهون يف األرض أربعني سنة، فلم يدخل املدينة أحد من : واملعىن
  .   )٤(اؤهم بعد ذلك، فالتحرمي مؤبد، والتيه مؤقتاملخاطبني؛ بل دخلها أبن
  . )٥(QE  DPوعليه فيوقف على 

  :ورجح ابن جزي القول األول من وجهني
   .كما يف القول الثاين عل العامل على تقدمي املعمول ألنه ال حامل :األول
  .ملدة التحرمي والتيه ألنه بيانٌ ؛أكمل معىنأن األول  : الثاين

، )٦(ه الثاين وجيه عند من يرى أن التحرمي على القول الثاين مطلق ال مؤبدوهذا الوج
، وإذا احتمل ذلك كان بيان املدة أكمل معىن من عدمه،  )٧(فاملطلق حيتمل التأبيد وعدمه

الذين سبق  –لكن القائلني بالثاين . أما املؤبد فهو بيِّن املعىن بتأبيد املدة فال حيتاج لبيان
ون أن التحرمي على املخاطبني مؤبد، وحينئذ فال يصح االحتجاج عليهم ذا ير -ذكرهم 

  .الوجه

                               
 .١/٢٤٦: ، املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء١٧٤: فالقطع واالئتنا: ينظر)  ١(
، اجلامع ٤/٢٣٩٠: تفسري الرازي: ، وينظر معه١٧٤: ، القطع واالئتناف٦/٢٢٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

  .٦/٨٦: ألحكام القرآن
 .١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢/١٣٣: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(
 .٢/١٧٧: ، احملرر الوجيز٦/٢١٩: السابق، وتفسري الطربي: ينظر)  ٤(
  . ١/٢٤٦: ، املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء١٧٤: القطع واالئتناف: ينظر)  ٥(
 .وبإطالق التحرمي عبر عن القول الثاين عدد من العلماء كالعكربي، وأيب السعود والشوكاين)  ٦(
 .٦/١٠٩: ينروح املعا: ينظر)  ٧(
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فإن يف اآلية على الثاين تقدمياً  –واهللا أعلم  –ما رجحه ابن جزي هو الظاهر 

: يتيهون يف األرض أربعني سنة، قال النحاس: وتأخرياً، وهو خالف األصل، فاملعىن عليه
  . )١("أال ينوى بشيء تقدمي أو تأخري إال حبجة قاطعة وسبيل النظر"

{  Q كما أن يف القول األول مجعاً بني هذه اآلية وقوله تعاىل     |  {

    £  ¢     ¡  �   ~P ]وا فعاقبهم اهللا  ]٢١: المائدةوا وعصفاهللا كتبها هلم، لكنهم أب
  . )٢(هذه املدة، مث حتقق ما كتب اهللا هلم

 

                               
  .١٧٥: القطع واالئتناف)  ١(
 .٢/٣٧: ، فتح القدير٣/٤٧٢: ، البحر احمليط١/٤٧٩: الكشاف: ينظر  )٢(
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  اخلطاب يفQ R  Q  P  O  N P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .اخلطاب ملوسى " 

  . )١("ن كان يف عصره من اليهودويراد بالفاسقني م حملمد  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف يف املسألة على قولني

  
  . ×  اخلطاب ملوسى

، ومقاتل بن سليمان، والواحدي، )٢(السديأكثر املفسرين، وممن قال به وهو قول 
والزخمشري، وابن عطية، والبيضاوي، والنيسابوري، وأبو حيان، وابن كثري، وأبو 

  . )٣(السعود، واأللوسي، والسعدي، وابن عاشور
Q   Oفلما ندم أوحى اهللا إليه  ،ملا ضرب عليهم التيه ندم موسى: " قال السدي   N

R   Q  P P ")٤(.  
 ملا علم اهللا تعاىل أن عبده موسى يف غاية الرمحة على اخللق : "وقال السعدي

، أو بةواحتملته الشفقة على احلزن عليهم يف هذه العقو هلم ، وأنه رمبا رققومه خصوصاً
ال : أي Q R  Q  P  O  N P  مها، قالهلا مع أن اهللا قد حتالدعاء هلم بزوا

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
  .٦/٢٢٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 :، الكشاف١/٣١٥: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٢٩٣: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر ) ٣(

، ٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٣١٤: ، أنوار الترتيل٢/١٧٧: ، احملرر الوجيز١/٤٧٩
: ، روح املعاين٢/٢٥٨: ، إرشاد العقل السليم٣/٨١: ، تفسري القرآن العظيم٣/٤٧٣: البحر احمليط

 .٥/٨١: ، التحرير والتنوير١/٤١٣: ، تفسري السعدي٦/١١٠
  .٦/٢٢٣: تفسري الطربي)  ٤(



 

 
 

 

 

  540 
 

 ال ظلماً حتزن فإم قد فسقوا، وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل معليهم وال تأسف 
  . )١("منا

  
ال حتزن على : ، أين كان يف عصره من اليهودويراد بالفاسقني م حملمد اخلطاب 

  .قوم مل يزل شأم املعاصي وخمالفة األنبياء
  . )٢(ذكره ابن عطية، وأبو حيان، والنيسابوري، واأللوسي

٣(زه الزجاج، والنحاسوجو(  . 
 

مع قومه، واخلطاب يف أول اآلية له، فال  ×الراجح هو القول األول فالقصة ملوسى 
  .يصرف لغريه إال بدليل

ولعل من دالئل ضعف القول الثاين إعراض كثري من املفسرين الكبار كالطربي، 
 .فاسريهم، واهللا تعاىل أعلموالرازي، والقرطيب، وابن كثري، وابن عاشور عن ذكره يف ت

                               
 .١/٤١٣: تفسري السعدي)  ١(
، روح ٣/٤٧٣: ، البحر احمليط٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/١٧٧: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(

 .٦/١١٠: املعاين
 .١/٢٨٠: ، معاين القرآن للنحاس٢/١٣٤: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(
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  املراد باإلمثني يف قولهQ §    ¦   ¥  ¤  £  ¢ P  .  
Q  q  :قال اهللا تعاىل يف قصة ابين آدم عليه السالم حكاية عن املقتول منهما   p   o

y    x  w  v  u  t  s   rz     ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {
«  ª   ©   ¨  §    ¦¬    °   ̄ ®  ±P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
Q   §    ¦P وإمنا حيمل القاتل اإلمثني  ،وبإمث قتلك يل ،بإمث قتلي لك لو قتلتك :معناه

  . "املتسابان ما قاال فهو على البادىء" فذلك مثل قوله  ،ألنه ظامل
ن الظامل جتعل عليه يف القيامة ذنوب أل ؛حتمل عين سائر ذنويب :أي Q    ¦P :وقيل

  .)١( ويف غري ذلك من ذنوبك ،يف قتلك يل :أي Q      §P ،املظلوم
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .وبإمث قتلك يل ،بإمث قتلي لك لو قتلتك: أي

  . )٢(وهو قول الزخمشري، والبيضاوي، وأيب السعود، واأللوسي
 ،)٣("الْمستبان ما قاال فَعلَى الْبادئِ ما مل يعتد الْمظْلُوم" >الوا وهو كقول النيب ق

حمطوط عن  ن اإلمثأال إ ؛فيه ومثل إمث سب صاحبه ألنه كان سبباً ،مث سبهإعليه البادي ف
  . )٤(كاىفء مدافع عن عرضهصاحبه معفو عنه ألنه م

                               
 ..ج احلديث عند عرض القول األول، وسيأيت ختري١/٢٢٨: التسهيل لعلوم الترتيل )  ١(
  : ، روح املعاين٢/٢١٦: ، إرشاد العقل السليم٢/٣١٧: ، أنوار الترتيل١/٤٨٠: الكشاف: ينظر)  ٢(

 ٦/١١٣.  
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم   )٣(
  : ، روح املعاين٢/٢١٦: ، إرشاد العقل السليم٢/٣١٧: ، أنوار الترتيل١/٤٨٠: الكشاف: ينظر)  ٤(

 ٦/١١٣.  
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ج عما كان خيه واستسلم وحترهابيل عن قتل أ كففإن قلت فحني  : "قال الزخمشري
 :قلت ؟خوه مثله فيجتمع عليه اإلمثانحىت يتحمل أفأين اإلمث  ،يف شريعته من الدفع حمظوراً
فهو يتح رهو مقدن تبوء مبثل إمثي لو بسطت يدي أريد أ إين :كأنه قال ،رمل مثل اإلمث املقد

  . )١("إليك
  

Q    ¦P ألن الظامل جتعل عليه يف القيامة ذنوب املظلوم ؛ذنويب سائر مل عينحت :أي، 
Q  §P ٢(ويف غري ذلك من ذنوبك ،يف قتلك يل :أي(.  

  . )٣("فتبوء ما مجيعاً ،إين أريد أن تكون عليك خطيئيت ودمي : "قال جماهد
عمره ،  ما له من اآلثام الفارطة يف Q    ¦Pواألظهر يف معىن قوله :"وقال ابن عاشور

  . )٤("أي أرجو أن يغفر يل وتحمل ذنويب عليك
من كانت عنده مظْلمةٌ لأَخيه فَلْيتحلَّلْه  ": يف الصحيح >بقول النيب  )٥(واستدلوا

مهروال د اريند منها فإنه ليس ثَم، هاتنسمن ح يهأَخذَ لخؤلِ أَنْ يل ،من قَب كُنه فَإِنْ مل ي
فَيعطَى هذا من حسناته : " ، ويف مسلم )٦("حسنات أُخذَ من سيئآت أَخيه فَطُرِحت عليه 

هاتنسذَا من حهو،  تفَطُرِح ماهطَايذَ من خى ما عليه أُخقْضقبل أَنْ ي هاتنسح تفَإِنْ فَنِي

                               
 .١/٤٨٠: الكشاف)  ١(
أن  ،الذي خيتص يل فيما فرط يل )بإمثي(املعىن : وذكر ابن عطية وأبو حيان وغريمها قوالً حنوه فقالوا)  ٢(

، ٢/١٧٩: احملرر الوجيز: ينظر. يف قتلي )بإمثك( ،يؤخذ من سيئايت فيطرح عليك بسبب ظلمك يل
ال حيمل القاتل كل ذنوب املقتول، ولعله مراد ابن ، فاألخذ إمنا هو من سيئاته و٣/٤٧٨: البحر احمليط

 .عاشور فقد استدل باحلديث اآليت
لعبد بن محيد وابن املنذر، وعلق  ٥/٢٦٤: ، وعزاه السيوطي يف الدر٦/٢٣٢: أخرجه الطربي يف التفسري)  ٣(

يعين " بلألن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا ق ؛وأخشى أن يكون غلطاً : "عليه الطربي بقوله
 .الرواية اليت ستأيت عن جماهد يف القول الثالث

 .٥/٨٤: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٦/٩٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٧٩: ، احملرر الوجيز٥/٨٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٥(
 ).٦١٦٩رقم ( ٥/٢٣٩٤: أخرجه البخاري)  ٦(
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  .)١("ثُم طُرِح يف النارِ ،عليه
 ،ن اهللا قد أخربنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليهبن جرير الطربي بأوتعقّبه ا

وإمنا  ،ا القاتل اًجائز أن يكون آثام املقتول مأخوذوإذا كان ذلك حكمه يف خلقه فغري 
يؤخذ القاتل بإمثه بالقتل احملرم وسائر آثام معاصيه اليت ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 

  . )٢(قتيله
ولكن قد يتفق هذا " بن كثري بأن ذنوب املقتول ال حتمل على القاتلوتعقبه كذلك ا
وهو الغالب فإن املقتول يطالب القاتل يف العرصات فيؤخذ له من  ،يف بعض األشخاص

ت املقتول فطرحت ئان نفدت ومل يستوف حقه أخذ من سيإف ،حسناته بقدر مظلمته
وقد صح احلديث  ،ضعت على القاتلفرمبا ال يبقى على املقتول خطيئة إال و ،على القاتل

  . )٣("والقتل من أعظمها وأشدها ،يف املظامل كلها >بذلك عن رسول اهللا 
   

Q    ¦P إمث قتلي، فترك ذكر القتل للعلم به، : أي   Q      §P  إمث املعاصي اليت عليك
  .قبل القتل

  . )٤(وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وجماهد، وقتادة
به قال أيضاً مقاتل بن سليمان، والطربي، والسمرقندي، والثعليب، والواحدي، و

  . )٥(والبغوي، واخلازن، والسيوطي، وهو ظاهر كالم أيب جعفر النحاس
  .)٦(وهو قول عامة املفسرين: قال الثعليب وأبو حيان

                               
 ).٢٥٨١رقم (  ٤/١٩٩٧: أخرجه مسلم)  ١(
 .٦/٢٣٢: لطربيتفسري ا)  ٢(
 .٣/٨٨: تفسري القرآن العظيم)  ٣(
 .٦/٢٣٢: ، تفسري الطربي١/١٨٧: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٤(
، ١/٤٠٨: ، حبر العلوم٦/٢٣٢: ، تفسري الطربي١/٢٩٥: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر على التوايل)  ٥(

: ، لباب التأويل١/٦٦٣: عامل الترتيل، م١/٣١٦: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٤/٥٠: تفسري الثعليب
 .١/٢٨١: ، معاين القرآن للنحاس١١٢: ، تفسري اجلاللني٢/٣٩

ينظر كتبهم يف املواضع السابقة، وفتح . ونسبه ألكثر املفسرين الطربي والبغوي، والقرطيب، والشوكاين)  ٦(
 .٢/٤٠: القدير
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و املعىن املتبادر هو القول الثالث قول عامة املفسرين؛ ألنه ه  - واهللا أعلم  –الراجح 

  .إىل الذهن، وألن القولني األولني ال يسلمان من مناقشة
فالقول األول يناقش بأن احلديث يفيد أن الباديء بالسب يتحمل إمث املُسابة  

وليس يف احلديث " ما مل يعتد املظلوم" "ما قاال" واملشامتة إذا رد عليه املشتوم، ولذا قال 
و سكت املشتوم، فيحتاج إىل دليل يثبت ذلك، وهنا هابيل صرح إثبات اإلمثني عليه حىت ل

  .بأنه لن يسع إىل قتله إذا أقدم عليه فكان كاملسبوب الساكت
  :والقول الثاين يتعقب بثالثة أمور

أنه يبدأ بأخذ احلسنات حىت تنفد قبل أن يطرح عليه من سيئاته، وقد تكون  :األول
  .يطرح عليه من سيئات املقتول شيءحسناته مكافئة لقتله فال يلزم أن 

؛ فإمنا يؤخذ منها ما يكافئ قتله ال عليه تخذ من سيئات املظلوم فطرحأُإذا  :الثاين
  . سيئاته كلها
إذا انتصف املقتول من قاتله يوم القيامة بأخذ ما يكافئ ذلك فكيف يصح  :الثالث

املقتول ما يكافئ هذا اإلمث،  بأنه إمث القتل، وقد محل القاتل من سيئات Q      §Pتفسري 
  .فهل حيمل اإلمث مرتني؟
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-  Q  :قال اهللا تعاىل          ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   :   9   8  7  6   5   4    3  2   1  0   /  .
;<    H   G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =

  J  IP .  
 
  متعلَّقQ #  "  ! P.   

  

 يزح /ذكر ابن جف الثاين فقال األول قولني يف املسألة، ورجوضع ، :  
  . Q $ P بـ يتعلق" 

  . )١("وهو ضعيف Q × P بـ :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني

  
  .كتبنابسبب هذه النازلة ومن جراها : أي Q $ P ـب يتعلقأنه 

، والطربي، والزجاج، )٣(الضحاك ، وممن قال به )٢(وهو قول مجهور العلماء
والزخمشري، والرازي، والعكربي، والعز بن عبد السالم، والسمني احلليب، وابن كثري، 

  . )٤(وابن عادل، وأبو السعود، وابن عاشور
                               

 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/٤٨٢: ، البحر احمليط٦/٩٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٨١: الوجيزاحملرر : ينظر)  ٢(
  .٦/٢٤٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
، تفسري ١/٤٨٢: ، الكشاف٢/١٣٦: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٦/٢٤٠: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

، الدر ١/٣٨١: م، تفسري العز بن عبد السال١/٤٣٣: ، التبيان يف إعراب القرآن٤/٢٣٩٩: الرازي
، إرشاد العقل ٧/٢٩٨: ، اللباب يف علوم الكتاب٣/٩٢: ، تفسري القرآن العظيم٤/٢٤٧: املصون
  .٥/٨٧: ، التحرير والتنوير٢/٢٦٢: السليم
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Q Ë من اآلية اليت قبله   Q × P أنه يتعلق بـ   Ê  É    Ï   Î   Í   Ì

Ó  Ò  Ñ  ÐÔ     Ø   ×  Ö  ÕP ندم من أجل ما وقع: أي.  
ذكره قوالً يف اآلية ابن عطية، وابن اجلوزي، والقرطيب، وأبو حيان، والسمني احلليب 

  . )١(وغريهم، ومل ينسبوه ألحد بعينه
وعلى القول األول على  Q #  "  ! Pفيكون الوقف على هذا القول على 

Q× P )٢(.  
  .)٣("وهذا قول خارج عن قول أهل التأويل: "النحاسقال 

 ،تعليالً له Q× P ـمعلّقاً ب Q #  "  ! Pليس قوله : "وقال ابن عاشور
  . )٤(" Q Õ Pلالستغناء عنه مبفاد الفاء يف قوله 

  

 
!  "   Qهو القول األول ملا ذكر ابن عاشور، فعلى القول الثاين يكون قوله الراجح 

# P اً للتعليل بالفاء يف تأكيدQ Õ P    ،ًأما على القول األول فيفيد معىن جديدا
 .ومحل اآلية على التأسيس أوىل من محلها على التأكيد، واهللا تعاىل أعلم

                               
: ، البحر احمليط٦/٩٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٠٢: ، زاد املسري٢/١٨١: احملرر الوجيز: ينظر) ١(

 . ٤/٢٤٧: ، الدر املصون٣/٤٨٢
، املقصد لتلخيص ٢/٢٠٢: ، زاد املسري٢/١٨١: ، احملرر الوجيز١٧٥: القطع واالئتناف للنحاس: ينظر)  ٢(

 .٢٤٧: ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء لزكريا األنصاري
 .١٧٥: القطع واالئتناف)  ٣(
  .٥/٨٧: التحرير والتنوير)  ٤(
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 بقوله  وجه الشبهQ 5  4   3  2 P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جلثالث منها فقالا ثالثة أقوال يف املسألة، ورج :  
 "متثيل قاتل الواحد بقاتل اجلميع ير من ثالث جهاتتصو:   

  .فإن القصاص يف قاتل الواحد واجلميع سواء  ؛القصاص :إحداها
  .انتهاك احلرمة واإلقدام على العصيان  : الثانية

وعد اهللا قاتل النفس جبهنم واخللود  :قال جماهد ،اإلمث والعذاب األخروي :والثالثة
وهذا الوجه  .فلو قتل مجيع الناس مل يزد على ذلك ،نة والعذاب العظيمفيها والغضب واللع

وكذلك  ،ألن القصد باآلية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليرتجر الناس عنه ؛هو األظهر
  . )١("لتعظيم األمر والترغيب فيه ،الثواب يف إحيائها كثواب إحياء اجلميع

  

  :الدراسة
  :أقوال كثريةاختلف املفسرون يف املسألة على 

  
  .جيب عليه من القصاص مثل ما لو قتل الناس مجيعاً ،القصاصأي يف 

  .)٢(وهذا قول زيد بن أسلم، وابنه
   . )٣(وبه قال الواحدي مع القول الثالث

  
  .انتهاك احلرمة واإلقدام على العصيان أي يف

  .)٤(وهو ظاهر كالم ابن عباس يف إحدى الروايات عنه
والسعدي، وهو ظاهر كالم الزخمشري، وذكره  وبه قال النيسابوري، واأللوسي،

                               
 .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٦/٢٤٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .١/٣١٧: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
 .٥/٢٧٨: ، الدر املنثور٢/١٨٢: احملرر الوجيز: ، وينظر٦/٢٤٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
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  .)١(الرازي وجهاً يف اآلية واستحسنه
وتقدمياً لداعي الشهوة  ،بل رد الفساد ىف األرض ،ستحقاقابغري  فإن من قتل نفساً

فهو  ،قتله على قتل كل من ظفر به وأمكنه ئنه جيترإف والغضب على داعي الطاعة واحلق،
  .)٢(معاد للنوع اإلنساين

 ،إال حبق وأنه ال يقدم على القتل نألنه ليس معه داع يدعوه إىل التبي: "قال السعدي
لم أنه ال فرق عنده بني هذا املقتول ، عفلما جترأ على قتل النفس اليت مل تستحق القتل

كأنه  فتجرؤه على قتله ،سوءوإمنا ذلك حبسب ما تدعوه إليه نفسه األمارة بال ،وبني غريه
  .)٣("قتل الناس مجيعاً

   
  .اإلمث والعذاب األخرويأي يف 

  .)٤(وهو قول جماهد، واحلسن
جعل اهللا جزاءه جهنم وغضب اهللا  الذي يقتل النفس املؤمنة متعمداً : "قال جماهد

على مثل ذلك من  مل يزد لو قتل الناس مجيعاً :يقول ،عظيماً عليه ولعنه وأعد له عذاباً
  .)٦("يف اإلمث: " ، وقال أيضاً)٥("العذاب

  .)٧(وبه قال أيضاً مقاتل بن سليمان، والطربي
ألن القصد باآلية تعظيم قتل النفس  ؛وهذا الوجه هو األظهر: "قال ابن جزي

".والتشديد فيه ليرتجر الناس عنه 
 

                               
ويف استجالب : وزاد ٦/١١٨: ، روح املعاين٢/٥٨٢: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر على التوايل ) ١(

 .٤/٢٤٠٠: ، تفسري الرازي١/٤٨٢: ، الكشاف١/٤١٥: ، تفسري السعديغضب اهللا
 .١٠٣: ، اجلواب الكايف٤/٢٤٠٠: تفسري الرازي: ينظر)  ٢(
 .١/٤١٥: تفسري السعدي)  ٣(
 .٦/٢٤٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
 .لعبد بن محيد وابن املنذر أيضا ٥/٢٧٨: ، وعزاه السيوطي يف الدر٦/٢٤٣: تفسري الطربي)  ٥(
 .٦/٢٤٣ :تفسري الطربي)  ٦(
 .٦/٢٤٦: ، تفسري الطربي١/٢٩٦: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٧(
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فيكون كلهم خصومه يف ذلك  ،قيدوه منهعلى الناس كلهم معونة ويل املقتول حىت ي

  .)١(كأنه قتل أولياءهم مجيعا ، فقد وترهمحىت يقاد منه
  .  )٣(، وبه قال ابن عاشور مع القول الثاين)٢(وهو قول الزجاج
   

  . )٤("فكأمنا قتل الناس مجيعاً عدلٍ أو إمام من قتل نبياً: "قال ابن عباس
  . )٥(نه قول ال تعطيه داللة األلفاظعلق عليه ابن عطية بأ
   

  .عند املقتول فكأمنا قتل الناس مجيعاًأي 
  . )٦(وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وأيب مالك

   
  .من استحل قتل واحد فقد استحل اجلميع

  . )٧(ذكره القرطيب، واخلازن
  . )٨(واختاره ابن كثري

والذي أقول إن الشبه بني قاتل النفس وقاتل  : "ه لألقوالوقال ابن عطية بعد عرض
وذكر األقوال " الكل ال يطرد من مجيع اجلهات لكن الشبه قد حتصل من ثالث جهات

                               
، ٢/٢٠٢: ، وابن اجلوزي٢/٣٣: ، والسمعاين٢/٥٠٧: ذكر هذا القول اجلصاص يف أحكام القرآن)  ١(

  .٦/٩٦: والقرطيب
 .٢/١٣٦: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
 .٥/٨٩: ير والتنويرالتحر: ينظر)  ٣(
 .٦/٢٤١ :تفسري الطربي)  ٤(
 .٢/١٨٢: احملرر الوجيز: ينظر)  ٥(
 .٦/٩٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٢: النكت والعيون: ، وينظر٦/٢٤٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(
  .٢/٤٣: ، لباب التأويل٦/٩٦: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٧(
 .، ونسبه لسعيد بن جبري٣/٩٢: تفسري القرآن العظيم: ينظر)  ٨(
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  .)١(الثالثة األوىل
 ،ال يلزم من التشبيه أن يكون املشبه مبرتلة املشبه به من كل الوجوه : "وقال ابن القيم

 ،صلى النار وقاتل النفس الواحدة يصالها صح تشبيهه بهفإذا كان قاتل األنفس كلها ي
دة قناطري وإن اختلف مقدار كما يأمث من شرب قطرة واحدة من اخلمر ومن شرب ع

وإن شئت قلت التشبيه يف أصل  ،وعلى هذا فالتشبيه يف أصل العذاب ال يف وصفه... اإلمث
ولك أن جتعل التشبيه يف ... تهفإنه ال خيتلف بقلة القتل وكثر ؛العقوبة الدنيوية وقدرها

وأوصل  ،فقد جعلهم كلهم خصماءه ،األذى والغم الواصل إىل املؤمنني بقتل الواحد منهم
 .)٢("إليهم من األذى والغم ما يشبه القتل

 
ال يلزم أن يكون املُشبه مبرتلة املشبه به من كل الوجوه، وال يف مقداره يف الوجه 

فالن : ا يراعى يف وجه الشبه بني الشيئني مراد املتكلم، فإذا قيل، كم)٣(الذي شبه به
فال يلزم أن يكون شبيهاً له يف كل شيء، ومراد املتكلم عادة مبثل ذلك الشبه يف  كالقمر،

  .ومقداره خمتلف، لكن بينهما قدر مشترك اجلمال ال يف االرتفاع، كما أن صفة اجلمال
  .تقييدها بالنصوص األخرىوهذه اآلية كنصوص الوعيد ال بد من 

 يزتعظيم قتل النفس والتشديد فيه وإذا تأملت اآلية فإن املراد منها هو ما قال ابن ج
مراده تعاىل، فإن أظهر األقوال هو  -واهللا أعلم   -، فإذا كان هذا ليرتجر الناس عنه

يف أصل العذاب ال القول الثاين، والثالث، والرابع، غري أن الثالث مقيد بأن الشبه بينهما 
يف وصفه وقدره، فلو قتل عشرة فإن اهللا سيزيد عليه العذاب بقدرته تعاىل حبسب جرمه 
وإن اشتركا يف أصل العقاب بأن كالمها استحق النار، فعذاب أهلها متفاوت تفاوت 

  . سيئام
  :وإمنا يقيد القول الثالث بذلك لوجوه

                               
 .٢/١٨٢: احملرر الوجيز)  ١(
 .أدخل يف التشبيه الوجه املذكور يف القول الثاين ١٠٣: ، ويف اجلواب الكايف١٩٥: شفاء العليل)  ٢(
 .١٩٥: ، شفاء العليل٤/٢٤٠٠: ، تفسري الرازي٢/٢٠٢: زاد املسري: ينظر)  ٣(
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اب كمن قتل الناس مجيعاً على إطالقه ألنه لو كان من قتل واحداً يف العذ :األول
لعاد على املراد من الزجر عن القتل بالنقض؛ ألن من قتل واحداً وعلم أن عذابه كعذاب 

  .من قتل الناس مجيعاً هان عليه قتل نفوس أخرى فلن يزيد عليه من العذاب شيء
`  Qc  b  a  قول اهللا تعاىل :الثاين   _  ^d    j    i  h    g   f   e

l   k    n  mP ]حسب بفضل اهللا وكرمه عشراً، والسيئة  ]١٦٠: األنعامفاحلسنة ت
  .حتسب واحدة

الكفار اشتركوا يف اجلرم وهو الكفر، واشتركوا يف العقاب وهو النار، ومع  :الثالث
ذلك فعذام متفاوت حبسب أعماهلم كما هو معلوم، فليس االشتراك يف أصل الشيء 

  .الوجوهاشتراكاً يف صفاته من كل 
أما بقية األقوال فهي بعيدة عن املراد من اآلية، ما عدا القول األول فهو حمتمل، واهللا 

  .تعاىل أعلم
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  املراد بقوله تعاىلQ 7  6 P .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج :  
  .احلريق أو الغريق وشبه ذلك  كإنقاذ ،هو إنقاذها من املوت :إحياؤها" 

  .بترك قتلها  :وقيل
  . )١("بالعفو إذا وجب القصاص :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .كإنقاذ احلريق أو الغريق وشبه ذلك  ،هو إنقاذها من املوت :إحياؤها

، والزجاج، والراغب  )٢(وهذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وأيب مالك، وجماهد
  . )٣(األصفهاين، والزخمشري، وابن اجلوزي، والرازي، والنسفي

  
  .ترك قتلها خوفاً من اهللا تعاىل: إحياؤها

، والنحاس، والواحدي، والسمعاين، والسيوطي،  )٤(وبه قال ابن عباس، وجماهد
  . )٥(والسعدي

                               
  .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
قول جماهد لعبد بن محيد وابن  ٥/٢٧٩: ، وعزا السيوطي يف الدر املنثور٦/٢٤٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

 .املنذر أيضاً
، ١/٤٨٢: ، الكشاف١٤٥: ، املفردات يف غريب القرآن٢/١٣٧: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(

 .١/٢٨٠ :، تفسري النسفي٤/٢٤٠١: ، تفسري الرازي١/١٤٠: تذكرة األريب
 .٦/٢٤٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
: ، تفسري السمعاين١/٣١٧: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٢٨٣: معاين القرآن للنحاس: ينظر ) ٥(

 .١/٤١٥: ، تفسري السعدي١١٣: ، تفسري اجلاللني٢/٣٣
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  .لقصاصبالعفو إذا وجب ا إحياؤها 

  . )٢(، والفراء، وابن قتيبة، والثعاليب )١(وهو قول زيد بن أسلم، وابنه، واحلسن
ذكر  موصوفة بعدم ما - تسبب لبقاء نفس واحدة أي : وقال أبو السعود واأللوسي

أو استنقاذها من سائر أسباب اهللكة بوجه  ،إما بنهى قاتلها عن قتلها -من القتل والفساد
  .)٣(من الوجوه
بعض املفسرين يف املعىن بني أكثر من قول فقال ابن عطية، والقرطيب، وأبو ومجع 

  .  )٤(ترك قتلها، وإنقاذها من اهللكة: حيان
 .  )٥(إنقاذها من اهللكة، والعفو إذا وجب القصاص :وقال السمرقندي

 
عفو األقوال كلها صحيحة، واآلية تشملها؛ إال أن القول الثالث يقيد بأن يكون ال

¢  £   ¤  ¥  ¦   Q يؤدي لإلصالح، إصالح القاتل واتمع عمالً بقول اهللا تعاىل

§P ]فذكر اإلصالح مع العفو، فإن كان العفو يؤدي لفساد القاتل وجترؤه ] ٤٠: الشورى
على القتل مرة أخرى، أو فساد اتمع بأن يستسهل القتل ويتجرأ عليه فال يدخل العفو 

§   Q مذموم ومعارض للحكمة من مشروعية القصاص يف اآلية؛ بل هو    ¦  ¥   ¤

  «   ª   ©  ¨P ]ودفع املفسدة مقدم على جلب املصلحة،  ]١٧٩: البقرة
.واهللا تعاىل أعلم 

                               
سن لعبد بن محيد وابن قول احل ٥/٢٧٩: ، وعزا السيوطي يف الدر املنثور٦/٢٤٤: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

  .املنذر أيضاً
 .٢/٣٧٢: ، تفسري الثعاليب١/١٤٠: ، القرطني١/٢٠٩: معاين القرآن للفراء: ينظر)  ٢(
  .، ويلحظ يف عبارم التحفظ على القول الثالث٦/١١٨: ، روح املعاين٢/٢٦٣: إرشاد العقل السليم)  ٣(
 .٣/٤٨٣: ، البحر احمليط٦/٩٧: لقرآن، اجلامع ألحكام ا٢/١٨٣: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٤٠٩: حبر العلوم: ينظر)  ٥(



 

 
 

 

 

  554 
 

  املراد بقولهQ O  N P يف اآلية.  
Q  U  T   S  R  Q  P  :قال اهللا تعاىل   O  N  M  L   K

  ^   ]   \    [   Z   Y   X  W   Vb   a   ̀  _c  
h  g  f  e    di    o   n  m   l   k   jP.  

  

 يزح الثاين /ذكر ابن جف األول، ورجفقال قولني يف املسألة، فضع:  
، حياربون رسول اهللا  :وقال بعضهم تقديره ،تغليظ ومبالغة Q O  N Pقوله " 

  .كر بعد ذلك ألن الرسول عليه الصالة والسالم ذُ ؛وذلك ضعيف
  . )١("وهو أحسن ،اربون عباد اهللاحي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املراد باآلية على أقوال، فاهللا تعاىل يستحيل أن يحارب ويغالب

  
  .حياربون رسول اهللا  :أي

وحماربة املسلمني يف حكم  حياربون رسول اهللا  : "وإليه ذهب الزخمشري بقوله
  .)٢("حماربته

 خرب بأم حياربونيعين أن املقصود أن ي: "احلليب موضحاً قول الزخمشري قال السمني
!  Q : حارب، كقولهملن ي وتفخيماً ، وإمنا ذكر اسم اهللا تبارك وتعاىل تعظيماًرسول اهللا

  &  %  $   #    "P ")١٠: الفتح[)٣[ .  
  .ذلككر بعد ألن الرسول عليه الصالة والسالم ذُوضعف ابن جزي هذا القول 

  

                               
 .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٤٨٣: الكشاف)  ٢(
 .٤/٢٥٠: الدر املصون)  ٣(



 

 
 

 

 

  555 
 

  
  .حياربون عباد اهللا: أي

، وممن ذهب إليه ابن الفرس، والعكربي، والقرطيب،  )١(وهو قول اجلمهور
، وهو ظاهر كالم األلوسي وابن عاشور، وذكره )٢(والبيضاوي، والنسفي، وأبو حيان

  . )٣(اجلصاص وجهاً حمتمالً 
أي حياربون أولياء اهللا :  مع الرسولأولياء اهللا، ليتسق املعىن: وعبر أكثرهم بلفظ

  .وأولياء رسوله
ر كما عب ،إلذايتهم ر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراًعب: قال ابن العريب والقرطيب

Q»  º : نفسه عن الفقراء الضعفاء يف قولهب   ¹   ¸   ¶   µ   ´P ]حثاً ]٢٤٥: البقرة 
عز وجل يقول يوم إِنَّ اللَّه " :قال >أن النيب  ومثله يف صحيح السنة ،عليهم العطفعلى 

قال  ؟قال يا رب كَيف أَعودك وأَنت رب الْعالَمني ،بن آدم مرِضت فلم تعدنِي الْقيامة يا
هدعفلم ت رِضا مي فُلَاندبأَنَّ ع تملا عنِ ،أَمتدجلَو هتدلو ع كأَن تملا عأَمهدنبن  يا ،ي ع

قال أَما  ؟قال يا رب وكَيف أُطْعمك وأَنت رب الْعالَمني ،آدم استطْعمتك فلم تطْعمنِي
همطْعي فُلَانٌ فلم تدبع كمطْعتاس هأَن تملذلك  ،ع تدجلَو هتملو أَطْع كأَن تملا عأَم

  .)٤("عندي
   

  .أي خيالفون أمر اهللا ويعصونه
وهو قول السمرقندي، والواحدي، والشوكاين، وظاهر كالم ابن عطية، وذكره 

                               
  .٤/٢٥٠: الدر املصون: ينظر)  ١(
: والقراءات ، إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب٢/٣٩٦: أحكام القرآن البن الفرس: ينظر)  ٢(

، البحر ١/٢٨١: ، تفسري النسفي٢/٣٢٠: ، أنوار الترتيل٦/٩٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢١٤
 .٣/٤٨٤: احمليط

 .٢/٥٠٨: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٩٢: ، التحرير والتنوير٦/١٨٨: روح املعاين: ينظر)  ٣(
 ٤/١٩٩٠: أخرجه مسلم، واحلديث ٦/٩٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٨٣: أحكام القرآن البن العريب)  ٤(

 .املؤمنون عموماً فاهللا ويل املؤمنني -واهللا أعلم- ، ومرادمها بأوليائه )٢٥٦٩رقم (
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  . )١(اجلصاص وجها حمتمالً
  .)٢(وبه قال من أهل اللغة اخلليل، وابن سيده، وابن منظور

اربني حقيقة؛ ألن جعل ارتكاب يه حماربه، أو مساهم باحملاربني له تشبيهاً باحمل
  . )٣(املخالف حمارب، وإن مل حيارب

 
كر بعد الرسول عليه الصالة والسالم ذُ القول األول ضعيف ملا قال ابن جزي بأن

وال ، وألن الذي يحارِب رسول اهللا كافر، وقاطع الطريق من املسلمني ليس بكافر، ذلك
يف احملاربني من أهل اإلسالم وإن كانت  ثابت خالف بني أهل العلم أن حكم هذه اآلية

  .)٤(نزلت يف املرتدين أو اليهود
أما القول الثاين والثالث فمحتمالن، يقوي الثاين محله للفظ احلرب على أصل  
  . ، ويقوي الثالث استغناءه عن التقدير، ومل يتبني يل أيهما أرجح، واهللا تعاىل أعلم)٥(معناه

                               
، احملرر ٢/٤٥: ، فتح القدير١/٣١٧: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٤١٠: حبر العلوم: ينظر ) ١(

 .٢/٥٠٨: ، أحكام القرآن للجصاص٢/١٨٥: الوجيز
  ).حرب : ( العني، احملكم واحمليط األعظم، لسان العرب: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٠٤: ، زاد املسري٢/١٨٥: ينظر)  ٣(
، ٢/٥٠٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر. نقل عدم اخلالف يف ذلك اجلصاص وابن عطية والقرطيب)  ٤(

 .٦/٩٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٨٥: احملرر الوجيز
   أحدها السلب، : احلاء والراء والباء أصول ثالثة: سلم، وقال ابن فارساحلرب نقيض ال: قال اخلليل)  ٥(

 ).حرب : ( العني، مقاييس اللغة: ينظر. واآلخر دويبة، والثالث بعض االس 
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  املستثىن بقولهQ  pw  v  u   t  s   r  qP  .  
Qw  :قال اهللا تعاىل   v   u    t   s   r   q   px    |  {   z    y

  ~  }P.  
  

 يزح الثاين فقال /ذكر ابن جف األول، ورجقولني يف املسألة، فضع :  
ألن املشرك ال خيتلف حكم توبته قبل القدرة  ؛وهو ضعيف ،هي يف املشركني :قيل" 

  .عليه وبعدها 
وهم الذين جاءم العقوبات  ،وهو الصحيح ،ي يف احملاربني من املسلمنيه :وقيل
Q    yقدر عليه فقد سقط عنه حكم احلرابة لقوله فمن تاب منهم قبل أن ي ،املذكورة

}  |  {   z P")١( .  
  

  :الدراسة
  

  .هي يف املشركني
  . )٢(وهذا قول جماهد، وعكرمة، واحلسن، وقتادة، وعطاء اخلرساين

Q  O يف قوله تعاىل أخرج عبد الرزاق عن قتادة وعطاء    N   M   L    K

X  W   V   U  T   S   R   Q  PP م قالواهذا اللص الذي " :أ
 ،قتل وإن قتل ومل يأخذ ماالً ،صلب قالوا فإن قتل وأخذ ماالً ،يقطع الطريق فهو حمارب

 ،فيمن ذلك ن أن يفعل شيئاًخذ قبل وإن أُ ،ومل يقتل قطعت يده ورجله وإن أخذ ماالً
Qw  v  uوأما قوله تعاىل     t   s   r   q  pP فمن  ،فهذه ألهل الشرك خاصة

مث تاب من  وأصاب دماً من املسلمني وهو هلم حرب فأخذ ماالً أصاب من املشركني شيئاً

                               
  .١/٢٣٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٦/٢٦٤: ، تفسري الطربي١/١٨٨: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
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، فكأم محلوا اآلية األوىل على عموم قُطّاع  )١("هدر عنه ما مضىقبل أن يقدر عليه أُ
  .الطرق، وخصوا االستثناء يف اآلية الثانية باملشركني

  .)٢(ونسب هذا القول ألكثر املفسرين
معظم أهل التفسري أن املراد ذا االستثناء املشرك احملارب إذا آمن : "قال اخلازن

ية وأنه اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلسقط عنه مجيع احلدود  ،وأصلح قبل القدرة عليه
د القدرة عليه مل يطالب وكذلك لو آمن بع ...بشيء مما أصاب من مال أو دم ال يطالب
  . )٣("مجاعبشيء باإل

  . )٤(وضعف هذا القول ابن عطية، وابن العريب، والقرطيب، وابن جزي
  .  )٥(كم توبته قبل القدرة عليه وبعدهان املشرك ال خيتلف حوعلّل لتضعيفه بأ

  . )٦("باإلمجاع القدرة عليه مل يقتل أيضاً ألنه إن آمن بعد : "قال القرطيب
 

  
  .هي يف احملاربني من املسلمني

وهو قول علي بن أيب طالب، وأيب موسى األشعري، وأيب هريرة، والسدي، ومالك 
  . )٧(ابن أنس، والليث بن سعد

وبه قال أيضاً الشافعي، واجلصاص، وابن عطية، والقرطيب، والبيضاوي، 

                               
 .١٠/١٠٨: ، ويف املصنف١/١٨٨: التفسريأخرجه عبد الرزاق يف )  ١(

  .٢/٢٠٦: ، زاد املسري٤/٥٧: تفسري الثعليب: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٦: لباب التأويل  )٣(

  .٦/١٠٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٩١: ، أحكام القرآن البن العريب٢/١٨٦: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٢٣٠: يل، التسهيل لعلوم الترت٦/٢٧١: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

، وممن حكى اإلمجاع كذلك اخلازن كما مر، والطربي يف ٦/١٠٣: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر ) ٦(
 .١/٤٠١: ، والشنقيطي يف أضواء البيان٦/٢٧١: التفسري

 .٦/٢٦٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٧(
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  .)١(يوالشنقيط
، ومجهور الفقهاء أن آية احلرابة يف  )٢(ونقل بعض العلماء عن مجهور املفسرين

  .)٣(احملاربني من املسلمني الذين يقطعون الطريق ويفسدون يف األرض
Q   x واستدلوا هلذا القول بأن اهللا قال يف املشركني    w    v  u    t  s

 |  {  z  yP ]وقال يف احملاربني] ٣٨: األنفال Qw  v  u    t  s  r   q  pP 
وأسقط عقوبة  ،فشرط يف زوال احلد عن احملاربني وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم

  . )٤(فلم يشرط شيئاً، فعلم أن هذه اآلية يف املسلمني الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها
سوله؟ على املسلم أنه حمارب هللا وروهل يصح أن يطلق : فإن قيل : "قال الشنقيطي

�   Q : والدليل قوله تعاىل، نعم: فاجلواب   ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u

«  ª  ©   ̈   §    ¦  ¥  ¤  £   ¢             ¡P ]٥(" ]٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة(  .  
  . )٦(وذهب الطربي، وابن الفرس إىل أا يف احملاربني من املسلمني وأهل الذمة

  .سلمون ومن حتت حكمهموهو قريب من هذا القول فاملعىن امل
 

  .ختصيص اآلية باملشركني ضعيف ملا ذكر ابن جزي وغريه
                               

: حملرر الوجيز، ا٥١٦، ٢/٥٠٩: صاص، أحكام القرآن للج١/٣١٤: أحكام القرآن للشافعي: ينظر ) ١(
  .١/٤٠١: ، أضواء البيان٢/٣٢١: ، أنوار الترتيل٦/١٠٣: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٨٦
، ١/٤١١: ومشول االستثناء يف اآلية للمحاربني املسلمني هو ظاهر صنيع كثري من املفسرين كالسمرقندي      

، ٣/٤٨٥: ، وأيب حيان٢/٥٨٣: ، ونظام الدين النيسابوري٤/٢٤٠٥: ، والرازي١/٤٨٣: والزخمشري
 .٥/٩٥: ، وابن عاشور٦/١٢٠: ، واأللوسي٢/٢٦٥: وأيب السعود

 .٦/١٢٠: روح املعاين: ينظر)  ٢(
 .١٢/١١٠: ، فتح الباري٤/٢٤٠٥: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(
 .٨/٤١٨: ، شرح صحيح البخاري البن بطال٢/٥٠٩: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
 .١/٤٠١: أضواء البيان)  ٥(
  .٢/٤٠١: ، أحكام القرآن البن الفرس٦/٢٧١: تفسري الطربي: ينظر)  ٦(
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من املسلمني الذين يقطعون الطريق ويفسدون يف األرض يف  ودخول احملاربني
االستثناء يف اآلية ظاهر؛ وقد حكى عدد من املفسرين كاجلصاص وابن عطية والقرطيب أنه 

Q  P اآلية األوىل ن حكم ال خالف بني أهل العلم أ   O  N   M  L   K

X  W  V  U  T   S   R  QP يف احملاربني من أهل اإلسالم  اآلية، ثابت
، فإذا دخلوا يف حكم اآلية األوىل فيدخلون يف )١(وإن كانت نزلت يف املرتدين أو اليهود

  .لتخصيصاالستثناء من هذا احلكم يف آية املسألة، فإا متصلة ا وال دليل على ا
فقد سقط عنه حكم  وعليه فمن تاب من احملاربني املسلمني قبل القدرة عليه

  .واهللا تعاىل أعلم. )٢(احلرابة
 

                               
 .٦/٩٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٨٥: ، احملرر الوجيز٢/٥٠٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
 هل لفواخت: " ومل يرجح فقالجزي وهل تسقط عنه حقوق اآلدميني؟ فيه خالف أشار إليه ابن )  ٢(

ا زائدة على حد احلرابة  ؟ال ا عليه من حقوق الناس يف الدماء واألموال أوطالب مبيا أ فوجه املطالبة
{  Qووجه إسقاطها إطالق قوله  ،اليت سقطت عنه بالتوبة   | P ". التسهيل لعلوم الترتيل :

١/٢٣٠.  
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  قوله تعاىل هلQ,  +  *  )  (   '  &P  حمكم أو
    .منسوخ؟

)    %!  "  #  $Q  :قال اهللا تعاىل يف اليهود    '  &
,  +  *  )-  3  2   1  0  /  .4   5   8   7  6

9:     ?  >  =   <  ;P.  
  

 يزح ابن جأنه حمكم فقال /رج :  
  .يتناول احلاكم وهو أيضاً ،يف أن حيكم بني اليهود أو يتركهم هذا ختيري للنيب " 

̄  °  Q إنه منسوخ بقوله  :وقيل    ®  ¬  «   ªP ")٤٩: املائدة[ )١[.  
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة

  
  .هو حمكم غري منسوخ

  . )٢(وهذا قول إبراهيم النخعي، والشعيب، وعطاء، وابن جريج
، والطربي، وابن عطية، وابن اجلوزي،  )٤(، والشافعي يف أحد قوليه )٣(وبه قال مالك

  . )٥(وابن الفرس، وابن تيمية، وأبو حيان، والثعاليب، والسعدي، وابن عاشور
  . )٦(ثعليب والبغوي وابن عاشوروحكاه قوالً ألكثر العلماء ال

                               
  .١/٢٣٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٤/١١٣٥: بن أيب حامت، تفسري ا٦/٢٩٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
  .٦/١٢٠: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٤٢٥: أحكام القرآن البن الفرس األندلسي: ينظر)  ٣(
  .٣/٧٥: ، أحكام القرآن للكيا اهلراسي٢/٧٣: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(
، ٢/٢١٣: سريوزاد امل ١٤٨: ، نواسخ القرآن٢/١٩٤: ، احملرر الوجيز٦/٢٩٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

، ٣/٥٠١: ، البحر احمليط١٤/٤٥٤: ، جمموع الفتاوى٤٢٧، ٢/٤٢٥: أحكام القرآن البن الفََرس
  .٥/١٠٩: ، التحرير والتنوير١/٤٢٠: ، تفسري السعدي٢/٣٨٤: تفسري الثعاليب

 .٥/١١٠: ، التحرير والتنوير١/٦٧٨: ، معامل الترتيل٤/٦٨: تفسري الثعليب: ينظر)  ٦(
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فاحلاكم خمير إذا حتاكموا إليه بني أن حيكم بينهم أو يعرض عن احلكم بينهم؛ ألم 
  . )١(ألهوائهم إال أن يكون موافقاًال يقصدون بالتحاكم اتباع احلق؛ 

والثانية بينت كيفية  ،رت بني احلكم وتركهألن إحدامها خي ؛ال تنايف بني اآليتنيو
وإن احكم بينهم مبا أنزل اهللا إذا اخترت احلكم بينهم، وال : حكم، فمعىن الثانيةم إذا احلك

  . )٢(يصار إىل النسخ إال بعد تعذر اجلمع
́  Q : استدل الشافعي باآلية الثانيةو   ³   ²  ±  °  ̄    ®  ¬  «  ª

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ¾  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ÉP ]املائدة :

ولو كان  ،داللة على أم إن تولوا مل يكن عليه احلكم بينهم Q À  ¿ Pفإن يف قوله  ]٤٩
ألزمهم احلكم  منه للحكم بينهم إلزاماً Q  °  ¯   ®  ¬  «  ªP قول اهللا عز وجل 

   . )٣(فأما ما مل يأتوا فال يقال هلم تولوا ،ألم إمنا يتولون بعد اإلتيان ،متولني
  

̄  °  Q بقوله منسوخ أنه     ®  ¬  «  ªP]٤٩: املائدة[ .  
، ومقاتل ابن  )٤(وهذا قول ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، احلسن، وقتادة، والسدي

، وهو أحد قويل  )٥(سليمان، وأيب عبيد، والنحاس، واجلصاص، والواحدي، والسيوطي
  . )٦(الشافعي

  .)٧(وحكاه النحاس قوالً ألكثر العلماء
                               

 .٣/١١٧: ، تفسري القرآن العظيم١٤/٤٥٤: جمموع الفتاوى: ، وينظر١/٤٢٠: لسعديتفسري ا)  ١(
 .٢/٢١٣: ، زاد املسري٦/٢٩٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
  .٢/٧٥: أحكام القرآن للشافعي)  ٣(
، ٢٤١: ، الناسخ واملنسوخ أليب عبيد١/١٩٠: ، تفسري عبد الرزاق٤٢: الناسخ واملنسوخ لقتادة: ينظر)  ٤(

 .٣٩٧: ، الناسخ واملنسوخ للنحاس٤/١١٣٥: ، تفسري ابن أيب حامت٦/٢٩٢: ري الطربيتفس
: ، معاين القرآن للنحاس٢٤١: ، الناسخ واملنسوخ أليب عبيد١/٣٠١: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(

، تفسري ١/٣٢٠: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٥٤٣: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٨٧
 .٢/٧١٠: ، واإلتقان يف علوم القرآن١١٥: اجلاللني

: ، فتح القدير٣٩٨: الناسخ واملنسوخ للنحاس: ينظر. ووصفه النحاس والشوكاين بأنه الصحيح من قوله)  ٦(
 .٢/٧٩: أحكام القرآن للشافعي: ، وينظر٢/٥٣

  .٣٩٩: الناسخ واملنسوخ للنحاس: ينظر)  ٧(
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وىل خيرت، والثانية أوجبت احلكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، فهي ناسخة فاآلية األ
  .لألوىل

}        |  {   ~  �Q : واستدلوا بأن اهللا قال   z  y  x¡  P 
فهو يؤيد وجوب احلكم بينهم، وبأنه أحوط فإذا حكم بينهم صار مصيباً ] ٨: املائدة[

  . )١(فرضاً عند بعض العلماء باإلمجاع، خبالف إذا مل حيكم فإنه يكون تاركاً
 

  :هو القول األول لوجهني  - واهللا أعلم  –الراجح 
فيبعد أن يكون آخرها  ،سياق اآليات يقتضي أنها نزلت يف نسق واحد :األول

  .  )٢(نسخاً ألوهلا
أن النسخ خالف األصل، فال يصار إليه إال إذا صح التصريح بنسخها، أو  :الثاين

  .)٣(من كل وجه انتفى حكمها
 ،وإذا مل يكن يف ظاهر الترتيل دليل على نسخ إحدى اآليتني األخرى: "قال الطربي

وال نفي ومل يكن عن رسول اهللا خرب يصح بأن أحدمها ناسخ  ،اآلخر أحد األمرين حكم
صح ما قلنا من أن كال األمرين يؤيد أحدمها  ،وال من املسلمني على ذلك إمجاع ،صاحبه
 . )٤("وال نسخ يف أحدمها لآلخر ،هه حكموافق حكموي ،صاحبه

                               
 .٦/١٢٠: جلامع ألحكام القرآن، ا١/٢٨٧: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ١(
 .٥/١١٠: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .١/٧١: قواعد الترجيح عند املفسرين: يف تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٣(
  .٦/٢٩٥: تفسري الطربي)  ٤(

ل أمجع العلماء على أن أهل الذمة إذا حتاكموا إىل حكام املسلمني فيما هو من قبيل الظلم كالقت: فائدة      
وغصب املال وحنوه فيجب على احلاكم أن حيكم بينهم ويرد احلقوق إىل أهلها، فآية التخيري خمصوصة 

حكى اإلمجاع ابن عطية، وذكر ابن الفرس أنه ال خالف بني أهل العلم بأن احلاكم حيكم . ذا اإلمجاع
هـ واخلالف .أ.ن الوفاء هلمبينهم يف ذلك حىت وإن مل يحكّموه؛ ألم إمنا بذلوا اجلزية على ذلك فهو م

يف هذه املسألة هو يف ما كان من غري هذا القبيل كالنكاح والطالق وكثري من املعامالت وحنوها، أو 
  .كان من قبيله لكن مع غري أهل الذمة

وقال بعض العلماء جيب احلكم ألهل الذمة إذا ترافعوا إلينا، وال جيب يف غريهم مجعاً بني اآليتني، وهو       
، ٢/١٩٤: ، احملرر الوجيز٢/٥٤٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر. مجع حيتاج لدليل على التفريق

  .٥/١٠٩: ، التحرير والتنوير٤/٢٤٢١: ، تفسري الرازي٢/٤٢٧: أحكام القرآن البن الفََرس
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  معىنQ¶  µ  ́   ³  ²  ±P .   
̈  Q  :قال اهللا تعاىل    §   ¦  ¥   ¤   £   ¢  ¡   �   ~

¯    ®   ¬  «  ª  ©°  ¶   µ   ´   ³   ²  ±¸  
   Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼   »   º   ¹P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
فذلك  ،ق من أصحاب احلق بالقصاص وعفا عنهأحدمها من تصد :فيه تأويالن" 

  .كفارة له يكفر اهللا ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه 
ألن  ؛من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل واجلارح بعفو اهللا عنه يف ذلك :والثاين

   .صاحب احلق قد عفا عنه
املقتول أو  اليت هي كناية عن )نم(يعود على  على التأويل األول Q  ¶Pفالضمري يف 
ولكن  ؛وعلى الثاين يعود على القاتل أو اجلارح وإن مل جير له ذكر ،اروح أو الويلّ

  .سياق الكالم يقتضيه 
 ،)١(ومعناها واحد على التأويلني )نم(وهو  ،واألول أرجح لعود الضمري على مذكور

إال أن التأويل األول بيان ألجر من عفا وترغيب يف  ،والصدقة مبعىن العفو على التأويلني
  . )٢("عنه يفوالتأويل الثاين بيان لسقوط اإلمث عن القاتل أو اجلارح إذا ع ،العفو

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على قولني

  
 لعايفكفارة ل هوف اجلاين، ق من أصحاب احلق بالقصاص وعفا عنمن تصد :أي

                               
: الوجيز احملرر: وينظر. واحد على القولني فاملراد ا صاحب احلق الذي عفا عن حقه) نم(أي معىن )  ١(

٢/١٩٨. 
 .١/٢٣٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
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  .ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه عنه من يكفر اهللا
وهذا قول جابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن عمرو، وإبراهيم النخعي، والشعيب، 

  . )١(واحلسن، وقتادة
وممن ذهب إليه أيضاً الطربي، واجلصاص، والثعليب، والواحدي، والزخمشري، وابن 

  . )٢(بن عاشورالعريب، والقرطيب، والسمني احلليب، والشوكاين، وا
  .)٣(وهو قول أكثر املفسرين

 )٤(Q  ±P على Q  ¶P، فيعود الضمري على مذكور عود الضمريوعللّوا بأن األوىل 
 .  

  
ألن  فيما جىن؛من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل واجلارح بعفو اهللا عنه : أي

  .صاحب احلق قد عفا عنه
بن أسلم، ورواية أخرى عن النخعي وهـذا قول ابن عباس ، وجماهد، وزيد 

  . )٥(والشعيب
 ، فاملعىن يقتضيهعلى القاتل أو اجلارح وإن مل جير له ذكريعود  Q  ¶Pفالضمري يف 

  . )١(سياق الكالم يفهم منو

                               
 .٤/١١٤٥: ، تفسري ابن أيب حامت٦/٣١١: تفسري الطربي: ينظر  )١(

، الوجيز يف ٤/٧٣: ، تفسري الثعليب٢/٥٥١: ، أحكام القرآن للجصاص٦/٣١٤: تفسري الطربي: ينظر  )٢(
، اجلامع ٢/١١٧: ن البن العريب، أحكام القرآ١/٤٩١: ، الكشاف١/٣٢١: تفسري الكتاب العزيز

 .٥/١٢٠: ، التحرير والتنوير٢/٥٩: ، فتح القدير٤/٢٨٠: ، الدر املصون٦/١٣٥: ألحكام القرآن

وهو قول : ٢/١١٧، وقال ابن العريب ٤/٢٤٣٦: ، تفسري الرازي٦/١٣٥: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)  ٣(
  .أكثر الصحابة

 .٢/٥٩: ، فتح القدير٢/٥٥١: للجصاصأحكام القرآن : ينظر مع ابن جزي  )٤(

  .٤/١١٤٥: ، تفسري ابن أيب حامت٦/٣١٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

  .٣/٥٠٩: ، البحر احمليط٢/١٩٨: احملرر الوجيز: ينظر مع ابن جزي)  ١(
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؛ فيكون كفارة له كما لو اجلاين العفو كاالستيفاء من وعليه فاملعىن أن اهللا جعل
  . )١(اقتص منه

  . )٢(ذا القول بأنه مل يقم عليه دليل، فال معىن لهوتعقّب ابن العريب ه
  

هو القول األول الذي رجحه ابن جزي وعليه أكثر   -واهللا أعلم  –الراجح 
املفسرين؛ ملا قالوا، فإن من القواعد املقررة أن إعادة الضمري إىل مذكور أوىل من إعادته 

ان محله على املذكور إخراج لآلية عن نظمها إىل مقدر؛ إذ يف اإلعادة إىل املقدر مع إمك
  .)٣(دون موجب

أوىل من أن تكون  )نم(عائدة على  Q  ¶Pفألن تكون اهلاء يف قوله  : "قال الطربي
مكْن ذر مإذ الصدقة هي املكفرة ذنب  ؛إال باملعىن دون التصريح وأحرى ن مل جير له ذكر

فالواجب أن يكون سبيل هذه  ،ت غري هذهق عليه يف سائر الصدقاصاحبها دون املتصد
 . )٤("تسبيل غريها من الصدقا

                               
  .٢/٤٢: تفسري السمعاين: ينظر)  ١(
 .٢/١١٧: أحكام القرآن البن العريب  )٢(
 .٢/٥٩٣: ند املفسرينقواعد الترجيح ع: ينظر)  ٣(
  .٦/٣١٤: تفسري الطربي)  ٤(
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  معىنQ   YP .   
Q   Y  :قال اهللا تعاىل   X  W   V  U   T  S   R    Q      P  O

Z[   ̀  _   ̂  ]  \a  h   g  f  e   d  c  bi    l   k  j

n  mP ]٤٨: املائدة.[  
  

 يزذكر ابن ج/ منهما فقال األول حقولني يف املسألة، ورج :  
  . شاهداً :ابن عباس" 

  .  )١("مؤمتناً :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء يف املسألة على أقوال

  
  . شاهداً :أي

، ومقاتل بن سليمان، وأيب بكر السجستاين،  )٢(وهذا قول ابن عباس، والسدي
  . )٣(وغالم ثعلب، والنسفي، وابن التركماين، والسيوطي

  
  .مؤمتناً: أي

، وابن قتيبة، ومكي بن أيب طالب،  )٤(وبه قال ابن عباس، وسعيد بن جبري، وعكرمة
  . )٥(وابن اجلوزي

                               
 .٦/٣١٨: وقول ابن عباس أخرجه الطربي يف التفسري. ١/٢٣٤: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 . ٦/٣١٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
: ، تفسري النسفي٢١٠: ، ياقوتة الصراط٤٢١: ، نزهة القلوب١/٣٠٤: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٣(

  .١١٦: ، تفسري اجلاللني١/١٩٢: ، جة األريب١/٢٨٦
  .٤/١١٥٠: ، تفسري ابن أيب حامت٦/٣١٩: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(
 .١/١٤٢: ، تذكرة األريب٧٠: ، تفسري املشكل من غريب القرآن٣/٧٢٩: غريب احلديث: ينظر)  ٥(
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  .)١("القرآن أمني على كل كتاب قبله: "قال ابن عباس
  :ويف املسألة أقوال أخرى متقاربة

  . (٢)مصدقاً: فقال ابن زيد
  . )٣(سيداً: وقال ابن عباس

  .  )٤(قاضياً: وقيل
  . )٥(رقيباً على سائر الكتب؛ ألنه يشهد هلا بالصحة والثبات: وقال الزخمشري

  . )٦(حفيظاً: وقيل
  . )٧(عالياً ومرتفعاً: وقال القرطيب

  :ومجع عدد من املفسرين بني أكثر معىن
  .)٨(أميناً وشاهداً: فقال قتادة

  . )٩(مصدقاً ذه الكتب، وأميناً عليها: وقال احلسن
فهو حيكم مبا فيها مما مل ينسخه  ،املؤمتن ،احلاكم ،الشاهد :املهيمن: وقال ابن تيمية

  .)١٠(لبدويشهد بتصديق ما فيها مما مل ي ،اهللا

 
هذه األقوال وإن اختلفت ألفاظها فمعانيها متقاربة فهي صحيحة، ولذا مجع بعض 

                               
 .٦/٣١٩ :تفسري الطربي)  ١(
 .٦/٣٢٠ :تفسري الطربي)  ٢(
 .٤/١١٥٠: أيب حامت تفسري ابن)  ٣(
  .١/٦٨٤: ، معامل الترتيل١/٤١٩: حبر العلوم: ينظر)  ٤(
 .٢/١٤٥: ، وذكره الزجاج يف معاين القرآن قوالً يف املسألة١/٤٩٢: الكشاف  )٥(
 .٦/١٣٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٤٥: النكت والعيون: ينظر)  ٦(
  . ٥/١٢٣: قوالًوذكره ابن عاشور . ٦/١٣٦: اجلامع ألحكام القرآن)  ٧(
 .املرجع السابق)  ٨(
 .٤/١١٥٠ :تفسري ابن أيب حامت  )٩(
  .٢/٥٢: دقائق التفسري)  ١٠(
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أقوال ابن عباس، فالقرآن شاهد  يف قوله بني عدد منها، وعليه يحمل تعدد املفسرين
  .ورقيب ومؤمتن وحافظ وحاكم على ما قبله من الكتب

أنزلنا الكتاب الذي  : "وقد قرر كثري من املفسرين تقارب معانيها، فقال الطربي
 ،أمينا عليها ،عند اهللا عليها أا حق من وشهيداً ،للكتب قبله أنزلناه إليك يا حممد مصدقاً

 يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه ،هليمنة احلفظ واالرتقابوأصل ا ،حافظا هلا
وبنحو الذي قلنا يف ،  وهو عليه مهيمن ،فهو يهيمن هيمنة ،قد هيمن فالن عليه :وشهده

  . )١("إال أم اختلفت عبارام ذلك قال أهل التأويل
ويشهد قه القرآن يصدكتاب  عاين متقاربة، ومعىن الكل أن كلوامل : "وقال السمعاين

  .)٢("، وما ال فال بصدقه فهو كتاب اهللا
فإن اسم املهيمن يتضمن هذا  ؛وهذه األقوال كلها متقاربة املعىن : "وقال ابن كثري

  .)٣("فهو أمني وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله ،كله
وبين الشوكاين رمحه اهللا معىن كون القرآن مهيمناً على ما قبله من الكتب فقال بأن 

ملا خالفه  وناسخاً ،ملا فيها مما مل ينسخ ومقرراً ،بصحة الكتب املرتلة صار شاهداًالقرآن "
هلا لكونه املرجع ىف احملكم  وغالباً ،ملا فيها من أصول الشرائع وحافظاً ،عليها ورقيباً ،منها

على ما هو معمول به منها وما هو  عليها لكونه مشتمالً ومؤمتناً ،منها واملنسوخ
    .اهللا تعاىل أعلمو. )٤("متروك

                               
  .٦/٣١٧: تفسري الطربي)  ١(
 .٢/٤٣: تفسري السمعاين)  ٢(
، فقد ١/٦٨٤: ، معامل الترتيل١/٢٨٩: معاين القرآن للنحاس: وينظر. ٣/١٢٨: تفسري القرآن العظيم  )٣(

 .عىنقاال بتقارب امل
 .٢/٦١: فتح القدير)  ٤(
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  باألمة املقتصدة من أهل الكتاب يف اآليةاملراد.  
:  Q  :قال اهللا تعاىل    9   8   7   6   5   4  3  2   1   0  /  .

=  <  ;>  A  @  ?B    H  G  F  E   D  CP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .به من أسلم منهم كعبد اهللا بن سالم  ويراد ،أي معتدلة" 

  . )١("األنبياء املتقدمني عادمن مل ي :وقيل
  

  :الدراسة
  :املراد باألمة املقتصدة من أهل الكتاب يف اآليةاختلف املفسرون يف 

  
  .كعبد اهللا بن سالم أهل الكتاب من أسلم مناملراد 

ثعليب، والبغوي، والقرطيب، والبيضاوي، ، وابن أيب زمنني، وال )٢(وهذا قول جماهد
  . )٣(واخلازن، والسيوطي، وأيب السعود، والشوكاين، واأللوسي
  .)٤(وقال ابن عاشور بأم أهل الطاعة منهم قبل اإلسالم

 Q   ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶P : هو كقوله: قال ابن كثري

Qp    t وقوله عن أتباع عيسى ] ١٥٩: األعراف[   s  r   quv     x   w

yP] ٥(]٢٧: احلديد(.  
 

                               
 .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم الترتيل  ) ١(
  .٤/١١٧١: ، تفسري ابن أيب حامت٦/٣٦٣: تفسري الطربي: ينظر )  ٢(
    ، اجلامع ألحكام ١/٦٩٥: ، معامل الترتيل٤/٩٠: ، تفسري الثعليب٢/٣٧: تفسري ابن أيب زمنني: ينظر)  ٣(

   ، إرشاد العقل ١١٩: ، تفسري اجلاللني٢/٧٣: ، لباب التأويل٢/٣٤٧: ، أنوار الترتيل٦/١٥٦: القرآن 
  .٦/١٨٦: ، روح املعاين٢/٧٤: ، فتح القدير٢/٢٩٧: السليم 

 .٥/١٥٠: التحرير والتنوير: ينظر )  ٤(
 .٢/١٤٩: تفسري القرآن العظيم )  ٥(



 

 
 

 

 

  571 
 

  
  . )١(األنبياء عادمل ي نم: املراد

أي من أهل الكتاب طائفة مل يؤمنوا لكنهم مل يناصبوا األنبياء العداء مناصبة املتهتكني 
ووصفهم باالقتصاد نسيب، أي بالنسبة . طائفة مقتصدة يف العداء: ااهرين، فكأن املعىن

  . )٢( ااهرينللمفرطني
م مطائفة حاهلا أَ : "فقال >وإليه ذهب الزخمشري إال أنه جعله يف عداوة نبينا حممد 

  .)٣(وتبعه النسفي"  يف عداوة رسول اهللا 
   .وهو قريب من هذا القول.  )٤(أي طائفة حاهلا قصد يف العداوة

  . )٥(وتعقّبه الزجاج بأنه ال يسمى من كان على شيء من الكفر مقتصداً
 

هو القول األول؛ فإنه بعد أن ذم أهل الكتاب يف اآليات   -واهللا أعلم  –الراجح 
املتقدمة أنصفهم فبين أن منهم أمة معتدلة يف الدين بني الفسق والغلو، ومعتدلة كذلك يف 

بال  شأن األنبياء فلم يقولوا يف عيسى عليه السالم إال ما يليق به، فهو عبد اهللا ورسوله،
  .إفراط وال تفريط

وبعده  >وهذه األمة املقتصدة شاملة للمتقدمني من أهل الكتاب قبل بعثة نبينا حممد 
فإنه ال دليل على التخصيص ألحدمها، إال أن الذين بعد البعثة دخلوا يف اإلسالم كما 

دمني أُمروا يف كتبهم كعبد اهللا بن سالم وأصحابه والنجاشي وأصحابه، ومشول اآلية للمتق
  .)١(واملتأخرين هو ظاهر صنيع الطربي، وابن عطية

                               
: ، أنوار الترتيل٦/١٥٦: قرآن، اجلامع ألحكام ال٤/٢٤٦٩: ، تفسري الرازي٢/٢١٧: احملرر الوجيز: ينظر ) ١(

  .٣/٥٣٨: ، البحر احمليط٢/٣٤٧
 ،٢/٣٤٧: ، أنوار الترتيل٦/١٥٦: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢١٧: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٢/١٥٥: ، وذكر هذا القول الزجاج يف معاين القرآن١/٢٩٢: ، تفسري النسفي١/٥٠٥: الكشاف)  ٣(
 ).أمم: ( الصحاح: ينظر. ، يقال أمه إذا قصدهالقصد: اَألم بفتح اهلمزة)  ٤(
 .٢/١٥٥: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )٥(
 .٢/٢١٧: ، احملرر الوجيز٦/٣٦٣: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
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أما القول الثاين فبعيد ملا قال الزجاج، ولآليات اليت استدل ا ابن كثري فإا موضحة 
Q  G  F  E  :هلذه اآلية، وألن اهللا عقّب فقال    D   CP  فمفهومه أن الطائفة املقتصدة

 .حمسنة يف عملها
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  مع جوابه يف قوله وجه ارتباط الشرطQX  W  V  U    T  SP .   
Q  Q  P   O  N :قال اهللا تعاىل   M   L  K  JR  X  W   V   U    T  SY    Z

]  \    [^    e   d   c  b  a  ̀   _P.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
   :الشرط مع جوابه قوالن ويف ارتباط هذا ،هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ" 

 عتدوصار ما بلغت ال ي ،فكأنك مل تبلغ شيئاً أن املعىن إن تركت منه شيئاً :أحدمها
  .إن مل تستوف التبليغ على الكمال  :فمعىن إن مل تفعل ،به

ووضع السبب  ،غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاأن املعىن إن مل تبلِّ :واآلخر
  . )١("موضع املسبب

  

  :راسةالد
جواب الشرط ال بد أن يكون مغايراً للشرط لتحصل الفائدة، ومىت اتحدا اختل 

إن أتى زيد فقد : كُل من هذا الطعام فإن مل تأكل فما أكلته، أو قلت: الكالم، فلو قلت
زفما وجه قوله )٢(جاء، مل جي ،QX  W   V  U    T  SP ؟.  

  :اختلف يف اجلواب عن ذلك على أقوال
  

  .به عتدوصار ما بلغت ال ي ،فكأنك مل تبلغ شيئاً أن املعىن إن تركت منه شيئاً
، وممن قال به السمرقندي،  والثعليب، والراغب األصفهاين، )٣(وهو قول اجلمهور

  . )٤(وابن عطية، واخلازن، والسيوطي، وأبو السعود
                               

 .، رجح األول حيث قدمه يف الذكر كما بين ذلك يف مقدمة كتابه١/٢٣٨: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٤/٩٢: ، تفسري الثعليب٤/٣٤٩: ، الدر املصون٣/٥٣٩: احمليط البحر: ينظر)  ٢(
   .٤/٢٤٧١: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(
: ، احملرر الوجيز٧٠: ، املفردات يف غريب القرآن٤/٩٢: ، تفسري الثعليب١/٤٢٨: حبر العلوم: ينظر)  ٤(

 .٢/٢٩٨: ، إرشاد العقل السليم١١٩: ، تفسري اجلاللني٢/٧٤: لباب التأويل، ٢/٢١٨
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ن ببعض الشريعة كان وذلك كما أن من جحد آية صار جاحداً للجميع، ومن مل يؤم
Q      Q : كمن مل يؤمن ا كلها، قال تعاىل   P  O   N   M  L

 [     Z  Y   X  W   V   U   T  S  RP ]كتمان وألن   ]١٥١ – ١٥٠: النساء
فإن غرض الدعوة ينتقض  ؛ركان الصالةأى منها كترك بعض ها إضاعة ملا أدبعض

  .)١(بذلك
إنه ترك الكل : لبعض وترك البعض لو قيلمن أتى باألن وضعف الرازي هذا القول 

إن مقدار اجلرم يف ترك البعض مثل مقدار اجلرم يف ترك : ولو قيل أيضاً ،لكان كذباً
  . )٢(فهو أيضاً حمال ممتنع ،الكل 

  
ووضع السبب  كلها، غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهامل تبلِّ أن املعىن إن

  .موضع املسبب
شري وجهاً حمتمالً يف اآلية ، وذكره أبو حيان والسمني احلليب وأبو ذكره الزخم

  .)٣(السعود قوالً يف اآلية
  .ووصفه مع األول السمني احلليب بأما أسد األقوال

   
قد بلغ  هومعناه أن شعر ،وشعري شعري فالنأنا : أنه كما إذا افتخر الشاعر فقال

غاية اليت ال ميكن فقد انتهى مدحه إىل ال هىت قيل فيه إنه شعريث محبال والفصاحة يف الكم
 فإن مل تبلغ: هنااه لكيد املبالغة التامة من هذا الوجه، فكذ، فهذا الكالم يفأن يزاد عليها

  .تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد رسالته فما بلغت رسالته،
  . )٤(وهو قول الرازي

                               
  .٢/٢٩٨: ، إرشاد العقل السليم١/٥٠٦: ، الكشاف١/٤٢٨: حبر العلوم: ينظر)  ١(
 .٤/٢٤٧١: تفسري الرازي)  ٢(
: ، إرشاد العقل السليم٤/٣٤٩: ، الدر املصون٣/٥٣٩: ، البحر احمليط١/٥٠٦: الكشاف: ينظر) ٣(

٢/٢٩٨. 
 .٤/٢٤٧١: تفسري الرازي: ينظر)  ٤(
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مها القوالن األوالن، ومها متقاربان متالزمان؛ فإنه إذا   - واهللا أعلم  –الراجح    

إن مل  : "صار مبرتلة من مل يبلّغ شيئاً فله حكمه يف العقاب، وقد مجع بينهما البغوي بقوله
أي جرمك يف ترك تبليغ البعض كجرمك يف  ،ع وتركت بعضه فما بلغت شيئاًيتبلغ اجلم

  . )١("ترك تبليغ الكل
لرازي فيجاب عنه بأم مل يقولوا بأنه مل يبلغ شيئاً؛ بل قالوا هو أما ما اعترض به ا

مبرتلة من مل يبلّغ شيئاً، ففي هذه احلالة يكون بلّغ واقعاً، لكن حكمه حكم من مل يبلّغ 
شيئاً إذا ترك شيئاً مل يبلغه، وهللا أن يرتب األحكام والعقوبات على ما يشاء ال راد ألمره 

  .العزيز احلكيم وال معقّب حلكمه فهو
على الذنب اليسري العذاب  برتلله تعاىل أن يف ذلك ال استحالة يف: قال أبو حيان

Q  Â    Á  À : ، ويؤاخذ بالذنب احلقري ، وله تعاىل أن يعفو عن الذنب العظيمالعظيم

   Å  Ä   ÃP ]٢( ]٢٣: األنبياء(  .  
يدركوا فالواجب التسليم،  واهللا يفعل ذلك حلكمة عظيمة قد يدركها البشر وقد ال

وترتيب هذا احلكم الشديد يف هذا املوطن ظاهر؛ فإنه الرسول واملبلّغ عن رب العاملني، 
فلو ترك شيئاً مل يبلّغه ألفضى إىل الشك والريبة فيما بلّغ، ولقال من شاء كما شاء 

  .بدعوى أنه مما كتمه الرسول ومل يبلّغه ففسدت الشريعة
وليس حكمهم كحكم سائر الناس  ،األنبياء وتكليفام أشدحكم : "قال الراغب

٣("وآخر سيئاً صاحلاً تجاىف عنهم إذا خلطوا عمالًالذين ي(  .  
 

                               
 . ٦/٣٦٥: تفسري الطربي: ينظر. ، وبه تشعر عبارة ابن جرير الطربي١/٦٩٦: معامل الترتيل)  ١(
  .٢/٢٢٥: الربهان يف علوم القرآن: ، وينظر٣/٥٣٩: البحر احمليط)  ٢(
 .٧٠: املفردات يف غريب القرآن)  ٣(
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 وأُ ×املراد بقوله تعاىل عن عيسىه مQ³  ²  ±P .  
®  Q  :قال اهللا تعاىل   ¬    «   ª   ©   ¨   §     ¦   ¥  ¤   £   ¢

°̄  ³  ²  ±´   º  ¹   ̧  ¶   µ     ½   ¼  »
  ¿  ¾P.  

  
 يزح /ذكر ابن جوتعقّب الثاين األول قولني يف املسألة، فرج:  

استدالل على أما ليسا بإهلني الحتياجهما إىل الغذاء الذي ال حيتاج إليه إال  :األول
حمدث مومن كان كذلك فليس بإله ،رفتق.  

رورة تدعو إىل إخراج اللفظ عن وال ض ،]عبارة عن االحتياج إىل الغائط[ أنه :الثاين
  .)١(ألن احلجة قائمة بالوجهني ؛ظاهره
  

  :الدراسة
  

  .ستدالل على أما ليسا بإهلني الحتياجهما إىل الغذاءاملراد اال
وهو قول الطربي، والسمعاين، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والقرطيب، 

  .وغريهم )٢(والبيضاوي، وابن عاشور
 فليس بإله؛من كان كذلك على ظاهره، فهما حمتاجان إىل الطعام كغريمها، وفاللفظ 

والعاجز ال يكون  ،دليل واضح على عجزه ذلكويف  ،ألن احملتاج إىل الغذاء قوامه بغريه

                               
ب، -٤٧: ل) أ(، وما بني املعقوفني تصحيح من خمطوطة ١/٢٤٠: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ١(

  .ب- ١٤٢: ل): ب( وخمطوطة
: ، احملرر الوجيز١/٦٩٩: ، معامل الترتيل٢/٥٦: ، تفسري السمعاين٦/٢٧٣: تفسري الطربي: ينظر  )٢(

، التحرير ٢/٣٥٤: أنوار الترتيل، ٦/١٦٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٤٨٢: ، تفسري الرازي٢/٢٢٢
 .٥/١٧٥: والتنوير
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  .)١(ال رباً إال مربوباً
   

±  Qائط، فقوله يسا بإهلني الحتياجهما إىل الغستدالل على أما لاملراد اال

³  ²P كناية عن الغائط.  
  .)٢(وبه قال ابن قتيبة، والثعليب، والزركشي

كما يكنى عن اجلماع بالغشيان وما  فكنى بأكل الطعام عن عاقبته وما يصري إليه،
  . )٣(أشبهه

  : )٤(وضعف هذا القول من وجهني
اجة بنا إىل ح ، فأين أقوى الدالئل على أنه ليس بإلهمأن احلاجة إىل الطعام  :األول

ألن احلجة  ؛ال ضرورة تدعو إىل إخراج اللفظ عن ظاهره، فجعله كناية عن شيء آخر
  .قائمة بالوجهني

، فإن أهل اجلنة يأكلون وال ليس كل من أكل أحدث وألنه: قال الرازي :الثاين
  .حيدثون

 
ا كان الراجح هو القول األول الذي رجحه ابن جزي لقوة ما قالوا؛ فإنه إذ
أكل  –االستدالل على بطالن ما اعتقدوه من ألوهية عيسى قائماً بأي من الوجهني 

  .فاألصل أن حيمل الكالم على ظاهره، فال حاجة تدعو جلعله كناية –الطعام والغائط 
وال ضرورة تدفع إليه حىت يقصد  ،وهذا قول بشع: " قال ابن عطية عن القول الثاين

                               
 .٦/٢٧٣: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
  .٢/٣٠٤: ، الربهان يف علوم القرآن٤/٩٦: ، تفسري الثعليب١/١٤٤: لقرطنيا: ينظر)  ٢(
 .١/٢٩٩: ، معاين القرآن للنحاس١/١٤٤: القرطني: ينظر)  ٣(
: ، البحر احمليط١/٢٤٠: ، التسهيل لعلوم الترتيل٤/٢٤٨٢: ، تفسري الرازي٢/٢٢٢: احملرر الوجيز: ينظر)  ٤(

٣/٥٤٥. 
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ل وال حمالة أن الناظر إذا تأم ،ا هي عبارة عن االحتياج إىل التغذيوإمن ،هذا املعىن بالذكر
  .، واهللا أعلم )١("بذهنه لواحق التغذي وجد ذلك وغريه

                               
 .٢/٢٢٢: احملرر الوجيز)  ١(
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 هي أهل الكتاب يف اآليةعن اتباع أهوائهم املراد بالقوم الذين ن.    
,  Q  :قال اهللا تعاىل   +  *   )  (  '  &   %  $  #  "  !

0  /  .  -    8  7  6   5  4  3   2  1P.  
  

 يزح /ذكر ابن جبعد أن ذكر بأن  منهما، فقال األول قولني يف املسألة، ورج
  :اخلطاب يف اآلية للنصارى

من  وأضلوا كثرياً ،كانوا على ضالل يف عيسى ،هم أئمتهم يف دين النصرانية :قيل" 
  . مث ضلوا بكفرهم مبحمد  ،الناس

  .هم اليهود  :وقيل
أال ترى قوله  ،أحدمها أن الضالل وصف الزم للنصارى :لوجهني واألول أرجح

  .  Q C  BPتعاىل 
أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من اخلالف  :واآلخر

 . )١("والشقاق
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
 ،من الناس وأضلوا كثرياً ،انوا على ضالل يف عيسىك ،هم أئمتهم يف دين النصرانية

  . مث ضلوا بكفرهم مبحمد 
  . )٢(وهو قول الزخمشري، وظاهر كالم ابن كثري

  .ورجحه ابن جزي واستدل له مبا سبق من أن الضالل وصف الزم للنصارى
واخلطاب على هذا القول للنصارى، ويشهد له أن السياق قبلها يف احلديث عن 

                               
 .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٣/١٥٩: ، تفسري القرآن العظيم١/٥١١: الكشاف: ينظر)  ٢(
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  . ×ارى، وبيان غلوهم يف عيسى النص
.  )١(من غري داعية له Q    #  "Pوتعقّبه أبو حيان بأنه ختصيص لعموم  

  
  .هم اليهود

، وبذكر قول جماهد )٣(، والطربي، وابن أيب زمنني، والثعاليب )٢(وهذا قول جماهد
  . )٤(اكتفى النحاس

ال تغلوا أيها النصارى يف عيسى : عىنأيضاً للنصارى، وامل واخلطاب على هذا القول
  . )٥(فتجعلونه إهلاً، وال تتبعوا أهواء اليهود وقوهلم بأنه كذاب، ونسبته إىل الزىن

أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من اخلالف وتعقّبه ابن جزي ب
  .والشقاق

هم اليهود، واملعىن ال  وذكر ابن عطية بأن القوم الذين نهي النصارى عن اتباعهم
والذي : تتبعوا األهواء كما اتبعتها اليهود، أي ال تسلكوا طريقتهم يف اتباع اهلوى، قال

هم بالضد  ، بلدعا إىل هذا التأويل أن النصارى يف غلوهم ليسوا على هوى بين إسرائيل
ومه على عوج فاآلية مبرتلة قولك ملن تل ،وإمنا اجتمعوا يف اتباع نوع اهلوى ،يف األقوال

  . )٦(متثله بآخر قد اعوج نوعا آخر من االعوجاج وإن اختلفت نوازله ،هذه طريقة فالن
   

  .ال تتبعوا أسالفكم ورؤساءكم يف الضالل: اخلطاب لليهود والنصارى، واملعىن
وبه قال كثري من املفسرين كالواحدي، والبغوي، والقرطيب، والبيضاوي، والنسفي، 

                               
 .٣/٥٤٦: البحر احمليط: ينظر)  ١(

  .٦/٣٧٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٠٩: ، تفسري الثعاليب٢/٤١: ، تفسري ابن أيب زمنني٦/٣٧٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

 .١/٣٠٠: آن للنحاسمعاين القر: ينظر)  ٤(

 .٦/٣٧٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

 .٢/٢٢٣: احملرر الوجيز)  ٦(
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، وهو ظاهر  )١(زن، وأيب حيان، والسيوطي، والشوكاين، واأللوسي، وابن عاشورواخلا
  . )٢(كالم الرازي، وأيب السعود

  

 
  هو القول األخري، فإن األصل محل اخلطاب يف قوله  -واهللا أعلم  –الراجح 

Q  #  "P   على العموم؛ إذ ال دليل على ختصيص النصارى به، وسباق اآلية
 احلديث عن النصارى فإنه مسبوق أيضاً باحلديث عن اليهود فإن اهللا تعاىل وإن كان يف

خاطب جمموع  مث ،النصارى اليهود، مث تكلم ثانياً على أباطيل تكلم أوالً على أباطيل
  . )٣(الفريقني ذا اخلطاب

فاملعىن ال تتبعوا أسالفكم ورؤساءكم يف الضالل، فإم قد ضلوا أوالً، وأضلوا من 
، فهم ضالون  >هم وأطاعهم ثانياً، مث متادوا يف غيهم وضالهلم بعد بعثة النيب حممد اتبع

  .مضلون
من أنه  وال حاجة إلخراج الكالم عن ظاهره : "يف نقد القولني األولني قال أبو حيان

هم  Q    -  ,  +  *P: وأن قوله ،د والنصارىاليهو: نداء ألهل الكتاب طائفيت
Q  Î: يعتذر أنه على دين أبيه وطريقته، كما قالوا عن احلق كثرياً ما فإن الزائغ ؛أسالفهم

 Ò  Ñ   Ð   ÏP ]وكان يف تنكري قوم حتقري فنهوا عن اتباع أسالفهم ]٢٢: الزخرف ،
  . )٤("هلم

أن الضالل وصف الزم للنصارى، صحيح لكنه ليس خاصاً وما قال ابن جزي من 

                               
: ، أنوار الترتيل٦/١٦٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٧٠٠: ، معامل الترتيل١/٣٣٠: الوجيز: ينظر) ١(

: ، تفسري اجلاللني٣/٥٤٧: ، البحر احمليط٢/٧٨: ، لباب التأويل١/٢٩٦: ، تفسري النسفي٢/٣٥٥
 .٥/١٧٨: ، التحرير والتنوير٦/٢١٠: ، روح املعاين٢/٨٢: ، فتح القدير١٢١

  . ٢/٣٠٧: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٤٨٣: تفسري الرازي: ينظر)  ٢(
 .شيئاً حول اآلية" التعريف واإلعالم فيما أم يف القرآن من األمساء واألعالم"ومل يذكر السهيلي يف       

 .٤/٢٤٨٣: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(
 .٣/٥٤٧: البحر احمليط)  ٤(
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  هم من أهل الكفر والضالل كما قال تعاىل عليهم وعلى غري يف القرآن؛ بل يطلق م

Q     h  g  f   e  d   c  bP ]وقال] ١١٦: النساء : Q   v   u   t     s     r  q

    }  |  {  z  y  x  wP ]وحكى عن إبراهيم عليه السالم أنه ] ٩٤ – ٩٢: الواقعة
 .آليات، واهللا تعاىل أعلموغريها من ا] ٨٦: الشعراء[ Q    3  2          1      0     /  .Pقال 
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 ببين إسرائيل الذين املراد Q]  \  [P  يف اآلية.  
[Q  :قال اهللا تعاىل   \   [    Z   Y  X^    b   a   `   _

   l  k  j   i   h   g  f  e   d   cP.  
  

 يزح /ذكر ابن جثاين فقالال قولني يف املسألة، ورج :  
  .إن أراد أسالفهم فالرؤية بالقلب " 

  . )١("فهي رؤية عني ،وهو األظهر  <وإن أراد املعاصرين للنيب 
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .املراد اإلخبار بأن كثرياً من أسالف بين إسرائيل يتولون الذين كفروا

  .  )٢(ذكره وجهاً حمتمالً يف اآلية ابن عطية، وأبو حيان، والسمني احلليب، والثعاليب
  .والرؤية بالقلب <واخلطاب للنيب 
  

من بين اسرائيل، كثري منهم يتولون مشركي قريش    <للنيب وناملعاصراملراد 
  .وغريهم

وبه قال مقاتل بن سليمان، وابن أيب زمنني، والثعليب، والواحدي، والرازي، 
وكاين، واأللوسي، والبيضاوي، واخلازن، والنيسابوري، والسيوطي، وأبو السعود، والش

  .فالرؤية هنا بصرية.  )١(وابن عاشور
                               

  .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .٢/٤١٠: ، تفسري الثعاليب٤/٣٨٧: ، الدر املصون٣/٥٤٩: ، البحر احمليط٢/٢٢٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
تفسري ، الوجيز يف ٤/٩٧: ، تفسري ابن أيب زمنني، تفسري الثعليب١/٣١٥: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ١(

 ،٢/٧٩: ، لباب التأويل٢/٣٥٦: ، أنوار الترتيل٤/٢٤٨٥: ، تفسري الرازي١/٣٢١: الكتاب العزيز
= ، فتح٢/٣٠٨: ، إرشاد العقل السليم١٢١: ، تفسري اجلاللني٢/٦٢٥: غرائب القرآن ورغائب الفرقان
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Q  È  Ç هو القول الثاين الذي رجحه ابن جزي، فهذه اآلية كقوله تعاىل الراجح   

  Õ        Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð   Ï  Î   Í   Ì   Ë  Ê   É
    Ú  Ù   Ø   ×   ÖP ]يف املعاصرين منهم   - آية النساء  -وهي   )١(]٥١: النساء

  .، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، واهللا تعاىل أعلم)٢( >للنيب 

                                                                                          
ور قال بأا يف ، إال أن ابن عاش٥/١٨٢: ، التحرير والتنوير٦/٢١٣: ، روح املعاين٢/٨٣: القدير =

 .املنافقني من يهود املدينة
 .٥/١٨٢: ، التحرير والتنوير٢/٦٢٥: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر)  ١(
 .٢/٦٥: ، زاد املسري٥/١٦١: تفسري الطربي: ينظر  )٢(
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  معىنQ Î   ÍP  .  
®Q  :قال اهللا تعاىل   ¬   «   ª  ©  ¨   §  ¦   ¥  ¤   £¯   

¾  ½  ¼             »  º  ¹   ̧   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °¿    Á   À

Å  Ä    Ã  ÂÆ  Ë  Ê   É         È   ÇÌ  Î   ÍÏ   Ñ           Ð     Ó   Ò
   ×  Ö   Õ  ÔP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال األول ثالثة أقوال يف املسألة، ورج:  
 "وا نثوا فيها وال حتأي احفظوها فرب.  

  . روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت :وقيل
  . )١("ا ال تنسوها اوناًاحفظوها أ :وقيل

  

  :الدراسة
  :أقوالاختلف املفسرون يف املسألة على 

  
  .وا نثوا فيها وال حتاحفظوها فرب: أي

  . )٢(وهو قول السمعاين، والبغوي، والزخمشري، والسيوطي، وابن عاشور
  .)٣(وذلك ألن يف الرب ا تعظيماً السم اهللا تعاىل

 >بأن ال يكون احللف على شيء احلنثُ فيه أفضل، لقول النيب  )٤(وقيده أكثرهم

                               
 .١/٢٤٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

، ١٢٢: ،  تفسري اجلاللني١/٥١٧: لكشاف، ا١/٧٠٩: ، معامل الترتيل٢/٦١: تفسري السمعاين: ينظر)  ٢(
 .٥/١٩٤: التحرير والتنوير

  .٥/١٩٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٣(

،  تفسري ٤/٢٤٩٧: ، تفسري الرازي٢/١٣٨: ، أحكام القرآن البن العريب١/٧٠٩: معامل الترتيل: ينظر)  ٤(
  .٥/١٩٤: ، التحرير والتنوير١٢٢: اجلاللني



 

 
 

 

 

  586 
 

الذي هو  وائْتفْت على يمنيٍ فَرأَيت غَيرها خيرا منها فَكَفِّر عن يمينِك وإذا حلَ"
ري١("خ(.  

  
  .روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت: أي

  . )٢(وبه قال اجلصاص، والقرطيب
   

  . )٣(ا ال تنسوها اوناًاحفظوها أ
  . )٤("فليكفر ميينه إذا حنث ،م الرجل ما حلف عليهليعل: "قال السمرقندي
   

  .احفظوها بأال تكثروا منها
  . )٥(وهو قول أيب السعود، واخلازن

  .Q     Ë  ÊPوبه يشعر قوله : قال أبو السعود
م به والغرض صون املقس ،ونوها وال تبتذلوهاص: ففيه النهي عن كثرة احللف، واملعىن

°  ± Qال اهللا تعاىل ـولذا ق ،مر مذمومأكثرة احللف فعن االبتذال    ¯   ®   ¬P 
  .)٦(ف عنوان األوصاف املذمومةفجعل احلالّ ]١٠: القلم[

وهو قريب من هذا . )٧(احفظوها فال حتلفوا فتتوجه عليكم هذه التكليفات: وقيل

                               
: ومسلم) ٦٢٤٨رقم ( ٦/٢٤٤٣: أخرجه البخاري: عبد الرمحن بن مسرةمتفق عليه من حديث ) ١(

  ).١٦٥٢رقم ( ٣/١٢٧٣
  .٦/١٨٤: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٥٧١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
: ، واأللوسي٣/١١: ، والقمي النيسابوري٤/١٥: ، وأبو حيان١/٥١٧: ذكره قوالً يف اآلية الزخمشري)  ٣(

٧/١٥. 
 .١/٤٣٨: حبر العلوم: ينظر)  ٤(
 .٢/٨٨: ، لباب التأويل٢/٣١٦: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٥(
  .٢/٨٨: لباب التأويل: ، وينظر ) حفظ: مادة(املغرب يف ترتيب املعرب : ينظر)  ٦(
 .٢/١٣٨: أحكام القرآن البن العريب: ينظر. ذكره ابن العريب وجهاً صحيحاً يف اآلية  )٧(
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  .القول، ولعل املراد عدم اإلكثار من احللف ال ترك احللف
   

  .ال تعمدوا األميان الكاذبة: أي
  . )٢(، ومقاتل بن سليمان )١(وبه قال سعيد بن جبري

عوا الكفارة فيها مبا وصفته صنمث ت احفظوا أميانكم أن حتنثوا فيها: وقال الطربي
  .)٣(لكم

  . )٤(وكالمه حيتمل القول األول والثاين
  

ها؛ إال أن القول األول يقيد مبا األقوال كلها صحيحة فاللفظ يشملها وال تعارض بين
قاله بعض العلماء أن ال يكون احللف على شيء احلنثُ فيه أفضل كما دلت عليه السنة، 

  .فحينئذ ال يكون حفظها والرب ا مأموراً به
فال احفظوا أميانكم : "ولذا مجع بعض املفسرين بني أكثر من قول، فقال الواحدي

  . )٥("واحفظوها عن احلنث ،حتلفوا
، ، وعن كثرة األمياناحفظوا أميانكم عن احللف باهللا كاذباً: " وقال السعدي

فتمام احلفظ أن يفعل  ؛، إال إذا كان احلنث خرياًاحفظوها إذا حلفتم عن احلنث فيهاو
  . )٦("لذلك اخلري ه عرضةًوال يكون ميين اخلري

ن احلفظ صحيح على والكل على هذا م: "وقال ابن العريب بعد أن أورد ثالثة أقوال
  .واهللا تعاىل أعلم. )٧("وجهه املذكور

                               
 .٤/١١٩٥: بن أيب حامتتفسري ا: ينظر  )١(
 .١/٣١٩: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(
 .٧/٤٠: تفسري الطربي  )٣(
 .٣/١٧٧: تفسري القرآن العظيم: ينظر. ومحله ابن كثري على الثاين)  ٤(
 .على عدم اإلكثار من احللف" فال حتلفوا"ل قوله وحيم،١/٣٣٤: يف تفسري الكتاب العزيز الوجيز: ينظر  )٥(
 .١/٤٤٣: تفسري السعدي)  ٦(
، ذكر القول األول وقيده مبا سبق، والقول الثاين، والرابع باللفظ ٢/١٣٨: أحكام القرآن البن العريب)  ٧(

 .الذي أوردته عنه
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  املراد بقولهQjP.   
Q  a  :قال اهللا تعاىل    ̀  _  ^  ]   \  [   Z  Y   X  W  V

j  i   h   g   f   e   d   c  bk    o     n    m  lP.  
  

 يزح /ذكر ابن جلثاين منهما فقالا قولني يف املسألة، ورج :  
وهذا  ،وهو املراقبة ،أو اإلحسان يف طاعة اهللا ،ن يريد اإلحسان إىل الناسحيتمل أ" 

  . )١("يةولذلك ذكره يف املرة الثالثة وهي الغا ،ألنه درجة فوق التقوى ؛رجحأ
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املراد باإلحسان يف اآلية

  
  .اإلحسان إىل الناس: املراد

  . )٢(نسفيوهو قول اجلصاص، وال
  . )٣( وذكره الزخمشري، والقامسي وجهاً حمتمالً يف اآلية

  
  .اإلحسان يف طاعة اهللا: املراد

، ومقاتل بن سليمان، والطربي، والسمرقندي،  )٤(وهذا قول ابن عباس، وقتادة
  .)٥(واخلازن، وأيب حيان، والبقاعي، والسيوطي
حسان يف طاعة اهللا، فقال الطربي بأنه التقرب وحدد بعض هؤالء املفسرين املراد باإل

                               
  .١/٢٤٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .١/٣٠١: ، تفسري النسفي٢/٥٨٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
  .٤/٢٥١: حماسن التأويل، ١/٥١٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .٤/١٢٠٢: ، تفسري ابن أيب حامت٧/٤٧: تفسري الطربي: ينظر  )٤(
: لباب التأويل، ١/٤٣٩: حبر العلوم، ٧/٤٥: ، تفسري الطربي١/٣٢١: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(

 .١٢٣: ، تفسري اجلاللني٢/٥٣٩: ، نظم الدرر٤/١٩: ، البحر احمليط٢/٩١
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  .  )١(إىل اهللا بنوافل الطاعات
وقال ابن جزي، وأبو حيان، والبقاعي بأنه املذكور يف حديث جربيل املشهور عندما 

تراه فإنه  مل تكن فَإِنَّ ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه : "عن اإلحسان، فقال <سأل النيب 
  . )٣(يةولذلك ذكره يف املرة الثالثة وهي الغا، وهو درجة فوق التقوى، )٢("كيرا

 
ال تعارض بني القولني، فالقول الثاين يشمل األول، ولذلك مجع بينهما بعض 

  .  )٤("وال مانع من احلمل على اجلميع: "املفسرين، فقال القامسي
ه فإن أن تعبد اهللا كأنك ترا: ( ولهان بقساإلح  <وقد فسر النيب: "وقال ابن عاشور
 Q g Pوهذا يتضمن اإلميان ال حمالة فلذلك استغين عن إعادة  )مل تكن تراه فإنه يراك

، ألنّ منه اإلحسانَ إىل املسلمني، وهو زائد على التقوى QjPويشمل فعل  ،هنا
، )٥("Qm  l     nP :مرضاة اهللا،ولذلك ذيله بقوله إحساناً غري واجب وهو مما يجلب

  .واهللا تعاىل أعلم

                               
 .٧/٤٥: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 ).٨رقم (  ١/٣٧: أخرجه مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  ٢(
 .٢/٥٣٩: ، نظم الدرر٤/١٩: ، البحر احمليط١/٢٤٣: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٣(
 .٤/٢٥١: حماسن التأويل)  ٤(
 .٥/٢٠٦: التحرير والتنوير)  ٥(
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  مرجع اسم اإلشارة يف قولهQ Î  Í  Ì  Ë P  .  
Q²  :قال اهللا تعاىل   ±   °   ¯   ®   ¬  «  ª³    »   º   ¹   ¸   ¶  µ   ´

  Î   Í  Ì   Ë   Ê   É       È   Ç  Æ   Å   Ä   Ã   Â  Á  À  ¿      ¾   ½  ¼
Ñ  Ð  ÏÒ  Ö   Õ   Ô  Ó×  Ü   Û  Ú   Ù   ØÝ  ß   Þ     â  á  àP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
أو إىل  ،وهو أحسن ألنه أقرب ،أن تكون إىل الطعام Q   ÍPـ حتتمل اإلشارة ب" 
  . )١("الصيد
  

   :الدراسة
  

  .أو عدل الطعام صياماً: اإلشارة إىل الطعام، أي
، والزخمشري، وابن الفرس، والعز بن عبد السالم،  )٢(وهذا قول ابن عباس، وعطاء

والبيضاوي، وأيب حيان، والسيوطي، واأللوسي، والقامسي، والسعدي، وابن عاشور، 
  .)٣(والشنقيطي

، قال أبو )٤(وعلّل له ابن الفَرس وابن جزي وأبو حيان بأن الطعام أقرب مذكور إليه
  ".ىل أقرب مذكور وهو الطعامإشارة إ Q   ÍPاألظهر أن يكون : " حيان

  
  .أو عدل الصيد صياماً: اإلشارة إىل الصيد املقتول، أي

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 .٧/٦٩: ، تفسري الطربي٤/٣٩٧: مصنف عبد الرزاق: ينظر  )٢(

، ١/٤١٢: ، تفسري العز بن عبد السالم٢/٥١٠: ، أحكام القرآن البن الفََرس١/٥٢٢: الكشاف: ينظر)  ٣(
، تفسري ٤/٢٥٧: حماسن التأويل، ١٢٣: ، تفسري اجلاللني٤/٢٤: ، البحر احمليط٢/٣٦٨: أنوار الترتيل

 .٤٧٠، ١/٤٤٤: ، أضواء البيان٥/٢١٧: رير والتنوير، التح١/٤٤٧: السعدي

 .تفاسريهم يف املواضع السابقة: ينظر)  ٤(
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  . )١(وهو قول الطربي، وابن حزم
  .)٢(وذكره ابن عطية وابن الفرس وجهاً حمتمالً يف اآلية

  .  )٣("وجوزوا أن يكون ذلك إشارة إىل الصيد املقتول: " قال أبو حيان
يف اللسان العريب للبعيد، وأبعد مذكور ) ذلك: (حزم بأن اسم اإلشارةوعلّل له ابن 

  . )٤(هنا هو الصيد
 

  :القوالن حمتمالن، ولكل منهما ما يؤيده
  .أقرب مذكورفالقول األول يؤيده أنه 

والقول الثاين يؤيده ما ذكر ابن حزم، وأن املتحدث عنه يف اآلية هو الصيد؛ فجعل 
  .ىل من صرفها لغريه عند االحتمالاإلشارة له أو

  .ومل يتبني يل أي القولني أرجح، واهللا تعاىل أعلم

                               
 .٧/٢٢٠: ، احمللى٧/٦٨: تفسري الطربي: ينظر)  ١(
 .٢/٥١٠: ، أحكام القرآن البن الفََرس٢/٢٤٠: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٤: البحر احمليط)  ٣(
 .٧/٢٢٠: احمللى: ينظر)  ٤(
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QC  :قال اهللا تعاىل   B   A    @   ?  >   =  <   ;   :   9D  

  U   T  S    R   Q   P  O  N   M   L  K  J   I  H  G     F  EP.  
  

  ةبقوله تعاىل عن الكعباملراد: Q    ?  > P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .يقوم للناس باألمن واملنافع  أي أمراً" 

  . )١("موضع قيام باملناسك :وقيل
  

  :الدراسة
  :)٢(اختلف املفسرون يف املسألة على أقوال

  
  .يقوم للناس باألمن واملنافع  أمراً :أي
  . )٣(قال ابن عطية، وابن الفرس، والقرطيب وبه

  
  .موضع قيام باملناسك: أي

  .)٤(ذكره قوالً يف اآلية الزجاج، والنحاس، واملاوردي، وابن عطية، والقرطيب
   

  .تقوم بأمر من توجه إليها فيكون آمناً: أي 
                               

  .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم الترتيل ) ١(
، ٤١٧: املفردات يف غريب القرآن: ينظر. وهو ما يستقيم به األمر ويصلح ويثبت: القوام والقيام واحد)  ٢(

 .٤/٢٥١٦: تفسري الرازي
  .٦/٢٠٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٥٢٦: ، أحكام القرآن البن الفََرس٢/٢٤٣: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
: ، النكت والعيون١/٣٠٨: ، معاين القرآن للنحاس٢/١٧٠: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: رينظ)  ٤(

 .٦/٢٠٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٤٢: ، احملرر الوجيز٢/٧٠
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ومقاتل بن سليمان، ، )١(وهذا قول ابن عباس، وقتادة، وابن شهاب الزهري
  . )٢(والنحاس، والسمرقندي
   

  .قياماً لدينهم: أي
  .)٣("ما نوظروا واحداً والذي نفسي بيده لو تركوه عاماً ،قيام دينهم:" قال ابن عباس
  . )٤("ال يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة: "وقال احلسن

  . )٦("عصمة للناس: "، وقال أيضاً  )٥("مصالحاً لدينه: " وقال سعيد بن جبري
   

  . قواماً هلم يف أمر دينهم ودنياهم
وبه قال كثري من املفسرين كالثعليب، والراغب األصفهاين، والسمعاين، والبغوي، 
والزخمشري، وابن اجلوزي، واخلازن، والعيين، والبقاعي، والسيوطي، وأيب السعود، 

  .  )٧(، والسعديوالشوكاين، واأللوسي
. وهو قريب من األول؛ إال أنه أعم منه 

                               
 .٤/١٢١٤: ، تفسري ابن أيب حامت٧/٩٣: تفسري الطربي: ينظر  )١(

 .١/٤٤٢: ، حبر العلوم١/٣٠٨: اس، معاين القرآن للنح١/٣٢٣: تفسري مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(

  .١/٤٠٠: للفاكهي أخبار مكة  )٣(
 .٤/١٢١٤: تفسري ابن أيب حامت)  ٤(

 .٣/٤٤٥: ، وحنوه عند ابن أيب شيبة يف مصنفه٧/٩٣: تفسري الطربي)  ٥(

 .١/٣٢١: مسند ابن أيب اجلعد)  ٦(

: ، معامل الترتيل٢/٦٨: ري السمعاين، تفس٤١٧: ، املفردات يف غريب القرآن٤/١١٣: تفسري الثعليب: ينظر) ٧(
: عمدة القاري ،٢/٩٧: ، لباب التأويل١/١٤٩: ، تذكرة األريب١/٥٢٣: ، الكشاف١/٧١٩: الترتيل

: ، فتح القدير٢/٣٢٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٤: ، تفسري اجلاللني٢/٥٤٤: ، نظم الدرر٩/٢٣١
 .١/٤٤٨: ، تفسري السعدي٧/٣٥: ، روح املعاين٢/٩٩
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هو القول األخري فهو أمشلها وأحسنها، وبقية األقوال تحمل   - واهللا أعلم  –الراجح 

  .على اختالف التنوع والتمثيل
، وبه يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسالمهم : "قال السعدي

تحتصل هلم بقصده العطايا اجلزيلة واإلحسان الكثريو ،ط أوزارهمح، نفق وبسببه ت
وجيتمع فيه من كل فج عميق مجيع أجناس املسلمني  ،األموال، وتقتحم من أجله األهوال

ويستعني بعضهم ببعض، ويتشاورون على املصاحل العامة، وتنعقد بينهم ، فيتعارفون
Q  j  i  h  g   f : تعاىل قال ،الروابط يف مصاحلهم الدينية والدنيوية

t  s  r  q  p  o   n  m  l  kP ]ومن أجل كون البيت  ]٢٨: احلج
فلو ترك  ،هللا فرض كفاية يف كل سنةإن حج بيت ا: قال من قال من العلماءللناس  قياماً

 )١("ال ما به قوامهم وقامت القيامةلز بل لو ترك الناس حجه ؛كل قادر مألث الناس حجه
. 

                               
 .١/٤٤٨: ديتفسري السع)  ١(
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 املراد بالناس يف اآلية .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
  .لفظ الناس هنا عام " 

  . )١("مون الكعبةألم الذين كانوا يعظّ ؛أراد العرب خاصة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .الناس هنا عام املراد الناس عامة، فلفظ

  .  )٢(وهو قول ابن عطية، وابن الفرس، وذكره النيسابوري احتماالً
  

  .العرب خاصة :رادامل 
  . )٣(وهو قول الرازي، والنيسابوري، وابن عادل

فإم ال  ،ألن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا: " قال الرازي
  . )٤("فلهذا السبب خوطبوا ذا اخلطاب على وفق عادم ،يريدون إال أهل بلدم

  . )٥(، وهم الذين انتفعوا امون الكعبةالذين كانوا يعظّ العرب هم ألنو
  

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٥٢٧: ، أحكام القرآن البن الفََرس٢/٢٤٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ٢(
٣/٢١. 

: ، اللباب يف علوم الكتاب٣/٢١: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٤/٢٥١٦: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(
 .نيسابوري للقول األول احتماالً يف معىن اآلية، مع ذكر ال٧/٥٣٨

 .٤/٢٥١٦: تفسري الرازي)  ٤(

 .٥/٢٢٣: ، التحرير والتنوير١/٢٤٥: التسهيل لعلوم الترتيل: ينظر)  ٥(
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  . )١(وتعقّب ابن عطية وابن الفرس هذا القول بأنه ال وجه هلذا التخصيص
م هي قيام وذكر ابن جرير الطربي بأن الكعبة قيام للعرب يف اجلاهلية، وبعد اإلسال

  . )٢(للمسلمني
 

لفظ الناس هنا عام وال دليل على ختصيصه بالعرب، وما ذكروه ال يقوى على 
التخصيص، فالكعبة قيام للمسلمني يف أمر دينهم ودنياهم، هي قبلتهم، وا يتم دينهم 

لة باحلج، وتعظم أجورهم، وغري ذلك من مصاحل الدين والدنيا كما سبق بيانه يف املسأ
  .األوىل

  .فاملراد بالناس عموم املسلمني عرم وعجمهم
أما قبل اإلسالم فيحتمل أنه أراد العرب خاصة ملا قالوا، وحيتمل أنه أراد العرب 

  .وغريهم لعموم اللفظ، واهللا تعاىل أعلم
 

                               
 .٢/٥٢٧: ، أحكام القرآن البن الفََرس٢/٢٤٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .٥/٢٢٥: وير، وينظر التحرير والتن٧/٩٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(



 

 
 

 

 

  597 
 

 املراد بالقالئد يف اآلية.   
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
من  د شيئاًوإذا رجع تقلّ ،من السمر د شيئاًكان الرجل إذا خرج يريد احلج تقلّ" 

هو ما  :فالقالئد هنا ،علم أنه كان يف عبادة فال يتعرض له أحد بشيءأشجار احلرم لي
  .ده احملرم من الشجر تقلّ

  . يأراد قالئد اهلد :وقيل
  . )١("د يف اإلسالموشد ،األمور للناس يف اجلاهليةجعل اهللا هذه  :بن جبريقال سعيد 

  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .ده احملرم من الشجر ما تقلَّ :القالئد

  . )٣(، وابن عطية، وابن الفرس، واخلازن)٢(وبه قال قتادة
ومنعته من فأمحته  ،كان الرجل إذا أراد البيت تقلد قالدة من شعر : "قال قتادة 

فمنعته من الناس حىت  ،وكان إذا نفر تقلد قالدة من اإلذخر أو من حلاء السمر ،الناس
  .)١("يأيت أهله

                               
ومل ) ٢/٢٤٤: (، وقول سعيد بن جبري نسبه إليه ابن عطية يف تفسريه١/٢٤٥: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

  .أجده عنه مروياً، وقد أخرج الطربي مثله عن جماهد
وليس مبعىن هذا القول؛ فإن " شدة لدينهم: "وأخرج الطربي وابن أيب حامت عن سعيد بن جبري أنه قال     

: ، تفسري ابن أيب حامت٧/٩٣: تفسري الطربي: ينظر" . صالحاً لدينهم: " كقول سعيد اآلخر معناه
٤/١٢١٤. 

لعبد بن محيد وابن املنذر وأيب  ٥/٥٤٢: ، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور٧/٩٤: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
 .الشيخ

 .٢/٩٧: ، لباب التأويل٢/٥٢٧ :، أحكام القرآن البن الفََرس٢/٢٤٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
لعبد بن محيد وابن املنذر وأيب  ٥/٥٤٢: ، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور٦/٦٨، ٧/٩٤: تفسري الطربي)  ١(

 .الشيخ
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  . يقالئد اهلد :القالئد

وبه قال كثري من املفسرين كالسمعاين، والبغوي، والزخمشري، وابن العريب، وابن 
  . )١(الشوكاين، واأللوسي، والسعدياجلوزي، والنسفي، والبقاعي، وأيب السعود، و

فكانوا يأمنون بتقليد اهلدي يف اجلاهلية، ويف اإلسالم يثابون عليها، وينتفعون بلحوم 
  .  )٢(اهلدي املقلد، ويطعمون الفقراء، وتنتعش التجارة

وعلى هذا القول حيتمل أنه أراد ذوات القالئد وهي اهلدي املقلّد، وهو قول أكثر 
، وحيتمل أنه أراد  )٣(، وخصها بالذكر لكوا أشرف أنواع اهلديأصحاب هذا القول

القالئد نفسها على معىن أن فيها أمناً لصاحبها يف اجلاهلية، ويف اإلسالم فيها ثواب من 
  .)٤(اهللا، وتعظيمها من تعظيم البيت احلرام

 
يشمل اجلاهلية  هو القول الثاين، فهو أكمل يف معىن كوا قياماً للناس؛ إذ الراجح

  .واإلسالم، ومنافعها الدينية والدنيوية على هذا القول أوضح
وكأن معىن اآلية أن اهللا جعل بيته احلرام قياماً للناس يف الدين والدنيا، وجعل هذه 
األمور الثالثة الشهر احلرام واهلدي والقالئد قياماً للناس كذلك، ألا وسيلة لتعظيمه 

                               
: ، أحكام القرآن البن العريب١/٥٢٣: ، الكشاف٧١٩: ، معامل الترتيل٢/٦٩: تفسري السمعاين: ينظر)  ١(

: ، إرشاد العقل السليم٢/٥٤٤: ، نظم الدرر١/٣٠٤: ري النسفي، تفس٢/٢٦٠: ، زاد املسري٢/١٧٥
 .١/٤٤٨: ، تفسري السعدي٧/٣٦: ، روح املعاين٢/٩٩: ، فتح القدير٢/٣٢٤

 .١/٤٤٨: ، تفسري السعدي٢/٦٩: تفسري السمعاين: ينظر)  ٢(

 .٢/٣٢٤: إرشاد العقل السليم: ، وينظر١/٤٤٨: تفسري السعدي: ينظر)  ٣(

قالدة  اهلدي أن يعلق يف عنقوهو : ١٦٢يف القوانني الفقهية جزي دي مستحب، قال ابن وتقليد اهل)  ٤(
  .ويعلق منها نعالن أو نعل ،مضفورة من حبل أو غريه

، ٣/٢٩٣: املغين: ينظر. (وذهب أبو حنيفة ومالك إىل أنه يسن تقليد اإلبل والبقر وال يسن تقليد الغنم       
 ).٥/١٨٤: ل األوطار، ني١٦٣: القوانني الفقهية
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ل هلا أحكام املقاصد، ولذا نص على كون الكعبة قياماً للناس، أما والوصول إليه، والوسائ
الشهر احلرام واهلدي والقالئد فعطفها عليها، إيذاناً بأن أصل القيام للبيت احلرام وهذه 

 .توابع، واهللا تعاىل أعلم
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  معىن قولهQ µ  ́   ³P.    
©  Q  :قال اهللا تعاىل   ¨  §   ¦  ¥   ¤   £   ¢  ¡  �  ~  «   ª

µ   ́ ³  ²   ±  °   ̄   ®  ¬¶    »   º  ¹  ̧P.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
عفا اهللا عن الزكاة يف : ( كقوله  ،ومل يطالبكم ا سكت عن ذكرها :أي" 

   .)١()اخليل
́  Q µإن معىن  :وقيل   ³P ٢("ا إليهعفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فال تعودو( .  

  

  :الدراسة
  

يعود إىل األشياء املنهي عن  Q   µP، فالضمري يف سكت عن ذكرهاتركها اهللا و: أي
  .السؤال عنها

وهو قول اجلصاص، والسمرقندي، وابن عطية، وابن العريب، وابن اجلوزي، 
  .  )٣(والبيضاوي، وابن القيم، والسعدي

واملعىن ال تسألوا عن أشياء إن تبد  ،تقدمي وتأخري يف اآلية يهعلو: قال ابن اجلوزي
́   Q µويكون معىن  ،لكم تسؤكم عفا اهللا عنها  ³P  أمسك عن ذكرها فلم يوجب

                               
أخرجه " قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ" <قال رسول اللَّه  :قال رضي اهللا عنه عن علي: ولفظه)  ١(

: وابن ماجه) ٢٤٧٧( ٥/٣٧: والنسائي) ٦٢٠( ٣/١٦: والترمذي) ١٥٧٤( ٢/١٠١: أبو داود
املوضع : سنن الترمذي: ينظر. خاري تصحيحه، ونقل الترمذي عن الب١/٩٢: وأمحد) ١٧٩٠( ١/٥٧٠

 .١/٢٥٤: السابق، الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية
 .١/٢٤٦: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
، أحكام القرآن ٢/٢٤٦: ، احملرر الوجيز١/٤٤٣: حبر العلوم، ٢/٦٠٧: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(

، بدائع ٢/٣٧١: أنوار الترتيل، ٢/٢٦٤: زاد املسريو ١/١٥٠: ، تذكرة األريب٢/١٧٩: البن العريب
 .١/٤٥٠: ، تفسري السعدي١/٣٣١: التفسري
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  . )١(فيها حكماً
  .)٢("قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ" <وهذا كقوله 

  :وضعف هذا القول لوجوه
قام من غري تغيري النظم تالكالم إذا اسو لى هذا القول،ع يف اآلية تقدمي وتأخري: األول

  . مل جيز املصري إىل التقدمي والتأخري
أنه يستلزم أن تكون األشياء املنهي عن السؤال عنها مما فرضه اهللا مث عفا عنه، : الثاين

  .وليس األمر كذلك
للفظ أنه يقتضي أن يكون النهي خمتصاً مبسائل التشريع فحسب، مع أن ا: الثالث

  .)٣(عام
بأنه ليس فيها تقدمي وتأخري، ومن قاله فإمنا جعل : وأجاب السمني احلليب عن األول

Qµ   ́  ³P صفة  عاء التقدمي وال حاجة إىل ا، "أشياء  " ـأخرى ل يف حملِّ جرد
 فمن، "أشياء  " ـمن اجلملتني الشرطيتينِ وهذه اجلملة صفةٌ ل الألن كُ؛ والتأخريِ يف هذا

قبلها ؟ وكأنَّ هذا القائل إمنا قدرها متقدمةً؛  على ما أين أن هذه اجلملةَ مستحقةٌ للتقدمي
  .)٤(أا صفةٌ ال مستأنفةٌ ليتضح

أي تركها اهللا ومل يذكرها بشيء فال وأُجيب عن الثاين بأن العفو هنا مبعىن الترك، 
  .)٥(لوهذا معىن صحيح ال يستلزم ذلك الالزم الباط ،تبحثوا عنها

وجياب عن الثالث بأنه ال يلزم أن يكون النهي خمتصاً مبسائل التشريع عند مجيع 
أصحاب هذا القول، لذا عبر بعضهم بعبارات تشمل مسائل التشريع وغريها من األخبار، 

                               
  .٢/٢٦٤: زاد املسري)  ١(
 .سبق خترجيه)  ٢(

 .٢/١٠٢: ، فتح القدير٢/٣٢٦: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٥٢٢: تفسري الرازي: ينظر)  ٣(

: ا مستأنفة، وكذلك أبو حيان يف البحر احمليط، وذكر وجهاً آخر يف إعراا أ٤/٤٤٢: الدر املصون)  ٤(
٤/٣٦. 

  . ٢/١٠٢: فتح القدير: ينظر)  ٥(
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أي عفا عن بياا خرباً : ، وقال ابن القيم )١(أي تركها اهللا ومل يعرفكم ا: فقال بعضهم
فاألمر يف باب التشريع، واخلرب يف السؤال عن األخبار املغيبة اليت يسوء العلم ،  )٢(وأمراً

  .ا
  

يعود على   Q   µP، فالضمري يف عفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فال تعودوا إليه: أي
  .عفا اهللا عن املسألة اليت سلفت منكم: املسألة، واملعىن

زخمشري، والقرطيب، واخلازن، وابن كثري، وبه قال الطربي، والواحدي، وال
  . )٣(والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، واأللوسي

  . )٤(" Q   £  ¢ Pللمسألة املدلول عليها ـب   Q   µPضمري : "قال أبو السعود
Q   º  ¹: ويدل على هذا املعىن قوله: "وقال أبو حيان   ̧P")٥( .  

  

Q   ºما يؤيده؛ فختم اآلية بقوله القوالن حمتمالن، ولكل قول    ¹   ¸P    قد
يشعر بأن املراد ما قاله أصحاب القول الثاين، فاملعىن عفا عن أسئلتكم السالفة ومل 
يعاقبكم عليها فهو الغفور احلليم، ولو كان املراد ما قاله أصحاب القول األول خلتم اآلية 

ملغفرة أو احللم، فهو األنسب يف باب بالعلم واحلكمة أو بأحدمها مع ا –واهللا أعلم  –
التسليم للشريعة، ومنه النهي عن السؤال عن هذه األشياء، كما لذلك نظائر كثرية يف 

¶  ¸  Q  º  ¹ : القرآن، منها قوله تعاىل بعد ذكر بعض أحكام النكاح

                               
 .٤/٣٦: البحر احمليط: ينظر)  ١(
 .١/٣٣١: بدائع التفسري)  ٢(
، اجلامع ١/٥٢٥: ، الكشاف١/٣٣٧: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٧/١٠٢: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(

: ، تفسري اجلاللني٢/٢٠٦: ، تفسري القرآن العظيم٢/٩٩: اب التأويللب، ٦/٢١٥: ألحكام القرآن
 .٧/٤٠: ، روح املعاين٢/١٠٢: ، فتح القدير٢/٣٢٦: ، إرشاد العقل السليم١٢٤

 .٢/٣٢٦: إرشاد العقل السليم)  ٤(
 .٤/٣٦: البحر احمليط)  ٥(
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Á  À   ¿   ¾       ½   ¼  »Â     Æ   Å    Ä  ÃP ]٢٦: النساء [

_   `  Qa: كام الطالقوقوله بعد ذكر طرف من أح   ^   ]    \  [b    c

  g  f  e  dP ]فذكر السعة مع احلكمة، وقوله بعد ذكر بعض  ]١٣٠: النساء
¨  ¡}  |   {  ~  �Q  :أحكام اجلهاد          §  ¦  ¥  ¤  £  ¢©  

°   ¯  ®   ¬   «   ª±  ¶  µ   ́   ³  ²P ]١٠٤: النساء[.  
ين االمسني الكرميني جاء يف آيتني أُخريني تقَوي ويؤيد القول األول أنّ ختم اآلية ذ

#  $   %  &  '  )  (  *       +Q  :هذا القول، مها قوله تعاىل   "  !,    -

 /    .P ]وقوله] ٢٢٥: البقرة : Q  G   F     E  D   C  B  A   @  ?  >   =

I  HJ  W  V   U  T     S   R   Q   P  O    N  M   L  KX      Y

 ]   \   [  Z  ̀  _  ^a   i   h   g  f  e   d  c  bj  
  p     o    n  m  l   kP ]ويلحظ يف هاتني اآليتني أن فيهما تشريع  ] ٢٣٥: البقرة

وختفيف وتيسري، فناسب التخفيف والتيسري ختم اآلية ذين االمسني الكرميني، وآية املسألة 
 والبعد عن مساع ما يشق من من هذا الباب، فالنهي عن السؤال إمنا هو للتخفيف والتيسري

  .األوامر واألخبار
´  Qµ: ويؤيده كذلك أن اهللا قال   ³P  عفا اهللا عنكم، كما قال يف : ومل يقل
¬       ¨¤  ¥  ¦  §Q موضع آخر ملا أراد العفو عنهم    «   ª  ©P ]١٥٥: آل عمران [.  

ي رمحه اهللا؛ هو القول األول الذي رجحه ابن جز –واهللا أعلم  –لذا فاألقرب 
فاألدلة اليت ذكرا أخص وأقوى من دليل القول الثاين، والدليل اخلاص مقدم على 

  .)١(العام
                               

القولني، ومل أر أحداً من املفسرين ممن من  الرتول ال أثر هلا يف ترجيح أي وقد ورد لآلية عدد من أسباب)  ١(
  .سبقت اإلشارة لكتبهم استدل ا يف هذه املسألة

: ، تفسري القرآن العظيم١٠١-٧/٩٦: تفسري الطربي: ينظر يف أسباب نزول اآلية واحلكم عليها      
 .وما بعدها ٢/١١٧: ، االستيعاب يف بيان األسباب٢٠٦- ٣/٢٠٤
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  نوع الواو يف قولهQ   4  3  2P  .  
.  Q : قال اهللا تعاىل   -  ,    +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

0  /1    :  9   8  7   6   5  4  3  2P  .  
  

ذكر ابن ج يح /زمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
أحسبهم  :كأنه قيل ،الواو واو احلال دخلت عليها مهزة اإلنكار :قال الزخمشري" 

  .هذا وآباؤهم ال يعقلون 
  .ألف التوقيف دخلت على واو العطف  :قال ابن عطية

  . )١("وقول الزخمشري أحسن يف املعىن
  

  :الدراسة
  

 أحسبهم هذا وآباؤهم ال :كأنه قيللواو واو احلال دخلت عليها مهزة اإلنكار، ا
  .أيتبعوم ولو كان آباؤهم ال يعلمون شيئاً وال يهتدون: يعلمون شيئاً وال يهتدون ، أو

  .  )٢(وهو قول الزخمشري، والرازي، والبيضاوي، والسمني احلليب، وابن عادل
  

  .خلت عليها مهزة االستفهام التوبيخيالواو واو العطف د
  .)٣(وهو قول ابن عطية

وبه قال الزجاج، والنحاس، ومكي بن أيب طالب، وأبو الربكات األنباري، 

                               
بالقول األول يف آية البقرة جزي واكتفى ابن ). ط دار الكتب العلمية( ١/٢٥٣: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

 ).١/١٠٦: التسهيل لعلوم الترتيل. (دخلت مهزة اإلنكار على واو احلال: فقال] ١٧٠[املشاة 
، ٤/٤٥٠: ، الدر املصون٢/٣٧٣: أنوار الترتيل، ٤/٢٥٢٥: ، تفسري الرازي١/٥٢٦: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .٧/٣٢٨: اب يف علوم الكتاباللب
  .٢/٢٤٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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%  Q : والعكربي، والقرطيب، والشوكاين، يف آية البقرة املشاة هلذه اآلية   $  #     "   !

  5   4   3  2    1   0  /.    -  ,  +  *  )  (   '  &     6
7P ]١( ]١٧٠: البقرة( .  

كأم عطفوا ذه اجلملة  ،ألف التوقيف دخلت على واو العطف : "قال ابن عطية
نعم ولو  :كأم يقولون بعده ،فإمنا التوقيف توبيخ هلم ،على األوىل والتزموا شنيع القول

  . )٢("كانوا كذلك
توبيخي، ويف هذه التسمية ومراده بالتوقيف االستفهام، مث بين نوع االستفهام بأنه 

عبارة مل أقف عليها من كالم  ،ألف التوقيف :وقوله يف اهلمزة : "غرابة، قال أبو حيان
  . )٣("االستفهام وأصلها ،مهزة التوبيخ ،يقولون مهزة اإلنكار ،النحاة

  . )٤("تسمية هذه اهلمزة للتوقيف فيه غرابة يف االصطالح: "وقال السمني
  
: تقاربان، وقد مجع بينهما أبو حيان، والسمني احلليب، قال أبو حيانالقوالن م

فإذا  ،لو يف مثل هذا السياق هي مجلة شرطيةـ واجلمع بينهما أن هذه اجلملة املصحوبة ب"
اعطوا السائل ولو جاء : وإن أحسن، وكذلك: اضرب زيداً ولو أحسن إليك، املعىن: قال

وجتيء لو هنا تنبيهاً على أن ما . وإن: ة، املعىن فيهاعلى فرس؛ ردوا السائل ولو بشق متر
، صاء األحوال اليت يقع فيها الفعل، لكنها جاءت الستقا مل يكن يناسب ما قبلهابعده

 هذه احلال اليت ال تناسب ، حىت يفملراد بذلك وجود الفعل يف كل حالولتدل على أن ا
، ال أعطوا السائل ولو كان حمتاجاًو، اضرب زيداً ولو أساء إليك: ولذلك ال جيوز. الفعل

                               
: ، مشكل إعراب القرآن١٧٥: ، إعراب القرآن للنحاس١/٢١٠: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ١(

، اجلامع ألحكام ١٠٩: ، التبيان يف إعراب القرآن١٢٧: ، البيان يف إعراب غريب القرآن١/١١٧
 .١/٢١٣: لقدير، فتح ا٢/١٤٢: القرآن

 .٢/٢٤٩: احملرر الوجيز)  ٢(
 .٤/٣٩: البحر احمليط)  ٣(
 .٤/٤٥٠: الدر املصون)  ٤(
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ليت ذكرناها يف املثل ا )ولو(يف  والواففإذا تقرر هذا ، . ولو مبائة دينار وال ردوا السائل
إا للحال من حيث : عاطفة على حال مقدرة، والعطف على احلال حال، فصح أن يقال

ل حال، وصح أن وفة على احلاواجلملة املعط. ا عطفت مجلة حالية على حال مقدرةأ
 .، وهو وجيه، واهللا أعلم(١)"عطفإا للعطف من حيث ذلك ال: يقال

  

                               
 .٣/١٥٨: ، اللباب يف علوم الكتاب٤/٤٥٠: الدر املصون: ، وينظر١/٦٥٥: البحر احمليط)  ١(
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 بيان قوله تعاىل: Q?  >@   F  E  D  C  B  AP  .  
Q?  >  =  <  ;@   F  :قال اهللا تعاىل   E  D  C  B  AG    I    H

P  O    N  M   L    K  JP  .  
  

 يزحثالثة أقوال يف املس /ذكر ابن جالثالث فقال ألة، ورج :  
  .إا منسوخة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  :قيل" 

كأنه يقول  ،وأخواا )١(إا خطاب للمسلمني من ذرية الذين حرموا البحرية :وقيل
  .ال يضركم ضالل أسالفكم إذا اهتديتم 

رسول اهللا  ما ورد عن أيب ثعلبة اخلشين أنه قال سألت عنها :والقول الصحيح فيها
ودنيا  ،وهوى متبعاً ،مطاعاً فإذا رأيتم شحاً ،روا باملعروف واوا عن املنكرم( :فقال <

ومثل ذلك  )٢()وذر عوامهم ،فعليك خبويصة نفسك ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،مؤثرة
 دفإذا ر ،بل منكمقولوا احلق ما قُ ،ليس هذا بزمان هذه اآلية :طقول عبد اهللا بن مسعود 
  . )٣("عليكم فعليكم أنفسكم

  

  :الدراسة
  

  .منسوخة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  أا

                               
 ،أنتجت عشرة أبطن وذلك أن الناقة إذا ،ر إذا شقحفعيلة مبعىن مفعولة من ب: "قال ابن جزي: البحرية)  ١(

: ، وقيل غري ذلك، ينظر١/٢٤٦: التسهيل لعلوم الترتيل". شقوا آذاا وتركوها ترعى وال ينتفع ا
 .٢/٢٦٤: ، زاد املسري٧/١٠٣: تفسري الطربي

 ٢/١٠٨: ، وابن ماجة) ٣٠٥٨رقم ( ٥/٢٥٧: والترمذي) ٤٣٤١رقم ( ٤/١٢٣: أخرجه أبو داود)  ٢(
، واحلاكم يف ٢٢/٢٢٠: ، والطرباين يف الكبري٢/١٠٨: صحيحه وابن حبان يف) ٤٠٤١رقم (

حسن غريب، ونقل السيوطي يف : ، قال الترمذي١٠/٩١: ، والبيهقي يف الكربى٤/٣٥٨: املستدرك
 .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: عن الترمذي تصحيحه، وقال احلاكم) ٥/٥٦٥(الدر املنثور 

، وأبو عبيد ١/١٩٩: ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه، وقول ١/٢٤٧: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
  .٧/١١٣: ، والطربي يف تفسريه٢٨٦: يف الناسخ واملنسوخ
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=  <  ?Q بأن قوله  )١(قال هبة اهللا بن سالمة املقري   <  ;@     B   A

  D  CP  ٢(إىل هنا منسوخ، وباقي اآلية حمكم( .  
Q  Eوالناسخ منها قوله تعاىل  وذهب أبو عبيد وغريه إىل أن آخر اآلية نسخ أولَها،

FP ليس يف كتاب اهللا آية ، قالوا وواهلدى ههنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  . )٣(مجعت الناسخ واملنسوخ إال هذه اآلية

  . )٤(ال يثبت عند التحقيق: قال ابن اجلوزي عن القول بأن آخرها نسخ أوهلا بأنه
  .)٥(يفوعلّق ابن عطية على هذا القول بأنه ضع

  
كأنه يقول ال يضركم  ،ا خطاب للمسلمني من ذرية الذين حرموا البحرية وأخوااأ

  .ضالل أسالفكم إذا اهتديتم 
  .)٦(ذكره بعض املفسرين، واستحسنه ابن اجلوزي

.(٧)وروي حنوه عن ابن زيد 
                               

من ، كان من أحفظ الناس لتفسري القرآن ،لنحويا هبة اهللا بن سالمة أبو القاسم البغدادي الضرير املفسر)  ١(
، ناسخ احلديث ومنسوخه، ناسخ القرآن ومنسوخه تفسري القرآن، املسائل املنثورة يف النحو،: تصانيفه

  .سنة عشر وأربعمائة تويف
  .٦/٥٠٤: ، هدية العارفني١٢٣: طبقات املفسرين للسيوطي: ينظر      

 .٨١: الناسخ واملنسوخ للمقري: ينظر)  ٢(

ن ومنسوخه ، ناسخ القرآ٢/١٨٨: ، أحكام القرآن البن العريب٢٨٦: الناسخ واملنسوخ أليب عبيد: ينظر)  ٣(
، ١٠٠: ملرعي الكرمي يف القرآن  بيان الناسخ واملنسوخقالئد املرجان يف، ٣٢: هلبة اهللا بن عبد الرحيم

 .٢/٧١٤: اإلتقان

 .١٤٩: نواسخ القرآن: ينظر)  ٤(

 .٢/٢٤٩: احملرر الوجيز: ينظر)  ٥(

: ، وينظر٤/٤١: حمليط، البحر ا٢/٢٤٩: ، احملرر الوجيز١٤٩: نواسخ القرآن البن اجلوزي: ينظر)  ٦(
  .٧/٤٥: ، روح املعاين١/٥٢٦: الكشاف

 .٧/١١٨: تفسري الطربي: ينظر)  ٧(
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بطاعة اهللا، وال يضركم تقصري عليكم أنفسكم فاستقيموا على الدين واعملوا : املعىن

  .غريكم وضالله إذا اهتديتم وعملتم مبا أمر اهللا
وهذا قول أيب بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان، وسعيد بن املسيب، وجماهـد، 

  .)١(ومقاتل بن حيان
وبه قال أيضاً الطربي، والزجاج، والنحاس، وابن أيب زمنني، والواحدي، 

ي، وابن تيمية، وابن كثري، وأبو السعود، والسعدي، والزخمشري، والرازي، والبيضاو
  . )٢(وابن عاشور، وغريهم

األمر باملعروف   QF  EPومن االستقامة على الدين واالهتداِء املذكور بقوله 
إذا أمرت باملعروف : ، قال حذيفة بن اليمان وسعيد بن املسيب )٣(والنهي عن املنكر

  . )٤(اهتديتويت عن املنكر ال يضرك من ضل إذا 
;  Q يا أَيها الناس إِنكُم تقرؤون هذه اآليةَ : "قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

?   >  =  <@   F  E  D  C  B  AP   اهونعضت كُمإِنو ةرِ اآليإىل آخ
 ولَ اللَّهسا وإين مسعت رهعضورِ ما " :يقول <على غَيأَوإِنَّ الناس إذا ر وهريغالَ يو كَرنالْم

قَابِهبِع مهمعاهللا أَنْ ي كش٥("أَو(  . 

                               
 .٤/١٢٢٦: ، تفسري ابن أيب حامت٧/١١٥: ، تفسري الطربي٢٨٦: الناسخ واملنسوخ أليب عبيد: ينظر)  ١(

: آن للنحاس، معاين القر٢/١٧٣: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج٧/١١٨: تفسري الطربي: ينظر) ٢(
، ١/٥٢٦: ، الكشاف١/٣٣٨: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢/٥٠: ، تفسري ابن أيب زمنني١/٣١١

: ، تفسري القرآن العظيم١٤/٤٧٩: ، جمموع الفتاوى٢/٣٧٣: ، أنوار الترتيل٤/٢٥٢٦: تفسري الرازي
 .٥/٢٤١: ر، التحرير والتنوي١/٤٥١: ، تفسري السعدي٢/٣٢٩: ، إرشاد العقل السليم٣/٢١٢

 .٢/١٠٥: ، فتح القدير١٤/٤٧٩: ، جمموع الفتاوى١٧٨: البن دقيقشرح األربعني النووية : ينظر)  ٣(

 .٧/١١٦: تفسري الطربي)  ٤(

: والترمذي) ١١١٥٧رقم (  ٦/٣٣٨: والنسائي يف الكربى) ٤٣٣٨رقم ( ٤/١٢٢: أخرجه أبو داود)  ٥(
= ، وأمحد يف ١/٣: واحلميدي يف مسنده) ٤٠٠٥رقم ( ٢/١٣٢٧: وابن ماجة) ٢١٦٨رقم (  ٤/٤٦٧
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القول األول بالنسخ ضعيف؛ إذ ليس بينهما تعارض حىت يقال بالنسخ، والقول الثاين 
  .داخل يف الثالث، فالراجح هو القول الثالث

عن املنكر فإا شعرية واجبة  وليس يف اآلية دليل على ترك األمر باملعروف والنهي
، وألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من مجلة االهتداء  )١(بالكتاب والسنة واإلمجاع

املشروط، فمن تركه فليس مبهتد، وقد تتابعت أقوال العلماء على أن اآلية ليس فيها 
ل أبو بكر ابن ؛ بل قا)٢(مستند لترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع القدرة عليه

  .)٣(العريب بأن اآلية من أصول األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  

فإذا قام املسلم مبا عليه من الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومل 
يستجب له مل يضره ضالل غريه من الكفار أو الفساق فال حيزن، ومثله إذا عجز عن 

شين، وقول ابن مسعود مما يؤيد هذا القول، قال شيخ اإلسالم ذلك، وحديث أيب ثعلبة اخل
من (مسلم  وهذا يفسره حديـث أىب سعيد يف: " أيب ثعلبة ابن تيمية بعد سياقه حلديـث

لك فَإِنْ مل يستطع فَبِقَلْبِه وذَ ،فَإِنْ مل يستطع فَبِلسانِه ، رأَى منكُم منكَرا فَلْيغيره بيده
انالْإِمي فعبل  ؛الرب ىت ال يبقى هلم إصغاء إىلـل الفجور حـوي أهـذا قفإ )١()أَض

                                                                                          
  :، قال الترمذي٤/١٢٢٦: ، وابن أيب حامت يف التفسري٧/١١٧: ، والطربي يف التفسري١/٧: املسند= 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد : ١/٤٦٠حديث صحيح، وقال الشنقيطي يف التفسري 
 .صحيحة

 .٢/٢٢: سلمحكى اإلمجاع النووي يف شرح صحيح م)  ١(

، فتح ٢/٣٢٩: ، إرشاد العقل السليم٣/٢١٢: ، تفسري القرآن العظيم٢/٢٤٩: احملرر الوجيز: ينظر مثالً)  ٢(
  .٥/٢٤١: ، التحرير والتنوير١/٤٥١: ، تفسري السعدي٢/١٠٥: القدير

 .٢/١٨٨: أحكام القرآن البن العريب: ينظر)  ٣(

  ).٤٩رقم ( ١/٦٩: أخرجه مسلم)  ١(
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  بقيو ، ذه احلالـالتغيري باللسان يف ه سقط ،العجبذون الناهي لغلبة الشح واهلوى ويؤ
  .)٢(، واهللا تعاىل أعلم )١("بالقلب

                               
 .١٤/٤٧٩: ع الفتاوىجممو)  ١(

م لن يضروه إف ،خياف املؤمن من الكفار و املنافقني أن ال: وذكر ابن تيمية لآلية عدداً من الفوائد منها)  ٢(
  .إذا كان مهتدياً

و احلزن على ماال يضر  ،وال جيزع عليهم فان معاصيهم ال تضره إذا اهتدى ،أن ال حيزن عليهم :ومنها      
QÅ     Ä قوله  يان مذكوران يفهذان املعن  ،عبث   Ã  Â  ÁÆ     Ì   Ë  Ê  É   È  Ç

   Ï  Î  ÍP  ]١٢٧: النحل[ .  
 ،أو هجرهم ،أو يهم ،أو ذمهم ،بغضهم على أهل املعاصي بزيادة على املشروع يف ييعتد أن ال: ومنها      

¢  Q كما قال  ،تيضرك من ضل إذا اهتدي بل يقال ملن اعتدى عليهم عليك نفسك ال ؛عقوبتهم أو

  ¥   ¤  £P  حدود اهللاي من اآلمرين الناهني قد يعتد ن كثرياًإف ... ]٨:املائدة[  اآلية، 
نكار على الكفار واملنافقني وسواء يف ذلك اإل ،وهذا باب جيب التثبت فيه ،ما بظلموإ  ،ما جبهلإ

  .والفاسقني والعاصني
املشروع من العلم والرفق والصرب وحسن القصد وسلوك  أن يقوم باألمر والنهي على الوجه: ومنها      

? Q ن ذلك داخل يف قوله إف ،السبيل القصد   >P قوله  يفوQF   EP) .جمموع الفتاوى :
١٤/٤٧٩.(   
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  هل شك احلواريون بقدرة اهللا تعاىل حني قالواQ ¯      ²  ±  °

¸  ¶  µ  ́   ³P؟.  
́  Q  :قال اهللا تعاىل   ³     ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

¸   ¶  µ¹    À  ¿    ¾   ½  ¼  »  ºP.  
  

 يزح /ذكر ابن جالثاين منهما فقال قولني يف املسألة، ورج :  
ى هذا أخذه وعل ،ظاهر هذا اللفظ أم شكوا يف قدرة اهللا تعاىل على إنزال املائدة" 

   .ما وصفهم اهللا باإلميان ولكن حكى دعواهم يف قوهلم آمنا :الزخمشري وقال
لكنه مبعىن هل يفعل ربك  ،يف قدرة اهللا ]ليس ألم شكوا[ :وقال ابن عطية وغريه

ألن اهللا أثىن على احلواريني يف مواضع من  ؛وهذا أرجح ؟وهل يقع منه إجابة إليه ؟هذا
  .)١("نكرظ بشاعة تمع أن يف اللف ،كتابه
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .أن احلواريني كانوا شاكني يف قدرة اهللا حني قالوا ذلك

  . )٢(وبه قال الطربي، والزخمشري
Q    Àقالوا لعيسى إذ قال هلم "أم ب :واستدل له الطربي   ¿    ¾   ½  ¼   »

  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    ËP  مفقد أنبأ هذا من قيلهم أ
فال بيان  ،وال اطمأنت قلوم إىل حقيقة نبوته ،مل يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم

أبم مرض وشك يف دينهم وتصديقِين من هذا الكالم يف أن القوم كانوا قد خالط قلو 
                               

" ليس كذلك ألم شكوا: "املطبوعيف  وما بني املعقوفني كُتب، ١/٢٥٠: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(
 .وبذلك تستقيم العبارة ٢/٢٥٩: ، ومن تفسري ابن عطيةب - ٤٩ :ل) أ ( والتصحيح من خمطوطة 

 .١/٥٣١: ، الكشاف٧/١٥٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(
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  .)١("وأم سألوا ما سألوا من ذلك اختباراً ،رسوهلم
بعد إميام  Q ±  °  ¯P فان قلت كيف قالوا" :وقال الزخمشري

 مث اتبعه ،عاءهم هلماوإمنا حكى اد ،ما وصفهم اهللا باإلميان واإلخالص :قلتوإخالصهم؟ 
̄  Q وقوله ،م كانوا شاكنيأو ،ن دعواهم كانت باطلةأفآذن  )٢()إذ قالوا: (قوله

 ±  °P م د مثله عن مؤمننيرِكالم ال يقول عيسى عليه  وكذلك ،معظمني لر
وال تقترحوا عليه وال  ،اقتداره واستطاعته اتقوا اهللا وال تشكوا يف :السالم هلم معناه

إن  Q ¿    ¾   ½P عصيتموه بعدها ذاإتتحكموا ما تشتهون من اآليات فتهلكوا 
  .)٣("كانت دعواكم لإلميان صحيحة

هل تستطيع سؤال : بتاء اخلطاب، أي) هل تستطيع ربك: (تقرأ   كوكانت عائشة 
ولكن  ،كان احلواريون ال يشكون أن اهللا قادر أن يرتل عليهم مائدة: " ربك؟ وقالت

  .)٤("كيا عيسى هل تستطيع رب: قالوا
أن يروا  استحكام املعرفة، وقبل إن هذه املقالة صدرت منهم يف أول األمر قبل: وقيل

ني يف قدرة اهللا مع االعتذار ، وهو يعود هلذا القول من كوم شاكّ)٥(×  معجزات عيسى
  .هلم، وحيتاج لدليلٍ يدل على كوم قالوه يف أول األمر

  
  .أن احلواريني مل يكونوا شاكني يف قدرة اهللا حني قالوا ذلك

                               
 .٧/١٥٣: تفسري الطربي)  ١(

 .Qª   ©  ¨ P : يعين قوله تعاىل)  ٢(

 .١/٥٣١: الكشاف)  ٣(
جزء فيه : ينظر. بن جبري، وقرأ ا من الصحابة والتابعني علي ومعاذ وسعيد ٧/١٥٢ :تفسري الطربي)  ٤(

، املستدرك على ٤/١٢٤٣: ، تفسري ابن أيب حامت٧/١٥٢: ، تفسري الطربي٩٣: قراءات النيب
  .٢/٢٦٠: الصحيحني

 .١/٣٠٩: ، البدور الزاهرة٢٤٩: السبعة يف القراءات: ينظر. وهي قراءة الكسائي      
، التسهيل لعلوم ٢/٢٧٧: ، زاد املسري٢/٢٥٩: ، احملرر الوجيز١/٣١٥: معاين القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(

 .١/٢٥٠: الترتيل
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، والواحدي، والسمعاين، والبغوي، وابن )١(وبه قال الزجاج، والنحاس، وابن خالويه
  . )٢(، والسعدي، وابن عاشورعطية، وابن اجلوزي، والقرطيب

  : ويحمل كالم احلواريني على أحد معنيني
  .هل يفعل ربك هذا؟ : معناه :األول

مبعىن هل  ؟هل يستطيع أن يقوم :معروف يف كالم العرب أن يقال: " قال النحاس
  .  )٣("وأنت تعرف أنه يستطيعه ؟يستطيع أن يفعل ذلك مبسأليت

ن سألته ذلك؟ وهذا املعىن قول علي بن أيب طالب هل يطيعك ربك إ: معناه :الثاين
  .  )٥(، فاستطاع مبعىن أطاع، كقوهلم استجاب مبعىن أجاب )٤(والسدي

وأنصاره، وقد أثىن اهللا عليهم يف مواضع من كتابه،  ×واحلواريون هم خلصاء عيسى 
QÙ  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó  وأُمرنا بالتشبه م      Ò         Ñ   Ð  Ï  Î         Ü  Û  Ú

ÝÞ   ã  â  á  à  ßP ]األول ]١٤: الصف ٦(فهذا يؤيد هذا القول، ويرد(.  

                               
شرح املقصورة  :له تصانيف كثرية منها، مام يف اللغة، إاحلسني بن أمحد بن خالويه النحوي اهلمداين)  ١(

حبلب  ، وإعراب ثالثني سورة، تويف وحواشي البديع يف القراءات ،والبديع يف القرآن الكرمي ،الدريدية
  .٣٧٠سنة 

 .٢/٢٦٧: ، لسان امليزان٩٠: ، البلغة٣/٢٦٩: طبقات الشافعية للسبكي: ينظر      

، احلجة يف القراءات ١/٣١٥: ، معاين القرآن للنحاس٢/١٧٨: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
: ، معامل الترتيل٢/٧٩: ، تفسري السمعاين١/٣٤١: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١٣٥: السبع

، تفسري ٦/٢٣٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٢٧٧: ، زاد املسري٢/٢٥٩: ، احملرر الوجيز١/٧٣١
، مع جتويز القرطيب أن يكون هذا الكالم على معىن الشك ٥/٢٦٤: ، التحرير والتنوير١/٤٥٧: السعدي

 .صدر ممن كان مع احلواريني وليس منهم

 .١/٢٢١: ن للفراءمعاين القرآ: ، وينظر١/٣١٥: معاين القرآن للنحاس)  ٣(

 .٤/١٢٤٣: ، تفسري ابن أيب حامت٧/١٥٣: تفسري الطربي: ينظر)  ٤(

 .٦/٢٣٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٥٤١: ، تفسري الرازي٢/٧٩: تفسري السمعاين: ينظر)  ٥(

  .٧/٥٨: ، روح املعاين١/٢٥٠: ، التسهيل لعلوم الترتيل٦/٢٣٥: اجلامع ألحكام القرآن:  ينظر)  ٦(
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هو القول الثاين لقوة ما قالوه من ثناء اهللا على احلواريني،   -واهللا أعلم  –الراجح 

وأنصاره، فيبعد أن يكونوا شكّوا يف قدرة  ×وحثّنا على التشبه م، وهو خلصاء عيسى 
هل (قوهلم على املعىن احلسن ما دام له يف العربية وجه، والقراءة الثانية  ؛ فيتوجه محلاهللا

  .تؤيد هذا املعىن، ففيها إيضاح أن مرادهم من اللفظ املُحتمل ليس الشك) تستطيع ربك
لى طريقة عربية يف ع Q ±  °  ¯P: جرى قوله تعاىل : "قال ابن عاشور

، على معىن تطلّب العذر له إن هل تستطيع كذا: يع ألمرالعرض والدعاء، يقولون للمستط
، وذلك أن يكلّف املسؤول ما يشق عليه وأنّ السائل ال حيب ،مل جيبك إىل مطلوبك

نما ، وإضي أنه يشك يف استطاعة املسؤولفلم يبق منظوراً فيه إىل صريح املعىن املقت ،كناية
  .)١("أنه مستطاع للمسؤول شيء يعلم ، ويفيقول ذلك األدىن لألعلى منه

"  Q : املذكور يف سورة البقرة ×فهو كقول اخلليل  Q Ç  Æ Pأما قوهلم    !

(  '  &  %  $     #)  ,    +  *-  2  1  0  /  .P ]٢٦٠:البقرة[.  
Q     Ë  Êوقوهلم    É   ÈP  يزداد علمنا بذلك، فنعلم صدقك عياناً كما : فاملراد

  .علمناه استدالالً
ليس فيه ما يدل على شك  Q  ¿    ¾   ½  ¼  » Pهلم  ×ى وقول عيس

Q  5    4  3  2 : عيسى يف إميام، فقد خاطب اهللا املؤمنني مبثله يف قوله تعاىل

 <        ;   :   9  8  7    6P ]وقوله] ١٧٥: آل عمران : Q  w   v  u

    ¢      ¡   �  ~  }  |  {  z   y  xP ]ي عيسى فيتوجه هن ]٢٧٨: البقرة ا إىل× 
  .هلم عن اقتراح اآليات على اهللا تعاىل

عاءهم وإمنا حكى اد ،ما وصفهم اهللا باإلميان واإلخالصأما قول الزخمشري بأن اهللا 
=Q : ، فريده أن اهللا قال هلمهلما   <    ;>    B    A   @  ?P ]فأثبت ] ١١٥: املائدة

                               
  . ٥/٢٦٤: التحرير والتنوير)  ١(
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  .)١(اإلميان هلم
على أن احلواريني كانوا   - عدا الزخمشري –مطبقون أهل التفسري : قال أبو حيان

  . )٢(مؤمنني
، واهللا تعاىل  )٣("ال خالف أحفظه يف أن احلواريني كانوا مؤمنني: " وقال ابن عطية

   .أعلم

                               
، روح ٦/٢٣٥: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٥٤١: ، تفسري الرازي٢/٧٩: تفسري السمعاين: ينظر) ١(

  .٧/٥٨: املعاين
 .٤/٥٧: البحر احمليط)  ٢(
 .٢/٢٥٩: احملرر الوجيز)  ٣(
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  املراد بقوله تعاىلQ 0  /  .  -   , P  .  
. Q  :قال اهللا تعاىل   -  ,      +  *  )  (  '  &  %  $  #   "  ! 

2  1  0  /3    8  7  6   5  4P.  
  

 يزح /ذكر ابن جالثاين فقال قولني يف املسألة، ورج :  
  .يدور كل عام ألول األمة مث ملن بعدهم  نتخذ يوم نزوهلا عيداً :قيل" 

ال  ،أولنا وآخرنا يف يوم نزوهلا خاصة ،انجلميع املعىن تكون جمتمعاً :وقال ابن عباس
  . )١("يدور عيداً

  

  :لدراسةا
  :اختلف املفسرون يف املسألة

  
  .يدور كل عام ألول األمة مث ملن بعدهم  نتخذ يوم نزوهلا عيداً :أي

، والطربي، والواحدي، والزخمشري،  )٢(وبه قال قتادة، والسدي، وابن جريج
ن والرازي، والقرطيب، وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، والسعدي، واب

  . )٣(عاشور

                               
بة، أما القول األول فإنه ، رجح الثاين ألنه قول من يقتدى به من الصحا١/٢٥١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ١(

صيغ الترجيح : الفصل األول: ينظروإن قدمه يف الذكر إال أنه ذكره بلفظ قيل للخروج من عهدته، 
 .وسيأيت ختريج قول ابن عباس ،٥٦، ٥٥: وأساليبه عند ابن جزي

 .٤/١٢٤٩: ، تفسري ابن أيب حامت٧/١٥٥: تفسري الطربي: ينظر)  ٢(

، تفسري ١/٥٣٢: ، الكشاف١/٣٤٢: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٧/١٥٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٣(
، ١٢٧: ، تفسري اجلاللني٤/٦٠: ، البحر احمليط٦/٢٣٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٥٤٢: الرازي

: ، التحرير والتنوير١/٤٥٧: ، تفسري السعدي٢/١١٧: ، فتح القدير٢/٣٤١: إرشاد العقل السليم
٥/٢٦٦. 
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  .)١("حنن ومن بعدنا ،مهعظِّن نزلت فيه عيداًأُنتخذ اليوم الذي : "قال السدي 
  

  . أولنا وآخرنا يف يوم نزوهلا ،انجلميع تكون جمتمعاً: أي
حني  - يعين من املائدة -أكل منها  : "روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال

  . )٢("أكل منها أوهلموضعت بني أيديهم آخر الناس كما 
  . )٣("راد به املستديرفالعيد على هذا ال ي : "قال ابن عطية معلّقاً 

  . )٤(وذكر نظام الدين النيسابوري هذا القول وجهاً حمتمالً يف معىن اآلية
 

عيداً، أولنا وآخرنا على : هو القول األول محالً لأللفاظ  -واهللا أعلم  –الراجح 
 .)٥(عانيها يف اللغةاألغلب من م

  
  

 

                               
  .٤/١٢٤٩: ، تفسري ابن أيب حامت٧/١٥٥: لطربيتفسري ا)  ١(
النكت : ينظر. ، ومحله الطربي واملاوردي وابن عطية واخلازن على هذا القول٧/١٥٦ :تفسري الطربي ) ٢(

  .٢/١١٠: ، لباب التأويل٢/٢٦١: ، احملرر الوجيز٢/٨٢: والعيون
  .٢/٢٦١: احملرر الوجيز)  ٣(
 .٣/٣٨: رقانغرائب القرآن ورغائب الف: ينظر)  ٤(
مقاييس : ينظر. ، ومسي العيد عيداً ألنه يعود كل عام فهو مشتق من العود٧/١٥٦: تفسري الطربي: ينظر)  ٥(

 .٧/٦١: ، روح املعاين٤/٢٥٢٤: تفسري الرازي) عود :(اللغة
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  وقت وقوع هذه املقالةQ T  S  R  Q  P  O  N  M  LP 
  . اآلية

Q  X  :قال اهللا تعاىل   W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

Z   Y[  f  e   d   c  b    a   `  _   ^   ]  \g  l  k   j        i  hm        p   o  n
v  u  t   s   r   qw    y     x  |  {  zP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال األول قولني يف املسألة، ورج :  
س وهذا القول يكون من اهللا يوم القيامة على رؤ :واجلمهور )١(قال ابن عباس" 

  .ويعلمون أم كانوا على باطل  ،اخلالئق لريى الكفار تربئة عيسى مما نسبوه إليه
ه قالت النصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى ملا رفع اهللا عيسى إلي :وقال السدي

إذ (فعلى هذا يكون ، اآلية Q ] Pوسأل اهللا حينئذ عن ذلك فقال  ،أمرهم بذلك
  .)٢(" وعلى قول ابن عباس يكون مبعىن املستقبل ،يف معناه كما هو يف لفظه ماضياً )قال

  

  :الدراسة
  :ى قولنيعل ×اختلف املفسرون يف وقت وقوع هذا القول من اهللا لعيسى 

  
س اخلالئق لريى الكفار تربئة عيسى مما وهذا القول يكون من اهللا يوم القيامة على رؤ

  .ويعلمون أم كانوا على باطل  ،نسبوه إليه
  . )١(وهذا قول قتادة، وابن جريج

                               
سدي يف تفسرييهما، ومل أجده مسنداً، أما قول ال ٢/٢٨٢: ، وابن اجلوزي٢/٢٦٢: نسبه إليه ابن عطية)  ١(

 .فسيأيت خترجيه

 .إنه قول من يقتدى به من الصحابة القول األول حيثجزي ، رجح ابن ١/٢٥١: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
 .٥٦: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل األول: ينظر

  .٤/١٢٥٣: ، تفسري ابن أيب حامت٧/١٦١: ، تفسري الطربي١/٢٠١: تفسري عبد الرزاق: ينظر)  ١(
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  . )٢(، وحكاه ابن عاشور إمجاعاً )١(وبه قال مجهور املفسرين
املفسرين السمرقندي، والواحدي، والسمعاين، وابن  وممن ذهب إىل هذا القول من

اجلوزي، والرازي، والقرطيب، وابن كثري، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، 
  . )٣(واأللوسي، وابن عاشور

وقال ] ١٠٩: املائدة[ Q  (  '  &  %  $  #  "P: واستدلوا بأن اهللا قبلها
فدلَّ على أن هذا القول يف يوم ] ١١٩: املائدة[ QÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎP : بعدها
  . )٤(القيامة

QÔ  Ó  Ò : أال ترى أنه يقول: " قال قتادة     Ñ  ÐP")٥( .  
  

اهللا عن  هسألوزعمِ النصارى أنه أمرهم بعبادته، ف × أنه يف الدنيا بعد رفع اهللا لعيسى 
  .اآلية Q ] Pذلك فقال 

  . )١(حيان، والسمني احلليب، وابن عادل ، والطربي، وأبو )٦(وبه قال السدي

                               
، اجلامع ألحكام ٢/٢٦٢: ، احملرر الوجيز١/٣١٧: معاين القرآن للنحاسجزي مع تفسري ابن : ينظر)  ١(

  .٦/٢٤١: القرآن
 .٥/٢٧٠: التحرير والتنوير: ينظر  )٢(

، زاد ٢/٨٢: ، تفسري السمعاين١/٣٤٢: ، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز١/٤٥٢: حبر العلوم: ينظر)  ٣(
: ، تفسري القرآن العظيم٦/٢٤١: ، اجلامع ألحكام القرآن٤/٢٥٤٥: ، تفسري الرازي٢/٢٨٢: املسري

: ، روح املعاين٢/١١٨: ، فتح القدير٢/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٧: ، تفسري اجلاللني٢/٢٣٢
 .٥/٢٧٠: ، التحرير والتنوير٧/٦٤

لباب ، ٦/٢٤١: حكام القرآن، اجلامع أل٤/٢٥٤٥: ، تفسري الرازي١/٧٣٥: معامل الترتيل: ينظر)  ٤(
  .٢/١١٣: التأويل

 .٧/١٦٢: تفسري الطربي)  ٥(

  .٤/١٢٥٣: ، تفسري ابن أيب حامت٧/١٦١: تفسري الطربي)  ٦(
: ، اللباب يف علوم الكتاب٤/٥١١: ، الدر املصون٤/٦٢: ، البحر احمليط٧/١٦٢: تفسري الطربي: ينظر)  ١(

٧/٦١٧. 
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  :  واستدلوا بدليلني
  .أصلهما للماضي، فتحمل عليه" قال"و " إذ"أن  :األول
QÄ  Ã  Â  ÁÅ      Ë : قول عيسى عليه السالم :الثاين   Ê   É  È      Ç   Æ

    ÌP ]املعىنوالشرك ال يغفر يف اآلخرة، فتعني محله على أنه يف الدنيا، و] ١١٨: املائدة :
  .)١(وإن يتوبوا فتغفر هلم

  . )٢(وفائدة السؤال على هذا القول إعالم اهللا لعيسى أن قومه قد خالفوا أمره
بأن كثرياً من أمور القيامة ورد بلفظ املضي، ليدل على ثبوت : عن األول وأُجيب

Q  ?        >  =   B : القيامة وحتقيق وقوعها فهي كائنة ال حمالة، ومنه قوله تعاىل   A  @
    F  E   D  CP ]ـف إذ مبعىن إذا، وقوله ]٥١: سبأ : Q   %  $  #  "  !P 

  .فذكره بلفظ املضي] ٤٤: األعراف[
اآلية، املقصود منها تفويض األمر هللا  QÄ  Ã  Â  ÁÅ  P : فقوله: أما الثاين

 اعتراض إن عذب أو غفر فالتعاىل، والتنصل من حاهلم والتسليم هللا يفعل م ما يشاء، 
وال يلزم من هذا " :، قال ابن جزيواملالك يفعل يف ملكه ما يشاء ،ألن اخللق عباده ،عليه

وفرق بني اجلواز  ،وإمنا يقتضي جوازها يف حكمة اهللا تعاىل وعزته ،وقوع املغفرة للكفار
  . )٣("والوقوع

ذلك على  تعليقو ،التربي منهم ورد املشيئة فيهم إىل اهللا" معىن اآلية : وقال ابن كثري
  . )٤("كما يف نظائر ذلك من اآليات ،الشرط ال يقتضي وقوعه

فإنك أنت الغفور : وليس مراد عيسى عليه السالم الدعاء هلم، فلو أراده لقال
  .)١(الرحيم

                               
  .املراجع السابقة: ينظر)  ١(
  .٦/٢٤١: ، اجلامع ألحكام القرآن٧/١٦٣: تفسري الطربي: ينظر ) ٢(
 .١/٢٥٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٣(
 .٣/٢٣٢: تفسري القرآن العظيم  )٤(
: ، معامل الترتيل٢/٨٢: ، تفسري السمعاين١/٣١٧: معاين القرآن للنحاس: ينظر يف هذه األجوبة  )١(

 . ١/٤٠٨: ، مالك التأويل٦/٢٤١: ام القرآن، اجلامع ألحك٢/٢٦٢: ، احملرر الوجيز١/٧٣٥
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  . )١(إن تعذب من كفر، وإن تغفر ملن آمن: إن اآلية يف فريقني فاملعىن: وقيل
 

قول ابن جزي ومجهور املفسرين، لقوة ما استدلوا به، هو القول األول الراجح  
  .وتوجه ما أجابوا به عن أدلة القول الثاين

وألن القول األول فائدته ظاهره، فتقريع الكفار وتوبيخهم يف اآلخرة، واجلمع يف 
"  Q : عذام بني العذاب احلسي واملعنوي له نظائر يف القرآن الكرمي، منها قوله تعاىل   !

 # +  *   )    (   '   &   %   $P ]وقوله ] ٢٧: النحل :
Q  ]   \         [  Z  Y   X  W  V  U         T  S  R  Q  P  O     N  M  LP 
فهو من هذا القبيل، توبيخاً هلم وإظهاراً لبطالن زعمهم وفساد سعيهم، ] ٩٣ – ٩١: الشعراء[

  .واهللا تعاىل أعلم
 

                               
 .٢/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٧: تفسري اجلاللني: ينظر  )١(
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  إعرابQ يوم P ١(ءة فتح امليمعلى قرا(.  
QÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ         Û : قال اهللا تعاىل   Ú  Ù  Ø  ×  Ö

Þ      Ý   Üß  ä   ã  â  á   àå     é  è      ç  æP  .  
  

يزح الثاين فقال / ذكر ابن جقولني يف املسألة، واستبعد األول ورج :  
لى هذا ال تكون فع ، Q Î P ـل ظرف P يومQ أحدمها أن يكون  :فيه وجهان" 

قال اهللا هذا القصص أو اخلرب  :واملعىن ،خاصة Q Ð Pوإمنا معموله  ،اجلملة معمول القول
  .وهذا بعيد مزيل لرونق الكالم  ،يف يوم

والعامل فيه حمذوف  ،يف موضع خربه P يومQ  مبتدأ و Q Ð Pأن يكون  :واآلخر
  .  )٢("هذا واقع يوم ينفع الصادقني صدقهم: تقديره

  

  :لدراسةا
  

Q يوم P لـ ظرف Q Î P    .  
  . )٣(وبه قال الزجاج، والسمرقندي، وأبو الربكات بن األنباري، والشوكاين

                               
  :يف اآلية قراءتان  )١(

  .بنصب امليم، وهي قراءة نافع P يومQ : األوىل       
  . برفع امليم، وهي قراءة الباقني Q Ñ P: الثانية      
 ١/٣١١: ، البدور الزاهرة١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: ارسياحلجة أليب علي الف: ينظر     

، رجح ابن جزي الثاين حيث ذكر قولني يف املسألة واستبعد األول، ١/٢٥٢: التسهيل لعلوم الترتيل)  ٢(
: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل األول من الباب األول: ينظر. فاحنصر الصواب يف الثاين

٥٨ .  
: ، البيان يف إعراب غريب القرآن١/٤٥٣: ، حبر العلوم٢/١٨٢: ين القرآن وإعرابه للزجاجمعا: ينظر  )٣(

 .٢/١٢٠: ، فتح القدير٢٦٤
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ينفع الصادقني صدقهم، فاإلشارة  القصص يف يوم القول أو هذا قال اهللا هذا :واملعىن
Q P : ملا تقدم ذكره من قول اهللا لعيسى عليه السالم   O   N  M  L   S   R  Q

Z  Y  X  W  V       U   TP ]فعلى هذا ال تكون اجلملة معمول ،  ]١١٦: المائدة
  .)١(خاصة Q Ð Pوإمنا معموله  ،القول

واء اللفظ  ،وهذا عندي معىن يزيل رصف اآلية : "وتعقّبه ابن عطية بقوله
  .، وحنوه قال ابن جزي)٢("واملعىن

  
Q Ð P مبتدأ و Q يوم P والعامل فيه حمذوف، يف موضع خربه.  

  .)٣(وبه قال ابن عطية، وجوزه أبو علي الفارسي، وأبو الربكات بن األنباري
  .  )٤(وذكره وجهاً يف اآلية الزخمشري، والرازي، والسمني احلليب، واأللوسي وغريهم

 هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقني صدقهم، وهو من قوله تعاىل لعيسى،: والتقدير
QÔ  Óوفيه إشارة لصدق عيسى عليه السالم، ومجلة    Ò    Ñ  ÐP  يف حمل

  .  )٥(نصب معمول القول
  

  : الراجح هو القول الثاين الذي رجحه ابن جزي لوجوه
أنه أقرب التصال الكالم ودخوله يف معىن ما قبله، فهو عليه من متام القصة  :األول

  .واحلوار
عىن، فعلى األول تكون اآلية تعقيب من اهللا تعاىل بذكر وقت أنه أكمل يف امل :الثاين

                               
 .١/٢٥٢: ، التسهيل١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: السابق، واحلجة أليب علي الفارسي: ينظر)  ١(
  .٢/٢٦٤: احملرر الوجيز)  ٢(
 .٢٦٤: ، البيان يف إعراب غريب القرآن٢/٤٥٧: ، احلجة٢/٢٦٤: احملرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٧/٧٢: ، روح املعاين٤/٥٢٠: ، الدر املصون٤/٢٥٤٨: ، تفسري الرازي١/٥٣٤: الكشاف: ينظر)  ٤(
: ، البحر احمليط٤/٢٥٤٨: ، تفسري الرازي٢/٢٦٤: ، احملرر الوجيز٧/١٦٦: تفسري الطربي: ينظر  )٥(

٤/٦٧. 
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تكون اآلية خامتة القصة واحلوار بذكر نتيجته، فهو : وقوع هذه القصة، وعلى الثاين
إشارة إىل صدق عيسى عليه السالم وبراءته مما نسب إليه زوراً وتاناً، وإعالن ذلك على 

  .رؤوس األشهاد
الثاين راجع إىل معىن قراءة الرفع، فهو مؤيد بالقاعدة  املعىن على القول :الثالث
  . )١("احتاد معىن القراءتني أوىل من اختالفه: " الترجيحية

 .واهللا تعاىل أعلم
  
  

                         ***** 

                               
 .١/١٠٠: عند املفسرين قواعد الترجيح: ينظر يف القاعدة)  ١(
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وفيقه وتيسريه بإمتـام هـذا العمـل،        أمحد اهللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه على ت

  .د هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتحلمفا
رحلة ماتعة استمرت ثالث سنوات مع هذا املوضوع الشيق أضع يف خامتتـه  وبعد 
  :أبرز نتائجه

كانت حياة ابن جزي حافلة بالعلم والتعليم والدعوة واخلطابة واإلفتاء والتأليف  -١
 املسـلمني  يف معركة دارت رحاهـا بـني   واجلهاد، حىت لقي ربه جماهداً يف سبيله

سنة فحسب، وبلغ  ٤٨وقد بارك اهللا يف حياته فمات وعمره ، والنصارى يف األندلس
تقبله مكانة عالية يف العلم وانتفع الناس مبؤلفاته وجعل اهللا له ذكراً حسناً، رمحه اهللا و

  .شهيداً، وأسكنه حببوحة اجلنان
حقيق، فلخص األقوال، التلخيص والت: امتاز تفسري ابن جزي مبيزتني مهمتني مها -٢

وحقّق املسائل، فجاء حمرراً عظيم الفائدة على صغر حجمه، لذا نال تفسريه عناية 
فخصصت بعض رسائل الدكتوراه واملاجستري األقسام العلمية يف عدد من اجلامعات 

، وهي دراسات متنوعة من جامعات خمتلفة عريقة يف العلم واملعرفة، مما )١(لدراسته
   .ة واضحة على أمهية هذا التفسرييعطي دالل

سار ابن جزي يف ترجيحاته وفق صيغ وأساليب معينة، ذكرها يف مقدمة كتابه،  -٣
وحتدثت الرسالة عنها يف الفصل األول من الباب األول، فيحسن ملن أراد القراءة يف 

  .تفسريه االطالع عليها ليعرف طريقته يف ذلك
الئل الذين أصلوا للترجيح فذكر يف مقدمة تفسريه الق يعد ابن جزي من املفسرين -٤

   .هاً من وجوه الترجيح بني األقوالاثين عشر وج
غالب ترجيحات ابن جزي الكليب رمحه اهللا موافقة لقول مجهـور املفسـرين    -٥

                               
 .٤٠: القيمة العلمية لتفسري ابن جزي: يف مبحث سبقت اإلشارة إىل هذه الرسائل  )١(
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 .املتقدمني واملتأخرين
، وقسـم  جانبه يف بعضهاابن جزي يف أكثر ترجيحاته، وكان الصواب حليف  -٦

قصر اآلية عليه؛ بل تعمه مع غريه من لكن ال ت صحيحاًان ترجيح ابن جزي ثالث ك
 .األقوال

ال يذكر ابن جزي عند ترجيحه أدلة على القول الراجح، وإن فعل فإنه ال  -٧
يسري وفق القواعد املعتربة يف الترجيح  -وإن مل يذكر األدلة  - يستوعب غالباً، لكنه 

ذكرها اختصاراً تبعاً للمنهج الذي اختطه لنفسه يف تأليف  ، وإمنا يغفلبني األقوال
  .كتابه

تفسريا ابن عطية والزخمشري من أهم مصادر ابن جزي يف تفسريه، وقد أفـاد   -٨
منهما كثرياً يف كتابه، وإفادته من األول أكثر من الثاين، وقد أثىن على هذين التفسريين 

 .)١(ليات الزخمشري عند االستفادة من تفسريهيف أول كتابه منبهاً على احلذر من اعتزا
دراسة مسائل التفسري من أنفع البحوث وأمتعها، فهي ميدان رحب لتطبيق أصول  -٩

التفسري وقواعده من ناحية، وإثراء للجانب التأصيلي هلذه األصول والقواعد باألمثلة 
ا أن هـدف  اجلديدة وبالتقييد واالستدراك على هذه القواعد من ناحية أخرى، كم

  . الدراسة وموضوعها هو لُب التفسري وأساسه بتحرير معىن كالم اهللا تعاىل ومراده
وعليه أقترح فتح مشروع لدراسة مجيع مسائل تفسري القرآن الكرمي، من غري أن يربط 

 شامالً جلميع مسائل التفسري ال يدع مسألة -أوالً  –بعالم أو تفسري بعينه، ليكون 
 -ثانياً  -ة، شاردة وال واردة إال وتناوهلا بالدراسة املقارنة ، وليكون  صغرية وال كبري

  .أدعى لطباعة الباحث لرسالته ونشرها، وأيسر على القارئ واملتابع هلذه الرسائل

يف ميزان  وجيعله ،أن مين علي بقبول هذا العملأسأل اهللا واحلمد هللا أوالً وآخراً، 
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد  ،يسد خلليو ،لليويعفو عن ز، وينفع به، حسنايت

  .أمجعني صحبهوعلى آله و

                               
 .٢١، ١/٢٠: التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
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 Q    Ö  Õ   Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  ÏP   ١١٠  ٣٩  

Qk  j  i    h  g  fl  P  ٢٢٨  ٥٤  

  

 Q  Q  P  O  N  M  L     K  J  I  H  GP   ٤٧١  ٢٦،  ٢٥  

 Q        a  ̀P   ٤٢٠  ٣٠  

 Q   v  u   t    s    r  qP ٥٨٢  ٩٤-٩٢  

  

 Qp  u  t  s  r   qv   y  x  wP  ٥٧٠  ٢٧  

  

 Q     î  í  ì   ë  êé  è   ç  æ  åP  ١١١  ٢١  
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 Q  Ó    Ò         Ñ  Ð  Ï  Î ٦١٤  ١٤  
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 Q  ³  ²  ±  °P  ٥٢٥  ٥  
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 Q  ¾    ½  ¼  »  ºP ٤٥٠   ٢٨  

 Q    Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀP   ٤٥٠، ١٤١  ٢٩  
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  الصفحة  طرف احلديث
  ٤٦٢  أَتشفَع يف حد من حدود اللَّه

  ٣٩١   ؟ فقال له ماذَا عملْت يف الدنيا ،أُتي اهللا بِعبد من عباده آتاه اهللا مالًا
اهزِن نيبفَت كُمدةُ أَحأَم تنعليهاإذا ز بثَروال ي دا الْحهدلج٣٧٣  ا فَلْي  

  ٢٢٨  إذا سألتم اهللا اجلنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى اجلنة وأوسط اجلنة 
وأَسلَمن  ،الْجاهلية أَسلَم غَيالَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة يف

  تار منهن أَربعاًأَنْ يخ <فَأَمره النيب  ،معه
٣٤٥، ٢٨٦  

  ٤٢٣  اسمعوا وأَطيعوا وإِنْ استعملَ علَيكُم عبد حبشي كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ
 هبِين انسي اهللا على لقْضيوا ورجؤوا تفَعاش اَء٤٦١  ما ش  

  ٤٥٤  " ال  : "فقال ؟أطلقت نساءك
  ٢٠٠  مل يعطَ أَحد من اَألنبِياِء أُعطيت ما

  ٥٢١  واهللا لَتقيمن صفُوفَكُم أو لَيخالفَن اهللا بني قُلُوبِكُم ،أَقيموا صفُوفَكُم ثَالَثاً
 لُ اللَّهبعز وجل هو ح اللَّه ابتا كمهدنِ أَحثَقَلَي يكُمف ارِكي تإِن١٨٧  أال و  

  ١٦٨  نهم مل يكُونوا يعبدونهم ولَكنهم كَانوا إذا أَحلُّوا هلم شيئا استحلُّوهأَما إِ
  ٥٥٥  بن آدم مرِضت فلم تعدنِي إِنَّ اللَّه عز وجل يقول يوم الْقيامة يا

  ٦١٠  يعمهم بِعقَابِه إِنَّ الناس إذا رأَوا الْمنكَر والَ يغيروه أَوشك اهللا أَنْ
اهرت ككَأَن اللَّه دبعمل تكن فَإِنَّ ،أَنْ ت اكرفإنه ي اهر٥٩٠  ت  

  ٣٥٢  ثُم إن زنت فَبِيعوها  ،ثُم إن زنت فَاجلدوها ،إن زنت فَاجلدوها
الْع اهفَةٌ وِجطَائمعه و فَّتفَةً صأَنَّ طَائوةً ،دكْعمعه ر ينلَّى بِالَّذ٤٨٠  فَص  

ا على اللَّههمأَكْرا وهريخ متةً أَنأُم نيعبونَ سمتت كُم٢٠٩،  ٢٠٠  إِن  
  ٤٤٣  إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم

مالْأُم بِكُم ركَاثي مفَإِن لُودالْو وددوا الْوجوز٢٩٤  ت  
يتتيوا بِكُننكْتي وال تما بِاسوم١٦  س  
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  ١٨٥  ومشى أَربعا ،حىت إذا أَتينا الْبيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلَاثًا
 كُمونبحيو مهونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ اري٤٢٦  خ  

  ٤٦٠  ظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌدعوةُ الْمرِء الْمسلمِ لأَخيه بِ
  ٢١٩  يوم أُحد ومعه رجلَان يقَاتلَان عنه علَيهِما ثياب >أيت رسولَ اللَّه ر

  ٢٧١  رِباطُ يومٍ يف سبِيلِ اللَّه خير من الدنيا وما عليها
قرٍ وهامِ شيمن ص ريخ لَةلَيمٍ وواطُ يرِبهام٢٧١،  ٦٤  ي  

كُفْر الُهتقو وقمِ فُسلسالْم ابب١٩٦  س  
 صلى رسول اللَّه ًةكْعنِ ريفَتى الطَّائدبِإِح فولَاةَ الْخ٤٨٠  ص  

  ٢٦٨  صلِّ قَائما فَإِنْ مل تستطع فَقَاعدا فَإِنْ مل تستطع فَعلَى جنبٍ
  ٤١٩  و ناب الْكَافرِ مثْلُ أُحدضرس الْكَافرِ أ

 كَرِهو با أَحيمةُ فالطَّاعو عممِ السلسِء الْمر٤٢٦  على الْم  
  ١٢٢  على ملة إبراهيم ودينه

  ٢٧٢، ٢٧٠  فذلكم الرباط
  ١٢٢  فهلموا إىل التوراة فهي بيننا وبينكم

اتنسذَا من حهو هاتنسطَى هذا من حعفَي٥٤٢  ه  
  ٤٨٨  قَارِبوا وسددوا فَفي كل ما يصاب بِه الْمسلم كَفَّارةٌ

  ٦٠٠  قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ
كنيه يه بامسك وأُمسن بعدك ولد أُـد يل مليا رسول اهللا إن و قلت

  "نعم" :قال ؟بكنيتك
١٧  

  ٢٦٨  على كل أَحيانِه يذْكُر اللَّه كان رسول اهللا 
  ٣١٦  كُلْ من مالِ يتيمك غري مسرِف وال مبادرٍ وال متأَثِّلٍ

الكلُوهلَى من قَتقَت رياِء خمميِ السأَد تحلَى تقَت رارِ شالن ١٩٥  ب  
ف رِهمأَلَ عن عسحىت ي ةامييوم الْق دبا عمولُ قَدزلَا ت اها أَفْن١٢٦  يم  

  ٣٣٨  إن كَرِه منها خلُقًا رضى منها آخر ةلَا يفْرك مؤمن مؤمن
  ٩٦،  ٦٧  اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل
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هتقُوبعو هضرلُّ عحي اجِدالْو ٥٠٤  لَي  
  ٤١٩  ما بني منكيب الكافر يف النار مسرية ثالثة أيام للراكب املسرع

  ١٩٣  من مولُود إال يولَد على الْفطْرة فَأَبواه يهودانِه أو ينصرانه أو يمجسانِه ما
وا عن املنكرم٦٠٨  مطاعاً فإذا رأيتم شحاً ،روا باملعروف وا  

ظْلُومالْم دتعئِ ما مل يادلَى الْبما قاال فَع انبتس٥٠٥، ٦٤  الْم   
  ١٧٤  ما بذلك بعثين  ،أو نأمر بعبادة غريه ،ن نعبد غري اهللامعاذ اهللا أ

 عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز دؤالًا فلم ياهللا م اه٣٣٣،  ٢٦٢  من آت  
اللَّه أَطَاع نِي فَقَدمن أَطَاع، ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نم٤٢٣  و  

كَرنم كُمنأَى مبيدهمن ر هريغا فَلْي ، انِهسفَبِل عطتس٦١٠  فَإِنْ مل ي  
  ٢٤٤  من سأَلَ اللَّه الشهادةَ بِصدقٍ بلَّغه اهللا منازِلَ الشهداِء 

  ١٤٢  بن زكريا اإال حيىي  ،من عبد يلقى اهللا إال ذا ذنب
  ٥٤٣  ه منهامن كانت عنده مظْلمةٌ لأَخيه فَلْيتحلَّلْ

  ٢٠٠  نحن الْآخرونَ السابِقُونَ يوم الْقيامة بيد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنا
 ولَ اللَّهسى ر ةعت٣٥٠  عن الْم  

ينِكمعن ي ا منها فَكَفِّرريا خهرغَي تأَينيٍ فَرمعلى ي لَفْت٥٨٧  وإذا ح  
  ٤٤٧،  ٥٤  له بيديك والشر ليس إليكواخلري ك

 يكُمزِلَ فنأَنْ ي كَنوشفِْسي بيده لَيي نالَّذقِْسطًا اوا مكَمح مير١٦٢  بن م  
  ٥٠٠  يهلكَها بِسنة عامة  وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا

بِيلِ اللَّهلُ يف سي أُقْتأَن تددلَولُ ،وأُقْت ا ثُميأُح لُ ،ثُمأُقْت ا ثُميأُح ٢٤٤  ثُم  
  ٤٣٨  ولَو علم أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمينا لَشهِدها

  ١٠٣  يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً
  ٣٤  السماِء الدنيا حني يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إىل
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  طرف األثر
    

  

  الصفحة  القائل
  ٤٢٥  عكرمة  أبو بكر وعمر

 Q >   =  <    ;  :?    C  B    A  @Pادنه 
  يوم القيامة

  ٤٩٨، ٥٧  علي بن أيب طالب

  ١٥٢  ابن عباس  إذا اجتمع
  ٤١٥  ابن عمر  أمثال القراطيس بدلناهم جلودا بيضاًاحترقت جلودهم  إذا

حذيفة بن اليمان   إذا أمرت باملعروف ويت عن املنكر ال يضرك من ضل
  وسعيد بن املسيب

٦٠٩  

  ٣٤٧  ابن عباس  إذا تزوج الرجل منكم املرأة، مث نكحها مرة واحدة فقد وجب
  ١٨٨  أبو العالية  اعتصموا باإلخالص هللا وحده

  ١٩٣  احلسن  اإلميان بألسنتهم، وأنكروها بقلومأعطوا كلمة 
حني وضعت بني أيديهم آخر  - يعين من املائدة -أكل منها 

  الناس كما أكل منها أوهلم
  ٦١٨  ابن عباس

  ٣٥٩  عبادة بن الصامت   ق يلووال آكل إالّ ما لُ ،أال ترونين ال أقوم إالّ رفدا
  ١١٢  ةقتاد  QÔ  Ó  Ò    Ñ  ÐP  :أال ترى أنه يقول

  ٢٢٠  قتادة، الربيع بن أنس  آالف مث صاروا مخسة الفآلف مث صاروا ثالثة أم بهمدأ
  ٥٠٥  السدي  إن اهللا ال حيب اجلهر بالسوء من أحد من اخللق

  ٢٣٥  احلسن البصري  إن يقتلوا منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر
  ٢٤٢  قتادة  أناس من املؤمنني مل يشهدوا يوم بدر 

  ٥١٣  عمار بن ياسر  م عليه الرحم إذا مت خلقه ونبت شعرهزلت فيما أُإمنا أن
  ٢٦٨  بن مسعودا  فقاعداً ذا مل تستطع قائماًإ ،منا هذه يف الصالةإ

  ٣٩٢  ابن عباس  إنه يوم طويل فيه مواقف كثرية
  ٥٤٢  جماهد  فتبوء ما مجيعاً ،إين أريد أن تكون عليك خطيئيت ودمي

  ٣١٤  عمر بن اخلطاب  عاىل مين مبرتلة مال اليتيمإين أنزلت مال اهللا ت
  ٢٩١  عثمان بن عفان  إين لست مبيزان ال أعول
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  ٤١١  قتادة  أولئك اليهود حسدوا هذا احلي من العرب على ما آتاهم اهللا
  ٢٤٣  احلسن  كانوا يقولون لئن لقينا  >بلغين أن رجاال من أصحاب النيب 
  ٩٨  ابن عباس   تأويله يوم القيامة ال يعلمه إال اهللا

  ٣٨٦  ابن عباس  تسوى األرض باجلبال عليهم
   ٢٢٧، ٦٨  ابن عباس  الثياب قرنكما ت ون السبع،واألرض السبع، تقرن السموات

  ٢٠٢  عمر بن اخلطاب  تكون ألولنا وال تكون آلخرنا
  ٣٨٧  ابن جريج  تنشق هلم فيدخلون فيها فتسوى عليهم

  ٤٣٣  قتادة   الفرق الثُبات
  ١٨١  جماهد  مث كفر احلارث  <رث بن سويد فأسلم مع النيب جاء احلا

  ٣٨٠  ابن عباس  هوواجلار اجلنب  ،اجلار ذي القرىب هو القريب النسب
  ١٦٣  احلسن  جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة

  ٥٩٧  سعيد بن جبري  د يف اإلسالموشد ،جعل اهللا هذه األمور للناس يف اجلاهلية
  ١٨٧  ابن مسعود  اجلماعة هللاحبل ا

  ١٨٨  احلسن  طاعته حبل اهللا
  ١٨٧  جماهد  وعطاء وقتادة  عهد اهللا وأمره حبل اهللا

  ١٧٠  سعيد بن جبري   حكماء أتقياء
ابن مسعود وأبو   حكماء علماء

  رزين واحلسن 
١٦٩  

  ١٧٠  ابن عباس   حلماء علماء أتقياء
  ١٩٩  أبو هريرة  ناقهم تأتون م يف السالسل يف أع ،خري الناس للناس

  ١١٦  ابن عباس  مة احلسانواملطه ،الراعية :اخليل املسومة
  ٤٨٨  قتادة  كر لنا أن املسلمني وأهل الكتاب افتخرواذُ

  ٣٨٠  ابن عباس  واجلنب البعيد املسكن عنك ،ذي القرىب القريب املسكن منك
  ٥٤٨  جماهد  جعل اهللا جزاءه جهنم الذي يقتل النفس املؤمنة متعمداً

  ٢٧٢  زيد بن أسلم  رابطوا على دينكم
  ٩٨  الضحاك  ويله مل يعلموا ناسخهأويله، لو مل يعلموا تأالراسخون يعلمون ت

  ١٧٠  ابن زيد  الربانيون الذين يربون الناس والة هذا األمر
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  ٢٤٨  ابن زيد  الربيون األتباع، والربانيون الوالة
  ٤٣٣  ابن عباس  سرايا متفرقني

  ٥٦٨  ابن عباس  سيداً
  ٢٦٢  جماهد  سيكلفون أن يأتوا مبثل ما خبلوا به من أمواهلم يوم القيامة

  ٤٥٨  ابن عباس  الشفاعة احلسنة هي اإلصالح بني الناس
  ٤٥٨  احلسن   الشفاعة احلسنة هي يف الرب والطاعة

  ٥٩٣  سعيد بن جبري  صالحاً لدينهم
  ٣٩٦  ابن عباس  طمسها أن تعمى

  ٣٣٨  احلسن  كثرياً فيجعل اهللا له فيها خرياً ،عسى أن يطلقها فتتزوج غريه
  ٤٣٤  ابن عباس  عشرة فما فوق ذلك

  ٤٣٣  ابن عباس  عصباً وفرقا
  ٥٩٣  سعيد بن جبري  عصمة للناس
ابن عباس وابن جبري   علماء فقهاء

والضحاك واحلسن 
  وقتادة

١٦٩  

  ٢٤٢  جماهد  غاب رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه 
  ٤٣٣  جماهد  قليالً قليالًفرقاً 
  ١٦٩  جماهد واحلسن  فقهاء

  ١٧٠  جماهد   فقهاء علماء حكماء
  ١٦٩  ابن عباس   فقهاء معلمني

  ١٦٩  جماهد   الفقهاء والعلماء وهم فوق األحبار
  ٢٢٥  عكرمة  فورهم ذلك كان يوم أحد، غضبوا ليوم بدر مما لقوا

  ٢٠٢  عمر بن اخلطاب  مومن صنع مثل صنيعه >يف خاصة من أصحاب رسول اهللا 
  ٤٨٩  جماهد  قالت قريش لن نبعث ولن نعذب

  ٤٠٦  الضحاك  قالت يهود ليست لنا ذنوب إال كذنوب أوالدنا يوم يولدون
  ٥٦٨  ابن عباس  القرآن أمني على كل كتاب قبله

  ٥٩٣  ابن عباس  ما نوظروا واحداً قيام دينهم والذي نفسي بيده لو تركوه عاماً
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  ٢٨٠  السدي  لشاة السمينة من غنم اليتيم كان أحدهم يأخذ ا
  ٦١٣  عائشة  كان احلواريون ال يشكون أن اهللا قادر أن يرتل عليهم مائدة

  ٥٩٧  قتادة  رجل إذا أراد البيت تقلد قالدةكان ال
  ٣٣٦  ابن عباس  كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها محيمه ثوبه 

  ١٨٠  ابن عباس  مث ندم  ،بالشرك مث ارتد وحلق ،كان رجل من األنصار أسلم
٣٤٥  ابن عباس  م كل ما حرمته الشريعة إال كانت العرب حتر  

  ٣٣٤  ابن عباس  كانوا يف اجلاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
م يزعمون أم يف الصالة فيؤمو٤٠٧  جماهد   مكانوا يقدمون صبيا  

  ٤١٥  اكقتادة والضح  هاكلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غري
  ٤١٧  احلسن  عودوا فعادوا كلت حلومهم قيل هلم أكلما انضجتهم و

  ٢٠١  جماهد  كنتم خري الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا باملعروف 
  ١٥٢  جماهد  احلليم الكهل

  ١٧٠  احلسن   كونوا أهل عبادة وأهل تقوى هللا
  ٢٨١  جماهد، أبو صاحل  ر لكدالذي قُال تعجل بالرزق احلرام قبل أن يأتيك احلالل 

  ١٢٤  الربيع بن أنس  ن اهللا ال ينقصإن ينقص ما عنده، أال خيرجه حبساب، خياف 
  ٥٩٣  احلسن  ال يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة

  ١٩٢  قتادة  لقد كفر أقوام بعد إميام كما تسمعون
  ٣٢٣  احلسن  قوب اخللون الشيء والثطَعكانوا حيضرون في مل تنسخ

  ١٤٥  ابن عباس  يا زكريا إن الصوت :ملا مسع النداء جاءه الشيطان فقال له
  ٥٣٩  السدي  ملا ضرب عليهم التيه ندم موسى فلما ندم أوحى اهللا إليه
  ٢٨٥  احلسن  ملا نزلت هذه اآلية يف أموال اليتامى كرهوا أن خيالطوهم

  ٣٢٥  عبيدة السلماين  من مايل ألحببت أن يكونلوال هذه اآلية 
  ٣١٨  ابن عباس  ، يقوت على نفسه حىت ال حيتاج إىلليأكل الفقري من ماله هو
  ٦٠٧  اهللا بن مسعود عبد  بل منكمقولوا احلق ما قُ ،ليس هذا بزمان هذه اآلية

  ٣٥٩  سعيد بن املسيب  يس الشيطان من بين آدم إالّ أتاه من قبل النساءأما 
جزى حبسنتها عاملرأة ت٣٦٥  قتادة  جزى الرجلشر أمثاهلا كما ي  

  ٥٦٨  احلسن  مصدقاً ذه الكتب وأميناً عليها
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  ١٥٨  ابن عباس  وشهدوا للرسل أم ،شهدوا له بالبالغ ،وأمته >حممد  مع
  ٥٤٩  ابن عباس  فكأمنا قتل الناس مجيعاً عدلٍ أو إمام من قتل نبياً

ششفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن مل ي٤٥٧  احلسن  فَّعمن ي  
  ٦١٨  السدي  حنن ومن بعدنا ،مهعظِّن نزلت فيه عيداًأُنتخذ اليوم الذي 

حنول وجوهها ق٣٩٧  قتادة  ل ظهورهاب  
 ثَهعإِذْ ب يدسِ بن عذَافَةَ بن قَيبن ح يف عبد اللَّه لَتز٤٢٣  ابن عباس  ن  

  ٣١٢  الضحاك  Q  Y  X  W  V  U  TP نسختها 
  ١٦٣  ابن زيد  منفليس بلد فيه أحد  ،ى فوق اليهود إىل يوم القيامةالنصار

  ٥٥٧  قتادة وعطاء  هذا اللص الذي يقطع الطريق فهو حمارب
  ١٩٦  السدي  هذا من كَفَر من أهل القبلة حني اقتتلوا

  ٤٢٥  جماهد   >هم أصحاب النيب 
  ٢٠٢  ابن عباس  إىل املدينة <هم الذين هاجروا مع رسول اهللا 

  ١٨١  ابن عباس  مث كفروا به < هل الكتاب عرفوا حممداهم أ
  ١٩٣  أيب بن كعب  هو اإلميان الذي كان قبل االختالف يف زمان آدم حني أخذ 

٥٠٤  جماهد  ذن له أن يذكرفقد أُ ،ضيفههو الرجل يستضيف الرجل فال ي  
  ٥٠٣  احلسن البصري  هو الرجل يظلم الرجل فال يدع عليه، ولكن ليقل

  ١٩٣  عكرمة  الكتاب، كانوا مصدقني بأنبيائهم، مؤمنني م هي يف أهل
  ٣٢٣  ابن عباس  هي حمكمة وليست مبنسوخة

  ٣٢٥  جماهد  هي واجبة على أهل املرياث ما طابت به أنفسهم
  ٣٨٦  قتادة  ودوا لو اخنرقت م األرض فساخوا فيها

  ٣٧٧  ابن عباس  وكذلك كل مصلح يوفقه اهللا للحق  ،وذلك احلكمان
  ٦٠٩  أبو بكر الصديق  أَيها الناس إِنكُم تقرؤون هذه اآليةَ يا

  ٣٦٧  أم سلمة  ولَنا نِصف الْمرياث ،يا رسولَ اللَّه يغزو الرجالُ والَ نغزو
  ٣٧٢  السدي  ويطؤها وال يكلمها ،يرقد عندها ويوليها ظهره

  ٣٧٢  ابن عباس  كلمهايعظها فإن هي قبلت وإال هجرها يف املضجع وال ي
  ٢٧٢  سعيد بن جبري  يعين فيما أمركم واكم
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  العلَم
  

  

  الصفحة
  ٢٢  أبو جعفر بن الزبري الغرناطي=  أمحد بن إبراهيم بن الزبري بن حممد الثقفي

  ٢٥  أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن جزي الكليب
  ٤٢٤  أبو القاسم األصبهاين= إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي 

  ٢١١  أيوب بن موسى احلسيين الكفوي
  ٣٤٠  بكر بن عبد اهللا املزين

  ١٨٠  رث بن سويدااحل
  ١٢١  نظام الدين النيسابوري=  حسن بن حممد القمي النيسابوري

  ٦١٤  احلسني بن أمحد بن خالويه النحوي
  ٢٩٦  ميمي اليماميحضرمي بن الحق الت

  ٤٨٧  أبو صاحل السمان ذكوان
  ١٤٤  زكريا بن حممد األنصاري

  ١٥٣  ابن األعرايب= سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري 
  ٢٧٢  بن عوف الزهرى املدين سلمة بن عبد الرمحنأبو 

  ٢٧١  سهل بن سعد الساعدي
  ٤٢٧  سهل بن عبد اهللا بن يونس التستري

  ٢٢٤  صاحل موىل أم هانئأبو 
  ١٩٥  أبو أمامة الباهلي=  بن عجالن يصد

  ١٤٨  عبد الباقي بن عبد ايد بن عبد اهللا اليماين
  ١٣١  السهيلي عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد

  ١٣٥  أبو الربكات بن األنباري=  عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا بن األنباري
كْعبد اهللا بن احلسني الع١٢٧  ريب  

  ٢٥  حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن جزي الكليب عبد اهللا بن
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  ٢٧٧  ابن الفَرس األندلسي=  عبد املنعم بن حممد بن عبدالرحيم اخلزرجي
  ٣١٨  أبو قالبة=  عبداهللا بن زيد اجلرمي األزدي البصري

  ٣٣٢  عبيد اهللا بن أيب جعفر القرشي األموي موالهم املصري
  ٣١٤  اينبن عمرو السلم عبيدة
  ٣٩٦  بن سعد العويف عطية

  ٢٢٥  علي بن إمساعيل بن سيده
  ٤٠٨  ابن التركماين=  علي بن عثمان بن إبراهيم املارديين احلنفي

  ٢٩٠  أبو مالك= غزوان الغفاري 
  ٢٨٨  القاسم بن إبراهيم

  ٣٣٥  زلَجبو مأ= البصري  الحق بن محيد السدوسي
  ١١٢  ازيحممد بن أيب بكر بن عبد القادر الر

  ٢٣  ابن الكماد=  حممد بن أمحد بن داود بن موسى اللخمي
ابن = حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد الرمحن بن يوسف 

  جزي الكليب
١٦  

  ١٧٣  النقاشحممد بن احلسن 
  ٩٥  حممد بن جعفر بن الزبري بن العوام القرشي املدين

  ٣٧٦  جيياأل ين احلسيينبن حممد احلس حممد بن عبد الرمحن
  ٢٤  لسان الدين ابن اخلطيب=  حممد بن عبد اهللا بن سعيد السلماين الغرناطي

  ٣٥٨  ابن زمنني= ي حممد بن عبد اهللا بن عيسى املر
  ٤٦٤  غالم ثعلب=  حممد بن عبد الواحد

  ٢٢  رشيد الفهري حممد بن عمر بن حممد بن
  ٢٤  دديشأبو عبد اهللا ال=األنصاري  حممد بن قاسم بن أمحد بن إبراهيم اجلياين

  ٢٧٠  حممد بن كعب القرظي
  ٢٥  حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن جزي الكليب

  ٢٤  ابن اخلشاب=  حممد بن حممد بن يوسف األنصاري الغرناطي
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  ٢٣٩  حممود بن أيب احلسن بن احلسني النيسابوري
  ١٦٩  و رزينأب= مسعود بن مالك األسدي 

  ٣٣٠  النخعي جدةن أو ابنجرة بن ب مقسم
  ٣٨١  الشامي بن فضالة البكايل نوف

  ٦٠٨  هبة اهللا بن سالمة املقري
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  الكلمة     

  

  الصفحة  الكلمة       الصفحة

 ن٧٥  احلقيقة   ٣٥١  أَحص  
  ٢٨١  اخلبيث   ١٤٨   األزالم

  ٢٧٠   الرباط  ٤٩٤  الح اإلص
  ١٦٩  ربانيني   ١٠٣   أغمار

  ٢٤٧   ةبرال  ٥٧١   أَمم
  ٢٤٦  ربيون   ٦٠٧  البحرية 
  ٢٠   ضابالر  ٥١١  البهيمة 

  ٤٦٩  ركس   ٥١٠  يمة األنعام 
  ٤٥٦   ةيكالر  ٩٨  التأويل االصطالحي      

  ٤٨٦  الزمانة   ٩٧  التأويل يف القرآن 
٤١٥   ابيلالسر  ٢٨٠   لالتبد  

  ٣٨٩،  ٣٨٨   سواه  ٣٧٣   التثريب
  ١١٥  السومة   ١٩٤  التجليح 

  ١٥٤   شرِق  ١١٥  التحجيل 
  ٤٥٨  الشفع   ٧٨  التخصيص 

  ١١٤   الشيةُ  ٤٦  الترجيح 
  ٣٩٨  الطمس   ٢٩٠  تعولوا 
  ٢٨١  الطيب   ٤٣٣  ثبات 
  ٣٩  طَية   ١٨٨  حبل 

  احلرب 
  

  ٧٣  الظاهر   ٥٥٦
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  الكلمة     
  

  الصفحة  الكلمة       الصفحة

  ٣٤٩  تاع امل  ٤٢٠  ظليالً 
  ٧٥   ااز  ٧٨  العام 
  ١٢٢   اسردامل  ١١٠  العيد 

الغمة   ١١٥   ةر١١٤  املسو  
  ٤٥١  مشيدة   ٢٥٤   الغلول
  ٨٠  املطلق   ٢٧١   الْفَتان
  ١١٦   مهطَاملُ  ٤٦٩  الفتنة 
  ١١٢  املقنطرة   ٤٠٩  فتيل 
  ٨٠  املقيد   ٢٢٣  فور  

  ٥٦٧  مهيمن   ١٤٨   القداح
  ٢٩٨  حلَة نِ  ٢٣٥  قرح 

  ٤٣٤   نشاوى  ٥٩٧  القالئد 
  ٢٠   بشالن  ٥٩٢  قياماً وقواماً 

  ٥١٤  النعم   ٣٠٢  قيماً 
  ٣٤٨  نكاح املتعة   ٥٢٠  الكعبان 

  ٣٧٣   اهلجار  ١٥٢  كهل 
  ٣٧٥   اهلجر  ١٥٤   كوكب

  ٥٠٤  الواجد   ٣٥٩   قولُ
١٥٣   وخطه الشيب  ٥٠٤   لَي  

 طِّئَنب٤٣٦  لي  لون إىلي٤٦٣   قوم ص  
  ٣٣٨   يفْرك  ٤٢٠  ظليالً 
  ٢٣٨  ميحص   ٣١٦   متأَثِّل
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رشدي : حتقيق مد بن عبد اهللا بن أمحد األزرقي ،حمل :ثارأخبار مكة وما جاء فيها من اآل -١٧
  .هـ ١٤١٦ ،بريوت ،دار األندلس للنشر، الصاحل

مؤسسة الكتب الثقافية،  ، عامر أمحد حيدر: لشافعي، حتقيقلإلمام ا :اختالف احلديث -١٨
  . م١٩٨٥ – ١٤٠٥ الطبعة األوىل،  بريوت،

شعيب : يب عبد اهللا حممد بن مفلح املقدسي، حتقيقأل: داب الشرعية واملنح املرعيةاآل -١٩
  .هـ ١٤١٧ الطبعة الثانية،  مؤسسة الرسالة، بريوت، ، ؤوط، عمر القيامااألرن

: تعليق ،احلنفي يب السعود العماديأل: الكرمي كتابال إرشاد العقل السليم إىل مزايا -٢٠
  .١٤١٩دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  عبد اللطيف عبد الرمحن،

حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب  :إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -٢١
  .١٤٠٥اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

مكتبة دار  عبداهللا بن يوسف اجلديع،: بن حنبل، حتقيق أمحدلإلمام : سامي والكىناأل -٢٢
   .م١٩٨٥ – ١٤٠٦ الطبعة األوىل،  األقصى، الكويت،

كمال بسيوين، دار الكتب العلمية، بريوت، : للواحدي، حتقيق :أسباب نزول القرآن -٢٣
١٤٢٢.  

 لسليم اهلاليل وحممد بن موسى آل نصر، دار ابن اجلوزي، :االستيعاب يف بيان األسباب -٢٤
  . ١٤٢٥الدمام، الطبعة األوىل، 

 علي حممد البجاوي،: بن عبد الرب، حتقيقأليب عمر : ستيعاب يف معرفة األصحاباال -٢٥
  . هـ١٤١٢ الطبعة األوىل،  دار اجليل، بريوت،
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  .هـ ١٣٨٩لسيوطي، املكتبة التجارية الكربى، مصر، ل: املبطأ برجال املوطأ إسعاف -٢٦
دار  ، علي حممد البجاوي: جر العسقالين، حتقيقبن حال: صابة يف متييز الصحابةاإل -٢٧

  . م١٩٩٢ – هـ١٤١٢ الطبعة األوىل،  اجليل، بريوت،
مد األمني بن حممد بن املختار اجلكين حمل :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -٢٨

  . ١٤١٥ ،بريوت ،، دار الفكريالشنقيط
  بن احممد : يلي ، حتقيقم اإلمساعـبكر أمحد بن إبراهي يبأل: اعتقاد أئمة احلديث -٢٩

  .هـ ١٤١٢ ، الطبعة األوىل،الرياض ،دار العاصمة ،عبد الرمحن اخلميس
 أليب بكر: عتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديثاال -٣٠

 الطبعة األوىل،  دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ، أمحد عصام الكاتب: البيهقي، حتقيق
  . هـ١٤٠١

حملي الدين الدرويش، دار اليمامة ودار ابن كثري، دمشق  :رآن الكرمي وبيانهإعراب الق -٣١
  .١٤٢٠وبريوت، الطبعة السابعة 

أليب جعفر النحاس، عناية خالد العلي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة  :إعراب القرآن -٣٢
  .١٤٢٩الثانية، 

 ،دار اجليل ،سعدطه عبد الرؤوف : حتقيق البن القيم، :إعالم املوقعني عن رب العاملني -٣٣
  . م١٩٧٣ ،بريوت

   .م١٩٨٦السابعة  الطبعةدار العلم للماليني، بريوت،  للزركلي، :عالماأل -٣٤
حممد حامد : حتقيق بن تيمية،ال: قتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيما -٣٥

  . هـ ١٣٦٩ الطبعة الثانية، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، ،الفقي
بن ماكوال ال : ياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىنكمال يف رفع االرتاإل -٣٦

   .هـ ١٤١١ الطبعة األوىل،  علي بن هبة اهللا بن أيب نصر، دار الكتب العلمية، بريوت،
   .، املكتبة الشعبية، بريوت، لبنانألفية ابن مالك -٣٧
  . هـ١٣٩٣ الطبعة الثانية،  الشافعي، دار املعرفة، بريوت، لإلمام أيب عبد اهللا :ماأل -٣٨
٣٩- البقاء عبد اهللا بن احلسنيأليب : به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات إمالء ما من 

  .الهور، باكستان ،املكتبة العلمية إبراهيم عطوه عوض،: العكربي، حتقيق
براهيم، دار إحممد أبو الفضل  :حققهللوزير القفطي،  :نباه الرواة على أنباه النحاةإ -٤٠
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  .١٤٠٦األوىل  الطبعةمؤسسة الكتب الثقافية ببريوت، و ،هرةالفكر العريب بالقا
: يحىي بن أيب اخلري العمراين، حتقيقل:  ة القدرية األشرارـنتصار يف الرد على املعتزلاال -٤١

   .م١٩٩٩، األوىل الرياض، الطبعة أضواء السلف، دار ،سعود بن عبد العزيز اخللف
مطبوع مع . (بن املنير االسكندراينال :نتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزالاال -٤٢

   ).تفسري الكشاف للزخمشري
عبد اهللا : يب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، حتقيقأل: نساباأل -٤٣

   .م١٩٩٨ الطبعة األوىل،  دار الفكر، بريوت، عمر البارودي،
  .دار الفكر، بريوتلبيضاوي، ل :أنوار الترتيل وأسرار التأويل -٤٤
د حممد كمال : للسان الدين ابن اخلطيب، حتقيق :صاف الناس يف التواريخ والصالتأو -٤٥

  .١٤٢٣شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
د حنيف القامسي، : حملمود النيسابوري، دراسة وحتقيق :إجياز البيان عن معاين القرآن -٤٦

  .م١٩٩٥دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
دار  مساعيل باشا بن حممد أمني،إل :كنون يف الذيل على كشف الظنونإيضاح امل -٤٧

  . م١٩٩٢ – ١٤١٣الكتب العلمية، بريوت، 
الدار  ، محد بن محدي اجلابري احلريب: مد بن حيىي بن أيب عمر العدين، حتقيقحمل: مياناإل -٤٨

 . هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل،  السلفية، الكويت،
حممود مطرجي دار .د: حتقيق الليث السمرقندي، يبأل :)تفسري السمرقندي( حبر العلوم -٤٩

  . بريوت ،الفكر
بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي، ضبط ل: حبر احمليط يف أصول الفقه -٥٠

، دار الكتب العلمية، لبنان ، حممد حممد تامر. د: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
  بحرال  .م٢٠٠٠  -هـ ١٤٢١ الطبعة األوىل،  بريوت،

عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض : أليب حيان األندلسي، حتقيق :البحر احمليط -٥١
   .١٤٢٨وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

يسري السيد حممد، دار ابن  :بدائع التفسري اجلامع ملا فسره اإلمام ابن القيم، مجع -٥٢
  .١٤٢٧اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 

 عالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب، بريوت،ل: دائع الصنائع يف ترتيب الشرائعب -٥٣
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   .١٩٨٢ الطبعة الثانية، 
مكتبة نزار مصطفى  وآخرين،هشام عبد العزيز عطا : ، حتقيقالبن القيم: بدائع الفوائد -٥٤

  . م١٩٩٦ – ١٤١٦ ، الطبعة األوىل، الباز، مكة املكرمة
  . بريوت ،مكتبة املعارف كثري،البن  :بداية والنهايةال -٥٥
حتقيق الدكتور عبد اهللا التركي بالتعاون مع مركز البحوث  ، البن كثري :بداية والنهايةال -٥٦

  .١٤١٩األوىل  الطبعةمصر، دار هجر، دار هجر، ب واإلسالميةوالدراسات العربية 
ملعرفة، مد بن علي الشوكاين، دار احمل: بدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعال -٥٧

  .  بريوت
حممد معوض وعادل  يحتقيق عل للنشار، :املتواترة الزاهرة يف القراءات العشر بدورال -٥٨

األوىل  الطبعةعامل الكتب، بريوت،  ومشاركة أمحد املعصراوي، أمحد عبد املوجود
١٤٢١ .  

ل حممد أبو الفض: ، حتقيقمد بن ادر بن عبد اهللا الزركشيحمل: ربهان يف علوم القرآنال -٥٩
  . هـ١٣٩١بريوت،   دار املعرفة، إبراهيم،

حممد أبو : الل الدين السيوطي، حتقيقجل :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -٦٠
  . املكتبة العصرية، لبنان، صيدا  ، الفضل إبراهيم

حممد : بادي، حتقيقآمد بن يعقوب الفريوزحمل: بلغة يف تراجم أئمة النحو واللغةال -٦١
  . هـ ١٤٠٧ الطبعة األوىل،  حياء التراث اإلسالمي، الكويت،مجعية إ املصري،

خالد : البن التركماين، حتقيق :جة األريب يف بيان ما يف كتاب اهللا العزيز من الغريب -٦٢
  .١٤٢٢حممد مخيس، وزارة األوقاف مبصر، 

بركات : أليب الربكات عبد الرمحن بن األنباري، تعليق :البيان يف إعراب غريب القرآن -٦٣
  . سف هبود، دار األرقم، بريوتيو

   .دار اهلداية مد مرتضى احلسيين الزبيدي،حمل: اج العروس من جواهر القاموست -٦٤
  . ١٩٨٤ ،الطبعة اخلامسة ،دار القلم، بريوت : ابن خلدون تاريخ -٦٥
دار  ،سيد كسروي حسن: حتقيق نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين،أليب : اريخ أصبهانت -٦٦

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الطبعة األوىل،  وت،بري الكتب العلمية،
عمر عبد السالم . د: لذهيب، حتقيقل :تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -٦٧
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    .م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٧ الطبعة األوىل،  دار الكتاب العريب، بريوت، ،تدمرى
  . بريوت أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية،: تاريخ الطربي -٦٨
  . دار الفكر ، السيد هاشم الندوي: مد بن إمساعيل البخاري، حتقيقحمل: الكبري تاريخال -٦٩
  .لخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوتل: تاريخ بغداد -٧٠
عامل  ، حممد عبد املعيد خان. د: مزة بن يوسف اجلرجاين، حتقيقحل: تاريخ جرجان -٧١

  . م١٩٨١ – ١٤٠١ الطبعة الثالثة،  الكتب، بريوت،
: حتقيق ،البن عساكر: مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثلتاريخ  -٧٢

  . م١٩٩٥دار الفكر، بريوت،  ، عمر بن غرامة العمري
إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، : البن قتيبة، تعليق :تأويل مشكل القرآن -٧٣

  .١٤٢٨بريوت، الطبعة الثانية، 
علي حممد البجاوي، حممد : حجر العسقالين، حتقيقبن ال: تبصري املنتبه بتحرير املشتبه -٧٤

  .املكتبة العلمية، بريوت، لبنان ،علي النجار
طاهر بن حممد أليب املظفر  :تبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكنيال -٧٥

 ،الطبعة األوىل ،لبنان، عامل الكتب ،كمال يوسف احلوت: اإلسفراييين، حتقيق
  . م١٩٨٣  - هـ ١٤٠٣

سعد كريم الفقي، دار اليقني، : أليب البقاء العكربي، حتقيق :التبيان يف إعراب القرآن -٧٦
  . ١٤٢٢املنصورة، الطبعة األوىل، 

 د ضاحي عبد الباقي حممد،: حتقيق اهلائم املصري، البن :تبيان يف تفسري غريب القرآنال -٧٧
 . م٢٠٠٣الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل دار 

يب احلسن علي بن سليمان املرداوي احلنبلي، أل: شرح التحرير يف أصول الفقهتحبري ال -٧٨
مكتبة الرشد،  أمحد السراح،. عوض القرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د. د: حتقيق

  . م٢٠٠٠  - هـ ١٤٢١ الطبعة األوىل،  السعودية، الرياض،
  . ١٤٢٠لطبعة األوىل، البن عاشور، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ا :التحرير والتنوير -٧٩
عبد الغين : ، حتقيقالبن كثري: حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب -٨٠

  . هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل،  دار حراء، مكة املكرمة، الكبيسي،
مشس الدين السخاوي، دار الكتب العلمية،  :تحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفةال -٨١
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   .م١٩٩٣  - هـ١٤١٤ الطبعة األوىل،  بريوت،
مكتبة دار  ،عبد القادر األرناؤوط: ، حتقيقالبن القيم: حتفة الودود بأحكام املولود -٨٢

   .١٣٩١الطبعة  األوىل  البيان، دمشق،
 ،إبراهيم حممد. د: حتقيق سعيد العالئي،أليب : حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد -٨٣

  .الكويت ،دار الكتب الثقافية
عبد الوهاب : حتقيق السيوطي، جلالل الدين: رح تقريب النواويتدريب الراوي يف ش -٨٤

   .مكتبة الرياض احلديثة، الرياض ،عبد اللطيف
عزيز اهللا : عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين، حتقيقل: تدوين يف أخبار قزوينال -٨٥

   .م١٩٨٧دار الكتب العلمية، بريوت،  العطاري،
د علي حسني البواب، مكتبة : اجلوزي، حتقيق البن :تذكرة األريب يف تفسري الغريب -٨٦

  .١٤٠٧املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 
   . الطبعة األوىل لذهيب، دار الكتب العلمية، بريوت،ل: تذكرة احلفاظ -٨٧
عياض بن موسى  للقاضي: ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -٨٨

الطبعة  دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ،حممد سامل هاشم: اليحصيب األندلسي، حتقيق
    .م١٩٩٨  -هـ ١٤١٨ األوىل، 

  موسى بن سليمان : لعبد الباقي اليماين، دراسة وحتقيق :الترمجان عن غريب القرآن -٨٩
 . ١٤١٩آل إبراهيم، مكتبة البيان، الطائف، الطبعة األوىل، 

 األرقم،، دار اهللا اخلالدي عبد. د: ، عنايةالكليب البن جزي :تسهيل لعلوم الترتيلال -٩٠
  .)١(١٤١٦، بريوت

 الطبعة الرابعة، الكليب، دار الكتاب العريب، لبنان، البن جزي: تسهيل لعلوم الترتيلال -٩١
   .م١٩٨٣  -  هـ١٤٠٣

رضا فرج اهلمامي، املكتبة العصرية، : ، حتقيقالكليب البن جزي :تسهيل لعلوم الترتيلال -٩٢
  . ١٤٢٣بريوت، الطبعة األوىل، 

، عناية حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية، الكليب البن جزي :سهيل لعلوم الترتيلتال -٩٣

                               
 .وهي الطبعة اليت أُحيل إليها، وإذا أحلت لغريها نبهت عليه يف موضعه  )١(
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  . ١٤٢٨بريوت، الطبعة الثانية، 
الوليد الباجي،  يبأل :ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح،ح تعديل والتجريال -٩٤

    .١٤٠٦ ، الطبعة األوىل دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ،أبو لبابة حسني. د: حققه
: للسهيلي، دراسة وحتقيق :التعريف واإلعالم فيما أم يف القرآن من األمساء األعالم -٩٥

عبد اهللا النقراط، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية وجلنة احلفاظ على التراث اإلسالمي، 
  . م١٩٩٢طرابلس، الطبعة األوىل، 

:    سخاوي، حتقيق وتعليقلعلي بن حممد ال ):تفسري القرآن العظيم( السخاوي ريتفس -٩٦
  .للجامعات، القاهرة، دار ابن حزمد موسى علي موسى وزميله، دار النشر 

  .صيدا ،املكتبة العصرية ، أسعد حممد الطيب: حتقيق : الرازيابن أيب حامت  تفسري -٩٧
  - حسني بن عكاشة : مد بن عبد اهللا بن أيب زمنني، حتقيقحمل: بن أيب زمننيتفسري ا -٩٨

   .هـ ١٤٢٣ ، الطبعة األوىل، الفاروق احلديثة، القاهرة، دار الكرت حممد بن مصطفى
د سعد السعد، دار املآثر، املدينة النبوية، : حتقيق ):تفسري القرآن(تفسري ابن املنذر  -٩٩

 .١٤٢٣الطبعة األوىل، 
: تعليقحملمد احلسيين األجيي،  ):جامع البيان يف تفسري القرآن(تفسري األجيي  -١٠٠

صالح الدين مقبول، شركة غراس، الكويت، الطبعة : الغزنوي، مراجعةعبد اهللا   حممد 
  . ١٤٢٨األوىل، 

عبد الرمحن بن حممد بن خملوف ل ):جلواهر احلسان يف تفسري القرآن(تفسري الثعاليب  -١٠١
دار إحياء التراث العريب،  علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود،: حتقيق الثعاليب،

  .١٤٢٨بريوت، الطبعة األوىل، 
: أليب إسحاق أمحد بن حممد الثعليب، دراسة وحتقيق : )الكشف والبيان(تفسري الثعليب  -١٠٢

الطبعة ، بريوت ،دار إحياء التراث العريبنظري الساعدي، : أيب حممد بن عاشور، مراجعة
  .١٤٢٢، األوىل

خرج أحاديثه وصححه  السيوطي،جلالل الدين احمللي وجالل الدين  :تفسري اجلاللني -١٠٣
 السالم بالرياض،دار  صفي الرمحن املباركفوري،: ركز العلمي بدار السالم، تعليقامل

  .١٤٢٦، الطبعة األوىل
 الطبعةبريوت،  فكر،مد بن عمر الرازي، دار الحمل: )التفسري الكبري(تفسري الرازي  -١٠٤

  .١٤٢٥، األوىل
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 من) ١١٣(تفسري الراغب األصفهاين من أول سورة آل عمران وحىت اية اآلية  -١٠٥
عادل بن علي الشدي، مدار الوطن، الرياض، الطبعة . د :دراسةً وحتقيقاً سورة النساء

  .١٤٢٤األوىل، 
، املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين يبأل ):تفسري القرآن(تفسري السمعاين  -١٠٦

 ، الطبعة األوىل، الرياض ،دار الوطن ،ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: حتقيق
   .م١٩٩٧  -هـ١٤١٨

: تصحيح مد بن جرير الطربي،حمل: )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسري الطربي  -١٠٧
  .الضياء، الكويت، الطبعة األوىل دار علي عاشور،

، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الشافعيل: تفسري العز بن عبد السالم -١٠٨
  . هـ١٤١٦ ، الطبعة األوىل،ابن حزم، بريوتدار  عبد اهللا بن إبراهيم الوهيب، د: حتقيق

دار طيبة، الرياض، اإلصدار  حتقيق سامي السالمة، كثري،البن  :تفسري القرآن العظيم -١٠٩
  .١٤٢٢الثاين، الطبعة األوىل، 

  دار ابن اجلوزي،  للدكتور مساعد الطيار، :تفسري اللغوي للقرآن الكرميال -١١٠
   .١٤٢٢األوىل  الطبعةالدمام،  

باسل عيون السود، دار الكتب : ألمحد بن مصطفى املراغي، عناية :اغيتفسري املر -١١١
   .١٤٢٧العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

د علي حسني : ملكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق :تفسري املشكل من غريب القرآن -١١٢
  .١٤٠٦البواب، مكتبة املعارف، الرياض، 

فى، دار إحياء التراث العريب، بريوت، مسري مصط: حملمد رشيد رضا، تعليق :تفسري املنار -١١٣
  .١٤٢٣الطبعة األوىل، 

للدكتور سليمان الالحم، دار العاصمة،  :تفسري آيات األحكام يف سورة النساء -١١٤
  .١٤٢٤الرياض، الطبعة األوىل، 

    .١٤٠٣ ،الطبعة األوىل دار الكتب العلمية، بريوت، :تفسري سفيان الثوري -١١٥
دار ابن إشراف مؤسسة ابن عثيمني اخلريية،طبع ب،عثيمني البن :تفسري سورة آل عمران -١١٦
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  .١٤٢٦اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 
 ،مصطفى مسلم. د: حتقيق عبد الرزاق بن مهام الصنعاين،لإلمام  :عبد الرزاقتفسري  -١١٧

  . ١٤١٠الطبعة األوىل ، الرياض ،مكتبة الرشد
د حسني املايل، وقف : قحملمد بن أيب بكر الرازي، حتقي :تفسري غريب القرآن العظيم -١١٨

  .م١٩٩٧الديانة التركي، أنقرة، 
حممد صبحي بن حسن : حملمد بن إمساعيل الصنعاين، حتقيق :تفسري غريب القرآن -١١٩

  .١٤٢١حالّق، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل، 
: مد بن أيب نصر احلميدي، حتقيقحمل :تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم -١٢٠

  .١٩٩٥  -  ١٤١٥ الطبعة األوىل، مكتبة السنة، القاهرة،  ، سعيد زبيدة حممد د
  . بريوت، املنشورات العلمية ،عبدالرمحن الطاهر حممد السوريت: حتقيق ،تفسري جماهد -١٢١
دار  ، أمحد فريد: قاتل بن سليمان بن بشري البلخي، حتقيقمل: تفسري مقاتل بن سليمان -١٢٢

    .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤ الطبعة األوىل،  الكتب العلمية، بريوت،
 دار الرشيد، سوريا، حممد عوامة،: بن حجر العسقالين، حتقيقال: تقريب التهذيب -١٢٣

  . م١٩٨٦ – ١٤٠٦ الطبعة األوىل، 
د حممد املختار بن الشيخ : البن جزي الكليب، حتقيق :تقريب الوصول إىل علم األصول -١٢٤

  .١٤٢٣حممد األمني الشنقيطي، الطبعة الثانية، 
: البغدادي، حتقيق بن نقطة مد بن عبد الغينحمل: ة رواة السنن واملسانيدتقييد ملعرفال -١٢٥

   .هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل،  دار الكتب العلمية، بريوت، ،كمال يوسف احلوت
     لحافظ زين الدين ل : ابن الصالح ملا أطلق وأغلق من كتابتقييد واإليضاح ال -١٢٦

دار الفكر للنشر  ن حممد عثمان،عبد الرمح: الرحيم بن احلسني العراقي، حتقيق عبد
  . م١٩٧٠  -هـ ١٣٨٩ ، الطبعة األوىل، والتوزيع، بريوت، لبنان

عبد السالم : عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القضاعي، حتقيقأليب : تكملة لكتاب الصلةال -١٢٧
   .م١٩٩٥  -هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة، لبنان،  ،اهلراس

السيد : بن حجر العسقالين، حتقيقال: الكبريأحاديث الرافعي  ختريج تلخيص احلبري يف -١٢٨
  . م١٩٦٤  - هـ ١٣٨٤املدينة املنورة،  ،اهللا هاشم اليماين املدين عبد

   : عبد الرحيم بن احلسن األسنوي، حتقيقل: تمهيد يف ختريج الفروع على األصولال -١٢٩
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   .١٤٠٠ الطبعة األوىل،  مؤسسة الرسالة، بريوت، ،حممد حسن هيتو. د
عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، أليب : يف املوطأ من املعاين واألسانيد تمهيد ملاال -١٣٠

وزارة عموم األوقاف  ،حممد عبد الكبري البكري ،مصطفى بن أمحد العلوي : حتقيق
   .١٣٨٧والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

 احلسن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أليب : واء والبدعـتنبيه والرد على أهل األهال -١٣١
 ،مصر ،املكتبة األزهرية للتراث ،حممد زاهد الكوثري: حتقيق امللطي الشافعي،

  . م١٩٩٧  - هـ ١٤١٨
أمين صاحل : مد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي، حتقيقحمل: تنقيح حتقيق أحاديث التعليق -١٣٢

   .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، بريوت،  ، شعبان
  .١٤٠٤ ،، الطبعة األوىلبريوت ،، دار الفكرالبن حجر :ذيب التهذيب -١٣٣
مؤسسة الرسالة،  ،بشار عواد معروف. د: احلجاج املزي، حتقيق أليب :ذيب الكمال -١٣٤

  .١٩٨٠  - ١٤٠٠ الطبعة األوىل،  بريوت،
دار  ،حممد عوض مرعب: منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيقأليب : ذيب اللغة -١٣٥

    .م٢٠٠١ الطبعة األوىل،  إحياء التراث العريب، بريوت،
حممد رضوان . د: مد عبد الرؤوف املناوي، حتقيقحمل: توقيف على مهمات التعاريفال -١٣٦

  . هـ١٤١٠الطبعة األوىل،  دمشق،، دار الفكر، بريوت ، دار الفكر املعاصر  ،الداية
: اعتىن به عبد الرمحن بن ناصر السعدي،ل :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -١٣٧

  .١٤٢٢اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، سعد الصميل، دار ابن 
عمرو عثمان بن سعيد الداين، دار الكتاب العريب،  أليب: تيسري يف القراءات السبعال -١٣٨

   .م١٩٨٤  - هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  بريوت،
الطبعة  دار الفكر، ،السيد شرف الدين أمحد: مد بن حبان البسيت، حتقيقحمل: ثقاتال -١٣٩

   .م١٩٧٥ – ١٣٩٥ األوىل، 
ايد  محدي عبد: سعيد العالئي، حتقيقأليب : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل -١٤٠

   .١٩٨٦ – ١٤٠٧ الطبعة الثانية،  عامل الكتب، بريوت، السلفي،
، دار الكتب العلمية، عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب يبأل: امع ألحكام القرآناجل -١٤١

   .١٤١٣بريوت، 
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، دار إحياء التراث العريب، ميأيب حامت الرازي التميعبد الرمحن بن ل: رح والتعديلاجل -١٤٢
   .م١٩٥٢  -  هـ١٣٧١ الطبعة األوىل، بريوت،

: حتقيق عمر حفص بن عمر الدوري، يبأل :جزء فيه قراءات النيب صلى اهللا عليه وسلم -١٤٣
  .هـ١٤٠٨ ، الطبعة األوىل،مكتبة الدار، املدينة املنورة، حكمت بشري ياسني

شعيب : ، حتقيقالبن القيم :الصالة على حممد خري األنامجالء األفهام يف فضل  -١٤٤
  .١٤٠٧ الطبعة الثانية،  دار العروبة، الكويت، ، عبد القادر األرناؤوط  - األرناؤوط 

  . بن املبارك، الدار التونسية، تونسال: هاداجل -١٤٥
 علي سيد صبح املدين،: بن تيمية، حتقيقال: واب الصحيح ملن بدل دين املسيحاجل -١٤٦

   .املدين، مصرمطبعة 
  . ، دار الكتب العلمية، بريوتالبن القيم: واب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايفاجل -١٤٧
مري حممد : نشرعبد القادر بن أيب الوفاء القرشي، ل: واهر املضية يف طبقات احلنفيةاجل -١٤٨

  . كتب خانه، كراتشي
علي : ، حتقيقعلي بن حممد املاورديل: اوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعياحل -١٤٩

 الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت،  ،عادل أمحد عبد املوجود  - حممد معوض 
   .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

مؤسسة ، سعيد األفغاين: حتقيق ، عبد الرمحن بن حممد بن زجنلةل: حجة القراءات -١٥٠
  . ١٤٠٢الطبعة الثانية ، ، بريوت ،الرسالة

عبد العال سامل . د: أمحد بن خالويه، حتقيق بن للحسني: جة يف القراءات السبعاحل -١٥١
  . هـ١٤٠١ الطبعة الرابعة،  دار الشروق، بريوت، ، مكرم

مساعيل بن حممد التيمي إالقاسم أليب : جة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنةاحل -١٥٢
 دار الراية، السعودية، الرياض، ، حممد بن ربيع بن هادي املدخلي: األصبهاين، حتقيق

   .م١٩٩٩  -هـ ١٤١٩ ة الثانية، الطبع
عادل أمحد عبد املوجود : أليب علي الفارسي، حتقيق :احلجة يف علل القراءات السبع -١٥٣

  . ١٤٢٨وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حملمد األمني بن عبد اهللا اهلرري،  :حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن -١٥٤

اشم حممد علي، دار املنهاج جبدة، دار طوق النجاة ببريوت، الطبعة إشراف ومراجعة د ه
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  .١٤٢٨الثالثة 
نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، دار الكتاب أليب : حلية األولياء وطبقات األصفياء -١٥٥

  . هـ١٤٠٥ الطبعة الرابعة،  العريب، بريوت،
  . ١٤١٦ىل، للدكتور ناصر العقل، دار الوطن، الرياض، الطبعة األو :اخلوارج -١٥٦
د أمحد اخلراط، دار :للسمني احلليب، حتقيق :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -١٥٧

  . ١٤٠٧القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 
د عبد اهللا التركي : حتقيق الل الدين السيوطي،جل :يف التفسري باملأثور در املنثورال -١٥٨

   .١٤٢٤بالتعاون مع مركز هجر، القاهرة، الطبعة األوىل 
لصاحل بن عبد اهللا العصيمي، دار ابن خزمية،  :در النضيد يف ختريج كتاب التوحيدال -١٥٩

  . ١٤١٣الرياض، الطبعة األوىل، 
السيد عبد اهللا هاشم : بن حجر العسقالين، حتقيقال: دراية يف ختريج أحاديث اهلدايةال -١٦٠

   .دار املعرفة، بريوت ،اليماين املدين
١٦١- ة أمساء الرجادة احلجال يف غُرمصطفى عبد القادر، : ، حتقيقالبن القاضي املكناسي :لر

  .١٤٢٣دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
بن حجر العسقالين، جملس دائرة املعارف ال: درر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةال -١٦٢

   .م١٩٧٢  - هـ١٣٩٢ الطبعة الثانية،  اهلند، ،العثمانية، صيدر اباد
حملمد األمني الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، : ب عن آيات الكتابدفع إيهام االضطرا -١٦٣

 .القاهرة
مؤسسة  حممد السيد اجلليند،. د: حتقيقمجع و: دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية -١٦٤

  . هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  علوم القرآن، دمشق،
د عبد املعطي  :أليب بكر البيهقي، حتقيق :دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -١٦٥

  .١٤٠٥قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
براهيم بن علي بن حممد بن فرحون إل: ب يف معرفة أعيان علماء املذهبديباج املذهال -١٦٦

   .املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت
فان، دار ابن ع إسحاق احلويين، أيب: السيوطي، حتقيق جلالل الدين: ديباج على مسلمال -١٦٧

  . م١٩٩٦  - هـ ١٤١٦السعودية، ، اخلرب



 

 
 

 

 

  675 
 

حنا نصر احلتي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة . د: شرح :ديوان األعشى الكبري  -١٦٨
  .١٤١٢األوىل، 

  .كرم البستاين، دار صادر، بريوت: تعليق : ديوان زهري بن أيب سلمى -١٦٩
 ،دار الغرب ،حممد حجي: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيقل: ذخريةال -١٧٠

   .م١٩٩٤ ،بريوت
عبد اهللا : محد بن علي بن منجويه األصبهاين، حتقيقيب بكر أأل: رجال صحيح مسلم -١٧١

   . ١٤٠٧ى ،األول بريوت، الطبعة ،دار املعرفة ،الليثي
لصفي الرمحن املباركفوري، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة  :الرحيق املختوم -١٧٢

  . ١٤٠٨السادسة، 
املطبعة  حممد حسن راشد،: أمحد بن حنبل، حتقيقلإلمام : نادقة واجلهميةرد على الزال -١٧٣

  . هـ١٣٩٣السلفية، القاهرة، 
 ،أمحد حممد شاكر، القاهرة: حممد بن إدريس الشافعي، حتقيقلإلمام : رسالةال -١٧٤

   .م١٩٣٩  -  هـ١٣٥٨
مكتبة  ،علي حممد عمر .د: العسقالين، حتقيق البن حجر: رفع اإلصر عن قضاة مصر -١٧٥

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ الطبعة األوىل،  اخلاجني، القاهرة،
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف : رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب -١٧٦

 ،بريوت ،عامل الكتب ،علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود: السبكي، حتقيق
  . هـ١٤١٩ ،الطبعة األوىل

مود األلوسي، دار إحياء التراث حمل :لسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم وا -١٧٧
  .بريوت، العريب

:    حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، حتقيق يبأل :روضة الناظر وجنة املناظر -١٧٨
جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، الطبعة  ، نشرعبد العزيز عبد الرمحن السعيد. د

   .١٣٩٩ ،الثانية
دار الكتب العلمية،  عناية أمحد مشس الدين، اجلوزي، البن :التفسريزاد املسري يف علم  -١٧٩

  .١٤٢٢بريوت، الطبعة الثانية، 
عبد القادر  -شعيب األرناؤوط : ، حتقيقالبن القيم :زاد املعاد يف هدي خري العباد -١٨٠
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الطبعة الرابعة  مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار اإلسالمية، بريوت، الكويت، األرناؤوط،
  . م١٩٨٦  - هـ ١٤٠٧ عشر،

، حممد جرب األلفي. د: حتقيق ،األزهري أليب منصور: زاهر يف غريب ألفاظ الشافعيال -١٨١
   .هـ١٣٩٩ الطبعة األوىل،  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت،

لعبد الرزاق البدر، دار كنوز إشبيليا،  :زيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه -١٨٢
  .١٤٢٧الطبعة الثانية، 

 دار املعارف، مصر، ،شوقي ضيفد : بكر بن جماهد، حتقيقأليب : سبعة يف القراءاتال -١٨٣
  . الطبعة الثانية

حملمد ناصر الدين األلباين، : سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -١٨٤
  .١٤٢٢مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 

دار الراية،  ،عطية الزهراين .د: الل، حتقيقبكر أمحد بن حممد بن هارون اخلأليب  :سنةال -١٨٥
  . م١٩٨٩  -هـ ١٤١٠ الطبعة األوىل،  الرياض،

دار  ،حممد سعيد سامل القحطاين. د: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيقل :سنةال -١٨٦
  . هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل،  ابن القيم، الدمام،

 ، حممد ناصر الدين األلباين: قعمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين، حتقيل :سنةال -١٨٧
   .هـ١٤٠٠ الطبعة األوىل،  املكتب اإلسالمي، بريوت،

   .دار الفكر، بريوت حممد فؤاد عبد الباقي،: حتقيق :سنن ابن ماجه -١٨٨
  . ، بريوتدار الفكر  ،حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق :سنن أيب داود  -١٨٩
  .بريوت ،ار إحياء التراث العريبد ين،أمحد حممد شاكر وآخر: حتقيق  :سنن الترمذي -١٩٠
 خالد السبع،دار الكتاب العريب، بريوت،و، فواز أمحد زمريل : حتقيق :سنن الدارمي -١٩١

  . هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل،
سيد كسروي ، عبد الغفار سليمان البنداري  .د: حتقيق لنسائي،ل :سنن الكربىال -١٩٢

  . م١٩٩١ – ١٤١١ الطبعة األوىل،  دار الكتب العلمية، بريوت، ، حسن
مكتبة دار الباز، مكة  ،حممد عبد القادر عطا: حتقيقأليب بكر البيهقي،  :سنن الكربىال -١٩٣

  . م١٩٩٤  - هـ ١٤١٤  املكرمة،
 ،حلب ،مكتب املطبوعات اإلسالمية، الفتاح أبو غدة عبد: حتقيق):اتىب(سنن النسائي  -١٩٤
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   .١٤٠٦ ،الطبعة الثانية
 دار العصيمي، الرياض، ، ن عبد اهللا آل محيدسعد ب. د: حتقيق :سنن سعيد بن منصور -١٩٥

  . هـ١٤١٤ الطبعة األوىل،
، األرناؤوطللذهيب، حتقيق جمموعة من الباحثني بإشراف شعيب  :سري أعالم  النبالء -١٩٦

  .١٤١٠السابعة  الطبعةمؤسسة الرسالة، بريوت، 
الطبعة  دار اجليل، بريوت، ف سعد،ؤوطه عبد الر: ، حتقيقالبن هشام :يةسرية النبوال -١٩٧

  . هـ ١٤١١ األوىل، 
عبد ايد خيايل، دار : حملمد بن خملوف، تعليق :شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -١٩٨

  .١٤٢٤الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
عبد القادر : احلنبلي، حتقيق البن العماد :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -١٩٩

  . هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل،  ري، دمشق،دار بن كث ،ؤوط، حممود األرناؤوطااألرن
    : شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة -٢٠٠

دار طيبة،  ،أمحد سعد محدان. د: بة اهللا بن احلسن بن منصور الاللكائي، حتقيقهل
   .١٤٠٢الرياض، 

أمين عارف : املنت والشرح كالمها البن عثيمني، عناية :شرح أصول يف التفسري -٢٠١
  .١٤٢٥الدمشقي وزميله، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األوىل، 

  .١٤٢٤الطبعة األوىل، قيق العيد، مكتبة الرشد، الرياض،البن د :شرح األربعني النووية -٢٠٢
مد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، دار حمل: شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -٢٠٣

  . هـ١٤١١األوىل،  الطبعة الكتب العلمية، بريوت،
املكتب  ، شعيب األرناؤوط، حممد زهري الشاويش: البغوي، حتقيقلإلمام  :شرح السنة -٢٠٤

  . م١٩٨٣  -هـ ١٤٠٣ الطبعة الثانية،  اإلسالمي، دمشق، بريوت،
د عبد اهللا : البن أيب العز احلنفي الدمشقي، حتقيق وتعليق :شرح العقيدة الطحاوية -٢٠٥

  .١٤١١سة الرسالة، الطبعة الثانية، التركي وشعيب األرناؤوط، مؤس
  البحوث  إدارةللدكتور صاحل الفوزان، نشر رئاسة  :شرح العقيدة الواسطية -٢٠٦

  .١٤٢٠السادسة  الطبعةفتاء بالسعودية، العلمية واإل 
جامعة  نشر ،نزيه محاد. حممد الزحيلي، د. د: بن النجار، حتقيقال :شرح الكوكب املنري -٢٠٧
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  . ١٤١٣ ،علمية، الطبعة الثانيةمعهد البحوث ال ،أم القرى
 أيب متيم ياسر بن إبراهيم،: بن بطال البكري القرطيب، حتقيقال: صحيح البخاري شرح -٢٠٨

   .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية،  مكتبة الرشد، الرياض،
زكريا حيىي بن شرف النووي، دار إحياء التراث العريب، أليب : صحيح مسلمشرح  -٢٠٩

  .هـ١٣٩٢  الطبعة الثانية، بريوت،
 ،ؤوطاشعيب األرن: جعفر أمحد بن حممد الطحاوي، حتقيقأليب : شرح مشكل اآلثار -٢١٠

  . م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل،  مؤسسة الرسالة، بريوت،
دار  ، عبد اهللا بن عمر الدميجي د: يب بكر حممد بن احلسني اآلجري، حتقيقأل: شريعةال -٢١١

   .م١٩٩٩  -هـ  ١٤٢٠ ة، الطبعة الثاني الوطن، الرياض، السعودية،
علي : للقاضي عياض بن موسى اليحصيب، حتقيق :الشفا بتعريف حقوق املصطفى -٢١٢

   .البجاوي، دار املريخ، مطبعة عيسى البايب احلليب بالقاهرة
حممد بدر : ، حتقيقالبن القيم :شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل -٢١٣

  .هـ١٣٩٨الفكر، بريوت، دار  ، الدين النعساين احلليب
خليل مأمون شيحا، دار : عنايةللجوهري،  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -٢١٤

   .١٤٢٨املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، 
، مؤسسة الرسالة، ؤوطاشعيب األرن: حتقيق ،بترتيب ابن بلبان .صحيح ابن حبان -٢١٥

  . ١٤١٤ الطبعة الثانية، بريوت،
 ،بريوت ،املكتب اإلسالمي، حممد مصطفى األعظمي. د: حتقيق:  صحيح ابن خزمية -٢١٦

١٣٩٠.   
 ،الطبعة الثالثة ،، بريوت،دار ابن كثري ،مصطفى ديب البغا. د: حتقيق :صحيح البخاري -٢١٧

  .م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٧
حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت،  :صحيح اجلامع الصغري وزيادته -٢١٨

  .١٤٠٨الطبعة الثالثة، 
حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة  :نن الترمذيصحيح س -٢١٩

  . ١٤٢٠األوىل للطبعة اجلديدة، 
حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل : صحيح سنن النسائي -٢٢٠
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  .١٤١٩للطبعة اجلديدة، 
  .راث العريب، بريوتدار إحياء الت ،حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق: صحيح مسلم -٢٢١
دار  ،حممد رواس قلعه جي .حممود فاخوري، د: ، حتقيقالبن اجلوزي :صفة الصفوة -٢٢٢

  . م١٩٧٩  -هـ  ١٣٩٩ الطبعة الثانية،  املعرفة، بريوت،
دار الوعي،  ،حممود إبراهيم زايد: حتقيق محد بن شعيب النسائي،أل: ضعفاء واملتروكنيال -٢٢٣

  . هـ١٣٩٦ الطبعة األوىل،  حلب،
حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل  :يف أيب داودضع -٢٢٤

  .١٤١٩للطبعة اجلديدة، 
أمحد بن هارون : طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث -٢٢٥

 الطبعة األوىل،  دمشق، دار املأمون للتراث، ،عبده علي كوشك: ي، حتقيقالربدجي
١٤١٠.  

 الطبعة األوىل،  السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت،جلالل الدين : احلفاظ طبقات -٢٢٦
  . هـ١٤٠٣

عامل الكتب،  ، احلافظ عبد العليم خان. د: بن قاضي شهبة، حتقيقال: طبقات الشافعية -٢٢٧
  . هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل،  بريوت،

   .، دار صادر، بريوتالبن سعد: طبقات الكربىال -٢٢٨
مكتبة  سليمان بن صاحل اخلزي،: بن حممد األدنه وي، حتقيق محدأل :طبقات املفسرين -٢٢٩

    .م١٩٩٧  - هـ١٤١٧ الطبعة األوىل،  العلوم واحلكم، السعودية،
 مكتبة وهبة، القاهرة، ،علي حممد عمر: السيوطي، حتقيقجلالل الدين  :طبقات املفسرين -٢٣٠

  . هـ١٣٩٦الطبعة األوىل، 
     عبد السالم : ضبطه ووضع حواشيهحملمد بن علي الداوودي،  :طبقات املفسرين -٢٣١

  .١٤٢٢عبد املعني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
دار ابن القيم،  ، عمر بن حممود: حتقيق ،البن القيم: طريق اهلجرتني وباب السعادتني -٢٣٢

  .١٩٩٤  - ١٤١٤ الطبعة الثانية،  الدمام،
ضبط مر بن حممد النسفي، يب حفص عأل :الفقهية االصطالحاتطلبة الطلبة يف  -٢٣٣

  . م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦دار النفائس، عمان، ، خالد عبد الرمحن العك :وتعليق



 

 
 

 

 

  680 
 

مطبعة حكومة الكويت،  صالح الدين املنجد،. د: لذهيب، حتقيقل :عرب يف خرب من غربال -٢٣٤
   .م١٩٨٤ الطبعة الثانية، الكويت،

، دار حلكيم حممد األنيسعبد ا: ، حتقيقالبن حجر العسقالين :عجاب يف بيان األسبابال -٢٣٥
   .١٤١٨ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 

الرئاسة العامة  نشر ،مانع نحممد بن عبد العزيز ب: حتقيق بن تيمية،ال: عقيدة الواسطيةال -٢٣٦
   .هـ١٤١٢ ، الطبعة الثانية، الرياض ،إلدارات البحوث واإلفتاء

بن اأشرف :  لذهيب، حتقيقل :علو للعلي الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمهاال -٢٣٧
   .م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦ الطبعة األوىل،  السلف، الرياض، أضواءمكتبة  عبد املقصود،

نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، : البن الصالح، حتقيق وشرح :علوم احلديث -٢٣٨
١٤٠٦.  

د حممد التوجني، عامل : للسمني احلليب، حتقيق :عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ -٢٣٩
  .١٤١٤لكتب، بريوت، الطبعة األوىل، ا

بدر الدين حممود بن أمحد العيين، دار إحياء ل: عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٢٤٠
  .التراث العريب، بريوت

 ،مد مشس احلق العظيم آبادي، دار الكتب العلميةحمل: عون املعبود شرح سنن أيب داود -٢٤١
   .م١٩٩٥ الطبعة الثانية،  بريوت،

دار  ،إبراهيم السامرائيو مهدي املخزومي: أمحد الفراهيدي، حتقيقلخليل بن ل: عنيال -٢٤٢
   .ومكتبة اهلالل

برجستراسر، دار الكتب . ج: البن اجلزري، عين بنشره :غاية النهاية يف طبقات القراء -٢٤٣
  .١٤٠٢العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 

نيسابوري، نظام الدين احلسن بن حممد القمي الل :غرائب القرآن ورغائب الفرقان -٢٤٤
  .ـ ه١٤١٦ الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت،  ،زكريا عمريان: حتقيق

جامعة  ،سليمان إبراهيم العايد. د: براهيم بن إسحاق احلريب، حتقيقإل: غريب احلديث -٢٤٥
  . هـ١٤٠٥ الطبعة األوىل،  أم القرى، مكة املكرمة،

 ،مطبعة العاين ،اهللا اجلبوري عبد. د: بن قتيبة الدينوري ، حتقيقال :غريب احلديث -٢٤٦
  .١٣٩٧ الطبعة األوىل، ،بغداد
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 ، حممد عبد املعيد خان. د: لقاسم بن سالم اهلروي، حتقيقاعبيد  يبأل :غريب احلديث -٢٤٧
  . هـ١٣٩٦ الطبعة األوىل،  دار الكتاب العريب، بريوت،

يم عبد الكرمي إبراه: حتقيق ،محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايبأل :غريب احلديث -٢٤٨
  .١٤٠٢ ،جامعة أم القرى، مكة املكرمة ،العزباوي

بن الف بن عبد امللك خل :غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة -٢٤٩
عامل الكتب،  ،حممد كمال الدين عز الدين، عز الدين علي السيد . د: بشكوال، حتقيق

  . هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل،  بريوت،
   .بن تيمية، دار املعرفة، بريوتااإلسالم شيخ ل: فتاوى الكربىال -٢٥٠
، حمب الدين اخلطيب: عنايةالعسقالين،  البن حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري -٢٥١

   .دار املعرفة، بريوت
إبراهيم مشس الدين، : لصديق حسن خان، وضع حواشيه :فتح البيان يف مقاصد القرآن -٢٥٢

  .١٤٢٠دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممد الصابوين، : لزكريا األنصاري، حتقيق :فتح الرمحن بكشف ما يلتبس من القرآن -٢٥٣

  .١٤٠٣دار القرآن الكرمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
   .دار العاصمة، الرياض أمحد جمتىب،: ، حتقيقللمناوي: فتح السماويال -٢٥٤
 لي الشوكاين،مد بن عحمل :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -٢٥٥

  .١٤٢٧، بريوت املكتبة العصرية، هشام البخاري وخضر عكاري،: تعليق
لعبد اهللا مصطفى املراغي، املكتبة األزهرية للتراث،  :الفتح املبني يف طبقات األصوليني -٢٥٦

   .١٤١٩القاهرة، 
، إبراهيم رمضان، دار املعرفة، بريوت: لعبد القاهر البغدادي، عناية :الفَرق بني الفرق -٢٥٧

   .١٤٢٩الطبعة الرابعة، 
للدكتور غالب عواجي، دار لينة، مصر، الطبعة  :فرق معاصرة تنسب إىل اإلسالم -٢٥٨

  .١٤١٨الثالثة، 
 ،اهري، مكتبة اخلاجنيظبن حزم الأليب حممد  :فصل يف امللل واألهواء والنحلال -٢٥٩

   .القاهرة
 الطبعة، الرياض، للدكتور مساعد الطيار، دار النشر الدويل :فصول يف أصول التفسري -٢٦٠
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  .١٤١٧الثانية 
مروان العطية وزميليه، دار : أليب عبيد القاسم بن سالّم، حتقيق وتعليق :فضائل القرآن -٢٦١

  . ١٤٢٠ابن كثري، دمشق، الطبعة الثانية، 
أمين صاحل  :حملمد بن احلسن الفاسي، اعتىن به: الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي -٢٦٢

   .١٤٢٨، بريوت، الطبعة الثانية، شعبان، دار الكتب العلمية
عبد احلي ل :سالتلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسفهرس الفهارس واأل -٢٦٣

 ، الطبعة الثانية، االسالمي، بريوت الغربدار  إحسان عباس،. د: الكتاين، حتقيق
    .م١٩٨٢  -  هـ١٤٠٢

  . م١٩٧٨  - هـ ١٣٩٨الندمي، دار املعرفة، بريوت، البن : فهرستال -٢٦٤
      عادل أمحد معوض، علي حممد : مد بن شاكر الكتيب، حتقيقحمل :ات الوفياتفو -٢٦٥

   .م٢٠٠٠ الطبعة األوىل،  دار الكتب العلمية، بريوت، عبد املوجود،
حسان عبد املنان، بيت األفكار الدولية، لبنان، : للفريوز آبادي، عناية :القاموس احمليط -٢٦٦

٢٠٠٤.   
مجع كتابي مشكل القرآن وغريبه ( .دار املعرفة، بريوتالبن مطرف الكناين،  :القُرطَني -٢٦٧

  ).البن قتيبة
أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، : أليب جعفر النحاس، حتقيق :القطع واالئتناف -٢٦٨

   .١٤٢٣بريوت، الطبعة األوىل، 
: رعي بن يوسف الكرمي، حتقيقمل: قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن -٢٦٩

  . هـ١٤٠٠دار القرآن الكرمي، الكويت،  عطا حسن، سامي
دار  ،حممد حسن الشافعي: املظفر السمعاين، حتقيق يبأل: قواطع األدلة يف األصول -٢٧٠

  .م١٩٩٧  - هـ١٤١٨الكتب العلمية، بريوت، 
 املكرمة، الطبعة الثانية، مكة ،الباز مصطفى مكتبة نزارالبن رجب احلنبلي،  :القواعد -٢٧١

  .م١٩٩٩
   الطبعةحلسني احلريب، دار القاسم، الرياض،  :جيح عند املفسرينقواعد التر -٢٧٢

  .١٤١٧األوىل  
  األوىل الطبعةخلالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، اخلرب،  :قواعد التفسري -٢٧٣
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  ١٤١٧. 
القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية  -٢٧٤

، حتقيق عبد الكرمي الفضيلي، املكتبة العصرية، بريوت، البن جزي الكليب :واحلنبلية
   .١٤٢٠الطبعة األوىل، 

الذهيب، شمس الدين حممد بن أمحد ل: كاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةال -٢٧٥
 الطبعة األوىل،  دة،ـو، جـمؤسسة عل، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، حممد عوامة: حتقيق

  . م١٩٩٢  - هـ ١٤١٣
 دار الفكر، بريوت، ،حيىي خمتار غزاوي: حتقيق ،البن عدي: ل يف ضعفاء الرجالكامال -٢٧٦

   .م١٩٨٨  -هـ  ١٤٠٩ الطبعة الثالثة، 
لإلمام حممد بن عبد الوهاب، حتقيق  :كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد -٢٧٧

 .١٤١٣عبد القادر األرناؤوط، دار السالم، الرياض، : وتعليق
طبع بإشراف مؤسسة ابن فهد بن ناصر السليمان، : ، مجعثيمنيالبن ع: كتاب العلم -٢٧٨

  . ١٤٢٣اخلريية، دار الثريا، الرياض، الطبعة األوىل، عثيمني 
بن السان الدين ل :لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثامنة نكتيبة الكامنة يف مال -٢٧٩

   .م١٩٦٣، بريوت، الطبعة األوىل، دار الثقافة ،إحسان عباس: حتقيق ،اخلطيب
القاسم  يبأل: الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل غوامض كشاف عن حقائقال -٢٨٠

، العريب الكتابدار   أيب عبد اهللا الداين آل زهوي،: ضبط حممود بن عمر الزخمشري،
   .١٤٢٧الطبعة األوىل  بريوت،

وت، ، دار الكتب العلمية، بريحلاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٢٨١
  . م١٩٩٢ – ١٤١٣

علي حسني :  بن اجلوزي، حتقيق الفرجأليب : كشف املشكل من حديث الصحيحني -٢٨٢
  . م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨دار الوطن، الرياض،  ،البواب

:  كي بن أيب طالب، حتقيقمل :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -٢٨٣
   .١٤٢٨عبد الرحيم الطرهوين، دار احلديث، القاهرة، 

   .لخطيب البغدادي، املكتبة العلمية، املدينة املنورةل :اية يف علم الروايةكفال -٢٨٤
البقاء أيوب بن موسى احلسيين أليب : كليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةال -٢٨٥



 

 
 

 

 

  684 
 

مؤسسة الرسالة، بريوت،  ،حممد املصري -عدنان درويش : حتقيق الكفوي،
  .هـ١٤١٩

علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي، دار الفكر،  نللخاز :لباب التأويل يف معاين الترتيل -٢٨٦
  .م١٩٧٩  - هـ ١٣٩٩بريوت، لبنان، 

عادل أمحد عبد املوجود وعلي : حتقيق بن عادل احلنبلي،ال: اب يف علوم الكتابـلبال -٢٨٧
  .هـ  ١٤١٩ الطبعة األوىل،  حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،

  . دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل بن منظور األفريقي،ال: لسان العرب -٢٨٨
الطبعة  العسقالين، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت،البن حجر : لسان امليزان -٢٨٩

  . ١٩٨٦  - ١٤٠٦ الثالثة، 
، الطبعة بريوت ،أبو إسحاق الشريازي، دار الكتب العلمية: لمع يف أصول الفقهال -٢٩٠

   .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ األوىل، 
   .خسي، دار املعرفة، بريوتشمس الدين السرل: بسوطامل -٢٩١
د حممد فؤاد سزكني، مكتبة : أليب عبيدة معمر بن املثىن التيمي، حتقيق :جماز القرآن -٢٩٢

  .اخلاجني، القاهرة
، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: مجع وترتيب :شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى -٢٩٣

  . ١٤١٦لنبوية، املدينة ا، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف وابنه حممد،
أمحد بن علي ومحدي صبح، دار احلديث، القاهرة، : للقامسي، حتقيق :حماسن التأويل -٢٩٤

١٤٢٤.  
: البن جين، دراسة وحتقيق :احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -٢٩٥

   .١٤١٩حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممد عبد احلق بن غالب بن عطية  يبأل :تفسري الكتاب العزيز رر الوجيز يفاحمل -٢٩٦

بريوت، الطبعة  ،دار الكتب العلمية عبد السالم عبد الشايف حممد،: حتقيق األندلسي،
   .١٤٢٨الثانية 

للدكتور خالد املزيين، دار ابن  :احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة -٢٩٧
   .١٤٢٧وىل، اجلوزي، الدمام، الطبعة األ

  - حسني علي اليدري : يب بكر بن العريب املالكي، حتقيقأل: صول يف أصول الفقهاحمل -٢٩٨
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   .م١٩٩٩  - هـ ١٤٢٠ الطبعة األوىل،  دار البيارق، عمان، ، سعيد فودة
 ،طه جابر فياض العلواين: مد بن عمر الرازي، حتقيقحمل: صول يف علم األصولاحمل -٢٩٩

  . هـ١٤٠٠ الطبعة األوىل،  سالمية، الرياض،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل
عبد احلميد : احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، حتقيقأليب : كم واحمليط األعظماحمل -٣٠٠

  . م٢٠٠٠ الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، هنداوي،
   .دار اآلفاق اجلديدة، بريوت  بن حزم الظاهري،ال: احمللى -٣٠١
عامل  ،حممد حسن آل ياسني: ن عباد الطالقاين، حتقيقالصاحب اب: يط يف اللغةاحمل -٣٠٢

    .م١٩٩٤  - هـ١٤١٤ الطبعة األوىل،  الكتب، بريوت، لبنان،
مكتبة  ،حممود خاطر: مد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، حتقيقحمل: خمتار الصحاح -٣٠٣

   .١٩٩٥  - ١٤١٥ لبنان ناشرون، بريوت،
: حتقيق اختصره أبو بكر اجلصاص، :الطحاوي أليب جعفر الفقهاء تصر اختالفخم -٣٠٤

  .هـ١٤١٧ الطبعة الثانية،  دار البشائر اإلسالمية، بريوت،، اهللا نذير أمحد عبد.د
عبد اهللا بن أسعد بن علي اليافعي، دار الكتاب اإلسالمي، ل: مرآة اجلنان وعربة اليقظان -٣٠٥

  . م١٩٩٣  -هـ ١٤١٣القاهرة، 
      مصطفى : اكم النيسابوري، حتقيقاهللا احل عبد أليب: ستدرك على الصحيحنيامل -٣٠٦

   .م١٩٩٠  -هـ ١٤١١ الطبعة األوىل،  دار الكتب العلمية، بريوت، ، عبد القادر عطا
 حممد عبد السالم عبد الشايف،: حامد الغزايل، حتقيق أليب: ستصفى يف علم األصولامل -٣٠٧

  . هـ١٤١٣ الطبعة األوىل،  دار الكتب العلمية، بريوت،
 ، عامر أمحد حيدر: علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري البغدادي، حتقيقل: مسند ابن اجلعد -٣٠٨

  . م١٩٩٠ – ١٤١٠ الطبعة األوىل،  مؤسسة نادر، بريوت،
دار املأمون  ، حسني سليم أسد: يعلى املوصلي التميمي، حتقيق أليب :مسند أيب يعلى -٣٠٩

  . م١٩٨٤  -هـ ١٤٠٤ الطبعة األوىل، للتراث، دمشق،
مكتبة اإلميان،  عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي،. د: حتقيق :هويهمسند إسحاق بن را -٣١٠

  . م١٩٩١  - هـ ١٤١٢ الطبعة األوىل  املدينة املنورة،
  . مؤسسة قرطبة، مصر: مسند اإلمام أمحد بن حنبل -٣١١
حتقيق جمموعة من الباحثني بإشراف الشيخ شعيب  :مسند اإلمام أمحد بن حنبل -٣١٢
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  .١٤٢٠وت، الطبعة الثانية، لة، برياألرناؤوط، مؤسسة الرسا
مكتبة ، بريوت ،دار الكتب العلمية ،حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق :سند احلميديم -٣١٣

  .القاهرة، املتنيب
عياض بن موسى اليحصيب املالكي،   للقاضي :مشارق األنوار على صحاح اآلثار -٣١٤

  . ودار التراث ،املكتبة العتيقة
دار الكتب  ،فاليشهمر. م: بسيت، حتقيقمد بن حبان الحمل: مشاهري علماء األمصار -٣١٥

  . م١٩٥٩العلمية، بريوت، 
، حممد ناصر الدين األلباين: مد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي، حتقيقحمل: مشكاة املصابيح -٣١٦

   . م١٩٨٥ الطبعة الثالثة،  املكتب اإلسالمي، بريوت،
  الضامن،حامت صاحل. د: كي بن أيب طالب القيسي، حتقيقمل: شكل إعراب القرآنم -٣١٧

  .  هـ ١٤٠٥ الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بريوت،
دار الفاروق  ،حممد بن عبده: أبو بكر بن أيب داود السجستاين، حتقيق: صاحفامل -٣١٨

   .م٢٠٠٢  - هـ ١٤٢٣، الطبعة األوىل،  احلديثة، القاهرة
ي، محد بن حممد بن علي الفيومأل :صباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعيامل -٣١٩

   .املكتبة العلمية، بريوت
 ،كمال يوسف احلوت: بكر بن أيب شيبة، حتقيقأليب : صنف يف األحاديث واآلثارامل -٣٢٠

  . هـ١٤٠٩ الطبعة األوىل،  مكتبة الرشد، الرياض،
املكتب  حبيب الرمحن األعظمي،: عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيقل: صنفامل -٣٢١

  . هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية، اإلسالمي، بريوت،
دار  ،طه عبد الرؤوف سعد: حممد بن عمر، حتقيق  فخر الرازيلل :الدين معامل أصول -٣٢٢

   .م١٩٨٤  - هـ ١٤٠٤ ،لبنان ،الكتاب العريب
حملمد بن حسني اجليزاين، دار ابن اجلوزي،  :معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة -٣٢٣

  .١٤١٩الثالثة  الطبعةالدمام، 
دار طيبة، الرياض، اإلصدار  حممد عبد اهللا النمر وآخرين،: قيقحت لبغوي،ل: معامل الترتيل -٣٢٤

  .١٤٢٧الثاين، الطبعة الثانية، 
عبد اجلليل عبده شليب، دار احلديث، . د: للزجاج، شرح وحتقيق :معاين القرآن وإعرابه -٣٢٥
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  .١٤٢٦القاهرة، 
  . ١٤٢٥احلديث، القاهرة، دار حتقيق د حيىي مراد، النحاس،  أليب جعفر :معاين القرآن -٣٢٦
عبد األمري حممد أمني، عامل . د: لألخفش سعيد بن مسعدة، حتقيق :معاين القرآن -٣٢٧

  .١٤٢٤الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 
إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة : للفراء، تعليق :معاين القرآن -٣٢٨

  .١٤٢٣األوىل، 
 الطبعة األوىل،  لكتب العلمية، بريوت،ياقوت بن عبد اهللا احلموي، دار ال: معجم األدباء -٣٢٩

  .م١٩٩١  -هـ  ١٤١١
  . ياقوت بن عبد اهللا احلموي، دار الفكر، بريوتل: معجم البلدان -٣٣٠
مكتبة  ،ايد السلفي محدي بن عبد: القاسم الطرباين، حتقيق أليب: عجم الكبريامل -٣٣١

   .١٩٨٣  - ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  الزهراء، املوصل،
عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،  :راجم مصنفي الكتب العربيةمعجم املؤلفني ت -٣٣٢

  .١٤١٤بريوت، الطبعة األوىل، 
حملمد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة،  :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي -٣٣٣

١٤٢٢.   
إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد : قام بإخراجه: عجم الوسيطامل -٣٣٤

  . ، تركيادار الدعوة: نشر ،بالقاهرة ، جممع اللغة العربيةالنجار
مجال طلبة، دار الكتب  للبكري، حتقيق د :معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع -٣٣٥

  .١٤١٨األوىل  الطبعةالعلمية، بريوت، 
إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، : البن فارس، تعليق :معجم مقاييس اللغة -٣٣٦

  .١٤٢٠عة األوىل، بريوت، الطب
معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  -٣٣٧

مكتبة  ،عبد العليم عبد العظيم البستوي: محد بن عبد اهللا العجلي، حتقيقأل: وأخبارهم
  . ١٩٨٥  - ١٤٠٥ الطبعة األوىل، الدار، املدينة املنورة، السعودية،

 ،بشار عواد معروف: حتقيق ،للذهيب: واألعصار معرفة القراء الكبار على الطبقات -٣٣٨
  . هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت،وآخرين، 
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دار  ،خليل املنصور: يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيقأليب : عرفة والتاريخامل -٣٣٩
  م، ١٩٩٩  - هـ١٤١٩الكتب العلمية، بريوت، 

حممود فاخوري، وعبد احلميد : حتقيقأليب الفتح املطرزي،  :املغرب يف ترتيب املعرب -٣٤٠
   .م١٩٩٩خمتار، مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة األوىل، 

دار املعارف،  ،شوقي ضيف. د: بن سعيد املغريب، حتقيقال: غرب يف حلى املغربامل -٣٤١
  . م١٩٥٥ الطبعة الثالثة،  القاهرة،

ملبارك، مازن ا. د: حتقيق بن هشام األنصاري،ال: مغين اللبيب عن كتب األعاريب -٣٤٢
  . م١٩٨٥ الطبعة السادسة،  دار الفكر، دمشق،، حممد علي محد اهللا

  . هـ١٤٠٥ الطبعة األوىل، ن قدامة املقدسي، دار الفكر، بريوت،الب: غينامل -٣٤٣
إياد خالد، : جلالل الدين السيوطي، حتقيق :مفحمات األقران يف مبهمات القرآن -٣٤٤

  . ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 
حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، : للراغب األصفهاين، عناية :املفردات يف غريب القرآن -٣٤٥

   .١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل، 
للمغراوي، مؤسسة الرسالة،  :يف آيات الصفات واإلثباتفسرون بني التأويل امل -٣٤٦

  . ١٤٢٠األوىل  الطبعةبريوت، 
 ،هلموت ريتر: األشعري، حتقيق أليب احلسن :مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  -٣٤٧

  . بريوت ، الطبعة الثالثة ،دار إحياء التراث العريب
  .١٤٢٢البن تيمية، مؤسسة الريان، بريوت، الطبعة الثانية،  :مقدمة يف أصول التفسري -٣٤٨
: زكريا بن حممد األنصاري، حتقيقل: قصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداءامل -٣٤٩

 الطبعة األوىل،  لبنان، ،دار الكتب العلمية، بريوت ي،شريف أبو العالء العذو
   .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢

: مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل -٣٥٠
سعيد الفالح، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية، : البن الزبري الغرناطي، حتقيق

١٤٢٨. 
 ، الطبعة األوىل، القاهرة ،، دار السالمبن علي احلريري البصري لقاسمل:  ملحة اإلعراب -٣٥١

  .م ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦
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الطبعة  مد عبد العظيم الزرقاين، دار الفكر، لبنان،حمل: مناهل العرفان يف علوم القرآن -٣٥٢
   .م١٩٩٦  -هـ١٤١٦ األوىل، 

 وىل، الطبعة األ بن اجلوزي، دار صادر، بريوت،ال: نتظم يف تاريخ امللوك واألممامل -٣٥٣
  . هـ١٣٥٨

الطبعة  مؤسسة قرطبة، ،حممد رشاد سامل. د: ، حتقيقيميةبن تال :منهاج السنة النبوية -٣٥٤
  . هـ١٤٠٦ األوىل،

   .بريوت ،دار املعرفة ،عبد اهللا دراز: ضبط وتعليق أليب إسحاق الشاطيب،: وافقاتامل -٣٥٥
ج أمحد، ليوسف احلا :موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة -٣٥٦

  .١٤٢٤مكتبة ابن حجر، دمشق، الطبعة الثانية، 
أمحد مصطفى للدكتور :املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية -٣٥٧

   .١٤٢٦متويل، دار ابن اجلوزي، القاهرة، الطبعة األوىل، 
  : ، حتقيقالبارزي بة اهللا بن عبد الرحيم بن إبراهيمهل: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه -٣٥٨

  . ١٤٠٥ ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة، بريوت ،حامت صاحل الضامن. د
حممد املديفر، : أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق :ناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيزال -٣٥٩

   .١٤١١مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
مكتبة الفالح،  ،مدحممد عبد السالم حم. د: أبو جعفر النحاس، حتقيق: ناسخ واملنسوخال -٣٦٠

   .هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل،  الكويت،
مؤسسة  ،حامت صاحل الضامن. د :حتقيق قتادة بن دعامة السدوسي،ل: نسوخناسخ واملال -٣٦١

   .١٤٠٤ الطبعة األوىل، الرسالة، بريوت،
حممد ، زهري الشاويش : بة اهللا بن سالمة بن نصر املقري، حتقيقهل: ناسخ واملنسوخال -٣٦٢

   .هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل،  اإلسالمي، بريوت، املكتب كنعان،
   .١٣٨٦ ،القاهرة  ،بن تيمية، املطبعة السلفية ال :نبواتال -٣٦٣
يوسف بن تغري بردى األتابكي، وزارة ل :نجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةال -٣٦٤

  . الثقافة واإلرشاد القومي، مصر
خليل : ي، وضع حواشيهالبن اجلوز :نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر -٣٦٥

  .١٤٢١املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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 ،عبد العزيز حممد السديري: بن حجر العسقالين، حتقيقال: نزهة األلباب يف األلقاب -٣٦٦
    .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ الطبعة األوىل،  مكتبة الرشد، الرياض،

حممد بن عزيز السجستاين،  أليب بكر :نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز -٣٦٧
  .١٤١٠الطبعة األوىل ، بريوتدار املعرفة،حتقيق د يوسف املرعشي، 

عبد الرمحن : وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي، حتقيق : نسخة وكيع عن األعمش -٣٦٨
  .١٤٠٦ ،الطبعة الثانية ،الكويت ،الدار السلفية  ،عبد اجلبار الفريوائي

اجلزري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، البن  :النشر يف القراءات العشر -٣٦٩
١٤٢٣.   

: إبراهيم بن عمر البقاعي، حتقيق ينربهان الدل :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور -٣٧٠
   .م١٩٩٥  - هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت،  عبد الرزاق غالب املهدي،

إحسان . د: حتقيق محد بن حممد املقري،أل: الطيب من غصن األندلس الرطيب حنف -٣٧١
   .هـ١٣٨٨دار صادر، بريوت،  عباس،

 عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار :راجعهأليب احلسن املاوردي،  :النكت والعيون -٣٧٢
   .١٤٢٨لكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، ا

بن اصالح : البن األثري، خرج أحاديثه وعلّق عليه :النهاية يف غريب احلديث واألثر -٣٧٣
   .١٤٢٣الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية،  عويضة، دار

  . هـ١٤٠٥ ، الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية، بريوت ،بن اجلوزيال: واسخ القرآنن -٣٧٤
د علي عمر، مكتبة الثقافة : أمحد بابا التنبكيت، حتقيق :نيل االبتهاج بتطريز الديباج -٣٧٥

  .١٤٢٣الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
مد بن علي الشوكاين، حمل: ن أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارنيل األوطار م -٣٧٦

  . م١٩٧٣دار اجليل، بريوت، 
: اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد الذيـن أخرج هلم البخاري يف جامعه -٣٧٧

 ،دار املعرفة، عبد اهللا الليثي: حتقيق ألمحد بن حممد بن احلسني البخاري الكالباذي، 
   .١٤٠٧ ،لطبعة األوىلا ،بريوت

مساعيل باشا البغدادي، دار الكتب إل: هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني -٣٧٨
  . م١٩٩٢  - هـ١٤١٣العلمية، بريوت، 
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أليب عبد اهللا الدامغاين، دراسة  :الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز ومعانيها -٣٧٩
   .١٤١٩ق، الطبعة األوىل، فاطمة اخليمي، مكتبة الفارايب، دمش: وحتقيق

صفوان عدنان : حتقيق علي بن أمحد الواحدي،ل :وجيز يف تفسري الكتاب العزيزال -٣٨٠
   .١٤١٥الطبعة األوىل، ، بريوتبالدار الشامية و بدمشق دار القلم ،داوودي

 ،دار الثقافة عباس، إحسان: بن خلكان، حتقيقال: نباء أبناء الزمانأوفيات األعيان و  -٣٨١
   .لبنان

، بشار عواد معروف. د، صاحل مهدي عباس: مد بن رافع السالمي، حتقيقحمل: وفياتال -٣٨٢
  . هـ١٤٠٢ الطبعة األوىل،  مؤسسة الرسالة، بريوت،

لغالم ثعلب حممد بن عبد الواحد البغدادي،  :ياقوتة الصراط يف تفسري غريب القرآن -٣٨٣
  .١٤٢٣ية، الطبعة األوىل، د حممد التركستاين، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبو: حتقيق

  
 

 

 

خمطوط حمفوظ يف مكتبة جامعة امللك سعود  الكليب، البن جزي: التسهيل لعلوم الترتيل -٣٨٤
  ).أ(وإليها أشري مبخطوطة ) ٥٣٤٧(برقم 

امللك سعود تبة جامعة خمطوط حمفوظ يف مك الكليب، البن جزي: التسهيل لعلوم الترتيل -٣٨٥
  ).ب(وإليها أشري مبخطوطة ) ٧١(برقم 

 

 

 مجعا )سورة األنبياء اية من أول القرآن الكرمي إىل( أقوال اإلمام ابن قتيبة يف التفسري -٣٨٦
 .١٤٢٩لعلي بن جريد العرتي، رسالة دكتوراه، جبامعة أم القرى، : ودراسة

لسامي بن مساعد اجلهين،  :التسهيل لعلوم الترتيلختريج األحاديث واآلثار يف كتاب  -٣٨٧
  .١٤١٨رسالة ماجستري جبامعة أم القرى، 

ترجيحات ابن جزي الكليب يف التفسري من خالل كتابه التسهيل لعلوم الترتيل عرضاً  -٣٨٨
حملمد بن علي الغامدي، رسالة  :)من أول سورة الفاحتة إىل اية سورة البقرة(ومناقشة 
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  .١٤٢٨أم القرى، دكتوراه، جبامعة 
ترجيحات ابن جزي الكليب يف التفسري من خالل كتابه التسهيل لعلوم الترتيل عرضاً  -٣٨٩

إلبراهيم بن حممد الغامدي،  :)من أول سورة األنعام إىل آخر سورة يوسف(ومناقشة 
  .١٤٢٩رسالة دكتوراه، جبامعة أم القرى، 

لعبد اهللا بن محد اجلمعان، : ةقواعد الترجيح عند ابن جزي يف تفسريه دراسة تطبيقي -٣٩٠
 .١٤٢١حبث تكميلي للحصول على املاجستري جبامعة امللك سعود، 

 
 

عبد الرمحن القاضي، أمحد بن . تدوين د: مثرات التدوين من مسائل شيخنا ابن عثيمني -٣٩١
 :على الرابط مادا موجودة على موقع د أمحد القاضي مذكرة مصورة،

          http://www.al- aqidah.com   
  .للجنابذي : بيان السعادة يف مقامات العبادة -٣٩٢
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~  }  |   {  z  y P ]٤٨: النساء[ ................................................................................................ 

 
 

٤٠٠ 
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 املراد بتبديل جلود الكفار يف النار يف قوله تعاىل : Q  e  d  c   b   a

  h  g  fP ]٥٦: النساء[ ...................................................................................................... 

 
 

٤١٥ 

  معنى  Q ¦P     يف قوله تعاىل : Q  §  ¦  ¥  ¤P ..............................................  
 

٤٢٠ 

QÐ  Ï   Î  :قال اهللا تعاىل   Í   Ì  Ë  Ê  É   È   ÇÑ    Ö   Õ  Ô    Ó   Ò
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  Ö  ÕP ................................................................................................................................................ 
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 ........................................................................................................... من اهللا أم حكاية لكالم املنافقني؟
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 .................................................................................. ٥٠٩ 
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 ................................................................................................................................ ]٤٢: املائدة[منسوخ؟ 
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 ه  ×املراد بقوله تعاىل عن عيسى ِّ م ُ Q³وأ   ²  ± P]٧٥: املائدة[ ....... 
 

٥٧٦ 

  ي أهل ُ +  Q  :الكتاب عن اتباع أهوائهم يف قوله تعاىلاملراد بالقوم الذين هن   *
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