
 

 ٠

 
 
 
 
 

 المملكـــة العربیــة السعودیــة       
 وزارة التعلیم العالي          

 جامعة أم القرى                                                     
 كـلیة الدعـوة وأصول الدین    

 قسم الكتاب والسنة          
 شعبة التفسیر وعلوم القرآن الكریم

 
 
 

 ي التفسیرترجیحات القرطبي ف

 من سورة البقرة)  ١٨٨( اآلیة رقم :  أّول الكتـاب إلى: من
 جمًعا ودراسًة وموازنًة

 
 الماجستیر درجةبحث لنیل 

 عبد اهللا عیدان أحمد الزھراني  :إعداد الطالب
 ٤٢٥٨٠١٣٥:   الرقم الجامعي

 
 عبدالودود مقبول حنیف: إشراف فضیلة الدكتور

                                       
 العام الجامعي                                                

 ھـ ١٤٢٩/ ١٤٢٨



 

 ١

 
 

 ملَخـص الرسالة
 

 :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
ترجيحات القرطيب يف التفسري، من أول الكتاب إىل اآلية رقـم  : فهذا حبثٌ بعنوان

 . بقرة، مجعا ودراسةً وموازنةًمن سورة ال ١٨٨
 عبداهللا عيدان أمحد الزهراين  :إعداد الطالب
قسم الكتاب والسنة بكلِّية الدعوة وأصول الدين جبامعـة  . املاجستري :الدرجة العلمية

 .أم القرى
مقدمة، ومتهيد، وقسمني، وخامتة، وفهارس، وِفْق :  وكانت خطة املوضوع كما يلي

. وفيها أمهية املوضوع، وأسباب اختيـاره، وخطـة البحـث   : املقدمة:الترتيب اآليت
 .وفيه ترمجة موجزة لإلمام القرطيب: التمهيد

 :وفيه فصالن: القسم األول 
: املبحث األول: منهج اإلمام القرطيب يف تفسريه، وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول 

تفسـريه  : ن باللغة، املبحث الثالثتفسريه القرآ: تفسريه القرآن باملأثور، املبحث الثاين
 .القرآن بالرأي
املبحـث  : منهج اإلمام القرطيب يف الترجيح يف التفسري، وفيه مبحثـان : الفصل الثاين

وجوه الترجيح عند : صيغ الترجيح وأساليبه عند اإلمام القرطيب، املبحث الثاين: األول
 .اإلمام القرطيب
من سـورة   ١٨٨من أول الكتاب، إىل اآلية  ترجيحات اإلمام القرطيب :القسم الثاين

 .البقرة
 .الفهارس وتتضمن أهم النتائج والتوصيات، وأخريا: اخلامتة

، وموازنتها مع حات القرطيب التفسريية، ودراستهاإىل مجع ترجي ودف الدراسة
، وبيان صيغ الترجيح وأساليبه عند القرطيب، ومنهجه يف أقوال غريه من املفسرين

.وموازنةً ا ودراسةً، مجعية للقرطيببالترجيحات التفسري وموضوعها خاص. لكذ
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Abstract 
Thanks for God and prayer and peace be upon prophet of God, Then :Title 

: Al-Imam Al-Kortoby giving preponderance in the exegesis from the 

beginning of the book to verse ١٨٨ from Al-Bakara chapter, collecting, 

studying and balancing. 

Prepared by the student : Abdullah Aidan Ahamed Al-Zahrany. 

The degree : Master's degree. 

The plan of the subject as : preface, introduction, two sections, 

conclusion and glossary as this orderliness : The preface : And in it 

the important of the subject, and causes of choosing it and the plan of 

the research. The introduction : and in it a briefly explanation for Al-

Imam Al-Kortoby. 

The first section : in it two chapters : The first chapter : the method of 

Al-Imam Al-Kortoby in his explanation, and in it three subjects : his 

explanation for Koran by reported, The second subject : his 

explanation for Koran by the language, The third subject : his 

explanation for Koran by opinion.The second chapter :  

The method of Al-Imam Al-Kortoby in the giving preponderance in the 

 explanation, and in it two subjects : The first subject : the formulization of  

the giving preponderance and its methods at Al-Imam Al-Kortoby, The  

second subject : faces of the giving preponderance at Al-Imam Al-Kortoby. 

The second section : The giving preponderance of Al-Imam Al-Kortoby 

from the beginning of the book to verse ١٨٨ from Al-Bakara chapter. 

The conclusion : Involved the important results and recommendations 

and the glossary.The  study  aims  to  collect  the  explaining  giving  

preponderance of Al-Kortoby, studying it, and balancing it with the 

other explaining books, and viewing the giving preponderance and its 

methods at Al-Kortoby, and his method in that. And its subject 

belonged to the explaining giving preponderance of Al-Kortoby, 

collecting, studying and balancing. 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :التعریف بالموضوع

 ا، وتبارك الذي نزا بصريل الفرقان على عبـده  احلمد هللا الذي كان بعباده خبري
را ونذيرا، وداعيا إىل شبه هاديا ومن أرسله ربم ليكون للعاملني نذيرا، وصلى اهللا على

ا، نبيا منرياهللا بإذنه وسراجنا محمد ا، أما كثريا بعدوعلى آله وصحبه وسلّم تسليم:-  
، تعلُّما Uاملتنافسون، ويشتغل به املشتغلون، هو كتاب اِهللا  فإنّ أَوىل ما يتنافس فيه

ة القاهرة، التنتهي عجائبه، والتنقضي غرائبه، رة، واحلجعجزة الباههو امل وتعليما؛ إذْ
واليشبع منه خلق على كثرة الرالعلماء، واليلِّ، فاليزال العلماء يف كُد عصـ رٍ وم رٍ ص

ينلُهنون للناس مافهموا، ويذكرون هلم مااستنبطوا، واضعنيون ميف  -ن علومه، مث يبي
 . أعينهم، وغاية مرادهم بصاهللا تعاىل ن رادم ةَفَرِعم –ه لِّذلك كُ

عاملٌ اشتهر تفسريه لكتاب اهللا تعاىل واستفاد الباحثون منه ن هؤالء العلماء األفذاذ وم
اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصـاري اخلزرجـي    يف شىت ااالت، إنه

، اجلامع ألحكـام القـرآن  : صاحب كتاب ،هـ ٦٧١األندلسي القرطيب املتوىف سنة 
الذي مجع فيه فنونا عديدةً، فهو يعرض فيه ألسباب الرتول، والقراءات، واإلعـراب،  

والغريب ما إىل اللغة، وين األلفاظ، وحيتكم كثري كثر االستشهاد بأشعار العرب، ويرد
على الفلُّة، هذا كُالضالَّ قِره رِكْباإلضافة إىل ذلألحكام الفقهية يف املسـائل الـيت    ه

ق إليها حني تفسريه لآلياتيتطر. 
م ارـا،  ففي هذا الكتاب العظيم أوِيرتويصدر عنها م ن العلم ينهل منها كل ظامئ

وهكذا قد فعل طالب العلم، فقد حبثوا يف هذا التفسري جوانب اللغة والنحو والفقـه  
 .والقراءات وغريها

أن يتتبع ترجيحات  -حسب علمي–ن الباحثني نه مل يسبق ألحد مإال أنين الحظت أ 
ستقلّم القرطيب التفسريية بصفةفإنّ ؛ة الريف التفسـري    -رمحه اهللا- لَج له اختيـارات

لذا عزمت أمري بعـد طـول    ؛وله قواعد معتمدة يف الترجيح ،رةًحصى كثْالتكاد ت
 ن الباحثني أنْغريي م لّعال يف هذا املوضوع لَأبدأ ا حبث، واستخارة واستشارة، أنْ

كْيترجيحات : ((ه، وعنونته بـلَمالقرطيب يف التفسري مل الكتـاب إىل اآليـة   ن أو
 )).ن سورة البقرة ، مجعا ودراسةً وموازنةًم) ١٨٨:(رقم
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 .  وأسأل اهللا تعاىل يل وجلميع املسلمني العلم النافع والعمل الصاحل 
 :لموضوعیة اأھّم

 :ن عدة وجوه، ميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتيةية هذا املوضوع متظهر أمهّ
ـ  »اجلامع ألحكام القـرآن   «أنّ تفسري القرطيب املُسمى  -١ ن أجـلّ التفاسـري   م

ا، وقد استفاد منه طالب العلم والعلماء بـ وأعظمها شأن عدـتالف    ه علـى اخ
 .ختصصام ومآرم

وعلو قدرِه عند العلماء، ويظهر ذلك عند قراءة ترمجة  -اهللارمحه -شهرة مؤلّفه  -٢
هذا اإلمام يف كتب التراجم، وعند استشهاد املؤلِّفني بعدبِهِم هبكالمه يف كُت. 

عة يف هذا التفسري؛ مما جيدر بكل طالب ودكثرة الفوائد واالستنباطات والدرر املُ -٣
 .د يف ذلكعلم االطالع عليها واإلفادة منها وبذل اجله

ـاب  -هذا-أنّ تفسري القرطيب  -٤ ـام   وإن كان املتبادر إىل األذهان أنه كت يف أحك
ما كما أنّ مؤلِّفه كثريا ما يرجح  ،األقوال يف التفسري ضِرنه مليٌء بعإالقرآن إال 

يراه األقرب للصواب بطرقٍ ترجيحيم ةعيةن. 
ددت فيه اآلراء؛ فهو حباجة إىل التحقيق أنّ التفسري علم كثرت فيه األقوال، وتع -٥

 . والترجيح، وهذا العمل هو مقصود التفسري األعظم
 :أسباب اختیار الموضوع

ـباب عديـدة    -ليكون حبثًا يل يف مرحلة املاجستري –لقد دفعين إىل اختيار هذا املوضوع  أس
 :منها

ـات   لقد تتبعت مايتعلّق بتفسري القرطيب جِدة هذا املوضوع، ف -١  من حبـوث ودراس
 وضوع ترجيحات القرطيب يف التفسـري باحثًا قد تعرض مل أَر وبذلت وسعي يف ذلك ومل

ـات    بالبحث التفصيلي املبين على العرض والدراسة واملوازنة واستقصاء مجيـع ترجيح
 .القرطيب التفسريية

 لفقـه،  أنّ تفسري اإلمام القرطيب قد استفاد منه الباحثون يف جوانـب عديـدة كا   -٢ 
ـات     ـيأيت يف ذكـر الدراس واللغة، والنحو، والقراءات، وأصول الدين، وغريها كما س
السابقة، وبقي اجلانب األهم، والركن األعظم فيه؛ وهو ترجيحاته التفسريية لكـالم اهللا  

 .عز وجل
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     ٣- اعتماد هذا املوضوع على السواملقارنة، واملناقشة واملوازنـة، والتـرجيح    رِب
يف تفسري كتاب اهللا تعاىل،  الباحث قوةً وملَكةً بِسكْقترن بالدليل والتعليل، وهذا يامل

 .ما اليتوفَّر يف كثريٍ من املوضوعات وهو
لقواعد الترجيح يف التفسري اليت وضعها العلماء ومجعها أنّ يف هذا البحث تطبيقًا  -٤ 

 .، ويزيدنا هلا فهماا العمل يزيد تلك القواعد تأصيالً، وهذ)١(لباحثنيبعض ا
هذا املوضوع بدراسيت يف قسم التفسري وعلوم القرآن الكرمي تعلّقًا مباشرا،  قتعلُّ -٥ 

وأنْ يجـزِلَ يل   ،وأنْ ينفعين مبـا علّمـين   ،وأرجو من اهللا تعاىل أنْ يعلّمين ما ينفعين
 .وملشاخيي الفضالء األجر واملثوبة

 :الدراسات السابقة
ق أَحن الباحثني مل يتطرم مام القرطيب يف التفسري إىل ترجيحات اإل -حسب علمي-د

يف دراسة مستلَّقشاملة ة لكامل تفسريه، وإمنا جملة ما بيف تفسري هـذا اإلمـام    ثَح
منصب على الدراسات اللغوية والنحوية، أو االحتجاج للقراءات، أو الترجيحات يف 

منهجه يف التفسري، أو  رِكْيق الكتاب وبيان الدخيل فيه، أو ذاألحكام الفقهية، أو حتق
ن تلك الدراسات  رٍكْذن ترجيحاته التفسريية، ومعلى سبيل املثال  -لنماذج م-: 
 .سورة الفاحتة والبقرة وآل عمران: الدرس اللغوي يف تفسري القرطيب -١
 .علي زكريا علي اجلوخي –رسالة دكتوراة  

أيب عبد اهللا القرطيب يف استنباط األحكام من خالل تفسريه اجلـامع  منهج اإلمام  -٢
 .ألحكام القرآن

 .حارث حممد سالمة العيسى -رسالة ماجستري  
 .دراسة وحتقيق وختريج -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  -٣
 .حممد مياين -رسالة دكتوراة  

 .أثر املعىن يف توجيه الشاهد النحوي يف تفسري القرطيب -٤
 .عبد اهللا حممد فرج اهللا -رسالة ماجستري  

 .القرطيب حنويا من خالل تفسريه اجلامع ألحكام القرآن -٥
 .فاطنة حملرش -رسالة دكتوراة  

                                                
 .  حسني احلريب/للدكتور) قواعد الترجيح عند املفسرين:(كتاب: كما يف  )١(
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 .اإلعراب واالحتجاج للقراءات يف تفسري القرطيب -٦
 .سيدي عبد القادر بن حممد حممود الطفيل -رسالة ماجستري  
 .سري القرطيباملعىن واإلعراب يف تف -٧
 .السيدحممد سعد حممد  -رسالة ماجستري  

 .الدخيل يف تفسري القرطيب -٨
 .أمحد الشحات أمحد موسى -رسالة دكتوراة  
 .القرطيب ومنهجه يف التفسري -٩
 .القصيب حممود حامد زلط -رسالة دكتوراة  

 .ترجيحات القرطيب يف احلدود من خالل كتابه اجلامع ألحكام القرآن -١٠
 . سعدية حامد مجعة احملياوي -رسالة دكتوراة  

١١- فَالقرطيب ماسر. 
 . علي سليمان العبيد -رسالة ماجستري  

 . منهج اإلمام القرطيب يف أصول الدين -١٢
 .أمحد عثمان أمحد املزيد -رسالة ماجستري  

 .اختيارات اإلمام القرطيب الفقهية يف فقه األسرة -١٣
 .اهللا صاحل سعد الطويل عبد -رسالة ماجستري  

 .-دراسة فقهية مقارنة -اختيارات اإلمام القرطيب الفقهية يف العبادات  -١٤
 .عايض مقبول محود القرين -رسالة ماجستري  

 .وغريها من البحوث والدراسات اليت أُقيمت حول اإلمام القرطيب ومؤلّفاته
 :اإلضافات العلمیة

 :مجاهلا يف اآليتإميكن  -ن وجهة نظري م - بحثهلذا ال أبرز اإلضافات العلمية إنّ
 .ترجيحات اإلمام القرطيب يف التفسري ودراستها معرفةُ -١
٢- منهجه يف ترجيحِ إبراز نتفسريٍ معي   . 
 .قواعد الترجيح يف تفسريه معرفةُ -٣
 .صيغ الترجيح عنده معرفةُ -٤
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 :حدود ھذا البحث
على ترجيحات اإلمـام القـرطيب يف   منصبا  -بعون اهللا تعاىل  -سيكون هذا البحث 

 :وهـي قولـه تعـاىل   ن سورة البقرة، م) ١٨٨(التفسري، من أول الكتاب إىل اآلية 
 .]١٨٨: البقرة[ چڱڱڱں ںڻ  ڻ  ٹٹۀۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ
 :خطة البحث 

 : مقدمة، ومتهيد، وقسمني، وخامتة، وفهارس وفق الترتيب اآليت: يتكون البحث من

 .ها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحثوفي: املقدمة

 :وفيه ترمجة موجزة لإلمام القرطيب: التمهيد
 .امسه ونسبه ومولده: أوالً
 .نشأته وطلبه للعلم: ثانيا
 .مكانته العلمية: ثالثًا
 .شيوخه وتالميذه: رابعا

 .آثاره ومؤلفاته: خامسا
 .وفاته: سادسا

 :وفيه فصالن :القسم األول

 :، وفيه ثالثة مباحثمنهج اإلمام القرطيب يف تفسريه:صل األولالف
 :، وفيه ستة مطالبتفسريه القرآن باملأثور :املبحث األول
 .تفسريه القرآن بالقرآن: املطلب األول
 .ةنتفسريه القرآن بالس: املطلب الثاين
 .تفسريه القرآن بأقوال الصحابة: املطلب الثالث
 .القرآن بأقوال التابعني تفسريه: املطلب الرابع
 .عنايته بالقراءات: ساملطلب اخلام

 
 :، وفيه أربعة مطالبتفسريه القرآن باللغة :املبحث الثاين
 .عنايته مبعاين املفردات: املطلب األول



 

 ٨

 .عنايته مبعاين احلروف واألدوات: املطلب الثاين
 .عنايته باإلعراب: املطلب الثالث
 .سلوب العريب يف اخلطاب القرآينعنايته باأل: املطلب الرابع

 :، وفيه مطلبانتفسريه القرآن بالرأي :املبحث الثالث
 .عنايته باملناسبات: املطلب األول
 .عنايته بأسرار التعبري: املطلب الثاين

، وفيـه  منهج اإلمام القرطيب يف الترجيح يف التفسـري : الفصل الثاين
 :مبحثان

، وفيـه ثالثـة   عند اإلمام القـرطيب  صيغ الترجيح وأساليبه :املبحث األول
 :مطالب

 .التنصيص على القول الراجح: املطلب األول
 .غريه فععلى ض ص، مع النالتفسري بقولٍ: املطلب الثاين

األقوال األخرى  ركْبصيغة اجلزم، وذ هركْوذ ،التفسري بالقول الراجح: املطلب الثالث
 .بصيغة التمريض
 :، وفيه عشرة مطالبالترجيح عند اإلمام القرطيبوجوه  :املبحث الثاين
 .الترجيح بالنظائر القرآنية: املطلب األول
 .الترجيح بظاهر القرآن: املطلب الثاين
 .الترجيح بالسياق: املطلب الثالث
 .الترجيح بالقراءات: املطلب الرابع

 .الترجيح باحلديث النبوي: املطلب اخلامس
 .ولب النـزالترجيح بأسبا: طلب السادسامل

 .الترجيح بأقوال السلف: املطلب السابع
 .يف كالم العرب الًر أوبتعالترجيح بداللة األصل املُ: املطلب الثامن

 
 .الترجيح بداللة تصريف الكلمة واشتقاقاا: املطلب التاسع
 .الترجيح باللغة والشعر: املطلب العاشر



 

 ٩

ـ  يف التفسـري  القـرطيب ترجيحات  :القسم الثاين ملِن أو 
 .ن سورة البقرةم) ١٨٨(اآلية رقم  إىل  الكتاب

 .ترجيحات اإلمام القرطيب يف مقدمة الكتاب: أولًا
 .ترجيحات اإلمام القرطيب يف سورة الفاحتة: ثانيا
من السورة ) ١٨٨(من أول سورة البقرة إىل اآلية رقم ترجيحات اإلمام القرطيب : ثالثًا

 .نفسها

 .النتائج والتوصيات مهوتتضمن أَ :اخلامتة

 :وتتضمن الفهارس اآلتية :الفهارس
 .فهرس اآليات القرآنية -١
 .فهرس القراءات الواردة -٢
 .فهرس األحاديث النبوية -٣
 .فهرس اآلثار -٤
 .فهرس األعالم -٥
 .فهرس املصطلحات املشروحة -٦
٧- فهرس الفق والقبائلر. 
 .فهرس األماكن والبلدان -٨
 .شواهد الشعريةفهرس ال -٩

 .املصادر واملراجع فهرس -١٠
 .املوضوعاتفهرس  -١١

 
 :منھج البحث: ثامًنا

 :لقد سرت يف هذا البحث على منهجٍ علمي يتلخص يف النقاط اآلتية
١- استخرجت اية اآليـة  ترجيحات اإلمام القرطيب يف التفسري، م ل كتابه إىلن أو
)١٨٨ (ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  چ  :ي قوله تعاىلن سورة البقرة، وهم

         .]١٨٨: البقرة[ چہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ



 

 ١٠

 .على مضمون املسألة يدلُّ جعلت عنوانا خمتصرا -٢
، متبعا يف ذلـك  -بكاملها أو بعضها-اليت ورد فيها الترجيح  ذكرت نص اآلية -٣

 .الرسم العثماين للمصحف الشريف
 .ت ترجيح اإلمام القرطيب يف كلّ موضع بنصهذكر -٤
نصا واحدا من كالم القرطيب، وأشرت إىل األماكن  ذكرت عند عرض الترجيح -٥

 .األخرى إذا تكرر ذلك
٦- ن خالل النقـاط  درست ترجيح القرطيب يف كل موضع دراسةً علميةً، وذلك م

 : التالية
 األقـوال  مجمـلَ  من خالفه، وأحيانا أذكـر  ن أهل العلم ون وافقه مم ركْذ -أ    

 .األخرى املشهورة يف املسألة أو الكلمة املُفسرة
 .املُفسرة حسب اإلمكان يف املسألة أو الكلمة استعراض أدلّة كلّ فريقٍ -ب   
غريه  قولِ حانجترجيح القرطيب أو ر ةحن صذكر النتيجة اليت توصلت إليها م -ج   

فسرينن املم. 
إىل كتب التفسري املعتمدة، وخباصة اليت  ترجيحٍ لِّرجعت يف عرض األقوال يف كُ -٧

تم    ،جبمع تفاسري السلف، كتفسري الطربي، وابن أيب حامت، والبغوي، وابـن كـثري
 .وغريهم

ورقم اآلية  ،اسم السورةعند ورود آية من القرآن الكرمي أو بعض آية فإين أذكر  -٨
للحاشية ؛ ختفيفًالرسالةا بِلْيف صا، ميف ذلك على إنزاهلا من احلاسـوب وفـق    عتمد

برواية حفص عن عاصم ،بذلك برنامج خاص. 
 .-ما أمكنين ذلك  -وثّقت نسبة القراءات القرآنية بعزوها إىل كتب القراءات  -٩

خرجت األحاديث من الكتب املعتمدة يف ذلك، فإنْ كان احلديث يف الصحيحني  -١٠
أو يف أحدن كتب هم هن مظانه مجي أخرحتهما، وإنْ مل يكن فيهما فإنما اكتفيت به لص

 .احلديث األخرى، مع نقل كالم أهل العلم الذين تطرقوا إىل احلكم عليه، وبيان درجته
 

١١- جت اآلثار الواردة يف منت الرسالة مسـعي يف  خرة، وبذلت ون مصادرها األصلي
 .ذلك



 

 ١١

بينت معاين الكلمات الغريبة اليت حتتاج إىل بيان، وذلك بالرجوع إىل مصادرها  -١٢
 .املختلفة ككتب الغريب واملعاجم

 .خرجت األبيات الشعرية من دواوين قائليها، مع عزو البيت إىل قائله -١٣
١٤- كْترمجت لألعالم الوارد ذرهل  - خمتصـرةً  الرسالة ترمجةً بِلْم يف صعنـد أو
؛ y األربعـة  الراشدين خال اخللفاء ،أحدا نِثْت، ومل اس-مهدأح ركْفيه ذ ضعٍ يرِدمو

 .علَم لكلِّكتب التراجم املعتمدة  بعضإىل  ترمجة لِّبعد كُ تلْوأح وذلك لشهرم،
 .عرفت باملصطلحات اليت حتتاج إىل تعريف -١٥
١٦- بالشكل ما حيتاج إىل ض ضبطتبط مما تشطقه لُكقراءته ويلتبس ن. 
١٧- ق والطوائف واألماكن غري املعروفةعرروذلكفت بالف ، ن كتبها املعتمدةم. 
 . وثّقت النصوص املنقولة وأحلْت إىل مصادرها األصلية -١٨
لبيان  ؛العلماء ألحد هظفْلَبِ منقولٍ إىل إدخال كالمي يف ثنايا نص إذا احتجت -١٩

مبافسري ضمري وحنوهأو ت ،مٍهوإذا ، ]...[هكـذا  ؛ بني معقوفني ، فإين أضعه حمصور
 )....(هكذا ثالث نقَط؛ ن النص املنقول وضعت مكانه م احذفت شيئً

ذكرت املراجع اليت اعتمدت عليها يف حبثي ومجعتها مرتبةً حسـب ترتيـب    -٢٠
 . حروف اهلجاء

 .إىل املعلومةذيلت البحث بفهارس كاشفة لتيسري الوصول  -٢١
 

ا ملوال توفيقه وإعانته  ذلى إمتام املوضوع، إالذي أعانين ع Uويف اخلتام أشكر اهللا 
 .افعلت شيئً

يا يف تعليمي وبذال جهدمها عين أعاناين وسوالتقدير الوالدين الكرميني اللذَبالشكر  خصأو
، ورفع درجتهما وأحسن هرفجزامها اهللا عين أحسن اجلزاء وأوفَ ؛يف ذلك بالدعاء اخلالص

 .مهارعاقبتهما يف األوىل واآلخرة، وأعانين على بِ
 -عبدالودود مقبول حنيف: الدكتور-كما ال أنسى بالشكر والتقدير فضيلة شيخي 

املشرف على هذه الرسالة، والذي بذل جهدووقته يف توجيهي وإرشادي طيلة اشتغايل  ه
ب، فجزاه اهللا عين خري ق الفاضل، والكالم الطيلُخلُن اى به مبالرسالة مع ما كان يتحلّ

 .اجلزاء



 

 ١٢

ال بقبول مناقشة هذه الرسالةكما أشكر املناقني الّذَينِ تفضومهاش ،: 
 الغامدي  علي بن عبداهللا/ فضيلة الدكتور  -١
 يمينامل بن عبدالستار إمساعيل/ فضيلة الدكتور  -٢

 .عوة وأصول الدين جبامعة أم القرىاألستاذين بقسم الكتاب والسنة بكلية الد
 أتيحت يل اليت - كلّية الدعوة وأصول الدين يف ةًثّلَمم -كما أشكر جامعة أم القرى 

ن خالل انتسايب هلذه اجلامعة مواصلة دراسيت، وقد استفدت فوائد كبرية وكثرية م افيه
البحث؛ فجزى اهللا  اعملي يف هذ أثناءوالسنة املنهجية  دراسيت يف وذلك خاللاملباركة 

 .القائمني عليها خري اجلزاء
وأشكر وزارة التربية والتعليم اليت منحتين التفرغ ملواصلة حتصيلي العلمي ملدة عامني 

ن تسبب يف ذلك كلّ خريكاملني فجزى اهللا م. 
 ، أو إعارةرشيد ، وقولٍسديد ن أعانين على هذا البحث برأيٍم لكلِّ والشكر موصولٌ

جيعل ذلك يف ميزان  بظهر الغيب، أو حنو ذلك، وأسأل اهللا تعاىل أنْ ، أو دعاٍءكتابٍ
 .]٨٩ – ٨٨: الشعراء[ چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃچحسناته 

   يب، إذْن اهللاونرجو مالقرآن الكرمي -هذا الكتاب املبارك  تعلّمقنا لوفّ  القريب ا - 
 ميع يشملنا بربكاته العظيمة يف الدنيا واآلخرة، وأنْ وأنْ ا،ننما كُني أيكجيعلنا مبار أنْ

جميبه مجيع إخواننا املسلمني، بالربكات واخلريات، يف الدنيا واآلخرة، إن مسيع. 
تعاىل وكرمه وتوفيقه، وما  اِهللا لِن فضوإحسان فم ن إجادةما كان يف هذا البحث مو 

وخللٍأ ن نقصٍكان م وأسأل اهللا تعاىل العفو والغفران، وصلى اهللا  ،فسي والشيطانن نفم
آله وصحبه أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب على وسلم وبارك على نبينا حممد و

 .العاملني
 



 

 ١٣

 
 

 التمھید
 :وفیھ ترجمة موجزة لإلمام القرطبي

 .امسه ونسبه ومولده: أولًا
 .نشأته وطلبه للعلم: ثانيا
 .ه العلميةمكانت: ثالثًا
 .شيوخه وتالميذه: رابعا

 .آثاره ومؤلفاته: خامسا
 .وفاته: سادسا



 

 ١٤

 :)١(وفیھ ترجمة موجزة لإلمام القرطبي: التمھید
 

 .اسمھ ونسبھ ومولده: أوًلا
 :امسه -أ

 .القرطيب األندلسي األنصاري هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فَرح اخلزرجي
 .)٢(بعضهم بشمس الدين هبقَّأبو عبداهللا، ولَ: كنيته

 :نسبه -ب
 مل خيتلف املترمجون له يف امسه وال يف نسبه، فقد أمجعوا على أنه خزرجي أنصاري

 .نسبة إىل اخلزرج األكرب بن حارثة بن ثعلبة، واخلزرج هي إحدى قبيلتي األنصار
حاضرة  مدن األندلس، وهي املدينة اليت كانت أشهر ،)٣(ةبطُرقُوالقرطيب نسبة إىل 

اإلسالم يف األندلس أكثر من مخسة قرون، وكانت مركزا للعلم واألدب والسياسـة،  
م ن العلماء املشاهري يف خمتلف العلوموقد نبغ فيها كثري. 

 :مولده -جـ
ولكن توقّـع بعـض    ،والدته مل تذكر املصادر اليت ترمجت للقرطيب شيئًا عن تاريخ 

الدته كانت يف بداية القرن السابع اهلجري؛ وذلك بناًءا املتأخرين ممن ترمجوا له أنّ و
على بعض األحداث اليت ذكرها القرطيب يف بعض كتبه واليت توحي بأنـه يف حينـها   

ـ ٦٢٧كما ذكر يف قصة مقتل والده سنة  ،يطلب العلمكان صغريا اليزال   ،هـ

                                                
الـديباج  و، )٣/٧٦:(الـوايف بالوفيـات  و، )٧/١٢٣:(تـاريخ اإلسـالم للـذهيب   : انظر ترمجة القرطيب يف) ١(

وطبقـات املفسـرين   ، )٢/٣٣٥(شـذرات الـذهب  و، )٢/٢١٠:(نفـح الطيـب  و، )٢/٣٠٨:(املذهب
 وطبقـات املفسـرين  ، )١/١٩٧:(شجرة النـور الزكيـة  و، )٢/١٢٩:(ية العارفنيوهد، )٩٢ص(:للسيوطي
 ومعجم املـؤلفني ، )٥/٣٢٢:(للزركلي واألعالم، )٢/٤٥٧:(للذهيب والتفسري واملفسرون، )٢/٦٥:(للداودي

اإلمام القرطيب شيخ أئمة و، )٣١-٦(ص:القرطيب ومنهجه يف التفسري، للقصيب زلطو، )٨/٢٣٩:(لعمر كحالة
 ).٤٧-١١(ص :التفسري، ملشهور سلمان

   ).٢/١٢٩:(ية العارفنيوهد ،)١/٣٩٠:(كشف الظنون: انظر) ٢(
وا كانت ملوك بين أمية، اسـتوىل   ،وكانت سرير ملكه ،اباألندلس وسط بالده عظيمةمدينة : قرطبة  )٣(

  ). ٤/٣٢٤(:معجم البلدان للحموي: نظرا.   بأسبانيا وهي اآلن، )هـ٦٣٢(عليها النصارى سنة
  



 

 ١٥

ليت أشار إليها يف تفسريه  ون القـرطيب  ومن خالل هذه القصة يتوقع أن يك .)١(وا
كمـا   -آنذاك يف العقد الثاين من عمره، أي إنّ والدته كانت يف بداية القرن السابع 

 . واهللا أعلم -تقدم 

                                                
 .آل عمران من سورة) ١٧٠(، عند تفسريه اآلية رقم  )٤/٢٥٦:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(



 

 ١٦

 
 .نشأتھ وطلبھ للعلم: ثانًیا

 
األندلس وقُطْبهـا، وقُطْرهـا    قاعدةَ «اليت كانت  نشأ القرطيب يف مدينة قرطبة

األعظم، وأُم مدائنها ومساكنها، ومسقَتر السن؛واجلماعة ة نلَزها جةٌلَم ن التـابعني،  م
 . )١(»وتابعي التابعني

ن العلمـاء يف خمتلـف   ةً من قالع العلم، وفيها نشأ جهابذة معلْوكانت قرطبة قَ
الفنون، كما انتشرت املدارس واملكتبات العلمية يف أرجائها آنذاك، وقد قيـل عـن   

ثر بالد األندلس كتبا، وأشد النـاس اعتنـاًء خبـزائن    أك «:مدينة قرطبة أا كانت
 .)٢(»الكتب

ففي هذا اجلو العلمي نشأ القرطيب واستفاد من جلِّ علماء قرطبة يف شىت الفنون، 
ـ  هبِتولذلك جنده يف كُ ا ما يتعرض لكثريرِكْذشـيخنا  «: فيقـول  ؛مه ـتعمس...« 

 . )٣(»قرطبة وهو يف مرحلة الطلبوكان ذلك ب...أخربين قراءةً مني عليه«و
أنّ أُسرة القرطيب كانت فقرية أو متوسطة احلال، وأنّ أبـاه كـان   والذي يظهر  

ـ   لَيشتغل بالزراعة، وكان يباشر حصاد بعض احملاصيل بنفسه يوم قُت ن مع غـريه م
هـ، كما ذكر ذلـك يف تفسـريه   ٦٢٧املسلمني على أيدي النصارى بقرطبة سنة 

م سنة سبع وعشرين ظَّعصبيحة الثالث من رمضان املُ -قصمه اهللا-ر العدو أغا «:فقال
ن قتـل  م ةلَمن جفقَتل وأسر، وكان م ،ةلَفْعلى غَ )٤(م هِرانِوالناس يف أج ،وستمائة

 . )٥(»...والدي رمحه اهللا
ان يقوم أنه ك) التذكرة(ومن األدلّة على أنه عاش حياة الفقر ما أخرب به يف كتاب 

 :كان يعمله يف زمن الشباب حيث يقول عملٍ بنوعِ
 »ولقد كنت يف زمن الشباب أنا وغريي ننقل التراب على الدواب م ن مقـربة 

                                                
  ).٢/٨:(نفح الطيب )١(
  ).٢/١٠:(بقاملرجع السا )٢(
  ).٣٢:(اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري )٣(
لسـان  : (انظر  .موضع التمر الذي يجفَّف فـيه: والـجرنُ والـجرين )جرن أو جرِينٍ(مجع : اَألجرانُ )٤(

 ).٧٨/ ٣: العرب
   ).٤/٢٥٦:(اجلامع ألحكام القرآن) ٥(



 

 ١٧

عندنا تسد... ى مبقربة اليهود، خارج قرطبةمم١(إىل الذين يصنعون القَر( قُفللس«)٢( ،
»فالذي يظهر أنّ القرطيب كان يتكسن عمله ه بالذين يصـنعون تلـك    ذا؛ ألنّم

 .)٣( »احلجارة للسقف ما يصنعوا يف العادة إال لبيعها
وقتـه يف مدارسـته    لَّوقد أقبل القرطيب منذ صغره على طلب العلم، وقضى ج

بل كان يداوم  ؛على األخذ من شيوخه -يف طلبه للعلم-وتلقّيه من العلماء ومل يقتصر 
العلم، وقد أجازه غري واحد منـهم بـبعض هـذه     النظر يف الكتب، ويقرأ على أهل

 :يف بعض كالمه لفقاالكتب كما حدث بذلك عن نفسه 
 »وقد روا)٤(»...نا ذلك باإلجازةيوكنت باألندلس قد قـرأت  «: ، ويقول أيض

، تويف سنة أربـع  )٥(نأكثر كتب املقرئ الفاضل أيب عمرو عثمان بن سعيد بن عثما
 :، وقال يف موضعٍ آخر)٦(»...وأربعني وأربع مئة

» على هذا )٧(كتاب الترمذي أيب عيسى وقد تصفّحت فأق ومسعت مجيعه، فلم ،
فسمعت  )٨(ا كتاب النسائيكان يف بعض النسخ فاهللا أعلم، وأم هذا احلديث فيه، فإنْ

خسف عليه، وهو نمنه، فلم أق يكون  فيحتمل أنْ ؛فسمعت بعضه، وكان عندي كثري
  .)٩(»علميف بعضها، واهللا أ

                                                
  .)٢/٥٢٤:(الصحاح: انظر. لي بهطُ جضفإذا ن ،يهاوقد علن احلجارة يم ربض: دمرالقَ) ١(
  ).٢/٦٤:(التذكرة )٢(
   ).١/٢٨:(املرجع السابق) ٣(
   ).١٠/٣٩٨:(اجلامع ألحكام القرآن) ٤(
 القرطيب موالهم األموي عمر بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو اإلسالم شيخ اإلمام هو)  ٥(

 علـم  يف األئمـة  أحد وكان، هـ٣٧١ سنة ولد. التصانيف احبص .املعروف بالداين املقرئ القرطيب
ـ ٤٤٤ سـنة  شـوال  نصف يف مات، وإعرابه وطرقه ومعانيه وتفسريه ورواياته القراءات  .بدانيـة  ،هـ

 .)١/٨٦:(طبقات احلفاظ:انظر
  ).٣/٧٥:(التذكرة )٦(
 ، أحد األئمة األعالم،  )اجلامع(الترمذي هو أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورةَ الترمذي، صاحب )  ٧(
 ).٣/٢٤٢:(، وذيب التهذيب)٢/٣٧:(ذيب الكمال: انظر. هـ٢٧٩تويف سنة  
هو أمحد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، أبو عبد الرمحن، إمام أهل عصره يف احلديث، له مؤلفات )  ٨(

: أعالم النـبالء  ، وسري)١/٧٧:(وفيات األعيان: انظر. هـ٣٠٣، تويف سنة )السنن(مؤلفات كثرية منها 
)١٤/١٢٥.( 

 .)٣/٥٠:(التذكرة) ١(



 

 ١٨

هـ، مث انتقل منـها إىل  ٦٣٣وقد بقي القرطيب مبدينة قرطبة حىت سقوطها سنة 
ا لكثريٍ مطحمصر واليت كانت مل يف عدد من ن علماء املسلمني يف ذلك الوقت، وجتو

ا وأخذ عن كثري من العلماء الذين كانوا يف هذه املدن وأفاد منهممد . 



 

 ١٩

 :مكانتھ العلمیة: ثالثًا
العلم بشتى فنونه، والعجب إذا علمنـا   يف عظيمةً قد تبوأ اإلمام القرطيب مكانةًل

س حياته للعلم واملطالعة والتأليف، وألْزم نفسه اجلأنّ هذا اإلمام كرواملصابرة عليه  د
ه وعبـادة  «ن ترجم له بأنّ حىت استقامت له؛ ولذا وصفه مأوقاته معمورةٌ مابني توج

العه كثرة تصانيفه يف شىت د نتج عن مثابرته يف طلب العلم وسعة اطِّ، وق)١(»وتصنيف
إمام متفنن متبحر يف العلم، له تصانيف مفيـدة تـدلّ    «شىت العلوم كما قيل عنه إنه 

 .)٢(»العهعلى كثرة اطِّ
من مصنفاته كتفسـريه   مِلْالع لِهأَ وتتأكّد مكانة القرطيب العلمية من خالل نقُولِ

، وغريمها، فقد كثرت نقول العلماء من بعده )٣()التذكرة(، و)امع ألحكام القرآناجل(
من كتبه، كما أثنوا عليها مبا يدلّ على جودة هذه الكتب وسعة علم صاحبها، رمحه 

 .اهللا تعاىل
وله تصانيف مفيدة تدلّ  «:وقد أكّد ذلك كلّ من ترجم له؛ حيث قيل يف ترمجته

 .)٤(»ر علمهعلى كثرة اطّالعه ووفو
وقد احتوت مصنفات القرطيب على علوم كثرية تربز لنا مدى ماكان يتمتع بـه  
الرجل من قوة علمية، وحصيلة كبرية من العلوم بشتى فنوا، ومن تلك العلوم الـيت  

التفسري، والعقيدة، والقراءات، واحلديث، والفقه، وأصـوله، واللغـة،    :بثّها يف كتبه
 .خالق، والرقائق، وغريهاواآلداب، واأل

با ملذهبـه، بـل   أنّ القرطيب مالكي املذهب إال أنه مل يكن متعص على الرغم منو
 كان يذهب مع الدليل حيث ذهب، وأحيانا ينفرد بآراٍء هي أقرب للصواب يف نظره،

يف مناقشته  فع ،هدقْيف حبثه، نزيه يف ن حر -رمحه اهللا-القرطيب  فإنّ. .وعلى اجلملة
وجدهلملعلمبال ، م ن مجيع نواحيه، بارِمع ٥(استطرد إليه وتكلَّم فيه يف كل فن(. 

                                                
 ).٢/٦٥:(طبقات املفسرين للداودي، و)٢/٤٠٩:(و نفح الطيب ،)٣١٧:(بالديباج املذه) ١(
  ). ٢/١٢٢:(الوايف بالوفيات) ٢(
فتح الباري بشـرح  "أربعةً وعشرين نصا يف كتابه " التذكرة " فقد نقل من  ،كاحلافظ ابن حجر رمحه اهللا) ٣(

   ).١/٣٧:(التذكرة:انظر. "التذكرة"، كما ذكر ذلك حمقق كتاب "حيح البخاريص
 ).٢١/٢٧:(عيون التواريخ) ٤(
  .، بتصرف)٢/٣٢٤:(التفسري واملفسرون) ٥(



 

 ٢٠

 
 .شیوخھ وتالمیذه: رابًعا

 :شيوخه -أ
مما ال شك فيه أنّ هذا العامل اجلليل قد تلْتذَم على عدد ن املشايخ خالل طلبـه  م

أو مبصر بعد أن انتقل إليها، وقـد أشـار يف    ه،يف صباه وشباب للعلم، سواًء باألندلس
 :ر ألمسائهمكْذ نييتالقسمني اآل فاته إىل أمساء بعض أولئك الذين أخذ عنهم، ويفمؤلَّ

 : شيوخه باألندلس :القسم األول
١- ةابن أيب ح١(ـــج(: 

ـ  ابـن أيب  (وهو أبو جعفر أمحد بن حممد بن حممد القيسي القرطيب املعروف بـ
ةحح القرطيب بالسماع منه، فقال ،)جث    «: وقد صرمسعت شيخنا األسـتاذ احملـد

النحوي املقرئ أبا جعفر أمحد بن حممد بن حممد القيسي القرطيب املعروف بـابن أيب  
ة يقول حة-جروإليه كان يذهب شيخنا ...«:، ويف موضع آخر قال)٢(»:...-غري م

القيسـي القـرطيب املعـروف بـابن أيب     األستاذ أبو جعفر أمحد بن حممد بن حممد 
، وقد كان ابن أيب حجة من أهل الزهد والورع، محـدثًا حافظًـا، أقـرأَ    )٣(»حجة

القرآن، وأسمع احلديث، ودرس النحو بقرطبة، وكان اإلمام القرطيب ممن قرأ عليـه  
لـه وأوالده،  أسره النصارى يف البحر، فعذّبوه هو وأهوقد القرآن بالقراءات السبع، 

 .هـ ٦٤٣سنة  )٤(وتويف على إثر ذلك مبيورقة
 :)٥(ربيع بن عبد الرمحن بن أمحد بن أُيب األشعري -٢  

صاحلًا  هـ، وويل القضاء فيها، وكان رجالً ٥٦٩أبو سليمان، ولد بقرطبة سنة 
هـ، عندما استوىل عليها النصـارى،   ٦٣٣ن قرطبة سنة عدلًا يف أحكامه، خرج م

                                                
   ).١/٢١٩:(واألعالم ،)١٨٢:(شجرة النور الزكية، و)١/١٥٠:(تكملة الصلة :انظر ترمجته يف) ١(
  ).٧٥٤:(التذكرة )٢(
  ).٥/٣٧٠:(حكام القرآناجلامع أل )٣(
)٤ (ميومعجـم   :انظـر  .جزيرة تقع شـرق األنـدلس   -وتسكني الواو والراءاملثناة الياء و امليم بضم- :ةقَر

 ).٥/٢٤٦(:البلدان
  ).٢٤٧:(بغية الوعاة، و)١/٣٢٣:(التكملة لكتاب الصلة :انظر ترمجته يف) ٥(



 

 ٢١

 .، وا تويف)١(يةيلفرتل إشب
مث سألت شيخنا ربيع بن عبد الرمحن بن أمحد  «:ذكر القرطيب شيخه هذا يف قوله

 .)٢(»...كترعإنّ حكْمه حكْم القتلى يف املُ: بن ربيع بن أُيب، فقالا
 :)٣(أبو عامر حيىي بن عبدالرمحن بن أمحد بن ربيع األشعري  -٣

 -أعادها اهللا-أخربنا بقرطبة ...«:األخذ عنه بقولهذكره القرطيب يف تفسريه، وصرح ب
 .)٤(»يف ربيع اآلخر عام مثانية وعشرين وست مئة، قراءةً مين عليه

 .)٥(»بن ربيع وأكثر عنهاعن أيب عامر ] أي القرطيب[وروى «:قال املراكشي
 :)٦(رالطْأبو احلسن علي بن قُ -٤

 بـن قُطْـرال   حممد بن يوسفهو القاضي العالمة أبو احلسن علي بن عبداهللا بن 
ن مدن األنـدلس،  هـ، ويل قضاء عدد م ٥٦٣األنصاري القرطيب املالكي، ولد سنة 

عن غسل والده، ) ربيع(ن أهل العلم والفضل، وقد سأله القرطيب بعد شيخه وكان م
مث سألت قاضي اجلماعة أبا احلسن علي بن قطرال، وحوله مجاعـة مـن   ...«:فقال

يف ربيـع   )٨(شتوفّي أبو احلسن بِمراكُ. )٧(»غسله وكفِّنه وصلِّ عليه: الفقهاء، فقالوا
هـ، وهو أحد األعالم يف زمانه ٦٥١ل سنة األو. 

 
 :صرشيوخه مب :ثاينالقسم ال

                                                
هرت بـه زراعـة   من البحر، ومما اشـت  يب قرطبة، قريبةغر تقع مدينة كبرية من مدن األندلس،: إشبيلية)  ١(

وهي . هـ٦٤٦استوىل عليها النصارى سنة  ء ر عظيم يقال له الوادي الكبري،القطن، وهي على شاطى
 ).١/١٣٠(:معجم البلدان: انظر .اآلن من بالد األسبان

 ).٤/٢٧٢:(اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
 ).١٢٤:(تاريخ قضاة األندلس، و)٢٣/٨٠:(ءسري أعالم النبال :انظر ترمجته يف )٣(
   ).٣/٢٣٧:(اجلامع ألحكام القرآن) ٤(
  ).٥/٥٨٥:(الذيل والصلة) ٥(
، )٥/٢٥٤:(و شـذرات الـذهب   ،)٥/٢٠٩:(و العرب ،)٢٣/٣٠٤:(سري أعالم النبالء :انظر ترمجته يف) ٦(

 ).١/١٨٣:(شجرة النور الزكيةو
   ).٢٧٢/:(اجلامع ألحكام القرآن) ٧(
 الـرب  يف وهـي  ،وأجلها باملغرب مدينة أعظم. معجمه وشني الكاف وضم التشديد مث بالفتح :مراكُش ) ٨(

 عاصـمة  وجعلهاهـ، ٤٧٠ سنة حدود يف تاشفني بن يوسف ، بناهاأيام عشرة البحر وبني بينها األعظم
 .)٤/٨١:(معجم البلدان:انظر .اليوم إىل املدن أهم من ظلت مث بعده، من وألعقابه له



 

 ٢٢

ملّا رحل اإلمام القرطيب إىل مصر واستقر ا، تتلمذ هنالك على عدد من الشـيوخ،    
ن أبرزهموكان م: 
 :)١(طيبأبو العباس القر -١

هو أبو العباس ضياء الدين أمحد بن عمر بن إبراهيم بن عمر األنصاري القـرطيب  
ـ )ابن املُزين(املالكي، عرِف بـ ن األئمـة  ، نزل اإلسكندرية، واستوطنها، وكان م

ي يف ترمجـة  رِ، وذكر املقَّ)٢()املُفهم يف شرح صحيح مسلم(املشهورين، وله كتاب 
املفهم (من الشيخ أيب العباس أمحد بن عمر القرطيب صاحب مسع «اإلمام القرطيب أنه 

تويف باإلسكندرية، رابع ذي القعـدة  . )٣(»بعض هذا الشرح) يف شرح صحيح مسلم
 .هـ، على األشهر ٦٥٦سنة  
٢- أبو حممد بن ر٤(اجٍو(: 

 بـن رواج  هو اإلمام املُحدث أبو حممد عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن احلسني
يف شـيوخ اإلمـام    )٧(، والسيوطي)٦(، والداودي)٥(ملالكي، ذكره املراكشيالقرشي ا

القرطيب، كما ذكره القرطيب وصرح باألخذ عنـه يف عـدة مواضـع مـن كتابـه      
 .)٨()التذكرة(

 . هـــ، بــالثغر  ٦٤٨تــويف يف ثــامن عشــر ذي القعــدة ســنة     
 

                                                
شـجرة  ،و)٥/٢٧٣:(شذرات الـذهب ، و)٢/٥:(نفح الطيب، و)٦٨:(الديباج املذهب :انظر ترمجته يف) ١(

  ). ٢/٢٧:(معجم املؤلفني، و)١٩٤:(النور الزكية
 .الكتاب مطبوع ومشهور)  ٢(
   ).٢/٤٠٩:(نفح الطيب) ٣(
شـذرات  ، و)٤/١٤١١:(تـذكرة احلفـاظ  ، و)٢٣/٢٣٧:(سـري أعـالم النـبالء    :انظر ترمجتـه يف ) ٤(

  ).١/١٩٢:(وحسن احملاضرة، )٥/٢٤٢:(الذهب
  ).٥/٥٨٥:(الذيل والصلة :يف )٥(
  ).٢/٦٦:(طبقات املفسرين :يف )٦(
 ).٧٩:(طبقات املفسرين :يف) ٧(
  ).٣/١٢٢، ٣/٩٨، ٢/٨٦، ٢/٥٣، ١/١٧٦( :انظر على سبيل املثال) ٨(



 

 ٢٣

٣- ١(يرِكْاحلسن بن حممد الب(: 
ن بن حممد بن الشيخ أيب الفتوح حممد بن حممـد  هو اإلمام احملدث أبوعلي احلس 

قرأت علـى   «:بن عمروك القُرشي التيمي البكري، ذكر القرطيب أنه قرأ عليه؛ فقالا
حممد بن حممد بن عمـروك   الشيخ اإلمام احملدث احلافظ أيب علي احلسن بن حممد بن

 .)٢(»...البكري
 .هـ ٦٥٦تويف أبو علي يف حادي عشر ذي احلجة سنة 

٤- أبو احلسن علي بن هبة اهللا اللَّخيزِي(ي، املعروف بـم٣()ابن اجلُم(. 
هو شيخ الديار املصرية العالمة أبو احلسن علي بن هبة اهللا بن سالمة بن املُسـلّم  
اللَّخمي املصري الشافعي، ذكره القرطيب يف كتبه كثريا، وصرح باألخذ عنه فقال يف 

شيخ الفقيه اإلمام مفيت األنام أبو احلسن علي بـن هبـة اهللا   أنبأناه ال«:أحد املواضع
 .)٥(»...على ظهر النيل)٤(بالشافعي مبنية بين خصي

 .هـ ٦٤٩تويف أبو احلسن يف الرابع والعشرين من ذي احلجة سنة 

                                                
و تـذكرة   ،)١٢/٢٥١:( بالوفيـات و الـوايف  ،)٢٣/٣٢٦:(سـري أعـالم النـبالء    :انظر ترمجته يف) ١(

   ).٥/٢٧٤:(و شذرات الذهب ،)١/٣٥٦:(و حسن احملاضرة ،)٤/١٤٤٤:(احلفاظ
  ).١٥/١٤١:(اجلامع ألحكام القرآن )٢(
و معرفـة القـراء    ،)١/٥٨٣:(و غايـة النهايـة   ،)٢٣/٢٥٣:(سري أعـالم النـبالء   :انظر ترمجته يف) ٣(

 ).٥/٢٤٦:(و شذرات الذهب ،)١/١٧٣:(و حسن احملاضرة ،)٢/٥٦١:(الكبار
" املنيـا  " وهي معروفة اليوم باسم  ،مبصر ،هي مدينة تقع بالصعيد األدىن مشال أسيوط :منية بين خصيب) ٤(

ـ ن قوكان حاكما هلا م ،"ابن اخلصيب " أو " اخلصيب " وقد سميت ذا االسم نسبة لرجلٍ يسمى  لِب 
 .)٥/٢١٨:(لدانمعجم الب :انظر . بعض اخللفاء العباسيني

 ).١/٥٢( :التذكرة) ٥(



 

 ٢٤

  
 :تالميذه -ب 

كتب التراجم اليت ترمجت لإلمام القرطيب شيئًا كبريا عن تالميذه، ولعـلّ  مل تذكر
يف آخر حياته وتفرغـه للتصـنيف،    -رمحه اهللا-يف ذلك هو اعتزال القرطيب   رسال

م عدن تالميذهوميكن أن ي : 
 :شهاب الدين أمحد: ابنه -١

ولـده شـهاب الـدين    : باإلجـازة  -القرطيب : أي -وروى عنه  «:قال السيوطي
 .)١(»أمحد

 . )٢(»وروى عنه ولده شهاب الدين أمحد «:وقال الداودي 
 :)٣(أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرناطي -٢

هو اإلمام احلُجة احلافظ أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري بن حممد بن إبراهيم بـن  
اء واملُحدثني باألندلسالزبري بن عاصم الثقفي الغرناطي، شيخ القر. 

أبو  –عن القرطيب : أي –حدثنا عنه  «:ذكره املراكشي يف ترمجة القرطيب، وقال
 .)٥(طةهـ، بغرنا ٧٠٨توفّي سنة . )٤(»ن مصرإليه م بتجعفر بن الزبري، كَ

 :إمساعيل بن حممد بن عبدالكرمي بن عبدالصمد اخلراستاين -٣
ابن حجر أنه مسع م ٦(ن القرطيبنص(. 

ودكان خيدم يف الدواوين مع جة وحنِس م سنة قٍلُخهـ ٧٠٩، مات يف املُحر . 
 
 

                                                
 ).٧٩:(، للسيوطيطبقات املفسرين) ١(
 ).٢/٧٠:(طبقات املفسرين، للداودي)  ٢(
والدرر  ،)١/٣٢:(و غاية النهاية ،)٤٢:(و الديباج املذهب ،)٤/١٤٨٤:(تذكرة احلفاظ :انظر ترمجته يف) ٣(

 ).١/٢٦:(ن للداوديو طبقات املفسري ،)٦/١٦:(و شذرات الذهب ،)١/٨٩( :الكامنه
 ).٥/٥٨٥:(الذيل والصلة) ٤(
)٥  (غرةاطَن: أقدم منلبريةإ كورة د املعروف النهر يشقها ،وأحصنها وأحسنها وأعظمها األندلس أعمال نم 

 ).٣/٢٨١:(معجم البلدان: انظر. ، كانت آخر معاقل املسلمني باألندلسمزقَلْ بنهر املعروف
   ).١/٣٧٩:(الدرر الكامنة) ٦(



 

 ٢٥

أبو بكر حممد بن اإلمام كمال الدين أيب العباس أمحد بن أمـني الـدين    -٤
 :)١(القسطالين

هو أبو بكر حممد بن اإلمام كمال الدين أيب العباس أمحد بن أمـني الـدين أيب   
احلسن علي بن حممد بن احلسن بن عبداهللا امليموين القسطالين، املصـري، الفقيـه،   

 .املالكي، الزاهد
 .هـ ٦٨٦وم السبت الثامن عشر من شهر محرم سنة تويف ي

 
 

                                                
 ).٥/١٤٨:(و العرب ،)٧/٣٧٣:(النجوم الزاهرة :انظر ترمجته يف) ١(



 

 ٢٦

 
 :آثاره ومؤلفاته :خامسا

 
 :كتبن هذه الخمتلفة، وم عديدة يف علومٍ كتباألّف القرطيب 

١- نه من ملا تضماجلامع ألحكام القرآن واملبين السنوآي الفرقان ة : 
الذي عليه مدار هـذا  ، و)تفسري القرطيب(بـ -اختصارا-وهو تفسريه املعروف 

املتقدمني واملتأخرين، واستفاد العلماء  دكبريا عن الًالبحث، وقد وجد هذا الكتاب قبو
منواخلطيـب  )تفسري القـرآن العظـيم  (يف  )١(ن النقل عنه ابن كثريه، فقد أكثر م ،

م السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنـا احلكـي  (يف  )٢(الشربيين
يف حاشيته على اجلاللـني،   )٣()اجلمل(ـ، وسليمان بن عمر العجيلي الشهري ب)اخلبري

يف  )٤(، والشـوكاين )الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للرقائق اخلفية(املسماه 
)ي الرواية والدراية مأضواء (يف  )٥(، والشنقيطي)ن علم التفسريفتح القدير اجلامع لفن

 . ، وغري هؤالء الكثري)ضاح القرآن بالقرآنالبيان يف إي
 .هذا الكتاب ثناًء عاطرا يدلّ على أمهيته وجودة مادتهكما أثىن العلماء على 

                                                
: هو إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، أبو الفداء عماد الدين، حافظ، مفسر، مـؤرخ، فقيـه  )  ١(

، والبـدر  )١/٣٩٩:(، والـدرر الكامنـة  )٥/٣٦:(ذيل تـذكرة احلفـاظ  : انظر. هـ٧٤٤تويف سنة 
 ).١٦٨(:الطالع

 سـنة  شـعبان  ثـاين  تويف، اخلطيب يالشافع يالقاهر ،الشربيين حممد بن حممد الدين، مشس الَّمةالعهو )  ٢(
 ربنـا  كالم معاين بعض معرفة على اإلعانة يف املنري السراج :(، من أهم مؤلّفاته تفسريه املسمىهـ٩٧٧
 ).٣/٢١:(األعالم: انظر) اخلبري احلكيم

: انظـر  . هـ١٢٠٤تويف سنة . رسفَم ،املعروف باجلمل، فقيه هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي،)  ٣(
 ).٣/١٣١:(األعالم

ـ ١٢٥٠ار علماء اليمن، تويف سنة هو حممد بن علي بن حممد الشوكاين، مفسر، فقيه، جمتهد من كب )٤( . هـ
   ).٦/٢٩٨(:واألعالم ،)٧٣٢(:انظر البدر الطالع

، فقيه، أصويل، من علمـاء شـنقيط   ،ي الشنقيطي، مفسر، لغوينِكَهو حممد األمني بن حممد املختار اجلَ)  ٥(
مـد سـامل يف مقدمـة أضـواء     ، وترمجة تلميذه عطية حم)٦/٤٥(:األعالم: انظر. هـ١٣٩٣ تويف سنة

 ).١/١٩(:البيان



 

 ٢٧

التفاسري وأعظمها نفعا، أسـقط منـه    لِّجن أَوهو م « :)١(فرحونقال عنه ابن  
ر القراءات القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن، واستنباط األدلّة، وذك

وقد سارت بتفسريه العظيم  «:عنه )٣(الذهيب، وقال )٢(»واإلعراب والناسخ واملنسوخ
تفسـري   يف مقدمتـه أنّ  ، وذكر ابن خلدون)٤(»الشأن الركبان، وهو كاملٌ يف معناه

والتفسري اجلامع ألحكام ...«:)٦(، وقال ابن العماد)٥(القرطيب له شهرة عريضة باملشرق
 .)٧(»!مذاهب السلف كلّها، وما أكثر فوائدهألحكام القرآن احلاكي 

الكشـاف (يف معرض حديثـه عـن تفسـري     )٨(ةوقال شيخ اإلسالم ابن تيمي (
إىل طريقة أهـل الكتـاب    بكثري، وأقرب هنم وتفسري القرطيب خري «: )٩(للزخمشري

والسنة، وأبعد ن البِم١٠(»عد(. 
تفسري السبب الذي محله على تأليفه، يف مقدمة هذا ال -رمحه اهللا-وذكر القرطيب 

وشروطه اليت اشترطها على نفسه يف كتابه  ،نفسه ليسري عليه فيهوالطريق الذي رمسه ل
 لَّقَالذي اسـت  ،فلما كان كتاب اهللا هو الكفيل جبمع علوم الشرع ؛وبعد...« :فقال

                                                
ـ ٧٩٩د ونشأ باملدينـة وتـويف ـا سـنة     إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري ول هو)  ١( . هـ

 ).١/٥٢(:األعالم:انظر
  ).٣١٧:(الديباج املذهب) ٢(
حمقـق   الذهيب، مشس الدين، أبو عبداهللا، حافظ مؤرخ، عالمـة  ازمايحممد بن أمحد بن عثمان بن قَ: هو)  ٣(

وشـذرات  ، )١٤/٦٤٩(:، والبدايـة والنهايـة  )٥/٢٢(:تذكرة احلفـاظ : انظر).هـ ٧٤٨(تويف سنة
 ).٨/٢٦٤(:الذهب

   ).٢/٤٢:(تاريخ اإلسالم) ٤(
   ).٤/٩٢:(مقدمة ابن خلدون) ٥(
 ،املصـري  مث املولـد  يدالبغدا املقدسي سرور بن علي بن عبدالواحد بن إبراهيم بن حممد بن محدأ: هو)  ٦(

الوايف بالوفيات : انظر).  هـ٧١٠(، تويف سنةالعباس أبو الدين عماد املسند املقرئ الفقيه الشيخ احلنبلي
)٢/٤٨٨.( 

  ).٥/٥٣٥:(شذرات الذهب) ٧(
أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية احلراين شيخ اإلسالم، أبو العباس، العالمة الفقيه، اتهد  :هو)  ٨(

) ٤/١٩٢:(تذكرة احلفاظ: نظرا. هـ٧٢٨ويل، اإلمام ادد، تويف سنة املفسر البارع األص. اتهد الناقد
 ).٣٧(:، وطبقات املفسرين للداودي)٥١٦(:وطبقات احلفاظ

، لغوي، أديـب، معتـزيل جمـاهر    حممود بن حممد الزخمشري جار اهللا، أبو القاسم، مفسر، حنوي :هو ) ٩(
 .)٥١٠(:، وطبقات املفسرين للداودي)٢٠/٢٧٣٨(:سري أعالم النبالء: انظر) ـه٥٣٨-٤٦٧(

  .)٣/٣٧٨:(جمموع الفتاوى )١٠(



 

 ٢٨

غل بـه مـدى   أشت رأيت أنْ ،ونزل به أمني السماء إىل أمني األرض ،بالسنة والفرض
ـ  اا يتضمن نكت، بأنْ أكتب فيه تعليقًا وجيزيتنه ميوأستفرغ ف ،عمري ن التفسـري م، 

وأحاديث كثرية  ،على أهل الزيغ والضالالت والرد ،والقراءات ،واِإلعراب ،واللُّغات
ما أشـكل   ، ومبينابني معانيهاا ، جامعشاهدة ملا نذكره من األحكام ونزول اآليات

إضـافة   :وشرطي يف هذا الكتـاب  ،...ن اخلَلَفقاويل السلَف ومن تبعهم ممنها بأ
يضـاف   ن بركة العلم أنْم :فإنه يقال ،فيهانصىل مإواألحاديث  ،األقوال إىل قائليها

ن عرف مال ي ،ب الفقه والتفسري مبهماما جيئ احلديث يف كت ، وكثرياالقول إىل قائله
ال يعرف  فيبقى من ال خربة له بذلك حائرا ،ى كتب احلديثلع علأخرجه إال من اطّ

ن السقيمالصحيح م، لْومعرفة ذلك عم جسيم، قبل منـه االحتجـاج بـه وال    فال ي
جه من خرن األئمة األعالماالستدالل حىت يضيفه إىل م، ن علماء والثقات املشاهري م

 . واهللا املوفق للصواب ،الكتاب ن ذلك يف هذام وحنن نشري إىل جملٍ ،اإلسالم
ومـا   ،هنم دال ب، إال ما خنيروأخبار املؤ ،ن قصص املفسرينمِ عن كثريٍ بضرِوأُ

ىن عنه للتبينيال غ، واعتضت ر عن معناهـا  ،ن ذلك تبيني آي األحكاممفسمبسائل ت، 
 -أو حكمني فما زاد ماتتضمن حك- آية لَّكُ تنفضم ،وترشد الطالب إىل مقتضاها

 فإنْ ،واحلكم ،والغريب ،والتفسري ،ن أسباب الرتولأُبين فيها ما حتتوى عليه م مسائلَ
امل تتضمن حذكَ كمرما فيها م وهكذا إىل آخر الكتـاب،   ،...ن التفسري والتأويلت
ـ رآن واملُالقُ ألحكامِ عِاجلام(ومسيته بـ بين ـ  ل مـا تضمنـ  ه مة وأَ ال نـنسكـامِ ح 

 .)١(»...)رقانالفُ
قد وفَّى مبا شـرط علـى    -رمحه اهللا-القرطيب  والذي يقرأ يف هذا التفسري جيد أنّ «

عرِنفسه يف هذا التفسري، فهو يض لكرِذ أسباب الرتول، والقراءات، واإلعراب، ويبين 
الستشـهاد بأشـعار   ن اثر مإىل اللُّغة، ويك ن ألفاظ القرآن، وحيتكم كثرياب مالغري

   ...العرب،
مما أُثـر عنـهم يف التفسـري     ينقل عن السلَف كثريا -ه اهللارمح-املؤلف  وإنّ.. هذا

ـ  كما ي ،إىل قائله وفاًء بشرطه قولٍ مع نسبة كلِّ ،واألحكام نقـل عممـه يف  ن تقد
 .نقل منهامع تعقيبه على ما ي ،من أَلَّف منهم يف كتب األحكام التفسري، خصوصا

                                                
 ).١/٢٤:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(



 

 ٢٩

 
 ومام٣(، وابن العـريب )٢(، وابن عطية)١(الطربيابن جرير  :ن ينقل عنهم كثري( ،

ن ناحية األحكام، فإنا نالحظ عليه ا م، وأم)٥(، وأبو بكر اجلصاص)٤(لكيا اهلراسيإو
ما تعلق منها باآليات عن قُرب، وما تعلق ا عن  ؛أنه يفيض يف ذكر مسائل اخلالف

 .)٦(»مع بيان أدلة كل قولبعد، 
ـ   ،)٧(التفسريوقد تعددت طبعات هذا  ن كما قامت حول تفسري القرطيب الكـثري م

، واختصـر أيضـا يف هـذا    )٨(ن الشافعيقِّلَالدراسات، وكذلك فقد اختصره ابن املُ
، كما قام البعض بفهرسة تفسري القرطيب ووضع كشاف للمسائل الفقهيـة  )٩(رالعص

                                                
، اإلمام اتهد الفقيه احملـدث  الًدوع اقًدلطربي، أبو جعفر، إمام املفسرين صهو حممد بن جرير بن يزيد ا)  ١(

املؤرخ اللغوي، صاحب التصانيف، كان يسـري  : انظر. هـ٣١٠رجع إىل رأيه، تويف سنة حكم بقوله وي
 ).٩٥:(، وطبقات املفسرين للسيوطي)١٤/٢٦٧:(أعالم النبالء

بالتفسـري   اريب الغرناطي األندلسي، أبو حممد، كان فقيهـا عاملًـا  عطية احملعبد احلق بن غالب بن  هو)  ٢(
، والـديباج  )١٩/٨٥٦:(سـري أعـالم النـبالء   : انظـر . هـ٥٤٦تويف سنة :واحلديث واللغة والنحو

  ).٢/٧٣(:، وبغية الوعاة)١/٢٦٥:(، وطبقات املفسرين للداودي)٢/٥٧(:املذهب
، بلغ رتبة االجتهاد يف ثٌدحاالشبيلي املالكي، أبو بكر، حافظ محممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري  هو)  ٣(

 ).٣/٣٣٠:(، والوايف بالوفيات)٤/٢٩٦(:وفيات األعيان: نظرا. هـ٥٣٤تويف سنة :علوم الدين
لكيا اهلراسي، كان عاملًا يف الفقه إهو علي بن حممد بن علي، أبو احلسن، عماد الدين الطربي، املعروف ب)  ٤(

، )٣/٢٨٦:(وفيـات األعيـان  : انظر ترمجتـه يف .   هـ٥٠٤ل واحلديث وغري ذلك، تويف سنة واألصو
 ).  ٧/٢٣١:(وطبقات الشافعية، للسبكي

تويف سـنة  : ، انتهت إليه رئاسة مذهب أيب حنيفة يف بغدادهو أمحد بن علي الرازي اجلصاص، أبو بكر)  ٥(
، وطبقـات املفسـرين   )١/٥٦: (للداودي ، وطبقات املفسرين)٥/٧٢:(تاريخ بغداد: انظر. هـ٣٧٠

 ).١/١٧١: (، واألعالم)٨٤: (لألدنه وي
 ).٢/٣٢٢:(للذهيب ،التفسري واملفسرون ) ٦(
عبداهللا بن : طبعة مؤسسة الرسالة اليت أشرف على حتقيقها الدكتور وآخر هذه الطبعات وأفضلها )٧(

 .اداحملسن التركي يف أربعة وعشرين جملّعبد
 سـراج  ،املصـنفني  عمدة العالمة، العامل اإلمام الشيخ ،اهللا عبد بن حممد بن أمحد بن علي بن عمرهو   )٨(

 ،تصـانيفه هر بكثرة اشت. نقِّلَاملُ بابن املعروف ،املصري األصل، األندلسي ،األنصاري حفص أبو ،الدين
  ).١/٥٣٤:(كشف الظنون :وانظر ،) ١/٢٠٠ :طبقات الشافعية( .هـ)٨٠٤( سنة األول ربيع يف تويف

 .حممد كرمي راجح، وهذا االختصار مطبوع متداول :اختصره الدكتور)  ٩(



 

 ٣٠

وغري ذلك، مما يدل علـى أمهيـة هـذا     ،)٢(وآخر للشواهد الشعرية  ،)١(الواردة فيه
 .الكتاب واالستفادة منه قدميا وحديثًا

 :التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة -٢
وقد أشار إليه القرطيب يف مواضع كثرية من تفسريه، وعنوان الكتاب يدلّ على حمتواه 

وتى، وذكر احلشر، والنشر، واجلنة، والنار، املوت وأحوال امل رِكْيف ذ «نه يبحث أإذ 
قريبا  عبِمتداول، وقد اختصره غري واحد، وقد طُ ، وهو مطبوع)٣(»والفنت، واألشراط

  .)٤(علميةقريبا يف رسالة 
 كتاب بسالتذكرة(وقد ن (الة يف األستاذ عمر كح)إىل  -خطأً-) معجم املؤلّفني

 . ، وهو خطأٌ واضح)٥(القرطيبأمحد بن عمر القرطيب، شيخ أيب عبداهللا 
 :اإلعالم يف معرفة مولد املصطفى عليه الصالة والسالم -٣

أيضا ، كما ذكره ]١٠٧ – سورة الصافات[ چٹ  ڤ  ڤچ  :عند تفسريه لقوله تعاىل هركَذَ
وقد  ،]٤٥ -سـورة ص [ چڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ  :تفسري قوله تعاىل عند

يف  ، وقد حقِّق الكتاب)٦(بإستانبول" طوب قاي"ةً خطيةً يف مكتبة خسن هنم ذُكر أنَّ
 . بنسبته للقرطيب احملقِّق وجزم ،)٧(ـه١٤٠٥جامعة أم القرى، عام 

 

 :التذكار يف أفضل األذكار -٤
ويف هذا دليل على وجوب معرفـة   «:حيث قال ؛چٱچذكره القرطيب يف تفسري سورة 

على ما  مع اهلذّ رالتدب حال يص إذْ ؛لترتيل أفضل من اهلذّا معاين القرآن ودليل على أنّ
وقد أشبعنا القـول   « :قال) التذكرة(وكذلك يف كتاب  ،)٨(»بيناه يف كتاب التذكار

                                                
كشاف حتليلي للمسائل الفقهية الـواردة  :(كما فعل مشهور حسن سلمان، ومجال الدسوقي يف كتاما)  ١(

 .، وهو مطبوع)يف تفسري القرطيب
عرية يف تفسري القرطيب، وهو كتـاب  عبدالعال سامل مكرم، حيث مجع الشواهد الش :كتوردكما فعل ال)  ٢(

 . مطبوع يف أربع جملّدات
  ).١١١-١/١١٠:(التذكرة )٣(
 .الصادق بن حممد بن إبراهيم، ويقع يف ثالثة جملدات: من حتقيق ودراسة الدكتور  )٤(
 ).٢/٢٧:(معجم املؤلّفني :انظر) ٥(
   ).١٤٨:(اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري :انظر )٦(
 .فايز سعيد صاحل عزام، ومل يطبع هذا التحقيق فيما أعلم: لة ماجستري للباحثيف رسا  )٧(
 ).١٥/١٩٢:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(



 

 ٣١

 .)١(»يف قارئ القرآن وأحكامه يف كتاب التذكار يف أفضل األذكار
والعامـل بـه،   وهو كتاب حيتوي ما يدلّ على فضل القرآن وقارئه، ومسـتمعه،   «

وحرمتهوح ،رمة ن قَالقرآن، وكيفية تالوته، والبكاء عنده، وفضل مأَره معر  ـا، وذمب
ا، إىل غري ذلك مما تضمنه الكتابم٢(»ن قرأه رياًء وعجب(. 

 .عدة طبعات، وبتحقيقات خمتلفة) التذكار(كتاب  عبِوقد طُ
 :فاته العليااألسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن وص -٥
وبين حمتواه صاحب كشف الظنـون   وقد أحال عليه القرطيب كثريا يف تفسريه، 
ـ ما يتعلّق ا من األحكام، وذَ رِكْيف ذ ر يف أوله واحدا وأربعني فصالًذَكَ«: بقوله  ركَ

... مة وأصحاب التشـبيه سجبعد متام شرح أمساء اهللا احلسىن أربعة أجزاء، رد على املُ
 .)٣(»هذا الشرح كبريٌ ومفيدو

، وذَكَر بعض )٤(وقد أكّد مجاعةٌ من أهل العلم نسبة هذا الكتاب لإلمام القرطيب 
 .)٥( من كَتب يف سرية القرطيب أنّ منه نسخةً خطِّيةً يف مكتبة عارف حكمت

 :أ مالك بن أنسطَّوس يف شرح مبتقْاملُ -٦
ة مواضع مپ  پ  ڀ   چ  :تفسريه، فعند تفسري قوله تعـاىل  نذكره القرطيب يف عد

بعد أن ذكر بعض مسائل  ،]٢٠٣: البقرة [چ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ
 .)٦(»وقد ذكرناه يف املقتبس يف شرح موطأ مالك بن أنس« :قال احلج
ئل ر بعض مسـا كَ، ذَ]٢٢٢:البقرة[چڻ   ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہچ  :وعند تفسري قوله تعاىل 

 ه وأقلّأكثر احليض وأقلّ نوقد أتينا على ما للعلماء يف هذا الباب م «: احليض، مث قال
، )٧(»ة يف ذلك يف املقتبس يف شرح موطأ مالك بن أنساالستظهار واحلج ويف ،الطهر

                                                
 ).٢/٧٠:(التذكرة) ٢(
 ).٢(ص:التذكار) ٣(
  ).٢/١٥:(كشف الظنون) ٤(
ابن ، و)٩/٥٢٨):(فتح الباري( و ابن حجر يف ،٥٨ص ) اجتماع اجليوش اإلسالمية(ابن القيم يف  :منهم )٥(

طبقـات  ( والـداودي يف  ،)٢/٤٠٩:(نفح الطيب:و املقّري يف ،٣١٧ص:)الديباج املذهب(فرحون يف 
  . وغريهم ،)٢/٦٦):(املفسرين

   ).١٤٨:(اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري) ٦(
 ).٣/٤٤:(اجلامع ألحكام القرآن) ٧(



 

 ٣٢

 .ن تفسريه، وقد ذكره يف مواضع أخرى م)١(»أنس
 :مع شرحها rأرجوزة يف أمساء النيب  -٧

، وقـال عنـها صـاحب كشـف     )٣(والـداودي  ،)٢(ذكرها له ابن فرحـون 
أليب عبداهللا القرطيب، مث شرحها، فذكر فيهـا   rأرجوزة فيها أمساء النيب «:الظنون

 .)٤(»مازاد على الثالث مئة
 :التقريب لكتاب التمهيد -٨
وقـد اختصـر    ،)ن املعاين واألسانيدالتمهيد ملا يف املوطّأ م(هو خمتصر لكتاب و

 . )٥(.ناسبةالتمهيد وزاد زيادات م
يوجـد يف جملــدين ضــخمني يف خزانـة القــرويني بفــاس    «:قـال الزركلــي 

 .)٦(»٨٠/١١٧برقم
 :رسالة يف ألقاب احلديث -٩

، وقد ذكر الدكتور مفتاح السنوسي أنه ٣٧٧: منها نسخة خطية يف اجلزائر برقم
 . )٧(مازال خمطوطًا مل يطبع بعد 

  :والشام وأهل احلجازاالنتهاز يف قراءة أهل الكوفة والبصرة  -١٠
، عندما تعـرض ألقـوال   )التذكار يف أفضل األذكار ( ذكره القرطيب يف كتابه 

هنـاك مخسـة أقـوال     «: العلماء يف حكم ترك البسملة يف سورة براءة؛ حيث قال
 ،)٨(»احلجـاز االنتهاز يف قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل  ذكرناها يف كتاب
 .ب مفقود؛ واهللا أعلمويبدو أنّ هذا الكتا

 :ية يف شرح العشرينيات النبويةؤلؤع اللماللُّ -١١

                                                
 ).٣/٨٤:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(
  ).٣١٧:(الديباج املذهبيف ) ٢(
 ).٢/٦٦:(طبقات املفسرينيف ) ٣(
  ).١/٦٢:(كشف الظنونيف ) ٤(
  ).٢/٥٨٥:(للمراكشي ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة: انظر) ٥(
  ).٥/٣٢٢:(األعالم) ٦(
  ).١٤٨:(حياته وآثاره العلمية ومنهجه يف التفسري :القرطيب: انظر) ٧(
 ).٢٦:(التذكار يف أفضل األذكار)  ٨(



 

 ٣٣

 علـى  أتينا وقد...«:فقال ،أحد ممن ترجم للقرطيب، وذكره هو يف تفسريهمل يذكره 
: ، وقال يف موضع آخر)١(»...النبوية العشرينيات شرح يف يةؤاللؤل اللمع يف منها مجلة

ومل .)٢( »)النبوية العشرينات شرح اللؤلئية اللمع( يف وأوله خربه ةبقي ذكرنا وقد...«
 .يعلم عن هذا الكتاب شيئًا

 ١٢- اد وحمجة السالكني الزهادمنهج العب: 
 ،]٤٤:ص[چٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤچ  :أشار إليه القرطيب عند تفسريه لقوله تعاىل

وقد ذكرنـاه يف  «:قري الصابر فقالحني تعرض ملسألة التفضيل بني الغين الشاكر والف
، ومل يذكر هذا )٣(»املوضع من كتاب منهج العباد وحمجة السالكني والزهاد غري هذا

 .الكتاب أحد ممن ترجم للقرطيب؛ فاهللا أعلم
 ١٣- السؤال بالكسب والصناعة ذلِّ قمع احلرص بالزهد والقناعة ورد: 

وقد أشبعنا القول يف هذا املعىن  «: قالذكره القرطيب يف تفسريه لسورة النساء؛ حيث 
 :أيضا -فسري سورة الفرقان، قال ، ويف ت)٤(» يف كتاب قمع احلرص بالزهد والقناعة

قمع احلرص بالزهـد والقناعـة ورد ذل السـؤال    (وقد أتينا على هذا يف كتاب  «
اب وقد استوفينا هذا الب «:، ويف تفسري سورة الذاريات قال)٥(»)بالكسب والصناعة

، وقد مدح ابن فرحون هـذا  )٦(»واحلمد هللا ،يف كتاب قمع احلرص بالزهد والقناعة
 .)٧(» أقف على تأليف أَحسن منه يف بابهمل«:الكتاب فقال

 
 

ـ   اإل(وقد نِسب إىل القرطيب كتاب امسه  ن املفاسـد  عالم مبا يف ديـن النصـارى م
 ).واألوهام وإظهار حماسن دين اإلسالم

                                                
 ).١٠/٢٦٨:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(
 ).١٦/١٤٦:(املرجع السابق) ٢(
 ).١٥/٢١٦( :املرجع السابق) ٣(
 ).٥/١٦٥:(املرجع السابق) ٤(
 .)١٣/١٦:(اجلامع ألحكام القرآن) ٥(
 ).١٧/٤٣:(املرجع السابق) ٦(
  ).٣١٧:(الديباج املذهب) ٧(



 

 ٣٤

،  وقد طُبِع هذا الكتاب )٣(، وبروكلمان)٢(، والبغدادي)١(له الكريانوي وقد نسبه
بتحقيق الدكتور أمحد السقا، يف دار التراث العريب مبصر، ومل جيزم بنسبته للقـرطيب  

 .)٤(املفسر 
ه ليس مكتـاب  والصحيح أن آراء القـرطيب واملـازري   :(ن كتبه؛ فقد جزم مؤلّـف

أنّ هذا الكتاب هو من تأليف أيب   )٥( )لصحيح مسلماالعتقادية من خالل شرحيهما 
، ولـيس مـن   -)املُفهِم شرح صحيح مسلم(صاحب كتاب - )٦(القرطيبأيب العباس 

نصوصا حتيـل إىل كتـاب   ) املفهم(مؤلّفات القرطيب املفسر، واستدلّ لذلك بأنّ يف 
ــالم( ــات أيب   )اإلعـ ــن مؤلّفـ ــه مـ ــذكر أنـ ــاس، وتـ .)٧(العبـ

                                                
  ).٣٩٧-٢/٣٩٥:()إظهار احلق(يف كتابه    )١(
  ).٢/١٢٩(:)ية العارفنيهد(يف   )٢(
 ).١/٧٣٨:()تاريخ األدب العريب(يف   )٣(
   ).١٤٤:(اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري ) ٤(
جبامعـة أم   -حاليا-وهو الدكتور عبداهللا بن حممد بن رميان الرميان، عميد كلية الدعوة وأصول الدين )  ٥(

 .القرى مبكة املكرمة
 . من هذا البحث) ٢٢(يوخ القرطيب مبصر؛ تقدمت ترمجته يف صمن ش: أبو العباس   )٦(
 )١١٠-١/١٠٩:(آراء القرطيب واملازري االعتقادية من خالل شرحيهما لصحيح مسلم: انظر  )٧(



 

 ٣٥

 
 .وفاته :سادسا

 
ـ نمهــ، بِ ٦٧١ خيتلف املترمجون لإلمام القرطيب يف أنه تويف سـنة  مل يبـين   ة

خصا، ، وذلك بعد أنْ)١(بيوبعضهم حدد اليوم  قضى مبصر قرابة مثانية وثالثني عام
م اهللا القرطيب رمحةًن شوال، الذي تويف فيه بأنه االثنني التاسع محواسعةً، وأسكنه  فر

 .فسيح جناته

                                                
 .من هذا البحث ٢٣تقدم التعريف ا ص ) ١(



 

 ٣٦

 :وفيه فصالن :ألولالقسم ا

 :، وفيه ثالثة مباحثمنهج اإلمام القرطيب يف تفسريه:الفصل األول
 :، وفيه ستة مطالبتفسريه القرآن باملأثور :املبحث األول
 .تفسريه القرآن بالقرآن: املطلب األول
 .تفسريه القرآن بالسنة: املطلب الثاين
 .تفسريه القرآن بأقوال الصحابة: املطلب الثالث

 .تفسريه القرآن بأقوال التابعني: لب الرابعاملط
 .عنايته بالقراءات: ساملطلب اخلام

 :، وفيه أربعة مطالبتفسريه القرآن باللغة :املبحث الثاين
 .عنايته مبعاين املفردات: املطلب األول
 .عنايته مبعاين احلروف واألدوات: املطلب الثاين
 .عنايته باإلعراب: املطلب الثالث

 .عنايته باألسلوب العريب يف اخلطاب القرآين: ابعاملطلب الر
 :، وفيه مطلبانتفسريه القرآن بالرأي :املبحث الثالث

 .عنايته باملناسبات: املطلب األول
 .عنايته بأسرار التعبري: املطلب الثاين



 

 ٣٧

 
 :، وفيه ستة مطالبتفسريه القرآن باملأثور :املبحث األول
 :رآنتفسريه القرآن بالق :املطلب األول

طُرق ال، تفسري القرآن بالقرآن أحسن تفسريوأصح ،لَفما أُمج فإنه قـد   يف مكان
ر يف موضّآخر عٍفُس ،وما اختصر عٍ آخر يف مكانِسط يف موض١( فقد ب(. 

عند تفسريه للمفردة القرآنية،كثريا ما يستشهد بآيـة   -رمحه اهللا تعاىل-والقرطيب 
على ما ذهب إليه، وهذا مما متيز به تفسريه، واألمثلة على  Uأو آيات من كتاب اهللا 

 : استشهاده بالقرآن يف تفسريه كثريةٌ جدا، ومن ذلك
 :قال ،]٤: الفاحتة[چٺ  ٺ    ٺچ  :عند تفسريه لقوله تعاىل -١

 طلـق ي وقد، ...عبارةٌ عن وقت طلوع الفجر إىل وقت غروب الشمس: اليوم «
 :ينالد ،]٣: املائدة[چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  :تعاىل اهللا قال ؛هنم الساعة على اليوم

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  :تعاىل قوله عليه لُّويد... ،ا واحلساب األعمال على اجلزاء

ۋ     چ  و، ]١٧: غافر[چٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پچ  :وقال ،حسام :أي ،]٢٥: نورال[ چ

 .)٢(»حماسبون ونجمزي :أي ،]٥٣ :الصافات[چڀ   ڀچ :قالو ،]٢٨: اجلاثية[ چۉ    ۋ  ۅ  ۅ
 :والصـالة ...« :قال ،]٣: البقرة[چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٢

، عبـادم  :أي ،اآليـة ] ٣٥ :األنفـال [چڤ   ڤ  ڤٹ  ٹ   چ :تعـاىل  قوله ومنه ،العبادة
 هنوم ،التسبيح والصالة، ]١٣٢: طه[چۓ  ۓ    ڭچ :تعاىل قوله ومنه ،النافلة :والصالة

، الضحى ةُحبس هنوم، نياملصلِّ نم :أي ]١٤٣: الصافات[چڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀچ  :تعاىل قوله
 :تعاىل قوله هنوم ،القراءة :والصالة، يلِّصن :]٣٠: البقرة[ چٿ   ٿ  ٿچ تأويل يف قيل وقد
 .)٣(»كرشتم لفظٌ فهي] ١١٠: اإلسراء[چڳ  ڳ  ڱچ 
؛ )الطغيان(يبين معىن ؛ ]١٥: البقرة[چ                      چ :Uوعند تفسري قوله  -٣

: تعاىل قوله هنوم ؛احلد جماوزة :الطغيان وأصل ،وضالهلم كفرهم چ    چ :تعاىل قوله «:فيقول
 :فرعون يف وقوله ،انزاخلُ تهرقد الذي املقدار وجتاوز وعال ارتفع أي ]١١: احلاقة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

                                                
 .  )٨٢:(، لشيخ اإلسالم ابن تيميةمقدمة يف أصول التفسري: انظر) ١(
 .)١/٢٢٠( :ألحكام القرآناجلامع ) ٢(
 ).٢٦١-١/٢٦٠( :اجلامع ألحكام القرآن) ١(



 

 ٣٨

 يف واملعىن ]٢٤: النازعات[چڃ  چ  چچ  : قال حيث ؛الدعوى يف أسرف أي ،]٢٤: طه[ چڭ   ڭ  چ 
  .)١(»عذام يف فيزيدهم ؛الطغيان يف يزيدوا حىت العمر لوبط مهدمي: اآلية

 :قال ،]٢٢: البقرة[ چہ  ہ  ھ    ھ  ھچ  :تعاىل قولهويف تفسريه ل -٤
چ  :تعاىل قوله ومنه ،خلق :مبعىن ويأيت :مفعولني إىل يهدعلت ،ريص :هنا معناهچہہ  چ :تعاىل قوله «

 مبعىن ويأيت ،]١: األنعام[چپ  پ          پچ  :وقوله ،]١٠٣: املائدة[ چ                      
ـه ، ]٣ - ١: الزخرف[چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ  :تعاىل قوله ومنه ،ىمس ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ :وقول

 .)٢(»مهومس :أي ،]١٩: الزخرف[ چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ، ]١٥: الزخرف[ چڈ
، يبين معىن ]٥٠: البقرة[ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٥
ـ  ،ظيمالع اجلبل أي ]٦٣: الشعراء[ چڤ  ڤ ڤ  ڦ   ڦچ  ناقْلَفَ :چٹ چ و « :؛ فيقولچٹ چ لُوأص 
چ  :هنوم ،لصيفْ أي ؛والباطل احلق بني قرفَي ألنه ؛الفرقان هنوم ،عرالش قرفَ هنوم؛ الفصل :قِرالفَ

ـال [ چٹ  ڤچ : هنوم ،والباطل احلق بني قِربالفَ لُزنت ةكاملالئ يعين ]٤: املرسالت[ چڱ  ڱ   ]٤١: األنف

ـ وم ،والباطـل  احلـق  بني فرق فيه كان ،بدر يوم يعين ـراء [چڀ  ڀچ :هن ـ  أي ]١٠٦: اإلس لناهفص 
  .)٣(»ناهمكَحوأَ

                                                
 ).١/٣١٧:(املرجع السابق) ١(
 ).١/٣٤٣:(املرجع السابق) ٣(
 ).٢/٨٩:(املرجع السابق) ٣(



 

 ٣٩

 
 .ةنـتفسريه القرآن بالس :املطلب الثاين

السن مصادر التفسري هي ةُنّبعد القرآن، املصدر الثاين ما شارحةٌ؛ فإ له نةٌللقرآن مبي. 
باب تبيني الكتـاب  (ه بـنونسريه وعبابا يف مقدمة تف -رمحه اهللا-وقد عقد القرطيب 

، مث سرد األدلَّة من القرآن الكرمي والسنة النبوية على أمهية )بالسنة، وما جاء يف ذلك
 .)١(يف ذلكالسنة يف تفسري القرآن، واستشهد بأقوال العلماء 

اب الكتـب  إىل خمرجيها من أصح يعزو األحاديث -رمحه اهللا تعاىل-والقرطيب 
الستة وغريهم يف غالب أحواله، وقد يتكلّم يف بعض املواضع على احلديث من حيث 

 :السند أو املنت، أو القبول أو الرد؛ ويف ذلك يقول
» ا ما جييُء احلديثُ يف كتب الفقه والتفسري من أخرجـه  وكثريعرِف ما، ال يمهب

خربة له بـذلك حـائرا، ال يعـرِف      من اطّلع على كتب احلديث، فيبقى من الإال
الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك جسيم، فال يقبل منه االحتجاج به وال االستدالل 

من خرجه من األئمة األعالم، والثقات املشاهري من علماء اإلسـالم،   ىلحىت يضيفه إ
 . )٢(».وحنن نشري إىل جملٍ من ذلك يف هذا الباب، واهللا املوفق للصواب

 : القرطيب بالسنة يف تفسريه كثري جدا، ومن ذلك واستشهاد
ـاىل   -١ ـه تعـ ــريه لقولـ ــد تفس ـره عن ـا ذكـ ـة[ چپ  پ  پ  پ   چ :مـ   ،]٢: الفاحتـ
  :حيث قال      

»...والرـ : ب السيد، ويف، ]٤٢:يوسـف  [چۆ  ۆ  ۈچ  :تعـاىل  قولـه  نـه وم 
 ...،هاتدسي أي )٣())هاتربةُ ماَأل دلت أنْ((...:احلديث

املُ: والربواملُ حصلدبوالقائم واجلابر ر... 
 

 .)١(»هاحلصوت ا تقوم :أي، )٤())؟عليه هابرت ةمعنِ نم لك هل((: احلديث ويف
                                                

 ).٦٨-١/٦٤:(اجلامع ألحكام القرآن: انظر)  ١(
   ).١/٥٢:(املرجع السابق ) ٢(
معرفـة اإلسـالم واإلميـان والقـدر     : اإلميان، باب: تاباحلديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، ك)  ٣(

 .t، عن عمر )١/١٣١:(وعالمات الساعة
  .t، عن أيب هريرة )٨/١٢:(فضل احلُب يف اهللا: البِر والصلة، باب: أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب: احلديث)  ٤(



 

 ٤٠

، استعرض أقوال العلماء ]٧:الفاحتة[چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ  :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٢
 :وذكر قول اجلمهور، واحلديث الذي استدلّوا به، مثّ قال ،چڄچوچڦ  ڦچيف تعيني 

  .دىاهلُ نِنس عن چڄچو ،عدالبِ باعبات چڦ  ڦچ: وقيل...«
 .)٢(»نحسوأَ ىوأعلَ ىلَوأَ r النيب فسريوت ،نسح وهذا: قلت 
وتقدميه لقوله على قـولِ   rلقول النيب  -رمحه اهللا  -وال شك أنّ هذا من تعظيمه  

   .كُلِّ أَحد
 چھچ، يبين معىن ]٨٧: البقـرة [چ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچ :ويف تفسري قوله تعاىل -٣

 :فيقول
اإلتباع واإلرداف؛ مأخوذٌ من إتباع القفا، وهو مؤخر : والتقفية. أَتبعنا: أي چھچ «

ـ : ((ثالقفا؛ ومنه احلـدي : والقافية... العنق، يعقافيـة رأس  الشـيطان علـى ق   د
  .)٤(»)٣(...))أحدكم

 :]١١٦: البقرة[ چۓ  ڭ  ڭچ  :ويقول يف تفسري قوله تعاىل -٤

 طـول  الصـالة  أفضـل ((: احلـديث  نـه وم ؛القيام هلُأص اللغة يف والقنوت ...«
 .)٦(»)٥())القنوت

يبـين مصـدر    ]١٨٥:البقرة[ چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٥
 :فيقول؛ چڳچاشتقاق 

ـ  هجوفُ رح إذا ؛يرمض الصائم ضمر :نم مأخوذ ورمضان « نم  العطـش  ةشـد، 
ـ مر إذا ابـني األو صـالة ((: احلديث نهوم ؛راحلَ ةُدش: -ممدودة- والرمضاء تض 

                                                                                              
 ).١/١٣٧:(اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
 .من هذا البحث) ١٨٦-١٨٢(، وسيأيت ذكر احلديث املُستدلّ به ودراسة املسألة ص)٢٣١-١/٢٣٠:(املرجع السابق)  ٢(
ـرأس إذا مل يصـلِّ    :صفة الصالة، باب: أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب: احلديث)  ٣( ـة ال عقْد الشيطان على قافي

ما روي يف من نام الليل أمجـع حـىت   : بابصالة املسافرين، : ، وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب)١/٣٨٣:(بالليل
 .t، عن أيب هريرة )٢/١٨٧:(أصبح

 ).٢/٢٤٣:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٤(
ـوت : صالة املسافرين، باب: أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب: احلديث)  ٥( ، عـن  )٢/١٧٥:(أفضل الصالة طول القن

 .tجابر بن عبداهللا 
 .)٣/٢١٤:(اجلامع ألحكام القرآن) ٧(



 

 ٤١

٢(»)١())صالالف(. 

                                                
صالة األوابني حني تـرمض  : صالة املسافرين، باب: أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب :احلديث)  ١(

مـن   )رمضت(صالة الضحى، و: يقصد ا األوابني صالة، وt، عن زيد بن أرقم )٢/١٧١:(الفصال
 والدأ مـن  الصـغار  وهي مجع فصيل) الفصال(، وبالشمس حرارته اشتدت الذي الرمل :؛ أيالرمضاء

شرح : انظر. الفصال من حرارة الشمس يكون وقت صالة الضحى أخفاف ترحت حني أي واملعىن. اإلبل
 ).٦/٣٠:(النووي على صحيح مسلم

 ).٣/١٥٠:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(



 

 ٤٢

 .تفسريه القرآن بأقوال الصحابة :املطلب الثالث 
مبعـاين   -r بعد رسول اهللا - أعلَم الناسهم  -رضي اهللا عنهم مجيعا  -الصحابة 

، ، وكالمهم خري الكالم بعد كالم اهللا ورسولهكالم اهللا تعاىل؛ ألم عاصروا الترتيل
ممن أرجح مما دلّ عليه كالم غريهم  -ال سيما إذا مل خيتلفوا  -فما دلّ عليه كالمهم 

 .)١(جاء بعدهم
، وأكثَر النقلَ عنـهم يف  U كتاب اهللا قرطيب كالمهم من طرق تفسريوقد جعل ال 

 :ن األمثلة على ذلكمو ذلك،
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ :عند تفسريه لقولـه تعـاىل   -١

 :؛ فقال)الويل(أقوال بعض الصحابة يف معىن  ركَ، ذَ]٧٩: البقرة[چڄ
: r النيب عن t عفان بن عثمان فروى ،هو ما )الويل( يف فلاخت چٹچ :قوله «
 بـني  جهـنم  يف واد الويل أنّ t )٣(ياخلدر سعيد أبو وروى ،)٢(نار نم لٌبج نهأ

 مـن  املشقة :الويل :)٥(عباس ابن وعن ...،)٤(اخريفً أربعني اهلاوي فيه يهوي لنيجب
 .)٦(»العذاب

                                    چ  :وعند تفسريه لقوله سـبحانه  -٢

 :يقول ]١٢٦: رةالبق[چ  

                                                
 ).٥٢:(مقدمة يف أصول التفسري، لشيخ اإلسالم ابن تيمية: انظر)  ١(
تفسري القرآن : غريب جدا، انظر: وقال عنه ابن كثري، )٢/١٦٤:(أخرجه الطربي يف تفسريه )٢(

 ).١/٢٣٣:(العظيم
صحايب  ،مفيت املدينة ،أبو سعيد اخلدري ،سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة األنصاري اخلزرجيهو  )٣(

.  هـ٧٤، وقيل هـ٦٤ مات باملدينة سنة ،شهد اخلندق وما بعدها ،يف أُحد لصغر سنه رد ،جليل
 ).٣٧١(:، وتقريب التهذيب)٢/١٧٧٨(:، وسري أعالم النبالء)٢/٣٥(:ةاإلصاب: انظر

 .حديث غريب: ، وقال عنه الترمذي)٢٥٧٦(، والترمذي يف جامعه، برقم)١١٧١٢:(أخرجه أمحد برقم ) ٤(
، حرب األمة rرسول اهللا  عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، أبو العباس، ابن عم هو)  ٥(

، )٣/١٦٩٩(:، ومعرفة الصحابة)١/٣١٤:(ولياءحلية األ: انظر .هـ٦٨تويف سنة  :ن القرآنوترمجا
  ).٤/١٤١٤(:، واإلصابة)٣/٣٠٠:(وأسد الغابة

 ).٢٢١-٢/٢٢٠:(اجلامع ألحكام القرآن  )٦(



 

 ٤٣

» واختلالقول هذا هل ف أو تعاىل اهللا نم إبراهيم نم uأُ فقال ،؟١(كعب بن يب( 
 هـذا  :)٣(جماهـد  و عباس ابن وقال، ... تعاىل اهللا نم هو: وغريمها )٢(إسحاق وابن
  .)٤(».u إبراهيم نم القول

ھ  ھ   ھ  ھ  ےے    ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :Uوعند تفسريه لقول اهللا  -٣

، ويذكر أقـوال بعـض   )اللّاعنِني(يبين املراد بـ ،]١٥٩: البقرة[ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 
 :الصحابة؛ فيقول

 اجلـن : الثقلني عدا ما املخلوقات كل چڭچ :عباس ابنو )٥(بعاز بن الرباء وقال «
 عنـةُ اللّ فعفترت بهصاح نعيلْ الرجل هو: )٧(يالسد و )٦(مسعود ابن وقال، ...واإلنس

 الـذي  إىل فترجع ،لذلك اأهلً فيه قيلت الذي صاحبها جتد فال تنحدر مث السماء إىل
 فهو ،تعاىل اهللا أنزل ما كتموا الذين اليهود على فتقع فتنطلق ،اأهلً جتده فال ا متكلّ

                                                
ء، كان قبل ارد القُن بين النجار، أبو املنذر، صحايب أنصاري، سيد، ميببن كعب بن قيس بن ع يبأُ هو ) ١(

 اب الوحي، تويف سنةن كتا أسلم كان معلى الكتب القدمية، وملّ اعلطَّن أحبار اليهود، مم اإلسالم حربا
 ).١/٢٧:(، واإلصابة)١/٦١:(، وأسد الغابة)١/٢١٤:(معرفة الصحابة:انظر .هـ٢١

تويف  ،الناس سردا لألخبار ن أحسن، محممد بن إسحاق بن يسار القرشي، أبو بكر، عالَّمة حافظهو )  ٢(
 ) .٤/٢٦٧: (، ووفيات األعيان)١٣٩:(مشاهري علماء األمصار: انظر. هـ١٥٠سنة 

)٣ (  هو جماهد بن جشيخ القُ، اإلمام، ربوأخذ ، اء واملفسرين، أبو احلجاج املكي، روى عن ابن عباس، فأكثر عنه الروايةر
قفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وأ، آن ثالث عرضات على ابن عباسعرضت القر: قال، عنه القرآن والتفسري والفقه

 ).٤/٤٤٩(:سري أعالم النبالء: انظر. هـ١٠٢وهو ساجد سنة  مات جماهد. وكيف كانت
 ).٢/٣٨٥:(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(
، صغريا ائد، من أصحاب الفتوح، أسلمصحايب ق مارة،أبو ع الرباء بن عازب بن احلارث اخلزرجي، ) ٥(

معرفة :انظر. هـ٧١، وتويف سنةا غزوة اخلندقمخس عشرة غزوة، أوهل rوغزا مع رسول اهللا 
 ).١/٢٧٨:(، واإلصابة)٣/١٩٤:(، وسري أعالم النبالء)١/٢٠٥:(وأسد الغابة، )١/٣٨٤:(الصحابة

إمارة  لماء الصحابة، توىلن كبار ع، أبو عبد الرمحن، ميلذَب اهلُيبِل بن حافعبد اهللا بن مسعود بن غَ  ) ٦(
وأسد  ،)٤/١٧٦٥:(معرفة الصحابة: انظر  .هـ٣٢ وتويف سنة tالكوفة يف عهد عمر 

 ).١/٤٥٨(:النهاية ، وغاية)٤/٢٢٣:(، واإلصابة)٣/٣٨٤:(الغابة
اء ن علمم، ثُم الكويف، احلجازي، أبو حممد، اإلمام املفسر، ميةرِإمساعيل بن عبدالرمحن بن أيب كَ: هو) ٧(

ن وثّقهاجلرح والتعديل م ،خالف يف توثيقهن ومنهم م ،مات سنة ، علم الناس بالتفسرين أإالَّ أنه كان م
: انظر. أحد املتروكني، وأما السدي الصغري فهو حممد بن مروان الكويف وهو املقصود هنا، ،هـ١٢٧

 .)٢٦٥، ٥/٢٦٤(:سري أعالم النبالء



 

 ٤٤

 مـن  بقـي  فـيمن  فكانـت  ،عنه اللعنة ارتفعت منهم مات نفم چڭ  ڭچ : قوله
 .)١(».اليهود
كثريا ما يستحسن قول الصحايب ويرجحه على غريه؛ كما  -رمحه اهللا-القرطيب وجند 

 :]٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ:Yقال عند تفسري قول اهللا 
 ال: وغـريه  عبـاس  ابن عن فروي چگ  گ چ: بقوله املراد يف التأويل أهل واختلف «

 وقول: قلت ... بديلوالت التغيري وهو ،بالباطل الكتاب يف احلق نم عندكم ما ختلطوا
  .)٢(»...بوأص عباس ابن

.واألمثلة على استشهاد القرطيب بقول الصحايب وترجيحه لقوله كـثريةٌ يف تفسـريه  

                                                
 ).٤٨٤-٢/٤٨٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/٢١:(املرجع السابق  )٢(



 

 ٤٥

 
 .تفسريه القرآن بأقوال التابعني :املطلب الرابع

 
القرطيب يكثر النقلَ يف تفسريه عن أئمة التابعني، ويستحسن أقواهلم، ويعضدها مبا 

ن وجوه االستشهاد، ويستحسن بعض هذه األقوال ويفاضل بينها، يراه مناسبا من وم
 :ذلكاألمثلة على 

ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ چ          :Uفعله عند تفسريه لقول اهللا  ما -١

 :؛ حيث قال]٣٠: البقرة[چ ٹٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 
 وسفكوا أفسدوا اقًلْخ األرض يف جعل إذا أنه أعلمهم اهللا كان: )١( قتادة وقال...«

 ؟،غريه أم مهملَأع الذي أهو :چٻ  پ  پ  پ  پڀ  چ :تعاىل قال حني فسألوا؛ الدماء
  .)٢(»نسح قولٌ وهذا

: قتادة وقال...«:-ألقوال يف كيفية تسبيح املالئكةيف معرض استعراضه ل-وقال  -٢
  . )٣(»الصحيح وهو ،اللغة يف هفرع على ؛اهللا سبحان: تسبيحهم

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ  Uويف تفسري قوله  -٣

 :، يقول]٦٣: البقرة[چ
» واختالطور: فقيل ،)ورالطُّ( يف فل: موسـى  عليـه  اهللا مكلّ الذي للجبل اسم 
u عبـاس  ابـن  عـن  )٤(جـريج  ابن رواه ،غريه دون التوارة فيه عليه وأنزل،  
 وقـال  ،تنبِي مل ما دون ةخاص اجلبال نم تبأن ما الطور أنّ :عنه )٥(الضحاك وروى

                                                
حافظ العصر، قدوة املفسرين  ،الضرير ،دوسي البصريأبو اخلطاب الس، ة بن قتادةعامقتادة بن د هو ) ١(

ثنيواحملد ،ومم٥/٢٦٩(:أعالم النبالء سري: انظر . هـ١١٨ سنة ، تويفضرب به املثل يف قوة احلفظن ي. ( 
 ).١/٤١١:(آناجلامع ألحكام القر)  ٢(
 .)١/٥٠٥:(، واألثر عن قتادة أخرجه الطربي يف تفسريه)١/٤١٣:(املرجع السابق)  ٣(
: يج صدوقًا؛ فإذا قالكان ابن جر: عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج األموي، قال حيىي بن سعيد: هو ) ٤(

اجلرح والتعديل : انظر . قال، فهو شبه الريح: أخربين فهو قراءة، وإذا قال: مساع، وإذا قالحدثين فهو 
 ).  ٧/٢٩٢(:، ولسان امليزان)٥/٣٥٦(:البن أيب حامت

 هـ١٠٥كان من أوعية العلم تويف سنة  ،أبو حممد، صاحب التفسري ،الضحاك بن مزاحم اهلاليل: هو ) ٥(
 ).١٥٥(:، وطبقات املفسرين للداودي)٢/٢٠٤٤(:سري أعالم النبالء: انظر. على األرجح



 

 ٤٦

 ؛بالسـريانية  جبـل  لكلّ اسم هو: قال اجماهد أنّ إال ؛كان لٍبج أي: وقتادة ،جماهد
 .)٢(»)١(العالية أبو وقاله

أمـا   -مإبراهيم وإمساعيل عليهما السال را عنبِخم-ويف تفسريه لقوله سبحانه  -٤
 :يقول القرطيب ،]١٢٨: البقرة[چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ: قاال

ـ ومعال احلج مناسك: فقيل؛ -هنا- )املناسك(ـب املراد يف العلماء واختلف ...« ؛هم 
 أي ،املـذابح  ):املناسـك (: جريج وابن ،وعطاء ،جماهد وقال ،يوالسد قتادة قاله

   .)٣(»الذبح مواضع
 چڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ      ۀ چ : عند تفسريه لقـول اهللا تعـاىل  و -٥

 :، يقول]١٣٨: البقرة[
 وقول: )٤(جاالزج إسحاق أبو قال ،عليها الناس رطَفَ اليت اهللا ةَرطْف أي: جماهد وقال «

 :عليـه  قـوا لخ مـا  وابتداء ،اخللق ءاابتد الفطرة ألنّ ؛اإلسالم إىل يرجع هذا جماهد
 .)٥(»...ينالد ):بغةالص(: وقتادة ،العالية وأيب ،واحلسن ،جماهد عن وروي ،سالماإل

ــد  .)٥(»...ينالــــــــــــــــــــــــــــ

                                                
بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، اإلمام املقرئ احلافظ املفسر، أحد األعالم، كان مـوىل   عيفَرهو  ) ١(

وهو شاب وأسلم يف خالفة أيب بكر، قال أبو بكـر ابـن أيب    rالمرأة من بين متيم، أدرك زمان النيب 
سـري  : انظر. هـ٩سنة  -رمحه اهللا-العالية، مات  وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أيب: داود

 ).١/١٧٨(:، وطبقات املفسرين للداودي)٤/٢٠٧:(أعالم النبالء

 ). ٢/١٦٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).١/٤١١:(املرجع السابق  )٣(
 نسح ،الفضل والدين لِهن أَكان م: قال اخلطيب، أبو إسحاق الزجاج، لبن سه يرإبراهيم بن السهو   )٤(

 ما ينصرف وما ال(و، )االشتقاق(و، )معاين القرآن(:ن التصانيفله م، ملذهبا يلمج، االعتقاد
وكالم الزجاج . )١/١٢:(للداودي ،بقات املفسرينط: انظر. هـ ٣١١ مات سنة. وغريها  ،)ينصرف
 ). ١/٢١٥:(معاين القرآن، له: هذا يف

 ).٢/٤٢١:(اجلامع ألحكام القرآن  )٥(



 

 ٤٧

 
 .عنايته بالقراءات :ساملطلب اخلام

ن القراءات القرآنيـة،  يراه قد نقل كثريا م -رمحه اهللا-املُطّلع على تفسري القرطيب 
سواًء املتواتر منـها أو  للقراءات الواردة يف الكلمة،  -عند تفسريه لآلية-فهو يتعرض 

بعضها، ويستشهد لذلك التوجيه، وينِسب القراءة إىل صاحبها، إىل غري  هجو، ويالشاذّ
بعة عند عرض القراءاتذلك من األمور املت. 
ضه للقراءات وموتوجيههااملتواترةن األمثلة على تعر ،: 

؛ حيـث  ]٣٧: البقرة[چ             ی  ی  چ  :ما ذكره يف تفسري قوله تعاىل -١
 ونصـب  )آدم( برفع والباقون ،﴾ اتملكَ هبر نم مآد ىقَّلَتفَ ﴿ :كثري ابن قرأ «:قال

: وقيل ،هتقَّلَت فقد الكلمات ىتلقّ إذا آدم ألنّ ؛ىمعن إىل ترجعان والقراءتان ،)كلمات(
 ،ـا  ودعائـه  إياها قبولهل له تعاىل اهللا بتوفيق آلدم املنقذة هي الكلمات كانت مالّ

ـ ( :القـراءة  هذه على األصل وكأنّ ،فاعلة الكلمات كانت ـ  آدم تفتلقّ ـ  نم هرب 
؛)كلمات املّ لكن بعبني ما د املؤنث وفعله حسن إنّ: وقيل ،...التأنيث عالمة حذف 
  .)١(»ركِّذُفَ مِلالكَ معىن على لَمح احقيقي تأنيثه يكن مل املّ الكلمات

                                    چ :Uوعند تفسـري قولـه    -٢

 قولـه «:فقال چ      چ :القراءتني الواردتني يف قوله سبحانه ركَ؛ ذَ]٤٨: البقرة[ چ 
 ،ةثَنؤم الشفاعة ألن ؛بالتاء )لُبقْت( :)٣(عمرو بوأو )٢(كثري ابن قرأ چ     چ: تعاىل
  .)٤(»الشفاعة مبعىن هاألن ؛التذكري لىع بالياء الباقون وقرأ

، تعرض للقراءات الواردة يف ] ٨٣: البقرة[چ ې    ې  چ  :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٣
                                                

 ).٤٨٥-١/٤٨٤(:اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
هـ، وروى عن عـدد  ٤٥هو عبداهللا بن كثري بن املطّلب، أبو معبد، الكناين، الداري، املكّي، ولد سنة )  ٢(

وهو أحد القراء السبعة، كان فصيحا بليغـا،  . من الصحابة كعبداهللا بن الزبري، وأنس بن مالك، وغريمها
، )١/٨٦:(، ومعرفة القراء الكبار)١/٤٤٣:(لنهايةغاية ا:انظر. هـ١٢٠عليه السكينة والوقار، تويف سنة 

  ).١/١٥٧:(وشذرات الذهب
امسـه زبـان علـى    ، مقرئ أهل البصرة، أبو عمرو بن العالء املازين املقرئ النحوي البصري اإلمام هو)  ٣(

 سـنة  مات، وهو أحد القراء السبعة، ن أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعركان م، األصح
 ).١/٢٣٧:(، وشذرات الذهب)١/١٠٠(:معرفة القراء الكبار: انظر. هـ١٥٤

 .)٢/٧٩:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٤(



 

 ٤٨

 :؛ فقالچ چ :كلمة
 :املعـىن  ألنّ ؛املعـىن  علـى  املصدر على بصن :انسح چ ې    ې  چ  :تعاىل قوله «
ليحسذا قوالً للناس وقولوا التقدير: وقيل ،مكُولُقَ ن حفهو ؛نس مصداملعىن على ال ر. 
ـ  مها:  األخفش قال -والسني احلاء بفتح- )انسح( :والكسائي )١(محزة وقرأ  ىمبعن 

مثل ؛دواح: )البلخ، والب(و ،)لخالردش ،والر٢(».)دش(.  
صـاءها يف  ، وحياول استقالشاذّةيذكر بعض القراءات  -رمحه اهللا  -وجند القرطيب 

 :بعض املواضع؛ ومن ذلك
 :؛ حيث قالچڦچ :ذكْره للقراءات الواردة يف كلمة -١
 ،املـيم  وإسـكان  اهلـاء  بضـم  )معليه(: هاتعامبِ ىَءرِقُ ،غاتلُ شرع چڦچ ويف «
 بعـد  ياء وإحلاق وامليم اهلاء بكسر: )يمعليهِ(و ،امليم وإسكان اهلاء بكسر )معليهِ(و

 بضم )ومعليه(و ،الضمة بعد واو وزيادة امليم وضم اهلاء بكسر )ومعليهِ(و ،الكسرة
 زيـادة  غري نم وامليم اهلاء بضم )معليه(و ،امليم بعد واو وإدخال كلتيهما وامليم اهلاء
 .واو

 .)٣(اِءرالقُ من األئمة عن مأثورة الستة األوجه وهذه 
 وكسـر  اهلاء بضم )يمعليه(: ءارالقُ عن ةحمكي غري ؛العرب عن منقولةٌ أربعة وأوجه 

 اهلاء بضم )مِعليه(و ،العرب عن البصري األخفش حكاها ؛امليم بعد ياء وإدخال امليم

                                                
مـن   :وقيل–أبو عمارة الكويف التيمي موالهم  ،اإلمام احلرب ،محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيلهو )  ١(

، واختلـف يف سـنة   لسبعة، ولد سنة مثاننيالقدوة، شيخ القراءة، أحد القراء ا اإلمام ،الزيات -صميمهم
سـري أعـالم   :انظـر  .لوان مشـهور وقربه حب ،غري ذلك وقيل ،سنة ست ومخسني ومائة :وفاته، فقيل

 .)١/١١٥:(غاية النهاية يف طبقات القراء، و)٧/٩٠:(النبالء
 .)٢٣٣-٢/٢٣٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
، املـيم  وإسكان اهلاء بكسر )معليهِ: (، وقرأ الباقونامليم وإسكان اءاهل بضم )معليه:(قرأ محزة، ويعقوب)  ٣(

حال الوصـل،   الضمة بعد واو وزيادة امليم وضم اهلاء بكسر) عليهِمو:(وقرأ قالون وابن كثري وأبو جعفر
؛ بضم اهلاء وامليم إذا جاء بعدها مهـزة وصـل،   )عليهم:(وقرأ محزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

 = )١٩:(، والتيسري)١٠٩-١٠٨:(السبعة: انظر. يف مجيع القُرآن وذلك
 واملـيم  اهلـاء  بضـم  )ومعليه(، وقراءة الكسرة بعد ياء وإحلاق وامليم اهلاء بكسر: )يمعليهِ(أما قراءة  =    

احلسن وعمرو بن فائـد، وبالثانيـة ابـن أيب    :قرأ باألوىل. ؛ فمن الشواذامليم بعد واو وإدخال كلتيهما
 ).١/٤٤:(، واحملتسب)١/١٧٥(انظر إعراب القرآن، للنحاس. إسحاق



 

 ٤٩

 ،واو إحلـاق  غري نم امليم وضم اهلاء بكسر )معليهِ(و ،ياء زيادة غري من امليم وكسر
 .)٢(»)١(صواب هاوكلّ ،امليم بعد ياء وال وامليم اهلاء بكسر )مِعليهِ(و
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ومن ذلك ما ذكره من قراءات شاذّة عند تفسريه لقول اهللا تعاىل -٢

 :حيث قال؛ ]٧٠: البقرة[ چٺ  ٺ  ٺ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ
 وشد بالتاء) هابشت البقر إنّ(:، واألعرج فيما ذكره الثعليب)٣(النحاس ذكر فيما احلسن وقرأ «   

 )هبشت( جماهد وقرأ ،الشني يف التاء أدغم مث )تتشابه( واألصل ،ثهوأن مستقبالً فعال جعله ،الشني
 بـن  حيىي وقرأ ...الشني بتشديد )اتتش( يبأُ مصحف ويف ،فأل بغري أنه إال ؛كقراءما

ـ  البقـر  نّإ( وزوجي ،)٤(وأدغم البقر روذكّ امستقبلً افعلً جعله )هابيش راقَالب إنّ( :يعمر تشابه( 
 يف جاز وإمنا والياء الشني بتخفيف )يشابه( والجيوز: )٥(النحاس ،...اهلاء وضم الشني بتخفيف

ـاء ــل ألنّ ؛التــ ـابهتت( األصـ ــ )شــ ـاع تفَذفحـ ـائني الجتمــ      .)٦(»التــ

                                                
 .  ال يقرأُ ا ةٌيعين من جهة اللغة؛ أما من جهة القراءة فهي شاذَّ)  ١(
 )٢٣٠-١/٢٢٩:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ). ١/٢٣٦:(إعراب القرآن: يف  )٣(
 ).  ٧(ص:انظر. ونسبها حملمد ذو الشامةالقراءات الشاذّة، : ذكر هذه القراءة ابن خالوية يف  )٤(
 ).١/٢٣٦:(إعراب القرآن  )٥(
 ).٢/١٨٧:(املرجع السابق  )٦(



 

 ٥٠

 
 :، وفيه أربعة مطالبتفسريه القرآن باللغة :املبحث الثاين
 . املفرداتعنايته مبعاين :املطلب األول
عنايةً واضحةً مبعاين املفردات، وتوضيح ما حتتملـه   -يف تفسريه-اعتىن القرطيب 

ة ماملفردة القرآنيمع االستشهاد هلذه املعاين م ،ن معانة  ن القرآن الكرمي، أو من السـن
ة، أو من كالم العرب، والنبويمثالً ن ذلكم: 

، حيث ]٢: البقرة[چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پچ :عاىليف قوله ت  چٻچ ذكره ملعىن كلمة  -١ 
 : قال

ـ ق ومنه ،عمج إذا ؛بتيكْ بتكَ :نم ردمص بوالكتا « ـ تكَ: لي  ،الجتماعهـا  ؛ةيب
كَوتتوكَ ،كتائب صارت :اخليل تبتبت البإذا: لةَغ جمعبني ت فْشري رحماه قَلْحبة 
 خـطُّ  هو: والكتاب...بتكُ واجلمع ،ةُزراخلُ: -افالك بضم - تبةوالكُ ...،ريس أو

 ...مكتوبـا  كـان  وإنْ كتابـا  ومسـي  ،قةًمتفر أو جمموعةً املعجم حروف الكاتب
 . )١(»ردوالقَ ،مكْواحلُ ،الفرض :والكتاب

؛ ]٣: البقـرة [چڀ  ٺ  ٺ  چ :الوارد ذكره يف قوله سـبحانه ) الغيب:(تبيينه ملعىن -٢
 يقال ،الياء ذوات نم وهو ،عنك غاب ما كلُّ: العرب كالم يف الغيب «:قالحيث 

 عنها غاب إذا ،ةبيغم فهي ،املرأةُ وأغابت ،معروفة ةُيبوالغ ،تغيب الشمس غابت: منه
 ماعجِ وهي ،ةُمجاَأل: ابةوالغ ،األرض من ةطَبه :أي ،وغيابة يبةغَ يف ووقعنا ،زوجها

رِالشج فيها غابي، وياملطمئن ىسم ٢(»البصر عن غاب ألنه ؛الغيب: األرض نم( . 
 :چٺچ ، يقول يف معىن]٣: البقرة[ چٺ  ٺ چ :Uوعند تفسريه لقول اهللا  -٣
: قـوم  وقال ...دعا إذا ييصلّ ىصلّ نم مأخوذة ،الدعاء :اللغة يف أصلها :الصالة « 

 ومنه ،هفُفيكتنِ بجعال عند ويفترق ،الظهر وسط يف رقع وهو الالص نم مأخوذة هي
 تقّفاشـت  ،السابق يولَص عند ورأسه احللبة يف يأيت ألنه ؛اخليل قِبس يف يصلِّاملُ ذخأُ

ـ  ،اخليـل  نم يلِّصباملُ تهبفش ،لإلميان ثانيةً جاءت هاألن اإم ،منه الصالة ألنّ اوإم 
 تايل: يواملصلِّ ،انولَص واالثنان ،لفرسا نم بِنالذَّ زغرِم: الوالص .اهولَص ىثنت الراكع

                                                
 )٢٤٥-١/٢٤٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٢٥١:(املرجع السابق  )٢(



 

 ٥١

 إذا بالنـارِ  يلص :هنوم ؛اللزوم نم مأخوذةٌ هي وقيل ،صالة عند رأسه ألنّ ؛السابق
 علـى  ةالعباد مالزمة :هذا على املعىن كأنّو...]٤: الغاشية[ چڦ  ڦ     ڄچ :هنوم هامزِلَ

مأخوذةٌ هي: وقيل ،به تعاىل اهللا أمر الذي احلد نم لَصإذا بالنار العود يت قومته ولينته 
الءبالص. قصـرت  الصـاد  فتحت فإنْ ،ممدود الصاد بكسر- النار صالء: الءوالص 

  .)١(»وخيشع ويلني فيها باملعاناة نفسه موقَي املصلي فكأنّ ؛-النار الص :فقلت
 :تعـاىل  ولهقيف  -موضعٍ هلا  يف أول -) بنِي(ويف موضعٍ آخر يبين معىن كلمة  -٤
 :، فيقول]٤٠: البقرة[ چڄڄڄڃڃڃڃچچچڦڦڄچ
ـ م تفَذوح ،الياء فيه النصب عالمةُ ،مضاف نداُء چڦ  ڦچ :تعاىل قوله « النـون  هن 

 )واو( هنم احملذوف :قال نفم ،)ونب(:وقيل )ينِب:(فيه واألصل )ابن:(الواحد، لإلضافة
بقوهلم احتج :البنال وهذا، ةو حم ؛فيه ةجقالوا قد أل: الياء وأصله ةالفتو. 
 أنْ اختار: )٣(خفشاأل .)تينب( نم كأنه ياء -عندي- نهم احملذوف: )٢(اجالزج وقال
 والتصـغري  ،ةونالب نيب ابن :ويقال .لثقلها أكثر حذفها نّأل ؛الواو نهم احملذوف يكون

ينقال. ب يا( :اليق :اءالفر ينيا(و، )ب بنيا( :مثل ،لغتان ،)ي أبـ أَ يـا (و ،)ت بت(، 
 فـرع  واالبـن يء؛ الش على يءالش وضع وهو ،البناء من مشتق وهو ،)٤(ما ئرِوقُ

 .)٥(»عليه موضوع وهو ،لألب
 

 :عنايته مبعاين احلروف واألدوات :املطلب الثاين
عنايتـه مبعـاين    -مه باجلانب اللغويضمن اهتما-مما يتضح يف تفسري القرطيب 

 :احلروف واألدوات واألمثلة على اهتمامه ذا اجلانب وتطرقه له كثرية، ومن ذلك
                                                

  ).٢٦٠-١/٢٥٨:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٢١٧:(إعراب القرآن: نقله عنه النحاس يف  )٢(
 ). ١٥/٤٩١:(ذيب اللغة: نه األزهري يفنقله ع  )٣(
بفتح الياء حيث وقع، ووافقه شعبة يف موضع سورة هود، والبزي يف آخر موضع من ) يا بين:(قرأ حفص  )٤(

بإسكان الياء يف املوضع األول من لقمان، وكذلك قرأ قنبل يف ) يا بني:(سورة لقمان، وقرأ ابن كثري
خالف عن ابن كثري يف كسر الياء مشددة يف املوضع األوسط من سورة  املوضع األخري منها، وال
بفتح التاء حيث وقع، وقرأ ) يا أبت:(حيث وقع، وقرأ ابن عامر) يا بني:(لقمان، وكذا قرأ الباقون

 ).١٢٧:(، والتيسري)٣٣٤(السبعة: انظر).  يا أبت:(الباقون
   ).٢/٥:(اجلامع ألحكام القرآن) ٥(



 

 ٥٢

 چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :تعاىل قولهما ذكره عند تفسري  -١

  :، حيث قال]١١: البقرة[
ـ  وهي ،)اوقالُ( فيها والعامل ،الظرف على بٍصن موضعِ يف )إذا( «  تبوقـوع  نؤذ 

 إال تسـتعمل  ومل ،مستقبل زمان على يدل اسم )إذا( :)١(ياجلوهر قال .املنتظر الفعل
 أـا  على يدلّ والذي ،فالن قدم وإذا سرالب امحر إذا أجيئك: تقول ،مجلة ىلإ مضافة
  .)٢(»اازاة معىن وفيها ظرف فهي ،فالن يقدم يوم آتيك: قولك موقع وقوعها :اسم

ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ چ  :تعـاىل  قولـه وعند تفسري  -٢

 :، يقول]٨١: البقرة[چ
 )معن(و )بلى( ليس :)٣(سيبويه قال ،ذكرمت كما األمر ليس أي چڱ چ :تعاىل قوله «

 الـيت  )بـل ( أصـلها : الكوفيون وقال... ،وغريه )بل( مثل حرفان مها ماوإن ،امسني
 اإلجياب معىن الياء نتموض ،الوقف ليحسن الياء عليها زيدت ؛لألوا عن لإلضراب
 ولـو  :قالوا .دبع ملا اإلجياب على تدلّ والياء ،دحاجلَ رد على تدلُّ )بل(فـ ،واإلنعام

 النفي قتحقّ كألن ؛آخذ مل ،ال :املعىن لكان ؛نعم: فقلت ا؟دينار تأخذ أمل: قائل قال
 الرجـل  قـال  إذا :)٤(الفراء قال ،أخذت قد :املعىن صار ؛ىبل: قلت فإذا ،بعده وما

 لـه  شـيء  ال ألنْ ؛اتصديقً ذلك كان ؛نعم: اآلخر فقال .شيٌء يعل كمالَ: لصاحبه
ڄ  ڄڄ  چ  :الترتيل ويف عليك يل بلى: وتقديره ،لقوله ارد كان ،بلى: قال ولو ،عليه

  .)٥(»لكفروا ،نعم :قالوا ولو ،]١٧٢: األعراف[چ  ڄ  ڃ
: البقرة[چ                     ې  ې  ې  چ  Yوعند تفسريه لقول اهللا  -٣

 :، يقول]١٤٥
 ضـي املُ جواا يف تطلب )لو( أنّ يف ضدها وهي ،)لو( جبواب )لئن( وأجيبت... «

 جبـواب  أجيبـت  :)١(واألخفش ،)٦(اءالفر قال، فاالستقبال تطلب )لئن(و ،والوقوع

                                                
 ).١/٢٣٦:(الصحاح، للجوهري: انظر  )١(
 ).١/٣٠٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).٤/٢٣٤:(الكتاب، لسيبويه: انظر  )٣(
 ).١/٥٢:(معاين القرآن، للفراء: انظر  )٤(
 ).٢/٢٢٦:(اجلامع ألحكام القرآن )٥(
 ).١/٨٤:(معاين القرآن، للفراء: انظر)  ٦(



 

 ٥٣

ـ  لو: تقول ،)لئن( جبواب )لو( جتاب وكذلك .أتيت ولو: املعىن ألنّ ؛)لو( أحسنت 
ـ  رسلناأ ولو :أي ]٥١: الروم[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :تعاىل قوله ومثله ،إليك نِسحأُ ارحي، 

 منهما واحد يدخل فال ،)لو( ملعىن خمالف )لئن( معىن إنّ: فقال ،)٢(سيبويه وخالفهما
 قال .قبلتك يتبعون وال آية بكلّ الكتاب أوتوا الذين أتيت ولئن: فاملعىن ،اآلخر على

  .)٣(»نلُّظَيلَ: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  ومعىن: سيبويه

                                                                                              
 ).١/٣٤٢:(معاين القرآن، لألخفش: انظر)  ١(
 ).٣/١٠٨:(الكتاب، لسيبويه: انظر  )٢(
 ).٤٤٦-٢/٤٤٥:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٣(



 

 ٥٤

 
 :عنايته باإلعراب :املطلب الثالث

يلُغاملُ على بعلى أقوال السابقني،  ني واملفسرين يفبِرِع واالعتماد ععصر القرطيب اجلم
فهو يكثر من األقوال والوجوه اإلعرابية  والقرطيب يعبر عن هذه املرحلة أصدق تعبري،

دومنا اختيارٍ لبعضها، أو رد له، بل يكتفي يف الكثري الغالـب باختيـارات أولئـك    
 .السابقني، وردود بعضهم على بعض

ولكنه موفّق يف مجع تلك األقوال، واالنتفاع ا يف بيان القرآن، له موهبـة قويـة يف   
 .)١(يبها بأسلوب جيد، وعبارة سهلة واضحةتنظيم اآلراء، وترتيبها، وتقر

ما عناية؛ فال يكاد ير آيةًوقد اعتىن القرطيب باإلعراب أيابعض إال ويعرب  فسكلما 
 :ذلك مثالً ن؛ ومويستطرد يف اإلعراب يف بعض املواضع

 :، يقول]٣: البقرة[ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ چ :عند تفسريه لقوله تعاىل -١
 هـم  :أي ،القطع على الرفع وجيوز ،للمتقني تعن ،ضٍفْخ موضع يف چڀ  چ :قوله «

  .)٢(»املدح على النصب وجيوز ،الذين
ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  چ  :-يف تشبيه حال املنافقني–وعند تفسريه لقوله سبحانه  -٢

 :يقول ،]٢٠: البقرة[چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
 مبعىن )املّكُ( كان وإذا ،ظرف ألنه ؛منصوب )املَّكُ( چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ :تعاىل قوله«
 يف ألنه ؛)اَءضأَ( فيه يعمل وال ،جوابه وهو ،)اوشم( فيه والعامل ،موصولة فهي )إذا(

 الـربق  هلم أضاء ماكلّ: عنده التقدير ،حمذوف :)٣(درباملُ قول يف واملفعول ،)ما( صلة
فَ يكون أن جيوز: وقيل ،الطريقفْوأَ لَعلَع كَ ،ىمبعنكَست أَوكَسـ أَ فيكـون  ت اَءض 

وفال ،سواًء اَءض تقديرِ ىلإ حتاجي ٤(»...مفعول حذف(.  
، ]٢٦: البقرة[چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ  :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٣

                                                
 ).٢٦٣(ص :لسيدي عبد القادر اجلامع ألحكام القرآن،اإلعراب واالحتجاج للقراءات يف : انظر) ١(
 ).١/٢٥١:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
العربية ببغداد يف  إمام ،داملعروف باملرب ،أبو العباس، ديحممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمامي األز هو )٣(

والكامل، ومعاين ، املقتضب: من كتبه، هـ٢٨٦وتويف ببغداد سنة ، هـ٢١٠ولد بالبصرة سنة ، زمانه
 ).٢/٢٦٩(:طبقات املفسرين للداوودي: انظر .القرآن

 ).١/٣٣٧:(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(



 

 ٥٥

 :؛ فيقولچڍ  چ يتعرض إلعراب كلمة
 : أوجه أربعة نصبها يف چڍ  چ «
 چڇچ :قوله من ابدلً چڍ چ و ،زائدة چڇ چ تكون: لاألو.  
 نعت چڍچو چڇچ: قوله من البدل على نصب موضع يف نكرة چڇ چ تكون: الثاين 
چڇ چ ـل، فواملُ باجلنس چڇ چ تفَصامها ركَّن؛إل قليل مبعىن هاألن...  
 ،بعوضـة  بني ام مثال يضرب أنْ :واملعىن ،اجلار إسقاط تقدير على تبصن: الثالث 

فحفتذ )بني( ا بتعرِأُومبعىن والفاء ،بإعرا )فوقها ما إىل :أي ،)إىل... 
 .)١(»...الثاين املفعول چڍ چ فتكون ؛جيعل :مبعىن چڇچ يكون أنْ:  الرابع 

 :]٨٥: البقرة[چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ ڄ   ڃ ...چ :ويقول يف تفسري قوله سبحانه -٤
 چڄچ و ،اإلخـراج  عـن  كناية وهو مبتدأ چ چ چڄ   ڃ  ڄ    ڄ چ :تعاىل قوله«

 واجلملة والقصة، احلديث عن كناية كان شئت وإن چ چ نم بدلٌ چڃ چ و خربه،
 چڄچ و، ثان مبتدأٌ چڃ چ ـف، إخراجهم عليكم مرحم واألمر :أي خربه، بعده اليت

ـ ي مل ما ضمري چڄچ ويف ،چ چ عن خرب واجلملة خربه، سعلـى  عـود ي فاعلـه  م 
 دسم دسي هلُفاع مسي مل ما مفعولُ چڃ چ و ،مبتدأ چڄچ يكون أن وجيوز، اإلخراج

 .)٢(»...چ چ عن خرب واجلملة ،چڄچ خربِ

                                                
 ).٣٦٥-١/٣٦٤:(املرجع السابق  )١(
 ).٢/٢٤١:(السابق املرجع  )٢(



 

 ٥٦

 
 :سلوب العريب يف اخلطاب القرآينعنايته باأل :املطلب الرابع

لقد نالقرآنُ لَز الكرمي بلسان عريب كالمهـم،  وعلى أساليب العـرب يف  ،بنيم 
ي يريد معرفة معاين كالم اهللا تعاىل ينبغي أن يكون على دراية ذه األسـاليب؛  فالذ

 -رمحـه اهللا –ليتعرف على أسرار التنوع يف اخلطاب القرآين، وقد كـان القـرطيب   
يف كالمهم، كذلك؛ فهو يتعرض كثريا ملا جاء يف القرآن الكرمي على أساليب العرب 

 : ومن ذلك مثالً
: قيل إنْ « :، نجِده يقول]٥: الفاحتة[چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ :يف تفسريه قوله تعاىل -١

 أنّ ركَذْي .األهم تقدمي العرب وشأن ،ااهتمام مدقُ: له قيل الفعل؟ على املفعول مدقُ مل
اأعرابي سب آخله فقال ،عنه املسبوب فأعرض ،ر الساب :اآلخر له فقال ،أعين اكإي :

 فـال  ،املعبود على والعبادة العبد ركْذ ميتقد لئال ايضأو ،األهم مافقد !ضعرِأُ وعنك
 كنايـة  علـى  الفعل مقدفي ،)اكإي ونستعني اكإي نعبد( وال )ونستعينك نعبدك( جيوز

  .)١(»القرآن لفظُ عبتي وإمنا ،املفعول
ڭ        ڭ  ڭ  ۇ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ : وعند تفسري قوله تعاىل -٢

 وهم ميوتون كيف: ويقال ،احلال موضع يف مجلة چۇ  ۇ  چ «: يقول، ]٥٥: البقرة[چۇ 
 ،ابعض بعضها يقابل :أي ،ىاَءرت النفُ آلِ ورد: تقول العرب أنّ فاجلواب ؛ينظرون؟

 .)٢(»ةالصعق وآثار املوت نم بكم نزل وما حالكم إىل أي ،تنظرون املعىن: وقيل
ــافقني-ويف تفســري قولــه تعــاىل   -٣              چ :-يف شــأن املن

ـ ح :)حتفَ( ومعىن « :يقول، ]٧٦: البقرة[ چ            یییی  ،مكَ
ک  ک     ک  ک  گ  گ  چ : تعاىل قوله ومنه ،مكْواحلُ القضاُء: العرب عند والفتح

 بـيين : يقـال  ،نمالي ةغلُبِ القاضي: احوالفت ،احلاكمني أي ]٨٩: األعراف[چگ  گ  ڳ
: قولـه  ومنه ،النصر: والفتح ،الظامل على املظلوم ينصر هألن ذلك قيل ؛احالفت وبينك
   .)٣(»]١٩: األنفال[ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ: وقوله ،]٨٩: البقرة[چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ

                                                
 ).١/٢٢٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/١١٥:(املرجع السابق  )٢(
 ).٢١٥-٢/٢١٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 ٥٧

: ل، يقو]١٠٦: البقرة[  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀچ:وعند تفسري قوله تعاىل -٤
 : وجهني على العرب كالم يف النسخ «
ـ كُ آنُرالقُ يكون هذا وعلى ،رآخ نم كتابٍ كنقل ؛النقل: أحدمها-١  ،انسـوخ م هلَّ

 يف لـه  مدخل ال وهذا ،الدنيا السماء يف ةزالع بيت إىل وإنزاله احملفوظ اللوح نم أعين
 رنأم أي ]٢٩: اجلاثية[ چ                        چ  :تعاىل قوله هنوم ،اآلية هذه

  .وإثباته هخسنبِ
 : نيبرض على اللغة يف منقسم وهو ،هنا املقصود وهو ،واإلزالة اإلبطال: الثاين-٢

 إذا لَّالظِّ الشمس تخسن :ومنه ،مقامه آخر وإقامة وزواله الشيء إبطال: أحدمها   
چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ٻ چ  :تعاىل قوله معىن وهو ،هحملّ توحلّ أذهبته

 ...]١٠٦: البقرة[
 ومـن  ،رثَاَأل يحالر تخسن :كقوهلم ؛مقامه آخر يقوم أن دون الشيء إزالة: الثاين  

 ثبتي وال تلىي فال ،زيلهي أي ]٥٢: احلج[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  :تعاىل قوله املعىن هذا
  .)١(»هلُدب املصحف يف
: البقرة[چ     ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ: عاىلويف تفسري قوله ت -٥

 عـن  العرب به تنكَ السبب حضر ومىت .أسبابه: املوت وحضور « :؛ يقول]١٨٠
 :)٢(شاعرهم قال ،ببساملُ
ــزاملُ الراكــب هــايأاي ــيطم يجِ ته 
  

ـ أَ بين لْسائ سهـذه  مـا  د  الصـوت 
ـ متلْوا بالعـذر  وارباد هلم وقل  ــ واس ــي اقولً بــا إين مكُئُر ــوت أن  .)٣(»امل

                                                
 ).٢/٣٠١:(املرجع السابق  )١(
 ).١/١٦٦:(هو رويشد بن كثري الطائي، والبيتان يف ديوان احلماسة  )٢(
 ).٣/٩١:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 ٥٨

 
 :، وفيه متهيد ومطلبانتفسريه القرآن بالرأي :املبحث الثالث

 :التمهيد
  :التفسري بالرأي، وذلك يف مقدمة تفسريه؛ حيث قال موقفه منلقد بين القرطيب 

       چ : تعـاىل  لقوله ؛السماع على موقوف التفسري إنّ :العلماء بعض وقال... «

 القران تفسري عن النهي ألنّ ؛فاسد وهذا ،]٥٩: النساء[ چ                     
 أو االسـتنباط،  وترك واملسموع النقل على االقتصار به املراد يكون أنْ اإم :خيلو ال

 .آخر مرأ به املراد
أ ملّكيت الأَ به املراد يكون أنْ لٌوباطالصحابة فإنّ ،عهمس مبا إال نآالقر يف حد y قد 
 الـنيب  مـن  مسعوه قالوه ما كلُّ وليس ،وجوه على تفسريه يف واختلفوا نآالقر واأقر
r...، النهي وإمنا وجهني حدأ على حملي : 

 على نآالقر لفيتأو ،وهواه هعبط نم ميلٌ ليهإو ،رأي يءالش يف له يكون أنْ :حدمهاأ
 ؛واهلـوى  الرأي ذلك له يكن مل ولو ،غرضه حيحتص على حتجيل ،وهواه رأيه فقوِ

 .املعىن ذلك نآالقر نم له وحلُي ال لكان
 تصـحيح  علـى  نآالقر آيات ببعض حيتج كالذي ؛مِلْالع مع تارةً يكون النوع وهذا
 ،خصـمه  على سبلَي أنْ همقصود ولكن ،ذلك باآلية املراد ليس أنْ يعلم وهو ،بدعته
 الـذي  الوجه إىل فهمه فيميل حمتملة اآلية كانت إذا وذلك ،لاجله مع يكون وتارةً
 هلَمح هيأْر أي ،برأيه رفس قد فيكون ،وهواه برأيه اجلانب ذلك حويرج ،غرضه يوافق
 .الوجه ذلك عنده حيترج كان ملا هيأْر ولوال ،التفسري ذلك على

 ما هنأ يعلم مبا عليه ويستدلّ ،نآالقر نم دليالً له فيطلب صحيح غرض له يكون وتارةً
ۓ  ۓ    ڭ  چ  :تعاىل اهللا قال فيقول ،القاسي القلب جماهدة إىل يدعو كمن ؛به ريدأُ

 قـد  اجلـنس  هـذا  ،بفرعون املراد هنأ إىل ويومئ ،قلبه إىل ويشري ،]٢٤: طه[چڭ   ڭ 
 وهـو  ،معللمست اوترغيب للكالم احتسين الصحيحة املقاصد يف اظالوع بعض يستعمله

؛ممنوع هألن جائز غري وذلك ،اللغة يف قياس. 



 

 ٥٩

 مذاهبـهم  إىل ودعـوم  النـاس  لتغرير الفاسدة املقاصد يف )١(يةالباطن تستعمله وقد
 غـري  أا اقطع يعلمون أمور على ،ومذهبهم رأيهم وفق على نآالقر فيرتلون ،الباطلة

حدأ الفنون فهذه، رادةم وجهاملنع ي بالرأي التفسري نم. 
 بالسماع استظهارٍ غري نم ،العربية بظاهر نآالقر تفسري إىل يتسارع أنْ :الثاين الوجه
ـ  فيـه  وما ،ةلَدبواملُ ةمهباملُ األلفاظ نم فيه وما نآالقر بغرائب يتعلق فيما والنقل نم 

 وبادر ريالتفس ظاهر مكِّحي مل نفم والتأخري، والتقدمي ،واإلضمار واحلذف االختصار
ـ فَ نم زمرة يف ودخل ،هطُلَغَ رثُكَ العربية فهم مبجرد املعاين استنباط إىل نآالقـر  رس 

 ،الغلط مواضع به يقليت ؛أوالً التفسري ظاهر يف منه له دب ال والسماع والنقل ،بالرأي
 .واالستنباط الفهم عِسيت ذلك بعد مث

  قبل الباطن إىل الوصل يف مطمع وال ،ةكثري بالسماع إال فهمت ال اليت والغرائب
 آيةً :معناه ،]٥٩:اإلسراء[چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  :تعاىل قوله أنّ ترى أال الظاهر، حكامإ
مبصالعربية ظاهر إىل فالناظر ،بقتلها أنفسهم فظلموا ةًر الناقـة  أنّ بـه  املراد أنّ يظن 

ـ  فهـذا  ،وأنفسـهم  غريهم لمواظ وأم ،ظلموا مباذا يدري وال ،ةًرصبم كانت نم 
 يتطـرق  فال الوجهني هذين عدا وما ،كثري نآالقر يف هذا وأمثال ،واإلضمار احلذف
 .)٢(».علمأ واهللا، إليه النهى

فتبين من كالم القرطيب هذا أنه يرى أنْ يفَسر القرآنُ بالرأي وباملـأثور، حبيـث ال   
فسريه، فهو يف كُلِّ آية يعطـي تفسـريه   يستقل أحدمها عن اآلخر، وهذا ما فعله يف ت

فيها، أو رأيه يف معناها، مث يعرج على املأثور ليؤيد به بعض األقوال أو يرجح بعضها 
 .على بعض
بِذكْرِ عنايتـه باملناسـبات،    -للتمثيل على التفسري بالرأي عند القرطيب  -ونكتفي 

ــيني    ــبني اآلتــ ــا يف املطلــ ــبري؛ كمــ ــرار التعــ : وبأســ

                                                
 -العبيديني دج - احبالقد املعروف ديصان بن ميمون هاسسأ اإلسالم، عن اخلارجة الفرق من :نيةالباط)  ١(

ـ  إظهـاره  على جيسروا ومل أسالفهم دين إىل مائلني كانوا اوس وهؤالء. جموسيوهو   سـيوف  مـن  اخوفً
 بتـأويالت  اـوس  ديـن  إىل الدعوة هو الباطنية فغرض ؛الكفر ويبطنون اإلسالم يظهرون فكانوا املسلمني،
 بـني  والفرق ،)١٤٤-٣٥/١٢٠(:تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع: انظر .والسنة القرآن عليها يتأولون

 ) .١٤-١١( ص:الباطنية وفضائح ،) ٢٩٩-٢٦٥(ص:الفرق
 ). ٥٩-١/٥٨(:اجلامع ألحكام القرآن) ٢(



 

 ٦٠

 
 .عنايته باملناسبات :ملطلب األولا

مناسبة اآلية أو اآليات ملـا قبلـها   تعرض القرطيب يف تفسريه لبعض اآليات إىل 
 : ومن ذلك ،ببعضهااآليات  هذه وارتباط معاين

 : ، يقول]٣: الفاحتة[چڀ  ڀ  چ :عند تفسريه لقوله تعاىل-١
» وص٢: الفاحتـة [ چپ  پ چ بعد - تعاىل - نفسه ف[، ؛چڀ  ڀچ هبأن كان املّ هألن 

 ليجمع ،الترغيب نم نتضم مال ،چڀ  ڀچـب هنرقَ ؛ترهيب چپ  پ چ ـب صافهات يف
 چ :قال كما ،عوأمن طاعته على نوعأَ فيكون إليه، والرغبة منه، الرهبة بني صفاته يف
ڤ   ڦ  چ :وقال، ]٥٠ – ٤٩: احلجر[چی   ی   ی  ی                         

 .)١(»]٣: غافر[چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
                    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ :Uوعند تفسريه لقولـه اهللا   -٢

جنده يربط معانيها باآلية اليت قبلها  ]٢٣: البقرة[چ                            
ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  :وهي قوله سبحانه

 :فيقول] ٢٢-البقرة [ چ...ۆ
 » ووجه اهللا سبحانه ملا ذكر يف اآليـة األوىل الداللـة علـى     أنّ :مبا قبلها صاهلاات

ـ  رىتفْما جاء به ليس م وأنّ، هة نبيذكر بعدها الداللة على نبو ؛وحدانيته وقدرته ن م
 . )٢(»عنده

 :، قال]٦٣: البقرة[ چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :وعند تفسريه لقول اهللا تعاىل -٣
ٻ  ٻ  چ  :معىن قوله تعاىل رسفَهذه اآلية ت چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :قوله تعاىل «

. ن مكانهاملعىن زعزعناه فاستخرجناه م: )٣(قال أبو عبيدة. ]١٧١: األعراف[چٻ  ٻ  پ پ
الرافـع،   :الناتق ...رفعناه :نتقناه: وقيل. هقتته فرميت به فقد نعتلَوكل شيء قَ: قال

أخذ : وقال القتيب. كثرية الولد: تاقنوامرأة ناتق وم. الفاتق :الباسط، والناتق :والناتق
                                                

 ).١/٢١٥:(اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 ).١/٣٤٩:(املرجع السابق  )٢(
، معمر بن املثىن البصري اللغوي العالمة: هوأبو عبيدة  ، و)١/٢٣٢:(جماز القرآن أليب عبيدة: انظر) ٣(

العرب يف خرب : انظر. هـ ٢١١: وقيل  ،هـ٢١٠مات سنة، كان أحد أوعية العلم، صاحب التصانيف
 .)١٢٧-٤/١٢٦(:وذيب التهذيب، )١/٢٨٢(:من غرب



 

 ٦١

ذلك مٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :قال وقوله .)١(منهقاء، وهو نفضه حىت تقتلع الزبدة ن نتق الس

   .)٢(»ن أصلهع ملقُ: قال چپ پ
 پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :وعند تفسريه لقوله سبحانه -٤

 :، يقول]١٧٠: البقرة[چ 
 جهالة عن أخرب سبحانه اهللا أنّ وذلك قبلهما، مبا مرتبطة قبلها واليت يةاآل وهذه «
 بأنه وافاحتج ،ةلَيصوالو ةبائوالس ةريحالب يف السفيهة بآرائها فيه تمكَّحت فيما العرب

آباءهم عليه وجدوا أمر وأَ رسوله على اهللا أنزل ما وتركوا ذلك، يف بعوهمفاتميف به ر 
 .)٣(»امجيع يتنياآل يف عليهم عائد چ ٻ چ يف فالضمري دينه،

                                                
 ).١٧٤:(آن، البن قتيبةتفسري غريب القر: انظر)  ١(
 ).١٦٤-٢/١٦٣:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
 ).١٦-٣/١٥:(املرجع السابق)  ٣(



 

 ٦٢

 
 .عنايته بأسرار التعبري :املطلب الثاين

تتضح عناية القرطيب بأسرار تعبريات القرآن ومرتلته من الكالم العريب من عدة أوجه؛ 
ت، واإلعراب، والقراءات، وأوجه البيان يف اخلطاب القرآين، وغري عنايته باللغا: منها

 . ذلك مما سطّره يف كتابه
ويف أحيان كثرية، جنده يستنبط من اآلية معان ودالالت ذات أثر يف الـنفس، ومـن   

 :ذلك مثلًا
 :قال ]٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ  :حينما تعرض لتفسري قوله تعاىل -١
 .)١(»ن اجلاهلى مصه أعوأن ،ملْن واقعه على عب على مظ الذنهذا على تغلي ودلّ «
 :، يقول]٤٥: البقرة[چ ۓ  ۓ  ڭچ :يف تفسري قول اهللا سبحانه -٢
 بـذكرها  تنويهـاً  العبادات سائر بني نم كربالذِّ الصالة خص چڭ چ: تعاىل لهقو «

 .)٢(»الصالة إىل فزع أمر هبحز إذا u وكان
              چ -مخربا عن حال بعض اليهود  -لقوله سبحانه ويف تفسريه  -٣ 

 :، يقول:]٦١: البقرة[چ                    
هذا دليل علـى  : فإن قيل. الذي أتوه بِوالذن ةعنللش تعظيم چ   چ: قوله تعاىل «

أنه قد يصأنْ ح قتلوا باحلق، ومعلوم أنَّي نـهم مـا   ن أن يصدر ماألنبياء معصومون م
ليس كذلك، وإمنا خرج هذا خمرج الصفة لقتلهم أنه ظلم ولـيس  : قيل له. قتلون بهي

حبق، فكان هذا تعظيما للشنعة عليهم، ومعلوم أنه ال يقتل نيب قتل على حبق، ولكن ي
چ   چ: ح قولهاحلق، فصر قط بشـيء   عن شنعة الذنب ووضوحه، ومل يأت نيب
ذلـك  : ى بني الكافرين وقتل األنبياء؟ قيلخلّجاز أن يكيف : فإن قيل. يوجب قتله

كرامة هلم وزيادة يف منازهلم، كمثل من ين املؤمنني، وليس ذلـك  قتل يف سبيل اهللا م
 .)٣(»خبذالن هلم

 

                                                
 ).٢/٢٢:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(
 .، )٢/٤٥:(املرجع السابق  )٢(
 ).٢/١٥٧:(املرجع السابق  )٣(



 

 ٦٣

چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :ويف تفسريه لقوله تعاىل -٤

 :، يقول]٧٩: البقرة[
چ  :ال يكون إال باليد، فهو مثل قولـه  بتالكَ م أنّله قد عفإن ؛تأكيد چڤ  چ: قوله تعاىل «

ـانٌ  چڤ  چ فائـدةُ : وقيل. ]١٦٧: عمران آل[چڃڃچ  :وقوله ،]٣٨: األنعام[چڃ  ڃ    چ  چ  بي
ـان   ه وإنْن مل يتولّمم واقعةًم ى الفعل أشدن تولّم م، فإنّهِتراهجمم وإثبات لهِرمجلُ ـاً ك  رأي
 .)١(»له
   چ :-العجل من بين إسرائيل دبن عيف شأن مU -وعند تفسريه لقول اهللا  -٥
 :، يقول]٩٣: البقرة[چ           
 ...لِجالع بح أي چ          چ :تعاىل قوله «

 عضـاء األ يف يتغلغل املاء شرب نأل ؛كلاأل دون بالشرب جلالع بح عن رعب وإمنا
 .)٢(»فيها متغلغلٌ غري هلا جماور والطعام باطنها، إىل يصل حىت
                      یی  ی  ی           چ :ويف تفسري قوله تعاىل -٦

، يبين سبب تكرار هذه اآليـة يف نفـس السـورة،    ]١٤١: البقرة[ چ              
 :فيقول

» ا رهاكرإمامتـهم  على األنبياء كأولئ كان إذا :أي ،والتخويف التهديد معىن تضمنت أل 
ـا كر فلـذلك  ؛التأكيـد  فوجـب  ،أحـرى  فـأنتم  بكسبهم ونجازي وفضلهم . )٣(»ره

                                                
 ).٢/٢٢٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢٥٦-٢/٢٥٥:(املرجع السابق  )٢(
 ).٢/٤٢٥:(رجع السابقامل  )٣(



 

 ٦٤

 :الفصل الثاين
 :، وفيه مبحثانمنهج اإلمام القرطيب يف الترجيح يف التفسري 
 

، وفيـه ثالثـة   صيغ الترجيح وأساليبه عند اإلمام القـرطيب  :املبحث األول
 :مطالب

 .ص على القول الراجحالتنصي: املطلب األول
 .على ضعف غريه صالتفسري بقول، مع الن: املطلب الثاين
التفسري بالقول الراجح وذكره بصيغة اجلزم، وذكر األقوال األخـرى  : املطلب الثالث

 .بصيغة التمريض
 :، وفيه عشرة مطالبوجوه الترجيح عند اإلمام القرطيب :املبحث الثاين
 نظائر القرآنيةالترجيح بال: املطلب األول
 .الترجيح بظاهر القرآن: املطلب الثاين
 .الترجيح بالسياق: املطلب الثالث
 .الترجيح بالقراءات: املطلب الرابع

 .الترجيح باحلديث النبوي: املطلب اخلامس
 .الترجيح بأسباب الرتول: املطلب السادس

 .الترجيح بأقوال السلف: املطلب السابع
 .يف كالم العرب الًداللة األصل املعترب أوالترجيح ب: املطلب الثامن
 .الترجيح بداللة تصريف الكلمة واشتقاقاا: املطلب التاسع
 .الترجيح باللغة والشعر: املطلب العاشر



 

 ٦٥

 
، وفيه متهيـد  صيغ الترجيح وأساليبه عند اإلمام القرطيب :املبحث األول

 :وثالثة مطالب
  :وفيه تعريف الترجيح ومىت يكون: التمهيد

تعريف الترجيح :الًأو:  
الراء واجليم واحلاء أصلٌ واحد يدلّ على رزانـة وزيـادة،    « :)١(فارسقال ابن 

ـ ور «، )٢(»رجح الشيء وهو راجـح، إذا رزن : يقال جـ ثَ: يف جملسـه  ح ومل  لَقُ
يف٣(»خ(. 

 فاضـالً  :جعل الشيء راجحا، أي: هو )رجح(فاملعىن العام الذي تدور حوله كلمة 
 .زائدا

 .)٤(»تقوية إحدى األمارتني على األخرى لدليل «: ويف اصطالح األصوليني
تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليلٍ يدلّ على قوته، : واملراد بالترجيح يف التفسري

 .أو على ضعف ما سواه من األقوال
 مىت يكون الترجيح ؟ :ثانيا

 وقع فيها خالف يف تفسريها، أما اآليـة أو الكلمـة   الترجيح إمنا يكون يف اآلية اليت
، فيكـون التـرجيح يف التفسـري يف     املتفق على تفسريها، فال يكون فيها تـرجيح؛ 

ولكن بعضها أولَى من  ،املختلفة يف تفسري اآلية حمتملةً األقوال كأنْ تكون ؛)٥(أحوال
عه محل ر ميتعذّ ،خالف التضادن قبيل اخلالف مِِ نوكأوي ؛على ذلك بعضٍ لدليلٍٍ يدلّ

 .بعض األقوال وتوهينها على رد دليلٌم وقي أو ؛اآلية على األقوال جمتمعة
.  وقد اشتملت ترجيحات القرطيب على كلّ هذه األحوال؛ كما سيظهر أثناء البحث

                                                
ـ ٣٩٥تويف سـنة  : أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسن، من أئمة اللغة واألدب )  ١(  .ـه

 ).١/١١٨(:األعيانووفيات  ،)١/١٢٧(:، وإنباه الرواة)٢٣٥:(باءنزهة األل: انظر
 ).١/٥١٢:(معجم مقاييس اللغة) ٢(
 ).٢/٤٥٥:(لسان العرب) ٣(
 ).٦/١٣٠(:للزركشي ،حر احمليطالب :انظر ) ٤(
 ).١/٤٢(:قواعد الترجيح عند املفسرين: نظرا )٥(



 

 ٦٦

 
 .التنصيص على القول الراجح :املطلب األول

 :قرطيب، ومن تلك الصيغ قولهوللتنصيص على القول الراجح صيغٌ عديدة عند ال
 هذا...«، )٣(»وهذا هو الصحيح...«، )٢(»وهو الصحيح..« ،)١(»...الصحيح أنّ«

٤(».ذلك يف قيل ما أصح( ،»...وأظهرل األو«)والقول...«، )٥ ـ ظأَ لاألو ٦(».ره(، 
»لواألو ٧(»أصح( ،»والقول األول أصح...«)٨( ،» ـ  وأصـح ٩( »...ن هـذا م(، 
، )١٢(»األول نم نأحس القول هذا...«،)١١( »...نهم نحسوأَ«، )١٠(»نسح وهذا...«
 )١٤(».األكثـر  العلماء من وعليه، أشهر لواألو ...«، )١٣(».اجلمهور قولُ هذا...«
 وهذا...« ،)١٥(».فيها قيل ما وأصح التأويل، نم اآلية عليه تلَمح ما أوىل هذا...«
 .)١٩(»هبشوهو أَ...«، )١٨(».بوصأَ وهو...« ، )١٧(»...هجوالو«، )١٦(».احلق هو

                                                
 .)١/٢٠٧(:اجلامع ألحكام القرآن )١(
 ).٣/١٣(، )١/٤١٣(، )١/٢٧٤(،)١/٢٦١(،)١/٢٣٨:(املرجع السابق )٢(
 .)١/٣٧٧(:املرجع السابق )٣(
  ).١/٩٧: (املرجع السابق )٤(
 ).٢/٥٠٣(، )٢/٤٤٦(، )٢/٤٣٨(، )٢/٢٤٥:(املرجع السابق )٥(
 ).٢١٧-/٢:(املرجع السابق )٦(
 ).٣/٥٩(، )١/٢٨٢(،)١/١٧٧:(املرجع السابق )٧(
 ). ٢/١٨٩(، )١/٢١٤(:املرجع السابق )٨(
 ).٢/٣٥١:(املرجع السابق) ٩(
 ).١/٣٤٠(، )١/٢٣١:(املرجع السابق )١٠(
 ).٢/٤٠٢:(املرجع السابق )١١(
 ).٢/٤٥٤:(املرجع السابق )١٢(
 ).٣٧٢-١/٣٧١: (السابقاملرجع ) ١٣(
 ).١/٢٥٨:(املرجع السابق )١٤(
 ).٢/٢٨٢:(املرجع السابق )١٥(
 .)١/١٧١(:املرجع السابق )١٦(
 ).٣/١٦٦:(املرجع السابق )١٧(
 ).١/٢٩١:(املرجع السابق )١٨(
 ).١/٣٦٧:(املرجع السابق) ١٩(



 

 ٦٧

 
 .التفسري بقول مع النص على ضعف غريه :املطلب الثاين
يفسر اآلية أو املفردة القرآنية، مثّ يعقب ذلـك بـذكر    -رمحه اهللا-جند القرطيب 

 بعض األقوال يف تفسريها؛ فإن كان بعض هذه األقوال غري مرضي لَديـه أشـار إىل  
ها عند القـرطيب  ضعفه وعدم قبوله عنده، ومن صيغ تضعيف األقوال األخرى أو رد

 :قوله
 ،)٣(»وهـذا ضـعيف  ...« )٢(».ضـعف  القول هذا ويف...«، )١(»وفيه ضعف...«
وهذا ...« ،)٦(»دعوفيه ب...«، )٥(»وهذا ليس بشيء...« ،)٤(»هذا كلّه ضعيف...«
»...٧(»عدوهذا فيه ب( ،»...فيه تأويلٌ وهذا عدب.«)٨( ،» ...وهذا فاسد«)وليس «.)٩

٩(»فاسد(.»وليس مبرضي«)١٠(.  
 :كثريةٌ؛ ومن ذلك -على تضعيف القرطيب لبعض األقوال ورد بعضها اآلخر-واألمثلة 

ح القـرطيب  رج) مايلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته(يف باب  -١
نقل قـول   مث ،جإطالق اسم السورة عليها بدون حتر: ؛ أي)كذا(قول سورة  جواز

 النحـل  سـورة : كقولك ،كذا سورة: يقال الأَ«: بعض العلماء أنّ من حرمة القرآن
، مث عقّب عليـه  »كذا فيها يذكر اليت السورة: يقال ولكن ،والنساء ،البقرة وسورة

                                                
 ).١/٣١٣: (اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/٢١٢:(املرجع السابق  )٢(
 ).١/٣٣٨:(جع السابقاملر  )٣(
 ).٢/٢٨٥:(املرجع السابق  )٤(
 ).١/٧٢:(املرجع السابق  )٥(
 ).٢/٣٧٨:(املرجع السابق  )٦(
 ).٢/٣٤٨:(املرجع السابق  )٧(
 ).٢/٢٣٦:(املرجع السابق  )٨(
 ). ١/٢٨٦(، )١/١١٩: (املرجع السابق)  ٩(
  ).١/٢٠٦( :املرجع السابق)  ١٠(



 

 ٦٨

ـ  ؛البقرة سورة رِآخ نم اآليتان(( :r قوله يعارضه هذا :قلت «: بقولهالقرطيب  من 
 .)١(».))كفتاه ليلة يف ما قرأ
 ام واأُرفاق رفأَح ةسبع ىعل أُنزِلَ القرآن اهذ إِنَّ((: r النيب قول معىن بابويف  -٢

 ؛السبع قراءاتال السبعة باألحرف املرادإنّ : ، رجح بطالن قول من قال)٢())منه تيسر
 :فقال ؛السبع

 القراءات السبع » أَحرف سبعة علَى الْقُرآنُ أُنزِلَ« : rإن املراد بقوله  :وقد قيل «
 وهذا ليس بشـيء  ،rألا كلها صحت عن رسول اهللا   ؛اليت قرأ ا القراء السبعة

 )٣(»...لظهور بطالنه على ما يأيت
تعرض القرطيب إىل أوجه إعجاز  )املعجزة وشرائط القرآن إعجاز كرذ( بابيف  و -٣

 :المث ق ،القرآن، وعد منها عشرة أوجه
 .عليهم اهللا رمحة علماؤنا ذكرها أوجه عشرة فهذه: قلت ...«

 مـن  املنـع  هو اإلعجاز وجه أنّ: ةيرِدالقَ وبعض )٤(النظام قاله ،عشر يحاد ووجه
 ذات دون املعجـزة  هـو  رفةوالص عاملن وأنّ، مبثله التحدي عند رفةوالص ،تهضمعار

 بسورة يأتوا بأن يهمحتد مع معارضته نع مهممه صرف تعاىل اهللا أنّ وذلك القرآن،
وهذا .مثله نم فاساُأل إمجاع ألنّ ؛داملُ هو القرآن أنَّ املخالف حدوث قبل ةم؛زجِع 

 خالف وذلك ،ازعجِم كونه أنّ عن القرآن خلرج زجِعاملُ هو رفةوالص املنع إنّ قلنا فلو
 .)٥(»...اإلمجاع

                                                
 أيب مسـعود عـن   الذي استدلّ به القرطيب مروي ديثهذا احلو ،)٥٢-١/٥١:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(

، )٣/٨٥:(فضـل سـورة البقـرة   :فضائل القرآن، باب:بخاري، كتابيف صحيح الوهو  ،t البدري
  ).٤/١٩٥:(فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة: صالة املسافرين، باب:وصحيح مسلم، كتاب

 ،)٦/١٠٠:(أنزل القرآن على سبعة أحرف: ضائل القرآن، بابف: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ٢(
بيان أن القرآن علـى  : صالة املسافرين وقصرها، باب: ومسلم يف صحيحه، كتاب ،)٦/١٠٠:(أحرف

 .)١/٥٦٠:(سبعة أحرف
 ).٧٩ ،١/٧٢:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٣(
مـات   ،وانفرد مبسائل ،قدرم يف التكلّ ،شيخ املعتزلة ،أبو إسحاق البصري ،هو إبراهيم بن سيار النظّام)  ٤(

 .)١٠/٥٤١(:سري أعالم النبالء: انظر .سنة بضعٍ وعشرين ومئتني
  .)١/١١٩(:اجلامع ألحكام القرآن)  ٥(



 

 ٦٩

 
ول الراجح وذكره بصيغة اجلزم وذكر األقـوال  التفسري بالق :املطلب الثالث

 .األخرى بصيغة التمريض
ـ  ؛تدئ تفسري اآلية أو املفردة بكالم يبين معناها بصيغة اجلـزم يب وذلك بأنْ  نْأَكَ

يذكر التفسري مباشرة، مث يشري إىل األقوال األخـرى الـيت   : ، أو..معناه كذا: يقول
رها بصيغ التمريض اليت توحي بعـدم  ذكرها املفسرون يف نفس املوضع، ولكنه يذك

ره هو يف تفسري اآلية ما سبق أنْميله إليها؛ لقر. 
ا ضعف األقوال األخـرى، قولـه  وم يـل «:ن صيغ التمريض اليت حيكيق« ،

ن صيغ الترجيح، مـا  ن األمثلة على هذه الصيغة من الصيغ، وم، وغريها م»حكي«و
 :يلي

رجـح القـرطيب أنّ   ،]٣: البقرة[ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ :عند تفسريه لقوله تعاىل -١
؛ حيث قال عنـد  أوقاا يفها ها وهيئاتنِنبأركاا وس أَداؤها: أي چ     چ معىن 

 :تفسريها
ـ قي(:وقيـل ...أوقاا يفها ها وهيئاتنِنأداؤها بأركاا وس :وإقامة الصالة « ونيم :(

 .)١(»...،يدميون
ويرى أنّ مجيع األقوال ترجع إليه؛ ففـي   رجح القرطيب قوالً بعض املواضع يويف -٢

رجح أنّ املُنعم عليهم الذين ذُكروا يف هـذه   چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :تفسريه لقوله تعاىل
واختلف النـاس يف  « :اآلية هم النبِيون والصديقون والشهداء والصاحلون؛ حيث قال

إنه أراد صراط النبيني والصديقني والشهداء : ن املفسرينفقال اجلمهور م ؛م عليهمنعاملُ
   چژژڍڌڌڎڎڈڈ      ڇڇڍڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ :وانتزعوا ذلك من قوله تعاىل ،والصاحلني

وهـو املطلـوب يف آيـة     ،هؤالء على صراط مستقيم فاآلية تقتضي أنّ ،]٦٩: النساء[
 .)٢(»فال معىن لتعديد األقوال ؛إىل هذا يرجع ومجيع ما قيل ،احلمد

 :، قال]٢٧:البقرة[چ...ہ  ہ  ہ   ہچ  :وعند تفسري قوله تعاىل -٣
 :العهد هذا تعيني يف الناس واختلف « 

                                                
 ).١/٢٥٣(:اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).١/٢٣٠:(املرجع السابق ) ٢(



 

 ٧٠

 .ظهره نم استخرجهم حني آدم بين على اهللا أخذه الذي هو: فقيل 
 إياهم ويه طاعته، من به أمرهم مبا إياهم وأمره خلقه، إىل تعاىل اهللا وصية هو: وقيل
اهم اعم عنه ِسلْأَ على كتبه يف معصيته نمنبه العمل ترك :ذلك ونقضهم رسله، ة. 

 أقوال، مخسة فهذه .الكفار يف أا على يدل بعد وما قبل ما وظاهر: قلت، ... :وقيل
 .)١(»جيمعها الثاين والقول

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :وأحيانا جيزِم بقولٍ وينفي صحة غريه؛ كما يف تفسريه لقوله تعاىل -٤

 :؛ حيث قال]١٥٤: البقرة[ چپ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٻ  ٻ  پ  
 كذلك كان لو إذ ؛سيحيون أم معناه وليس تعاىل، اهللا قال كما أحياء والشهداء«
 .سيحيا دأح لُّكُ إذ ؛فرق غريهم وبني الشهداء بني يكن مل

 .)٢(»حيونسي أم ونرعشي واملؤمنون ،چڀ   ڀ  ٺ چ :تعاىل قوله هذا على ويدلّ

                                                
 ).١/٣٧٠:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٤٦٢:(السابق املرجع)  ٢(



 

 ٧١

 :، وفيه عشرة مطالبوجوه الترجيح عند اإلمام القرطيب :املبحث الثاين
 

 .الترجيح بالنظائر القرآنية :املطلب األول
؛ إذ ال أحـد أعلـم   )١(يعترب تفسري القرآن بالقرآن أحسن طُرقِ التفسري وأصحها

ة كثري يف تفسري ، واالستشهاد بالنظائر القرآنيسبحانه وتعاىل هنمY مبعىن كالم اهللا 
فهو يرجح بعض األقوال يف التفسري بناًء على شاهد آخر يف آية  -كما تقدم-القرطيب 

ن ذلك مثالًأخرى، وم: 
يف تفسريه لسورة الفاحتة رجح القرطيب أن سورة الفاحتة مكّية؛ حيث قال عنـد   -١

 :عرضه للخالف يف هذه املسألة
: هـم وغري ،...العالية وأبو ،وقتادة ،عباس ابن الفق ؟ مدنية أم يةمكِّ أهي ختلفواا «

 هـي : وغريهم ،والزهري ،يسار بن وعطاء ،وجماهد ،)٢(هريرة أبو وقال، يةمكِّ هي
ةمدني. 

 إبراهيم بن حممد بن نصر الليث أبو حكاه، باملدينة ونصفها ،مبكة نصفها نزل: ويقال
ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ:تعـاىل  لقولـه  ؛أصـح  لواألو ،)٣(تفسـريه  يف السمرقندي

 .)٤(»...مبكة كان الصالة ضرفَ أنّ خالف وال، بإمجاع يةمكِّ جرواحل ،]٨٧:احلجر[چۉ
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٢

 اليت اه اهللا-إمنا أكل من الشجرة  u آدمرجح القرطيب أنّ  ]٣٥: البقرة[ چې  ې 
 :بسبب نسيانه؛ حيث قال -تعاىل عنها

 :تعاىل قوله من اجلنة إسكانه قبل u آدم ةنبو العلماء بعض استنبط قد: قلت ...«
 اهللا علم نم عندهم ليس مبا املالئكةَ ئَبِني أنْ تعاىل اهللا فأمره ]٣٣: البقرة[چگ  گ  گچ
U.  

                                                
 ).٨٤(ص:دمة يف أصول التفسري، لشيخ اإلسالم ابن تيميةمق: انظر) ١(
عبد الرمحن بن صخر الدوسي اليماين ، أبو هريرة، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : هو  ) ٢(

 .هـ٥٧وأكثرهم حديثاً عنه، أسلم عام خيرب، الزم النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت مات، تويف سنة 
 ).٢٨٨/ ١٢: (،  ذيب التهذيب ) ٣٧٦/ ١: ( حلية األولياء: نظرا      

 ).١/٥٦:(حبر العلوم، للسمرقندي: انظر  )٣(
 ).١/١٧٧:(اجلامع ألحكام القرآن )٤(



 

 ٧٢

 .عيدالو نسيا أما املمكن نوم ا،يناس هالَكَأَ: وقيل
ٿ  ٹ   چ :فقـال  ،اوجزم احتم بذلك كتابه يف تعاىل اهللا إلخبار ؛الصحيح وهو: قلت

 .)١(»...،]١١٥: طه[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ :-ممتنا على بين إسرائيل- Yعند تفسريه لقول اهللا  -٣

 :أي چٹ  ٹچ  : قوله تعاىليف چٹچ :رجح القرطيب أن معىن، ]٥٠: البقرة[ چڤ  ڤ  ڦ 
 :؛ حيث قالإياه بدخولكم البحر فرقنا

 البحـر  فرقنا :أي ،مكاا يف الباء :وقيل ،الالم مبعىن فالباء ؛لكم :أي چٹچ ومعىن «
ـ  فصـار  يناملـاءَ  بني صاروا :أي ،إياه بدخولكم ـ بِ قرالفَ ـ  وهـذا  ،مهِ  ؛ىأولَ

ي٢(».]٦٣: الشعراء[چڤچ:نهبي(.  
ٺ  ٿ  چ:إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم حكايةً لدعاء -ه لقوله تعاىل ويف تفسري -٤

 :، يقول]١٢٨: البقرة[ چٿ   ٿ
 .ثان مفعولٌ چٿچ و .رناصي أي چٺ  ٿ  ٿ   ٿچ :تعاىل قوله «
 قولـه  ومنه ؛امجيع واألعمال اإلميان: املوضع هذا يف واإلسالم .والدوام التثبيت سأال 

 اإلميـان  إنّ:  قـال  ملن دليلٌ هذا ففي ،]١٩: آل عمـران [چ چ ڃ  ڃ  چ   چ چ :تعاىل
ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  چ:األخرى اآلية يف - تعاىل بقوله هذا وعضدوا ،دواح شيء واإلسالم

  .)٣(»]٣٦-٣٥:الذاريات[چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

                                                
   ).١/٤٥٦:(اجلامع ألحكام القرآن )١(
 ).٢/٩٠:(املرجع السابق )٢(
 ).٢/٣٩١:(املرجع السابق )٣(



 

 ٧٣

 
 .الترجيح بظاهر القرآن :املطلب الثاين

ن فسر اآلية ما يفسر اآلية مبا يظهر منها؛ بل ويرد على مكثريا  -رمحه اهللا-القرطيب  
ن األمثلـة  مبا خيالف ظاهرها، وال يرتضي خمالفة الظاهر إال لقرينة تدلّ على ذلك، وم

 :على ذلك
: البقرة[ چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ :عند تفسريه لقوله تعاىل -١

 :، يقول]٣٤
ـ  املالئكـة  نم كان هألن ؛صلاملت االستثناء على بصن چھ ھ چ :قوله «  قـول  ىعل

 ،وغريهـم  ،قتادة و ،املسيب ابن و ،جريج ابن و ،مسعود وابن ،عباس ابن :اجلمهور
  .)٣(».اآلية ظاهر وهو ،)٢(الطربي حهورج ،)١(ناحلس يبأ الشيخ اختيار وهو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ :-ممتنا على بين إسرائيل -وعند تفسري قوله تعاىل  -٢

األطفـال،  : ،رجح القرطيب أن معىن األبناء يف هذه اآليـة  ]٤٩: البقرة[چ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
 :وليس الكبار؛ حيث قال

ـ  )النسـاء ( باسم عنهم روعب ،البنات ويبقي األطفال حبذَي فكان فرعون..« ، لآبامل
 هـذا  ستدلّاو ،كذلك كانوا املّ أبناء واموس ؛جالالر :يعين چپ  ڀچ :طائفة وقالت
 .)٤(»األظهر هألن ّ؛أصح لواألو ،چ ڀچ :بقوله القائل

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ :Yويف تفسري قول اهللا   -٣

 :، يقول]٥٤: البقرة[ چڱ
 فمن ،هسفْن إنسان لِّكُ لُجع :املعاين أرباب بعض قال چڳ  ڳچ : تعاىل قال مث...«
 .ظلمه من برئ فقد مراده وخالف قطهأس

                                                
من نسل الصحايب اجلليل أيب موسى األشـعري،   ،األشعري علي بن إمساعيل بن إسحاق هو أبو احلسن  )١(

ـ ٣٢٤-٢٦٠: (وهو من األئمـة املـتكلمني اتهـدين    شاعرة،مؤسس مذهب األ تـاريخ  : انظـر  ).هـ
  ).١٥/٨٥(:، وسري أعالم النبالء)٣/٢٨٤:(، ووفيات األعيان)١/٨١:(، وامللل والنحل)١/٣٤٦:(بغداد

 ).١/٥٤٢(:جامع البيان :انظر )٢(
 ).١/٤٣٨:(كام القرآناجلامع ألح )٣(
 ).٢/٨٦:(املرجع السابق) ٤(



 

 ٧٤

 .)١(»الترتيل به نطق كما عبدوه احلقيقة على جلٌع ناه أنه والصحيح
ذكر بعـض   ]١٢٤: البقـرة [چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ :وعند تفسريه لقوله سبحانه -٤

 : األقوال يف معىن الكلمات ومن هو الذي أمتّ، مثّ قال
   .)٢(»القرآن ظاهر وهو ،u إبراهيم هو أمتّ فالذي القول هذا وعلى، ... «

ومقصـودها؛   ال يرتضي التأويل اخلارج عن ظاهر اآلية –رمحه اهللا –والقرطيب      
الواردة يف التفسري، إال أنه ال يقبل ما كـان   كان يستحسن بعض التأويالت فهو وإنْ

ٱ  ٻ  چ  :تعاىل يف تفسري قوله -منها خارجا عن ظاهر القرآن، كما ذَكَر عن بعضهِم 
 :البقرة[چٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹپ       ڀ  ڀ ڀڀٺٺٺ   ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ 

 : أنه قال -]٢٤٩
 إليهـا  واملائـل  منـه  والشارب بالنهر اهللا ههافشب للدنيا اهللا ضربه مثل اآلية هذه «

 رفـة غُ بيـده  غترفوامل فيها، والزاهد عنها باملنحرف هبِرلش والتارك منها، واملستكثر
  .)٣(»خمتلفة اهللا عند الثالثة وأحوال احلاجة، قدر منها باآلخذ

 التأويل يف التحريف نم فيه ما لوال ؛هذا أحسن ما :قلت «: مث تعقّبه القرطيب بقوله
  .)٤(».الظاهر عن واخلروج

                                                
 ).٢/١١٠:(اجلامع ألحكام القرآن) ١( 
 ).٣٥٢-٢/٣٥٠:(رجع السابقامل  )٢( 
  ).٣/٢٥١:(املرجع السابق )٤(،)٣( 
 



 

 ٧٥

 
 .)١(قالترجيح بالسيا :املطلب الثالث

وردت فيه اآلية أثر بالغٌ على تفسريها، وقد  الذي للسياق أنّ خيفى على ذي لٌب ال 
راعى القرطيب هذا األمر، فاحتكم إىل السياق عند ترجيحه ألحد املعاين الـواردة يف  

 :مايلي ومن األمثلة على ذلك بعض املواضع،
 :]٢٩: البقرة[چ...                    چ :عند تفسريه لقوله تعاىل-١
 .االعتبار چ                    چ  :تعاىل قوله معىن يف لصحيحا « 

بعده وما قبله ما عليه لُّيد نم صبِن العإىل واالسـتواء  واخللق واإلماتة اإلحياء: رب 
 ض،رألوا السموات وخلق وخلقكم إحيائكم على قدر الذي :أي وتسويتها، السماء

 .)٢(».....اإلعادة على القدرة منه تبعد ال
  ]١٤٠:البقرة[چ                      چ: ويف تفسري قوله تعاىل -٢

 -عليهم السالم–رجح القرطيب أنّ الشهادة املرادة يف هذه اآلية هي العلم بأنّ األنبياء 
 على كانوا األنبياء بأنّ مهملْع يريد چ      چ « :كانوا على اإلسالم؛ حيث قال

ـ  ولواأل قتـادة،  قاله ،r حممد صفة نم كتموه ما: وقيل .اإلسالم أشببسـياق  ه 
 .)٣(»اآلية

: النسـاء [ چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻچ  :وعند تفسريه لقوله سبحانه -٣

        چ،مكة مشركي :أي چڱ  ڱ چ: لقوله ،املؤمنني يف هي :احلسن قال « :يقول، ]٧٧

 .املخالفة على ال املخافة نم البشر عليه عبِطُ ما على فهي چڱ   ں
 وصف هو: وقيل .وههرِكَ ضرِفُ افلم ،القتال رضِفَ قبل أسلموا قوم هم :يالسد قال 

 .اهللا نم املوت خيشون كما املشركني نم القتل خيشون :واملعىن للمنافقني،
 .اعتقادهم ويف عندهم أي چں   ڻ  ڻ چ
 :نساءال[ چٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھچ  :لقوله ،اآلية بسياق هبأش وهذا: قلت 

                                                
بالبـاء  (ويطلق على سابق الكالم سـباق ، حقه على معناهوال، داللة سابق الكالم: ملراد بداللة السياقا)  ١(

 ).١/١٢٥:(قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر. وعلى الحقه حلاق، )تحتيةاملوحدة ال
 ).١/٣٧٨:(اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
   ).٤٢٥-٢/٤٢٤:(املرجع السابق )٣(



 

 ٧٦

 .)١(»الفعل إال يهايل وال هال، :أي ]٧٧
 :، قال]٤٧: احلجر[ چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ  :وعند تفسري قوله تعاىل -٤
ـ  فيشـربون  ،عينان هلم عرضت ةَاجلن ةاجلن أهلُ لُدخي ما لأو :عباس ابن قال « نم 

 فيغتسلون األخرى العني لوندخي مث ،لٍّغ نم قلوم يف ما اهللا بذهفي ؛العينني إحدى
ـ  عن وحنوه ،النعيم نضرة عليهم يوجتر ،وجوههم وتصفو ألوام قشرِفت فيها  يعل
t ما يعين والصحابة، يوعل وعمر بكر أيب يف نزلت :احلسني بن يعل وقال .)٢(عنه 
 .)٣(»اآلية سياق عليه يدل ؛أظهر لاألو والقول .لّالغ من اجلاهلية يف بينهم كان

كما فعل يف تفسـري   يرد بعض التأويالت اليت ختالف سياق اآلية؛ -أحيانا  -والقرطيب  -٥
ـبحانه قوله   :البقـرة [ چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  :س

 نـوا علت وإنْ أي ،املؤمنني من الكافرين ونيتولّ الذين يف نزلت إا: قيل وقد...«: قال ،]٢٨٤
 ،الواقـدي  قالـه  ،اهللا به حياسبكم وهارِست أو الكفار والية من املؤمنون أيها أنفسكم يف ما

 - چ          ی  ی  ی  ی      چ  :)عمـران  آل( يف تعاىل بقوله واواستدلُّ، )٤(ومقاتل
قبله ما عليه يدلّ ،]٢٩ :آل عمران[چ    چ - الكفار والية نم ۋ  ۅ   ۈ  ٷ  ۋ چ  :قولـه  نم

 .)٥(»...،يقتضيه ال اآلية سياق نّأل ؛دعب فيه وهذا: قلت ]٢٨ :آل عمران[چ ۅ  ۉ  ۉ

                                                
 ).٤٦٣-٦/٤٦٢:(اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 ).٢٨١(ص:، وأسباب الرتول للواحدي)٢/١٧٦:(تفسري عبدالرزاق: انظر هذا األثر يف  )٢(
وقـول علـي بـن احلسـني أخرجـه ابـن أيب حـامت يف        ). ١٢/٢١٩:(ألحكـام القـرآن   اجلامع ) ٣(

  ).٢٨١(ص:لواحدي يف أسباب الرتول، وا)٧/٢٢٦٧:(التفسري
 ).١/٢٧١:(معامل الترتيل:انظر  )٤(
  ).٣/٤٢٣:(اجلامع ألحكام القرآن ) ٥(



 

 ٧٧

 .الترجيح بالقراءات :املطلب الرابع
 القرطيب دمالترجيح يف التفسري  -اعت هجمن أوبالقراءات، وجعـل   -ض الترجيح

علـى سـبيل    - ذلـك  نومبعض القراءات حجة له على ما ذهب إليه من ترجيح، 
  :مايلي -املثال

، ]٢: الفاحتـة [چپ  پ  پ  پچ :-يف سورة الفاحتـة -عند تفسريه لقول اهللا تعاىل  -١
أنْ ذَكَر أقـوال   ؛ فبعد)١()مالك(و) ملك(رجح القرطيب بني معىن القراءتني املتواترتني 

من املعىن مـا  ) لكم(العلماء يف التفريق بني معىن القراءتني، مال إىل أنّ يف القراءة بـ
 : ؛ فقال)مالك(ليس يف القراءة بـ

فلقارئه عشر  ،فيه زيادة حرف ألنّ ؛أبلغ )امالكً( بعضهم على أنّ وقد احتج :قلت « 
 ).ملك(حسنات زيادة عمن قرأ 

ـ  )كلم(ـوقد ثبتت القراءة ب ،هذا نظر إىل الصيغة ال إىل املعىن :قلت ن وفيه م
 .)٢(»واهللا أعلم، نالى ما بيع )مالك(املعىن ما ليس يف 

 :البقـرة [چ                      چ : تفسريه لقوله تعـاىل  ذكره عند ما -٢

وأنّ قراءة اجلماعة بغري ألف، من الزلَّة وهي  ،)٣(قراءتني چ چحيث بين أنّ يف  ،]٣٦
 عـة اجلما قراءة أنّ إال ،مبعىن القراءتان تكون هذا وعلى :قلت...«:اخلطيئة، مث قال

ھ  ھ  ے  ے  ۓ     چ :تعاىل قوله هذا على ودلّ، فزلّ تهلْأزلَ :نهم يقال، املعىن يف نكَمأَ

 إدخاهلما هي إمنا والوسوسة ،]٢٠ :األعراف[چڭ   ۇ  ۇچ :وقوله ،]١٥٥: عمران آل[چۓ
 إمنـا ؛ مكـان  إىل مكان نم دحأَ زوالِ على درةٌقُ للشيطان وليس ،باملعصية الزلل يف

ـ  زوالـه  إىل اسبب ذلك فيكون الزلل، يف إدخاله على هقدرت مكـان  إىل مكـان  نم 
 .)٤(»هبِنذَبِ

 :، قال]٨٥: اإلسراء[ چی               چ  :ويف تفسري قوله تعاىل -٣

                                                
: انظر). ملك(لباقون حبذفها ، وقرأ ا)مالك(قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بإثبات األلف  )١(

 ).١٩:(، والتيسري)١١٠:(السبعة
 )٢١٨-١/٢١٦:(اجلامع ألحكام القرآن )٢(
: انظـر .  بدون ألف وتشديد الـالم ) فأزلّهما:(باأللف وختفيف الالم، وقرأ اجلمهور) فأَزالَهما:(قرأ محزة) ٣(

 ).٧٣:(، والتيسري)١٥٣:(السبعة
 ).١/٤٦٣:(اجلامع ألحكام القرآن) ٤(



 

 ٧٨

: رقةٌف فقالت ،بذلك بوطخ فيمن فلاختچی               چ : تعاىل قوله «
 .فقط السائلون

 .جبملتهم هودالي املراد: قوم وقال
 .)١(r النيب عن ورواها ،)واوتأُ وما:(مسعود ابن قراءة هي هذا وعلى

   چ  اجلمهـور  قـراءة  وعليـه  ،الصـحيح  وهو ؛هلُّكُ مالعالَ املراد :رقةٌف وقالت

 . )٢(».چ 
 ]٨ :صـافات ال[ چچ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ چ :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٤

  :قراءتني چڄچ يف ذكر أنّ
قـراءة محـزة   : قراءة اجلمهور، وهي بسكون السني وختفيف امليم، والثانيـة : اُألوىل

 :، مث قال)٣(موحفص عن عاصم، وهي بتشديد السني واملي
 ،الصحيح املعىن وهو ،يستمعون كانوا وإنْ مساعهم األوىل القراءة على فينتفي...« 

ويعض٢١٢: الشعراء[چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ :تعاىل قوله هد[. 
 كـانوا  :جماهـد  قـال ، مساع أو استماع منهم يقع أنْ األخرية القراءة على وينتفي
يتسمال ولكن ونع يس٤(»ونمع( . 

                                                
 ).٥/٣٤:(الدر املصون، للسمني احلليب: انظر. وهي قراءة شاذّة؛ رويت عن عبداهللا بن مسعود واألعمش )١(
 ). ١٣/١٦٨:(اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
 ).١٨٦(ص:، والتيسري)٥٤٧(ص:السبعة:انظر. وهي قراءة الكسائي أيضا )٣(
 ).١٢-١٨/١١:(اجلامع ألحكام القرآن) ٤(



 

 ٧٩

 
 .الترجيح باحلديث النبوي :املطلب اخلامس

 
ةسن  النيبr نه، وتدلّ عليهر القرآن، وتبيأنّ و. تفس منهاال شك الترجيح مبا صح ن م

 .التفسرياألوجه املعتربة يف 
؛ وموافر ن األمثلة على ذلكوللترجيح باحلديث النبوي يف تفسري القرطيب نصيب: 

: مبعىن  ]٢:البقرة[ چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پچ :يف قوله تعاىل) ذلك(رجح القرطيب أنّ  -١
هـذا    چٻ  ٻچ :وقـال معمـر   « :هذا، واستدلّ هلذا الترجيح حبديث؛ حيث قال

 ميف حـديث أُ - r ومنـه قولـه   ،)ذلك( :مبعىن )ذاه(وقد جاء  :قلت ...القرآن
 .)٣(»ذلك البحر :أي؛ )٢( ))هذا البحر ثَبجون بكَري:(()١(حرام

حيـث   ؛]٣٠: البقرة[چٿ   ٿ  ٿچ :ما ذكره يف معىن تسبيح املالئكة يف قوله تعاىل -٢ 
: عبـاس  وابـن  مسـعود  ابن فقال املالئكة، تسبيح يف التأويل أهل واختلف «: قال

 :أي] ١٤٣: الصـافات [چڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀچ :تعـاىل  اهللا قـول  نهوم صالم، تسبيحهم
 .نياملصلّ

 على اهللا، سبحان: تسبيحهم: قتادة وقال ... ر،كْبالذِّ الصوت رفع تسبيحهم: وقيل 
عرف٤(ذر أبو رواه ملا ؛الصحيح وهو اللغة، يف ه( t ّاهللا رسول أن r  ـ سلَئ :أي 

                                                
 وزوجـة ، مالك بن أنس صحابية، خالة األنصارية، اريةالنج زيد بن خالد بن حانلْم بنت امرح مأُهي )  ١(

 مـع  ختـرج  كانتو ، النساء ةيلْع نم كانت،  ميصاءالغ: وقيل ، اءصيمالر وامسها .الصامت بن عبادة
الغزقُ فتح وحضرت ،الوقائع وتشهد ،اةبأسـد  : انظـر . هـ٢٧ ماتت سنةف بغلتها عن فسقطت صر

 ).٢/٣١٦:(، وسري أعالم النبالء)٢/١٨٩:(، واإلصابة)٣/٦٥:(الغابة
، ومسلم )٣/٢٣٢(:والنساء الدعاء باجلهاد والشهادة للرجال:باب: البخاري يف صحيحه، كتاب أخرجه ) ٢(

 ثـاء ب- الثـبج  ):ثَبج البحر(ومعىن ). ٣/١٢٧:(يف البحر فضل الغزو:اإلمارة، باب:يف صحيحه، كتاب
فـتح البـاري بشـرح صـحيح     : انظر .وسطه وأ ظهره وهو -جيم مث مفتوحتني موحدة باء مث مثلثة

 ).٧/٥٨:(، وشرح النووي على صحيح مسلم)١/٩٢:(البخاري
 ).٢٤٣-١/٢٤٢(:اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
، rأصحاب حممــد   اِءبجن ن، أحد السابقني األولني مجندب بن جنادة الغفَارِيهو الصحايب اجلليل )  ٤(

ـ ٣٢ ، وأنس بن مالك، مات سنةروى عنه ابن عباس ، )٢/٤٦(:سـري أعـالم النـبالء   :انظـر . هـ
 ).٤/٦٣(:واإلصابة



 

 ٨٠

 اهللا سـبحان  ،لعبـاده  أو، ملالئكتـه  اهللا اصـطفى  مـا (( : قـال  أفضل؟ الكالم
  .)٢(».)١())وحبمده

رجح القرطيب أنّ  ]١٢٥: البقـرة [ چۉ  ې  ې  ې   ېچ :وعند تفسريه لقوله سبحانه - ٣
ن مقام إبراهيم املراد مu  الذي اليوم الناس تعرفههو املكان الذي عنـده  ونصلُّي 
 :؛ حيث قالالقدوم طواف ركعيت

 اليـوم  الناس تعرفه الذي رجاحلَ أنه :هاأصح أقوال، على املقام تعيني يف واختلف «
 ...القدوم طواف ركعيت عنده يصلون الذي
 الركن استلم البيت رأى ملا r النيب أنّ(( الطويل جابر حديث نم مسلم صحيح ويف

فرومشى ا،ثالثً لَم فصـلى  چې  ې  ې   ې  ۉچ :فقرأ إبراهيم مقام إىل تقدم مث ا،أربع 
 .»)٣()) چٱ  ٻ  ٻچ  و  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ـب فيهما قرأ ركعتني
 :-بعد أن ذكر جمموعة من األقوال يف تعيني املقام-مث قال 

.)٤(»الصـحيح  يف ثبـت  ما حسب ،األول القول :املقام يف والصحيح: لتق...«

                                                
فضـل سـبحان اهللا   :الـذكر والـدعاء والتوبـة، بـاب    :احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب)  ١(

 ).٨/٨٥:(وحبمده
 ).١/٤١٣:(ألحكام القرآن اجلامع)  ٢(
 ).٤/٣٩:(rحجة النيب : احلج، باب: حيح مسلم، كتابص  )٣(
 ).٢/٣٧٥:(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(



 

 ٨١

 
 .الترجيح بأسباب الرتول :املطلب السادس
 بني األقوال يف التفسـري ن القواعد املعتربة يف الترجيح مفسرين أنّ استقر لدى عامة امل

علـى مـا لـيس     قدمده سبب الرتول مالذي يؤيالترجيح بأسباب الرتول، فالقول 
، قد رجح القرطيب بني بعض األقوال معلّلًا هذا الترجيح بسبب الـرتول و، )١(كذلك

 :ومن األمثلة على ذلك
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ : تعاىلعند تفسريه لقول اهللا -١

، رجح أنّ املخاطبني ذه اآلية هم يهـود  ]٨٥: البقـرة [چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ ڄ   ڃ
 :سبب الرتول؛ فقال -هلذا الترجيح-املدينة، وليس أسالفهم، معتمدا 

» نيهِوهذه اآلية خطاب للمواج، حتملُال ي نزلت يف بين قينقاع  ؛ه إىل األسالفرد
وكانت بنو قينقاع أعداء قريظة، وكانت األوس حلفاء ن اليهودوقريظة والنضري م ،

والنضري واألوس واخلزرج إخوان، وقريظـة   ،بين قينقاع، واخلزرج حلفاء بين قريظة
سـاراهم،  ا إخوان، مث افترقوا فكانوا يقتتلون، مث يرتفع احلرب فيفدون أُوالنضري أيض

فعيره٢( »...چڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ :اهللا بذلك فقال م(. 
 چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ  :قولــه تعــاىلعنــد تفســريه لو -٢

: -مستدلا لذلك–، رجح أن املُحصر يف اآلية هو املرض، ال العدو، مث قال ]١٩٦:البقرة[
  ...:،اآلية هذه نزول سبب قلناه ما على يدلّ ومما...«

 :فقـال  وجهـه  علـى  يتساقط هلُموقَ رآه r اهللا رسول أنّ :عجرة نب كعب عن
 أـم  هلم نبيي ومل باحلديبية، وهو قحلي أن فأمره، نعم :قال ،))؟كهوام أيؤذيك((

يا ونلُّح اهللا فأنزل ،مكة يدخلوا أن طمع على وهم اهللا رسول فأمره ،ديةالف r ْأن 
يمطع ٣(اقًفر(بني أيام ثالثة يصوم أو ،شاة يهدي أو ،مساكني ةست )ومل:(فقوله، ...)٤ 

                                                
 ).١/٢٤١(:قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر) ١(
 ).٢/٢٣٨:(ألحكام القرآن اجلامع)  ٢(
 نصـف : والقسط: طأقسا: وقيل ا،دم عشر اثنا يوه ،الًطْر رشع ةَتس عسي مكيال): بالتحريك( قرالفَ )١(

  .)٣/٣٧:(األثري بنال نهايةال: انظر   . رطالً وعشرون مائة): بالسكون( قروالفَ .صاع
: البقرة[چ             ې ې چ:باب، احلج :كتاب، يف صحيحه البخاريأخرجه )  ٤(

جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به  :باب، احلج :كتاب، يف صحيحه ومسلم، )٥/١١٥٧(:]١٩٦



 

 ٨٢

 افإذً ،هلم العدو رِصح نم يقني على كانوا ما أم على يدلُّ )ا ونلُّحي أم هلم يبني
 .)١(»أعلم واهللا ،واملرض لألذى احللق :للفدية املوجب

: البقـرة [چ یی  ی  ی                        چ  :وعند تفسري قوله تعاىل -٣

 :، قال]٢٢٤
ـ ت أال على حلفتم إذا عىنامل: )٢(القتيب ]وقال[« والُص  وال مكُأرحـام  وال قواتتصـد 
تذلك أشباه وعلى ،حواصل البِ أبواب نماليمني روافكفِّ ر.  
  .)٣( »...نبينه ما على الرتول سبب عليه يدلّ الذي وهو بيناه ملا حسن وهذا: قلت 

: النساء[چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀ چ:Uه لقول اهللا وعند تفسري -٤

 :، يقول]٢٤
 .نهتدع انقضت إذا حاللٌ مكُلَ نفه :أي چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ «

 عـن  r النيب أصحابِ جِرحت بسبب نزلت اآلية أنّ يف صريح صحيح نص وهذا
 .)٤( »چٻ  پ  پ  پپ چ :جوام يف تعاىل هللا فأنزل ،األزواجِ ذوات اتياملسبِ ئوطْ

 
 

                                                                                              
 ).٢/٨٥٩(:أذى

 ).٣٨٣-٢/٣٨٢:(اجلامع ألحكام القرآن) ٣(
 ).١/١٤:(القرآن يف تفسري غريب)  ٢(
 ).٤/١٤:(اجلامع ألحكام القرآن) ٥(
 ).٦/٢٠١:(املرجع السابق) ٦(



 

 ٨٣

 
 .الترجيح بأقوال السلف :املطلب السابع

أقوال سلف األمة من الصـحابة والتـابعني هلـم     فق عليه عند العلماء أنمن املت
القرون الثالثة األوىل  من ،بإحسان، وأئمة األمة املشهود هلم باإلمامة يف العلم والدين

من وجوه الترجيح املعتمدة عند علماء األمة، وهي  ،قول غريهم علىمقدمة  ،املفضلة
 .)١(قرروا أن تفسري السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم إذْ

، فهو يجِلّ أقواهلم، yوأولُهم الصحابة والقرطيب يرجح أحيانا بأقوال السلف، 
 . وال يقدم قول غريهم، إذا وجِد لصحايب رأيٌ  يف اآلية

رجح ، ]٤٢:البقرة[ چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  :تعاىل قوله ففي تفسري-١
ال تبدلوا ما عندكم من احلق يف : أي چگ  گ  گ  گچ :القرطيب أنّ معىن قوله تعاىل
 : الكتاب وتغريوه؛ حيث قال

  :وغريه عباس ابن عن رويف چگ  گ  چ:بقوله املراد يف التأويل أهل واختلف «
 .والتبديل التغيري وهو ،بالباطل الكتاب يف احلق نم عندكم ما ختلطوا ال

 ،حق ببعثه فإقرارهم .غرينا إىل ولكن ؛مبعوث حممد :اليهود قالت :العالية أبو وقال
 .باطل إليهم بعث أنه وجحدهم

 r حممد ذكر نم فيها بدلوا ما :والباطل ،التوراة :باحلق املراد :)٢(زيد ابن وقال
 .وغريه
 ...،قتادة وقالهباإلسالم،  والنصرانية اليهودية ختلطوا ال: اهدجم وقال
 .)٣(»األقوال مجيع فيه فيدخل عام ألنه ؛أصوب عباس ابن وقول: قلت

 :فـاطر [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  :تفسري قوله تعـاىل  عندو -٢

 :قال ،]٤٥
 .نوبالذ من :يعين،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :تعاىل قوله«

                                                
 ).١/٢٧١: (عند املفسرينقواعد الترجيح : انظر )١(
قال عنه احلافظ يف  وابن املنكدر،، روى عن أبيه هو عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي موالهم املدين)  ٢(

، )٣٤٠(تقريب التهذيب البن حجر ص: انظرهـ، ١٨٢تويف سنة ، )ضعيف من الثامنة(:التقريب
  .)١/٢٧١:(وطبقات املفسرين للداودي

 ).٢/٢١:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٣(



 

 ٨٤

 قـال  .جرود دب ممـا  احليوان مجيع يريد: مسعود ابن قال چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀچ 
 نـس واإل اجلن يريد چڀ  ڀچ : الكليب وقال، u نوح زمن ذلك فعل وقد: قتادة
 .بالعقل فانمكلّ ألما غريمها، دون
 دون وحـدهم  الناس هنا بالدابة أراد: الفضل بن واحلسني خفشواأل جرير ابن وقال

 .)١(»كبري صحايب عن هألن ؛أظهر لواألو: قلت .ريهمغ
 .نصيب يف ترجيحات القرطيب يف تفسريه ولكالم التابعني

رجح القرطيب يف ، ]٥٣: البقرة[ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ  :ففي تفسري قوله تعاىل -٣
 ،چۇچ يف فلواخت « :؛ فقالوالباطل احلق بني افرقً :أنّ معناه جماهد قولَ چۇچ معىن
 هذا: اسالنح قال .الفرقان r اوحممد التوراة موسى آتينا املعىن: وقطرب اءالفر فقال
 هـذا  وعلى ،مثله يءالش على املعطوف فإنّ :اإلعراب اأم ؛واملعىن اإلعراب أٌ يفخط

 .خالفه يءالش على املعطوف يكون القول
٤٨: األنبياء[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :تعاىل قال فقد :املعىن اوأم[. 
 ...اتأكيد امسنيب ذكره أعيد الكتاب هو الفرقان يكون: الزجاج إسحاق أبو قال

 علمـه  الـذي  :أي ؛والباطـل  احلق بني افرقً :جماهد قول هذا يف قيل ما وأحسن
 .)٢(»...إياه
 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ چ  :-حكايةً حلـال املشـركني  –ويف تفسري قوله تعاىل  -٤

 فهـو  ،اهللا عبـادة  يف الشـيطان  أشركوا :احلسن وقال.. .« :يقول، ]١٥٨: الصافات[
ۀ  ۀ  ہ  چ :تعـاىل  قوله دليله ،نسحأَ هذا يف نِساحلَ قولُ :قلت .جعلوه الذي النسب

 .)٣(».العبادة يف :أي ،]٩٨: الشعراء[چہ

                                                
  ).١٧/٤٤:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(
 ).١٠٨-٢/١٠٦:(املرجع السابق) ٢(
   .)١١١-١٨/١١٠:(السابق املرجع) ٣(



 

 ٨٥

 
 .يف كالم العرب الًالترجيح بداللة األصل املعترب أو :املطلب الثامن

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  چ  :وصف القرآن الكرمييقول اهللا تعاىل يف  

فرتول القرآن الكرمي بلسان  .]١٩٥ – ١٩٢: الشعراء[ چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ     ۀ 
على كلّ م ر معاين هذا الكتاب أنْالعرب يوجِبلمٍ بأصول اللغة  ن يفسيكون على ع

ذين نزل القرآن بلغتهم، وعلى أسـاليبهم  العربية وأساليب التخاطب ا عند أهلها، ال
 .يف اخلطاب ا

وقد اعتمد القرطيب على هذا الوجه من أوجومن ذلك ما يليالترجيح يف التفسري،  ه :
 :محل الكالم على عمومه -١
 :؛ يقول]٦: الفاحتـة [ چٹ   ٹ  ٹچ :-يف سورة الفاحتة - Uفعند تفسريه لقول اهللا  -
 .)١(»والعموم أوىل ،وهذا خاص ،)طريق احلج: (چٹ  ٹچ :وقال الفضيل بن عياض«
 املـراد  يف واختلـف  « :قال ]٣ :البقرة[چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  :قوله ويف تفسري -

 نّأل ؛الصـحيح  وهـو  ،معا والنوافل الفرائض: وقيل .الفرائض: فقيل هنا، بالصالة
 .   )٢(»ما يأيت يقتواملُ ،عام اللفظ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  چ  :تعـاىل وعند تفسـريه لقولـه    -

 فـذكر  ،نزلـت  وفيمن اآلية ذه املراد يف الناس واختلف « :، قال]١١٤ :البقرة[چڇ
 عبـاس  ابن وقال .املقدس بيت أخرب كان هألن نصر، خبت يف نزلت أا املفسرون

 ،r والنيب صلنيامل منعوا إذ املشركني يف نزلت: وقيل...النصارى، يف نزلت :وغريه
 إىل مسـجد  كل من منع من املراد: وقيل .احلديبية عام احلرام املسجد عن وصدوهم

 بـبعض  فتخصيصها ،اجلمع بصيغة ورد عام اللفظ نأل ؛الصحيح وهو القيامة، يوم
 .)٣(»أعلم تعاىل واهللا ،ضعيف األشخاص وبعض املساجد

 ،]١٢١: البقرة[ چڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ ڄ چ :ويف حتديد من هم املقصودون بقوله تعاىل - 

                                                
 ).١/٢٢٧:(اجلامع ألحكام القرآن )١(
  ).١/٢٦١:(املرجع السابق) ٢(
  ).٢/٧٧:(اجلامع ألحكام القرآن) ٣(



 

 ٨٦

وبالقرآن، سواًء   r، يعم كُلَّ من آمن بالرسول چڄ  ڄ   ڃچ  :رجح أنّ قوله تعاىل
 :  من اليهود أو من غريهم؛ حيث قال

 هـذا  على والكتاب ،r النيب أصحاب هم: قتادة قال  چڄ  ڄ   ڃچ: تعاىل قوله «
 هـذا  علـى  والكتاب .إسرائيل بين نم أسلم نم مه: زيد ابن وقال .القرآن التأويل
 .)١(»تعم واآلية التوراة،: التأويل

 :محل الكالم على احلقيقة -٢ 
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  :تعـاىل  في تفسري قولهف -

 فمـن  ،هنفس إنسان كلِّ لَجع بأنّ: لبعض الناس ذَكَر قوالً ]٥٤ :البقرة[ چڱ  ڱ  ڱ
 والصحيح «: ، مث قال معقّبا على هذا القولظلمه من برئ فقد همراد وخالف أسقطه

 مث نقل قوالً. )٢(»هللا واحلمد ،الترتيل به نطق كما ،عبدوه احلقيقة على لٌجع هنا أنه
 بالطاعات تذليل النفس :وأنّ هذا القتل للنفس معناه ،چڱ  ڱچ  :تعاىل قوله يف تأويل

 لٌتقَ أنه والصحيح «: يرتضِ هذا القول، فعقّب عليه بقوله، ومل الشهوات عن هاوكفّ
  .)٣(»هنا احلقيقة على

 چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :-ممتنا على بين إسرائيل  -ويف تفسري قوله سبحانه  -

 مـن  مناكمعلّ ،]٥٦: البقرة[ چۈ  ۈ   ٷ  ۋ چ بعضهم وقال «:، نجِده يقول]٥٦: البقرة[
 .)٤(»...عقوبة موت وكان ،احلقيقة األصل نّأل ؛أصح لواألو: قلت .جهلكم بعد

 
 :محل الكالم على ترتيبه -٣

، نقل عن بعضهم أنـه  ]٤: النساء[چ ٹ   ۀ  ۀ  ہچ  :أنه يف تفسري قوله تعاىل: ومن ذلك
 يضربوا أنْ فأمروا بأخرى، امرأة يتزوجون كانوا الذين املتشاغرون باآلية املراد أنّ قال

 :، مث تعقّبه القرطيب بقولهاملهور
» قـال  ألنه املراد، فهم لألزواج جبملتها وهي واحدة الضمائر فإن أظهر، لواألو: 

                                                
  ).٢/٣٤٧:(املرجع السابق )١(
 ).١/٤٠١:(املرجع السابق )٢(
 ).١/٤٠١:(املرجع السابق )٤(

 

 ).٢/١١٠:(املرجع السابق)  ٤(



 

 ٨٧

ـ  وذلك .چٹ   ۀ  ۀ  ہچ :قوله إىل ]٣: النساء[ چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ  تناسـق  بيوجِ
 .)١(»راآلخ هو فيها لاألو يكون وأن الضمائر

 :إعادة الضمري إىل أقرب مذكور -٤
  - ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  :تعـاىل  قولهعند تفسري  :مثالً ن ذلكوم

رجح القرطيب أنّ الوصية اليت وصـى ـا   ، ]١٣٢: البقـرة [ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ
 :حيث قال أمرهم باإلسالم؛ بنِيه هي uإبراهيم 

: البقرة[ چٹ  ٹ  ۀ  چ :قوله هي يتال بالكلمة: وقيل ،ةلّبامل أي چہ  ہ    ہچ :تعاىل قوله «

 .)٢(»مناأسل قولوا أي ،مذكور أقرب ألنه ؛أصوب وهو ،]١٣١
 :، قال]٤٥ :املائدة[ چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ :Yويف تفسري قول اهللا  -
 فهو فعفا بالقصاص قتصد أي ،وجوابه شرط چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ :تعاىل قوله «

ـ  فـال  للجارح كفارةٌ هو :وقيل .املتصدق لذلك أي ،له كفارة يف جبنايتـه  ذُيؤاخ 
وعلى... ،رةاآلخ الصحابة أكثر لاألو عبـاس  ابـن  عن الثاين وروي ،بعدهم نوم 

 .)٣( »)نم:(وهو ،ورٍذكُم إىل يرجع فيه العائد نّأل ؛أظهر لواألو ،...وجماهد

                                                
  ).٦/٤٤:(اجلامع ألحكام القرآن)١(
 ).٢/٤٠٨:(املرجع السابق) ٢(
  ).٤٧٤-٨/٤٧٣:(، وأخرج هذه األقوال الطربي يف تفسريه)٨/٣٣:(املرجع السابق )٣(



 

 ٨٨

 
 .الترجيح بداللة تصريف الكلمة واشتقاقاا :املطلب التاسع

، يعطي دليلًا على صحة بعض املعاين، وأصل اشتقاقها، تصريف الكلمةالنظر يف 
من  وقد جعل العلماء هذا وجها، لتايل ترجيح بعض األقوال على بعضوبا، أو ضعفها

 . )١(أوجه الترجيح
 :وهلذا الوجه من أوجه الترجيح حظٌّ من ترجيحات القرطيب؛ ومن األمثلة لذلك

 :، تعرض الشتقاق االسم، فقالأول سورة الفاحتةيف تفسريه للبسملة يف  -١
ـ  نم قشتم هو :البصريون فقال ،وجهني على االسم تقاقشا يف اختلفوا «   السمو 

 يسمو االسم ألنّ :وقيل، به املرتفع مبرتلة صاحبه ألنّ ؛اسم :فقيل ،فعةوالر ولُالع وهو
 .غريه عن فريفعه باملسمى

 ،والفعـل  احلـرف  :الكـالم  يمسق على تهبقو عال هألن ؛اامس سماال يمس إمنا :وقيل
 .أقوال ثالثة فهذه ؛اامس يمس عليهما هولُفلع ،األصل هألن باإلمجاع منهما أقوى واالسم
 لـه،  وضع ملن عالمة االسم ألنّ ؛العالمة وهي ةمالِس نم مشتق إنه: الكوفيون وقال

 .)وسم( هذا على اسم فأصل
 انيرد والتصغري واجلمع ،أمساء اجلمع ويف يمس التصغري يف يقال هألن ؛أصح لوواأل

 .)٢(»أوسام وال وسيم :يقال فال أصوهلا، إىل األشياء
) الرمحة(مشتق من ) الرمحن(اسم  رجح القرطيب أنّ -أيضا  -ويف تفسري البسملة  -٢

سم جلهلهم باهللا تعاىل، وليس وأنّ العرب إمنا أنكرت ذلك اال، U اليت هي  صفة اهللا
   :؛ فقال)الرمحن(جلهلهم باسم 

 مـن  ألنـه  ؛له قااشتق ال: بعضهم فقال ،)الرمحن( امسه اشتقاق يف اأيض واختلفوا «
الرمحن مشـتق مـن    ن الناس إىل أنّم وذهب مجهور.. .سبحانه، به املختصة األمساء
ى وال ثنفلذلك ال ي؛ الذي ال نظري له فيهاذو الرمحة  :ومعناه ،على املبالغة مبين ،الرمحة

جمع كما يثىن الرحيم وجيمعي. 
عـن   ،جـه الترمـذي وصـححه   ما خر ومما يدل على االشتقاق :قال ابن احلصار 

                                                
 ). ٢/٥١١:(عند املفسرين قواعد الترجيح: انظر) ١(
  ).١/١٥٦:(اجلامع ألحكام القرآن) ٢(



 

 ٨٩

أنـا  : Uقـال اهللا  (( :يقول rأنه مسع رسول اهللا  ،)١(t عبدالرمحن بن عوف
قطعهـا   نوم ،هتلْها وصلَوص نفم ،امسي منِا م وشققت هلا امسالرح خلقت ،الرمحن

٢()).هقطعت( ،فال معىن للمخالفة والشقاق ،يف االشتقاق وهذا نص«)٣(. 
 ):آدم(، قال عن اشتقاق اسم ]٣١ :البقرة[چڦ ڦ ڄ  ڄچ :تعاىل قولهويف تفسري  -٣
  » ...واختمشتق هو :فقيل ،اشتقاقه يف فل أَ نمدموجههـا  وهو وأدميها األرض ة، 
 :قلت...ةرمالس وهي ةمداَأل نم مشتق إنه: وقيل، عباس ابن قال منه، قلخ مبا يمفس

 .)٤(»األرض أدمي نم مشتق أنه الصحيح

 ]١٧٣: البقرة[چ ...ڳ ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻچ :تفسري قوله تعاىليف  -٤

 :حيث قال ؛عليهم چڱ    ں چ املسلمني على :أي چ ڱ    ڱ چ عىنمرجح أنّ 
ڱ     چ ،املسلمني على چ ڱ    ڱ چ املعىن: وغريمها )٥(جبري وابن جماهد وقال...«

 ،السلطان على واخلارج ،الطريق قطاع والعادي الباغي يف فيدخل عليهم، چں
 .شاكله وما ،املسلمني على والغارة الرحم قطع يف واملسافر

 .)٦(»...الفساد قصد :اللغة يف يالبغ أصل فإن ؛صحيح وهذا
 

                                                
 أحد هو، أكابرهم من حايب،ص ،القرشي الزهري، عوف عبد بن عوف بن الرمحن عبد ،أبو حممد هو ) ١(

 السابقني وأحد فيهم، اخلالفة عمر جعل الذين الشورى أصحاب الستة وأحد باجلنة، املبشرين العشرة
 .)٣/١٢٣:(واألعالم ،)٢/٨٤٤:(االستيعاب نظرا .هـ٣٢، تويف سنة الثامن هو: قيل ،اإلسالم إىل

 

وقال األلباين  .، وصححه)١/٣٤٨(:والترمذي) ١٦٩٤(:داود أبوو ،)١/١٩٤(:أمحد أخرجه )٢(
  .)٢/١٩(:السلسلة الصحيحة:انظر. )صحيح(:عنه

 .)١/١٦٠(:اجلامع ألحكام القرآن )٣(
  ).١/٢٧٩:(املرجع السابق )٤(
وكان ، همسع ابن عباس وقرأ علي، أحد األعالم، املقرئ الفقيه، موالهم الكويف ،يبِري الوالبسعيد بن ج هو ) ٥(

سري أعالم : انظر. هـ٩٥قتله احلجاج بن يوسف سنة ، وعبادة، وفضالً، اعلم، من سادات التابعني
 ).٤/٣٢١( :النبالء

 ).٣/٤٥:(املرجع السابق )٦(



 

 ٩٠

 
 .الترجيح باللغة والشعر :املطلب العاشر

؛ فهو حني يتعرض لتفسري اآلية، يـدعم مـا   وهذا كثري أيضا يف تفسري القرطيب
 .يرجحه يف تفسريها باللغة والشعر

 : -مثلًا- ترجيحه باللغةفمن  
 :قال ،]٦٢:الفرقان[چۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ   ۀچ  :تعاىل قولهعند تفسري  -
 الليل نم دواح لُّوكُيء، ش بعد يءش كلّ لفةاخل :عبيدة أبو قال چہ چ: عاىلت قوله «

، ذاك هذا خيلف وقعود قيام أي ،ةٌفَلْخ أصابته :للمبطون ويقال، صاحبه خيلف والنهار
 :جماهـد  قال... ، الصيف يف لاألو الورق بعد خيرج ورق وهو النبات، خلفه ومنه
 . )١(»أقوى لواألو ،أسود هذاو أبيض هذا اخلالف، نم چہچ
 : ، يقول]٨ :املزمل[چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇچ  :ويف تفسري قوله سبحانه -
 انقطـع  أي ،U اهللا عبـادة  إىل االنقطـاع : لالتبت ،چڇ  ڇ    ڇ چ :تعاىل قوله «

 طلقها: قوهلم ومنه ،قطعته :أييء، الش بتلت :يقال، غريه به تشرك وال ،إليه بعبادتك
 عنـها  ملكـه  قطع أي ،صاحبها عن منقطعة بائنة أي ،بتلة بتة صدقة وهذه ،لةبت بتة

 النقطاعه ،متبتل :للراهب ويقال ،تعاىل اهللا إىل النقطاعها ؛البتول مرمي :ومنه ،بالكلية
 أقوى لواألو ،...التفرد العرب عند أصله إنّ: وقيل.. .،بالعبادة وانفراده ،الناس عن
 . )٢(»ذكرنا ملا

 :، فذلك كثري يف تفسريه، فمن ذلك مثالجيحه بالشعرترأما 
، رجح ]١٧٨: البقرة[ چ...ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ ژ  ڑ چ :عند تفسريه لقوله تعاىل -
  :؛ واستدلّ عليه ببيت من الشعر؛ فقالتثبِوأُ ضرِفُ: أي چڑ چ أنّ معىن

 أيب بن عمر قول ومنه ،تثبِوأُ ضرِفُ :معناه چڑ چ،چڑ  ک ڑ   چ :تعاىل قوله «
 : ربيعة

 علينــا تــالُوالق القتــلُ بتــكُ
 

ـ  يـات الغانِ وعلى جالـذُّ  ر٣(ولِي( 
 

                                                
  ).٤٦٢-١٥/٤٦١:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(
  ).٢١/٣٣٣:(املرجع السابق )٢(
 ).٤٩٨(ص:البيت يف شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة)  ٣(



 

 ٩١

 .)١(»القضاء به وسبق احملفوظ اللوح يف كتب اعم إخبار هنا چڑ چ إنّ: قيل وقد
 .)١(»القضاء

 :يف موضعٍ واحد، ومن ذلك أكثر من شاهد شعريوقد يذكر للمعىن الذي رجحه 
، ]٢٧ :الروم[چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ :ه تعاىلما صنعه عند تفسري قول - 

 اهللا علـى  نَوأه يٌءش ليس هألن ؛نهي :مبعىن چڄ چأنّ  چڄ  ڄ چ :حيث بين أنّ معىن
ـن   مث  ،)فاعل( على )أفعل( حتمل والعربشيء،  نمة أبيـات مداستشهد لذلك بع

 :الفرزدق قول ومنه...« :الشعر فقال
 لنـا  بـىن  لسـماء ا مسـك  الذي إنّ
 

ــ ــه ابيت ــز دعائم ــول أع  )٢(وأط
 : آخر وقال، طويلة عزيزة دعائمه أي 

ــرك  ــا لعم  ألوجــل وإين أدري م
 

ــاملنِ تعــدو نــاأي علــى    ةُي ٣(لُأو( 
 :أيضا عبيدة أبو وأنشد .لٌلوجِ إين: أراد 

ــك إين ــدود ألمنح ــين الص  وإن
 

   ـلُ  الصـدود  مع إليك اقسمي٤(لَأَم( 
  :حيىي بن أمحد وأنشد.ملائل دأرا 

ـ  وإنْ أمـوت  أنْ رجال ىمتن أمسبيلٌ فتلك   ت لسفيهـا  ت  ٥(بأوحـد( 
  .)٦(»...بواحد أراد 

                                                
 ).٣/٦٤:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).٧١٤(ص:ديوان الفرزدق)  ٢(
 ).٢/٧٥٠:(، واحلماسة البصرية)٢/٧٥٠:(قائله معن بن أوس املزين، وهو يف الكامل)  ٣(
 ).٢/٤٨:(، وخزانة األدب)١/٣٨٠:(البيت لألحوص بن حممد األنصاري، وهو يف الكتاب لسيبويه)  ٤(
 .طرفة بن العبدل) ٢/٣٠١:(البيت نسبه أبو عبيدة يف جماز القرآن)  ٥(
  ).٤١٨-١٦/٤١٧:(اجلامع ألحكام القرآن) ٦(



 

 ٩٢

  :القسم الثاني
ترجیحات القرطبي من أّول الكتاب إلى اآلیة رقم  

 .من سورة البقرة) ١٨٨(
 
 
 
 

ترجیحات القرطبي : أّوًال
فيُ مَقدِّمة 

ع ألحكام الجام(تفسیره
 )القرآن



 

 ٩٣

 
:حكم التغّني بقراءة القرآن الكریم: مسألة   

 
ي والتطريب كراهةح القرطيب رجبقراءة القرآن الكرمي؛ حيث قال التغن:  

رفع الصوت بـالقرآن   هرِكَ هملُّكُ ،)٢(وأمحد بن حنبل ،)١(بن أنسمالك  ههوكرِ...«
وذلك ألنـه إذا   ؛آن والتطريب بهالصوت بالقر عرفْ ٌوأجازت طائفة  ،والتطريب فيه

حسالصوت به كان أوقَ نقلـت  ...ع يف القلوبع يف النفوس وأمس:  ل القـول األو
 .)٣(»...ملا ذكرناه ؛أصح

 
 

 : الدراسة والترجيح
 
 

 ـي والتطريـب   كراهةيف القول ب -وافق القرطيبمالكًـا،   -القـرآن قـراءة  ب التغن 
ــن امل ــه، وســعيد ب ــة عن ــن )٤(ســيبوأمحــد يف رواي  جــبري،، وســعيد ب

  

                                                
تويف سـنة   ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي، أبو عبد اهللا، إمام دار اهلجرة، صاحب املذهب املشهور)  ١(

، وترتيـب  )٦/٣١٦:(ء، وحليـة األوليـا  )١٤٠: (مشـاهري علمـاء األمصـار    :انظـر  .هـ١٧٩
 ). ١/١١٧(:املدارك

بل بن هالل الشيباين املروزي، أبو عبد اهللا، إمام املـذهب احلنبلـي، وصـاحب املسـند     أمحد بن حن ) ٢(
، وتـذكرة  )٩/١٦١:(، وحليـة األوليـاء  )٤/٤١٢:(تاريخ بغداد: انظر .هـ٢٤١تويف سنة :املشهور
 ). ١٨٦(:، وطبقات احلفاظ)٢/١٥:(احلفاظ

  ).٢٢-١/٢٠(:اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
 حزن بن أيب وهب املخزومي القرشي، أبو حممد، سيد التابعني، وأحد الفقهاء سعيد بن املسيب بن  )٤(

اء مشاهري علم:انظر. هـ٩٤تويف سنة  السبعة باملدينة، مجع بني احلديث والفقه، والزهد والورع
 ).  ٤/٢٦٢:(، والوايف بالوفيات)١/٤٤(:، وتذكرة احلفاظ)٦٣:(األمصار



 

 ٩٤

، وهو مـروي عـن أنـس بـن     )٣(، والنخعي)٢(، وابن سريين)١(واحلسن البصري
 .، وغريهم)٦(، واملاوردي)٥(وحكاه ابن بطال ،)٤(tمالك

 :واستدلّ هلذا القول مبا يلي
اقرؤوا القرآن بلحـون  :((أنه قال rعن النيب  t )٧(حديث حذيفة بن اليمان -١

سق، فإنه سيجيء من بعـدي  وإياكم وحلونَ أهلِ الكتاب والفالعرب وأصواا، 
وحأقوام يعون بالقرآن ترجيع الغناء والنجم ،رههم ،ال جياوز حناجرمفتونةٌ قُلُوب ،

الذين ي وقلوبم شأنهجِبع٨())مه(. 

                                                
، كان من حبور العلم، موىل زيد بن ثابت، اإلسالم أبو سعيد البصريشيخ ، اإلمام، يساراحلسن بن هو  )١(

رأى عشرين . اا فصيحا ناسكًا عابدوكان عاملً، بليغ املوعظة، تذكريمليح ال، عدمي النظري، كبري الشأن
. هـ ١١٠مات سنة ، يف رواية احلديثوكان معروفاً بالتدليس  ،r من أصحاب رسول اهللا ومائة
 . )٤/٥٦٣(:وسري أعالم النبالء، )١/١٤٠:(البن عبداهلادي ،ماء احلديثطبقات عل: انظر

كان إماماً غزير العلم، ثبتاً، عالّمـة   tحممد بن سريين، اإلمام الرباين، أبو بكر، موىل أنس بن مالك هو ) ٢(
 طبقات: انظر. هـ ١١٠، مات سنة rيف التعبري، رأساً يف الورع، رأى ثالثني من أصحاب رسول اهللا 

 ).٤/٦٠٦(:، وسري أعالم النبالء للذهيب)١/١٥١(:علماء احلديث
دخل على عائشة وهو ، فقيه العراق، أبو عمران بن يزيد بن قيس بن األسود الكويف، إبراهيم النخعي هو) ٣(

هــ   ٩٥مات آخر سـنة  ، شهرةوكان يتوقى ال، يف احلديث اكان إبراهيم صرفي: األعمش قال، صيب
 .)١/١٤٥(:طبقات علماء احلديث: انظر  -رمحه اهللا-كهالً 

 r أنس بن مالك بن النظر اخلزرجي األنصاري، أبو محزة، راوية اإلسالم، صـاحب رسـول اهللا  هو )  ٤(
ـ ٩٣، تويف سـنة  وخادمه ـ وأسـد الغا  ،)١/٢٣١:(معرفـة الصـحابة  : انظـر . هـ ، )١/١٥١:(ةب
 ).١/١٢٦(:واإلصابة

ترتيـب  : انظـر  هــ، ٤٤٤ت سـنة   ،القـرطيب املـالكي  هو أبو احلسن علي بن خلف بن بطال )  ٥(
  .)٨/١٦٠:(املدارك

 .)٥/٢٦٧:(طبقات الشافعية الكربى للسبكي: انظر ،أبو احلسن املاوردي ،هو علي بن حممد بن حبيب)  ٦(
 .)٥/٢٦٧:(للسبكي

حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد اهللا، صحايب، من الوالة الشجعان الفاحتني، صاحب سر هو  ) ٧(
، )١/٢٧٠:(حلية األوليـاء : انظر. هـ٣٦: يف املنافقني، مل يعلمهم أحد غريه، تويف سنة r سر النيب

   ).١/٤٦٨:(يف معرفة الصحابة الغابة ، وأسد)١/٣٣٤(:يف معرفة األصحاب واالستيعاب
ـ  أخرجـه احلديث   )٨(  العلـل ( :يف ياجلـوز  ابـن  وقـال ) . ٢/٥٤٠ :اإلميـان  شـعب ( :يف يالبيهق

 وقـال . سـهم ويدلّ الضعفاء حديث عن يروى وبقية ،جمهول حممد وأبو ،يصح ال «):١/١١٨:املتناهية
 مبعتمد، ليس بقية به تفرد «) :٢/٣١٩(:امليزان سانل يف واحلافظ) ٢/٣١٣(:االعتدال يزانم يف الذهيب
 .»منكر واخلرب



 

 ٩٥

ـرآنُ  يتخـذَ أن  ((: أنه ذَكَر من أشراط الساعة rما روي عن النيب  -٢  ،مـزامري  الق
 .)١())م وال أفضلهم، ما يقَدمونه إال ليغنيهم غناًءئهِريقَدمون أحدهم ليس بأقْ

رضـي  –منع املُؤذِّن املُطرب يف أذانه من التطريب، فعن ابن عباس  rأنّ النيب  -٣ 
 إنّ: ((rمؤذِّنٌ يطَرب، فقـال الـنيب    rكان لرسول اهللا : ، قال-اهللا عنهما

 .)٢())نؤذِّسمحا، وإالّ فال ت سهلٌ سمح؛ فإنْ كان أذانك سهالًاألذان 
بـن  وا ،وأصـحابه  )٤(وأصحابه، والشـافعي  )٣(حنيفةأبو  يف هذه املسألة خالفو

 التغني عند قراءة القـرآن الكـرمي،  بإباحة فذهبوا إىل القول  وغريهم، ،)٥(املبارك
 :أدلّة؛ منها ما يليوا لذلك بواستدلّ

 يأذَن اهللا لشيء مل: ((rقال رسول اهللا : قال t ةحديث أيب هرير :الدليل األول
 .)٦())يتغىن بالقُران ما أَذنَ لنيب أنْ

 
ـ «  rوقد اختلف العلماء يف معـىن قولــه    علـى وجهـني  »  ىيتغن: 

                                                
عن عابس بن  )١٨/٣٢(:املعجم الكبري: ، والطرباين يف)٣/٤٩٤(:يف مسنده أمحد احلديث أخرجه اإلمام)  ١(

، وللحـديث  )٣/٦٣:(ذيب الكمال: ، ويف سنده أبو اليقظان وهو جممع على ضعفه كما يفtعبس 
 .)٣/٥٣:(عدة طرق، وا صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة

 ترمجـة  عنـد  ،)١/١٣٧():الضعفاء( يف حبان ابن: أيضا وأخرجه). ٢/٨٦(: يف سننهالدارقطين أخرجه)  ٢(
 األلبـاين  قالو،  r اهللا رسول حديث من أصل احلديث هلذا ليس:  وقال يب،الكع حيىي يبأ بن إسحاق

 . اجدَ ضعيف :)٥/٢٠٦:واملوضوعة الضعيفة السلسلة( يف
 ،ي بالوالء، أبو حنيفة، الفقيه اتهد احملقق، أحد األئمة األربعة عند أهل السنةميان بن ثابت التمعالنهو   )٣(

، وذيب )٦/٣٩٠:(، وسري أعالم النبالء)٤٥٠:(تاريخ الثقات: انظر. هـ١٥٠تويف سنة  ،السنة
 ).١٠/٤٠١(:التهذيب

أبو عبد اهللا، إمام املذهب املعروف، وأحد األئمة األربعة  ،يبِلطَّحممد بن إدريس الشافعي القرشي املُهو  ) ٤(
، والوايف )١/٢٦٥:(احلفاظ ، وتذكرة)٩/٦٣(:حلية األولياء :انظر .هـ٢٠٤، تويف سنة ةأهل السن دعن

 ).٢/١٧١:(بالوفيات
صاحب  اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي، اإلمام احلافظ ااهد التاجر، شيخ اإلسالم،هو عبد) ٥(

التاريخ : انظر. هـ١٨١تويف سنة . رحالت، أفىن عمره يف األسفار حاجا وجماهدا وتاجراالتصانيف وال
 ).٨/٣٧٩:(، وسري أعالم النبالء)٨/١٦٢:(ية األولياءحلو، )٥/٢١٢:(الكبري

، ومسلم يف )٤/٢١٨):(من مل يتغن بالقرآن(:، بابفضائل القرآن:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ٦(
 .)٢/١٩٢:(استحباب حتسني الصوت بالقرآن:، بابصالة املسافرين:يف صحيحه، كتاب



 

 ٩٦

 
١- االستغناء به، وهو من االستغناء الذي ضد ناءاالفتقار، ال متغ: يقال ،ن الغيـت  ن

وإىل هذا التأويل . أي استغىن بعضهم عن بعض: وتغانيت مبعىن استغنيت، وتغانوا
ساق هـذا   بعد أنْ-، إذ قال )٢(اريكما صرح به البخ ،)١(عيينةذهب سفيان بن 

وكـان  . تفسريه يستغين به: قال سفيان: -عن الزهري ،ناحلديث من طريق سفيا
ـ نليس م: )٣( ))غن بالقرآنمل يتا من نليس م ((: يقول يف حديث ن مل يسـتغنِ ا م 

عبيد القاسم بن  ونصره يف ذلك أبو. )٤(بالقرآن عن غريه، ومل يذهب إىل الصوت
: مبعـىن ، تغنيت تغنيـا : يف كالم العرب، تقول فاشٍ وهذا جائز: ، فقال)٥(مسال

 :)٦(بقول األعشى واستدلّ ،أيضا؛ وتغانيت تغانيا، استغنيت
ــت  ــالعراقوكن ــا ب ــرءاً زمن ام 

 
  نغــت ــلَ ال ــاخِ طَوي ــف املُن  عفي

 : )٧(كما استدل بقول الشاعر  
    ـهياتعـن أخيـه ح النا غَنِـيك ــن ــد  وحن ــا أش ــا إذا متن  تغاني

ن ذهب إىل مقصورة، وم» الغنى«إىل االستغناء فهو من  ن ذهب بهفم: قال األزهري
ناء«ن التطريب فهو م٨(لصوت، ممدودا» الغ(. 

                                                
ثقة، واسع العلم، كبري  اث احلرم املكي، كان حافظًدحد، م، أبو حممسفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل  )١(

، وتذكرة )٦/٤٠٣:(، والثقات)٧/٢٧٠:(حلية األولياء: انظر .هـ١٩٨تويف سنة : القدر
  ).١٥/٢٨١: (، والوايف بالوفيات)١/١٩٣(:احلفاظ

الم، وجبل احلفظ، وإمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهللا، حرب اإلسهو   )٢(
، وتذكرة )٦/٢٢٧:(ذيب الكمال:انظر. هـ٢٥٦ يف عصره، تويف سنة الدنيا يف فقه احلديث

 ). ٦/١٧٧:(فتح الباري: وانظر يف نسبة هذا القول له .)٢/٢٠٦:(، والوايف بالوفيات)٢/١٠٤:(فاظاحل
 ).٤/٩١٨:(بالقرآن من مل يتغن:فضائل القرآن، باب:رواه البخاري يف صحيحه، كتاب  )٣(
 .)٣/٦٤:(من لسان العرب) غنا: (انظر ) ٤(
القاسم بن سالَّم اهلروي األنصاري، موالهم البغدادي أبو عبيد، إمام كبري، حـافظ عالمـة، صـاحب     ) ٥(

، )٩/٨:(الثقـات : انظر .هـ٢٢٤تويف سنة :التصانيف يف القراءات واحلديث، والفقه، واللغة والشعر 
 ). ٢/١٨(:، وغاية النهاية)١٠/٤٩٠:(الءنبوسري أعالم ال

 ).٢٥(ص:البيت يف ديوانه ) ٦(
لعبداهللا بـن  ) ١/١٨٤(:لألبريد، ويف الكامل) ١٣/١٢٧(:، واألغاين)٢/٥٥(:البيت يف احلماسة البصرية ) ٧(

 .معاوية بن عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب
 ).٣/٥٧:(النهاية البن األثري: انظر)  ٨(



 

 ٩٧

٢- به، ذُن به، والتلذُّحتسني الصوت، والتحز ق فأطلَ ،الطرب بالغناء أهلُ ذُّكما يستل
عليه تغنا ميلفعن حيث أنه ي وهذا املعىن هو املتبادر إىل فعل عند الغناءعنده ما ي ،

 .الذِّهن من معىن التغني
يقرأ وهو علـى   rرأيت النيب «: قال t )١(لحديث عبداهللا بن مغفَّ :الدليل الثاين

راءة لينةً، يقرأ وهو ق -ن سورة الفتحأو م -وهي تسري به، وهو يقرأ سورة الفتح ،ناقته
 .)٢(»يرجع

فَّل وبيغن عبداهللا بن مt  قال شعبة عـن   ،ثالث مرات )آ آ آ(كيفية ترجيعه وأنه
مث قرأ معاوية، حيكي :  بن مغفلعن عبداهللا -راوي احلديث- )٣(بن قرة املُزين ةمعاوي

 ،عت كما رجع ابن مغفَّـل لوال أن جيتمع الناس عليكم لرج: وقال ،قراءة ابن مغفَّل
 .)٤(»ثالث مرات ،)آ آ آ(« : كيف كان ترجيعه قال: ملعاوية فقلتr .حيكي النيب 

 .)٤(»مرات
لـو  ((  :قال لـه  rاهللا  أنّ نيبt  )٥(حديث أيب موسى األشعري :الدليل الثالث

 .)٦())رأيتين وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود
    ه ويف هذا احلديث شبr حنغمته بصوت املزمار، وأصل  الصوت وحالوةَ سن 

                                                
ن ن أصحاب الشجرة، وكان م، كان مينِزم، املُهم، وقيل عبد ننل بن عبد غُفَّغبن مهو عبد اهللا  ) ١(

هـ، ٥٩لبصرة سنة ون الناس، تويف باهقِّفَني، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إىل البصرة يائالبكَّ
 ).٣/٢٩٤:(أسد الغابة: انظر. هـ٦٠وقيل سنة 

مسلم يف : ، ورواه مبعناه)٤/١٩٢٤:(الترجيع:فضائل القرآن، باب:يف صحيحه، كتاب رواه البخاري  )٢(
 ).٢/١٩٣:(سورة الفتح يوم فتح مكة rذكر قراءة النيب :صالة املسافرين، باب:صحيحه، كتاب

 ،البصرة أهل هاةود التابعني فقهاء نم ،إياس أبو ،ينِزاملُ ابئَرِ بن هالل بن إياس بن ةرقُ بن معاويةهو  ) ٣(
مشاهري ، و)٢/١٩٧:(تقريب التهذيب: انظر. هـ، وهو ابن ست وسبعني سنة١١٣ سنة تويف ،البصرة

 ).١/١٤٩:(علماء األمصار

، ومسلم )٢/٤٣٣:(روايته عن ربه rالتوحيد، باب ذكر النيب :أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )  ٤(
 ).١/٨٠:(مكة سورة الفتح يوم فتح rباب ذكر قراءة النيب ، صالة املسافرين: يف صحيحه، كتاب

ني، حتعبد اهللا بن قيس بن سليم بن صفار األشعري، من فقهاء الصحابة، ومن الشجعان الوالة الفاهو   ) ٥(
حلية : انظر. هـ٤٤تويف سنة  :علي ومعاوية بعد حرب صفني ماني الذين رضي مكَوأحد احلَ

 ). ٢/٣٨٠: (، وسري أعالم النبالء)٣/٣٦٧(:، وأسد الغابة)١/٢٥٦:(ألولياءا
، )٤/١٢٣:(حتسني الصوت بالقراءة للقرآن:فضائل القرآن، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ٦(

 ).٢/١٩٣:(استحباب حتسني الصوت بالقرآن:صالة املسافرين، باب:ومسلم يف صحيحه، كتاب
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وأصـله  . املراد باملزمار هنا الصوت احلسن: قال العلماء« : الغناء، قال النووي: مرالز

 .)١(»على الصوت للمشاة أطلق امسه ،اآللة
يقرأ يف العشاء  rمسعت النيب « : قال ،t)٢(عازبحديث الرباء بن  :الدليل الرابع

  .)٣(»، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه)والزيتون نيِالت(ـالعشاء ب
بيان اختالف األصوات بالقراءة من جهة : راده منه هناوم « :)٤(رقال احلافظ ابن حج

 .)٥(»جهة النغم
ن مل ا منليس مr : ))قال رسول اهللا : قال  t حديث أيب هريرة :ليل اخلامسالد

 .)٦())يتغن بالقرآن
وا القرآن نزي((: قال rرسول اهللا  أنّ tحديث الرباء بن عازب :الدليل السادس

        .)٧())بأصواتكم
 :م مبا يليقراءة القرآن الكرمي فقد نوقشت أدلّتهب التغني أما املانعون من 

هـو مـن   من أنّ التغني الوارد يف احلديث  - ن تابعهتفسري سفيان بن عيينة وم: أوالً
ة وجـوه؛  ن عـد م مردود -، وليس حتسني الصوت االستغناء الذي ضد االفتقار

                                                
 ).٦/٨٠:(صحيح مسلم بشرح النووي)  ١(
 .من هذا البحث ٤٣تقدمت ترمجته ص )  ٢(
، )٤/١٩٢٥:(حسن الصوت بالقراءة للقرآن:فضائل القرآن، باب:البخاري يف صحيحه، كتاب هأخرج)  ٣(

استحباب حتسني الصوت :صالة املسافرين، باب:يف صحيحه، كتاب ، ومسلم)٤/١٩٢٥:(للقرآن
 ).٢/١٩٢:(بالقرآن

 أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، من أئمة العلم والتاريخ، وأمريهو   )٤(
وأصبح حافظ اإلسالم يف عصره، قال  ، املؤمنني يف احلديث، علت شهرته فقصده الناس لألخذ عنهوأمري

، وهي تبها األكابر، تصانيفه كثرية جداانتشرت مصنفاته يف حياته وادا امللوك وك: السخاوي
، مات سنة )فتح الباري شرح صحيح البخاري(مشهورة متداولة بني أهل العلم، أشهرها وأمهها كتابه 

 ).١/١٧٨(:األعالم للزركلي:انظر .هـ ٨٥٢
 ).١٣/١٣٦(:فتح الباري ) ٥(
 ).٩٦(تقدم خترجيه ص   )٦(

 :يف سننه ، وأبو داود)٤/٢٨٣(:tمسند الكوفيني، حديث الرباء بن عازب  :أمحد يف مسنده هأخرج  )٧(
صحيح أيب ، وصححه األلباين كما يف )٢/٧٤( الْقراَءة في الترتيلِ استحبابِ :بابالصالة، : كتاب :سننه
 ).٢/٤١٤:(، والسلسلة الصحيحة)١٣٢٠:(داود
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 :منها
مسلم أخرج يف صحيحه هذا احلديث بلفظ آخر صرح فيـه حبسـن    اإلمام نّأ -١

ن اهللا مـا أذ ((: يقول rاهللا  أنه مسع رسول tريرة روى عن أيب هالصوت، ف
نَ لنيبلشيء ما أذ حسى بالقرآنن الصوت يتغن، يجه١())به ر(. 

ـ )٣(ومسلم ،هذا احلديث يف موضع آخر )٢(وأخرج البخاري -٢ ن حـديث أيب  ، م
 حسـن  لنيب نَاهللا لشيء ما أذ نَذما أَ ((: يقول rأنه مسع النيب  -أيضا- t هريرة

 .))جيهر به الصوت بالقرآن
ذلك كما قلنا، ولو كان كما  البيان أنّ نِيوهذا احلديث من أب...«: قال الطربي

مل يكن لذكر حسن الصوت واجلهر  -يستغين به عن غريه: يعين-قال ابن عيينة 
سـن  ما هو الغناء الذي هـو ح ي إنالتغن واملعروف يف كالم العرب أنّ. به معىن

 :)٤(وت بالترجيع، قال الشاعرالص
    قائلَـه بالشـعر إمـا كُنـت نغت 

 
 )٥( » إن الغناء هلـذا الشـعر مضـمار   

لو أراد  ؛حنن أعلم ذا « :عن تأويل ابن عيينة، فقال -رمحه اهللا-وسئل الشافعي  -٣ 
نا أنه أراد به مليتغىن بالقرآن، ع: ا قالملّ نبالقرآن، ولك نِغمل يست: به االستغناء، لقال

٦(»يالتغن( . 
ـاس   : ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضا« : وقال الطربي أيضا -٤ أنّ االستغناء عـن الن

ه فيه أو ال يـؤذن، إال أنْ يكـون    بالقرآن من املُحال أنْ يوصف أحد به أنه يؤذن ـل
وإباحة وإنْ كان كـذلك، فهـو   الذي هو إطالق ) اإلذْن(عند ابن عيينة مبعىن ) اَألذَنُ(

ـإنّ  : من اللغة، والثاين: غلط من وجهني، أحدمها من إحالة املعىن عن وجهه؛ أما اللغة، ف
ـِه ه: اَألذَن مصدر قول ـا  : أَذنَ فُالنٌ لكالمِ فُالن، فهو يأْذَنُ ـل إذا استمع وأنصت، كم

                                                
 .)٢/١٩٢:(استحباب حتسني الصوت بالقرآن:صالة املسافرين، باب:،كتابصحيح مسلم ) ٦(
 . )٦/٧٤٣(»...املاهر بالقرآن مع السفرة «: rقول النيب : التوحيد، باب:كتاب ،صحيح البخاري ) ٢(
 ما « :، ولفظه)٢/١٩٢:(استحباب حتسني الصوت بالقرآن:صالة املسافرين، باب:كتاب ،لمصحيح مس ) ٣(

 .» بِه يجهر بِالْقُرآن يتغنى لنبِى كَأَذَنِه لشىٍء اللَّه أَذنَ ما
 ).٤٢٠(:يت حلسان بن ثابت، وهو يف ديوانهالب ) ٤(
 ).٩/٨٧(:ري، وفتح البا)٤٨٧-١/٤٨٦:(زاد املعاد: انظر ) ٥(
 ).١/٤٨٩(:، وزاد املعاد)١/٢٢(:اجلامع ألحكام القرآن ) ٦(
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ـا  سم: مبعىن ،]٢: االنشـقاق [ چٺ  ٺ      ٿ   چ  :قال تعاىل عت لربها وحق هلا ذلك، كم
 :قال عدي بن زيد

ه. يف مساع واستماع: مبعىن. )١( »إنّ مهِّي يف سماع وأَذَن« مـا أذن اهللا  «: فمعىن قوـل
 .ما استمع اهللا لشيٍء من كالم الناس ما استمع لنيب يتغىن بالقرآن: إمنا هو» اهللا لشيٍء

 فألن االستغناء  ،ا اإلحالة يف املعىنوأمجائز وصـفه بأنـه    بالقرآن عن الناس غري
٢( »لـه ومأذونٌ مسموع(. 

 ؛)يتغن بالقرآن(وقد حاول احلافظ ابن حجر أن جيمع بني هذه التأويالت يف معىن    
حسن واحلاصل أنه ميكن اجلمع بني أكثر التأويالت املذكورة، وهو أنه ي«  :فقال

ما به مترنا على طريق البه صوته جاهرا به عن غريه من األخبـار،  تحزن، مستغني
 :طالبا به غىن النفس، راجيا به غىن اليد، وقد نظمت ذلك يف بيتني

تغن بالقرآن حسن بـه الصـــو    
 

ـ حت  ـ  ـــ  مِزينا جــاهرا رنـ
ـ     ى طالبـا واستغن عن كتـب اُأللَ

 
  ـ  والـنفسِ  غـىن يـد  )٣( »م الــزمِثُّ

 ،tحديث عبداهللا بـن مغفَّـل   يف سبب الترجيع الوارد يف  طيبما تأوله القر :ثانيا 
وهـو يقـرأ    ،وهي تسري به-يقرأ وهو على ناقته  rرأيت النيب : (( فيه قال الذي

ـ  )٤())، يقرأ وهو يرجعةًنليقراءة  -تحن سورة الفأو م -سورة الفتح مذلـك  أنّ ن 
 يكون حكاية صوته عند هـز  جمموع على إشباع املد يف موضعه، وحيتمل أن الترجيع
ـ   ،الراحلة ا من انضغاط صوته وتقطيعـه ألجلِكما يعتري رافع صوته إذا كان راكب  

ـ  ؛ فتأويله هذا)٥( املركوب هز : -رمحـه اهللا – )٦(يممردود مبا ذكره العالمة ابن القَ
هـذا لـو    نّفإ ،الناقة لـه زهل اكان اختيارا ال اضطرارr  هذا الترجيع منه أنّ...«

                                                
 .أيها القلب تعلّق بِددن: وهو عجز بيت صدره) ١٧٢: (ديوانه) ١(
 ).٩/٨٨:(، وفتح الباري)٤٨٨-١/٤٨٧: (زاد املعاد) ٢(
 ).٩/٨٨: (فتح الباري) ٣(
 ).١٠١(تقدم خترجيه ص   )٤(
 ).١/٢١(:اجلامع ألحكام القرآن) ٥(
من أركان اإلصـالح  : حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبداهللا مشس الدين هو )٦(

 - ٦٩١(اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار العلماء تتلمذ لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة وسـجن معـه     
 ).٢٨٤(:، وطبقات املفسرين لألدنه وي)٣٦٣(:طبقات املفسرين للداودي: نظرا ).هـ٧٥١



 

 ١٠١

حتت االختيار، فلم يكن عبداهللا بن مغفَّل حيكيـه   ان ألجلِ هز الناقة ملا كان داخالًك
ؤتسى به اويفعلُه اختيارلي، الراحلة لـه حىت ينقطع صو وهو يرى هزه، مث يقـول ت :

ن منه مل يك ،الراحلة ن هزولو كان م ،فنسب الترجيع إىل فعله ،كان يرجع يف قراءته
 .)١(»ترجيعايسمى  فعلٌ

بقراءة القرآن؛ لقوة أدلّة هذا القول وضعف أدلّة القـول  التغني يترجح جواز وذا 
 .األول، وهذا خالف ما رجحه القرطيب رمحه اهللا

أن نقتبس كالم عالمني جليلني مـن   -يف ختام الكالم يف هذه املسألة–ومن املناسب 
 : ا حول هذه املسألة وفصال القول فيهاعلماء اإلسالم، قد تكلّم

 وبعـد أنْ ،  ؛ فقد حبث هذه املسألة حبثاً مستفيضـا ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: فاألول
 :قال رمحه اهللا تعاىل، دلّة الفريقنيأ ركَذَ
  »قال الرتاع أنْ لُوفصي: جهنيي التطريب والتغنما اقتضته الطبيعة :أحدمها، على و ،

حمهبل إذا ، غري تكلُّف وال مترين وال تعليم ت به منوسلِّي وطبعواسترسـلت  ، خ
أعان طبيعتـه بفضـلِ    وإنْ-، فذلك جائز، لك التطريب والتلحنيجاءت بذ، طبيعته

أنـك تسـمع    لو علمتr: »كما قال أبو موسى األشعري للنيب ، تزينيٍ وحتسنيٍ
  .)٢(»حلبرته لك حتبريا

واحلزين ومال ميلك م والشوق واحلب ن هاجه الطربالتحزين والتطريب فْن نفسه د ع
، وعدم التكلُّف والتصنع فيه، يه ملوافقته الطبعلحتسولكن النفوس تقبلُه وت، يف القراءة

فهو مطبوع ال معتال متكلَّ، طب فهذا هو الذي كـان السـلف يفعلونـه    ، فوكلف
وعلـى  ، وهو الذي يتأثر به التايل والسامع، التغني املمدوح احملمودوهو ، ويستمعونه

 .هاهذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلّ
بل ، وليس يف الطبع السماحةُ به، ن الصنائعن ذلك صناعةً مما كان م: الوجه الثاين 

األحلان البسيطة  واعكما يتعلم أصوات الغناء بأن، ال حيصلُ إالَّ بتكلُّف وتصنع ومترن
، عة ال حتصلُ إالَّ بـالتعلُّم والتكلُّـف  رتخوأوزان م، واملركبة على إيقاعات خمصوصة

                                                
 ).٤٨٤-١/٤٨٣: (زاد املعاد) ١(
، )٤/١٢٣:(حتسني الصوت بالقراءة للقـرآن :فضائل القرآن، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ٢(

 .)٢/١٩٣:(باب حتسني الصوت بالقرآناستح:صالة املسافرين، باب:ومسلم يف صحيحه، كتاب
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وأنكروا على من ، ومنعوا القراءة ا، ها السلف وعابوها وذموهاهفهذه هي اليت كرِ
 .هذا القول إمنا تتناول هذا الوجه أربابِ ةُلَّوأد، قرأ ا

بـأحوال   لموكلُّ من له ع، ن غريهم ويتبين الصواب، صيل يزول االشتباهوذا التف 
السلف ي ا-علمقطع- رآُء مم باليت هي إيقاعات ، املتكلَّفة ن القراءة بأحلان املوسيقىأ

علم وي، يقرؤوا ا ويسوغوها ن أنْوأم أتقى هللا م، وحركات موزونة معدودة حمدودة
 ويقرأونه بِشجى، أصوام بالقرآنويحسنون ، كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب أم قطعا
ـ ومل ي، وهذا أمر مركوز يف الطباع تقاضـيه ، وبشوقٍ تارة، وبطَربٍ تارة، تارة نعنـه   ه
وأخرب عن استماع اهللا لمن ، بل أرشد إليه وندب إليه، مع شدة تقاضي الطباع له ؛عالشارِ
  :وفيه وجهان)) س منا من لَم يتغن بالقرآنلي: ((قالو، قرأ به

ن مل يفعله عـن  أنه نفي هلدي م: والثاين، أنه إخبار بالواقع الذي كلُّنا نفعله: أحدمها
 .)١(»r هديه وطريقته

 :احلافظ ابن حجر؛ حيث يقول يف ختام كالمه حول هذه املسألة :والثاين
 »ن األدلة أنّوالذي يتحصل م حسا  مل ي الصوت بالقرآن مطلوب، فإنْ نكن حسـن

احلَسـن   ن جملة حتسينه أن يراعي فيه قوانني النغم، فإنّوم...فليحسنه ما استطاع؛ 
خرج عنها أَثَّر ذلك يف حسنه، وغري احلَسـن رمبـا    الصوت يزداد حسنا بذلك، وإنْ

انا ماملجر مبراعاط األداء برخرج عنها مل  املعترب عند أهل القراءات، فإنْ خيرج عن ش
يالصوت بقُب حتسني القـراءة باألنغـام؛ ألنّ    حِف ن كَرِهم األداء، ولعلّ هذا مستند

الغالب على من راعى األنغام أن ال يراعي األداء، فإن وجِد من يراعيهما معا فال شك 
وجيتنب املمنوع مـن   سني الصوتن حتأنه أرجح من غريه، ألنه يأيت باملطلوب ميف 

 . واهللا أعلم ،)٢(»حرمة األداء
 

*    *    * 

                                                
 ).٤٩٢-١/٤٩١:(زاد املعاد)  ١(
 ).٩/٨٩:(فتح الباري  )٢(



 

 ١٠٣

 
 :) كذا( قول سورة حكم  :مسألة

 
إطالق اسم السورة عليها بدون حترج؛ : ؛ أي)كذا(قول سورة  جوازرجح القرطيب 

؛ نقَل عن بعـض  )باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته(ففي 
 النحـل  سـورة : كقولك ،كذا سورة: قالي أال «:إنّ من حرمة القرآن: اء قولهالعلم

، مث عقّب عليـه  »كذا فيها ركَذْي اليت السورة: يقال ولكن ،والنساء ،البقرة وسورة
 : القرطيب بقوله

 ليلـة  يف ما قرأ نم البقرة سورة رِآخ نم اآليتان((: r قوله يعارضه هذا: قلت «
 .)٢(»...)١(مسعود بن اهللا عبد حديث نم ،ومسلم البخاري جهخر .))كفتاه

 
 :الدراسة والترجيح

 
وافق القرطيب اجلمهور يف القول جبواز إطالق األمساء على سورِها من غري كراهة، وقد 
استدلُّوا لذلك بأحاديث وردت فيها تسمية سورٍ بعينها؛ كسورة البقرة، وسـورة آل  

 :رد يف ذكر هاتني السورتني بأمسائهما املعروفة، ما يليعمران، فمما و
 قَالَ :قَالَ t )٣(الْبدرِي مسعود أَبِي احلديث الذي ذكره القرطيب، وهو حديث -١

 .))كَفَتاه لَيلَة في قَرأَهما من الْبقَرة سورة آخرِ من يتاناآل(( :rَ اللَّه رسولُ
ـ لبا ةسـور  لقَـو  جـواز  يف حجة ودمسع أَبِي يثحد« :)١(عياضقال القاضي   ةرق

 .)٢(»اونحوه
                                                

 .tوإمنا هو عن أيب مسعود األنصاري البدري  ،tومل أجده عن ابن مسعود  ،األصل كذا يف)  ١(
فضـائل  :بخاري، كتـاب يف صحيح ال tوحديث أيب مسعود  ،)٥٢-١/٥١:(اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(

، وصـحيح مسـلم،   )٤/١٩٣٢(سورة البقرة وسورة كذا وكذا،: من مل ير بأسا أن يقال:القرآن، باب
  ).٢/٢٤٤:(فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة:افرين، بابصالة املس:كتاب

هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيدة بن عطية اخلزرجي، أبو مسعود األنصاري، وهو املعروف بالبدري   )٣(
. باملدينة: بالكوفة، وقيل: هـ، قيل٣٢سنة : هـ، وقيل٣١ألنه سكن ماء بدر، شهد العقبة، تويف سنة 

 ).٧/٢٤:(، واإلصابة)٦/٢٨٠:(أسد الغابة: انظر



 

 ١٠٤

 إِنَّ ؛مقَـابِر  بيوتكُم تجعلُوا ال(( :قَالَ r اللَّه رسولَ أَنَّ t هريرةَ أَبِي حديث -٢
 .)٣())رةالْبقَ سورةُ فيه تقْرأُ الَّذي الْبيت من ينفر الشيطَانَ

 يوم بِالْقُرآن يؤتى((  :قال rَأنّ رسول اهللا  t )٤(سمعانَ بن النواسِ حديث -٣
ةاميالْق هلأَهو ينوا الَّذلُونَ كَانمعي بِه همقْدةُ تورس ةقَرآلِ الْبانَ ورم٥())احلديث.. .ع(. 

 .)٦())الْبقَرة سورةُ علَيه أُنزِلَت الَّذي مقَام ذَاه: ((أنه قال tابن مسعود  حديث-٤
 سورة :يقول أَن بأْسا ير لَم من باب (:وقد جعل البخاري يف صحيحه بابا بعنوان

، وصحابته r، وأورد فيه أحاديث تدلّ على أنّ النيب )اوكذ اكذ وسورة البقرة
 yن، وغريمها من السور؛ ومن ذلكسورة البقرة، وسورة الفرقا: قالوا : 

 يقْـرأُ  حـزامٍ  بنِ حكيمِ بن هشام سمعت((  :قال t الْخطَّابِ بن عمرحديث  -
 
 
 .)٧())احلديث .. .لقراَءته فَاستمعتr  اللَّه رسولِ حياة في الْفُرقَان سورةَ 

                                                                                              
ـ  ،وقته ما يفإماكان  ،األندلسي اليحصيب عياض بن موسى بن عياض ،الفضل أبو هو ) ١(  ملـذهب  احافظً

 يف املعلـم  إكمال(: منها البديعة املفيدة التصانيف وله ،وغريها غرناطة قضاء ويل ،تعاىل اهللا رمحه مالك
 سـنة  مبـراكش  وتويف غريها،و ،)املصطفى حقوق فبتعري الشفا( كتاب: ومنها ،)مسلم صحيح شرح
الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض أليب الفضل القاضـي  ، و)١/١٠٠:الديباج املذهب(:انظر .هـ٥٤٤

 ).٥٧-٢٢(وحتقيق الدكتور حممد عبد الكرمي،ص دراسة ،هـ٥٤٤عياض السبيت األصبحي املتوىف سنة 
 ).٩/٨٧:(فتح الباري البن حجر ) ٢(
 ).١/٢١٢:(استحباب النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد:صالة املسافرين، باب:، كتابسلمصحيح م)  ٣(
 له .الكاليب العامري البك بن بكر أيب بن اهللا عبد بن طرقُ بن رومع بن خالد بن عانمس بن اسوالنهو  ) ٤(

  .رةهلجمن ا مخسنيسنة بضعٍ و تويفوغريه، و مسلم عند وحديثه ،صحبة وألبيه
 ). ٣/٢٠٤: (، واإلصابة)١/٤٨٦:(االستيعاب:انظر

 ).٢/١٩٧:(فضل قراءة القرآن وسورة البقرة:صالة املسافرين، باب:، كتابصحيح مسلم ) ٥(
، وصـحيح مسـلم   ،)٢/٦٢٢:(رمي اجلمار من بطـن الـوادي  :احلج، باب:، كتابصحيح البخاري ) ٦(

ونص احلـديث   ،)٤/٧٨:(كون مكة عن يسارهرمي مجرة العقبة من بطن الوادي وت:احلج، باب:كتاب
نع دبنِ عمحنِ الرب زِيدي هأَن جح عنِ ماب ودعسم t َفآهي رمرةَ يرمى الْجرعِ الْكُبببِس اتيصلَ حعفَج 

تيالْب نع ارِهسى ينمو نع ينِهمي ذَا(  :قَالَ ثُمه قَاميا ملَّذ زِلَتأُن هلَيةُ عورس ةقَرالْب .( 
، وصـحيح  )٤/١٠٩:(أُنزِل القرآن على سبعة أحـرف : فضائل القرآن، باب:،كتابصحيح البخاري  )٧(

 .)٢/٢٠٢:(بيان أنّ القرآن أُنزِل على سبعة أحرف:صالة املسافرين، باب:مسلم،كتاب



 

 ١٠٥

 فـي  اللَّيـلِ  مـن  يقْرأُ قَارِئًا r النبِي سمع :قَالَت نهاع اللَّه رضي عائشةَحديث  -
جِدسفَقَالَ الْم:  ))همحري اللَّه نِي لَقَدكَذَا كَذَا أَذْكَرةً وا آيهقَطْتأَس نم ةوركَـذَا  س 
 .)١()) وكَذَا

 .إىل السورة اليت أُنسيها) سورة(هنا أضاف لفظ  rفالرسول 
السورة الـذي  : اَألولَى أن يقال: ، وقالواسورة كذا :قالي أنْ لماِءالع بعض هرِوكَ

قـال   :قال tواستدلّوا لذلك مبا روي من حديث أنس بن مالك . يذكر فيها كذا
 ،النسـاء  سورة وال ،عمران آل سورة وال ،البقرة سورة تقولوا ال(( :rرسول اهللا 

 يـذكر  اليت والسورة ،البقرة فيها يذكر اليت السورة قولوا ولكن ،كله القرآن وكذلك
 .)٢())هكلّ القرآن وهكذا عمران آل فيها

وهذا احلديث ال يصلح االستدالل به على ما ذهبوا إليه من القول بالكراهة؛ ألنـه ال  
 .يصح سندا والمتنا

، وقـد  ، وهو ضعيف الرواية متروك احلديث)٣(أما السند فألنّ فيه عبيس بن ميمون
شـعب  (، وقال عنـه البيهقـي يف   )املوضوعات(أورد ابن اجلوزي هذا احلديث يف 

ال يصـح  «: ، وقال ابن كثري)٤(»ال يصحُِّ، إمنا يعرف موقوفًا عن ابن عمر«): اإلميان
 .)٥(»رفعه

                                                
وصـحيح   ،)٥/٢٣٣]:(١٠٣:التوبة[چڻ  ٹچ  :تعاىلقول اهللا :الدعوات، باب:كتاب:صحيح البخاري)  ١(

 ).٢/١٩٠:(األمر بتعهد القرآن:صالة املسافرين، باب:كتاب: مسلم
  .)٢٥٨٢(:، برقموالبيهقي يف شعب اإلميان ،)٥٧٥١(:، برقمأخرجه الطرباين يف األوسط)  ٢(
وثابت  ،كر بن عبداهللا املزينب: روى عن ،أبو عبيد اخلزاز البصري ،هو عبيس بن ميمون التيمي الرقاشي ) ٣(

وحيـىي بـن    ،وقتيبة بن سعيد ،إبراهيم العالق :وروى عنه ،وغريهم ،وحيىي بن أيب كثري ،وثابت البناين
كثري اخلطـأ  « :وقال حيىي بن معني ،»له أحاديث منكرة  « :قال عنه أمحد بن حنبل . وغريهم ،غيالن
 ،والـدارقطين  ،وأبو حامت ،وقال أبو زرعة ،»منكر احلديث« :وقال البخاري ،»متروك احلديث ،والوهم

روى عـن الثقـات األشـياء     ،كان شيخا مغفَّـالً « :وقال ابن حبان ،»ضعيف احلديث«:وأبو داود
 ،)٧/٨١:(وـذيب التهـذيب   ،)١٩/٢٧٦:(ذيب الكمـال  :انظر .» دامعت واملوضوعات توهما ال

 ).٤/٢٤٦:(وميزان االعتدال
 .)٢٥٨٣(:، برقم)٢/٥١٩:(بيهقيشعب اإلميان لل)  ٤(
 ).١/٥٧:(تفسري القرآن العظيم)  ٥(



 

 ١٠٦

 بلوأما املنت فإن هذا احلديث خمالف لألحاديث املتواترة الصحيحة يف تسمية السور، 
 :  السيوطي بأنّ كُلَّ السورِ ثبتت تسميتها بالتوقيف؛ حيث قالجزم 

 اإلطالـة  خشية ولوال واآلثار، األحاديث نم بالتوقيف السور أمساء مجيع ثبت وقد«
١(»...ذلك نتلبي(. 

، )٢(جبواز تسمية سور القرآن بأمسائهايف القول  رجحان مذهب اجلمهوروذا يتبني 
 . ، واهللا أعلمحه القرطيبرجوهذا القول هو الذي 

 
 *    *    * 

                                                
 ).١/٦٠:(اإلتقان) ١(
 .بتصرف ،)٨٣-٨٠(:أمساء سور القرآن وفضائلها)  ٢(



 

 ١٠٧

 
: تفسیر القرآن الكریم بالرأي :مسألة  

 

  كْـرِها على أصولٍ صحيحة، فحني ذح القرطيب جواز التفسري بالرأي إذا كان مبنيرج
ألقوال العلماء ) ما جاء من الوعيد يف تفسري القرآن بالرأي واجلرأة على ذلك(يف باب 

 :ليف هذه املسألة، قا
 U اهللا كتـاب  يف معـىن  عن الرجلُ سألي أن هذا ومعىن((: عطية ابن وقال «

قوانني واقتضته ،العلماء قال فيما نظرٍ دون ،برأيه عليه رفيتسو كـالنحو  لـم الع 
 ،حنوه والنحويون ،لغته اللغويون يفسرأنْ  احلديث هذا يف يدخل وليس ،واألصول
 فـإنّ  ،ونظـر  علم قوانني على املبين جتهادهبا واحد لُّكُ ويقول ،معانيه والفقهاء

))د رأيهمبجر القائل على هذه الصفة ليس قائالً
)١(. 

ن قال فيه مبـا  م فإنّ ؛ن العلماءم دهو الذي اختاره غري واح ،هذا صحيح :قلت 
سنح يف وهه وخطر على بالهم، وإنّ ،خمطئن غري استدالل عليه باألصول فهو م 

وقال ،حبمله على األصول احملكمة املتفق على معناها فهو ممدوح ن استنبط معناهم 
ــض ــاء بع ــري إنّ :العلم ــوف التفس ــى موق ــماع، عل ــه الس  لقول

ء[چ        چ:تعاىل ا س ن ل  .)٢(»...فاسد وهذا ،]٥٩: ا
 

 :)٣(الدراسة والترجيح
 

اختلـف  هذه املسألة اليت ذكرها القرطيب هنا هي ما يعرف بالتفسري بالرأي، وقـد  
انقسموا عند الكالم يف هذه و ،ن قدمي الزمان يف جواز تفسري القرآن بالرأيلعلماء ما

 :املسألة إىل فريقني
 
 

                                                
 .)١/٤١: (احملرر الوجيز ) ١(
 .)١/٥٨( :اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 ).٦١-١/٤٤:(للدكتور حممد حسني الذهيب، )التفسري واملفسرون(كتاب: انظر للتفصيل يف دراسة هذه املسألة ) ٣(



 

 ١٠٨

ومل  ،مـن القـرآن   يٍءوا على تفسري شؤذلك فلم جير منعوا من :الفريق األول -١
 فقه،العالما بوإن كان  ؛ن القرآنم يٍءتفسري ش ال جيوز ألحد: وقالوا ،يبيحوه لغريهم

ي أن ينتهي إىل مـا رو  واللغة، وغريها من العلوم اليت حيتاجها املفسر، وإمنا جيب عليه
أو عن الذين أخذوا عنهم  ،y وعن الذين شهدوا الترتيل من الصحابة ،rالنيب  عن

 .من التابعني
 

لقول مبا يأيت دلّوقد است  :أصحاب هذا ا
، والقول على اهللا بغري علـم  علم التفسري بالرأي قولٌ على اهللا تعاىل بغري نّأ) ١(
 : قال اهللا تعاىل، نهي عنهم

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    چ 
ــراف[ چگ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ل  ،]٣٣: األعـ ــا وقـ

ه ن حا  .]٣٦: اإلسراء[چ                     چ :سب
  

 ،]٤٤: النحـل [چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ  :يقول ىلتعا أنّ اهللا) ٢(
 .فعلم أنه ليس لغريه شيٌء من البيان ملعاين القرآن ،rفقد أضاف البيان إىل نبيه 

 :فمن ذلك ما ورد يف السنة من حترمي القول يف القرآن بالرأي) ٣(
 اتقُوا ((: أنه قال r لنيبعن ا -رضي اهللا عنهما-ما رواه الترمذي عن ابن عباس  - 

 قَالَ ومن ،النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ متعمدا علَي كَذَب فَمن ،علمتم ما إِال عني الْحديثَ
 .)١())النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ بِرأْيِه الْقُرآن في
 
قـال  : أنه قال tوغريمها عن جندب بن عبداهللا  ،داود وأبو ،ما رواه الترمذيو - 

 .)١())أَخطَأَ فَقَد فَأَصاب بِرأْيِه الْقُرآن في قَالَ منr: )) رسول اهللا 

                                                
ما جاء يف الذي يفسر القـرآن  : ، بابrرسول اهللا تفسري القرآن عن :يف سننه، كتاب ه الترمذيأخرج)  ١(

وضعفه األلباين  ،)١/٢٥٧:(السنة شرح :يف البغوي وحسنه، حديث حسن :وقال ،)١٠/٢٠٧( :برأيه
 ).٥٧٠:(برقم ،)٣٥٩/(:يضعيف سنن الترمذ: يف



 

 ١٠٩

من اآلثار اليت تدل على أم كـانوا   ،ما ورد عن السلَف من الصحابة والتابعني) ٤(
 : فمن ذلكبآرائهم،  فيه يعظِّمون تفسري القرآن ويتحرجون من القول

 أي «:ملا سئل يف تفسري حرف من القرآن فقال ،tما جاء عن أيب بكر الصديق  -
وكيف أصنع إذا قلت يف حـرف مـن    ؟وأين أذهب ؟ينِلُّقت أرضٍ وأي ؟ينِلُّظت مساٍء

 .)٢(» كتاب اهللا بغري ما أراد تبارك وتعاىل؟
وإذا سـئل   ،ن إذا سئل عن احلالل واحلرام تكلَّمأنه كا ورد عن سعيد بن املسيبو -

 .)٣(مل يسمع شيئًا عن تفسري آية من القرآن سكت كأن
أيالتفسـري بـالر   الدالة علـى املنـع مـن القـول يف     ن اآلثاروغري هذا كثري م. 

، ورأَوا أنّ من كان يفسروا القرآن باجتهادهم ن أنْم اوا بأسرمل ي:الفريق الثاين -٢
 .له أن يفسر القرآن برأيه واجتهادهف عنده درايةٌ بالعلوم اليت حيتاجها املفسر

 :قد استدلوا على ما ذهبوا إليه مبا يأيتو
منه،  طآمرةً بالتدبر يف القرآن واالستنبا وردت يف كتاب اهللا تعاىل اليتنصوص ال )١(

ڄ ڄ  ڄ  چ :ولهوق ]٢٤: حممد[چک گ گ   گ  گ  ڳ ڳ چ :ومن ذلك قوله سبحانه

: النساء[ چگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  :وقوله، ]٢٩: ص[چڄ  ڃڃڃ   ڃچ

٨٣[. 
ووجثَّ يف اآليتني اُأل: الداللة يف هذه اآليات هر القـرآن   ولَأنه تعاىل حيني على تـدب

لقـرآن مـا   يف ا كما دلّت اآلية األخرية على أنّ ،عاظ بعظاتهر بآياته، واالتواالعتبا
وإذا كان اهللا قـد   ،لون إليه بإعمال عقوهلمويص ،يستنبطه أُولوا األلباب باجتهادهم

 فهـل يعقـل أنْ   ،وتعبدنا بالنظر يف القرآن واستنباط األحكام منه ،حثَّنا على التدبر
وسـبيل   ،مع أنه طريق العلم ،على العلماء ما مل يستأثر اهللا بعلمه حمظورا يكون تأويل

                                                                                              
ما جاء يف الذي يفسر القـرآن  : ، بابrرسول اهللا تفسري القرآن عن :يف سننه، كتاب الترمذي أخرجه  )١(

الكالم يف كتاب اهللا بغري علـم، وضـعفه   : العلم، باب: كتاب: ، وأبو داود يف سننه)١٠/٢٠٧( :برأيه
  .)٥٧١(برقم ،)١/٣٦٠(:ضعيف سنن الترمذي:األلباين يف

يف مصـنفه،   شيبة أىب ابنو ،)٢٢٧٩(برقم  )ترك التفسري بالظن: فصل: (شعب اإلميان أورده البيهقي يف)  ٢(
 -وهو عبداهللا بـن عبيـداهللا  –فابن أيب مليكة  ؛وهو منقطع .)٦/١٣٦(:القرآن يفسر أن كره من: باب

 .)٦/٢٩٦(:يالبار فتح ىف حجر ابن ، كذا قالtليس له رواية عن أيب بكر 
 ).١/٦٣:(هرواه الطربي يف تفسري)  ٣(



 

 ١١٠

بار مبا ال نفهم، وملا توصلنا لكنا ملْزمني باالتعاظ واالعت كفة والعظة؟ لو كان ذلاملعر
 .)١(هِم الكثري من كتاب اهللا تعاىلوملا فُ ،ن االستنباطم لشيٍء

مـن   ل كثريولتعطّ ن االجتهاد جائزا،كان التفسري بالرأي غري جائز ملا كاأنه لو ) ٢(
ـ  وذلك ألنّ ،بطالنال بين وهذا باطلٌ ،األحكام أمـام   اباب االجتهاد ال يزال مفتوح
ومل  ،مل يفسر كل آيات القرآنrوالنيب  ، واتهد يف حكم الشرع مأجور،أربابه

 .يستخرج لنا مجيع ما فيه من أحكام
 ومعلوم ،وا القرآن واختلفوا يف تفسريه على وجوهأقر yالصحابة  ثبت أنّأنه  )٣(

نه مل يبين هلم كـل  إإذ  ،rمن النيب  ا قالوه يف تفسري القرآنأم مل يسمعوا كل م
وبعضه اآلخر توصلوا إىل معرفتـه بعقـوهلم    ،معاين القرآن، بل بين هلم بعض معانيه

القرآن حمظورا لكان الصحابة قـد خـالفوا    ولو كان القول بالرأي يف ،واجتهادهم
 .خالفة واجلرأة على حمارم اهللاة من املوحنن نعيذ الصحاب ،فيما حرم اهللا ووقعوا

يف  ههفقِّ اللَّهم(( :فقال يف دعائه له ،دعا البن عباس رضي اهللا عنهما rنَّ النيب أ) ٤(
٢())ين، وعلِّمه التأويلالد(. 

ملـا كـان هنـاك فائـدةٌ     ؛على السماع والنقل كالترتيل افلو كان التأويل مقصور 
 r فَدلَّ ذلك على أن التأويل الذي دعا به الـنيب  ،لتخصيص ابن عباس ذا الدعاء

هاد، وهذا ذلك هو التفسري بالرأي واالجت ،آخر وراء النقل والسماع البن عباس أمر
 .)٣(بين ال إشكال فيه

 عن قد أجاب ايزونأما األدلّة اليت استدلّ ا املانعون من التفسري بالرأي مطلقًا ف
 :يتلك األدلّة مبا يل

إنّ ما ادعاه املانعون من التفسري بالرأي من أنه قولٌ على اهللا بغري علم : قالوا -أوالً 
، وكذلك هو إدراك الطرف الراجح إذْ ،ن العلمم الظن نوع ألنّأمر غري مسلّمٍ به؛ 

                                                
 ).٦١-١/٤٤:(التفسري واملفسرون، للدكتور حممد حسني الذهيب: انظر ) ١(
فضائل الصـحابة،  :كتاب:، ومسلم)١/٦٦:(وضع املاء عند اخلالء: الوضوء، باب:كتاب:رواه البخاري)  ٢(

  ).٧/١٥٨:(فضائل عبداهللا بن عباس:باب
للدكتور حممد حسني  )التفسري واملفسرون(، و)٦٠-١/٥٦:(اجلامع ألحكام القرآن: كلّه انظر يف هذا)  ٣(

 .)٦١-١/٤٤(:الذهيب



 

 ١١١

 قاطع يوجد نص بأنْ ،عنه إذا أمكن الوصول إىل العلم اليقيين القطعي الظن منهيفإنّ 
أو دليلٌ ،ن نصوص الشرعم عقلي من ذلكأما إذا مل يوجد ش ،لذلك لٌوصيٌء م 

فالظن الستناده إىل دليلٍهنا،  كاف قطعي ن اهللا سبحانه وتعاىل على صحة العمل م
 r ولقول رسول اهللا ،]٢٨٦: البقرة[ چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ :به إذ ذاك؛كقوله تعاىل

 :قَالَ ،))؟قَضاٌء لَك عرض إِذَا تقْضي كَيف((:-نميحني بعثه إىل ال - t )١(ملعاذ
 ،r اللَّه رسولِ فَبِسنة :قَالَ ،))؟اللَّه كتابِ في تجِد لَم فَإِنْ((:قَالَ ،اللَّه بِكتابِ أَقْضي

 رأْيِي أَجتهِد :قَالَ)) ؟هاللَّ كتابِ في وال r اللَّه رسولِ سنة في تجِد لَم فَإِنْ(( :قَالَ
 رسولِ رسولَ وفَّق الَّذي للَّه الْحمد:((وقَالَ صدرهr  اللَّه رسولُ فَضرب ،آلُو وال
ا ؛اللَّهمي لضرولَ يسر ٢())اللَّه(. 
فعلمr،  اهللا رسول  قد أضاف البيان إىلإنّ اهللا تعاىل :(إنّ قول املانعني: قالوا -ثانيا

 rنَّ النيب أ الشك ، يجاب عليه بأنه)يٌء من البيان ملعاين القرآنأنه ليس لغريه ش
لبيان؛ ولكنه اب مأمورr جماالً ليتفكّروا ويستنبطوا، هل العلم بعدهأل جعل ون لُّفيستد

 rالنيب اليت أُمر فيها  واهللا تعاىل يقول يف آخر اآلية ،مبا ورد بيانه على ما مل يرد
 .]٤٤: النحل[ چڤ  ڦچ :بالبيان

أجابوا عن األحاديث اليت استدلّ ا املانعون من التفسـري بـالرأي، والـيت     -ثالثًا 
 :منها؛ بأجوبةتضمنت النهي عن القول بالرأي يف كتاب اهللا تعاىل، 

ما  ن كلّم ومتشاه، ،القرآن لِشكعلى من قال برأيه يف حنو م حممولٌ يالنه أنّ -١
 .والصحابة عليهم رضوان اهللا r مل يعلم إال عن طريق النقل عن النيب 

                                                
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري، أبو عبد الرمحن، صحايب جليل، أعلم األمـة بـاحلالل    هو )١(

، )٣/٤٥٩(:االسـتيعاب : انظر. هـ١٨، تويف سنة r من مجع القرآن على عهد النيب وأحدواحلرام، 
 ).٥/١٩٤:(وأسد الغابة

 ،)٢٤٢-٥/٢٣٠(:tحديث معاذ بـن جبـل   : مسند األنصار، باب: يف مسنده، كتاب أخرجه أمحد)  ٢(
يف سـننه،   والترمـذي  ،)٢/١١٦:(اجتهاد الرأي يف القضاء : األقضية، باب: يف سننه،كتاب وأبو داود

 يف األلباين قال، و)٢/٢٧٥:(ما جاء يف القاضي كيف يقضي: ، بابrاألحكام عن رسول اهللا : كتاب
منكر، وذكر تضعيفَه عن أكثر من عشرة من األئمة السابقني، ):٢/٢٧٣"(واملوضوعة الضعيفة السلسلة"

 أَتـرك  وال االجتهاد يف أُقَصر ال معناه :الْخطَّابِي قَالَ-يأْلُو آلَى من متكَلِّم الْهمزة بِمد-)آلُو وال( :ومعىن
ع وغلبس٨/٩١: املعبود عون( :انظر.هفي الو.(  



 

 ١١٢

ا أم ،ن غري دليل يقوم عليهب على صاحبه مغلُالرأي الذي ي ):الرأي(ـأراد ب أنه -٢
يفالنه ،فالقول به جائز ،ويشهد له الدليل ،ه الربهانالذي يشد ملن  لٌتناوِعلى هذا م

فيتأول القـرآن   ،وميل إليه من طبعه وهواه يرأ يءيف الش كان يعرف احلق ولكنه له
ولو مل يكن لـه ذلـك    ،ليحتج به على تصحيح رأيه الذي مييل إليه ،على وفق هواه

 ملن كان جـاهالً  لٌتناوِوم، الرأي واهلوى ملا الح له هذا املعىن الذي محل القرآن عليه
ويرجح  ،على ما يوافق رأيه وهواهباحلق ولكنه حيمل اآلية اليت حتتمل أكثر من وجه 

ا أيض لٌتناوِوم ،ولوال هذا ملا ترجح عنده ذلك الوجه ،هذا الرأي مبا يتناسب مع ميوله
بدليل قرآين يعلـم أنـه لـيس    ه يستدل لغرضه هذا ملن كان له غرض صحيح ولكن

ـ  ،به ما أراد مقصودا ك بقولـه  مثل الداعي إىل جماهدة النفس الذي يستدل على ذل
ال شـك  ف ،)النفس( :ويريد من فرعون ،]٢٤: طه[چۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭچ  :تعاىل

 .ل يف القرآن برأيهمثل هذا قائ أنّ
رجـع إىل  ي ن غري أنْم، على من يقول يف القرآن بظاهر العربية حممولٌ يالنه أنّ -٣

لكتـاب اهللا   ابيانن السنن ما يكون وا إلينا م، وأدأخبار الصحابة الذي شاهدوا ترتيله
وما فيـه مـن    ،يرجع إىل السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وبدون أنْ ،تعاىل

ومعرفـة   ،ومراعاة مقتضى احلال ،والتأخري ،والتقدمي ،واإلضمار ،واحلذف ،ماتبهاملُ
فـإنَّ   ،م يف التفسريما جيب معرفته ملن يتكلّ ن كلّوما إىل ذلك م ،الناسخ واملنسوخ

كـون  مث بعد ذلك ي الً،بل ال بد من ذلك أو ي،ر إىل ظاهر العربية وحده ال يكفالنظ
 .التوسع يف الفهم واالستنباط

إحجام من  بأنّ: اليت استدلّ ا املانعون للتفسري بالرأي مطلقًا عن اآلثار أجابوا -رابعا
لَف عن التفسري بالرأيأحجم ما واحتياطًان السخمافةَ ؛نفسهمأل ، إمنا كان منهم ورع 

أال يلُبعلى  التفسري شهادةٌ وكانوا يرون أنّ ،ن إصابة احلق يف القولغوا ما كُلِّفوا به م
فأمسكوا عنه خشية أباللفظ كذا وكذا عىنه اهللا بأن ،راد اهللا ال يوافقوا مU،  وكان

لـى مذهبـه   يبنـى ع  ايفسر القرآن برأيه فيجعل يف التفسري إمام منهم من خيشى أنْ
: ويقـول  ،املتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع يف اخلطأ فرمبا جاء أحد ،ويقتفَى طريقه

 .فالن من السلَف إمامي يف التفسري بالرأي



 

 ١١٣

ا أم ،عرفوا وجه الصواب فيهمبا مل ي اإحجامهم كان مقيد إنّ: -اأيض–وميكن أن يقال 
؛جون من إبداء ما يظهر هلم ولو بطريق الظنإذا عرفوا وجه الصواب فكانوا ال يتحر 

فإن كـان   أقول فيها برأيي «: -عن الكاللة  وقد سئل -يقول  tفهذا أبو بكر 
 .)١(»..الكاللة كذا وكذا: الشيطانومن  ينوإن كان غري ذلك فم ،صواباً فمن اهللا

لوجود  ،إلجابةيه اعلألنه كان ال يتعين  ،إمنا أحجم من أحجم: وميكن أن يقال أيضا
، وقد أمـرهم  وإال لكانوا كامتني للعلم ،من يقوم عنه يف تفسري القرآن وإجابة السائل

 .اهللا ببيانه للناس
إحجام من أحجم من السلَف  ح لنا سريوض والكلُّ. أُخرى غري ما تقدم بةٌوهناك أجوِ

منهم بعدم جواز التفسـري   عتقادويبين أنه مل يكن عن ا ،عن القول يف التفسري برأيهم
 .)٢(بالرأي

 :الرأي قسمانبالتفسري ويتبني لنا مما سبق أن 
مع موافقة  ،ومناحيهم يف القول ،على موافقة كالم العرب جارٍ قسم -األولالقسم 

، وعليه ال شك فيه وهذا القسم جائز ،اعاة سائر شروط التفسريمرو ،الكتاب والسنة
حمل كالم اللتفسري بالرأييزين ي. 

وال  ،وال موافق لألدلـة الشـرعية   ،على قوانني العربية غري جارٍ قسم -الثاينالقسم 
مستوحمط الذم يوهذا هو مورد النه ،ط التفسريولشر وف. 

  :من السلَف من القول يف التفسري بعد أن ساق اآلثار عمن حترج-وقد قال ابن تيمية 
جهم عـن  على حتـر  حممولةٌ ،حة وما شاكلها عن أئمة السلَففهذه اآلثار الصحي «

فـال   وشرعا ن ذلك لغةًا من تكلَّم مبا يعلم مفأم ،الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم به
وا م؛ ألم تكلَّوال منافاة ،يف التفسري عن هؤالء وغريهم أقوالٌ رويوهلذا  ،حرج عليه

فيما علهذا هو الواجب على كل أحد ،لوهوسكتوا عما جه ،وهم، ه كما جيـب  فإن
فكذلك جيب القول فيما سئل عنه مما يعلمه؛ لقولـه   ،له به لمالسكوت عما ال ع

                                                
أقضية رسـول اهللا  : يف املصنف، كتاب شيبة أىب وابن ،)١٠/٣٠٤(:يف التفسري الرزاق عبد أخرجه األثر) ١(

r:)تـرك التفسـري   : فصـل (ي يف شعب اإلميان، والبيهق ،)٤/٢٨٣(:التفسري يف الطربيو ،)٦/٢٩٨
  .)٦/٢٢٤(:)بالظن

 .)١/١٣٧(:إحياء علوم الدين :انظر)  ٢(



 

 ١١٤

ـ  ا جاء يف احلديث املرويمول، ]٣٦: آل عمـران [ چپ  پ       ڀ  ڀ  چ   :تعاىل ن م
 .)٢(»)١(.))ارٍن من بِلجامٍ الْقيامة يوم أُلْجِم فَكَتمه علْمٍ عن سئلَ من(( : قٍرطُ

برجحان جواز التفسـري بـالرأي    من القول صحة ما ذهب إليه القرطيبوذا يتبين 
 .احملمود املبين على أصولٍ صحيحة، املستويف لشروط التفسري، املوافق لألدلّة الشرعية

 
*    *    *  

                                                
مروي عن عدد من الصحابة منهم أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبداهللا بن عمـرو، وغريهـم،    حلديثا)  ١(

يف سـننه،   والترمـذي  ،)٣٦٥٨(:كراهية منع العلْـم  :العلْم ، باب:يف سننه، كتاب ه أبو داودوأخرج
ابـن  يضا أخرجه أو وحسنه، )٢٦٤٩(:ماجاء يف كتمان العلم: ، بابrالعلم عن رسول اهللا : كتاب
يف مسنده، مسند أيب  وأمحد ،)٣/٢٦١(:من سئل عن علم فكتمه: يف سننه، مقدمة الكتاب، باب ماجه

 ). ١/٣٣٦:(صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: ، وصححه األلباين يف)٢/٢٦٣(:tهريرة 
  ).١٠٨(ص :البن تيمية ،مقدمة يف أصول التفسري)  ٢(



 

 ١١٥

 
 :ھل األحرف السبعة ھي القراءات السبع :مسألة

 
، ففي )السبع قراءاتال السبعة باألحرف املرادإنّ :(رجح القرطيب بطْالنَ قولِ من قال

 تيسـر  ما واأُفَاقْر أَحرف سبعة علَى أُنزِلَ الْقُرآنَ هذَا إِنَّ((: r النيب قول معىنباب 
هنقال ؛)١())م: 

 القراءات السـبع  ))أَحرف سبعة علَى الْقُرآنُ أُنزِلَ((: rاملراد بقوله  إنّ :وقد قيل «
 ؛وهذا ليس بشـيء  ،r ت عن رسول اهللاها صحألا كلّ ؛اليت قرأ ا القراء السبعة

الذي شكا فيـه   t، وبعد أنْ ذَكَر حديث حذيفة )٢(»..لظهور بطالنه على ما يأيت
يمةاختالف الصحابة يف القراءة حينما اجتمعوا يف غزو إركل طائفة مبـا  )٣(نِي أَتفَقَر ،

 بـاألحرف  املـراد  نّإ: قال نم بطالن على دليل أدلُّ وهذا: لتق « :روي هلا؛ قال
 .)٤(»فيه ختلفي ال احلق ألنّ ؛السبعة القراء قراءات السبعة

 :الدراسة والترجيح
 السـبعة  رفبـاألح  املراد نّإ: ما ذهب إليه القرطيب من القول بِبطْالن قول من قال 

، وقد نقل اإلمجاع على بطالن هذا القول، وممن هو الصواب؛ السبعة القراء قراءات
 : ؛ حيث قال)٥(ذكر ذلك اإلمام أبو شامة

                                                
 ).٦٨(تقدم خترجيه ص )  ١(
 ).١/٧٩:(مع ألحكام القرآناجلا)  ٢(
 خفيفـة  ويـاء  النون وكسر ساكنة وياٍء ،امليم وكسر ،ثانيه وسكون ،-ويفتح- لهأو كسرب )إرمينية( )  ٣(

 آسـية  هاحتد اليت العالية الوسطى اجلبلية املنطقة هي، والشمال جهة يف واسع عظيم لصقع اسم. مفتوحة
 وساحل اجلنويب والشرق الشرق من قزوين لبحر نويباجل والشاطئ أذربيجان وهضبة الغرب من الصغرى

 مـن  اجلزيـرة  أرض مـن  الغـريب  الشمايل والركن الشرقي والشمال الشمال من والقوقاز األسود حبر
 )١/٥٣:(معجم البلدان:انظر .اجلنوب

 ).١/٨٦:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٤(
قـرأ علـى    ،كان أحد األئمة ،أبو شامة ،سيشهاب الدين املقد ،هو عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم)  ٥(

، تويف سـنة  وغريمها ،)الباعث(و  ،)الروضتني يف أخبار الدولتني(له كتاب  ،السخاوي، وعين باحلديث
 .)١/٣٦٥: (وغاية النهاية ،)٨/١٦٥: (طبقات الشافعية :انظر .هـ٦٦٥



 

 ١١٦

ظن قوم أنّ القراءات السبع املوجودة اآلن هي اليت أُريدت يف احلـديث، وهـذا    «
 .)١(»ل اجلهل خالف إمجاعِ أهلِ العلم قاطبة، وإمنا يظُن ذلك بعض أه

ال نِزاع بني العلماء املعتربين أنّ األحرف السـبعة   «: ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
أن القرآن أُنزِل عليهـا؛ ليسـت هـي قـراءة القـراء السـبعة        rاليت ذكر النيب 

 .)٢(»املشهورة
ن ومن تأمل األحاديث الواردة اليت جاء فيها ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف أيقَ 

 : القول بأنّ هذه األحرف السبعة هي القراءات السبع؛ وذلك ألمور اليمكنأنه 
ـذا   rدوا حني نطق الـنيب  جِالسبعةمل يكونوا خلقوا وال و قراءال أنّ :األول

 .)٣(احلديث الشريف
أنّ يف هذا القول إبطالَ كلّ قراءة سوى السبع مما ثبت نقلـه بـالتواتر إىل   : الثاين

 .)٤(، وهذا غَلَطٌ عظيمr رسول اهللا
أنّ القول به يؤدي إىل أنْ يكون اخلرب يف هذا احلديث عدمي الفائدة حـىت  : الثالث

 .)٥(يولد هؤالء األئمة السبعة، فتؤخذ عنهم القراءة، وهذا محال
أنّ هذا القول يلزم منه بقاء األحرف السبعة، وإباحة القـراءة ـا حـىت    : الرابع

اإلمجاع من أنّ األحرف السبعة نزلت يف أول األمر للتيسـري  اليوم، وهذا خالف 
 . )٦(على الناس، مث أُبِيح ترك الكثريِ منها بالعرضة األخرية

أنّ األحرف السبعة ليست هي : وهو -وغريه– صحة مارجحه القرطيبوذا يتضح لنا 
 .)٧( اليت نزل ا القرآن الكرميالقراءات السبع، وإمنا القراءات جزٌء من األحرف السبعة 

                                  
*    *    * 

                                                
 ).٨(ص :اإلبانة ) ١(
 .)١٣/٣٩٠(:جمموع فتاوى ابن تيمية)  ٢(
 .)١/١٩٢(:مناهل العرفانو ،)١/٤٦(:يف القراءات العشر شرالن  )٣(
  ).١٥١(ص :املرشد الوجيز  )٤(
 .)١/١٩٢(:مناهل العرفانو ،)١/٤٦(:يف القراءات العشر النشر)  ٥(
 .)١/٥٢(:يف القراءات العشر النشر)  ٦(
 .)٥٦-٥٥(ص  :أثر اختالف القراءات يف األحكام الفقهية :انظر ) ٧(



 

 ١١٧

 :سقوط آیة براءة في إحدى َمرََّتي َجْمع القرآن الكریم :مسألة

 
  :رجح القرطيب أنّ قولَه تعاىل يف سورة التوبة

سقطت يف اجلمع األول للقرآن ، ]١٢٨:التوبة[اآلية، چ...ھ  ھ  ے  ے  ۓچ 
 .tرمي، والذي كان يف عهد أيب بكر الصديق الك

يف قصة مجعه للقرآن  tملّا ذكر حديث زيد بن ثابت  -رمحه اهللا-فالقرطيب  
، )٢(افتكْواَأل ،)١(اعقَالر نم هعمجأَ نآالقر تعبتتفَ تمقُفَ«  :وأنه قال

والع٣(بس(، وصورد الرحىت ،الج وجدت خزمية مع آيتني ةالتوب سورة نم 
، )٥(»آخرها إىل چ..ھ  ے  ے  ۓ  ھچ: غريه مع أجدمها مل )٤(األنصاري
 :تعقّبه بقوله

 
ا الصحف يف املصاحف نخسملا ن :قال t ويف البخاري عن زيد بن ثابت « 

مل أجدها مع ،اهؤرقْيr ن سورة األحزاب كنت أمسع رسول اهللا م فقدت آيةً
أحد إال مع خزية األنصاري الذي جعل رسول اهللام r  شهادته بشهادة

 .)١( »]٢٣:األحزاب[چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : )٦(رجلني
                                                

)١ (قْعة :اعقَالرمجع ر، لْوتكون من جِ ،كتب فيهاوهي اليت يأو كَ داغمادة  ،لسان العرب: انظر  .د) رقـع(: 
)٣/١٧٠٥.( 

كانوا يكتبون  ،وهو عظم عريض يكون يف أصل كتف احليوان من الناس والدواب ،مجع كَتف: افتكْاَأل) ٢(
فيه للَّق١/١٥٠(:بن األثري، الالنهاية يف غريب احلديث. س عندهمالقراطي ة.( 

)٣ (العسب :جمع ِسعمنه نزع إذا النخل جريد وهو ،بٍي خوغريـب احلـديث   النهايـة يف  :انظـر  .هص :
)١/١٥٠(. 

 بـذي  يعـرف  ،األوس من ةمطْخ بين من ،األنصاري يمطْاخلَ ةَبلَعثَ بن هاكالفَ بن ثابت بن ةُميزخ: هو )٤(
 مـن  بعـدها  وما بدراً شهد ،عمارة أبا يكىن ،رجلني بشهادة شهادته r هللا رسول جعل ،الشهادتني
ـ  لَتقُ فلما بصفني، t علي مع وكان الفتح، يوم بيده خطمة راية وكانت ،املشاهد عمار t  ـ جرد 

 ).٢/٥٧:(االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر  .هـ٣٧ سنة صفني وكانت لقُت حىت فقاتل هسيفَ
  .)٨/٦٢٦( :مجع القرآن: باب ،فضائل القرآن: كتاب ،ريصحيح البخا)  ٥(
 ثَمـن  ليقْضيهr  النبِي فَاستتبعه أَعرابِي من فَرسا حني ابتاع rشهد بتصديق الرسول  وسبب ذلك أنه)  ٦(

هسفَر عرولُ فَأَسسر اللَّه r يشطَأَ الْمأَباَأل وابِيرع قالٌ فَطَفونَ رِجرِضتعاَأل يابِيرع هوناوِمسسِ فَيبِالْفَر 



 

 ١١٨

 rمن سورة األحزاب كنت أمسع رسول اهللا  آيةً تدقَفَ :)٢(وقال الترمذي عنه 
چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  :يقرؤها

فأحلقتها يف  ،)٣(ها فوجدا عند خزمية بن ثابت أو أيب خزميةفالتمست ،]٢٣:األحزاب[
 .سورا

على ما قاله البخـاري   لت اآلية األوىل من آخر براءة يف اجلمع األوطَقَفس :قلت 
 .ن سورة األحزابم آيةٌ تدقويف اجلمع الثاين فُ ،والترمذي

واهللا  ،ل أصـح واألو ،آية براءة سقطت يف اجلمـع األخـري   أنّ :وحكى الطربي
 .)٤(»أعلم

 
 :الدراسة والترجيح

 
                                                                                              

 وإِال الْفَـرسِ  هذَا مبتاعا كُنت إِنْ :فَقَالَ r اللَّه رسولَ عرابِياَأل فَنادى ،ابتاعهr  النبِي أَنَّ يشعرونَ وال
هتبِع. فقَام بِيالن r نيح عماَءنِ ساَأل دابِيرفَقَالَ ع: أَو سلَي قَد هتعتاب كناَأل فَقَالَ ؟مابِيرال :ع اللَّهـا  وم 

كَهتفَقَالَ، بِع بِيالن r: لَىب قَد هتعتاب كنم .قاَأل فَطَفابِيرقُولُ عي: لُما ههِيدةُ فَقَالَ ،شميزخ نب  ثَابِـت: 
. اللَّـه  رسولَ يا بِتصديقك :فَقَالَ ؟تشهد بِم :فَقَالَ خزيمةَ علَى r النبِي فَأَقْبلَ .بايعته قَد أَنك أَشهد أَنا

 :كتـاب احلديث أخرجه أبـو داود يف سـننه،   ( .رجلَينِ بِشهادة خزيمةَ شهادةَ r اللَّه رسولُ فَجعلَ
، ولذلك لُقِّب خزمية ) ٣/٣٠٨ :إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز أن حيكم به :باب ،األقضية

  .بذي الشهادتني
 بـايع  قَـدr   اللَّـه  رسـولَ  أَنَّ يشهد أَنْ الْقصةَ هذه سمع من كُلِّ علَى ضافَر كَانَ"  :قال ابن القيم       

 خزيمـةَ  ولَكن ،مسلمٍ كُلِّ عند مستقر وهذَا ،r بِتصديقه والشهادة مياناِإل لَوازِمِ من وذَلك ،ياَألعرابِ
فَطَّنولِ تخدل هذه ةياملُ الْقَضةنيع تحومِ تمع ةادهالش هقدصي لا كُلِّ فم بِرخي فَال ؛بِه قفَر نيا بم بِرخي 

بِه نع اللَّه نيبا وم بِرخي بِه نع رِهي غَيف هقدي صذَا فذَا ههال ،وو متانُاِإل يإال مي هيقدصـي  بِتـذَا  فه 
إعـالم  (  ." بِشـهادتينِ  شـهادته  تجعلَ أَنْ استحق لذَلك ؛حضر من دونَ خزيمةُ تفَطَّن فَلَما ؛وهذَا

  .)٢/١٣٨:املوقّعني
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    چ  :قول اهللا تعاىل :باب اجلهاد والسري،: كتاب ،صحيح البخاري)  ١(

  ).٣/٣٧٧( :]٢٣:األحزاب[چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 .tأي عن زيد بن ثابت )  ٢(
 من بعدها وما بدراً شهد ،ارالنج بن مالك بن منغُ بن ثعلبة بن مرصأَ بن زيد بن أوس بن خزمية أبو: هو)  ٣(

 ).٢/٢٣:(االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر.    t عفان بن عثمان خالفة يف وتويف. املشاهد
   ).١/٨٤:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٤(



 

 ١١٩

، وبـدر الـدين   )٢(، ووافقهما ابن حجر)١(ابن عطية: وافق القرطيب يف ترجيحه هذا
 . )٣(العيين

 .)٤(وخالفهم الطربي
 صحة ما رجحه القرطيبوالذي يظهر من استعراض كالم العلماء يف هذه املسألة هو 

فُقدت يف اجلمع األول، وهو الـذي   -آخر التوبةاآليتني من –وغريه من القول بأنّ 
، وأنّ اآلية اليت يف سورة األحزاب فُقدت يف اجلمع tكان يف عهد أيب بكر الصديق 

 .tالذي كان يف عهد عثمان 
وجزم ابن حكَالرواية اليت ذَ ر بأنّجرت خالف ذلك قد وقع فيها وـ ه م ن م

] زيد بن ثابت: يعين[ فَقَده الَّذي وأَنّ ،الصحيح يف ما حيوالصح « :مث قال ،الراوي
 كَتـب ملّـا   فَفَقَدها اَألحزاب في الَّيت وأَمابراءة،  آخر من اآليتان بكر أَبِي خالفة في

 .)٥(»عثمان خلَافة في املصحف
ين العلمـاء أنّ  وأما ما ذكره الطربي من أَنَّ آييت براءة سقطتا يف اجلمع األخري فقد ب

 قصـة  « : ذلك وهم منه؛ حيث إنه أَدرج بعض األسانيد على بعض،  قال ابن كثري
"  فـي  الْخطيب وبين ،يطربِال اأَخرجه حزاباَأل سورة من اآلية ثابت بن زيد فَقْد

 .واهللا أعلم. )٦(» بعض علَى نِيداَألسا بعض أَدرج وأَنه منه وهم ذَلك أَنَّ"  الْمدرج
         

*    *    * 

                                                
 .)٣/٣٣٦:(احملرر الوجيز :انظر)  ١(
 ) ١٣/١٢٤( :باريفتح ال :انظر)  ٢(
 املعـروف  بالعيين املعروف ،حممد أبو، احلسني بن محدأ بن موسى بن محدأ الدين شهاب القاضي بن حممودهو )  ٣(

 عمدة(، له من املؤلفات )هـ ٨٥٥( سنة ا وتويف، واالحتساب قضاءال بالقاهرة توىل، احلنفي الفقيه ،بالعيين
 ).٧/١٦٣: األعالم: (انظر.، وغريهااحلنفية فقه يف، )اهلداية حشر يف البناية(، )البخاري شرح يف القاري

 .)٦١-١/٦٠:(جامع البيان :انظر)  ٤(
 .)١٤/١٩٤( :فتح الباري)  ٥(
 .)١٤/١٩٣( :تفسري ابن كثري)  ٦(



 

 ١٢٠

 

 :rالقرآن في عھد النبي  tجمع عبداهللا بن مسعود  :مسألة
 

يف عهد النيب  -مبعىن أمتّ حفظه– مجع القرآن tعبداهللا بن مسعود رجح القرطيب أنّ 
r كْرِ أمساء الصحابة الذين أمتوا حفظ القرآنذض لالـنيب  يف عهد ؛ فقد تعرr يف ،

 :يف مقدمة تفسريه، وبين أقوال العلماء يف ذلك، مث قال) باب مجع القرآن(
 r عبداهللا مجع القرآن يف حياة رسـول اهللا  هذه األخبار تدل على أنّ :قلت «   

١(» واهللا أعلم ،مخالف ما تقد(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

غـري  –، قـال بـه   rالنيب مجع القرآن يف عهد  tعبداهللا بن مسعود  أنّبالقول 
 .)٣(، وابن كثري)٢(اخلطايب: مجاعةٌ، منهم -القرطيب

 : وقد استدلّ هلذا القول بأدلة؛ منها
: يقُـولُ  r النبِي سمعت :قال ،-رضي اهللا عنهما- )٤(وحديث عبداهللا بن عمر -١
 ،حذَيفَةَ أَبِي مولَى وسالمٍ ،بِه فَبدأَ ،ودمسع بنِ اللَّه دعب من :أَربعة من الْقُرآنَ خذُوا((

اذعمنِ ولٍ ببج، يأُبنِ وبٍ ب٥())كَع(. 

                                                
  .)١/٩٥( :اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 ).٣/١٨٥٥: (أعالم احلديث :انظر)  ٢(
 ).١/٥٢(:القرآن العظيم تفسري: انظر)  ٣(
وابـن   rهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، اإلمام احلرب العابد، صـاحب رسـول اهللا    ) ٤(

 علْما  rصاحبه، أسلم قبل أبيه، وقيل ليس بينه وبني أبيه إال إحدى عشرة سنة أو حنوها، محل عن النيب
ج٤/١١١:(واإلصابة)٣/٣٤٩:(أسد الغابة: نظرا .هـ٦٥، تويف سنة ام(. 

مناقـب عبـداهللا بـن مسـعود     : فضـائل الصـحابة،باب  : يف صـحيحه، كتـاب   أخرجه البخاري) ٥(
t):بن مسـعود  من فضائل عبداهللا: باب ،فضائل الصحابة: كتاب: يف صحيحه ومسلم، )٣/١٣٧٢ 

 .)٤/١٩١٣(:وأمه رضي اهللا عنهما



 

 ١٢١

 فَلْيقْرأْه أُنزِلَ كَما غَضا الْقُرآنَ يقْرأَ أَنْ أَحب من ((:أنه قال rما روي عن النيب  -٢
 .)١())عبد أُم ابنِ قراَءة علَى
بأخذ القرآن من  يف احلديث األول rالنيب  رأم أنّ :ن هذين احلديثنيالداللة م هجوو

، وثناَءه على قراءته يف احلديث الثاين دليلٌ علـى  -ومنهم ابن مسعود–هؤالء األربعة 
، وأتقن تالوته، وإال مل يكن لتخصيصـه بالـذكر   rأنه جمع القرآن يف حياة النيب 

  . فائدة
 اَءتينِالْقـر  يأََ «: قَـالَ  -رضي اهللا عنهما– عباسٍ ابنِ عنِا رواه اإلمام أمحد، م -٣

 علَـى  الْقُرآنُ يعرض كَانَ ؛خرةُاآل هي بلْ ال :قَالَ .اللَّه عبد اَءةَقر :قَالُوا ؟أَولَ تعدونَ
 ،مـرتينِ  علَيه عرِض فيه قُبِض الَّذي الْعام كَانَ فَلَما ،مرةً امٍع كُلِّ في r اللَّه رسولِ
ههِدفَش دبع اللَّه، ملا فَعم ِسخن هنا مملَ ود٢(» ب(. 

شهِد العرضة األخرية، وجمـعt   وهذا احلديث واضح الداللة يف أنّ ابن مسعود  
  .rالقرآن كلّه قبل وفاة النيب 

إنّ : فقـالوا  )٣( هذه املسألة آخرون كأيب بكر الباقالين، وابن األنبـاري يف وخالف
 :، واستدلوا لذلك مبا يليrمجع القرآن بعد وفاة النيب  إمنا أمتّ tعبداهللا بن مسعود 

 rِ النبِـي  عهـد  علَى الْقُرآنَ جمع « :قالانه  tأنس بن مالك  ما روي عن -١
 )١(»...ثَابِـت  بـن  وزيد ،زيد وأَبو ،جبلٍ بن ومعاذُ ،أُبي :نصارِاَأل نم كُلُّهم أَربعةٌ

 .احلديث

                                                
يف  وأمحـد  ،)١٣٨( :tود عبداهللا بن مسـع  فضل: ه يف سننه، مقدمة الكتاب، بابماج ابن أخرجه)  ١(

جممـع  (وقال اهليثمي يف  ،)١/٤٤٥(:tمسنده، مسند العشرة املبشرين باجلنة، مسند أيب بكر الصديق 
 ،وفيه عاصم بن أيب النجود وهو على ضعفه حسن احلـديث  ،رواه أمحد والطرباين" :)٩/٢٨٧:الزوائد

  ،"وهو ثقـة   ،صحيح غري فرات بن حمبوبورجال الطرباين رجال ال ،وبقية رجال أمحد رجال الصحيح
أخرجه أمحد والنسائي يف الكـربى مـن   "  :)١/٢٨٠:ختريج أحاديث اإلحياء(وقال احلافظ العراقي يف 

، وصححه "حسن صحيح : والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود، وقال الترمذي ،حديث عمر
 .)٢٣٠١:الصحيحة(:األلباين يف

 ."إسناده صحيح "  :قال العالمة أمحد شاكرو ،)٣٤٢٢(مبرق ،)٥/١٤١:(املسند)  ٢(
 ).١/٩٥:(القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن: نقل هذين القولني)  ٣(



 

 ١٢٢

أنه ملّا مل يذكر ابن مسعود ضمن هؤالء األربعة الذين مجعوا القـرآن  : الداللة ووجه
 .r، دلّ ذلك على أنّ مجعه للقرآن إمنا كان بعد وفاة النيب rكامالً يف عهد النيب 

 أَبو :أَربعة غَير الْقُرآنَ يجمع ولَمr  النبِي مات «: قال -أيضا-tوعن أنس  -٢
 .)٢(»، وأبو زيد ثَابِت بن وزيد ،جبلٍ بن ومعاذُ ،الدرداِء

يف الداللة على ما ذهبوا إليه؛ ألنّ فيه حصرا ألمساء الصـحابة   وهذا احلديث أوضح
 . ، ومل يذكر ابن مسعود منهمrن مجعوا القرآن يف حياة النيب الذي

عن عبـداهللا  ) الرد على من خالف مصحف عثمان(روى ابن األنباري يف كتابه  -٣
أو  –اثنتني وسبعني سـورة   rقرأت من في رسول اهللا  «:أنه قال tابن مسعود 

ـاىل -سورةثالثًا وسبعني  ـرة [ چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋچ :وقرأت عليه من البقرة إىل قوله تع   ، ]٢٢٢:البق
ـ     :قال أبو إسحاق ـة القـرآن مـع  وتعلّم عبـداهللا بقيمجبـن جاريـة   ان م

 . )٤(»)٣(األنصاري
 وهو ما رجحه القـرطيب هو القول األول؛  -والعلم عند اهللا تعاىل– والذي يترجح

ابن ، وذلك ألنّ r يف عهد النيب كلّه مجع القرآن tعبداهللا بن مسعود أنّ : وغريه
كمـا يف  –بأخذ القرآن عنـهم    r النيب رمهو أحد الصحابة الذين أَ tمسعود 

، ويف هذا دليلٌ على أنه مجع القُرآنَ حفظًـا يف  -حديث عبداهللا بن عمرو الذي تقدم
 ،والعراق والشام احلجاز أهل نم القراءات أصحاب أنّ ذلك يبني ومما، rحياة النيب 

 مل r اهللا رسول على قرأها الصحابة نم لٍرج إىل اختارها اليت قراءته عزا منهم لٌك
 ،مسـعود  وابـن  علي إىل قراءته عاصم فأسند ،اشيئً القرآن ملةج نم يستثن
 أُيب، إىل قراءتـه  أسند العالء بن عمرو بوأ وكذلك ،يبأُ إىل قراءته كثري ابن وأسند

                                                                                              
 ،)٣/١٣٨٦(:tمناقب زيد بـن ثابـت    فضائل الصحابة، باب:يف صحيحه، كتاب أخرجه البخاري)  ١(

ـ  :، بابفضائل الصحابة: كتاب يف صحيحه، ومسلم ومجاعـة مـن    t بمن فضائل أيب بـن كع
    .)٤/١٩١٤(:األنصار

  ).٤/١٩١٣:(rالقراء من أصحاب النيب : باب فضائل القرآن،: كتاب،صحيح البخاري) ٢(
تـويف يف خالفـة    ،rن مجع القرآن على رسـول اهللا  أحد م ،ع األنصاريع بن جارية بن جممجممهو )  ٣(

  .)١٠/٤٧:(، وذيب التهذيب)٣/٣٦٦: (اإلصابة :انظر .عثمان
 ).١/٩٥:(نقله القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن)  ٤(



 

 ١٢٣

عامر بن عبداهللا اوأم هفإن أسنعلـى  قرأنا: يقولون همكلُّ الءؤوه عثمان، إىل قراءته د 
 .)١(ثقات ورجاهلا ةصلمت القراءات هذه وأسانيد .r اهللا رسول

 أُنزِلَت ما غَيره إِلَه ال الَّذي واللَّه «: أنه قال عن نفسه tابن مسعود وقد صح عن 
 أَعلَم أَنا إِال اللَّه كتابِ من آيةٌ أُنزِلَت وال ،أُنزِلَت أَين أَعلَم أَنا إِال اللَّه كتابِ من سورةٌ

يمف زِلَتأُن، لَوو لَما أَعدأَح لَمي أَعنابِ متبِك اللَّه هلِّغببِلُاِإل ت تبكلَر هقـال  )٢( » إِلَي ،
 قـد  ما نفسه عن يعلم مبا رجلال خبارإِ نم وهو ،قدوص حق كله وهذا: (ابن كثري

 .)٣()غريه جيهله
 r النبِي ه أمساء الذين مجعوا القرآن على عهدوالذي حصر في tأما حديث أنس  

فقد ثبت بالطرق املتواترة  ؛فاألمر خبالف ذلك كما قال العلماء ،بأم أربعةٌ فقط
 ،بـن الصـامت   وعبادة ،ومتيما الداري ،وعلي بن أيب طالب ،عثمان بن عفان أنّ

قـد   -رضي اهللا عنهم أمجعني–ن الصحابة وغريهم م ،وعبداهللا بن عمرو بن العاص
أراد من جمع القرآن وأخـذه   tيحتمل أنّ أَنسا  وهلذا ،rمجعوا القرآن يف حياته 

 .             ، واهللا أعلم)٤(، ويحتمل غري هذا التأويلrتلقينا من في رسول اهللا 
 

                               *    *    * 

                                                
 ).٩٦-١/٩٥(:اجلامع ألحكام القرآنو ،)٣/١٨٥٥(:أعالم احلديث ) ١(
 ،)٣/١٣٧٢:(r النبِـي  أَصـحابِ  من الْقُراِء:باب ،القُرآن فضائلِ:كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه) ٢(

من فضائل عبداهللا بن مسـعود وأمـه رضـي اهللا    : ة بابفضائل الصحاب: كتاب ،ومسلم يف صحيحه
 .)٤/١٩١٣:(عنهما

 .)٢/٦٤(:تفسري القرآن العظيم)  ٣(
وفـتح   ،)١/٩٥(:اجلامع ألحكام القـرآن و، )٦٧:(نكت االنتصار لنقل القرآن :انظر بقية التأويالت يف) ٤(

 .)٩/٤٧:(الباري



 

 ١٢٤

 

 :ترتیب السور :مسألة
 

 

حني ذكره أقوال العلمـاء  ف ؛yصحابة ن الم اجتهادترتيب السور  رجح القرطيب أنّ
 : ، وأنه قالالطيب بن بكر أبو القاضييف هذه املسألة نقل قول 

 علـى  كان املصحف يف اليوم عليه هي ما على السور ترتيب يكون أنْ حيتمل.. .«
 :القرطيب قال إىل أنْ  »...-اهللا رمحه- مكي ذلك وذكر ،ن الصحابةاالجتهاد م وجه

 .)١(»ذلك يف قيل ما حصأَ هذا...«
     

 :الدراسة والترجيح
 

 اإلمام مالـك، القول بأنّ ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة قال به قوم منهم 
 .، وغريهم)٣(ن فارسواب ،)٢(والقاضي أبو بكر الباقالين

 :منها، بأدلة وا إليهذهبا وا على موقد استدلّ
ويف العلم  ،ل مثلهقلظهر وفشا ونr أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف من النيب  -١

 .)٤(توقيف فيه rبعدم ذلك النقل دليلٌ على أنه مل يكن منه 
قـرآن يف  كانت خمتلفة يف ترتيب السور قبل مجـع ال  yمصاحف الصحابة أنّ  -٢

 ما سـاغ هلـم أنْ   rعن النيب  ولو كان الترتيب توقيفيا منقوالً، tن عهد عثما
ي٥(وه ويتجاوزوهلُهم(. 

بن كعب ن ذلك أنّفم يمصحف أُب t ُقمث  ،)آل عمـران (على  )النساء(مت فيه د
، ومصـحف ابـن   … )املائدة(مث  )األعراف(مث  ،)األنعام(سورة  )آل عمران(تلت 

مث  ،)األعراف(مث  ،)آل عمران(مث  ،)النساء(مث  ،)البقرة(ـا بكان مبدوًء t مسعود

                                                
  ).١/٩٧(:اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 ).٨/٦٥٥(:وفتح الباري ،)٨٢(ص :النتصار لنقل القرآننكت ا: انظر)  ٢(
 .)١/٢٥٧(:الربهان يف علوم القرآن :انظر)  ٣(
 ).٨٢(ص:نكت االنتصار لنقل القرآن :انظر)  ٤(
 ).١/٣٥٣(:مناهل العرفان: انظر)  ٥(



 

 ١٢٥

 t مصحف علي وروي أنّ ،ن خالف مصاحفنا اليومما فيهما م ،اخل … )األنعام(
، )تبت(مث ) املزمل(، مث )ق(، مث )املدثر(، مث )العلق(كان مرتبا على الرتول، فأولُه سورة 

 .)١(إىل آخر املكي واملدين ، وهكذا)التكوير(مث 
ما حملَكُـم علَـى أَنْ   : قُلْت لعثْمانَ «:قَالَ -رضي اهللا عنهما-حديث ابنِ عباسٍ -٣

 ةورإِلَى س متدمفَالِ(عاَألن ( ةورإِلَى سثَانِي، والْم نم يهو)اءةرب ( متنفَقَر نيئامل نم يهو
فَوضـعتموها فـي السـبعِ    ] بِسم اِهللا الرحمنِ الرحيمِ[، ولَم تكْتبوا بينهما سطْر بينهما

مما يأْتي علَيه الزمـانُ وهـوr    كَانَ رسولُ اِهللا : الطِّوالِ، فَما حملَكُم علَى ذَلك؟ قَالَ
 اترِ ذَوون السم هلَيلُ عزني   لَـه ـبكْتي نم ضعا بعُء ديالش هلَيزِلَ عفَكَانَ إِذَا أُن ،ددالْع

: ضعوا هذه في السورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَا، وإِذَا أُنزِلَت علَيه اآليات قَـالَ : فَيقُولُ
ي يالَّت ةوري السف اتاآلي هذوا هعـةُ قَـالَ  ضاآلي هلَيع زِلَتإِذَا أُنكَذَا، وا كَذَا ويهف ذْكَر :

مـن  ) اَألنفَـالِ (ضعوا هذه اآليةَ في السورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَا، وكَانت سورةُ 
فَكَانت : واخرِ ما أُنزِلَ من الْقُرآن، قَالَمن أَ) براءة(أَوائلِ ما نزلَ بِالْمدينة، وكَانت سورةُ 

ولَم يبين لَنا أَنها منها، فَمنr  قصتها شبِيها بِقصتها، فَظَننا أَنها منها، وقُبِض رسولُ اِهللا 
، ووضـعتها  )بِسم اِهللا الرحمنِ الرحيمِ(سطْر أَجلِ ذَلك قَرنت بينهما، ولَم أَكْتب بينهما 

 .)٢(»في السبعِ الطِّوالِ
، »ولَم يبين لَنا أَنها منهـا   rفَظَننا أَنها منها، وقُبِض رسولُ اِهللا  «: tفقول عثمان 

؛ بل كـان باجتـهاد مـن    )٣( rصريح يف أنّ ترتيب السور مل يكن بتوقيف من النيب 
 .yالصحابة 

 
 

                                                
ار لنقـل  ونكت االنتص ،)١/١٨١(:واإلتقان يف علوم القرآن ،)١/٢٥٩(:الربهان يف علوم القرآن :انظر)  ١(

 ).١/٣٥٣(:ومناهل العرفان ،)٨١(ص:القرآن
 ، وأبـو داود ) ١/٩٢(:tعثمان بن عفّان : ه، مسند العشرة املبشرين باجلنة، مسندسندرواه أمحد يف م  )٢(

 كتـاب : جامعه، كتـاب والترمذي يف  ،)٢٠٩-١/٢٠٨(:من جهر ا:باب ،الصالة: كتاب يف سننه،
 ). حديث حسن: (وقال ،)٥/٢٧٢(:سورة التوبة: ، بابr اللَّه رسولِ عن الْقُرآن تفِْسريِ

 .)٨٢(ص: نكت االنتصار لنقل القرآن) ٣(



 

 ١٢٦

٤- كاهنِ مب فوس١(عن ي( َةَ: قَالشائع دني عإِن)٢(  نِنيمؤالْم ـا، إِذْ  -أُمهني اهللا عضر
ـ : ، قَالَ!ويحك وما يضرك؟: أَي الْكَفَنِ خير؟ قَالَت: جاءها عراقي فَقَالَ الْم ا أُمي نِنيمؤ

فَكحصأَرِينِي م .؟، قَالَ: قَالَتمل :لَّفؤم رأُ غَيقْري ه؛ فَإِنهلَيآنَ عالْقُر لِّفلِّي أُؤلَع .قَالَت :
 .)٣(فَأَخرجت لَه الْمصحف فَأَملَت علَيه آي السورِ: قَالَ …وما يضرك أَيه قَرأْت قَبلُ؟ 

وما : بدليل قول عائشة له ،السائل كان يسأل عن ترتيب السور أنّ :ووجه الداللة فيه
 بـأنْ  ،فقون على املنع من قراءة القرآن منكوساالسلف مت يضرك أَيه قَرأْت قَبلُ؟ ألنّ
هايقرأ من آخر السورة إىل أوولو كان السائل يسأل عن ترتيب اآلي ألنكرت عليه  ،ل

 .فلّؤئشة قراءة القرآن غري معا
وليس  ،ترتيب السور كان اجتهاديا إنّ :ن قالة لمجوغريها ح ،ففي هذه األحاديث

 .rّبتوقيف من النيب 
، )٤(بـن األنبـاري  اأبو بكـر   :، منهمن أهل العلمطائفة ميف هذه املسألة  وخالفهم

 . )٨(ي، والسيوط)٧(، وابن حجر)٦(، والباقالين)٥(الكرماينو
 

                                                
 اهللا وعبـد  ،هريرة وأيب حزام، بن حكيم عن ثحد ،مكة أهل موايل من الفارسي ماهك بن يوسفهو )  ١(

ـ  السختياين، وأيوب وعطاء، بشر، أبو وعنه ،عباس وابن عمرو، بنا  جـريج  وابـن  الطويـل،  دومحي
ـ ١١٠سـنة  مـات   .معني بن حيىي قهثّوو .وآخرون  طبقـات ال :انظـر  .وقيـل غـري ذلـك    ،هـ
  .)٥/٦٨(:سري أعالم النبالءو  ،)٤٧١ ،٥/٤٧٠(:الكربى

عائشة بنت أيب بكر الصديق، أم املؤمنني، أم عبد اهللا، أفقه نساء املسـلمني، وأعلمهـن بالـدين    هي   ) ٢(
ـ ٥٨، توفيت سنةواألدب ، وأعـالم  )٨/١٦:(، واإلصـابة )٢/٤٣:(ليـة األوليـاء  ح: انظـر . هـ

 ).٢/٧٦٠(:النساء
 ).٨/٦٥٤(:تأليف القرآن: باب ،فضائل القرآن: كتاب ،البخاري يف صحيحه أخرجه ) ٣(
ف الدواوين الكبار يف هو اإلمام احلافظ اللغوي ذو الفنون، حممد بن القاسم بن بشار املقرئ النحوي، ألّ)  ٤(

وكان من أعلم الناس بنحو الكـوفيني وأكثـرهم    ،والوقف واالبتداء ،القرآن والغريب واملشكلعلوم 
  .)٢/٣١٠:(، وشذرات الذهب)١٥/٢٧٤(:سري أعالم النبالء: انظر. ( هـ٣٢٨تويف سنة . حفظًا للغة

ـ   كان ،عامل بالقراءات ،برهان الدين أبو القاسم حممود بن محزة الكرماين ،هو تاج القراء)  ٥(  ةعجبـا يف دقَّ
٧/١٦٨(:األعالم للزركلي: انظر. هـ٥٠٥تويف يف حدود سنة  ،االستنباط سنِوح.(  

 .)٨/٦٥٨(:فتح الباري: انظر)  ٦(
 .املرجع السابق)  ٧(
 ).١/١٧٩(:اإلتقان: انظر)  ٨(



 

 ١٢٧

 :منها ؛وا بأحاديثواستدلُّ، r توقيف من النيبفذكروا أنّ ترتيب السور كان ب
١- ودعسنِ منِ ابع t  يقُولُ فكان ي هيلَ(أنائرنِي إِس(، و)بف(، و)الْكَه ميـرم( ،
 .)١(» الَديوهن من ت ،تاقِ اُألولِعإِنهن من الْ «):اَألنبِياِء(، و)طه(و

فذكرها نسترتيبها قًا كما استقر . 
أُعطيت مكانَ التـوراة السـبع   (( :قال rالنيب  أنّ t )٢(عن واثلة بن األسقع -٢
ئني، وأُعطيت مكان اإلجنيـل املثـاينَ، وفُضـلْت    والَ، وأُعطيت مكان الزبور املالطِّ

 .)٣()) باملفصلِ
عـن   تأليف القرآن مأخوذٌ على أنّ وهذا احلديث يدلّ «:اسحبن الناقال أبو جعفر 

 .)٤(»ن ذلك الوقتم فلَّؤوأنه مr، النيب 
  .)٥(».rن قراءة رسول اِهللا سمعون مإنما أُلِّف القرآن على ما كانوا ي «:وقال مالك
r.«)٥(.  

٣- يسِ الثَّقَفأَو نأَ «:قَالَ )٦(ع ينالَّذ فْدي الْوف تكُن  بِـيا النوتr    ـنوا مـلَمأَس
يفولَ اِهللا؟ قَالَ...«:وفيه ،احلديث »…ثَقسا را ينع كَثَكا أَما مقُلْن:))   لَـيأَ عطَـر

هيى أَقْضتح جرأَنْ ال أَخ تدفَأَر آنالْقُر نم بزرسول اهللا : قَالَ، ))ح ابحا أَصأَلْنفَس
                                                

ح ) ٨/٦٥٤(تــأليف القــرآن : بــاب ،فضــائل القــرآن: كتــاب ،رواه البخــاري يف صــحيحه)  ١(
 في الْغاية بلَغَ ما كُلّ هو أَو ،الْقَدمي وهو عتيق جمع:-الْمثَناة وتخفيف هملَةاملُ بِكَسرِ-)تاقعال(و.٤٩٩٤

 وهـو  الْملْـك  قَـدمي  :دوالتال ،قَدميا حفظَ مما :أَي -اللَّام فيفوتخ ثَناةاملُ بِكَسرِ- )تالدي(و ،ودةاجلَ
 مـن  فـيهِن  لما فَضالً لَهن وأَنَّ ،الْقُرآن من تعلِّم ما أَول من أَنهن مسعود ابن ومراد ،الطَّارِف فبِخال

  ).١٣/١٧٩(:فتح الباري: انظر. ممواُأل نبِياءاَأل وأَخبار الْقَصص
 النيب خدم إنه ويقال ،تبوك إىل يتجهز r والنيب أسلم ،ياليل عبد بن العزى عبد بن واثلة بن األسقعهو  ) ٢(

 يف ـا  تويف و بدمشق املغازي وشهد ،الشام سكن: يقال. ةفَّالص أهل من وكان سنني ثالث  r النيب
. وقيـل غـري ذلـك    ،سـنة  وتسعني مثان ابن وهو ومثانني ست أو مخس سنة امللك عبد خالفه آخر
 .)١/٤٩٥:(االستيعاب:انظر

، وأشار إليه السيوطي )٥/٤٧٥(:، والبيهقي يف دالئل النبوة)١/١٣٦(:داود الطيالسي يف مسندهرواه أبو  )٣(
  ).١/٥٦٥():فيض القدير شرح اجلامع الصغري( يف السيوطي باحلسن

 ).١/٢٥٨(:الربهان يف علوم القرآن)  ٤(
 .)١٨(ص : )املقنع يف معرفة رسم مصاحف األمصار:(هرواه أبو عمرو الداين يف كتاب)  ٥(
)٦(   بِيهو أوس بن أيب أوس الصحايب، وفد على النr   مع وفد الطائف، وروى حديث حتزيـب القـرآن. 

 .)١/١٥٠:(، واإلصابة)١/١٦٧(:أسد الغابة: انظر هـ٥٩إنه توفّي سنة : قيل



 

 ١٢٨

r أَص نياحنحا: قَالَ ،بآنَ؟ قَالُوا: قُلْنونَ الْقُربزحت فرٍ   : كَيـوثَـالَثَ س ـهبزحن، 
، وثَالَثَ عشرةَ سورةً ،وإِحدى عشرةَ سورةً ،وتسع سورٍ ،وسبع سورٍ ،وخمس سورٍ

 نلِ مفَصالْم بزحو)قَاف( متخى يتح «)١(. 
ترتيب السور على ما هو يف املصحف اآلن كـان   على أنّ فهذا يدلُّ «:قال ابن حجر
  .)٢(»...rيف عهد النيب 

وكـذا   ،الًءبـت و تومما يدل على أنه توقيفي كون احلـواميم ر  «:قال السيوطيو
، الشعراءچٱچوفصل بني  ،بل فصل بني سورها ،ومل ترتب املسبحات والًء ،الطواسني

ت ركولو كان الترتيب اجتهاديا لـذُ  ،مع أا أقصر منهماچ ٱچ  القصص بـ چٱچو
 .)٣(»عن القصصچ ٱچ وأُخرت  ،الًءحات وبساملُ

ترتيب سور الكتاب العزيـز   هو القول الثاين القائل بأنّ -واهللا أعلم– والذي يترجح
حه القرطيب، وهذا مبا سبق من األدلة ،كلها توقيفيرمحه اهللا خالف ما رج. 

عليهاترتيب السور اجتهادي ف ة الفريق القائل بأنّا أدلّأم ردمبا يأيت ي: 
١ - ا دعواهم أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف من النيب أمr قـل  لظهر وفشا ون

عدم النقل  جاب بأنّفي ،على عدم التوقيف يف العلم بعدم ذلك النقل دليالً وأنّ ،مثله
إمجاع الصحابة على هذا الترتيب دليلٌ على  بل إنّ ؛دم وجود النصعلى ع ليس دليالً

جمعون على خالف السنة وجود النصم ال ي٤(بالتوقيف؛ أل(. 
 جممعني على هذا الترتيـب مـع أنّ   yكيف يكون الصحابة أما استشكاهلم  – ٢

لـو  و ،tمصاحفهم كانت خمتلفة يف ترتيب السور قبل مجع القرآن يف عهد عثمان 
 فيجاب ،هملوه ويتجاوزوهما ساغ هلم أن يr عن النيب  كان الترتيب توقيفيا منقوالً

فلما  ،وا بالتوقيفملَعإنما اختلفوا يف هذا الترتيب بادئ األمر، قبل أن يy بأم  عنه
                                                

يف سـننه   ، وابـن ماجـه  )٥٦-٢/٥٥(:حتزيب القـرآن :الصالة، باب:كتاب: رواه أبو داود يف سننه)  ١(
: يف مسـنده  وأمحـد  ،)١/٤٢٧(:يف كم يستحب ختم القرآن: صالة والسنة فيها، بابإقامة ال:كتاب

صحيح وضعيف سنن :(وضعفه األلباين يف). ١٢/٧٨:(أوس بن أيب أوس الثقفي: مسند املدنيني، حديث
 ).٣/١٩٣:أيب داود

 ).٨/٦٥٨(:فتح الباري)  ٢(
 ).١/١٧٩(:اإلتقان)  ٣(
 ).٣٢٢(ص: يلإلمام الشافع ،الرسالة :انظر)  ٤(



 

 ١٢٩

علـا إىل أنّ     ،وا بالتوقيف تركوا ترتيب مصاحفهمموقـد يرجـع االخـتالف أيض 
فالواحد منهم ال يثبت  ،ومل يكونوا يكتبونها للناس ،فرديةً ةًيصمصاحفهم كانت شخ

العلم بأمثـال  وقد يفوته ما مل يفت اجلماعة من  ،يف مصحفه إال ما وصل إليه جمهوده
 .)١(هذه املسألة

٣ - فقد تكلّم بعض العلماء يف سنده ا حديث ابن عباس عن عثمان،أم. 
 ، بـل هـو عنـدي    كـثري  رظَويف إسناده ن «:قال الشيخ أمحد شاكر عن هذا احلديث

ا، بل هو حديث ال أصل له ضعيف٢(»جد(. 
 .وأما متنه، فإنه يحمل تناقضا ظاهرا، وحيمل طعنا يف التوقيف يف ترتيب اآلي

 عثمـان  أما التناقض، فألنه أثبت لألنفال وبراءة امسني خمتلفني، وفيـه مـع ذلـك أنّ   
 ـ   أنّ ظن ـ    ن األنفـا بـراءة م  إمـا : ى أن يقـول ل فقرنهـا بِهـا، وكـان األولَ
 .سورة واحدة 

 .)٣(»ى كل واحدة بامسهاوقد تضمن ذلك أنهما سورتان؛ ألنه مس «:قال الباقالين
 ، يوحي بأنّ)فظننا أنها منها(:وأما الطعن يف التوقيف يف ترتيب اآلي، فألن قول عثمان«

النيب r مل يا منـه  ، فأض)براءة( ح بأمرِفصافها عثمان إىل األنفال اجتهادt،   وهـذا
يحصى من األخبار الصحيحة الدالة على التوقيف يف ترتيـب آي السـور،   خمالف لما ال

ترتيب آي السور ليس حمال لالجتـهاد،   وخمالف لإلمجاع املنقول عن أهل العلم على أنّ
  .)٤(»rوإنما كان بتوقيف من النيب 

وإِلَى سورة  وهي من الْمثَانِي، )اَألنفَالِ(عمدتم إِلَى سورة «:-عباس قول ابنيف  كما أنّ
رد على من احتج به يف أنّ  -»فَوضعتموها في السبعِ الطِّوالِ …وهي من الْمئني  )براءة(

ر اجتهاديبراءة من املئني، ويقـول  األنفال من املثاين، وأنّ ، فهو يذكر أنّترتيب السو :
السبع الطوال كانت معلومة توقيفًا  ، وهذا يدلّ على أنّ»فوضعتمومها يف السبع الطوال«

                                                
 .)١/٣٦٠( :مناهل العرفان :انظر)  ١(
  ).١/٣٩٩( :بتحقيق الشيخ أمحد شاكر ،مسند اإلمام أمحد)  ٢(
   .٨٢ص :نكت االنتصار لنقل القرآن  )٣(
 ).٧٠ص(:مجع القرآن يف مراحله التارخيية :انظر ) ٤(



 

 ١٣٠

قبل اجلمع، وكذلك املثاين، وكذلك املئون، وإال فال يكون هنالك وجه الستنكار ابـن  
 .!عباس هذا الترتيب

٤ - ةَ أمشائا حديث يوسف بن ماهك عن ع- ـي اهللا عضـا رهعلـيهم يف    -ن ـردفي
هذا العراقي إنما سأل عن ترتيب السور، وكان ممن يأخذ بقراءة ابـن   االستدالل به بأنّ

األمر على  لَا حضر مصحف عثمان إىل الكوفة، مل يوافق أومسعود، وكان ابن مسعود ملّ
يف الرجوع عن قراءته، وال على إعدام مصحفه، وكان تأليف مصـحفه مغـايرا لتـأل   

مصحف عثمان، فلذا أطلق العراقي أنه غري مواهللا أعلم)١(فلَّؤ ،. 
 

*    *    * 

                                                
 .)٧١-٦٢:(ومجع القرآن يف مراحله التارخيية ،)٨/٦٥٥(:فتح الباري: انظر)  ١(



 

 ١٣١

 
 :اآلیات في كل سورة من سور القرآن الكریم ترتیب :مسألة

 
؛ فحني تعرضه rكان بتوقيف من النيب ، أنّ ترتيب اآليات يف سورها رجح القرطيب

 : هلذه املسألة قال
 اآليات ترتيب ّ أن وذكر ،)براءة( سورة تفسري يف -اهللا رمحه- يمكّ ذلك وذكر...«
 لِأو يف بـذلك  ريـأم  مل اوملّ ،r النيب نم هو األوائل يف البسملة عضوو السور يف

 .)١(»ذلك يف قيل ما أصح هذا ،بسملة بال كترِت )براءة( سورة
 

 :الدراسة والترجيح
 

هو قولُ عامة العلماء، بل جـزم   rيب القول بأنّ ترتيب اآليات كان بتوقيفٍ من الن
اإلمجاع انعقد على أنّ ترتيب اآليات يف السورة كان بتوقيـف  اإلمام السيوطي بأنّ 

، ومل يعلَم يف ذلـك  وأنه ال مجال للرأي واالجتهاد فيه ،عن اهللا تعاىل rمن النيب 
 : مخالف؛حيث قال

ـ  ،يف ذلك ةَهبال ش ،ات توقيفيترتيب اآلي اإلمجاع والنصوص املترادفة على أنّ« ا أم
يف  )٣(وأبو جعفر بن الـزبري  ،)٢(منهم الزركشي يف الربهان ؛واحد غري هلَقَناإلمجاع، فَ
من غري خالف  ،وأمره rترتيب اآليات يف سورها واقع بتوقيفه : وعبارته ،مناسباته

 . )٤(»يف هذا بني املسلمني
ترتيب اآليات أمر واجب، وحكْم الزِم، فقد كان جربيـل   «:وقال القاضي أبو بكر الباقالين

u ٥(»ضعوا آية كذا يف موضع كذا: يقول(. 
                                                

  ).١/٩٧:(اجلامع ألحكام القرآن) ١(
 ).١/٢٥٨(:الربهان يف علوم القرآن :انظر)  ٢(
 .)٢٤(تقدمت ترمجته يف تالميذ القرطيب ص ) ٣(
 .)١/١٧٢(:اإلتقان يف علوم القرآن) ٤(
 .)٨٣(ص:نكت االنتصار لنقل القرآن)  ٥(



 

 ١٣٢

ـات رمسـه، ومل    «:-أيضا-وقال الذي نذهب إليه أنّ مجيع القرآن الذي أنزله اهللا وأمر بإثب
تالوته بعد نزوله هو الذي بني الد فَعـ ينسخه، وال ر ، tان فَّتني، الذي حواه مصحف عثم

ـاىل،   وأنه مل ينقص منه شيء وال زِيد فيه شيء، وأنّ ترتيبه ونظْمه ثابت على ما نظمه اهللا تع
مقَدم هنم روال أُخ ،رؤخم من ذلك مقدن آي السور، مل يب عليه رسولُه م١(»…ورت( . 

ـ   يفمرتبـة   آليـات  روالنصوص اليت تدل على ذلك كثرية، منها األحاديث اليت ورد فيها ذك
 :سورها؛ ومن ذلك

ـا أُنزِلَـت   «: عائشةَ رضي اهللا عنها أَنها قَالَت حديث: أواخر سورة البقرة، مثالً يف -١ لَم
ـارة   rاآليات اَألواخر من سورة البقرة، خرج رسولُ اِهللا  فَتالهن في املسجد، فَحرم التج

 .)٢(»في اخلَمر
 rأَنَّ النبِـيt    )٣(ما رواه مسلم عـن أَبِـي الـدرداءِ    -مثالً-ويف سورة الكهف  -٢

 .)٤())من حفظَ عشر آيات من أَولِ سورة الْكَهف عصم من الدجالِ((:قَالَ
في شيٍء ما راجعتـهr   اِهللا  ما راجعت رسولَ «:أَنه قَالَ tوعن عمر بنِ الْخطَّابِ  -٣

دي صف هعببِإِص نى طَعتح ،يهي فا أَغْلَظَ لٍء ميي شي فا أَغْلَظَ لمو ،ي الْكَاللَةـالَ ف : رِي فَقَ
 .)٥(»!)) تكْفيك آيةُ الصيف الَّتي في آخرِ سورة النساِء؟يا عمر أََال((
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :هذه اآليةُ الَّتي في الْبقَرة: قُلْت لعثْمانَ «:قَالَ ،بنِ الزبيرِعنِ او -٤
: فَلم تكْتبهـا؟ قَـالَ   ،قَد نسختها اُألخرى  ]٢٤٠: البقرة[چ ڄ  ڃچ  :إِلَى قَوله چڦ

نم هنئًا ميش ري ال أُغَيأَخ نا ابا، يهعدت كَانِه٦(»م(. 

                                                
 .)٥٩(ص:املرجع السابق)  ١(
يف  ومسـلم  ، ،)٨/٥١():يذْهبـه (يمحق اللَّه الربا : باب ،تفسري القرآن :تابك: صحيحهالبخاري يف  أخرجه)  ٢(

 ).١١/٥(:كتاب املساقاة باب تحرِميِ بيعِ الْخمرِ :صحيحه
كان صحابيا فقيهاً عاقالً حكيمـاً، تـويف سـنة    ، هو عومير بن عامر بن مالك األنصاري اخلزرجي، أبو الدرداء ) ٣(

 ).٢/٣٣٥:(، وسري أعالم النبالء)٤/٣١٨:(أسد الغابة: ظران. هـ٣٣
 .)٦/٩٢(:فضلِ سورة الكَهف وآية الكُرسي :باب صالة املسافرين وقصرها، :كتاب مسلم يف صحيحه، أخرجه )  ٤(
أو أو كراثًـا   أو بصـالً ي من أكل ثوما  :باب ،املساجد ومواضع الصالة :كتاب ،يف صحيحه مسلمأخرجه   )٥(

ٱ  چ :وآية الصيف املقصودة هي آخر آية من سورة النساء، وهي قوله تعاىل ).٥/٥١(:حنوها عن حضور املسجد

  ).٣/١٥٢:(مفاتيح الغيب: انظر. ، ومسيت آية الصيف؛ ألا نزلت صيفًا]١٧٦: النساء[چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
 :البقـرة [چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :بـاب  ،-سورة البقرة– تفسريال :كتاب ،البخاري يف صحيحه أخرجه)  ٦(

٨/٤٨(:]٢٤٠.( 



 

 ١٣٣

ال يستطيع  ،إثبات هذه اآلية يف مكانِها مع نسخها توقيفي فهذا حديثٌ صريح يف أنّ
 .)١(يتصرف فيه، ألنه ال جمال للرأي يف مثله أحد أنْ

قرأ بعض السورِ  rبعد أنْ ذكر األحاديث اليت بينت أنّ النيب - السيوطي اإلمام قال
ـ م هلا بِمشهدr قراءته  لّتد «:-يف صلوات جهرية آيِِهـا ترتيـب   حابة أنّن الص 

توقيفي، وما كان الصحابة لريتا سبوا ترتيبموا النيب عr يقرأ على خه، فبلغ ذلك الف
م٢(»التواتر غَلَب(. 
 ألنّ ؛-وهو قراءة اآلية مث اليت قبلها يف الترتيب–هلذا حرم أهل العلم تنكيس اآليات و
أنْ يقَدموا آيةً على آيـة يف   فلم يكن هلم، ت السور منزلٌ منصوص عليهرتيب آيات«

 .)٣(»اا نص ترتيب اآليات مأمور ألنّ الرسم؛
حبيث تكون كـل آيـة يف    وترتيب اآليات...«:-رمحه اهللا-قال الشيخ ابن عثيمني 
، ول الراجحوهو واجب على الق، واإلمجاع صبالن تثابِهذا ، موضعها من السورة

ڀ  چ :، بدالً من)الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين : (أن يقرأ زوال جيو، وحترم خمالفته
 .)٤(» ]٤-٣:الفاحتة[چٺ  ٺ    ٺڀڀ 

 
*    *    * 

                                                
 .)١/٣٤٨(:مناهل العرفان: انظر)  ١(
 .)١٧٤-١/١٧٣(:اإلتقان يف علوم القرآن)  ٢(
 ).١٣/٣٩٦:(فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية موعجم)  ٣(
 .)٣٢٦(ص: للشيخ ابن عثيمني ،التفسري أصولشرح مقدمة يف )  ٤(



 

 ١٣٤

 
 :كلمات خارجة عن لغة العرب؟ القرآن الكریم ھل ورد في :مسألة

 
األقوال يف هـذه املسـألة، مث   عقَد القرطيب بابا يف مقدمة تفسريه ذا العنوان، وذكر 

 :   رجح أن كلمات القرآن كلها عربِية، وليس فيها من كالم غري العرب؛ فقال
 ،العـرب  غري أساليب على بركّم كالم القرآن يف ليس هأن ةماُأل بني خالف ال«

 ،وعمـران  ،وجربيـل  ،كإسرائيل ،العرب لسان غري لسانه ملن اأعالم أمساًء فيه وأنّ
 .ولوط ،ونوح

 .)١(»...،العرب غري كالم من مفردة أعالم غري ألفاظ فيه وقع هل واختلفوا
 ،]٩٨: البقـرة [چہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : تفسري قوله تعـاىل  وعند

 :والقراءات الواردة فيها، مث قال) جربيل(استعرض األقوال يف أصل كلمة 
 جربيـل  ا نزل ،عربيةٌ األلفاظ هذه يف الصحيح أنّ الكتاب لأو يف متقد قد: قلت«
u بلسان عريب ٢(»بنيم(. 

 
 :الدراسة والترجيح

 
، )٣(الشـافعي : وافق القرطيب يف القول بعدم وقوع املُعرب يف القرآن مجاعـةٌ منـهم  

 . )٦(، والباقالين)٥(، وأبو عبيدة معمر بن املثىن)٤(والطربي
 : وقد استدلُّوا لذلك مبا يلي

 .]٢: يوسف[چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ : قوله تعاىل -١

                                                
 .باختصار) ١١٢-١/١١٠(:اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
   .)٢/٢٦٤:(املرجع السابق  )٢(
 .)٤٢-٤٠(:الرسالة: انظر)  ٣(
  .)١٥-١/١١(:تفسريه :انظر)  ٤(
 .)١/٨(:جماز القرآن :انظر)  ٥(
 .)٣٤٥(:لنقل القرآن نكت االنتصار :انظر)  ٦(



 

 ١٣٥

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : وقوله تعاىل -٢
 .]١٩٥ – ١٩٢: الشعراء[ چڻ  ٹ  ٹ  ۀ     ۀ

 .]٤:إبراهيم[چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ: وقوله تعاىل -٣
رآن يدلّ على هذا، وأنكر الشافعي إنّ أصول مفردات اللغة عربية الوضع، والق: فقالوا

وقد تكلّم يف العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلّم فيه «: على من قال خبالفه، فقال
                     .)١(»...منه لكان اِإلمساك أَوىل به، وأقرب له من السالمة إن شاء اهللا

 فالواجب «ا كان بلغتهم، وكذلك فاحلُجة ال تقوم على من نزلَ عليهم القرآن إال إذ
 ،موافقـةً  العـرب  كالم ملعاين، r حممد نبينا على املرتل اهللا كتاب معاين تكون أنْ

 سـائر  ـا  فضلَ اليت بالفضيلة اهللا كتاب هنباي وإنْ ،مالئما كالمها لظاهر وظاهره
                                                        .)٢(»   والبيان الكالم

 مِتوهم لتوهم شيء، العرب لغة غري من فيه كان لو القرآن أنّ وذلك «:قال ابن فارس
 مـا  ذَلـك  وفي يعرفوا، ال بلغات ىأت ألنه مبثله اإلتيان عن عجزت إمنا العرب أنَّ
يه٣(»ف(. 

، وابـن  )٥(، واجلـواليقي )٤(أبو عبيد القاسم بن سالم: يف ذلك قوم، منهم وخالفهم
 :، فقالوا)٧(، وابن عطية)٦(اجلوزي

إنّ يف القرآن كلمات قليلة أصلها غري عريب، وهي ال تخرِج القرآن عن كونه عربيـا   
 البارد: )اقالغس(و، احلبشة بلسان ،األسد أي )ةروسقَ(، وةوالكُ: )املشكاة(ـفمبينا،
 والطـني  احلجارة: )يلجالس(و، ومالر بلغة امليزان،: )القسطاس(و، الترك بلسان املننت
 األرض وجـه : )رتنوال(و، بالسريانية البحر )مالي(و، اجلبل ):الطور(و، الفرس بلسان

 .بالعجمية
                                                

 ).٤٢-٤١(ص: الرسالة) ١(
  .)١/١٢(:جامع البيان) ٢(
 .)١/٦٢(:الصاحيب يف فقه اللغة)  ٣(
 .٢ص : املهذب يف ما وقع يف القرآن من املعرب :انظر)  ٤(
 ).٩٢(ص: املُعرب: انظر)  ٥(
  ).٣٤٤(ص: فنون األفنان يف علوم القرآن :انظر)  ٦(
 .)١/٥٧(:احملرر الوجيز :انظر)  ٧(



 

 ١٣٦

 فهـي  ،بتهاوعر استعملتها العرب لكن أعجمية األصل يف وإن كانت األلفاظ هذهف 
 .)١( الوجه ذا عربية

يف هذه املسألة، وهو ما قاله  ويترجحه النفس وهذا القول األخري هو الذي تطمئن إلي
 :أبو عبيد، ونقله عنه ابن فارس؛ حيث قال

 عريب، بلسان لّهكُ وأنه شيء العجم كالم نم فيه لَيس القرآن أنّ ةالعربي أهلُ وزعم «
: عراءالش[چٹ  ۀ     ۀچ  :وقوله، ]٢: يوسف[ چہ  ھ  ھ  ھ   چ  : -ثناؤه جلّ- قوله  يتأولون

١٩٥[. 
 القـولني  تصديق فيه مذهب - علمأ واهللا - عندي ذَلك من والصواب: عبيد أبو قال

أنَّ وذلك. امجيع هذوأصوهلا احلروف ه ا إِالَّ - الفقهاء قال كما - ةعجميسقَطَت أ 
 ،عربية رتفصا ألفاظها إِلَى العجم ألفاظ عن وحولتها ،هانتِسبألْ فأعربتها العرب إِلَى
القرآن نزل ثُم قَدلَطت واخت هذب بكالم احلروف هرالع . 
ا قال نفمإ بيرصادق، فهو ةٌع قال نوم عجمصادق فهو ةٌي. 
 عليهم ويتوهم اجلهل، إِلَى فَينسبهم الفقهاء علَى أحد يقدم لئال هذَا فسرنا وإمنا: قال
لَى أقدموا همأنلَّ اهللا كتاب عا بغري ثناؤه جم جلَّ اهللا أرداه ،كانوا وهم وعز  أعلـم 

 .، واهللا أعلم)٢(»للقرآن تعظيماً وأشد بالتأويل
 

*    *    * 

                                                
 .باختصار) ١١١-١/١١٠( :اجلامع ألحكام القرآن :انظر)  ١(
 ).١/٦٢(ص:الصاحيب يف فقه اللغة)  ٢(



 

 ١٣٧

 

 :)١(القول بالصِّرفة :مسألة
 

إىل أوجـه إعجـاز    املعجزة وشرائط القرآن إعجاز ذكر بابتعرض القرطيب يف 
 :مث قال ،هجوالقرآن، وعد منها عشرة أَ

 .عليهم اهللا رمحة علماؤنا ذكرها هجوأَ عشرة فهذه: قلت ...«
ـ  املنـع  هـو  اإلعجاز وجه أنّ: القدرية وبعض النظام قاله ،عشر يحاد ووجه نم 
 ذات دون املعجـزة  هـو  رفةوالص عاملن وأنّ، مبثله التحدي عند رفةوالص ،تهضمعار

 بسورة يأتوا بأنْ يهمحتد مع معارضته عن مهممه فرص تعاىل اهللا أنّ وذلك القرآن،
نم ثْموهذا .هل فاساُأل إمجاع ألنّ ؛داملُ حدوث قبل ةمز،عجِاملُ هو القرآن أنّ فخال 

 خـالف  وذلك ،ازعجِم هكونِ نع القرآن خلرج زعجِاملُ هو رفةوالص املنع إنّ :قلنا فلو
 أمر وبالغته فصاحته ألنّ ،زعجِاملُ هو القرآن نفس أنَّ ملع كذلك كان وإذ ،اإلمجاع

 الكـالم  ذلـك  يكـن  مل افلم ،الوجه هذا على كالم قطّ يوجد مل إذ ؛للعادة قخارِ
 .)٢(»ازعجِم يكن مل رفةوالص املنع أنّ على دلّ منهم اعتادم امألوفً

 

 :الدراسة والترجيح
 

خلطايب :آن بالصرفةالقر وافق القرطيب يف إنكاره للقول بإعجاز لباقالينو ،)٣(ا  ،)٤(ا
جلرجاينو         .)٩(اآللوسيو ،)٨(السيوطيو ،)٧(أبو حيانو ،)٦(ابن عطيةو ،)٥(ا

                                                
وكانـت يف    ،اهللا صرف مهم العرب عـن معارضـة القـرآن    نّإأي  -بكسر الصاد املهملة- :الصرفة ) ١(

 ،ولو مل يصرفهم عن ذلـك  ،فصار معجزة كسائر املعجزات ،لكن عاقهم عنها أمر خارجي ،مقدورهم
 .)١١٨/ ٢( :واالتقان يف علوم القرآن .)٩٣/ ٢:(الربهان يف علوم القرآن :انظر .جلاءوا مبثله

  .)١/١١٩(:اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
 .)٢٣ (ص :عجاز القرآنبيان إ: انظر)  ٣(
 .)٤٢(ص  :إعجاز القرآن: انظر)  ٤(
 .)١٤٦(ص: الرسالة الشافية: انظر)  ٥(
 .)١/٧١(:احملرر الوجيز: انظر)  ٦(
 .)١/٨(:البحر احمليط: انظر)  ٧(
 .)٤/٦(:اإلتقان: انظر)  ٨(
 .)١/٢٧(:روح املعاين: انظر)  ٩(



 

 ١٣٨

الراغـب   :ومـن أُولئـك   ،ا من وجوه اإلعجازوجه الصرفة اوعدقوم؛ ف وخالفهم
  .)٤(والغزايل  ،)٣(وابن حزم الظاهري ،)٢(واملاوردي ،)١(األصفهاين
ـ هو القول األو -بال شك- ي يترجحوالذ ا ل القائل بإنكار القول بالصرفة، أم

 :القائلني ا فيرد عليهم بأمور؛ منها
١- ه يلزم مأناإلعجاز ليس يف القرآن ذاته، وإمنا يف غـريه،   رفة أنّن القول بالص

بل  ؛يكون القرآن هو آية صدق النبوة احملمديةوعلى ذلك ال  وهو عدم استطاعتهم،
 اإلعجاز إضافة على دنعقم اإلمجاع ألنّ ؛وهذا باطلٌ أشد البطالن، آيته املنع والصرف

 ؛تعـاىل  اهللا هـو  املعجز بل إعجاز؟ صفة فيه وليس ازعجِم يكون فكيف ،القرآن إىل
  .)٥(!ثلهمب اإلتيان على القدرة مهبلَس حيث

ـ  :رفةبالص القول نم هذكرو ما لبطي ومما «:قال أبو بكر الباقالين كانـت  لـو  هأن 
 هـو  املنع يكون وإمنا، ازعجِم الكالم يكن مل رفةالص منها منع ماوإن ةًنكمم املعارضة

 .)٦(»نفسه يف غريه على فضيلةً الكالم نيتضم فال ،زعجِاملُ
 نـه أل مبثله يأتوا أن وعن القرآن معارضة عن عجزهم يكن مل لو إنه «:اجلرجاين قالو
مجِعنفسه، يف ز أُ ألنْ نلكدعنه، العجز عليهم لَخ تفَرِوص هممعن وخواطرهم مه 

 يعلمه، كان قد بشيء العلم مدعأُ نم حال اجلملة على حاهلم وكان مثله، كالم تأليف
 منهم يكون وال يتعاظمهم، ال أنْ ينبغي لكان ؛-له عِسيت كان قد رٍأم وبني بينه وحيل

 العظـم  كـل  وعظم رهم، قد أنه وعلى منه، وتعجبهم أمره، إكبارهم على لُّدي ما
 مـن  علـيهم  دخل للذي والتعجب منهم اإلكبار يكون أن ينبغي كان بل عندهم،
 .)٧(»العجز

                                                
 ).٧ (ص: مفردات ألفاظ القرآن :انظر ) ١(
 .)٨٥(ص  :أعالم النبوةو ،)١/٣٠:(تفسري النكت والعيون :انظر ) ٢(
علي بن أمحد بن سـعيد بـن حـزم    هو : ، وابن حزم)١٧/ ٣(:يف امللل واألهواء والنحل الفصل: انظر)  ٣(

تـذكرة   :انظـر . هـ٤٥٦، تويف سنة مالظاهري، أبو حممد، عامل األندلس يف عصره، أحد أئمة اإلسال
 .)٤٣٥(ص:، وطبقات احلفاظ)٥/٧٥(:، والنجوم الزاهرة)٣/٢٢٧(:احلفاظ

 ).١٣٠(ص :االقتصاد يف االعتقاد: انظر)  ٤(
 ).١/٩:(اإلتقان: انظر  )٥(
 .)٥٤(ص :إعجاز القرآن)  ٦(
 ).٣٩٠(:اإلعجاز دالئل  )٧(



 

 ١٣٩

 من القرآن وخلو يالتحد زمان بزوال اإلعجاز زوال رفةبالص القول نم يلزمأنه  -٢
 وهي ،باقيةٌ العظمى الرسول معجزة أنّ األمة عإلمجا خرق ذلك ويف اإلعجاز،
 .)١(القرآن

 نمل ه مل يكن منعوأن، رفة يعين أنَّ ذلك املنع إمنا حدث بالرتولالقول بالص أنّ -٣
وهذا يقتضي أن يكون السابقون على نزوله قادرين على ، ن قبل نزول القرآنكانوا م

، عيهيد أنْ دوهذا ما ال ميكن ألح، ا مياثلهمما فيلزم هذا أن يكونوا قائلني شيئً، مثله
ه بلن قَا مل يوجد يف كالم مفلما وأجدادنا قد قالوا مثل ما قلت، آباءن إنّ :ا لقالواوإلّ

مثله عم أنّل رفة ظاهر البطالنما اد٢(عاه القائل بالص(. 
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٩:(اإلتقان: انظر)  ١(
 .السابق املرجع: انظر)  ٢(



 

 ١٤٠

 
 ):الشیطان(اشتقاق اسم  :مسألة

 
 ).شاطَ(، وليس من )شطَن(مشتق من ) شيطان(لفظ  رجح القرطيب أنّ

، ذكر مسائل؛ منها هذه املسألة، مث قال يف معرِضِ رده )القول يف االستعاذة(ففي باب 
 : -)شاط(على من يرى أنه مشتق من 

»...ويرفعل ذاإ فالن تشيطن: تقول العرب أنّ حكى سيبويه أنّ الفرقة هذه ىلع د 
 ،تشـيط : لقـالوا  شاط من كان ولو ،شطن نم تفعيل إنه بني فهذا ،الشياطني أفعال

ويرعليهم د أُ بيت اأيضمأيب بن ةَي تلْالص:                  
 )١(ِاللــغواَأل السجن يف ورماه  اهــــعك عصاه شاطنٍ ايمأ

 .)٢(»فيه الشك ،)شطن( نم نشاط فهذا
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، وابـن  )٥(ابن كثري: ووافقهم ،)٤(، وابن عطية)٣(الطربي: ق القرطيب يف قوله هذاواف
 .)٦(وابن عثيمني

 :وقد استدلوا لذلك مبا يلي
 : بن أيب الصلتقولُ أمية  -١
ِاللــغواَأل السجن يف ورماه  اهــــعك عصاه شاطنٍ ماأي 

شـطَن  (ألنه مـن   ؛ما شاطنٍأي: قالولكنه  ،طأيما شائ :لقال ،ن شاطَ يشيطم ،ولو كان فَعالن
طُنش١()فهو شاطن ،ي(.  

                                                
 .شده يف احلديد :)عكاه(ومعىن  .uوهو يف وصف سليمان  ،٤٤٥ص :البيت يف ديوانه)  ١(
 .)١/١٤١(:اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
 .)١/١١٢( :جامع البيان: انظر)  ٣(
 ).١/٥٩: (احملرر الوجيز: انظر)  ٤(
 .)١/١١٠( :تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٥(
 )٢/٢٣٤:(لكرميتفسري القرآن ا: انظر  )٦(



 

 ١٤١

 :الذبياين النابغة لوق -٢
 )٢(نيـــره ا والفؤاد انتـفب  شطُونُ نوى عنك ادــبسع نأت

ـاطَ (ولَو كَانَ من  ،ن إِذَا فَعلَ فعل الشياطنيتشيطَن فُال :تقُول «: سيبويه وقَالَ -٣ ـالُوا  )ش  :لَقَ
  .)٣(» تشيطَ

 ولهذَا يسمونَ كُلّ من تمرد مـن جِنـي وإِنِسـي    ؛علَى الصحيح فَالشيطَان مشتق من الْبعد «
  .)٤(» شيطَانا :وحيوان

تفسري أنه إذا اختلـف  ؛ وذلك ألنّ من املُقَررِ يف قواعد الترجيح يف الهو الذي يترجحوهذا القول 
املفسرون يف تفسري كلمة، وأيد تصريف الكلمة أو أَحد اشتقاقاا أحد األقوال، فهذا القول هـو  
ـاظ إىل أصـوهلا، فتتضـح     أولَى األقوال بتفسري الكلمة؛ ألنّ التصريف واالشتقاق يعيدان األلف

 . )٥(األلفاظ واملعاين املتفرعة عنها 
ـاىل  -مني وقال الشيخ ابن عثي                            ې  چ  :عند تفسري قولـه تع

 :-]١٦٨: البقرة[چ     
ـال  القـرآن؛  يف مصروف ألنه ؛)شاط( نم وليس أصلية؛ فالنون ؛)نطَش(: نم چ  چ و «  ق

 زائـدة؛  واأللف زائدة، النون لكانت )شاط( نم كان ولو ؛]٢٥: التكوير[چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ چ: تعاىل
 والـذي  ؛)شيطانة(: هثَنؤم ألنّ الصرف؛ من مينع ال: يقال قد هأن إال الصرف؛ نم اممنوع فيكون

منعي (كـ ،) فعلى( مؤنثه كان إذا الصرف نم(و ،)رانكْسسـ ( ومعىن ؛)ىكر نطَش( ب ـد؛ع 
  .)٦(» U اهللا رمحة عن هدعبل بذلك الشيطان فسمي

*    *    * 
 
 
 

                                                                                              
 .)١/١١٢( :جامع البيان: انظر  )١(
 .)٤٢(ص :يف ديوان النابغة:البيت)  ٢(
 ).١/١١٠(:قرآن العظيمتفسري ال)  ٣(
 .املرجع السابق)  ٤(
 ).٥١١(ص: قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ٥(
 ).٢/٢٣٤:(تفسري القرآن الكرمي  )٦(



 

 ١٤٢

 
 

القرطبي  ترجیحات: ثانًیا
 في التفسیر

 
 

ترجیحات القرطبي في سورة  –أ 
 :الفاتحة



 

 ١٤٣

 

ھل البسملة آیة من الفاتح ة وغیرھ ا م ن الس ور أم لیس ت بآی ة        :مسألة
 :منھا ؟

 

بعد أن -حيث قال  ؛رجح القرطيب أنّ البسملة ليست بآية من سورة الفاحتة وال من غريها
 : -استعرض األقوال يف هذه املسألة

القرآن ال يثبت بأخبار اآلحاد وإمنـا   ألنّ ؛)١(كن هذه األقوال قول مالم صحيحال... «
 .)٢(»...ختلف فيهالتواتر القطعي الذي ال ي هطريقُ
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   ـ  -وافق القرطيب ن غريهـا من سورة الفاحتة، وال من يف القول بأنّ البسملة ليست آيةً م

ر، وليست مووهو قولٌ يف )٤(، وبعض احلنفية)٣(مالكًا -آن إالَّ من سورة النملن القرالس ،

 .)٦(، وإليه ذهب قراء املدينة، والبصرة، والشام)٥(مذهب اإلمام أمحد

 ،)٩(، ومكي ابن أيب طالـب )٨(اللّيث السمرقندي ، وأيب)٧(وهو اختيار ابن جرير الطربي

 .)١٢(ثيمني، ورجحه الشيخ ابن ع)١١(، وابن عطية)١٠(وابن العريب
 :وا بأدلة منهااستدلُّقد و

                                                
 .ة وال من غريهاأي إنّ البسملة ليست آية من الفاحت  )١(
 ). ١/٢:(أحكام القرآن البن العريب:، وانظر)١٤٥/ ١:(اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 ).٣/٣٩٠:(، واموع شرح املهذب)٢/١٥٢:(، واملغين)٢٠/٢٠٦:(التمهيد: انظر ) ٣(
 ).٢٢/٤٣٨:(، وجمموع الفتاوى)٢/١٥٢:(، واملغين)٢٠/٢٠٧:(التمهيد: انظر  )٤(
 ).٢٢/٤٣٨:(، وجمموع الفتاوى)٢/١٥٢:(املغين :انظر ) ٥(
 ).١/٥١:(، ومعامل الترتيل)١/٢٢:(الكشف عن وجوه القراءات :انظر ) ٦(
 ).١/١٤٧:(جامع البيان :انظر  )٧(
نصر بن حممد بن أمحد السمرقندي، أبو الليث، امللقب بإمام :والسمرقندي هو ،)١/٧٥:(حبر العلوم :انظر ) ٨(

وهو مطبوع، تويف ) تفسري حبر العلوم(، له تفسري القرآن، وقد نسب إليه اهلدى، مفسر من أئمة احلنفية
 .)٢/٣٤٦(:، للداوديطبقات املفسرينو، )٢/٣٣٧(:غاية النهاية:نظرا. ه٣٨٣:، وقيله٣٧٥سنة 

 ). ١/٢٢:(الكشف عن وجوه القراءات :انظر  )٩(
 ).١/٦:(أحكام القرآن :انظر) ١٠(
 ). ١/٦٠:(احملرر الوجيز :انظر) ١١(
 .)١/٧:(تفسري القرآن الكرمي: انظر )١٢(



 

 ١٤٤

: Uقـال اهللا  : ((يقـول  rمسعت رسول اهللا : قال tحديث أيب هريرة  -١    
پ  پ  پ  چ  :فإذا قال العبد. قسمت الصالة بيين وبني عبدي نِصفني، ولعبدي ما سأل

أثىن علي : يقول اهللا تعاىل ،چڀ  ڀچ  :وإذا قال العبد. محدين عبدي: قال اهللا تعاىل ،چپ
ٿ  چ : جمدين عبدي، فإذا قال العبد: يقول اهللا ،چٺ  ٺ    ٺچ :عبدي، وإذا قال العبد

ٹ   چ :فإذا قال العبد. هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل: قال اهللا تعاىل ،چٿ  ٿ  ٿ  
فهؤالء لعبدي، ولعبدي ما : قال اهللا تعاىل ،چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

 .)١())لسأ
 .)٢(مل يذكر البسملة، ويف هذا دليل على أا ليست منهاrفإنّ النيب 

، وأيب بكـر، وعمـر،   rصلّيت خلْف الـنيب   «:أنه قال tما روي عن أنس  -٢  
يف أول قـراءة وال يف   چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ : وعثمان، فلم أمسع أحـدا منـهم يقـرأ   

 .)٣(»آخرها
سورة ثالثون آية؛ شفعت لرجـل  : (( أنه قال rيب عن الن tحديث أيب هريرة  -٣ 

 .)٤())چٱ  ٻ ٻ   ٻچ  :حىت غُفر له
 .)٥(ألنها ثالثون آية بدون البسملة ؛ن السورةعلى أا ليست م فإنه يدلُّ

والبسـملة   ،ختلف فيـه القرآن ال يثبت إال بطريق التواتر القطعي الذي ال ي أنّ -٤
ا ليست بق خمتلف٦(رآنفيها على أ(. 

 

                                                
 . )٢/٧٨:(قراءة الفاحتة يف كل ركعة:باب ،الصالة:كتاب ،أخرجه مسلم يف صحيحه  )١(
 ).٢٢/٤٤٠(:جمموع الفتاوى: انظر  )٢(
ومسلم يف  ،)٣/٧٢(ما يقوله بعد التكبري:صفة الصالة، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )٣(

 ).٤/١٤٦(:صحيح مسلم:انظر. ب حجة من قال ال جيهر بالبسملةصحيحه، كتاب الصالة، با
فضائل :كتاب ،والترمذي يف سننه ،)٢/٥٧(:يف عد اآلي:باب ،الصالة:كتاب ،أخرجه أبو داود يف سننه )٤(

سنن :انظر. حديث حسن:ما جاء يف فضل سورة امللك، وقال:باب ،فضائل القرآن:كتاب
، ويف صحيح سنن )١/٣٨٧(:ح سنن أيب داودنه العالمة األلباين يف صحي، وحس)٣/٤٧:(الترمذي
 ).٣/١٥٧(:الترمذي

 ).١/١١(:، وأحكام القرآن للجصاص)٢٢/٢٧٧(:جمموع الفتاوى: انظر  )٥(
 .)١/٦٠(:، واحملرر الوجيز)١/١٠:(أحكام القرآن للجصاص :انظر  )٦(



 

 ١٤٥

، وسعيد بن جبري، وجماهد وطاووس ،وعطاء ،والزهرييف ذلك قوم منهم  وخالفهم
واختاره شيخ اإلسالم ابـن  ، وهو قول أيب بكر اجلصاص ،وسفيان الثوري ابن جرب،

ومنهم أكثر فقهاء احلديث كاإلمام أمحد  ،تيمية ورجحه وقرر أنه قول مجهور العلماء
رين ، ورجحـه مـن الــمفس   )١(حاب أيب حنيفـة أص ، وهو قول بعضابن حنبل

 .)٤(، والطاهر بن عاشور)٣(لوسي، واآل)٢(النسفي
، وقـد  -خال سورة براءة-إنّ البسملة آيةٌ من سورة الفاحتة وغريها من السور: فقالوا

 :استدلّوا لذلك مبا يلي
١- حديث أم لَسكان رسول اهللا « :قالت -رضي اهللا عنها- )٥(ةَمr  قرأ إذاطِّقَيع 

  .)٦(»چپ  پ  پ  پچ  :مث يقرأ،چٱ       ٻ  ٻ  ٻ چ : قراءته آيةً آيةً
حنن ما كنا نعلم بانقضاء السـورة إالَّ   «: -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس  قول -٢
 .)٧( » چٱ       ٻ  ٻ  ٻچبـ

٣- صلة بالسورة إمجاع املسلمني على أنّ سورة الفاحتة نبال فـرق  قلت فيها البسملة مت
 .بينهما

البسملة آية من سورة الفاحتة ومن كل سـورة   ن أنّإليه م واالقول الذي ذهبوهذا   
ا ال تدل على أا مـن سـورة    والُّة اليت استداألدلَّ ألنّ ؛حمجوج وردت فيها قولٌ

 .الفاحتة
                                                

 ). ٢٢/٢٧٦(:جمموع الفتاوى: انظر  )١(
  .)١/٢٦(:مدارك الترتيل: انظر  )٢(
حممود بن عبد اهللا احلسيين، أبو الفضل، مفسر حمدث أديب، :لوسي هو، واآل)١/٤٤(:روح املعاين: نظرا  )٣(

 ). ٧/١٧٦(:األعالم:انظر. هـ١٢٧٠تويف سنة 
حممد الطاهر بن عاشور، رئيس املفتني املالكيني :، وابن عاشور هو)١/١٤٣(:التحرير والتنوير: انظر  )٤(

 ). ٦/١٧٤(:األعالم:انظر. هـ١٣٩٣ سنة ، تويفبتونس، شيخ جامع الزيتونة
. على األرجح هـ٥٩توفيت سنة  ، rهند بنت أيب أمية املخزومية، أم املؤمنني، زوج رسول اهللا هي   )٥(

 ).٢/٤١١(:، وصفة الصفوة)٧/١١٥(:وأسد الغابة) ٤/١٨٤٣(:االستيعاب: انظر
صحيح سنن  وصححه العالمة األلباين يف. بأخرجه الترمذي يف سننه، كتاب القراءات، باب فاحتة الكتا  )٦(

 ).٢/٥٩(:الغليل إرواءويف ، )٣/١٦٩(:سنن الترمذي
، وصححه العالمة األلباين )١/٢٠٩(:من جهر بالبسملة: الصالة، باب:، كتابأخرجه أبو داود يف سننه )٧(

عة، ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب اإلمامة وصالة اجلما)١/٢٢٣(:يف صحيح سنن أيب داود
 .صحيح على شرط الشيخني:، وقال)١/٣٥٥(:باب التأمني



 

 ١٤٦

لة البسم فهذان احلديثان ال يدالن على أنّ، y ما روي عن أم سلمة وابن عباسفأما 
بل غاية ما ميكن  ،مل يذكر فيهما أا من السورة rالرسول  ألنّ ؛آية من كل سورة

قرأ يف أوا تل السورةأن يقال أ، وهذا سنا تقرأ يف أول كـل  ة كما يراها العلماء فإ
 .مل تكن من السورةسورة وإنْ 

ـ  ا البسـملة متصـلة   وأما احتجاجهم بإمجاع املسلمني على أنّ سورة الفاحتة نقلت فيه
إنّ هذا الجيعلنا نقطع بأنّ البسملة آية من سورة : بالسورة بال فرق بينهما، فيقال فيه أيضا

 . -كما تقدم-الفاحتة أو غريها؛ ألنه قد اختلف يف كوا آية، والقرآن اليختلف فيه 
ة وال مـن  آية من سورة الفاحتالبسملة ليست بالقائل بأنّ  يترجح القول األولوذا 
 .، وهو الذي رجحه القرطيب، وغريهغريها

: هو احلق؛ ودليـل هـذا   «: عن هذا القول أنه -رمحه اهللا-قال العالمة ابن عثيمني
 .النص، وسياق السورة

صفقد جاء يف حديث أيب هريرة : أما النt ّالنيب أن r  قـال اهللا   « :قـالU :
پ  چ  :فإذا قال العبـد . ولعبدي ما سأل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نِصفني،((

: يقول اهللا تعاىل ،چڀ  ڀچ  :وإذا قال العبد. محدين عبدي: قال اهللا تعاىل ،چپ  پ  پ
جمدين عبدي، فـإذا  : يقول اهللا ،چٺ  ٺ    ٺ  چ  :أثىن علي عبدي، وإذا قال العبد

. ي ولعبدي ما سألهذا بيين وبني عبد: قال اهللا تعاىل ،چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ : قال العبد
قـال اهللا   ،چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ  :فإذا قال العبـد 

البسملة ليسـت   على أنّ ، وهذا كالنص)١())فهؤالء لعبدي، ولعبدي ما سأل: تعاىل
 .من الفاحتة

، وأيب بكر، وعمـر،  خلف النيب يتصلّ «:قال tويف الصحيح عن أنس بن مالك 
واملراد ال . )٢(»ل قراءة وال يف آخرها يف أو چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ ون ركُفكانوا ال يذْ

 . جيهرون؛ والتمييز بينها وبني الفاحتة يف اجلهر وعدمه يدلّ على أا ليست منها

                                                
 ). ١٤٥(:سبق خترجيه ص )١(
   .)١٤٥(:سبق خترجيه ص )٢(



 

 ١٤٧

فـاق، وإذا أردت أن   ؛من حيث املعىن :ا من جهة السياقأمفالفاحتة سبع آيات باالت
ٿ  ٿ  چ  :رة وجدت أن نصفها هو قوله تعاىلتوزع سبع اآليات على موضوع السو

؛ )) قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصـفني :(( وهي اآلية اليت قال اهللا فيها ،چٿ  ٿ 
هـا  الثالثة، وكلُّچٺ  ٺ    ٺ  چ   الثانية،چڀ  ڀچ واحدة،  چپ  پ  پ  پچ  ألنّ

حهللا  قU،  من: الرابعة، يعين الوسط، وهي قسمانچٿ  ٿ  ٿ  ٿچ قسم  ها حـق
ڦ  ڦ  چ للعبد، چڤ  ڤ  ڤ   ڦ   چللعبد،    چ ٹ   ٹ  ٹچ  هللا، وقسم حق للعبد،

، وهي الثالث األوىل، وثالث آيات Uفتكون ثالث آيات هللا . للعبد چڦ   ڄ  ڄ  
مث مـن  . للعبد، وهي الثالث األخرية؛ وواحدة بني العبد وربه، وهي الرابعة الوسطى

البسملة آية من الفاحتة لزم أن تكون اآلية  إنّ: ، فإذا قلنالّفظمن حيث الجهة السياق 
السابعة طويلة على قدر آيتني، ومن املعلوم أن تقارب اآليات يف الطول والقصر هـو  

فالصواب الذي ال شك فيه أنّ البسملة ليست من الفاحتة، كما أن البسـملة  . األصل
  .)١(»ليست من بقية السور

 
*    *    * 

                                                
 ).  ١/٧(:تفسري القرآن الكرمي )١(



 

 ١٤٨

 
 :)اسم(اشتقاق لفظ  :سألةم

 :حيث قال. ، وهو العلُو، واالرتفاعمشتق من السمو) اسم( أنّ لفظ رجح القرطيب
 ،مـن السـمو   هو مشتق :فقال البصريون ،على وجهني اشتقاق االسماختلفوا يف  «

وهو العلو االسم يسمو  نّأل :وقيل ،صاحبه مبرتلة املرتفع به ألنَّ ؛اسم :فقيل ،فعةوالر
وقيل ،ى فريفعه عن غريهباملسم: إمنا سم؛اي االسم امس ألنه عال بقوته على ق يسـم 

ه عليهمـا  ألنه األصل فلعلو ؛باإلمجاعواالسم أقوى منهما  ،)احلرف والفعل(الكالم 
فهذه ثالثة أقوال .امسي امس. 

فأصل  ،االسم عالمة ملن وضع له نّأل ؛ة والعالمةممن الس ه مشتقإن :وقال الكوفيون 
ويف اجلمـع   ،)يمس( :ألنه يقال يف التصغري ؛ل أصحواألو ،)مسو(على هذا  )اسم(
ان دواجلمع والتصـغري يـر   ،)أمساء(ويف اجلمع  ،)يمس(واجلمع والتصغري  ،)أمساء(

 .)١(»)أوسام(وال  )وسيم(فال يقال  ،األشياء إىل أصوهلا

 :يحالدراسة والترج

، وأبـو  )٤(وابـن جـزي   ،)٣(والزخمشري ،)٢(البغوي: وافق القرطيب يف ترجيحه هذا

 .)٨(لوسي، واآل)٧(، والشوكاين)٦(، والسمني احلليب)٥(حيان
                                                

 ).١/١٥٦:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ). ١/٥٠(:معامل الترتيل: انظر  )٢(
 ).  ١/٥(:الكشاف: انظر  )٣(
بن جزي الكليب، أبو حممد بن أمحد بن حممد :، وابن جزي هو)١/٤٣(:الترتيل التسهيل لعلوم: انظر  )٤(

انظر طبقات املفسرين . هـ٧٤١، تويف سنة القاسم، فقيه من العلماء باألصول واللغة والتفسري
 ). ٥/٣٢٥(:، واألعالم)٣/٤٦٦(:، والدرر الكامنة)٢/٨٥(:للداودي

 ). ١/١٢٣(:البحر احمليط: انظر )٥(
أمحد بن يوسف بن عبد الدامي احلليب، أبو العباس، : ، والسمني احلليب هو)١/١٩(:الدر املصون: انظر )٦(

فَمسوطبقات املفسرين )١/١٥٢(:غاية النهاية:انظر.هـ٧٥٦ عامل بالعربية، والقراءات، تويف سنة ر ،
 ). ٥/٨٩(:، وكشف الظنون)١/٤٠٢(:، وبغية الوعاة)١/١٠١(:للداودي

 ).  ١/٢٢(:القديرفتح : انظر )٧(
 ). ١/٥٢(:روح املعاين: انظر )٨(



 

 ١٤٩

أبـو  ): وسم(ن م قتشم) اسم( إنّ: إىل ترجيح مذهب الكوفيني الذي يقول وذهب
 .)١( )ثعلب(العباس أمحد بن حيي 

حيـث   ؛قتشغري م جامد) اسم( وذهب إىل أنّ ،ظاهري القولنيابن حزم ال خالفو
 مشـتق  :ن خالفهم، وقول بعض م)والسم(االسم مشتق من  إنّ: وأما قوهلم « :قال
فقوالن فاسدان، كالمها باطل، افتعله أهل النحو، مل يصح قـط عـن    )الوسم(من 

ل هو اسم موضوع مثـل  ب ،العرب شيء منهما، وما اشتق لفظ االسم قط من شيء
 .)٢( »...حجر، ورمل، وخشبة، وسائر األمساء ال اشتقاق هلا

  .عن قول أهل العلم باللّغة والتفسري شاذٌّوهذا القول 
ـ  أنّ )امللل والنحل(وزعم ابن حزم يف كتاب  « :قال الطاهر ابن عاشور ـ ك ي ولَال قَ

لفظ االسم غـري   وأنّ ،ربافتعله النحاة ومل يصح عن الع ،البصريني والكوفيني فاسد
وقد قال تعـاىل  ،وتطاول ببذاءاته عليهم،  وهي جرأة عجيبة ،بل هو جامد ؛مشتق: 
 .] ٤٣: النحل[چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ چ

 ألنّ ؛ومل يقل باهللا ،بِسمِ اهللا: إذْ قيل ؛م اجلاللةلَإىل ع مضافًا) اسم(ا أُقحم لفظ وإنم
روع فيه من شؤون أهل التوحيد املوسومة باسم اإللـه  يكون الفعل املش املقصود أنْ

يف كل ما كان على هذا املقصد كالتسمية علـى   )اسم(الواحد، فلذلك تقحم كلمة 
النٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : وقـال  ،]١١٨:األنعام[ چی  ی  ی  ی      چ  :ك، قال تعاىلس

ك وحصول املعونة والترب ن، وكاألفعال اليت يقصد ا التيم]١١٩:األنعام[ چپ  پ   پ  پ
 ،فاسم اهللا هو الذي متكن مقارنته لألفعال ال ذاته ،]١:العلق[چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ :مثل

ألنه حينئذ يكون املعىن أنـه يسـتمد مـن اهللا     ؛ففي مثل هذا ال حيسن أن يقال باهللا
فقولـه   ،فات قدرته، وليس ذلك هو املقصـود بالشـروع  فًا من تصروتصر ،تيسريا
 ،]٢٦: اإلنسان[ چٻچ:سبحان اهللا، وقوله :بأن يقول ، أمر]٩٦:الواقعة[چڭ  ۇ  ۇ  ۆچ:تعاىل

فاستعمال لفظ االسم يف هذا مبرتلـة اسـتعمال    ،بترتيه ذاته وصفاته عن النقائص رمأَ

                                                
 ). ١/٥٠(:معامل الترتيل: انظر )١(
 ). ٣/٢٠٢(:الفصل يف امللل واألهواء والنحل )٢(



 

 ١٥٠

عند القبائل، ومبرتلة استعمال القبائل شعار تعارفهم، واستعمال اجليوش  )مسات اإلبل(
 .)١(»...ح عليهشعارهم املصطل

صـناعة  بطله ، قول ت)وسم(من  مشتق )اسم( والقول الذي ذهب إليه  ثعلب من أنّ
وال يقال ذلـك،  . )وسيم(: ، لقيل يف تصغريه)السمة(من  العربية؛ إذْ لو كان مشتقا

الم الفعـل، والتكـبري    برد )أمساء(:، وكذلك يف مجعه)مسي(: إنما يقال يف تصغريه
 .؛ كما تقدم يف كالم القرطيب)٢(ان األشياء إىل أصوهلادرصغري يوالت

قَفإذا تراألقوالهذا صار  ر واب أنّ أصحاسم: (كلمة وأوالها بالص ( مـن   مشـتق
موحهوهو  ،السالقرطيب ما رج.  

 وزنـه  وأنّ )السمو( من مشتق أنه واألظهر «:-مرجحا هذا القول-قال ابن عاشور 
وسم ؛-امليم وسكون السني بكسر- مو( أصله أنّ ولوال ،أمساء على مجعوه ألمس( 
 ،زائدة ألف إثر الطرف يف الواو عن مبدلة فإا - آخره يف اهلمزة لزيادة وجه كان ملا

  . )٣(»)أوسام( على مجعوه ولكانوا

 
*    *    * 

                                                
 ). ١/١٤٩(:التحرير والتنوير: انظر  )١(
 ). ١/١٢٧:(، واللباب يف علوم الكتاب)١/٤٣:(التسهيل لعلوم الترتيل: انظر  )٢(
 .من سورة البقرة) ٣١(تفسري اآلية) ١/٩٢:(ويرالتحرير والتن  )٣(



 

 ١٥١

 
 :)الرحمن(اشتقاق اسم :مسألة

 

، وأنّ Uاليت هـي صـفة اهللا   ) الرمحة(مشتق من ) الرمحن( القرطيب أنّ اسم رجح
؛ )الـرمحن (العرب إمنا أنكرت ذلك االسم جلهلهم باهللا تعاىل، وليس جلهلهم باسـم  

 :   فقال
 مـن  ألنـه  ؛له قااشتق ال: بعضهم فقال ،)الرمحن( امسه اشتقاق يف اأيض واختلفوا «

مشتق مـن   )الرمحن( من الناس إىل أنّ وذهب مجهور.. .سبحانه، به املختصة األمساء
ى ثنفلذلك ال ي؛ ذو الرمحة الذي ال نظري له فيها :ومعناه ،على املبالغة مبين ،)الرمحة(

وال يجمع كما يالرحيم(ى ثن( جمعوي. 
عـن   ،جـه الترمـذي وصـححه   ما خر ومما يدل على االشتقاق :اراحلصقال ابن  

 ،أنا الرمحن: Uقال اهللا (( :يقول rرسول اهللا ه مسع أنt،  عبدالرمحن بن عوف
خلقت الرحقْقَم وشت ـ  ،امسي ا منِهلا امس فمـ ن و لَصهـ ا و لْصـ  ،هت طَن قَومهـا  ع

١())هقطعت( ،له العرب وإنكار ،فال معىن للمخالفة والشقاق ،يف االشتقاق وهذا نص 
 .)٢(»له وجب ومبا باهللا جلهلهم

 :الدراسة والترجيح
، وابـن  )٣(الطربي: ، وأنّ العرب كانت تعرفه، هو قول)الرمحن(اسم  باشتقاققول ال

 .، وغريهم)٧(، وابن كثري)٦(، وابن حجر)٥(، وابن اجلوزي)٤(فارس
 

                                                
  .٨٩تقدم خترجيه ص   )١(
 .)١/١٦٠(:اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 .)١/١٢٦(:جامع البيان: انظر  )٣(
 .)١/١٧(:الصاحيب يف فقه اللغة: انظر  )٤(
 .)١/٢(:زاد املسري: انظر  )٥(
 ).٨/٥(:فتح الباري: انظر  )٦(
 )١/١٢٧:(العظيم تفسري القرآن :انظر  )٧(



 

 ١٥٢

 .السابق، وبأصل اشتقاق هذا االسم باحلديثوقد استدلّ هلذا القول 
. منـه  فعيلٌ )الرحيم(و ،مرح من الن،فَع فهو ،)الرمحن( اوأم «: قال اإلمام الطربي

: )غَضـب ( من كقوهلم ؛)النعفَ( على )يفْعل فَعل( من األمساء بينت ما كثريا والعرب
بان،غَض نوم )كرس( :ومن ران،كْس )طشع( :قوهلم فكذلك. شانطْع: )محنمن )ر 

محلَ( ألن ؛رحم(: منه )فعحم رالبناء ألنّ ؛اأفعاهل على بناًء منها ذلك وليس )...ير 
 بنـاء  عن خارجني) والرحيم الرمحن( كان فلو. )فاعلٌ يفعل فعل( و )يفْعل فَعل( من

  .)١(»)الراحم( صورما لكانت أفعاهلما
ومل تكن العـرب  ) الرمحن(إنّ اسم  :وقال قوم ،من الرمحة؛ فهو غري عريب قتشغري م

 :سحاق الزجـاج حيـث قـال   ختاره أبو إ، وا)٢(عن املربد ونقل هذا القول. تعرفه
من أمساء يكونوا يعرفونه  ومل ،ب اُألولِتيف الكُ من أمساء اهللا مذكور اسم )الرمحن(و«
 :هلذا القول مبا يلي لَّدواست  .)٣(»...اهللا
١- كان لو هأن الرمحة من امشتق رمحـن  اهللا: يقال أن ازجف ،املرحوم بذكر صلالت 

 .)٤(بعباده رحيم: ليقا كما بعباده،
ڈ  ڈ    ژ  چ  :إنكار الكفار للرمحن؛ حيث حكى القرآن عنهم ذلك يف قوله تعاىل -٢

 .)٥( ]٦٠: الفرقان[  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک     
بن أيب طالب بأمر  ملا كتب علي ،يف كتابة صلح احلديبية )٦(قول سهيل بن عمرو -٣

 . چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  rبأمر رسول اهللا 

                                                
 .)١/١٢٦(:جامع البيان  )١(
 ). ٥/٥٠(:، وذيب اللّغة)١/٥٩:(الزاهر يف كالم الناس: انظر  )٢(
 ). ٤/٧٣:(معاين القرآن وإعرابه  )٣(
 .)١/١٥٩(:اجلامع ألحكام القرآن  )٤(
 ).١/١٢٦(:تفسري القرآن العظيم: انظر  )٥(
امري، خطيب قريش، وأحد سادا يف اجلاهلية، هو الذي مشس القرشي الععبدسهيل بن عمرو بن هو   )٦(

 . هـ١٨ فتدي، أسلم يوم الفتح، تويف سنةديبية، أسره املسلمون يوم بدر واتوىل أمر الصلح باحل
 ). ١/٣٥٨(:، وصفة الصفوة)٢/٤٨٠(:، وأسد الغابة)٤/٢٨٧(:االستيعاب: انظر       



 

 ١٥٣

كمـا   )بامسك اللـهم (ما أدري ما هي، ولكن اكتب  فواِهللا چٻچ امأ «:قال سهيل
 .)١(»...كنت تكتب

 :على أصحاب هذا القول؛ فقال ابن جرير الطربي قد اشتد إنكار اإلمامو
ن، ومل يكن ذلـك يف  العرب كانت ال تعرف الرمح وقد زعم بعض أهل الغباء أنّ «

، ]٦٠:الفرقـان [چک  ک  گ   ک  ک   چ:r ال املشركون للـنيب لغتها؛ ولذلك ق
حاالًمنهم هلذا االسم اإنكاره كان مأهلُ عنده أنْ ، فكأن رنكالشـرك مـا كـانوا     ي

 ا حممد : يعين  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :من كتاب اهللا قولَ اِهللاعاملني، أو كأَنه مل يتلُ  هتصحبِ
r ،  كَذِّبون. ]١٤٦:البقرة[چٻ   پ  پچو ،وهم مع ذلك به ملنبولَم  تعدون، فـيه جاح

بذلك أم قد كانوا يدافعون حقيقةَ ما قد ثبت عندهم صحته، واستحكَمت لـديهم  
  :معرفته، وقد أُنشد لبعض اجلاهلية اجلهالِء

 تلك الفتـاةُ ه تبجِِأال ضرـ   هـا ين رب ب الـرمحن٢(ي ميينـها أالَ قض(  
       نج الَمةُ بنوقال سلٍ السعدي٣(د(: 
         نـا علـيكميلَتجعجلتم علينـا ع

 
 .)٤(»وما يشأ الرمحن يعقـد ويطْلـقِ  

 

                                                
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشروط، باب ديث ، واحل)١/١٢٧:( القرآن العظيمتفسري :انظر  )١(

 ). ٥/٣٨٨:(باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب
بال نسبة، وقيل إن هذا البيت ) ٥/٢٢٥(:وهو يف املخصص البن سيده، اختلف يف نسبة هذا البيت  )٢(

قه، وأن ردة صنعه ولفّوأن بعض الرجال الذين حيبون إجياد الشواهد املعدومة لدعاويهم ا ،مصنوع
والذي « :ادا على من زعم صناعة هذا البيتوقال الشيخ حممود شاكر ر ،الوضع والصنعة ظاهران فيه

إجياد : على فساد زعمه أن الدافع لصنعته اقاله من ادعاء الصنعة ال يقوم، وكفى بالبيت الذي يليه دليلً
الشواهد املعدومة لدعاوي م١/١٣١:(انظر تفسري الطربي. »ت ركاكة وال صنعةدة، وليس يف البيجر (

  .أمحد شاكر:بتحقيق الشيخ
 .ق هـ٢٣: سالمة بن جندل بن عبد عمرو التميمي، أبو مالك، شاعر جاهلي من الفرسان، تويف سنة  )٣(

 .هـ
 ). ٣/١٠٦(:، واألعالم)١/٢٧٢(:، والشعر والشعراء البن قتيبة)٣١:(طبقات فحول الشعراء:انظر        

 ). ١٨٤(:، وبيت سالمة بن جندل يف ديوانه)١/١٣٠(:جامع البيان  )٤(



 

 ١٥٤

ـ  إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد والظاهر أنّ «:بن كثرياوقال احلافظ  وتعنيف  ت
 .)١(» نِبالرحم تعاىلكفرهم؛ فإنه قد وجد يف أشعارهم يف اجلاهلية تسمية اهللا 

 چٻ چ  ما روي عن املـربد، وثعلـب أن   ومن الشاذّ « :قال ابن حجر العسقالينو

 .)٢(» عريب چٻچ عرباين، و
هذه اللّفظة معروفـة لـدى    وأنَّ ،عريب چٻچ  اسم أنَّهو القول ب :الذي يترجحف

ن تبعه بعجميتها قولٌالعرب، موجودة يف لغتهم وأشعارهم، وقول ثعلب وم ؛ مرجوح
 :ا يليمل

، ويكفي هذا يف التدليل على أنه قولٌ مرجوح؛ فمن املقرر يف قواعد شاذٌّ أنه قولٌ -١
الترجيح يف التفسري أنه إذا انفرد مفسر يف تفسري آية من كتاب اهللا بقول خالف فيـه  
عامة املفسرين، ومل يكن لقوله داللةٌ واضحةٌ قويةٌ فهو قولٌ شاذٌ، وقول اجلماعة أوىل 

 .)٣(صواببال
ا هلذا القول غري صحيحة الداللة، فالعرب تعرف اسم اهللا  لَّدستاة اليت لَّاألد أنّ -٢

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  چ :بل قد حكى القرآن عنهم ذلك يف قوله تعاىل ؛مكما تقد چٻچتعاىل 

قَـدم  قُرآنيةٌ م ده آياتالقول الذي تؤي «أنّ  ن املقرروم، ]٢٦:األنبياء[ چٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ
 .واهللا أعلم ،)٤(»كعلى ما عدم ذل

 
*    *    * 

                                                
 ). ١/١٢٧(:تفسري القرآن العظيم  )١(
 ).٨/٥(:فتح الباري  )٢(
 ). ١/٢٨٨:(قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر  )٣(
 ) .١/٣١٢:(املرجع السابق  )٤(



 

 ١٥٥

 :تفضیل بعض اآلي والسور على بعض: مسألة
 
استعرض القرطيب أقوال العلماء يف مسألة تفضيل بعض اآليات والسور على بعض، مث  

 :   رجح القول بالتفضيل حبسب ما يف هذه اآليات والسور من املعاين؛ حيث قال
 اهللا أمساء بعض وتفضيلِ ،بعض على واآليِ السور بعض يلِضتف يف اُءالعلم فلَختا «

 ،اهللا كالم الكلَّ نّأل ؛بعضٍ على لبعضٍ فضلَ ال: قوم فقال ،بعض على احلسىن تعاىل
 :تعـاىل  قوله هتضمن ما وأنّ ،بالتفضيل قوم وقال... بينها مفاضلة ال أمساؤه وكذلك

ــرة[چ                                    ی  ی           یچ  ،]١٦٣: البقـ
 وحدانيتـه  على الدالالت من اإلخالص وسورة احلشر، سورة وآخر ،الكرسي وآية

 .مثلها كان وما ،]١: املسد[چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ:يف -الًثَم- اموجود ليس وصفاته
 .)١(»احلق هو وهذا ،الصفة حيث من ال ،وكثرا العجيبة باملعاين هو إمنا والتفضيل

 
 :الدراسة والترجيح

 
قوم؛ منهم إسحاق أجازه فاختلف العلماء يف حكم تفضيل بعض القرآن على بعض، 

 .)٣(املنير ، وابن)٢(والغزايلوابن العريب،  ابن راهويه،
 :واستدلّ هلذا القول مبايلي

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ڀڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ :قول اهللا تعـاىل  -١

وهذا بيانٌ من اهللا لكون تلك ، أو مثلها، فأخرب أنه يأيت خبري منها « ]١٠٦:البقـرة [ چٿ  ٿ
فدلّ ذلك على أنّ اآليات تتماثل تارة، ، أو خري منها أخرى، اآلية قد يأيت مبثلها تارة

 .)٤(»وتتفاضل أخرى

                                                
 .باختصار) ١٧١-١/١٦٨(:اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٦٢(ص: اهر القرآنجو: انظر  )٢(
 ).١٦/٥:(فتاوى ابن تيمية: انظر يف نسبة هذه األقوال  )٣(
 ).١٧/١٠:(اموع  )٤(



 

 ١٥٦

لفاحتة قابل سورة ا Uفاهللا  ]٨٧: احلجر[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ  :قال تعاىل -٢
وألـا  ، ..وهذه حقيقة ال يدانيها غريها فيهـا  «، جبميع القرآن مما يدل على فضلها

 .)١(»ومادته، وأُم الشيء أصله، تسمى أُم القرآن
                                                 چ  :قال تعاىل -٤

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے چ :وقال تعاىل، ]٥٥:الزمر[چ 

ومنه مـا هـو   ، منه ما هو حسنU فدلّ على أنّ فيما أنزل اهللا  ،]١٨-١٧: الزمر[ چۇ
 .)٢(أحسن

فقد أَمر املؤمنني باتباع أحسن ما أُنـزِل  ... «:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
وال ريب أنّ القرآن ... ،وأَمر بين إسرائيل أنْ يأخذوا بأحسن التوراة، إليهم من رم

ومقتضاه فيه ، واتباع القول إمنا هو العمل مبقتضاه، واألمر باحلَسن واألحسن، فيه اخلري
ففـرق  ، وإن كان القرآن يف نفسه أحسن احلديث، ليس كلّه أحسن، حسن وأَحسن

، املأموروبني حسنه بالنسبة إىل مقتضاه ، بني حسن الكالم بالنسبة إىل غريه من الكالم
وعن الكفار ، فاخلرب عن األبرار واملقربني، والقرآن تضمن خربا وأمرا... ،واملخرب عنه

واتباع املقـربني  ، حسن -أي األبرار واملقربني-فال ريب أنّ اتباع الصنفني ، والفجار
وال ريب أنّ االقتصار على فعل ، واألمر يتضمن األمر بالواجبات واملستحبات، أحسن
ومن اتبع األحسـن فقـد اقتـدى    ، وفعل املستحبات معها أحسن، بات حسنالواج

 .)٣(»باملقربني
كما استدلّ أصحاب هذا القول بأحاديث ورد فيها تفضيل بعض السور أو اآليـات   

 :على غريها، ومن ذلك مثالً
 فـدعاين  املسـجد  يف يأصـلّ  كنت«: ؛ قالt )٤(ىاملعل بن سعيد أىب ديثح -١
ـ  ،اهللا رسـول  يـا  :فقلـت  .بـه جِأُ فلـم  r اهللا رسول  يأصـلّ  كنـت  يإن.  

 سورةً كمنعلُِّأل :يل قال مث. ] ٢٤:األنفال[چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ:اهللا لِيقُ أمل: فقال
                                                

 ).١٧/١٥:(اموع  )١(
 ).١٧/١٢:(املرجع السابق: انظر  )٢(
 ).١٦/٦:(فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )٣(
)٤ ( فَهو احلارث بن نع بن املُيتههـ، وهو مشهور بكني٧٤ري، تويف سنة ى األنصاري، أخرج له البخالَّع. 

 .)٧/٨٤:(، واإلصابة)١/٤١٩:(الغابةأسد : انظر



 

 ١٥٧

 أن أراد فلمـا  بيـدي  أخذ مث. املسجد من خترج أن قبل القرآن يف السور أعظم هي
پ  پ  چ :قال. ؟القرآن يف سورة أعظم هي سورةً كمنلِّعُأل :تقل أمل :له قلت خيرج

 .)١(»هيتوتأُ الذي العظيم والقرآن املثاين السبع هي، ]٢: الفاحتة[ چپ  پ
 آية يأَ رِىأَتد راملُنذ اأَب يا :((rاللَّه رسولُ قَالَ: قال ؛t كعب بن أيب ديثح -٢
 راملُنـذ  اأَب يا (( :قَالَ. أَعلم رسولهو اللَّه :قلت :قَالَ. ))؟أعظم معك اللَّه ابِكت من
ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ :قُلْـت  :قَـالَ . ))؟أعظـم  معك اللَّه ابِكت من آية يأَ رِىأَتد

 .)٢())املنذر اأَب العلم ليهنِك واللَّه :((وقَالَ يصدرِ يف فضرب قال. ]٢٥٥: البقرة[چہ
والذي نفسي بيـده إـا لتعـدل ثلـث     ((:عن سورة اإلخالص rقول النيب  -٣

  .)٣())القرآن
وسـبب  ، )٤())Uإا أعظم آية يف كتاب اهللا :((قال عن آية الكرسي rأنه  -٤

وترتيه اهللا عما ال ، والصفات العلى، كوا أعظم آية ملا فيها من إثبات األمساء احلسىن
، لصفات مـن اإلهليـة  فهذه اآلية مجعت أصول األمساء وا، ىيليق به وهو العلي األعل

 .)٥(...واإلرادة، والقدرة، وامللك، والعلم، والوحدانية، واحلياة
وهذا يدلُّ على فضلهما  ،)٦())مل ير مثلهن قط:((أخرب أنّ املعوذتني rأنّ النيب  -٥  

 .فضلهما على غريها
أبـو  : تفضيل بعض القرآن على بعض، وهـم  وذهب بعض العلماء إىل القول مبنع

 .والباقاليناحلسن األشعري، 
 :)٧(اوقد احتج القائلون باملنع بأمور؛ منه

                                                
 ).٤/١٨٤:(ماجاء يف فاحتة الكتاب:تفسري القرآن، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )١(
 ).٣/٢٣٢:(فضل سورة الكهف وآية الكرسي:صالة املسافرين، باب:أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب  )٢(
، من رواية )٣/٨٥]:(١: اإلخالص[ چٻ ٻ ٻ ٱچ فضل: باب، فضائل القرآن: كتاب، خرجه البخاري يف صحيحهأ  )٣(

 .tأيب سعيد اخلدري 
، )٤/٥٢:(فضل سورة الكهف وآية الكرسي:باب، صالة املسافرين: كتاب، أخرجه مسلم يف صحيحه  )٤(

 .tمن رواية أيب بن كعب 
 ).١٧/٥١:(اموع: انظر  )٥(
من رواية عقبة ، )٢/٤٢:(فضل قراءة املعوذتني:باب، كتاب صالة املسافرين، رجه مسلم يف صحيحهأخ  )٦(

 . tعقبة ابن عامر اجلهين 
 ).١/٦٣:(اإلتقان: انظر  )٧(



 

 ١٥٨

األفضل أنّ :لًاأو فيه نقص ال واحدة حقيقة اهللا وكالم املفضول بنقص شعري. 
 :أنّ أحاديث التفضيل بني سور القرآن الكرمي وآياته تحمل على أوجه؛ منها :ثانيا

ـ م أضـعافها  كقراءة اءاقر جعل اهللا ألنّ ؛سورة نم أفضل سورةً إنّ: يقال قد  -١ ام 
 ألجله الذي املعىن كان وإنْ بغريها، يوجب مل ما الثواب من ا وأوجب سواها،

 أفضـل  اوشهر يوم من أفضل ايومإنّ  :يقال كما لنا، يظهر ال املقدار هذا ا بلغ
 .غريه من أعظم فيه والذنب غريه يف العبادة على تفضل فيه العبادة مبعىن شهر، من

 علـى  والداللة صفاته وبيان تعاىل اهللا أمساء تعديد على تشتمل اليت اآليات: يقال أنْ  -٢
 . اقدر وأجلُّ أسىن هاراتخبم أنّ مبعىن أفضل، عظمته

 بقراءا له ليتعج القارئ أنّ مبعىن ،آية من خري آيةٌ أو سورة من خري سورةٌ: يقال أنْ  -٣
 الكرسـي  آيـة  كقراءة ؛عبادة بتالوا نهم ىويتأد اآلجل، الثواب سوى فائدةً

 واالعتصام ،خيشى مما االحتراز بقراءا ليتعج قارئها فإنّ واملعوذتني، واإلخالص
ـ  بالصفات وتعاىل سبحانه ذكره من فيها ملا اهللا عبادة بتالوا ىويتأد ،باهللا  االعلي
  . تهوبرك رِكْالذِّ ذلك فضل إىل النفس وسكون هلا العتقادا سبيل على

القائل بوجود التفاضل بني آيات القرآن الكرمي وسـوره  والذي يترجح هو القول األول 
 .وهذا القول هو اعتقاد السلف

 بعـض  على القرآن آيات بعض تفضيل إىل أشرت قد :تقول أن كلعلّ... «: الغزايل قال
  بعض؟ نم أشرف بعضها يكون وكيفا، بعض بعضها يتفاوت فكيف ،اهللا كالم والكالم
 وبني املداينات وآية الكرسي آية بني قِرالفَ إىل كدشري ال كان إنْ البصرية نور أنّ فاعلم
 بالتقليـد  املسـتغرقة  ارةاخلو نفسك اعتقاد على وترتاع ،)تتب( وسورة اإلخالص سورة
 شـرف  على األخبار تدلّ وقد، القرآن عليه لَزِنأُ الذي فهو ،r الرسالة صاحب دفقلِّ

 فضائل يف الواردة واألخبار ...املرتلة السور بعض يف األجر تضعيف وعلى ،اآليات بعض
 . )١(»حتصى ال تالوا يف الثواب وكثرة بالفضل واآليات السور بعض وختصيص القرآن

ومعلوم أنه ليس يف الكتاب والسنة نص مينـع تفضـيل    «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ض، وال مينع تفاضل صفاته تعاىل، بل وال نقلَ هذا النفي عن أحد بعض كالم اهللا على بع

                                                
 ).٦٢(ص: جواهر القرآن  )١(



 

 ١٥٩

من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال عن أئمة املسلمني الذين هلم لسـان صـدق يف   
 .)١(»األمة؛ حبيث جعلوا أعالما للسنة وأَئمةً لُألمة

 ليس باعتبار نسبته إىل املُـتكَلِّم؛  قد علم أنّ تفاضل القرآن وغريه من كالم اهللا «: وقال 
فإنه سبحانه واحد، ولكن باعتبار معانيه اليت يـتكلم ـا، وباعتبـار ألفاظـه املبينـة      

 .)٢(»...ملعانيه
وهو الذي قال به ، والقول املأثور عن السلف منعقد على تفاضل القرآن بعضه على بعض 

 .)٣(أئمة الفقهاء
آيات القرآن بعضه على بعض يعين أنّ املفضول أنقـص مـن    أما القول بأنّ التفاضل يف

، )٤(وصفات اهللا ال نقص فيها بوجه من الوجـوه  Uوالقرآن من صفات اهللا ، !الفاضل
أنّ التفضيل ال يلزم منه نقص املفضول؛ ألنّ الكُلَّ كمالٌ؛ إال أنّ الفاضل كمالٌ : فجوابه

ا مجِعت إىل بعضٍ صار هناك كمالٌ فوق فوق كمالٍ؛ كما أنّ بعض األمساء والصفات إذ
ويكـون  ، سم على انفـراده احلُسن يف أمساء اهللا تعاىل يكون باعتبار كل ا «فـ، كمالٍ

فكـذلك  ، )٥(»فيحصل جبمع االسم إىل اآلخر كمالٌ فوق كمالٍ، باعتبار مجعه إىل غريه
فيه معىن متعلـق  فهو كالم شريف ، وأمسائه وصفاته Uاآليات اليت فيها كالم عن اهللا 

وملا كان معناه غـري  ، وكالمه شريف يف نفسه، ؛ فلهذا كانت أفضل من غريهاUباهللا 
مث مل ينقل عن أحد مـن السـلف إنكـار    ، وليس أحسن، فكان حسنا Uمتعلق باهللا 

أو ، التفاضل يف القرآن وما حكي من اإلمجاع على ذلك فهو حبسب ما يعتقده احلـاكي 
 .)٦(هيظن

وال قـول  ، وال حديث عن رسـول اهللا ، املفاضلة فليس معه آية من كتاب اهللاومن نفَى 
وشـبع عنـهم يف   ، وإمنا هو قول من درس على أهل الكالم، وال أثر عن تابعي، صحايب

                                                
 ).٥٧ص(:جواب أهل العلم واإلميان  )١(
 ).٩٣ص(:املرجع السابق  )٢(
 ).١٧/١٣:(اموع: انظر  )٣(
 ).١٧/٧٨:(واموع، )١/٥٢٧:(جامع البيان: ظران  )٤(
 ).٧(ص:القواعد املثلى: انظر  )٥(
 ).١٧/٧٣:(اموع: انظر  )٦(



 

 ١٦٠

فظن أنه جاء مبا هـو حقيقـة احلـال يف مسـألة     ، وفَرِح مبا حيك لَه من املقال، املقال
 .)١(لالتفاض

وأنـه  ، فضلُ القـرآن الكـرمي  ، مريد للحق غري متعسف، لكل منصف وذا يظهر جليا
 .)٢(ضيتفاضل بعضه عل بع
 .)٣(»وهو الصواب الذي عليه األكثرون «: -مرجحا هذا القول  -قال اإلمام السيوطي 

 
*    *    * 

                                                
 ).١٧/٨٠:(املرجع السابق  )١(
 .وما بعدها) ١٠٠(ص: مباحث املفاضلة يف العقيدة، للدكتور حممد أبو سيف: انظر  )٢(
 ).٢٣ص(:إمتام الدراية لقراء النقاية  )٣(



 

 ١٦١

 

 :ھل سورة الفاتحة مكِّیَّة َأْم مدِنیَّة؟:مسألة
 

 :مكِّيةٌ؛ حيث قال عند عرضه للخالف يف هذه املسألةرجح القرطيب أنّ سورة الفاحتةَ 
 ،... الريـاحي  العالية وأبو ،وقتادة ،عباس ابن فقال ة؟يمدنِ أم ةيمكِّ أهي ختلفواا «

 .ةيمكِّ هي: وغريهم
 .ةمدني هي: وغريهم ،والزهري ،يسار بن وعطاء ،وجماهد ،هريرة أبو وقال
 إبراهيم بن حممد بن نصر الليث أبو حكاه، دينةبامل ونصفها ،مبكة نصفها نزل: ويقال

ـ  لواألو، )١(هتفسـري  يف السمرقندي أصٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ:تعـاىل  لقولـه  ؛ح
ـ  كان الصالة ضرفَ أنّ خالف وال، بإمجاع ةيمكّ )جراحل(و ،]٨٧:احلجر[چۉ ... ةمبكّ
«)٢(. 

 

 :الدراسة والترجيح
 

يةٌ، وهو املروي عن علي بن أيب طالب، وابن عباس، إىل أنّ الفاحتةَ مكِّ ذهب اجلمهور
 .وأيب العالية، واحلسن البصري، وقتادة، وغريهم

 :واستدلُّوا لذلك مبا يلي
 .]٨٧: احلجر[چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ: قوله تعاىل -١

، وقد ورد تفسري السبع املثاين بالفاحتة مسندا )٣(إنّ سورة احلجر مكية بإمجاع: فقالوا
 .، وغريمها)٥(، وأيب بن كعب)٤(عن أيب هريرة rىل النيب إ

 .ومن هنا فإن اآلية دالة على تقدم نزول الفاحتة على سورة احلجر
يستنبط من تفسري السبع املثاين بالفاحتة أنّ الفاحتـة مكّيـة،    «: قال احلافظ ابن حجر

                                                
 ).١/٨٢:(حبر العلوم: ظران  )١(
 ).١/١٧٧:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 .)٣٤٨(ص :نقل اإلمجاع: انظر  )٣(
 .)٤/٣٤:(چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ:التفسري، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )٤(
فضل  فضال القرآن، باب ما جاء يف:والترمذي يف سننه، كتاب ،)٣/٢٨١(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )٥(

 ).٣١٣(:حه األلباين يف صحيح سنن الترمذيوصح. حسن صحيح:فاحتة الكتاب، وقال



 

 ١٦٢

 ،ـا  رسـوله  على نتما سبحانه هأن الداللة هوجو، اهد اخالفًوهو قول اجلمهور 
 .)١(».وسورة احلجر مكّية اتفاقًا، فيدلّ على تقدمي نزول الفاحتة عليها

مما هو معلوم بالضرورة أنّ فرض الصالة كان مبكة، وما حفظ يف اإلسالم قـطّ   -٢
ال صالة ملن مل يقـرأ  ((  :rصالةُ بغري فاحتة الكتاب، وال أدلَّ على ذلك من قوله 

 .)٢())كتاببفاحتة ال
ومل يكن اهللا ليمنت على رسوله بإيتائه فاحتة الكتاب وهو مبكـة، مث   «:قال الواحدي

قام بضع عشرة سنة يصـلّي بـال    rينزهلا باملدينة، وال يسعنا القول بأنّ رسول اهللا 
 .)٣(»، هذا مما ال تقبله العقول!!فاحتة الكتاب

نية، وقد روي هذا القول عن أيب هريـرة،  أنّ سورة الفاحتة مد ويرى بعض أهل العلم 
 .)٤(وعطاء بن يسار، وجماهد، وعطاء اخلراساين، وابن شهاب الزهري، وغريهم

 -رضي اهللا عنـهما –واستدلوا مبا أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه بسنده عن ابن عباس 
 :فَقَالَ رأْسه فَرفَع فَوقه من )٥(نقيضا سمعr  النبِي عند قَاعدu  جِبرِيلُ بينما «: قال

 هـذَا  فَقَالَ ملَك منه فَنزلَ ،اليوم إِال قَطُّ يفْتح لَم اليوم فُتح السماِء من باب هذَا(( :فَقَالَ
لَكلَ مزاَألرضِ إِلَى ن زِلْ لَمنإِال قَطُّ ي موالْي، لَّمقَالَ فَسو: رشأَب يورا نِبِنمهيتأُوت ا لَممهتؤي 
بِين لَكةُ ؛قَبحابِ فَاتتالك يماتوخو ةورس ةقَرالب، أَ لَنقْرت فرا بِحمهنإِال م  ـهيتطأُع((« 

)٦(. 
أنّ الفاحتة نزلت حينما نزلت خواتيم سورة البقرة، وهـذه األخـرية   : ووجه الداللة منه

 .مدنية باتفاق
 .إنّ سورة الفاحتة تكرر نزوهلا؛ فنزلت مبكة، مث نزلت باملدينة: وقال بعض العلماء

                                                
 ).٨/٩(:فتح الباري  )١(
إلمام واملأموم يف الصلوات وجوب القراءة ل:األذان، باب:، كتابيف صحيحه البخاريأخرجه  )٢(

 ).٣/٥٢(:كلها
 .)٢٠(ص: أسباب النزول  )٣(
 ).١/٣٤(:اإلتقانو، )١/١١(:مجال القراءو، )١/٦١(:احملرر الوجيز: انظر  )٤(
شرح :انظر .تحفُ اإِذ بابال تكصو تاصو أَي -املعجمتنيِ ادوالض بِالقاف هو-؛ )نقيضا سمع( :قَوله  )٥(

 .)٣/١٦١:(النووي على مسلم
 علَى والْحثِّ الْبقَرة ورةس وخواتيمِ الْفَاتحة فَضلِ :باب ،صالة املسافرين وقصرها:كتاب: صحيح مسلم  )٦(

 ).٤/٢٣٣:(الْبقَرة آخرِ من يتينِاآل قراَءة علَى



 

 ١٦٣

، )٤(، والـرازي )٣(، والزخمشـري )٢(، والبغـوي )١(الـثعليب : وقد حكى هذا القول
 .)٧(، والسيوطي)٦(، والزركشي)٥(والسخاوي

 :وقد استدلَّ أصحاب هذا الرأي مبا يلي
ول بعض القرآن، وقد يكون ذلك تعظيما لشـأنه،  أنه ال مانع من تكرر نز -١

 .)٨(وتذكريا به، إىل غري ذلك من الفوائد
دليلٌ على نزوهلا مبكة تارة، وباملدينة تارة ) املثاين(أنّ تسمية سورة الفاحتة بـ -٢

 .أخرى
ولَفَّق بعض العلماء بني هـذين   « :قال الثعليب بعد ذكر القولني مبكية الفاحتة ومدنيتها

 .)٩(»فلذلك مسيت مثاين.... لنيالقو
 ؛أنّ سورة الفاحتة مكيةمن  -وهو مارجحه القرطيب وغريه– لهو القول األو والذي يترجح

                                                
أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو إسحاق، مفسر له : هو، والثعليب )١/٨٩:(الكشف والبيان: انظر  )١(

الس يف قصص األنبياء، وعرائس ا ،الكشف والبيان يف تفسري القرآن: مؤلفاته ، مناشتغال بالتاريخ
 .)١/٦٥:(ودي، وطبقات املفسرين للدا)١/٧٩:(وفيات األعيان: انظر . هـ٤٢٧تويف سنة 

الشيخ اإلمام، العالمة القدوة احلافظ، حميي السنة أبو حممد : والبغوي هو، )١/٤٩:(معامل التنزيل: انظر  )٢(
حملدث، صاحب التصانيف النافعة كشرح السنة، بن مسعود بن الفراء، البغوي الشافعي، املفسر ا احلسني

سري :انظر.هـ مبرو٥١٦تويف سنة ورزق فيها القبول، ومعامل الترتيل واملصابيح وغريها، بورك له فيها،
  ).١٩/٤٣٩(:أعالم النبالء

 ).١/٢٣(:الكشاف:انظر  )٣(
البكري، أبو عبداهللا  لتميميحممد بن عمر بن احلسن ا: والرازي هو، )١/١٨٤(:مفاتيح الغيب:انظر  )٤(

وفيات : انظر. هـ٦٠٤، تويف سنة ي إمام مفسر، أوحد زمانه يف املعقول واملنقول وعلوم األوائلالراز
 ).٦/٣١٣:(، واألعالم)٧/٤:(، وشذرات الذهب)٤/٢٤٨(األعيان 

بو مد اهلمداين السخاوي، أعلي بن حممد بن عبد الص: ، والسخاوي هو)١/٣٤:(مجال القراء: انظر)  ٥(
معرفة القراء : انظر. هـ٦٤٣ تويف سنة: عامل بالقراءات واألصول، واللغة، والتفسرياحلسن، 

 ).١/٥٦٨: (، وغاية النهاية)٢٣/١٢٢:(، وسري أعالم النبالء)٢/٦٣١:(الكبار
د بن ادر الزركشي، كـان فقهيـا   بدر الدين أبو عبد اهللا حمم ، والزركشي هو)١/٢٩:(الربهان :انظر ) ٦(

 تـويف سـنة  الربهان يف علوم القـرآن،  : ، وله مشاركة يف احلديث والتفسري، من أشهر مصنفاتهولياأص
 ).  ٦/٣٣٥(:، وشذرات الذهب)٣/١٤٠:(إنباء الغمر بأبناء العمر: نظرا. هـ٧٩٤

 ).١/١١٣(:اإلتقان: انظر  )٧(
 ).١/٢٩(:الربهان للزركشي: انظر  )٨(
 ).١/٩٠(:الكشف والبيان  )٩(



 

 ١٦٤

، چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ چ : بسورة الفاحتة بقوله rوذلك ألنّ اهللا تعاىل امنت على رسوله 
 .واآلية من سورة احلجر، ومعلوم أنّ سورة احلجر مكية اتفاقًا

نزل إال باملدينة غلطٌ بـال  الفاحتة مل ت: وكذلك قول من قال... «:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ـادة  معـه  ؛مكية إا :قال من لكان ذلك على ناتدلّ صحيحة ةأدلّ معنا تكن مل ولوريب،   زي

١(»مٍلْع(. 
يه أنه ليس املـراد  أما احلديث الذي استدلّ به أصحاب القول مبدنية سورة الفاحتة فقد أُورِد عل

 .يف داللة احلديث أنّ الفاحتة نزلت يف ذلك الوقت، وإمنا أريد به اإلخبار بفضلها
جربيـل مل   فهذا احلديث يدلّ على أا مدنية، وأنّ «:قال القرطيب بعد أن ذكر هذا احلديث

 .)٢(»فتتفق اآلثار... ينزل ا؛ وليس كذلك، بل نزل ا
ـ  إنّ: نزول الفاحتة فيمكن أن يقال هلم رِأما القائلون بتكر الفاحتة نزلت على حرمبكـة،   ف

٣(وجوهها يف املدينة، وهذا التوجيه استحسنه بعض العلماء، ومنهم السـخاوي  ةُونزلت بقي( ،
 .)٤(وعماد الدين الكندي

يسلّم هلـم، إذ   إنّ تسمية الفاحتة باملثاين دليلٌ على نزوهلا مرة مبكة ومرة باملدينة؛ فال: أما قوهلم
 .واهللا أعلم. )٥(التثنية هنا مبعىن التكرير نّأ

 

 *    *    * 

                                                
 ).١٧/١٩١(:جمموع الفتاوى  )١(
 .)٢٢٩(ص:التذكار يف أفضل األذكار  )٢(
 ).١/٣٤(:مجال القراء: انظر  )٣(
وعماد الدين الكندي هو أبو احلسن بن أيب بكر بن أيب احلسن الكندي ). ١/١١٥(:اإلتقان: انظر  )٤(

، )٢/١٦١(:لكامنةالدرر ا:انظر. ـه٧٤١، تويف سنة )الكفيل مبعاين التنزيل(:النحوي، من مؤلفاته
 ).١/٥٣٢(:بغية الوعاةو

 ).١/١٣٥(:التحرير والتنويرو، )١٤/٧٨(:روح املعاينو، )١/٣٥٥(:تفسري السمعاين: انظر )٥(



 

 ١٦٥

 :بالفاتحة uنزول جبریل :مسألة
 

مل يـرتل   uأنّ جربيل : من قول بعض العلماء-تعرض القرطيب ملا نقله ابن عطية 
يل جرب، وتوجيه ابن عطية للحديث الوارد بأنّ -بسورة الفاحتة وإمنا نزل ا ملك آخر

u ح، مث  شارك املَلَك يف نزوهلاجربيل  نزول رجu ـن    بالفاحتةكغريهـا م
 :؛ فقالالقرآن

 رواه ملـا  ؛دماحلَ بسورة يرتل ملu جربيل أنّ العلماِء بعض نظَ: عطية ابن قال«
 فَوقـه  من )١(نقيضا سمعr  النبِي عند قَاعد جِبرِيلُ بينما (:قال عباس ابن عن مسلم
فَعفَر هأْسذَا :فَقَالَ ره ابب ناِء ممالس حفُت موالْي لَم حفْتإِال قَطُّ ي مولَ ،الْيزفَن هنم لَكم 
 ينِبِنـور  أَبشـر  :وقَالَ فَسلَّم ،الْيوم إِال قَطُّ ينزِلْ لَم اَألرضِ إِلَى نزلَ ملَك هذَا فَقَالَ

 بِحرف تقْرأَ لَن ،الْبقَرة سورة وخواتيم الْكتابِ فَاتحةُ ؛قَبلَك نبِي يؤتهما لَم أُوتيتهما
 .)٢()أُعطيته إِال منهما
ـ تu  جربيل أنّ على يدل احلديث هذا فإنّ ظن، كما وليس: عطية ابن قال  مدقَ

 نزوهلا، يف شارك جربيل يكون هذا وعلى معه، لزِني ومبا به املعمr  النيب إىل كلَاملَ
 .)٣(أعلم واهللا
ـ  ءبشـي  r النيب ملعي ملu جربيل أنّ على يدل احلديث من الظاهر: قلت نم 
ڳ  ڳ     ڱ     چ  :تعاىل لقوله ،u جربيل ا نزل مبكة، كان نزوهلا أنّ انيب وقد.ذلك

 بتالوا نزل u جربيل فيكون القرآن، مجيع يقتضي وهذا، ]١٩٣: الشعراء[ چڱڱ
 .)٤( »باملدينة بثواا امللك ونزل ،مبكة

                                                
شرح :انظر .فُتح إِذَا الْباب كَصوت صوتا :أَي ،الْمعجمتينِ والضاد بِالْقَاف هو:)نقيضا سمع(:قَوله )١(

 .)٣/١٦١:(على مسلمالنووي 
 علَى والْحثِّ الْبقَرة سورة وخواتيمِ الْفَاتحة فَضلِ باب ،صالة املسافرين وقصرها:كتاب:صحيح مسلم )٢(

اَءةرنِاآل قيتي نرِ مآخ ةقَر٤/٢٣٣(:الْب.( 
ذلك فإنّ حمقِّق تفسـري القـرطيب   حبثت عن هذا القول والذي قبله البن عطية يف تفسريه فلم أجده ، وك)  ٣(

عبداهللا / ، بتحقيق الدكتور)١: (هامش رقم) ١/١٨٠:(اجلامع ألحكام القرآن :انظر. أوضح أنه مل جيده
 .هـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل :التركي، ط

 ).١/١٧٩(:اجلامع ألحكام القرآن  )٤(



 

 ١٦٦

 :الدراسة والترجيح
هو الذي نزل بالفاحتة كغريها من سـور   uما رجحه القرطيب من كون جربيل 

بكامل  uجربيل  لألدلّة اليت دلّت على نزول وذلك؛ هو الصحيحالقرآن الكرمي 
آن، ومل تستثْنِ سورة الفاحتة وال غريها أنْ يكون نزلَ ا ملَك آخر، ومن تلـك  القر

 :  األدلّة ما يلي
 .]١٩٤- ١٩٣: الشعراء[ چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    چ  : قول اهللا تعاىل -١
 .]١٠٢: النحل[ چ                     چ  :قوله تعاىل -٢
 .]٩٧: البقرة[ چژ   ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    چ :قوله تعاىل -٣
جربيل : املقصود باملُعلِّمِ شديد القوى، و]٥: النجم[ چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ  :قوله تعاىل -٤
u ل اإلمجاع على ذلكق١(، وقد ن(. 

يتقَـدم   ملu جربيـل من كون  -من احلديث-أما ما استظهره القرطيب رمحه اهللا 
؛ ألنه ال داللة يف هذا احلديث على الصحة فظاهربرتول الفاحتة،  r النيب ملعيل املَلَك

 . -رمحه اهللا-ما ذهب إليه ابن عطية 
أنّ نزول املَلَك املذكور يف اآلية هـو  : -رمحه اهللا- صحة قول القرطيبوذا يترجح 
قرة، وأما تالوا فقد بثواب وفضل سورة الفاحتة وخواتيم سورة الب rإلخبار النيب 

، ومل يشاركه املَلَك املذكور يف احلديث كما رجح ذلك ابـن  u جربيلنزل ا 
،  u جربيـل كُلِّه بواسطة  القرآن الكرمي عطية؛ لما تقرر باألدلّة السابقة من نزول

  .)٢(»ك القولَ الذي تؤيده آيات قُرآنيةٌ مقدم على ما عدم ذل«وقد تقرر أنّ 

*    *    * 

                                                
 ).٣٩٩(ص  :اإلمجاع يف التفسري، للدكتور حممد اخلضريي: انظر  )١(
 ).١/٣١٢:(حسني احلريب/ قواعد الترجيح عند املفسرين، للدكتور: انظر  )٢(



 

 ١٦٧

 

 :الفرق بین الحمد والشكر: مسألة
 

ليسا مبعنى واحد؛ بل لكُلٍّ منهما معنى خيُصـه؛  ) الشكر(و) احلمد(رجح القرطيب أنّ 
 : فحني استعراضه لألقوال يف هذه املسألة قال

 ،سواًء دى واحاحلمد والشكر مبعن د إىل أنّالطربي وأبو العباس املرب جعفرذهب أبو  «
 .احلمد هللا شكرا :بصحة قولك ؛ىالطربي على أما مبعن واستدلّ ...،يوليس مبرض

 ،اشـكر : قولك ألنّ ؛وهو يف احلقيقة دليل على خالف ما ذهب إليه :بن عطيةاقال  
 .معن النم ةمعإمنا خصصت به احلمد ألنه على نِ

 )١(...نه باللسان وباجلوارحن احلمد ألم الشكر أعم إنّ :وقال بعض العلماء
قلت  :ـ   احلمد ثناٌء أنّ الصحيح على املمدوح بصفاته من غـري سإحسـان،  قِب 

 .ن اإلحسانى مما أولَعلى املشكور بِ والشكر ثناٌء
 قال علماؤنا وعلى هذا احلد: احلمد أعم احلمد يقع على الثناء وعلى  ألنّ ؛ن الشكرم

فصار  ،ان أوالك معروفًملَ إمنا يكون مكافأةً ؛ء خمصوصواجلزا ،التحميد وعلى الشكر
٢(»...ألنه يزيد على الشكر ؛يف اآلية احلمد أعم(. 

 

 :الدراسة والترجيح
أبـو القاسـم   : ومنهم ،املفسرين هورمجهو قولُ التفريق بني احلمد والشكر ب القول

 ،)٦(لنحـاس وأبـو جعفـر ا   ،)٥(، والراغب األصفهاين)٤(، والسمعاين)٣(النيسابوري

                                                
 ).١/١٧٠:(احملرر الوجيز: انظر  )١(
 .)٢٠٧-١/٢٠٦(:اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ). ١/٧٩(:حبر العلوم: انظر  )٣(
 التميمي،  أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار: ، والسمعاين هو)١/٣٥(:تفسري القرآن: انظر  )٤(

: انظر. هـ٤٨٩، تويف سنة وحجة أهل السنة واجلماعة، فقيه مفسر، مفيت خراسان شيخ اإلسالم،
 ).٢/٣٣٩(:، وطبقات املفسرين للداودي)١٩/١١٤:(ء، وسري أعالم النبال)٣/٢١١:(وفيات األعيان

هاين، أبو القاسم، أديب من فألصاحلسني بن حممد بن املفضل ا ، والراغب هو)١٣١:(املفردات: انظر  )٥(
ية ا، وهد)٢/٢٩٧(:بغية الوعاة:انظر. هـ٥٠٢ احلكماء العلماء العارفني باللّغة والتفسري، تويف سنة

 ).٢/٢٥٥:(، واألعالم)٥/٣١١:(العارفني
 ).  ١/٥٧(:معاين القرآن: انظر  )٦(



 

 ١٦٨

وابن  ،)٥(، والفخر الرازي)٤(، وابن اجلوزي)٣(، وابن عطية)٢(، والزخمشري)١(والبغوي
٦(ةوابن تيمي(وابن ج ،زي)٨(، وابن كثري)٧(. 

 :هلذا القول بأدلة منها لّدِستاوقد 
الشـكر يكـون    على أنّ ه يدلّفإن ،]١٣:سبأ[چ              چ  :قوله تعاىل -١

 .)٩(فاقهم على وقوعه باالعتقاد والقولإىل اتباإلضافة  ،بالعمل
ويحمد على ما األعلى،  لِثَعلى ما له من األمساء احلسىن، واملَ دمحيتعاىل اهللا  أنّ -٢

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          چ  :؛ وهلذا قال تعاىلخلق، وعلى ما تفضل به على خلقه
 ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀچ  :وقال ،]١:األنعام[ چپ

 .)١٠(نيكون على احملاس ؛فاحلمد كما يكون على اإلحسان ،]١:فاطر[ چ 
، وأمـا  واحـد  احلمد والشكر مبعىن فاختار أنّ ،املفسرين الطربي مجهور وخالف
ورجحـه الشـيخ حممـود     كي هذا القول عن أيب العباس املربد،، وح)١١(مترادفان
م العلماء يف نقض ما ذهب تكلّ «: تعليقه على تفسري الطربي حيث قاليف )١٢(شاكر

خر، وهو ما احلمد والشكر مبعىن، وأنَّ أحدمها يوضع موضع اآل إليه أبو جعفر من أنّ

                                                
 ).  ١/٥٢(:معامل الترتيل: انظر  )١(
 ).  ١/٧(:الكشاف: انظر  )٢(
 ).  ١/٦٦(:احملرر الوجيز: انظر  )٣(
 )  ١/١١:(زاد املسري: انظر  )٤(
 ). ١/٢٢٣(:فاتيح الغيبم: انظر  )٥(
 ). ١١/١٣٣:(جمموع الفتاوى: انظر  )٦(
 ). ١/٤٤(:التسهيل لعلوم الترتيل: انظر  )٧(
 ). ١/١٢٨:(فسري القرآن العظيمت: انظر  )٨(
 ). ١/١٦٨:(، واللباب)١١/١٣٣:(الفتاوى ، وجمموع)١/٥٢:(معامل الترتيل: انظر  )٩(
 ).  ٦٠:(وتفسري آي من القرآن الكرمي حملمد بن عبد الوهاب ،)١١/١٣٣(:جمموع الفتاوى: انظر  )١٠(
 ). ١/١٣٧:(جامع البيان: انظر  )١١(
 من تفسري ًءاجز قحممود بن حممد شاكر بن آل أيب علي، حمقق وكاتب يف التاريخ وأحوال العامل، حقَّ  )١٢(

، مبعاونة أخيه الشيخ احملدث أمحد شاكر، )إبراهيم(من سورة  ٢٧:الطربي من أول الكتاب إىل آخر اآلية
 . هـ١٤١٧تويف سنة 



 

 ١٦٩

والذي قاله الطربي أقوى حجة وأعرق عربية مـن الـذين    ...ذهب إليه املربد أيضا
 .)١(»ناقضوه

وال متانع بـني أهـل    «:حيث قال )امد هللا شكراحل(:واستدل الطربي بصحة قولك
-ن بالصحة، فقد تبـي  )احلمد هللا شكرا(:املعرفة بلغات العرب من احلكم لقول القائل

الشكر قـد   احلمد قد ينطَق به يف موضع الشكر، وأنّ أنّ -اكان مجيعهم صحيح إنْ
احلمـد هللا  : (يقـال ملا جـاز أنْ  ذلك لو مل يكن كذلك،  يوضع موضع احلمد؛ ألنّ

؛ألنَّ الشكر لو مل يكـن  )أشكُر( مصدر )احلمد هللا(:، فيخرج من قول القائل)شكرا
 .)٢( »يصدر من احلمد غري معناه، وغري لفظه أنْ مبعىن احلمد، كان خطأً

ومنـهم  – ل الذي عليه مجهور املفسرينيف هذه املسألة هو القول األو جحرتوالذي ي
احلمد غري الشكر، فاحلمد كاملدح نقيضه الذم، وبني احلمد والشـكر   أنّ :-طيبالقر

 .عموم وخصوص
ةقال شيخ اإلسالم ابن تيمي:» ن املدح والثناء على احملمود بذكر حماسنهاحلمد يتضم، 

سواء كان اإلحسان إىل احلامد أو مل يكن، والشكر ال يكـون إالَّ علـى إحسـان    
احلمد أعم من الشكر؛ ألنه يكون على احملاسن ن هذا الوجه املشكور إىل الشاكر، فم

 .واإلحسان
وأمه ال يكون إالَّ على اإلنعام، فهو أخصا الشكر فإن ه من املدح من هذا الوجه؛ لكن

يكون بالقلب واللّسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من  من جهة أنواعه، واحلمد أعم
 .)٣(»جهة أسبابه

مـن   ، فاحلمد أعماوخصوص ابينهما عموم والتحقيق أنّ... «:ابن كثريوقال احلافظ 
ـ  ،واملتعدية ةالشكر من حيث ما يقعان عليه؛ ألنه يكون على الصفات الالَّزم : ولتق

 .وهو أخص؛ ألنه  ال يكون إالَّ بالقول. حمدته لفروسيته، وحمدته لكرمه

                                                
 ). ١/١٣٨:(بتحقيق الشيخ حممود شاكرجامع البيان،   )١(
 ).١/١٣٧(:املرجع السابق  )٢(
 ).٢٢/١٣٣:(جمموع الفتاوى  )٣(



 

 ١٧٠

ه يكون  ،من حيث ما يقعان به والشكر أعمألن م بالقول، والعمل، والنية، كما تقـد
ه ال يكون إالَّ على الصفات املتعدية، ال يقالوهو أخصشـكرته لفروسـيته،   : ؛ ألن

 .)١(»شكرته على كرمه وإحسانه إيلّ: وتقول
 .لضعف دليله مرجوح؛أما القول الثاين الذي ذهب إليه ابن جرير الطربي فهو قول 

احلمـد هللا  (:الطربي على أما مبعىن؛ بصحة قولك واستدل «:قال القاضي ابن عطية
إنمـا   )اشـكر (:، وهو يف احلقيقة دليل على خالف ما ذهب إليه؛ ألن قولك)شكرا

 .)٢( »خصصت به احلمد أنه على نعمة من النعم
فإذا ثبتت  املرجع يف مثل هذا إىل لغة العرب إذا مل يثبت للحمد حقيقة شرعية، نّإمث 

  .ح الفرق بني احلمد والشكررجلغة العرب ت وقد تبني أنّ.  )٣(وجب تقدميها
 

*    *    *

                                                
 . )١٢٨/:١(:تفسري القرآن العظيم  )١(
 ). ١/٦٦(:احملرر الوجيز  )٢(
 ). ١/٢٥(:فتح القدير:انظر  )٣(



 

 ١٧١

 

 :چپچ المراد بـ:مسألة
 

 :؛ حيث قالسوى اهللا موجود كلُّ: چپچ  املراد بـ أنّ رجح القرطيب 
: فقـال قتـادة  ؛ اا كثرياختالفً )العاملني(التأويل يف  أهلاختلف : چپچ : قوله تعاىل «
وال واحد له من لفظه مثـل  ، امل وهو كل موجود سوى اهللا تعاىلع عمج ):العاملون(
ـ والقول األو :قلت...،معالَ زمان كلِّ أهلُ :وقيل ،)وقوم( )رهط( ح هـذه  ل أص

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ ڄ  چ :دليله قوله تعاىل ،لكل خملوق وموجود ألنه شاملٌ ؛األقوال

على  لُّألنه يد ؛ةالموالع مِلَمن الع هو مأخوذٌ، و]٢٤ – ٢٣: الشعراء[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 .)٢(»...م كل ما خلقه اهللا يف الدنيا واآلخرةالعالَ :قال ،)١(كذا قال الزجاج .دهموجِ

 

  :الدراسة والترجيح
 كلّ موجود سوى اهللا تعاىل هو قول مجهور املفسرين؛ وبـه قـال   چپچ  القول بأنّ

، )٧(، والفخــر الـرازي )٦(وابن عطيــة ،)٥(والواحدي ،)٤(، وأبو عبيدة)٣(قتادة
وابن جز٨(ي(مني احلليبوالس ،)١١(وغريهم ،)١٠(، وابن كثري)٩(. 
دمنها ؛هلذا القول بأدلة لَّواست: 

                                                
 ).١/٤٦:(معاين القرآن: انظر  )١(
 .)١/٢١٤(:اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).١/١٨٣:(، واللباب يف علوم الكتاب)١/٣٦(:تفسري القرآن للسمعاين: انظر  )٣(
 ).١/٢٢:(جماز القرآن: انظر  )٤(
 ).١/٦٦:(، والوسيط)١/٨٨(:الوجيز: انظر  )٥(
 ).  ١/٦٧:(احملرر الوجيز: انظر  )٦(
 ). ١/١٨٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٧(
 ).١/٤٥:(التسهيل لعلوم الترتيل: انظر  )٨(
 ).١/٤٧:(الدر املصون: انظر  )٩(
 ).١/١٣١:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )١٠(
، والقامسي يف حماسن )١/٨٢:(ملعاينروح ا لوسي يف، واآل)١/٢٧:(مثل الشوكاين يف فتح القدير  )١١(

 ).١/٣٤:(، وابن سعدي يف تيسري الكرمي الرمحن)١/٨(:التأويل



 

 ١٧٢

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :النظائر القرآنية، حنو قوله تعـاىل  -١

 .]٢٤، ٢٣:الشعراء[چڃ
پ  پ  چ :يا حممد قل :قال جربيلُ حملمد «:س أنه قالما روي عن ابن عبا: ومنها-٢

ن احلمد هللا الذي له اخللق كلٌّه؛ السماوات كلُّهن وم: قل: قال ابن عباس يقولُ. چپ  پ
فيهنون كلُّهن ومواألرض ،ن فيهنوما بينهن ، عمما يلَمعومما ال ي يـا  اع: يقول. لَم لَم

 .)١(»شبه شيٌءربك هذا ال ي حممد أنّ
؛ لظهور أثـر  )العاملني(لَم والعالَمة؛ فلذلك سمو من الع قشتم ملَالعا أنّ: ومنها -٣

 .)٢(الصنعة فيهم، وألنه دال على وجود خالقه وصانعه
 .واإلنس اجلن: چپچ  املراد بـ نّإ: يف ذلك قوم؛ فقالوا وخالفهم

، وابن )٤(، وهو اختيار أيب عبيد)٣(عالية الرياحيعن ابن عباس، وأيب ال وهذا القول نقل
 .)٩(، والزخمشري)٨(والسمعاين، )٧(وأيب جعفر النحاس ،)٦(، والزجاج)٥(وابن قتيبة

 .)٩(والزخمشري
 :هلذا القول بأدلة منها واستدلَّ

ملكلّفـون  ألنهـم ا  ؛للجن واإلنس ، فهو نذير]١:الفرقان[چۆ  ۈ  ۈچ  :قوله تعاىل -١
 .)١٠(بهائملل باخلطاب، فلم يكن نذيرا

                                                
 ).١/٢٩(:ابن أيب حامت يف تفسريه، و)١/١٤٣:(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١(
، واللّباب يف علوم )١/١٣٩:(، واجلامع ألحكام القرآن)١/١٣٣:(تفسري القرآن العظيم البن كثري: انظر  )٢(

 ).١/٣٣:(، وأضواء البيان)١/١٨٣:(الكتابعلوم 
 ).١/١٤٧(:، والدر املنثور)١/٢٨:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/١٤٥:(جامع البيان :انظر  )٣(
 ).١/١٨٣:(اللّباب يف علوم الكتاب: انظر  )٤(
دثٌ، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد، حم: وابن قتيبة هو). ١/١٢(:زاد املسري: انظر  )٥(

أديب ،مؤرخ ،١/٢٤١(:، وتاريخ ابن الوردي)١/٣٨:(أخبار القضاة:انظر.هـ٢٧٦تويف سنة  مفسر( ،
 ).١٧/٦٠٧:(، والوايف بالوفيات)١٣/٢٩٦(:وسري أعالم النبالء

 ).١/٤٦:(معاين القرآن وإعرابه: انظر  )٦(
 ).١/٦١:(معاين القرآن: انظر  )٧(
 ).١/٣٦(:تفسري القرآن: انظر  )٨(
 ).١/٨:(الكشاف: انظر  )٩(
 ).١/١٨٢:(، واللّباب يف علوم الكتاب)١/١٣٢:(الغريبني يف القرآن واحلديث: انظر  )١٠(



 

 ١٧٣

ن يعقل، وليس مجع عـالَمٍ؛ ألن العـاَملَ عـام،    اسم مجع ملَ )عالَمني(أنّ : ومنها -٢
 .)١(خاص )عالَمني(و
 .)٢(أنه إمنا جتمع بالواو والنون صفات العقالء أو ما يف حكمها من األعالم: ومنها -٣

 .)٢(األعالم
؛ ألنّ من لى العمومع، ومحل اآلية رجحان القولِ األوليف هذه املسألة يظهر  والذي

 .)٣(»جيب محل نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص بالتخصيص « املقرر أنه
ن قال اوأمه إمنا جتمع بالواو والنون صفات العقالء أو ما يف حكمها من األعالم :مأن ،

فيه ملا إال أنه وقع هنا؛  اجلمع بالواو والنون مع أنه خيتص بصفات العقالء؛ :فيقال له
اللة على معىن العلم: ة، وهيمن معىن الوصفيأو أن يكون مجعه علـى هـذه  )٤(الد ، 

 واهللا أعلم .)٥(للعقالء على غريهم الصيغة املختصة بالعقالء تغليبا
 

*    *    *

                                                
 ).١/١٦٤:(تفسري الثعاليب: انظر  )١(
 ).١/٣٦:(، وتفسري القرآن للسمعاين)١/٩:(،والكشاف)١/٦١:(معاين القرآن للنحاس :انظر  )٢(
 ).٢/٥٢٧:(رينقواعد الترجيح عند املفس :انظر ) ٣(
 ).١/٣٠:(تفسري النسفي: انظر  )٤(
 ).١/٢٧:(فتح القدير:انظر  )٥(



 

 ١٧٤

 
 :)مالك(أم ) ملك(أّیھما أبلغ :مسألة

 

 
بني معىن القـراءتني  ، ]٤: الفاحتة[ چٺ  ٺ    ٺچ :رجح القرطيب عند تفسري قوله تعاىل

؛ فبعد أنّ ذكر أقوال العلماء يف التميز بني معىن القراءتني، )مالك(و) ملك(املتواترتني 
 : ؛ حيث قال)مالك(من املعىن ما ليس يف ) ملك(رجح أنّ يف 

فلقارئه عشر  ،ألن فيه زيادة حرف ؛أبلغ )اكًمال( بعضهم على أنّ وقد احتج :قلت « 
 ).كلم(ة عمن قرأ حسنات زياد

وفيه من املعىن  )ملك(ـوقد ثبتت القراءة ب ،هذا نظر إىل الصيغة ال إىل املعىن :قلت 
 .)١(»واهللا أعلم، ناعلى ما بي )مالك(ما ليس يف 

 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :العلماء عند الكالم على معىن هاتني القراءتني إىل طرفني ووسط ت آراءانقسم
وهذا هـو الـذي رجحـه    ). مالك(أبلغ من ) ملك(إنّ : فقالوا :األول طرفالأما 

 .القرطيب كما تقدم
، )٥(، والزخمشـري )٤(، واختاره الطربي)٣(، واملربد)٢(أبو عبيد: وممن قال ذا القول

 .   )٧(، والرازي)٦(وابن اجلوزي

                                                
 )٢١٨-١/٢١٦:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٥:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر  )٢(
 ).١/٧٥:(اللباب يف علوم الكتاب: نقل ذلك عنه ابن عادل يف  )٣(
 ).١/٩٤:(جامع البيان: انظر  )٤(
 ).١/٩٥:(لكشافا: انظر  )٥(
 ).١/٥٦:(زاد املسري: انظر  )٦(
   ).١/١٥٧:(مفاتيح الغيب: انظر  )٧(



 

 ١٧٥

 بـاالنفراد  لـه  راإلقـرا  يف ألنّ ؛...«:-)ملك(معلِّالً ترجيحه لقراءة – الطربيقال 
 ال أنْ معلوما كان إذْ ؛املالك على امللك زيادة وفضيلة بامللْك، النفراده إجيابا باملُلك،

 .)١(»كًالم ال املالك يكون وقد مالك، وهو إال ملك
 ،)املالك( لفظ ورود من أكثر القرآن يف )كلاملَ( لفظ ورود أنّ واعلم «:وقال الرازي

  .)٢(»املالك من اشأن أعلى كلاملَ أن فيه والسبب
 ).ملك(أبلغُ من ) مالك(إنّ : فقالوا: وأما الطرف الثاين

 .)٣(أبوعبيدة، والبغوي: وممن قال بذلك
 والطـري  العبـد  مالك يقال هألن ؛وأوسع أمجع )مالك(: عبيدة أبو قال «:قال البغوي
 ميلكـه،  وهو إال لشيء اكًمال ونيك ال هوألن ،األشياء هذه كلم يقال وال ،والدواب

  .)٤(»ميلكه وال الشيء كمل يكون وقد
ينبغي  ؛ فال)٥(قراءتان متواترتان )مالك(وقراءة ) ملك(قراءة  إنّ: فقالوا: قوم طوسوت

بل كل قراءة منهما تفيد معنى غري معىن القراءة اُألخرى، فال داعـي   ؛التمييز بينهما
 .بينهما مفاضلةلل
ابـن  ، و)٨(، وابن عاشور)٧(، و الشوكاين)٦(ابن عادل احلنبلي: قال ذا القول وممن  

 . )٩(عثيمني
 يكـاد  اترجِيح اُألخرى على القراءتني إِحدى فَرِيقٍ كُلُّ رجح وقد «:ادلبن عقال ا

ياَء طسقرى ةالقروهذا، اُألخ ر؛ غَيضيرهِما ألنَّ ميلْترةٌ كاتوتمـا  ذلك على ويدلُّ، م 
وِيلَب عن رتعاىل اهللا رمحه- ثَع- إِذَا: قال هأن لَفتاخ  ابـرعـن  القـرآن  يف اِإلع 

بعةلُ مل، السأُفَض ًابريف إعرابٍ على اإِع فإذا، القرآن خرجف، الناسِ كالمِ إىل تضلْت 
                                                

 .)١/١١٢:(تفسري الطربي  )١(
  ).١/١٥٧:(مفاتيح الغيب  )٢(
 .)١/٩٩:(معامل الترتيل: انظر  )٣(
   ).١/١٠٠:(معامل الترتيل: انظر  )٤(
 .من هذا البحث) ٨٠(تقدم ذكر من قرأ ما ص   )٥(
 ).١/٨٧:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر  )٦(
 ).١/٥١:(فتح القدير: انظر  )٧(
 ).١/١٢٦:(التحرير والتنوير: انظر  )٨(
 ).١/١٢:(تفسري القرآن الكرمي: انظر  )٩(



 

 ١٧٦

 مـن  والتفاسريِ القراَءات يف املُصنفُونَ كْثَرأَ قَد -: اهللا رمحه- شامة أَبو قال...اَألقْوى
 هجو طُسقي يكاد حد إىل ذلك يف يبالغ بعضهم أنّ حىت، القراَءتينِ هاتينِ بين الترجِيحِ
  .)١(» ...القراَءتينِ ثُبوت بعد بِمحمود هذا ولَيس األخرى، القراءة
ـ ( وقراءة )كلم(نّ املفسرين الذين فاضلوا بني قراءةأ إىل تنبه ابن عاشوروقد  ؛ )كمال

ٺ    چ فإنّ إحدى الكلمتني وقد أضـيفت إىل  ،چٺ    ٺچ قد غفلوا عن إضافتهما إىل 

الكلمة األخرى، وهو أنّ اهللا تعاىل هو املتصـرف يف شـؤون    فهي تفيد ما تفيده چٺ
 :-رمحه اهللا-ذلك اليوم العظيم، ال غريه؛ حيث قال

 بدون) كلم( قراءة نم كلٍّ يف ما لبيان للقراءات واحملتجون املفسرون ىتصد وقد «
 كلمة مفهوم على النظر قَصر حبسب خصوصيات نم ،فلباَأل) كمال( وقراءة ،فلأَ
)م( كلمة ومفهوم )كلـ  ،چٺ    ٺچ  إىل الكلمـة  إضافة عن وغفلوا ،)كمال افأم 

 اليوم ذلك شؤون يف فاملتصر هأن إفادة يف استويا فقد چٺ    ٺچ  إىل مضافة والكلمة
ـ ( أو) كلم( إضافة يف التوسع اعتبار عن حميص وال .كشارِم ةهبش دون إىل) كمال 

  .)٢(»الدين يوم شؤون بتأويل ،)يوم(
 لكـلِّ  أنّ واحلق...«: -بعد أن ذكر مفاضلَةَ املُفسرين بني القراءتني-وقال الشوكاين 
 يقـدر  ال مـا  على يقدر كفاملال اآلخر؛ يف يوجد ال يةأخص نوع الوصفني من احدو

 يقدر وامللك ،وحنوها ،والعتق ،واهلبة ،بالبيع له مالك هو مبا فاتالتصر نم كلاملَ عليه
 ورعايـة  ،وحياطته ،امللك تدبري إىل العائدة التصرفات من املالك عليه يقدر ال ما على

 يف املالـك  من أقوى وامللك ،األمور بعض يف امللك من أقوى فاملالك ،الرعية مصاحل
 ،لذاتـه  صفة امللك أنّ ،سبحانه الرب إىل بالنسبة الوصفني بني والفرق .األمور بعض

  .)٣(».لفعله صفة واملالك
 ملكه جلّ ويف اجلمع بني القراءتني فائدة عظيمة؛ وهي أنّ «: ابن عثيمني وقال الشيخ
لككًا، ولكن ليس مبالك وعال مكًـا  : حقيقي؛ ألنّ من اخللق من يكون ملى ملسمي

كعامة : امسا، وليس له من التدبري شيء؛ ومن الناس من يكون مالكًا وال يكون ملكًا

                                                
 ).١/٦٥:(اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ).١/١٣٤:(التحرير والتنوير  )٢(
 ).١/٩٥:(فتح القدير  )٣(



 

 ١٧٧

 الرب الناس، ولكنU ملك ١(».مالك(. 
 معـىن  ؛ ألنّ القراءتني سبعيتان، صحيحتان، فالهو الذي يترجحوهذا القول الوسط 

 .للمفاضلة بينهما
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٢(:رآن الكرميتفسري الق )١(



 

 ٨

 

 :چٹ  ٹچ :معنى:مسألة
 

 : عام، يشمل كلّ الدين؛ حيث قال چٹ  ٹچ  :رجح القرطيب أنّ معىن 
 .)١(»ىولَوالعموم أَ ،وهذا خاص ،)طريق احلج: (چٹ  ٹچ :وقال الفضيل بن عياض «
 

 :الدراسة والترجيح
 

، وكلّ األقوال متقاربة، عـدا قـول   چٹ  ٹچ :تنوعت عبارات املفسرين يف بيان معىن
 .الفضيل بأنه طريق احلج

 .)٢(r النيب عن علي رواه، اهللا كتاب: چٹ  ٹچ :معىن فقيل إنّ
 .)٣(وأبوالعالية، واحلسن وجابر، عباس، وابن مسعود، ابن قاله، اإلسالم دين نهإ: وقيل
 .)٤(جماهد قال وبه، عباس ابن عني رو اهللا، دين إىل اهلادي الطريق نهإ: وقيل
 .)٥(اأيض عباس ابن عن لقن، اجلنة طريق: وقيل

: ه القرطيب من القول بالعموم، وهذا القول اختاره كذلكهو ما ارتضا والذي يترجح
 . ، وغريهم)١٠(، والسعدي)٩(، والشوكاين)٨(، وابن عطية)٧(، وابن كثري)٦(الطربي

 أن ،چٹ   ٹ  ٹچ :أعين عندي، اآلية هذه لبتأوي ىأولَ هو والذي «:قال اإلمام الطربي
 عبادك، نم عليه أنعمت من له تَقْوفَّو ارتضيته ما على للثبات ناقْوفِّ: به معنيا يكون

راط هو وذلك وعملٍ، قولٍ نمألنّ ؛املستقيم الص فِّ نمملا قو له قفِّو عليه اهللا أنعم نم 

                                                
 ).١/٢٢٧:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/١٥٧:(، واحملرر الوجيز)١/٨٧:(زاد املسري: انظر  )٢(
 .املرجعني السابقني: انظر  )٣(
 ).١/٨٧:(زاد املسري :انظر  )٤(
 ).١/١٥٧(احملرر الوجيز :انظر  )٥(
 ).١/١١٤:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/١٦٣:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٧(
 ).١/١٦٢:(احملرر الوجيز: انظر  )٨(
 ).١/١٢٨:(فتح القدير: انظر  )٩(
 ).١/٥٧:(تيسري الكرمي الرمحن: انظر  )١٠(



 

 ١٧٩

ني نمالنبي يقنيوالصد فِّ فقد، هداءوالشالرسـلِ،  وتصديقِ لإلسالم، قو  والتمسـك 
 ،r الـنيب  منهج واتباع عنه، زجره عما واالنزجار به، اهللا أمر مبا والعملِ بالكتاب،

ـ  ذلـك  وكـلُّ  صاحلٍ، هللا عبد وكلِّ ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بكر أيب ومنهاج نم 
 .)١(»املستقيم الصراط

 :-چٹچ :رض بعض األقـوال الـيت قيلـت يف معـىن    بعد أن استع-وقال ابن عطية 
 ننس على الداعي يكون أنْ يف هي إمنا الدعوة أنّ هاكلّ األقوال هذه نم وجيتمع...«
 التزامـه  ويف معتقداته، يف والصاحلني هداء،والش يقني،والصد ني،بيالن نم عليهم منعاملُ

ـ  واإلسالم، القرآن مقتضى هو وذلك شرعه، ألحكام  r اهللا رسـول  حـال  ووه
 .)٢(»وصاحبيه

 تفسـري  يف واخللـف  السـلف  من املفسرين عبارات اختلفت مث...«:وقال ابن كثري
 هللا املتابعــة وهــو ،واحــد شــيٍء إىل حاصــلها يرجــع كــان وإن الصــراط،
  .)٣(»متالزمة وهي صحيحة، األقوال هذه وكل........وللرسول

 عـن  املـروي  هـذا  عدا ما اآلية هذه تفسري يف روي ما ومجيع «: وقال الشوكاين
 .)٤(»بعض على هبعض قدصي ،الفضيل

ومومل ميتنـع   ن القواعد اليت قر رها كثري من العلماء أنه إذا احتمل اللفظ عدة معـان
م٥(ل عليها إرادة اجلميع ح(. 

، فهو ختصيص دون دليل، ومن )طريق احلج: (چٹ  ٹچ أما قول الفضيل بأنّ املراد بـ
 .)٦(»جيب محل نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص بالتخصيص «ملعلوم أنه ا

 

*    *    *
                                                

 ).١/١٣٥:(جامع البيان  )١(
 ).١/١٢٣:(احملرر الوجيز  )٢(
 ).١/٩٨:(تفسري القرآن العظيم  )٣(
 ).١/١١٩:(فتح القدير  )٤(
 ).١/٩٣(، والتحرير والتنوير)١٥/١١(جمموع الفتاوى : نظرا  )٥(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين:انظر )  ٦(



 

 ١٨٠

 

 :چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :َمن ھم الُمنَعم علیھم في قولھ تعالى:مسألة
 

رجح القرطيب أنّ املُنعم عليهم الذين ذُكروا يف هذه اآلية هم النبِيـون والصـديقون   
 :لوالشهداء والصاحلون؛ حيث قا

إنه أراد صراط النبيني : فقال اجلمهور من املفسرين ؛م عليهمنعاملُواختلف الناس يف «
ڃ  چ  چ  چ :وانتزعوا ذلـك مـن قولـه تعـاىل     ،والصديقني والشهداء والصاحلني

 ،هؤالء على صراط مستقيم فاآلية تقتضي أنّ، ]٦٩: النسـاء [چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ ژژ
فـال معـىن لتعديـد     ؛ما قيل إىل هذا يرجـع ومجيع  ،وهو املطلوب يف آية احلمد

 .)١(»األقوال
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :للمفسرين يف حتديد املُنعم عليهم أقوال
 مالئكتـك،  مـن  وعبادتـك،  بطاعتـك  عليهم أنعمت الذينأم : فعن ابن عباس

 .)٢(والصاحلني والشهداء، والصديقني، وأنبيائك،
 . )٣(دينهم غريوا أن قبل السالم ماعليه وعيسى موسى قوم مأ: وعنه أيضا

 .)٤(معه نومr  النيب هم: زيد بن الرمحن عبد وقال
 .)٥(بيته وأهل عنهما اهللا رضي وعمر بكر وأبو r الرسول آل هم: العالية أبو وقال
 .)٦(بيته وأهل r اهللا رسول أصحاب هم: حوشب بن شهر وقال

                                                
 ).١/٢٣٠:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٤٥:(تفسري ابن أيب حامت: انظر  )٢(
 ).١/٨٧:(معامل الترتيل: انظر  )٣(
 .املرجع السابق: انظر  )٤(
 .املرجع السابق :انظر  )٥(
 ).١/٨٧:(معامل الترتيل :انظر  )٦(



 

 ١٨١

، أنّ )٥(، والسعدي)٤(، والشنقيطي)٣(، وابن عطية)٢(، وابن كثري)١(وقد رجح الطربي
ـ  وعبادتـك،  بطاعتـك  علـيهم  أنعمت الذين: أي  چڤ  ڤ   ڦ  چ الُمراد بـ نم 
 .والصاحلني والشهداء، والصديقني، وأنبيائك، مالئكتك،

 .-كما تقدم–وهذا القول هو الذي رجحه القرطيب 
 ؛هو الصراط أي ،چٹ  ٹچ عن إبانةٌ ،چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :وقوله « :الطربياإلمام  قال
 اهدنا: حممد يا قُلْ: r حملمد فقيل ،مستقيم صراطًا احلق طرق من طريق كلّ كان إذْ
 مـن  وعبادتـك،  بطاعتـك  عليهم، أنعمت الذين صراط املستقيم، الصراط ربنا يا

 .والصاحلني والشهداء والصديقني وأنبيائك مالئكتك
ڃ چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  :لـه ترتي يف -ثنـاؤه  جـلّ - ربنـا  قـال  مـا  نظري وذلك

  .)٦(»]٦٩ :النساء[ چڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈژژ
 مأنع الذين هؤالء نم هنا نيبي مل .چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :تعاىل وقوله «:قال الشنقيطيو

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     چ :بقوله آخر موضع يف ذلك نوبي، عليهم

 .)٧(»]٦٩ :النساء[چژ  ژ
فكلّ  جيدها ترجع إىل هذا القول؛ -كما قال القرطيب–ألقوال جيدها واملُتأمل يف بقية ا

من وصف بأنه هو املُنعم عليه إما أن يكون من النبيني، أو من الصـديقني، أو مـن   
 .الشهداء، أو من الصاحلني

 .وعلى هذا فترجيح القرطيب هنا صحيح يعضده الدليل، فال معىن لتعدد األقوال
 مدعلى ما ع مدقَه آيات قرآنية مديالقول الذي تؤ « لقول مؤيد بقاعدةكما أنّ هذا ا

  .)٨(»ذلك

                                                
 ).١/١١٢:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).١/١٠٠:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٢(
 ).١/١٣٢:(احملرر الوجيز: انظر  )٣(
 ).١/١٤٢:(أضواء البيان: انظر  )٤(
 ).١/٣٤:(تيسري الكرمي املنان: انظر  )٥(
 ).١/١١٢:(جامع البيان  )٦(
 ).١/٩٥:(أضواء البيان  )٧(

 ) .١/٣١٢(:عند املفسرين قواعد الترجيح )٨(



 

 ١٨٢

 

*    *    *



 

 ١٨٣

 

الُمش ار إل یھم   ) الض الون (، وَم ن ھ م   )المغضوب عل یھم (َمن ھم :مسألة
 :چڄ ڦ  ڦ  ڦ   ڄچ :في قولھ تعالى

 
 :النصارى؛ حيث قال چڄچ اليهود، واملراد بـ: چڦ  ڦ چ رجح القرطيب أنّ املُراد بـ

» اختچڄچ و چڦ  ڦچ يف فل من چڄچ و اليهـود، :چڦ  ڦچ أنّ على فاجلمهور ،مه: 
 ...)١(r النيب عن ارسفَم ذلك وجاء النصارى،

عـن بركـة    :چڄچو ،هذه السورة يف الصالة ضرأسقط فَ نهو م: چڦ  ڦچ :وقيل 
 .قراءا

 .وليس بشيء ،تفسريه يف )٣(واملاوردي ،يف حقائقه )٢(حكاه السلمي
وهذا وجه مردود ألن ما تعارضت فيه األخبار وتقابلت فيـه اآلثـار    :قال املاوردي 

 .وانتشر فيه اخلالف مل جيز أن يطلق عليه هذا احلكم
 .عن سنن اهلدى :چڄچ و ،باع البدعبات :چڦ  ڦچ :وقيل 
 .)٤(»أوىل وأعلى وأحسن rوتفسري النيب  ،وهذا حسن :قلت 
 

 :والترجيح دراسةال
 
ابن أيب  و،)٥(الطربياملوضع هو قول مجهور املفسرين ك هذايف  رجحه القرطيب ما 

، وابـن  )٤(، والقـامسي )٣(، واأللوسي)٢(، وأبو السعود)١(وابن عطية،  )٦(حامتأيب 
                                                

 .الذي سيأيت ذكره والكالم على صحته يف دراسة املسألة tكما يف حديث عدي بن حامت   )١(
شيخ الصوفية،  « :قال الذهيب. أبو عبد الرمحن، حممد بن احلسني األزدي السلمي النيسابوريهو   )٢(

يف  )احلقائق(له كتاب . » ةكان يضع احلديث للصوفي:قيل. وصاحب تارخيهم وطبقام وتفسريهم
سري أعالم و، )٢/٢٤٨(:تاريخ بغداد:انظر. ـه٤١٢تويف سنة . )طبقات الصوفية(التفسري، وكتاب 

 ).١٧/٢٤٧(:النبالء
 ).١/٨٥:(النكت والعيون: انظر  )٣(
 ).١/٢٣١:(اجلامع ألحكام القرآن )٤(
 .)١/١٨٥(:جامع البيان: انظر  )٥(
 .)١/١٧(:تفسريه: انظر  )٦(



 

 ١٨٤

 .)٦(، والشنقيطي)٥(وابن عاشور
: rقـال رسـول اهللا   : قـال  )٧(وقد روى ابن أيب حامت بسنده عن عدي بن حامت

 .)٨())النصارى: اليهود، والضالني: املغضوب عليهم((
 .)١٠(»اختالفًا )٩(وال أعلم بني املفسرين يف هذا احلرف «:قال ابن أيب حامت

، )١١(السـمرقندي : وقد ذكر اإلمجاع على هذا التفسري مجاعة من املفسرين، منـهم 
 .)١٢(والشوكاين

أراد : اليهود، والضـالني  :وقد أمجع املفسرون أنّ املغضوب عليهم «:قال السمرقندي
 .)١٣(»به النصارى

واملصري إىل هذا التفسري النبوي متعين، وهو الذي أطبق عليه أئمة  «:وقال الشوكاين 
 .)١٤(»التفسري من السلف

  :وقد استدلّ على ذلك مبا يلي
                                                                                              

 .)١/١٢٦(:احملرر الوجيز: انظر  )١(
 .)١/٣١(:تفسري أيب السعود :انظر  )٢(
 .)١/٩٦(:روح املعاين :انظر  )٣(
 .)٢/٢٤(:حماسن التأويل: انظر  )٤(
 .)١/١٩٦(:التحرير والتنوير: انظر  )٥(
 .)١/١٠٦(:أضواء البيان: انظر  )٦(
. سنة عشر، وكان نصرانياً قبل ذلك:ع، وقيلعدي بن حامت بن عبد اهللا الطائي، أسلم يف سنة تسهو   )٧(

أسد : نظرا. وثبت على إسالمه يف الردة، وشهد فتح العراق وصفني مع علي، ومات بعد الستني
 ).٥/٤٦٩(:، واإلصابة)٤/٨(:الغابة

هم من طريق مساك كلّ، )٥/٢٠٢(:، والترمذي)٤/٣٧٨:(أمحد يف مسنده:احلديث رواه غري ابن أيب حامت )٨(
ال نعرفه إال من حديث مساك بن  ،حسن غريب «:بن حبيش، وقال الترمذي عن احلديثاعن عباد 

 ).٦غاية املرام ص(:، واأللباين كما يف)٨/١٥٩(:، وحسنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري»حرب
مشكل القرآن، :نظرا. يقع على أحد حروف املعجم، وعلى الكلمة الواحدة، وعلى اخلطبة كلها: احلرف  )٩(

 ).٣٥ص(:ن قتيبةالب
 ).١/٢٣(:تفسري ابن أيب حامت  )١٠(
 ).١/٨٣(:حبر العلوم  )١١(
 ).١/٢٥(:فتح القدير  )١٢(
 ).١/٨٣(:حبر العلوم  )١٣(
 ).١/٢٥(:فتح القدير   )١٤(



 

 ١٨٥

  ڍ  ڍ  ڌچ :اآليات املُبينة أنّ أخص أوصاف اليهود الغضب؛ كما يف قوله تعـاىل  -١

: املائدة[چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ چ:، وقوله]٩٠: البقرة[چڌ

٦٠[ . 
ٺ  ٺ  ٺ  چ: اآليات املُبينة أنّ أخص أوصاف النصارى الضاللُ؛ كما يف قوله تعاىل-٢

 .]٧٧: املائدة[چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
فسريها باليهود والنصارى من ت rإىل أن ما ورد عن النيب  )١(بعض املفسرينوذهب 

 .والنصارى إمنا هو من قبيل التفسري باملثال
وهم الذين فسدت إرادم فَعلموا احلـق،  : چڦ  ڦ  ڦچ «:قال ابن كثري يف تفسريها
وهم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون يف الضاللة ال : چڄ چوعدلُوا عنه، وال صراط 

دلّ على أنّ مثَّ مسلكني فاسـدين، ومهـا   ، لي)ال(يهتدون إىل احلق، وأكّد الكالم بـ
فإنّ طريقة أهل اإلميان مشتملة على العلم باحلق والعمـل  ... طريقة اليهود والنصارى

به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم، وهلذا كـان الغضـب لليهـود،    
خـص  وكلٌّ من اليهود والنصارى ضالٌّ مغضوب عليه، لكن أ... والضالل للنصارى

، ]٦٠: املائـدة [چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ چ: الغضب؛ كما قال تعاىل عنـهم :أوصاف اليهود
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ :وأخص أوصاف النصارى الضالل؛ كما قال تعاىل عنـهم 

 .)٢(» ...، وذا جاءت األحاديث واآلثار]٧٧: املائدة[چٹ  ٹ
 :للقـول األول؛ حيـث قـال   مع ترجيحه -وهذا القول قد استحسنه أيضا القرطيب

وتفسري  ،وهذا حسن :قلت.عن سنن اهلدى :چڄچ و ،باع البدعبات :چڦ  ڦ چ :وقيل«
 .)٣(»أوىل وأعلى وأحسن rالنيب 

 فإنَّ ؛بالنصارى والثاين باليهود الوصفني أول اختصاص يلزم وليس «:وقال ابن عاشور
 إىل باهلداية الدعاء مقام معه قيميست الذي هو التفسري يف الوجه وهذا ،أمثالَهم األمم يف

 حتصـيالً  الـدعاء  لكان ؛النصرانية ودين اليهودية ينراداملُ كان ولو ،املستقيم الصراط
 .هلما اناسخ جاء اإلسالم فإنّ ؛للحاصل

                                                
 ).١/١٤٨:(، وابن عاشور يف التحرير والتنوير)١/٢٩:(تفسري القرآن العظيم:كابن كثري يف  )١(
 ).١/٢٩(:القرآن العظيمتفسري   )٢(
 ).١/٢٣١:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 ١٨٦

، والعصـيان  والفسـوق  الكفـر  فـرق  )الضـالون (و )عليهم املغضوب( ويشمل 
 أو عمد عن بالديانة واستخفت لكذ تعمدت اليت للفرق جنس )عليهم املغضوب(ـف

 وقلة فهم سوء عن الدين أخطأت اليت للفرق جنس )الضالون(و ،اجد بعيد تأويلٍ عن
 إىل اجلهـد  وصرف احلق سبيل باتباع مأمورون ألننا ؛مذموم الفريقني وكال إصغاء؛
 ممـا  ثراأل يف ورد وما. الثاين الفريق من والنصارى األول الفريق من واليهود، إصابته
ـ  اآلية يف أنّ إىل إشارة فهو ،بالنصارى چڄچ و باليهود چڦ  ڦچ تفسري ظاهره ا تعريض
ـ  صار منهمالًا كُ ألنّ ؛الوصفان هذان عليهما حق اللذين الفريقني ذين لَمفيمـا  اع 

 .)١(»فيه به التعريض ريدأُ
؛ وهذا القول النصارى :چڄچ و اليهود،:چڦ  ڦچ هو القول األول أنّ والذي يترجح

 .يعضده الدليلُ، ونقلُ اإلمجاع عليه
ه قول مجهور املفسرين، كما حكاهويؤي٣(، والقرطيب)٢(السمرقندي د هذا القول أن( ،

 .)٤(والشوكاين
أما ما ذهب إليه ابن كثري، وابن عاشور، وما نقله القرطيب من القول بتعميم اآلية على 

مع االتحاد يف العلة، فهذا ال يعـد قـدحا يف هـذا    كلِّ من شابه أحد الفريقني جبا
 .اإلمجاع، بل هو استنباطٌ منه، وال خيتلف عن أصل القول األول

هو من أسقط : چڦ  ڦچ «:وبالنسبة ملا حكاه القرطيب عن السلمي يف حقائقه من قوله
 ؛ فإنّ تفسريه هذا ساقطٌ ال» عن بركة قراءا: چڄچ فرض هذه السورة يف الصالة و

: وقـال املـاوردي  . »وليس بشيء«: وال يلتفت إليه؛ ولذا قال القرطيب عنه يعتد به
وهذا وجه مردود؛ ألنّ ما تعارضت فيه األخبار، وتقابلت فيه اآلثار وانتشـر فيـه   «

 .)٥(»اخلالف، مل جيز أن يطلق عليه هذا احلُكْم
 

                                                
 ).١/١٤٨:(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٨٣:(تفسري السمرقندي  )٢(
 ).١/٢٣١:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 ).١/١٨٦:(فتح القدير  )٤(
 ).١/٩٥(:النكت والعيون )٥(



 

 ١٨٧

*    *    * 
 



 

 ١٨٨

 

 :چڦ  ڦ  ڦچ: معنى الغضب في قولھ تعالى:مسألة
 

 :فسر القرطيب معىن الغضب من اهللا تعاىل بأنه إرادةُ العقوبة؛ حيث قال
 .الشدة اللغة يف والغضب «

لٌورج والغضوب، قلُاخلُ شديد أي:غضوب :اخلبيثة ةاحلي الشد. 
والغالبعري جلد من الدرقة: ةضب بعض، على بعضها طوىي سبذلك يتم الشد. 
 من تعاىل اهللا وإرادة ذات، صفة فهو ،العقوبة إرادة :تعاىل اهللا صفة يف الغضب ومعىن
 ،)١())بالر بضغَ ئُفطْلت الصدقة إنّ((: احلديث ومنه العقوبة، نفس أو ذاته، صفات

  .)٢(»لعف صفة فهو
 

 :الدراسة والترجيح
 

 لصـفة  لٌتأويفيه  ؛» العقوبة إرادة: تعاىل اهللا صفة يف الغضب ومعىن «:قول القرطيب
 يليق ما على حقيقةً Y هللا الغضب صفة إثبات والواجب ،حقيقتها عن هللا الغضب

 وبصره مسعه نم صفاته كبقية ؛حتريف وال ،تعطيلٍ وال ،تكييف وال ،متثيلٍ غري نم ،به
 .]١١: الشورى[ چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ  :تعاىل لقوله وغريها، وعلمه وقدرته
، باطلٌ هو تأويلٌبل ، إرادة االنتقام؛ ليس عليه دليلن اهللا ىن الغضب ممع نّبأ: فالقول

وصرف للكالم عن ظاهرِه ن أثبته هوليس املعىن الذي أثبت، غبال مسوهنا بأولَ من ى م
عـن   عبارةٌ الغضب زعم أنّو، ر الغضب بإرادة االنتقامن فسم فإنّ ،هااملعىن الذي نفَ

أمر  غليان دم القلب يف اآلدمي: ؛ فيقال لهال يليق باهللا تعاىلوذلك ، غليان دم القلب
 .ه الغضبال أن، ينشأ عن صفة الغضب

                                                
، عن أنس بن )٣/٥٢:(الصدقةما جاء يف فضل : الزكاة، باب: الترمذي يف سننه، كتاب احلديث أخرجه)  ١(

صحيح : وضعفه األلباين يف ،»الوجه هذا من غريب حسن حديث هذا «:، وقال الترمذيtمالك 
 .)٢/١٦٤:(وضعيف سنن الترمذي

 ).١/٢٣١:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(



 

 ١٨٩

أو إىل مـا  ، فهي ميلُ احلي إىل الشيء، وكذلك اإلرادة واملشيئة فينا: ويقال له أيضا
وهـو   ،ةأو يدفع عنه مضـر ، ال يريد إال ما جيلب له من منفعةًا نم احلي فإنّ، يالئمه
ومفتقر إليه، إىل ما يريد حمتاج ،فاملعىن الذي صت إليه اللفظفْر، كاملعىن الذي صته فْر
 .سواءعنه 

وإنْ كـان  ، لفة لإلرادة اليت يوصف ا العبدخما، اإلرادة اليت يوصف ا اهللا: فإنْ قال
يوصف به ملا  الغضب الذي يوصف اهللا به خمالف فقل إنّ: كلٌّ منهما حقيقةً، قيل له

اإلرادة ميكن قوله يف هـذه  فإذا كان ما يقوله يف ، كان كلٌّ منهما حقيقةً وإنْ، العبد
فيه السالمة من التناقض ومن تعطيـل   ألنّ بل جيب تركه؛، مل يتعني التأويل، الصفات

 .)١( بأمساء اهللا تعاىل وصفاته بال موجِ
والذي عليه سلف سبحانه وتعـاىل  -ب هللا إثبات صفة الغض، ة وسائر األئمةاألم- 

ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقيقتها اليت هي مقتضـى ظـاهر   ، على ما يليق به
 .اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة

 :ن ذلكوم ؛ومتضافرة، ة على إثبات هذه الصفة هللا سبحانه وتعاىل كثريةواألدلّ
ـ غَ أنّ أي ]١٥٢:األعـراف [چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کچ:قوله تعـاىل  - ضاهللا  ب

 .شركهم هذا بسيلحقهم يف املستقبل بسب
چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       چ  :وقوله تعـاىل  -

أي أصام غضب اهللا بسبب كفرهم وضالهلم فهـم   .]١٣:املمتحة[ چژ  ژ  ڑ        
 .يتقلبون فيه

إنّ ريب قـد  ((... :يأيت إليه الناس ل رسولٍديث الشفاعة الطويل، يقول كويف ح -
 .)٢())هلَثْولن يغضب بعده م، مل يغضب قَبلَه مثْلَه، غَضب اليوم غضبا

 .من ذي قبل وأعظم ه يف ذلك اليوم أشدغضب أي أنّ
، ملشـيئته وإرادتـه   غضبه تابع وأنّ ،صف بالغضباهللا يت أنّ: فتبين ذه األدلّة 

 .)٣( ةوهكذا األمر يف سائر صفاته االختياري، د دواعي الغضبفيغضب عند وجو
                                                

 ).٤٦١(:، وشرح الطحاوية)٣١:(لرسالة التدمريةا: انظر)  ١(

: العنكبوت[چ           چ :Uقول اهللا  :باب، األنبياء :كتابيف صحيحه،  البخاري أخرجه) ٢(
 ).١/١٨٥(:ة مرتلةأهل اجلن أدىن: باب ،اإلميان :كتاب يف صحيحه، مسلمو. )٤/١٠٥(:]١٤

 .)٤٠(ص: صفهانيةشرح األ: انظر  )٣(



 

 ١٩٠

 متاثل ال هالكن صفاته؛ من صفةٌ وتعاىل سبحانه اهللا بضوغَ «:قال الشيخ ابن عثيمني
ـ  الوجـه،  روحيم ا،نم األوداج تنتفخ نغضب عندما فنحن املخلوقني؛ صفات ويقف 

عر،الش ويفقاإلنسانُ د ليس اهللا ألنّ اهللا؛ غضب يف تكون ال عوارضال وهذه ه؛صواب 
 وإذا وسـلطانه؛  عظمته، كمال على دالٌّ U باهللا يليق غضب هو بل شيء؛ كمثله
 أمـر  ما حسب رناوص نا،تمذ بذلك تئَبرِ ةٌحقيقي صفةٌ الغضب أنّ وسلَّمنا ذا، قلنا
 ..ورسوله به، اهللا

هللا صفةً يثبتونه الو بانتقامه، )اهللا غضب( التحريف أهلُ روفس U؛ آخرون رهوفس 
 ذلك وتفصيلُ ،!مهنم ينتقم أن أراد: مهندع چڑ  ڑ  کچ فمعىن االنتقام؛ إرادة بأنه

١(»العقائد كتب يف مذكور(.  
 

*    *    * 

                                                
 ].٦١: البقرة[ چ...         ې  چ :، عند تفسري قوله تعاىل)١/٢٢٠:(تفسري القرآن الكرمي  )١(



 

 ١٩١

 
 
 

ترجیح    ات القرطب     ي ف     ي س     ورة   –ب 
 :السورة حتى قولھ تعالى ِلن أوَِّم: البقرة

 
ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ چ 

 ].١٨٨:البقرة[ چہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ



 

 ١٩٢

 

 :القول في الحروف المقّطعة في أوائل السور:مسألة
 

، بِذكْرِ أقوال العلماء يف تأويل هـذه  ]١: البقرة[چٱچ  :افتتح القرطيب تفسري قوله تعاىل
تشـابه؛  احلروف اليت بدئت ا بعض السور، ورجح أنّ معىن هذه األحرف مـن املُ 

 :فقال
 وسـفيان  الشعيب عامر فقال السور، أوائل يف اليت احلروف يف التأويل أهل اختلف «

 .رس هبِتكُ نم كتابٍ لِّكُ يف وهللا القرآن، يف اِهللا رس هي: ثنياحملد نم ومجاعة الثوري
 ا نؤمن ولكن ا،فيه تكلمي أنْ جيب وال ه،ملْعبِ تعاىل اهللا انفرد الذي تشابهاملُ نم فهي
، وروي هذا القول عن أيب بكر الصديق، وعلي بـن أيب طالـب،   جاءت كما تمرو

 .رضي اهللا عنهما
 احلـروف  :قالوا أم مسعود وابن وعثمان عمر عن )١(قنديالسمر الليث أبو وذكر
 .»رفسي ال الذي املكتوم نم املقطعة
 :-ي يف هذه املسألةبعد أن استعرض قول أبو بكر األنبار-مث قال 

 آل( يف بيانـه  يأيت ما على الصحيح وهو وحكمه، املتشابه يف القول هذا: قلت...«
 .)٢( »تعاىل اهللا شاء إنْ) عمران

 
  :الدراسة والترجيح

 
وقد اليت كثرت فيها آراء العلماء، وتعددت أقواهلم، هذه املسألة من املسائل 

 :قسمني رئيسنيم فيها العلماء على سانقَ

                                                

 ).١/٧٤:(حبر العلوم: انظر)  ١(

 ).٤/١٦:(من سورة آل عمران لسابعة، وكالمه يف تفسري اآلية ا)٢٣٨-١/٢٣٧:(اجلامع ألحكام القرآن) ٢(



 

 ١٩٣

 لتمسفيها، وت ملَّى، وجيب أن يتكَعنف هلا مهذه األحر نّإ :فقال مجهور العلماء
فوائدنظرد األقوال فيهايف املعاين اليت ت ها، ويالء بعد ذلك واختلف هؤ. نتج من تعد

ف على أقواليف املراد بتلك األحر: 
وابن  قتادة، وجماهد، وهذا القول مروي عن، أنها أمساء للسور: القول األول -١

 .)٣(، واختاره الرازي)٢(ين، ونسبه الزخمشري لألكثر)١(جريج
دهلذا القول مبا ورد يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  لّواستt:»  أنّ النيبr 
 چۈ  ٷ  ۋ  ۋچو ،السجدة.چٱچ  :يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعةكان 

 .)٤(»]١:اإلنسان[
هذا القول عن ابن روي و. من أمساء اهللا تعاىل ةٌعطَّقَف مأا حرو: القول الثاين -٢

 .)٦(، واختاره الزجاج)٥(بن جبريمسعود، والشعيب، والسدي، وسعيد  عباس، وابن
 .)٦(الزجاج
 ؛وا بلغة العرب، وأا تستعمل فيها هذه احلروف املقطعة لإلشارة إىل كلماتواستدلُّ

 :حنو قول الشاعر
 قـاف : قفي لنا، فقالـت : قلنا هلا

 
 )٧(ال حتسيب أنا نسـينا اإلجيـاف  

 

                                                

ــان :انظــر ) ١(  ،)١/٨٣:(والكشــاف، )١/٧٥(:ين القــرآن للنحــاس، ومعــا)١/٢٠٦(:جــامع البي
 ).٢/٩(:ومفاتيح الغيب

 ).١/٨٣(:الكشاف :انظر ) ٢(
 ).١/٩(:مفاتيح الغيب :انظر ) ٣(
، )٣/٤١١(:قرأ يف صالة الفجر يـوم اجلمعـة  ما ي :اجلمعة، باب :أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب ) ٤(

 ). ٤/٤٣(:ما يقرأ يف يوم اجلمعة :اجلمعة، باب :ومسلم يف صحيحه، كتاب
واحملرر  ،)١/٧٣(:اس، ومعاين القرآن للنح)١/٣٢:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٢٠٦:(نجامع البيا :انظر ) ٥(

 ). ١/١٥٨(:وتفسري القرآن العظيم ،)٢/٦:(ومفاتيح الغيب ،)١/٨٢:(واحملرر الوجيز
 ).١/٦٢(:معاين القرآن وإعرابه: انظر ) ٦(
، وـذيب  )١/٦٢: (، ومعاين القرآن للزجاج)١/٢١٦:(البيت للوليد بن عقبه، وهو يف تفسري الطربي ) ٧(

احملكـم البـن   : انظـر . لى سـرعة السـري  حث الدابة ع: ، واإلجياف)١٥/٦٧٩:(وذيب اللغة
 ).٧/٥٦٥:(سيدة



 

 ١٩٤

عن  ن حروف املعجم، استغين بذكر ما ذُكر منهاأنها حروف م: القول الثالث -٣
كالمهم؛  ناُءن هذه احلروف املقطعة اليت منها بِم فؤلّالقرآن م نّإ ذكر بواقيها، أي

د حكي عن املربو ،)١(اءوهذا قول الفر ن عجزهم عنه أبلغ يف احلجة عليهم،ليكو
، )٥(، وابن كثري)٤(، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية)٣(، ورجحه الزخمشري)٢(وقطرب

 .)٧( ، وابن عثيمني)٦(، وابن عاشور)٥(كثري
فهذا القول الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن  «:-رمحه اهللا-المة ابن عثيمني قال الع

تيمية، واختاره مجع ة من هذا ظهور إعجاز احلكم أنّ: ن أهل العلم هو الراجحم
القرآن مل يأت جبديد من احلروف؛ ومع ذلك فإن  القرآن يف أبلغ صوره؛ حيث إنّ

غاء الفُلَأهل اللّغة العربية عجزوا عن معارضته وهم الب٨( »حاءص(. 
أنها تدل على انقضاء سورة : تح يفتتح اهللا ا القرآن؛ مبعىنأا فوا: القول الرابع -٤

 .ىوابتداء أُخر
جعفر  واختاره أبو، )١٠(، وبه قال أبو عبيدة)٩(وهذا قول مروي عن جماهد

 .)١١(النحاس
أا تنبيه ليفتح املشركون أمساعهم للقرآن؛ إذْ تواصوا باإلعراض : القول اخلامس -٥
 .عنه

 .)١(وهذا قول مروي عن بعض أهل العربية

                                                

 ).١/٣٦٨:(للفراء ،معاين القرآن :انظر  )١(
 ).١/٢٣٧(:اجلامع ألحكام القرآن :انظر ) ٢(
 ). ١/٩٧:(الكشاف :انظر ) ٣(
 ). ١٣/٤٣:(الفتاوى: انظر  )٤(
 ). ١/١٦١(:تفسري القرآن العظيم: انظر ) ٥(
 ). ١/٢٠٧(:التحرير والتنوير: انظر ) ٦(
 ).١/٢٤:(تفسري القرآن الكرمي :انظر ) ٧(
 .املرجع السابق ) ٨(
 ). ١/٧٥:(، ومعاين القرآن للنحاس)١/٢٩:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٢٠٥:(جامع البيان :انظر ) ٩(
 ).١/٢٧:(جماز القرآن :انظر  )١٠(
 ).١/٧٧:(معاين القرآن :انظر ) ١١(



 

 ١٩٥

 .ج عنهافال ختر -غالبا- وهناك أقوال كثرية أخرى، لكنها ترجع إىل األقوال املذكورة
 .منها ن املتشابه، فهي سر القرآن فاهللا أعلم مبا أرادهذه احلروف م نّإ: وقال آخرون

واختاره أبو  ،)٢(حامت السجستاين ، والثوري، وأيبالشعيبروى عن وهذا القول ي
 .)٦(، والسعدي)٥(لوسي، واآل)٤(، والشوكاين)٣(حيان

واهللا -وهو القول الذي يترجح لقرطيب كما تقدم، وهذا القول هو الذي رجحه ا
، وال يف سياق اآليات اليت وقعت فيها، وال يف هذه احلروف ألنه ليس يف لفظ ؛-أعلم
مع يقيننا بأنّ هذه معناها؛  على وال يف إمجاع اُألمة شيء يدلُّ rعن رسول اهللا  خربٍ

 .مبا ال معىن له أو مبا ال فائدة فيه اخلطابعن  هزنالقرآن ماألحرف هلا معنى؛ ألنّ 
 : ، فقالهم يف هذا املقام كالمابعض ظَحلَ اومن هاهن...«:قال احلافظ ابن كثري

ال شأنّ ك ىرتِهذه احلروف مل يدهلا سبحانه وتعاىل عبثًا وال س؛ ومن اجلهلةن قال م :
ه يف القرآن ما هو مإنتعباله بالكلية، ال معىن  دفتعني أنَّ هلا فقد أخطأ خطأً كبري ،

لنا فيها عن املعصوم شيٌء ى يف نفس األمر، فإنْمعن وإالَّ وقفنا حيث قلنا به صح ،
 ع العلماء فيها على شيٍءجم، ومل ي]٧: آل عمران[چۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉچ :وقفنا، وقلنا

معنٍيما اختلفوا، فمن ظَ، وإنهإتباعه، وإالَّ فالوقف دليل فعليه له بعض األقوال ب ر
 .)٧(»...حىت يتبين

عوه من لغة ر لك أنه ال ميكن استفادة ما ادوإذا تقر...«:الشوكاين ةوقال العالم
 :العرب وعلومها، مل يبق حينئذ إالَّ أحد أمرين

                                                                                              
، والنكـت  )١/٧٤:(، ومعـاين القـرآن للنحـاس   )٥٦-١/٥٥:(معـاين القـرآن للزجـاج   : انظر ) ١(

 ).١/٦٥:(والعيون
، )١/٨٧:(، وحبـر العلـوم  )١/٧٧(:، ومعـاين القـرآن للنحـاس   )١/٢١٠: (جامع البيـان : انظر ) ٢(

، وفـتح  )١/١٢٧:(، والـدر املنثـور  )١/١٥٧: (العظـيم ، وتفسـري القـرآن   )١/٧٥(:والوسيط
 ).١/٣٧(:القدير

 ).١/١٥٨(:البحر احمليط: انظر ) ٣(
 ).١/٤١(:فتح القدير: انظر ) ٤(
 ).١/١٠٠(:روح املعاين: انظر ) ٥(
 ).١/٣٩(:تيسري الكرمي الرمحن: انظر ) ٦(
 ).١/١٦٠(:العظيمتفسري القرآن  ) ٧(



 

 ١٩٦

لاألو :التفسري مبحض الرأي الذي ورد النهي عنه، والوعيد عليه، وأهل العلم أحق 
جيعلوا  ن أنْقى هللا سبحانه مِتعن طريقه، وهم أَ بِ، والصد عنه، والتنكُّهبِنجتاس بِالن

لْكتاب اهللا سبحانه معهلم يتالعبون به، ويضعون محاقات أنظارهم، وخزعبالت  ةًب
 .أفكارهم عليه

 الواضح، والسبيل )١(عيهالتفسري بتوقيف عن صاحب الشرع، وهذا هو املَ: الثاين
ن ة اليت ما سواها مردوم، والطريقة العامرة الالقومي، بل اجلاديت ما عداها معدوم، فم

من هذا، فغري ملوم أن يقول مبلء فيه، ويتكلم مبا وصل إليه علمه، ومن مل  وجد شيئًا
عربية،  ، مع كونه ألفاظًاال أدري، أو اهللا أعلم مبراده :لْمن ذلك فليقُ يبلغه شيٌء

قلوم زيغ، فكيف مبا حنن  يفل اهللا تتبع ذلك صنيع الذين ة، وقد جعوتراكيب مفهوم
على فرض أنّ للفهم إليه سبيالً  -إنه متشابه املتشابه: فإنه ينبغي أن يقال فيه ،؟بصدده

 ...عن ذلك على كل تقدير  ، فكيف وهو خارج-ولكالم العرب فيه مدخالً
هل ثبت عن رسول اهللا: فإن قلتr  ه الفواتح شيء يصلح للتمسك به ؟ يف هذ. 

رسول اهللا  ال أعلم أنّ:قلتr  تكلم يف شيء من معانيها... 
تفسري شيء من هذه الفواتح هل جيوز اإلقتداء بأحد من الصحابة قال يف: فإن قلت 

 .قوالً صح إسناده إليه؟
؛ال: قلت له قال ذلكما قدمنا، إالَّ أنْ ي؛علم أن عن رسول اهللا  أخذه مٍلْعن عr ،

ال يكون له ال جمال لالجتهاد فيه، وال مدخل  اهذا مم: فإن قلت مللغة العرب، فل
 .حكم الرفع؟

فليس  -به طائفة من أهل األصول وغريهم وإن قال-ترتيل هذا مرتلة املرفوع : قلت
 مما ينشرح له صدور املنصفني، وال سيما إذا كان يف مثل هذا املقام، وهو التفسري

 ...ظم اخلطر مبا ال برهان عليه صحيحلكالم اهللا سبحانه، فإنه دخول يف أع
 لنا مباعم ، فإنْمتناقض عن الصحابة يف هذا خمتلف املروي آخر وهو أنّ مانع امث هاهن

مبا هو  عملنا باجلميع كان عمالً له، وإنْ هجال و قاله أحدهم دون اآلخر كان حتكُّما

                                                
لسـان  : انظـر . هو الطريـق الواسـع الواضـح البـين    -بفتح امليم وإسكان اهلاء وفتح الياء-: املَهيع)  ١(

 ).٨/٣٧٨:(العرب
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 .زمتناقض وال جيو
 rعن النيب  مما قالوه مأخوذًا ه لو كان شيٌءغري هذا املانع، وهو أن مانع امث هاهن

مث لو كان عندهم شيء عن النيب ...فَقُوا عليهالت ،r ه عنه، يف هذا ملا تركوا حكايت
 .)١(»...ورفعه إليه

 رر، وسمستو لمذلك ع حتقيق أنّ والذي يغلب على الظن «:لوسيوقال العالمة اآل
كما قال ابن عباس -، عجزت العلماء حمجوب- ال عن إدراكه، وقصرت خيول اخلي
٢(»هعن حلاق(. 

وأما احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور،  «:سعديالوقال الشيخ عبد الرمحن 
لَفاألسم فيها السكوت عن التعرض ملعناها من غري مٍستند مع اجلزم بأنَّ اهللا شرعي ،

 .)٣(»رتهلا عبثاً، بل حلكمة ال نعلمهاعاىل مل يت
 :فإنها  الختلو من انتقاد -غري هذا الذي ترجح–األقوال السابقة أما 

نزل بلسان العرب،  القرآنَ «فأما القول بأا أمساء للسور فقد ضعفه الزخمشري بأنّ
به جمموع امسني، ومل  واميف أساليبهم واستعماالم، والعرب مل تتجاوز ما س مصبوبا

يسأَ محمنهم مبجموع ثالثة وأربعة ومخسة د. 
إىل صريورة  والقول بأنها أمساء للسور حقيقة خيرج إىل ما ليس يف لغة العرب، ويؤدي

 .)٤(»االسم واملسمى واحدا
العرب ال  بأنّ ؛وأما القول بأا حروف مقطعة من أمساء اهللا تعاىل فضعفه ابن كثري

، وما استشهد به على هذا القول من ذف من الكالم شيئًا إالّ وتركت عليه دليالًحت
 .على هذه القاعدة، وهو ما ال يوجد يف القرآن كالم العرب جارٍ

                                                
 ).١/٣٩:(فتح القدير ) ١(
 ).١/١٠٠:(روح املعاين ) ٢(
 ).١/٣٩:(تيسري الكرمي الرمحن ) ٣(
 ).١/٩٨:(الكشاف ) ٤(
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خرى فقد وأما القول بأن هذه احلروف إمنا ذكرت ليعلم ا انقضاء سورة وابتداء أُ
صل بدون هذه األحرف يف السور الفصل حا بأنّ؛ -أيضا–ضعفه احلافظ ابن كثري 

 .)١(اليت مل تذكر فيها، وحاصل فيما ذكرت فيه بالبسملة تالوة وكتابة
ا تنبيها القول بأفه احلافظ  ليفتح املشركون أمساعهم، فتقوم احلجة عليهم، وأمفضع

؛ ألنه لو كان كذلك لكان وهو ضعيف...«:؛ بقوله بعد أنْ ذَكَره-أيضا–ابن كثري 
 ولو كان كذلك. غالبها ليس كذلكلك يف مجيع السور ال يكون يف بعضها، بل ذ
كان افتتاح سورة أو غري  ال ينفي االبتداء ا يف أوائل الكالم معهم، سواًء -أيضا- 

 .ذلك
 مدنيتان ليستا خطابا -)آل عمران(و )البقرة(أعين -هذه السورة واليت تليها  مث إنّ

 .)٢( »...للمشركني
ن قالوأما قول م :ا حروفإ ن حروف املعجم استغىن بذكر ما ذُكر منها عن م

أقرب األقوال األخرى، وهو وإن مل يترجح فليس ببعيد، والعلم عند ذكر بواقيها فهو 
 .اهللا تعاىل

 

 

*    *    * 

                                                
 ). ١/١٦٠:(تفسري القرآن العظيم: انظر ) ١(
 ).١/١٦٠:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٢(



 

 ١٩٩

 

 ):ھذا(بمعنى  چٻ  ٻچ:في قولھ تعالى) ذلك(مجيء : مسألة
 

؛ )هذا: (مبعىن ]٢:البقـرة [چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پچ: قوله تعاىليف ) ذلك(رجح القرطيب أنّ 
 :حيث قال

» وقال معومنه قوله  ،)ذلك( :مبعىن )هذا(وقد جاء  :قلت ...هذا القرآن  چٻ  ٻچ :رم
r -يركبون ((:-حرام يف حديث أمج٢(».ذلك البحر :أي ؛)١())هذا البحر ثَب(. 

 

  :الدراسة والترجيح
 

: مبعىن ]٢:البقرة[چ ٻ  ٻ  چ : يف قوله تعاىل) ذلك(رتضاه القرطيب من أنّ هذا القول الذي ا
 بن وسعيد وعكرمة، جماهد،ابن عباس، و ، هو قول عامة املفسرين، وهو املروي عن)هذا(

، وابـن  )٥(، والرازي)٤(، والبغوي)٣(واختاره الطربي حيان، بن ومقاتل ،والسدي جبري،
 .، وغريهم)٩(، والشنقيطي)٨(، والشوكاين)٧(، وابن عادل احلنبلي)٦(كثري

 :-بعد أن قرر هذا القول-قال اإلمام الطربي 
 إىل إشارة شك ال )هذا(و ،)هذا: (مبعىن )ذلك( يكون أنْ جيوز وكيف: قائل قال فإن « 

ن، رٍحاضعاين؟ وال حاضرٍ غري غائبٍ إىل إشارةٌ )ذلك(و معايم 
 غري مبعىن صار وإنْ - فهو خباراإل نم تقضيه بقُربِ قضى،ت ما لَّكُ ألنّ ؛ذلك جاز: قيل

 فيقـول  احلـديثَ  الرجـلَ  حيدث كالرجل وذلك ،باملخاطَ عند كاحلاضر -احلاضر
ـ ذَ كما واهللا هو(و ،)تلْقُ كما واهللا هذا(و ،)تلْقُ امكَلَ واِهللا ذلك إنّ(:السامع  ،)تركَ

                                                
 .لبحثمن هذا ا) ٧٩(يف ص ) ثبج(تقدم ختريج هذا احلديث وترمجة راويته وذكر معىن   )١(
 ).٢٤٣-١/٢٤٢(:اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).١/٩٢:(جامع البيان: انظر)  ٣(
 ).١/٨٧:(معامل الترتيل: انظر)  ٤(
 ).١/٧٦:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٥(
 ).١/٩٤:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٦(
 ).١/٧٠:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر)  ٧(
 ).١/٩٥:(فتح القدير: انظر)  ٨(
 ).١٢(ص :دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب: انظر)  ٩(
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ة عنه فيخربرى قد كان ذْإ الغائب، مبعىن مقضومضى، ت ب ؛احلاضر مبعىن ةومرجوابه لقُر 
كالم نم قَضٍ غري كأنه ره،خبِمنجلّ- ألنه ؛چٻ  ٻچ :قوله يف )ذلك(فكذلك. م ذهكر- 
ـ  ما على املعاين نم وجوهها يف تصرفَها ذكرنا اليت چٱچ : چٻ  ٻچ قبل مقد ملا ؛نافْوص 

ـ ح ولذلك ؛الكتاب لك، هوبينت هذكرت لذيا هذا د،حمم يا :r لنبيه قال سـ  ن وضع 
 بعـد  املعاين، نم چٱچ :قوله تضمنه عما اخلرب إىل به أشري ألنه ؛)هذا( مكان يف )ذلك(

 فأخرب إليه، شاراملُ كاحلاضر قضيه،ت نم عنه اخلرب برلقُ فصار چٱچ  بـ عنه اخلرب تقضي
: مبعىن هأن: املفسرون وترمجه الغائب، عن كاخلرب عنه رباخل ومصري النقضائه، )ذلك(بـ به
 الـذي  حنـو  ،)هذا(بـ إليه املشار كاملشاهد فكانَ انقضائه، من عنه اخلرب لقرب ،)هذا(

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ :-هركْذ جلَّ- قال وكما ،حماورام يف الناس بني اجلاري الكالم من وصفنا

  .)١(»)هذا( ا عىن إذا )ذلك( يف ما فهذا ،]٤٨،٤٩: ص سورة[چ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
ـ  فيستعملون اإلشارة أمساء من االمسني هذين بني ضقارِت والعرب «: وقال ابن كثري  الًكُ

 .)٢(»كالمهم يف معروف وهذا اآلخر، مكان منهما
 -إىل القرآن يف هذا املوضـع  )ذلك(-وقد استنبط بعض املفسرين أنّ يف اإلشارة بالبعيد 

 .إشارةً لرفعة القرآن وعلو مرتلته
 للبعيد اإلشارة اسم باستعمال اآلية يف اإلشارة كانت أنْ مرج فال ...«: قال ابن عاشور

 األمـر  متثيل البليغ الكالم يف شاع وقد ،املرتلة بعيد هلعجل القرآن هذا شأن رفعة إلظهار
 أنْ العادة فمن ،أهله على عزيز النفيس شيءال ألنّ ؛املنال ةزع يف املرفوع بالشيء الشريف
 )الكتـاب (ـف ،واالبتذال األيدي كثرة وتناول الدروس عن له اصون املرتفعات يف جيعلوه

 كـان  ،چٱچ  يف يالتهج حروف عليه تلَّد مبا مبعارضته يالتحد مقام يف ركذُ املَ هنا
 هشادرإِ عِفْون معانيه قِدصل هألن أو ،املعارضةب اهإي تناوهلم إىل بالنسبة املنال العزيز كالشيء

بعيد يتناوله نعم جِ٢٥:األنعام[چ    چ :وقوهلم ،]٣٨: يونس[چڭچ: كقوهلم ؛القول ر[، 
 ؛هأهل ييد نبي كتابٍ إىل لإلشارة فذلك ،]٩٢: األنعام[چڍ  ڌ   ڌچ  :قوله هذا على ديرِ وال

 .)٣(»ونواهيه بأوامره تعاظواال عليه العكوف يف لترغيبهم

                                                
 ).١/٢٤٥:(جامع البيان ) ١(
  ).١/١١٧:(تفسري القرآن العظيم ) ٢(
 ).١/٢١٣:(التحرير والتنوير ) ٣(
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 ]٢-١:البقرة[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ   چ: قوله تعاىل «: وقال الشنقيطي

أشار اهللا تعاىل إىل القرآن يف هذه اآلية إشارةَ البعيد، وقد أشار له يف آيات أُخـر إشـارة   
                     چ : ، وكقوله]٩:اإلسراء[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : القريب؛ كقوله

ۓ  ۓ  ڭ  چ  وكقوله، ]٩٢: األنعام[چڍ  ڌ   ڌچ  :وكقوله ،]٧٦: النمل[ اآلية چ       

وللجمع بني هذه اآليات ، إىل غري ذلك من اآليات، ]٣: يوسف[ چڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
هجأَو: 
إشارة احلاضر القريـب أنّ  ما حرره بعض علماء البالغة من أنّ وجه اإلشارة إليه ب: األول

ووجه اإلشارة إليه بإشارة البعيد ، هذا القرآن قريب حاضر يف األمساع واَأللِْسنة والقلوب
 رعأو ش رحه سن أنا يزعمه الكفّار مة كالم اخللق، وعمعد مكانته ومرتلته عن مشاهو ب

 .أو كهانة أو أساطري األولني
ره ابن جرير الطربي يف تفسريه، من أنّ ذلك إشارةٌ إىل ما تضمنه هو ما اختا: الوجه الثاين

، وأنه إشارةٌ إليه إشارة البعيد؛ ألنّ الكالم املشار إليه مـنقَضٍ، ومعنـاه يف   چٱچ : قوله
 ...القرب؛ لقرب انقضائه: احلقيقة

ة على أسـلوب  أنّ العرب رمبا أشارت إىل القريب إشارة البعيد فتكون اآلي: الوجه الثالث
     ـ من أسـاليب اللغـة العربيـة، ونظـريه قـول خ ـ داف ابـن ن فَ ـ  ةَب لَالس١(يم(  

 
 :)٢(ملا قَتل مالك بن محار الفزاري

 فعمدا على عيين تيممت فإنْ  كامال تك قد أُ يخيلهاصيب صميم 
 ٣(اــا إنين أنا ذلكل خفافًتأم(  ـَـر متنـُأقول له والرمح يأطه  
                                                

 عم ابن وهو ،ةَشرخ أبا يكىن، وندبةُ اسم أُمه، يملَالس يدرالش بن رومع بن ريمع بن اففَخهو  ) ١(
خناء،س وصلة الصحابة، وبالشعر مشهور شاعر هذا وخفاف. رخمن جم ديل إنه ق، عهِشمع د=  

، )١/٤١٣:(اإلصـابة : انظر. ، ومل تذكر سنة وفاتهt، وعاش إىل عهد عمر بن اخلطّاب مكة فتح r النيب=
 ).١/١٣٣:(واالستيعاب

 .مشخ بين سيد وكان جاهلي،شاعر  ،ةارزفَ بن خمش بن يْأل بن نيشخ بن نزح بن ارمح بن كمالهو  ) ٢(
 .مشخ

 .)١/٤١٣:(اإلكمال :انظر       
): يأطر(، ومعىن )١/١١٥٠:(، والكامل)١/٣٤٢:(، والشعر والشعراء)١/٢٩:(جماز القرآن: البيتان يف)  ٣(

 .يثين: أي): يأطر(
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 . )١(»أنا هذا: يعين
ـارة  ؛بابه على هو چٻ  ٻ  چ : يف قوله تعاىل) ذلك(اإلشارة بـ إنّ: وقال بعض املفسرين  إِش

 :الغائب ذلك يف واختلف ،غائب إىل
  .واإلجنيل التوراة: وقيل .القرآن نم نزل كان قد ما: فقيل
 .ردالقَ هو الذي الكتاب أي احملفوظ؛ اللوح: وقيل
: وقيـل  .الوعد ذلك إىل فأشار ،املاء ميحوه الا كتاب عليه لَرتِي أن هنبي دعو كان قد اهللا إنّ: وقيل

 إنّ: وقيـل  .الوعد ذلك إىل فاإلشارة اكتاب حممد على يرتل أن الكتاب أهل وعد كان قد اهللا إنّ
 .)٢(منها بالنظم حتديتكم اليت املعجم حروف چٱچ :قال نم قول يف املعجم حروف إىل اإلشارة
ـا يعضـده مـن اللغـة،     يترجح هو القول األولوالذي  ؛ ألنّ عليه مجهور املفسرين، وله م

معاين كالم اهللا على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولَى من اخلـروج بـه   حملُ«و
ه وعلـو  ، كما أنّ هذا القول أنسب ملقام القرآن الكرمي؛ ملا فيه من اإلشارة إىل رفعت)٣(»عن ذلك

 .أما األقوال األخرى فتنقصها األدلّة، واهللا تعاىل أعلم. -كما تقدم–مرتلته 
 :چٻ   پپ  پچ: معنى الریب في قولھ تعالى: مسألة

 

 : ال شك؛ حيث قال عند تفسري هذه اجلملة: چٻ   پچ  رجح القرطيب أنّ معىن
 :معان ثالثةُ )لريبا(ويف  .به )يبالر( بصولذلك ن؛ عام ينف چ ٻ   پچ « 
 :)٤(ىرعبالزقال عبد اهللا بن  ؛الشك :أحدها 

يا أُ ليس يف احلقميةُم ـ ر ـيول ــإمنا الريب ما يقول اجله ب 
 :)١(مجيل قال ؛ةمهالت :وثانيها 

                                                
 ).١٢(ص :دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب ) ١(
، وزاد )١/٧٨(:، ومعاين القرآن للنحاس)١/٤٤٨(:النكت والعيون: قوال، وغريها يفانظر مجيع هذه األ ) ٢(

 )٢٤٤-١/٢٤٣(:، واجلامع ألحكام القرآن)١/١٢٣:(، واحملرر الوجيز)١/٩٨(:املسري
 ).١/١٧٢:(قواعد الترجيح عند املفسرين  )٣(
)٤  (بهو عبداهللا بن الزى بن قيس بن سعد القرشي السهمي ، كان مرالناس عداوةً على رسـول اهللا  ع ن أشد

r    ن إسالمه، واعتـذر إىل رسـول اهللاوأصحابه، بلسانه ونفسه مثّ أسلم عام الفتح وحسr  فقبـل ،
 ).٣/٢٣:(، واالستيعاب)٦/١٨٠:(اإلصابة:انظر. عذره



 

 ٢٠٣

ـ تبرأَ يـا مجيـل   بثينة قالت  ينِ
                     ينــــأربت

 بــيرِم نيثَالنا يا بكفقلت 
 :)٢(قال ؛احلاجة :وثالثها 

ـ قضينا م ـ ر لَّن امة كُ ـبٍٍي 
 

وخيبـ مث أمجعنا السيوف ر  ا ــ
  .)٣(»رتيابافيه وال  ّال شكفكتاب اهللا تعاىل  

 
 :الدراسة والترجيح

 
 ).الشك(مبعىن ) الريب(وافق القرطيب مجهور املفسرين يف القول بأنّ 

ونقل ابن أيب حامت يف تفسريه اإلمجاع على هذا التأويل؛ فقد روى بسنده عـن أيب   
 :قـال أبـو حممـد    «: ، مث قال)يعين الشك؛ من الكُفر: الريب(: قال tالدرداء 

 .)٤(»...وال أعلم يف هذا احلرف اختالفًا بني املفسرين 
 .)٥(أيب حامتومل ينقُل أحد من املفسرين خالفًا هلذا الذي ذكره ابن 

 .)٧(»وكذا هو عند أهل اللغة «: قال النحاس. )٦(وكذلك قال أهل املعاين
 .)٨(مبعىن التهمة  :)يبالر( يف أنّقولٌ ثان  وهناك

 .)٩(أنه مبعىن احلاجة :القول الثالثو
؛ -وهو مارجحه القرطيب وغريه- هو القول األول -واهللا أعلم  -والذي يترجح 

                                                                                              
: وقيـل هـ ، ٨٢مات سنة : ، يقال) بثَينة(، أبو عمرو العذري ، صاحب هو مجيل بن عبداهللا بن معمر)  ١(

والبيـت املـذكور يف   ). ٤/١٨١:(سري أعالم النبالء: انظر. بل عاش حىت وفد على عمر بن عبدالعزيز
 .٢٩ص: ديوانه

 ).١/٥٣:(، والصحاح)٣/٧٦:(قائله كعب بن مالك، كما يف اللسان)  ٢(
  ).٢٤٦-١/٢٤٥:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 ).١/٣١(:تفسري ابن أيب حامت ) ٤(
تفسـري القـرآن   و، )٢/٢١:(مفـاتيح الغيـب  و، )١/١٩:(الكشافو، )١/٢٢٨:(البيان جامع: انظر  )٥(

 ).١/٣٣:(فتح القديرو، )١/٦٠:(الدر املنثورو، )١/٣٩:(العظيم
 ).١/٧٩:(معاين القرآن للنحاسو، )١/٦٨:(معاين القرآن وإعرابه للزجاج: انظر ) ٦(
 ).١/٧٩:(معاين القرآن، للنحاس ) ٧(
 ).١/٦٧:(النكت والعيون ) ٨(
 ).١/٣٣:(فتح القديرو، )١/٣٩:(تفسري القرآن العظيم: انظر ) ٩(



 

 ٢٠٤

 . ليه، وكذلك فإنه املتبادر إىل الذهن من سياق اآليةلنقل اإلمجاع ع
أما ما ذُكر من تأويل الريب بالتهمة، فإن الريب يقع على الشك والتهمة، وبينـهما  

 . تقارب يف املعىن، فيكون من باب اختالف التنوع
 .)١(»لشكوهي التهمة وا: الريبة، بالكسرة: الشك، واالسم: الريب «: قال اجلوهري

 .)١(»لشكوا
رابين : إنّ الريب قريب من الشك، وفيه زيادة؛ كأنه ظن سوء، تقول «: وقال الرازي

 .)٢(»أمر فُالن، إذا ظننت به سوًءا
فأشار إىل وجود الزيادة يف الريب، وهي سوء الظن، اليت هي حقيقة التهمـة، وقـد   

 .)٣(»الشك مع تهمة: الريب «: صرح بعض املفسرين بذلك؛ قال السمني احلليب
أما ما ذكره بعض املفسرين من أنّ الريب يأيت ملعىن احلاجة، فإمنا ذكروه يف معـرض  

 .ذكر معاين الريب اللغوية، وليس مرادهم تفسري الريب الوارد يف اآلية
على تفسري  -أبدا-وقد ذكر بعض املفسرين الفرق بني الريب والشك، وذلك ال يؤثّر 

ك؛ ألنّ املراد بالتفسري تقريب املعىن وإيضاحه، ال أنّ ذات اللفظة املُفسرة الريب بالش
 .مطابِقةٌ متام املطابقة للَّفظة املُفسرة

ومن األقـوال   «: -مبينا أنواع االختالف عند السلف-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أن يعبـروا عـن    -وجيعلها بعض الناس اختالفًا-] عن السلف: أي[املوجودة عنهم 

املعاين بألفاظ متقاربة ال مترادفة، فإن الترادف يف اللغة قليل، وأما يف ألفاظ القـرآن  
فإما نادر وإما معدوم، وقلَّ أنْ يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه، بل 

 .)٤(»يكون فيه تقريب ملعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن
فهذا تقريب،  «: تفسري الريب بالشك؛ حيث قال عنه: لذلك ومنها مث ذكر أمثلة

.. )٥()دع ما يرِيبك إىل ما ال يريبـك : (وإال فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال

                                                
 ).١/١٤١:(الصحاح ) ١(
 ).٢/٢١:(مفاتيح الغيب ) ٢(
 ).٨٦-١/٨٥:(الدر املصون ) ٣(
 .ضمن جمموع الفتاوى" مقدمة يف أصول التفسري"، رسالة )١٣/٣٤١:(جمموع الفتاوى  )٤(
، )١/٢٠٠:(tند أهل البيت، مسند احلسن بن علي بن أيب طالب يف مسنده، مس أخرجه أمحداحلديث  ) ٥(

t):صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا :يف سننه، كتاب ، والترمذي)١/٢٠٠rـن  : ،بابم



 

 ٢٠٥

فكما أنّ اليقني ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن االضطراب واحلركة، 
 .)١(»لفظه ال يدلُّ عليه إنه يستلزم هذا املعىن؛ لكن: ولفظ الشك وإنْ قيل
 شـك  ال-القرآن وهو- الكتاب هذا أنّ :أي  چ ٻ   پپ  پچ وعلى كُلٍّ فمعىن

 .)٢( تعاىل اهللا عند نم لَزن هأن فيه
 

*    *    * 
 

                                                                                              
 هعروr):احلُكْـم  : آداب القضاة، بـاب : كتاب يف سننه ، والنسائي"حسن صحيح: "، وقال)٤/٦٦٨

 .)٢/٦٥:(صحيح الترغيب وللترهيب: باين يف، وصححه األل)٨/٣٢٧:(باتفاق أهل العلم
اإلمجـاع  : وانظر. ضمن جمموع الفتاوى" مقدمة يف أصول التفسري"رسالة ) ١٣/٣٤١(:جمموع الفتاوى ) ١(

 ).١٤٤ص:(يف التفسري
 .)١/٣٩:(تفسري القرآن العظيمو، )١/٢٤٦:(اجلامع ألحكام القرآن: انظر)  ٢(



 

 ٢٠٦

 

 :چڀ  ٺ  ٺ  چ : في قولھ تعالى) الغیب(معنى : مسألة
 

إليـه   تـدي ممـا ال   r لنيبيعم كلّ ما أخبر به ا) الغيب(رجح القرطيب أنّ معىن 
 :؛ حيث قال حني تفسريه هلذه الكلمةالعقول

اهللا  :هـذه اآليـة   يفالغيب  :رقةفقالت ف ؛تأويل الغيب هنا يفختلف املفسرون او « 
القرآن وما  :وقال آخرون، القضاء والقدر :وقال آخرون، العريببن افه وضع ،سبحانه

ه الرسول ل ما أخرب بك:الغيب :وقال آخرون، ن الغيوبفيه مr  تديمما ال   إليـه
ـ ، والنشر، واحلشر، وعذاب القرب، ن أشراط الساعةالعقول م ، وامليـزان ، راطوالص

 .والنار، واجلنة
 .)١()بل يقع الغيب على مجيعها وهذه األقوال ال تتعارض( :بن عطيةاقال  
 للنيب قال حني uحديث جربيل  يفاملشار إليه  الشرعيميان وهذا هو اإل :قلت 
r : ؤ أَنْ ((:قال ؟مياناإلفأخربين عنتنم بِاللَّه هكَتومالئ بِهكُتو هلسراليومِ ورِ واآلخ 

نؤمترِ وبِالقَد ريِهخ هرشقَالَ ؛و: قْتد٣(»...)٢( ثر احلديكَوذَ ))...ص(.  
 

 

 :الدراسة والترجيح

                                                
 ).١/٨٤:(احملرر الوجيز)  ١(
ــابأخرجــ  )٢( ــاب  :ه البخــاري يف صــحيحه، كت ــهالتفســري، ب لــاىل قَو  چ     چ :تع

اإلميـان، بـاب بـني اإلسـالم واإلميـان       :، ومسلم يف صـحيحه، كتـاب  )٣/٨٧:(]٣٤:لقمان[
 .t، عن أيب هريرة )١/١٣٤:(واإلحسان

    ).١/٢٥٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 ٢٠٧

 هو قـولُ  -ا جيب اإلميان بهمم-ما غاب عن األعني  القول بأنّ املراد بالغيب هنا كل
عامرين،ة املفس ١(ب هذا القول إىل ابن عباسِسون(  ح به ابـن عطيـةوقد صر ،)٢(، 
 . غريهم، و)٦(، وابن عاشور)٥(، والشوكاين)٤(ابن كثريو، )٣(وأبو حيان األندلسي   

 أخـرب  مبا قمتعلِّ أو...«:-غيب يف مجملِ عرضه لألقوال يف تأويل ال - قال أبو حيان
 ورسـله  وكتبه ومالئكته اهللا: وهو ،عنه سئل حني اإلميان تفسري نمr  الرسول به

 الـذين  بـأم  املتقني حالَ حرش ألنه ؛خنتار اهوإي وشره، خريه والقدر، اآلخر واليوم
 .  )٧(»بالغيب يؤمنون

لَقَوقد ن ؛ فقال)الغيب(الرازي قولني يف معىن  اإلمام: 
 :قوالن چٺ  ٺ  چ  :تعاىل قوله يف «
 معنـاه  ،املؤمنني صفةُ  چٺ  چ : قوله أنّ األصفهاين مسلم أيب اختيار وهو: لاألو 
إذا الـذين  كاملنافقني ال، احلضور حال به يؤمنون كما الغيب حال باهللا يؤمنون همأن 

 حنـن  إمنـا  معكـم  إنـا  :قالوا شياطينهم إىل خلوا وإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا
 ويقـول ] ٥٢: يوسـف [چ                  چ:تعاىل قوله ونظريه. ونئمستهز

الرنِ: لغريه لُجعذلك وكلُّ، الغيب بظهر فالن لك الصديق م بكـون  للمؤمنني مدح 
 يف لـيس  ما بأفواههم يقولون الذين املنافقني حلال ومباينتهم ،لباطنهم اموافقً ظاهرهم
 .قلوم

 :بأمور قوله على مسلم أبو حتجوا 
 إميـانٌ ، ]٤: البقـرة [چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ:قوله أنّ: لاألو 

 الغائبـة  باألشـياء  اإلميان هو چڀ  ٺ  ٺچ : قوله من املراد كان فلو ،الغائبة باألشياء
 .جائز غري هوأن، عليه املعطوف نفس املعطوف لكان

                                                
 ).١/٩٤:(معامل الترتيل: انظر)  ١(
 ).١/٨٤:(رر الوجيزاحمل :انظر  )٢(
 ).١/١٢٨:(البحر احمليط :انظر) ٣(
  ).١/٥٤(:تفسري القرآن العظيم:انظر) ٤(
 ).١/٣٤(:فتح القدير:انظر )٥(
   ).١/١٥٧(:التحرير والتنوير:انظر )٦(
 ).١/١٢٨:(البحر احمليط)  ٧(



 

 ٢٠٨

، الغيـب  يعلم اإلنسان بأنّ القول إطالق يلزم ؛بالغيب اإلميان على ناهلْمح لو: الثاين 
ـ  لو اأم ،]٥٩: األنعام[چ                    چ:تعاىل قوله خالف وهو رنافس 
 .احملذور هذا يلزم ال ؛قلنا مبا اآلية

 جيوز ال هذا فعلى ،احلضور عليه جيوز نم على إطالقه جيوز إمنا الغيب ظُفْلَ: الثالث 
 املـراد  كان لو  چڀ  ٺ  ٺ چ:فقوله وصفاته، تعاىل اهللا ذات على الغيب لفظ قإطال
 اإلميان إال فيه يبقى وال ،وصفاته تعاىل اهللا بذات اإلميان فيه دخل ملا بالغيب اإلميان منه

، وصفاته اهللا بذات اإلميان هو اإلميان يف العظيم الركن ألنّ ؛جائز غري وذلك باآلخرة،
 التفسـري  على محلناه لو اأم ،األصل خروج يقتضي معىن على اللفظ محل جيوز فكيف
 .)١(»...احملذور هذا يلزمنا مل اخترناه الذي

 :عن هذه االعتراضات اليت أوردها أبو مسلم؛ فقال -الرازي-مث أجاب 
 اإلمجـال  على بالغائبات اإلميان يتناول  چٺ  ٺ چ: قوله أنّ: لاألو عن واجلواب «
 بـبعض  اإلميـان  يتنـاول  چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ : لهقو ذلك بعد مث

:  قوله يف كما جائز وهو ،اجلملة على التفصيل عطف باب من هذا فكان ،الغائبات
، اعن الغائبة باألشياء نؤمن اأن يف نزاع ال هأن:  الثاين وعن، ]٩٨: البقرة[چڻ  ٹ  ٹ   ۀچ 

 لفـظ  أنّ ملِّسن ال: الثالث وعن ...امجيع الوجهني على االزم التخصيص ذلك فكان
 .)٢(»...احلضور عليه جيوز فيما إال ستعملي ال الغيبة

 الذي هو الغيب أنّ املفسرين مجهور قول هو «: -الذي أورده الرازي-الثاينوالقول 
ـ  يؤمنـون  بأم املتقني حدم اآلية هذه نم فاملراد...  ةاحلاس عن اغائب يكون  ببالغي
 باهللا العلم فيه يدخل هذا وعلى، به فيؤمنوا والُّويستد واريتفكَّ بأنْ دليلٌ عليه دلّ الذي
 يف فإنّ ،وبالشرائع ،باألحكام والعلم ،ةبالنبو والعلم ،باآلخرة والعلم ،وبصفاته ،تعاىل

 الثنـاء  السـتحقاق  اسـبب  يكون أنْ فيصلح ؛ةٌمشقّ باالستدالل العلوم هذه حتصيل
 .)٣(»العظيم

                                                
 ).١/١٢٧:(مفاتيح الغيب)  ١(
  .املرجع السابق  )٢(
 ).١/١٢٧:(مفاتيح الغيب  )٣(



 

 ٢٠٩

يف تأويـل معـىن    -كما ذكر القرطيب وغـريه –وقد وردت للسلف عبارات أُخرى 
 .)١()الغيب(
 :قال ابن فارس ،على الستر واخلفاء لُّتد) غيب( :ادةملالداللة اللفظية و
الشيء عن العيون، مث يقـاس   رِتسعلى ت لُّيد ؛صحيح الغني والياء أصلٌ ):غيب( «

وغاب الرجل عن بلده، وأغابت املرأة إذا غاب بعلها، ووقعنا )الغيب:(ن ذلكعليه م ،
 بذلك تيموس ؛ةمجوالغابة اَأل… ن األرض يغاب فيها م ةطَبه :أي ،يف غيبة وغيابة

ألنه يغاب فيها، والغا ال تقال إال يف غيبة نيبة الوقيعة يف الناس م٢(»هذا؛ أل(. 
ل هلذا املعىن يالحظ أنّواملتأم ن أقوال إمنا هو أمثلة ملا جيب اإلميان ما ذكره املفسرون م

 ،ن أمساء وصفات، وما له مU،كوجود اهللا rبه مما غاب عنا وأخربنا به الرسول 
ره أزالًوما قد وأمور اآلخرة كلهان أمور الدنيام ،. 

ـ  وأم «: قال احلافظ ابن كثري ه ا الغيب املراد ههنا فقد اختلفت عبارات السـلف في
بعد  -مث قال ،، مث ذكر أقواهلم يف ذلك»...راداجلميع م وكلها صحيحة ترجع إىل أنّ

سرد األقوال معزمجيع هـذه   هذه متقاربة يف معىن واحد؛ ألنّ فكلّ «:-قائليهاإىل  ةًو
٣(»ن الغيب الذي جيب اإلميان بهاملذكورات م(. 

 rا أخرب اهللا به الرسول مم ،باحلواس كردواملراد بالغيب ما ال ي «:وقال ابن عاشور
صرحيا بأنه واقوالشـياطني  ،ووجود املالئكة ،وصفاته ،مثل وجود اهللا ،أو سيقع ع، 

وهو ما غاب عن -الغيب باالسم  رسفُ وإنْ ...،وما استأثر اهللا بعلمه ،وأشراط الساعة
احلس فاملعىن حينئذ)يؤمنون(ـب كانت الباء متعلقة -ن العوامل العلوية واألخرويةم  ، :

 ،والروح ،والبعث ،كاإلميان باملالئكة ؛الشهادة مِن غري عالَخرب به مأالذين يؤمنون مبا 
 .)٤(»الغيب مِوالَن عوهذه كلها م ...وحنو ذلك

ومن هنا نرِدأنّ ك االختالف املذكور إنمـن   حيث ذكر كلٌّ ؛عٍما هو اختالف تنو
ن أفراد الغيب؛  فيجب محل ذكره له علـى املثـال ال   ا مفرد أصحاب هذه األقوال

 .احلصر
                                                

    ).١/٧٦:(، وزاد املسري)١/٢٥٢:(اجلامع ألحكام القرآن: انظر)  ١(
 .)٨١٨ص:(اللغةيف قاييس املمعجم )  ٢(
 ).١/٤٣:(تفسري القرآن العظيم ) ٣(
 ) .٢٣٠-٢٢٨/ ١(:التحرير والتنوير  )٤(



 

 ٢١٠

واخلالف «: يف تفاسري السلف كما أشار إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله وهذا كثري
بني السلف يف التفاسري قليل وخالفهم يف األحكام أكثر مـن خالفهـم يف التفسـري    

وغالب ما يصح ن اخلالف يرجع إىل اعنهم موذلك  ؛ختالف تنوع ال اختالف تضاد
 :صنفان
على معـىن   لُّتد ،عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه منهم دواح ر كلُّيعب أنْ: أحدمها

الصـارم  : ما قيل يف اسـم السـيف  ك مع احتاد املسمى ،يف املسمى غري املعىن اآلخر
 .واملهند

العام بعض أنواعه على سبيل التمثيـل  ن االسم منهم م لٌّكُ ركُذْي أنْ: الصنف الثاين
  للمحـدود يف عمومـه    قِاملطـابِ  وتنبيه املستمع على النوع ال على سـبيل احلـد

 .)١(»وخصوصه
 .ن هذا الصنف الثاينهو م هذه املسألةواخلالف املذكور يف 

تنـع  ومل مي ،معان ةَدن العلماء أنه إذا احتمل اللفظ عم رها كثرياليت قر ومن القواعد
 .)٢(عليها  لَحم ،إرادة اجلميع

واهللا  من مشول معىن الغيب جلميع ما ذُكر، صحة ما رجحه القرطيبوذا يظهر جليا 
 .أعلم

 
 

*    *    * 

                                                
  ).١٢(ص :مقدمة يف أصول التفسري  )١(
 ).١/٩٣:(ر، والتحرير والتنوي)١٥/١١:(جمموع الفتاوى: انظر  )٢(



 

 ٢١١

 

 :چٺ  ٺ چ:معنى إقامة الصالة في قولھ تعالى: مسألة
 

: أي چ     چ : رجح القرطيب أنّ معىن إقامة الصالة املذكورة يف قـول اهللا تعـاىل  
 :؛ حيث قال عند تفسريهاأوقاا يفها ها وهيئاتنِنبأركاا وس أَداؤها

 . بيانه يأيتعلى ما  أوقاا يفها ها وهيئاتنِنأداؤها بأركاا وس :وإقامة الصالة «
دام وثبت :أي ؛قام الشيء :قالي. وليس من القيام على الروإمنا هو من قولك ،لِج: 

 :قال الشاعر ،تبر وثَهظَ :أي؛ قام احلق
.........................  بِ وقامت احلربا على ن ١(سـاق( 

 :وقال آخر 
وإذا يــت ــال أتي ــربمل ي مق واح  

 
 حىت تيم اخليلُق سوق ط ٢(عـان( 

ـ  (:بقوله رمع وإىل هذا املعىن أشار ،هأدام :أي ؛هامقَوأَ ،يدميون): ونيمقي:(وقيل  ن م
حها وحافظ عليهاظَف، حظَف دينه، ومعهان ضي، فهو لما سواها أضي٤(»)٣()ع(. 

 :الدراسة والترجيح
 

ـا : من القول أنّ معىن إقامة الصالة-ما رجحه القرطيب   ، )٥(هـو قـول الطـربي    -أداؤه
ــوي  ،)٩(لوســي، واآل)٨(، ورجحــه الشــوكاين )٧(، وابــن عطيــة )٦(والبغ

                                                
ـ َ دقَ...  اقب رش هنإ اقنع اربص[ :، اليعرف قائله، وأولهاملشطور الرجز من بيت هذا  )١( سـ  يل ن قومك 

ضررين]األعناق ب١/٩٨:(روح املعاين: انظر. ، وقد استشهد به معظم املفس.(  
 ).٣/٢٦٠:(لرضي على الكافيةشرح ا: انظر.البيت للمرار بن سعيد الفقعسي األسدي )  ٢(
، ، وعبـدالرزاق يف املُصـنف  )١/٦:(وقـوت الصـالة  : الصـالة، بـاب  :، كتابأخرجه مالك يف املوطّأ ) ٣(

 كراهيـة  باب :الصالة، باب: ، كتاب، والبيهقي يف السنن الكربى)١/١٤١(:املواقيت:الصالة،باب:كتاب
 .)١/١٢٩:(بيح، وضعفه األلباين يف مشكاة املصا)١/٤٤٥:(العصر تأخري

 ).١/٢٥٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(
 ).١/٨٧:(جامع البيان :انظر  )٥(
  ).١/٩٣:(معامل الترتيل: انظر ) ٦(
 ).١/١٤٦:(احملرر الوجيز :انظر)  ٧(
 ).١/٨٧:(فتح القدير :انظر)  ٨(
 ).١/٩٨:(روح املعاين :انظر)  ٩(



 

 ٢١٢

 .)٢(وابن عثيمني ،)١(يوالسعد 
 بـالقنوت  عنها رعب كما ؛أركاا بعض امالقي ألنّ ؛باإلقامة األداء عن رعب إمنا :وقالوا

  .)٣(فيها التسبيح لوجود ؛صلى إذا حبس: وقالوا ،وبالسجود وبالركوع
 أحسـن  علـى  وتعاىل سبحانه اهللا لكالم محلٌ « سري إقامة الصالة ذا املعىنويف تف

حمامحيث ؛هل والفالح الكامل اهلدى لترتيب املناسب هإن املـدح  وفيه ،الشامل التام 
 . )٤(»العميم والثناء العظيم

  .هاتإدام: إنّ معىن إقامة الصالة وقال بعض املفسرين
وم٧(، والثعليب)٦(أبو جعفر النحاسو، )٥(أبو الليث السمرقندي: ال بذلكن قم(. 

 : ول بأدلّة؛ منهاستدلُّوا هلذا القوقد ا
 إذا لصـالة ا ألنّ نفاقهـا؛  وإقامتها ،تقَفَن إذا السوق قامت نمفاإلقامة؛ : اللغة -١
حالذي النافق كالشيء كانت عليها ظَوف تتوجالرغبات إليه ه  ،ـهتمالزم وإذا وتداوِم 

 .)٨(فيه بغَري ال الذي دالكاس كالشيء كانت أضيعت
: تعاىل أَمر باحملافظة على الصالة وإدامتها يف آيات أُخر؛ كما يف قوله أنّ اهللا تعاىل -٢
: املعـارج [چ             چ : وله سبحانهوق، ]٢٣: املعارج[چڑ  ک  ک  ک  کچ

٩( ]٣٤(.  
هو اجلمع بني هذه األقوال؛ إذْ ال تنافر بينها، فإنّ املقيم  -واهللا أعلم– والذي يترجح

هو من يـؤدي   -ق املدح والثناء من اهللا تعاىل على هذه اإلقامةالذي يستح-للصالة 

                                                
 ).١/٩٨:(تيسري الكرمي الرمحن :انظر  )١(
 ).١/٣٠:(تفسري القرآن الكرمي :انظر)  ٢(
 ).١/٩٤:(مفاتيح الغيب :انظر)  ٣(
 ).١/٨٥:(روح املعاين)  ٤(
 ).١/٢٣:(حبر العلوم :انظر )٥(
 ).١/٨٣:(معاين القرآن :انظر) ٦(
 ).١/١٤٢:(الكشف والبيان :انظر )٧(
 ).١/١٦٢:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٨(
 .املرجع السابق)  ٩(



 

 ٢١٣

هذه الصالة، ويداوم على أدائها يف أوقاا بشروطها وأركاا وواجباا، وهذا القول 
 .هو الذي رجحه القرطيب
ل حم ،ومل ميتنع إرادة اجلميع ،ة معاندإذا احتمل اللفظ ع :وهذا القول يتأيد بقاعدة

     .)١(عليها
 :چٺ  ٺ چ بعد أن استعرض األقوال الواردة يف تفسري قوله تعاىل–قال اإلمام الرازي 

 ال وذلـك  ،العظـيم  الثناء نم هعم لُصحي ما على الكالمِ لُمح ىلَواَأل أنَّ واعلم «
 ئطها؛وشـرا  أركاـا  يف لٍلَخ غري نم هالعف ةإدام على اإلقامة نالْمح إذا إال حيصل

ـ  احلقـوق  أعطى إذا امقي بكونه يوصف إمنا دناجلُ بأرزاق مالقي فإن ولذلك مدون ن 
بسٍخ بأنه تعاىل اهللا يوصف وهلذا ؛صٍقْون )(و )قائمقيوجـوده؛  دوام جيب ألنه ؛)وم 

 . )٢(»عباده على الرزق إدرار يدمي وألنه
 

*    *    * 
 
 

                                                
 ).١/٩٣:(، والتحرير والتنوير)١٥/١١:(ىجمموع الفتاو: انظر  )١(
 ).١/٤٥:(الكشاف، للزخمشري:، وانظر)١/١٦٢:(مفاتيح الغيب)  ٢(



 

 ٢١٤

 :چٺ  ٺچ: ي قولھ تعالىف) الصالة(اشتقاق اسم : مسألة
 

مشتقّةٌ من الدعاء؛ حيث قال عند تعرضه لألقوال الواردة ) الصالة(رجح القرطيب أنّ 
 : يف اشتقاق هذه الكلمة

 قولـه  ومنه ،دعا إذا ،يلِّصي ىلَّص نم مأخوذةٌ عاء،الد :اللغة يف أصلها الصالة «
r :))إذا دعي فلْ طعامٍ إىل كمأحدجِيكان فإنْ ،ب مفطفلْ ارطْيعكان وإنْ م  اصـائم 
 .عديفلْ :أي ،)١())لِّصيفلْ

ـ  ركعـتني  يلِّصفي املعروفة، الصالة املراد إنّ: العلماء بعض وقال ل رف،وينصواألو 
ـ رأَ )٣(الزبري بن اهللاعبد )٢(أمساُء ولدت وملا، ...األكثر العلماء من وعليه، أشهر لَسته 
 .له دعا :أي ،)٤(عليه ىوصلّ هحسم مث: أمساء قالت ،r النيب إىل

ـ  مـأخوذة  هي: قوم وقال، ...هلم عاد :أي ،]١٠٣: التوبة[ چ ڻ  ٹچ  :تعاىل وقال نم 
وهو ،الالص عريف ق وسعند ويفترق هرِالظَّ ط العبِج ـ نِفيكت  هـي : وقيـل ، ...هفُ

ـ وم اللزوم، من مأخوذة نـ  :ه صلچڦ  ڦ     ڄ  چ  ومنـه  لزمهـا،  إذا بالنـار  ي، 
ـ مقو إذا :بالنـار  العـود  يتلَص نم مأخوذة هي: وقيل، ...]٤: الغاشـية [ تولَ هيـ ن ته 

 .)٥(»...بالصالء
 :الدراسة والترجيح

                                                
، )٧/٢٧٩:(دعوة إِلَى اعيالد بِإِجابة رِاألم :النكاح، باب :مسلم يف صحيحه، كتاب أخرجه ) ١(

  )). فَلْيطْعم مفْطرا كَانَ وإِنْ فَلْيصلِّ صائما كَانَ فَإِنْ فَلْيجِب أَحدكُم دعي إِذَا:((ولفظه
ة والدة عبداهللا بن الزبري بن العوام، وهي بنت أيب بكر الصديق، يميأمساء بنت عبداهللا بن عثمان الت هي)  ٢(

، )١/١٠٨٦:(سري أعالم النبالء: انظر.هـ٧٣أسلمت قدمياً توفيت بعد ابنها عبداهللا بليالٍ، سنة 
 ).٨/١٢:(واإلصابة

هو عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي، أبو بكر، فارس قريش يف وقته، أول مولود بعد اهلجرة، من )  ٣(
، وصفة )٢/٩٥٠:(انظر االستيعاب. هـ٧٣سنة  قتله احلجاج بن يوسفخطباء قريش املعدودين، 

 ).٣/٢٤٢:(، وأسد الغابة)١/٣٧٧:(الصفوة
 وحمله وِالدته عند املولُود تحنِيك استحبابِ :باباآلداب، : كتاباحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، )  ٤(

 ).٣/١٧٤:(يحنكُه صالحٍ إِلَى
 .)٢٦٠-١/٢٥٨:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٥(



 

 ٢١٥

ابـن جريـر    :لّي إذا دعـا صى يلَّن صم مأخوذةالصالة  أنّالقرطيب يف القول بوافق 
 .)٥(وغريهم، )٤(وابن عطية، )٣(النحاس جعفر وأبو ،)٢(والبغوي، )١(الطربي

 دهلذا القول مبا يلي لَّواست: 
ۀ   ڻ  ٹٹ  چ :حنو قوله تعاىلفيها الصالة مبعىن الدعاء،  جاءتالقرآنية اليت  النظائر -١

 .]٥٦: األحزاب[ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  :سبحانه، وقوله ]١٠٣: التوبة[چ  ۀ  ہ  ہ
 طعـامٍ  إىل كمأحـد  يعد إذا ((: قال rرسول اهللا  أنّ tحديث أيب هريرة  -٢
 .)٧(عديفلْ: أي.)٦( ))لِّصيفلْ اصائم كان وإن ،معطْيفلْ ارفطم كان فإن ،بجِيفلْ
 :)٨(األعشى من اللغة، واستشهِد لذلك بقول املعروفأنّ ذلك هو  -٣

  يِ وقَـدتنتقُولُ ب عـتود  حتـرالًم 
 يذي صلَّيت فَاغْتمضــلُ الَّعلَيك مثْ

ا يبعا رجاب والوصأَيب اَألو بنج 
 الَجِنبِ املَرِء مضطَجعــ وماً فإِنَّن

الصـالة   إىل أنّفـذهبا  . )١٠(، وأبو حيان األندلسي)٩(يف ذلك الزخمشري وخالفهم
منه يتفرق الصلوات عند عجـيب   ،الظهرمستبطن يف  رقن الصال، وهو عم مأخوذةٌ

 .بنالذَّ

 .چٺچ :؛ هكذايف املصحف بالواو )الصالة(رسم وقد استؤنِس هلذا القول ب

                                                
 ).١/٢٤٨(:جامع البيان: انظر)  ١(
 ).١/٦٣(:معامل الترتيل: انظر)  ٢(
 ). ١/٨٣(:معاين القرآن: انظر  )٣(
 ).١/٨٥(:احملرر الوجيز: ظران)  ٤(
 ).١/١١٩(:، وروح املعاين)١/٢٨٩:(م الكتاباللباب يف علو: انظر)  ٥(
 .٢١٦تقدم خترجيه ص)  ٦(
 ). ١/١١٩(:ملعاين، وروح ا)١/٤٣:(تفسري السمعاين: انظر)  ٧(
وأحد أصـحاب  ميمون بن قيس بن جندل الوائلي، أبو بصري، من شعراء الطبقة األوىل يف اجلاهلية، هو )  ٨(

، )٨٩(:، ومجهــرة أشــعار العــرب)٩/١٠٨:(األغــاين: انظـر  .هـــ٧املعلقـات، تــويف ســنة  
 ).٢٠٤(ص: والبيتان يف ديوانه ).٧/٣٤١(:واألعالم

 ). ١/٢٢(:الكشاف: انظر )  ٩(
 ). ١/١٦٢(:البحر احمليط: انظر ) ١٠(



 

 ٢١٦

 لوال إذ ؛املصاحف يف بالواو كتابتها هذا نم ةٌقَّتشم هاأن يؤيد ومما «:قال ابن عاشور
 چںچ كتبوا وهم ،بالواو لكتابتها هوج كان ما منه تقَّاشت ما إىل اإلشارة قصد

 .)١(»األصل إىل إشارة بالواو چڎچو چٻچو
هذا  إنّ « :بقوله -يف اختياره هلذا الرأي-على الزخمشري  الفخر الرازي قد ردو

فضي إىل طَاالشتقاق الذي ذكره صاحب الكشاف، ييف كون القرآن  عظيمٍ نٍع
حرةً، وأكثمن أفظ الصالة ل ؛ وذلك ألنّةًجهاأللفاظ ش شدِسلْعلى أَ ارها دوراننة 

لَاملسلمني، واشتقاقه من حتريك الصوان أبعد األشياء اشتهاين مفيما بني أهل النقل ر. 
حىت صار  سرى الصالة يف األصل ما ذكره، مث إنه خفي ودمسم: ولو جوزنا أن يقال

ولو جوزنا ذلك ملا ، لكان مثله يف سائر األلفاظ جائزاحبيث ال يعرفه إالَّ اآلحاد، 
يف زماننا  قطعنا بأنَّ مراد اهللا تعاىل من هذه األلفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من املعاين

ر، وكان مراد اهللا أُخ ملعان موضوعةً rهذا الحتمال أا كانت يف زمان الرسول 
وقع مثله يف تلك املعاين خفيت يف زماننا واندثرت كما  تعاىل منها تلك املعاين إالَّ أنَّ

ر كَاالشتقاق الذي ذُ بإمجاع املسلمني علمنا أنّ ه اللّفظة؛ فلما كان ذلك باطالًهذ
٢( »باطل مردود(. 

 حأص عاءالد نم واشتقاقها... نظر وفيه «:كما انتقد ابن كثري هذا الرأي بقوله
  .)٣(»رهشوأَ

لشهرته، حه القرطيب؛ وذلك رجالذي هو ل واألو القولُ -واهللا أعلم– فالذي يترجح
تهة أدلّوصح.  

*    *    * 

                                                
 ).١/٢٣٣(:التحرير والتنوير  )١(
 ).٢/٣٣(:مفاتيح الغيب ) ٢(
 ).١/٧٥:(ري القرآن العظيمتفس)  ٣(



 

 ٢١٧

 
 

 :چٺ  ٺچ :المراد بالصالة في قولھ تعالى: مسألة
 

عامةٌ يف الفرائض والنوافل؛  چٺ  ٺچ :رجح القرطيب أنَّ الصالةَ املقصودة يف قوله تعاىل
 :فقال

وهو  .اوالنوافل معالفرائض  :وقيل .الفرائض :فقيل ؛ختلف يف املراد بالصالة هنااو «
 .)١(»يأيت ما يقتواملُ ،اللفظ عام ألنَّ ؛الصحيح

 
 :الدراسة والترجيح

 
ـ   وافق القرطيب يف القول بأنّ  الفـرائض : يف هـذا املوضـع  ) الصـالة (املـراد بـ

؛ حيـث   ، وابـن عثـيمني  )٣(، وهو اختيار السعدي)٢(املفسرين مجهور ،والنوافل 
 . )٤(»والنافلة الفريضة، فتعم اجلنس؛ ناه )الصالة(بـ واملراد«:قال

 .)٧(، ومقاتـل )٦(، والضـحاك )٥(ابـن عبـاس  روي عـن   قولٌ ثـان ويف املسألة 
ــول  ــذا الق ــار ه ــربي واخت ــنني)٨(الط ــن أيب زم ــوي)٩(، واب  ،)١٠(، والبغ

  
 .)٢(وابن عادل ،)١(، واخلازن)١١(والرازي

                                                
 ).١/٢٦١:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).١/١٢٢:(البحر احمليط: انظر)  ٢(
 ).١/١٢٢:(تيسري الكرمي الرمحن: انظر)  ٣(
 ).١/٣٠:(تفسري القرآن الكرمي: انظر)  ٤(
 .)١/١٨٩(:، وروح املعاين)١/١٢١(:فتح القدير :انظر)  ٥(
 .)١/١٨٩(:جامع البيان :انظر)  ٦(
 .).١/١٢٢:(البحر احمليط ، و)١/١٦٢(:زاد املسري :انظر)  ٧(
 .)١/١٨٩(:جامع البيان :انظر)  ٨(
 ).١/١٢٢:(تفسريه :انظر)  ٩(
 .)١/٢٢٧:(معامل الترتيل :انظر)  ١٠(
 )١/١٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ١١(



 

 ٢١٨

 بلفظ الصالة ذُكرت هنا كانت املفروضة، وإنّ اخلمس الصلوات ا املرادإنّ : فقالوا
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ :تعاىل قوله، فاملراد مجع الصلوات املفروضة؛ وذلك مثل اإلفراد

  .)٣( ؛ فعبر بالفرد عن اجلمعبتالكُأَنزلَ معهم  :واملراد ]٢١٣ :البقرة[ چڈ  ژ  
 يقـع  روضة هي اليتبأنّ الصلوات املف -على أنّ املراد الصلوات املفروضة- واستدلّ
 قـال  ؛املفروضة الصالة ةفَص لألعرايب نبي املّ r هألن على من حافظ عليها، الفالح

 .)٤())قدص إنْ حلَفْأَ((:r فقال »منها صنقأُ وال عليها أزيد ال واِهللا«: األعرايب
) الصالة(ملراد بـهو القول األول القائل بأنّ ا -والعلْم عند اهللا تعاىل- والذي يترجح

جيـب محـل   (هنا يعم الفرائض والنوافل؛ ألنّ القول بالعموم أولَى، ومن املعلوم أنه 
 .)٥()بالتخصيص مل يرد نصما نصوص الوحي على العموم 

علـى   الفالح يقع أما استدالل أصحاب القول الثاين بأنّ الصلوات املفروضة هي اليت
مع هذا القول؛ فإنّ املتقي يأيت ما كمـا قـال   من حافظ عليها، فذلك ال يتعارض 

 .القرطيب؛ فيقع عليه الفالح من باب أولَى، واهللا أعلم
 

*    *    * 

                                                                                              
 .)١/١٨٩(:تفسري اخلازن :انظر)  ١(
 ).١/١٣٩:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر)  ٢(
 ).١/١٣٩: (واللباب يف علوم الكتاب ،)١/٩٨:(معامل الترتيل :انظر)  ٣(
، ومسلم يف )١/٣٥٣:(الزكاة من اإلسالم: اإلميان، باب:احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ٤(

، عن طلحة بن )١/٨٣:(بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم:اإلميان، باب:صحيحه، كتاب
 ).١/١٦٢(:وروح املعاين ،)١/١٨٤:(مفاتيح الغيب:ظرانو. tعبيداهللا 

 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر  )  ٥(



 

 ٢١٩

 

 :] ٣:البقرة[چٿ  ٿٿٿچ :في قولھ تعالى) الرِّزق(معنى : مسألة
 

 
إن الرزق يطلق على احلالل فقط، وال يسـمى  :()١(رجح القرطيب بطالن قول املُعتزلة

 : ؛ حيثُ قال)احلرام رِزقًا
» والرزق لِعند أه السنة ما صبه حالالً االنتفاع ح ا للمعتزلة يف خالفً ،اكان أو حرام

اهللا ال يرزق احلرام وإمنا يرزق  وإنّ ،هكُمتلُّ حألنه ال يص ؛قٍزاحلرام ليس برِ إنّ :قوهلم
 .كلْوالرزق ال يكون إال مبعىن امل ،احلالل

ـ ب ا إال ما أطعمه اللصوص إىل أنْمع اللصوص ومل يأكل شيئً يبِفلو نشأ ص :قالوا   غَلَ
اهللا مل  فـإنّ  ؛مـات  إىل أنْ هصصلَما ت لُويأكُ صصلَمث مل يزل يت ،اصوصار ل يوِوقَ

يرقْزا إذْشيئً ه مل يكْلِّمه، وإنن رِه ميوت ومل يأكل مااهللا شيئً قِز!. 
 وهذا فاسأنّ :عليه والدليلُ ؛د الريكون الطفل  لوجب أال ،لو كان مبعىن التمليك زق

لنب أمهاا  ألنّ ؛البهائم نم )٢(خالالسوال  ،وال البهائم اليت ترتع يف الصحراء ،امرزوقً
لْمك خاللصاحبها دون الس. 
ـ الطفل والس على أنّ ةَماُأل اجتمعتا وملَّ  اهللا تعـاىل   وأنّ ،هائم مرزوقـون خال والب

 على أنَّ ةٌعمجم ةَموألن اُأل ؛هو الغذاء زقالر أنَ ملع ،يرزقهم مع كوم غري مالكني
الرزق  م أنَّلاهللا تعاىل يرزقهم مع كوم غري مالكني فع وأنّ، العبيد واإلماء مرزوقون

 .)٣(»ال ما قالوه ،ما قلناه

                                                
احلسن  جملس - ن رؤسائهمموهم  – وا بذلك العتزال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيدسم :املُعتزلة  )١(

وجيمع املعتزلة القول بنفي  .ال مؤمن وال كافر –مرتكب الكبرية  –البصري؛ لقوهلما بأن الفاسق 
 ااهللا ليس خالقً يف اآلخرة، وأنّ اهللا ال يرى ، وأنّثٌدحالقرآن م الصفات عن اهللا تعاىل، والقول بأنّ

، وامللل )١/٢٣٥:(مقاالت اإلسالميني: انظر. وتصل فرقهم إىل عشرين فرقة ،ألفعال العباد
 .)١/٧٦(:األنوار البهية ، ولوامع)١٣/٣٨٦(:، وجمموع الفتاوى)١/٣٨:(والنحل

.  وتطلق على ولد الغنم من الضان واملعز مجيعا، ذكرا كان أو أنثى ساعة تولد) سخلَة(مجع : السخال  )٢(
 ).١/٢٦٩:(، واملصباح املنري)٣/١٨٦:(لسان العرب: انظر

 ).١/٢٧٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 ٢٢٠

 
 :الدراسة والترجيح

 
 قدوأهل السنة،   نم )١(اجلصاصوافقهم فيه : هذا القول الذي نسبه القرطيب للمعتزلة

 :واملعىن، والسنة، بالكتاب احتجوا
فَ ؛الكتاب اأموجوه: 

٣: البقـرة [چٿ  ٿٿچ :تعاىل قوله: هاأحد[ ،مدحتعاىل اهللا رزقهم مما اإلنفاق على مه 
ـ  وذلـك  ،احلرام نم أنفقوا إذا املدح واقُّيستح أنْ لوجب اقًزرِ احلرام كان فلو لٌباط 
٢(فاقباالت(. 
ڭ                 ۓچ : تعـاىل  لقوله؛ منه بالغاص قنفي أنْ جلاز اقًزرِ احلرام كان لو: هاثاني

 بـل ، أخذه مما قفني أن للغاصب جيوز ال أنه على املسلمون وأمجع، ]١٠: املنافقون[چڭ
  .)٣(اقًزرِ يكون ال احلرام أنَّ على فدلّ، هرد جيب

، ]٥٩: يونس[چ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  :تعاىل قوله: هاثالثُ
أنّ نفبي نم حررِ مزرٍ فهو، اِهللا قفْت٤(ارزقً يكون ال احلرام أنّ فثبت، اهللا على م(. 

 جـاءه  إذْ r اهللا رسول عند كنا«: قال )٥(ةيمأُ بن صفوان عني رو فما ؛السنة وأما
 
 أُرزق أُرانِـي  فال، الشقْوة علي كتب اهللا إنّ اهللا رسول يا: له فقال )٦(مرةَ بن عمرو 

 ال((: والسـالم  الصالة عليه فقال. فَاحشة غري نم ناءالغ يف يل نْذَفائْ ،بِكَفِّي دفِّي من
                                                

 ).١/٤٧:(أحكام القرآن، للجصاص: انظر  )١(
 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).١/١٣٥:(، ومفاتيح الغيب)١/٤٧:(أحكام القرآن، للجصاص: انظر  )٣(
 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٤(
، أسلم بعد فتح أمية أبا يكىن وقيل وهب أبا يكىن ي،حماجلُ القرشي بهو بن فلَخ بن ةيمأُ بن صفوانهو   )٥(

 ).٢/٢٣:(، واالستيعاب)١/٢٨٩:(اإلصابة:انظر.  معاوية خالفة لأو يف هـ٤٢ سنة مبكة وماتمكة، 
 بن غطفان بن نصر بن رفاعة بن مالك بن سعد بن مازن بن احملرث بن مالك بن عبس بن ةَرم بن عمرو هو  )٦(

: ويقال مرمي وأبا طلحة أبا ىنكَيأكثر املشاهد،  معه وشهد كبريا شيخا r النيب عهد يف كان، جهينة بن قيس
.  ، وقيل غري ذلكt، ومات يف خالفة عثمان عمر مائة ومخسني سنة: ، قيلاألزدي مرمي وأب

 ).٢/٣٠٦:(، واالستيعاب)٢/٢٣٥:(اإلصابة:انظر



 

 ٢٢١

 ترتفاخ اطيب ارزقً اهللا رزقك لقد اهللا عدو أي كَذَبت ،عمةن وال اهةكَر وال لَك آذَنَ
 هـذه  بعد قُلْت لو أَما ،حالله نم لك اهللا أَحلّ ما على رِزقه نم عليك اهللا حرم اـم

 .)١())اوجيع اضرب ضربتك اشيئً املقدمة
الَى اهللا فإنَّ املعىن اوأمعت مناملُ عكلّف ومن احلرام،ب االنتفاع نم الشـيء  أخذ من عنِم 

 .اهإي رزقه هإن: يقال ال به واالنتفاع
فال  ،أخذه نم نعهمومي ،ماالً هندج يعطي قد لطانالس إنّ: وضربوا لذلك مثالً؛ فقالوا

 أمـر  وال، نـه م مينعهم وال، أخذه من مكَّنهم ما رزقهم هإن: يقال وإمنام، هقَزال ريق
 .)٢(منه مبنعهم

من أنّ  ة؛نالس أهلِ دقَعتهو ما ذكره القرطيب، ووافق فيه م والصحيح يف هذه املسألة
ـ موم ،اكان أو حرام به حالالً االنتفاع حما صالرزق يطلق على  ح بذلك من ن صر

، )٥(شـوكاين ، وال)٤(، وابـن عطيـة  )٣(ابن عادل احلنبلـي  :غري القرطيب املفسرين
 :، وغريهم)٧(، وابن عاشور)٦(لوسيواآل

وقد است؛ منها أهلُ لَّدلَّةبأد ةنالس : 
 يعيش وقد، ]٦: هود[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    چ :قال تعاىل اهللا أنّ -١   
: -على رأي املعتزلة  - يقال أنْ فوجب، ةقَالسرِ نم إال يأكل ال عمره طول نساناإل
يأكل مل عمره طول هإن رِ نمهذا  .!اشيئً قٍز م يف كالم القرطيب السابق مايردوقد تقد

 .القول ويبطله
 خلْق يجمع ((:  قَالَ نهأَ r النبِي عنt  مسعود نبا عن الصحيح ديثحلا -٢   

 لَمث مضغةً ونُيك ثُم ذَلك، مثْلَ علَقَةً ونُيك ثُم نطْفَةً، مايو بعنيأَر أُمه نِبط يف أَحدكُم
                                                

احلدود، :، وابن ماجه يف سننه، كتاب)٧/٤٦:(احلديث رواه الطرباين يف املعجم الكبري   )١(
صحيح وضعيف سنن ابن : انظر.  موضوع: شيخ األلباين عنه، وقال ال)٢/٨٧١:(املُخنثني:باب
 ).٦/١١٣:(ماجه

 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).١/١١٢:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر  )٣(
 ).١/٧٦:(احملرر الوجيز: انظر  )٤(
 ).١/٨٧:(فتح القدير: انظر  )٥(
 ).١/٩٠:(روح املعاين: انظر  )٦(
 ).١/٢٢٨:(تنويرالتحرير وال: انظر  )٧(



 

 ٢٢٢

 أَجلَـه و وعملَـه  رِزقَه فَيكْتب ،كَلمات بعِبِأَر فَيؤمر ،الْملَك إلَيه اللَّه يبعثُ ثُم ،ذَلك
يقشو أَو يدعاللَّه أَنَّ افكم ،)١())س بيعمله ام كَت وش خريٍ نماخلريِ ىعل ثيبهي وهو ر، 
 الرزقِ ىعل يعاقبه أَنه مع امٍوحر لٍحال من يرزقُه ام كتب فكذلك ؛الشر ىعل هبويعاق
 .)٢(الْحرامِ

؛ همرِع ولَطُ احلرام لَكَأَ نم أنَّ على -املعتزلة ظهور قبل-منعقد  اإلمجاعأنّ  -٣   
ـ  إىل الـرزق  بانقسـام  تشهد والظواهر ،راماحل ذلك همرِع ولَطُ مرزوق فإنه بٍطي 

٣(وخبيث(. 
 احلرام فذلك ،باحلرام انتفع فمن ؛والنصيب احلظُّ :هو اللغة أصل يف زقالر أنّ -٤   

 .)٤(له ازقًرِ يكون أن بجوفَ، اونصيب حظَّا صار
زقوالر أهل عند اشرع السةن األصل إذ ؛لغةً زقكالر إال ن هذا األصـل ع النقل عدم 

ـ تملْ غري رمةواحلُ احللِّ صفة ألنّ ؛واحلرام احلالل على زقالر اسم قدصفي ،لدليل  تفَ
 .)٥(ابطي إال اهللا يقبل وال ،أخرى مواقع له احلرام نم احلالل فبيان ،هنا إليها

 :عن ما استدل به املعتزلة ومن وافقهم، مبا يلي واوأجاب
 احلرام كان لو: بأن اهللا مدح املؤمنني باإلنفاق مما رزقهم، وقوهلمأنّ استدالهلم  -١ 

 ال ولكن، اهللا نم الكلّ بأنّ فيرد عليه ه،من أنفقوا إذا املدح يستحقوا أن لوجب ؛ارزقً
 ،والكرسـي  ،العـرش  خالق يا: يقال كما؛األدب سوِء من فيه ملا ذلك؛ إليه يضاف

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ:Yاهللا  قالقد و، واخلَنازير الَبالك خالق يا: يقال وال وحنومها،

– لكذوك ،العباد من اأيض الكُفَّار كان وإنْ ،باملتقني العباد اسم فخص ،]٦: اإلنسان[
 .اأيض ارزقً احلرام كان وإنْ ،التشريف سبيل على باحلالل الرزق اسم خص -هاهنا

                                                
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :قول اهللا تعاىل: األنبياء، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )١(

 أُمه بطْنِ فى اآلدمى خلْق فيةكي :القَدر، باب:، ومسلم يف صحيحه، كتاب)٣/٦٣:(]٣٠: البقرة[چپ
ةابتكرِز وهق هلأَجو هلمعقَ وشوهته اوتادعس٢/٥٣:(و.( 

 ).٨/٥٤٤:(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )٢(
 ).١/١٦٥:(روح املعاين: انظر  )٣(
 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٤(
 ).١/١٣٥:(التحرير والتنوير: انظر  )٥(



 

 ٢٢٣

 كمـا  ؛فاألفضل األفضل إال نهسبحا إليه ينسب أن ينبغي فال «:قال العالمة األلوسي
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ: تعاىل وقال ،]٨٠: الشعراء[ چ          چ : u إبراهيم قال

  .)١(»سبحانه إليه نسبته يف بنتأد الكن ؛األمر نفس يف زقرِ فاحلرام ،]٧: الفاحتة[چ
ـ -أنّ احلديث الذي استدلّوا به  -٢ وع مع أنه غري صحيح اإلسناد؛ بل قيل إنه موض

 اُهللا حـرم  ما فَاخترت((:قوله ألنّ ؛فهو حجة على من احتج به -كما تقدم يف خترجيه
 .)٢(احرام يكون قد الرزق أنّ يف صريح ))رِزقه من عليك

ـ  عنِم نوماحلرام، ب االنتفاع نم كلّفاملُ عنم تعالَى اهللا إنَّ: أنّ قوهلم -٣ ـ أَ نم خذ 
 ،اللغـة  محض املسألة هذه نّ؛ جياب عنه بأاهإي رزقه هإن: يقال ال به عواالنتفا الشيء
ـ  أهـل  عند اشرع زقالر، وقد تقدم أنّ ال؟ أم ارزقً ىسمي هل احلرام أنّ وهو السةن 
عدل عن هـذا  ؛لغةً زقكالرن نصيب اإلنسان وحظِّه، وال ييطلق على كلّ ما كان م 

 .)٣(ظاأللفا يف العقلية دالئللل جمال وال، لدليلٍ إال
 :وقد دلّت األدلّة من الكتاب والسنة أنّ الرزق يراد به شيئان

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ :ما ينتفع به العبد؛ وهذا النوع هو املذكور يف مثل قوله تعاىل: األول

 .]٦: هود[ چپ  پ    پ  پ  ڀ   
،  ]٣: البقرة[چٿ  ٿٿچ :ه تعاىلما ميلكه العبد؛ وهذا النوع مذكور يف مثل قول: الثاين
، وهذا هو احلـالل الـذي ملّكـه اُهللا    ]١٠:املنافقون[ چۓ    ڭ        ڭ   چ  :وقوله
واهللا تعاىل أعلم .)٤(العبد . 

 
*    *    * 

                                                
 ).١/١٦٥:(روح املعاين  )١(
 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 .السابقاملرجع : انظر  )٣(
 ).٨/٥٤١:(جمموع الفتاوى: انظر  )٤(



 

 ٢٢٤

 
 :]٣:البقرة[چٿ  ٿٿٿ چ: في قولھ تعالى) النََّفَقِة(المراد بـِ: مسألة

 

 :ذا املوضع يعم الزكاة وغريها؛ حيث قالرجح القرطيب أنّ املراد بالنفقة يف ه
بـن  اروي عن - املفروضة الزكاة :فقيل ،النفقة ها هناختلف العلماء يف املراد باو « 

 -)٢(بن مسعوداروي عن -نفقة الرجل على أهله  :وقيل .ملقارنتها الصالة -)١(عباس
إنه احلقوق الواجبة  :، وقيل...املراد صدقة التطوع: ، وقيل...ذلك أفضل النفقة ألنَّ

 ...العارضة يف األموال ما عدا الزكاة
وذلك  ؛قوازِه خرج خمرج املدح يف اإلنفاق مما رألن؛ وهو الصحيح ،هو عام :وقيل 

يف  نصا موغريها م ن زكاةون ما ألزمهم الشرع مؤتي :أي ،ال يكون إال من احلالل
 .)٣(»مع ما ندم إليه ،بعض األحوال

 

 :اسة والترجيحالدر
جرير قوم منهم ابن  -سوى القرطيب  -قال به القول حبمل اآلية على العموم 

، )٨(أبو جعفر النحاسو ،)٧(، والفخر الرازي)٦(، وابن عطية)٥(وابن العريب ،)٤(الطربي
 .)١٢(، والسعدي)١١(لوسي، واآل)١٠(، والشوكاين)٩(، وابن كثري)٨(النحاس

                                                
 ). ١/١٦٩: (،وتفسري القرآن العظيم)١/٣٨:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٢٤٩:(جامع البيان :انظر)  ١(
 ). ١/١٦٩: (، وتفسري القرآن العظيم)١/٣٨: (، وتفسري ابن أيب حامت)١/٢٥٠:(جامع البيان: انظر ) ٢(
 ).٢٧٤-١/٢٧٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 ).١/٢٥٠:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).١/١٩(:أحكام القرآن، البن العريب: انظر)  ٥(
 ).١/٨٥(:احملرر الوجيز: انظر  )٦(
 ).٢/٣٥(:مفاتيح الغيب: انظر  )٧(
 ). ١/٨٤(:معاين القرآن :انظر ) ٨(
 ).١/١٧٠(:القرآن العظيمتفسري : انظر)  ٩(
 ).١/٤٦(:فتح القدير: انظر)  ١٠(
 ).١/١١٨: (روح املعاين: انظر)  ١١(
 ). ١/٤٢(:تيسري الكرمي الرمحن: انظر)  ١٢(



 

 ٢٢٥

واستهلذا القول لَّد بأنَّ اهللا قد عم فَوصهم باإلنفاق، ومل خيصص مدحهم ووفهم ص
بنوع من النفقات احملمود عليها صاحبها، فهم موصوفون جبميع معاين النفقات احملمود 

 .)١(عليها صاحبها
 .الزكاة املفروضة :أا -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  وروي
داملقترنة بالصالة يف كتاب اهللا هي  نت بالصالة، والنفقةرِبأنَّ النفقة هنا قُ له لَّواست
 .)٢(الزكاة
 .بأنها نفقة الرجل على أهلهt عن ابن مسعود  وروي
دهلذا القول بقوله  لّواستr:)) دينار أنفقته يف رقبة،  أنفقته يف سبيل اهللا، ودينار
أنفقته تص ودينار دقت به على مسكني، ودينارالذي أنفقته ا على أهلك، أعظمها أجر

 .)٣())على أهلك
بأنَّ هلذا القول  لَّدواست، )٤(املراد بالنفقة هنا صدقة التطوع أنّ: عن الضحاك وروي

الزكاة ال تأيت إالَّ بلفظها الذي ختتص به وهو الزكاة؛ فإذا جاءت بغريه احتملت 
الفرض والتطو٥(عع؛ فإذا جاءت بلفظ اإلنفاق مل تكن إال التطو(. 

 چٿ  ٿ  ٿچ  «:؛ فقاللنفقات الواجبة دون النفلا: املراد اجلصاص إىل أنّ وذهب

املفروض من النفقة وهي احلقوق  :داللة على أنَّ املراد )٦(يف فحوى اخلطاب ]٣:البقرة[
أنه  :على أنَّ املراد املفروض منها ، والذي يدلّ...هللا تعاىل من الزكاة وغريها الواجبة

هذا اإلنفاق من شرائط  لَعوج ،اإلميان باهللا وكتابهوإىل  ،املفروضةقَرنها إىل الصالة 
 .)٧( »...ن أوصافهاومالتقوى 

                                                
 ). ١/٢٥٠: (جامع البيان: انظر ) ١(
 ). ١/١٧٩: (، واجلامع ألحكام القرآن)١/١٨: (أحكام القرآن البن العريب: انظر ) ٢(
 ).٤/٧٤:(وكفضل النفقة على العيال واململ :الزكاة، باب :كتاب ،أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٣(
 ).١/٢٧٤(:، واجلامع ألحكام القرآن)١/٨٤:(، ومعاين القرآن للنحاس)١/٢٤٩:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).١/٢٧٤(:، واجلامع ألحكام القرآن)١/١٩:(أحكام القرآن البن العريب: انظر ) ٥(
التوقيف على : ظران. ةتنبيه اللفظ على املعىن من غري نطق به، أي هو مفهوم املوافق: فحوى اخلطاب هو)  ٦(

 ).  ٥٥١(:على مهمات التعاريف
 ).  ١/٢٧(:أحكام القرآن )  ٧(



 

 ٢٢٦

، وهذا القول  يف كل نفقة عام چٿ  ٿ  ٿچ :قولهأنّ : يف هذه املسألة والذي يترجح
 .  -كما تقدم -هو الذي رجحه القرطيب وغريه 

الصحيح  ق أنّالتوجيهات حتقّ إذا تأمل اللّبيب املنصف هذه «:قال أبو بكر بن العريب
    چٺ  ٺچ :وقوله ،أنه كائن rغيب أخرب به الرسول  كلُّچٺ  ٺچ :املراد بقوله

يف كلِّ عام ا كانت أو نفالً، صالةچٿ  ٿ  ٿچ :وقوله فرض ١(»يف كل نفقة عام(.   

: مدقال القاضي أبو حم «:-بعد أن حكى األقوال يف املراد بالنفقة–وقال ابن عطية 
واآلية تعاجلميع، وهذه األقوال متثيلٌ م ٣(، وبنحوه قال اآللوسي)٢(.»ال خالف(. 

وعدم التصريح بنوع من األنواع اليت يصدق عليها مسمى اإلنفاق  «:الشوكاينوقال 
 .)٤( »يشعر أمتَّ إشعار بالتعميم

ومن املقرا مل يرد نص م ،جيب محل نصوص الوحي على العموم «ه ر عند العلماء أن
 .)٥( »بالتخصيص

 
*    *    * 

                                                

 ).١/١٩(:أحكام القرآن  )١(
 )١/١٠٢:(احملرر الوجيز ) ٢(
 . )١/١١٨:(روح املعاين: انظر  )٣(
 ).١/٤٦(:فتح القدير  )٤(
 ). ٢/٥٢٧(:قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر  )٥(



 

 ٢٢٧

 :چٱ     ٻ  ٻچ  :َمن الُمراد بقولھ تعالى: مسألة  
 

 
، الكفار الذين ثبت يف علم اهللا تعاىل أنهم كفـار  يف ةٌهذه اآلية عامرجح القرطيب أنَّ 

 :وسيموتون على كُفرِهم؛ فقال
ـ  ومعناها اخلصـوص يف  ةٌعامهي  :فقيل ،ختلف العلماء يف تأويل هذه اآليةاو « ن م

 أراد اهللا تعـاىل أنْ  ؛اهللا أنه ميوت على كفره مِلْيف ع قبت عليه كلمة العذاب وسحقّ
يعلأنَّ م ن هذه حالُيف الناس مه، دون أن يعيان أحد. 

وكعـب   ،بن أخطب ييح :منهم ؛نزلت يف رؤساء اليهود :بن عباس والكليباوقال 
  .ونظراؤمها ،)١(فألشربن اا

 .)٢(قادة األحزاب نم ل يوم بدرٍتنزلت فيمن قُ :وقال الربيع بن أنس
واألوفإنّ ؛ل أصح من عين أحدل بِثَّا فإمنا من كُمشعنـه مبوتـه علـى     ف الغيب

 .)٣(»فرالكُ
 

 :الدراسة والترجيح
 

ما روي عن  -ع الكفّارالقول بعموم هذه اآلية يف مجييف  ترجيحهيف  - القرطيبوافق 
 ،)٦(وابن عطية ،)٥(واختاره البغوي -رضي اهللا عنهما- )٤(ابن عباس

                                                
يف  ادين بين النضري، فدان باليهودية، وكان سم همي، شاعر جاهلي، كانت أُكعب بن األشرف الطائ  )١(

وأصحابه، وأكثر  r آذى النيباملدينة، أدرك اإلسالم ومل يسلم،  أخواله، يقيم يف حصن له قريب من
من هوِج٢/٤٨٧:(تاريخ الطربي:انظر .هـ٣: فأمر النيب بقتله فقُتل سنة، م، وحتريض القبائل عليهمه(، 

 ).٤/٣٧٩:(، والبداية والنهاية)٢/٣٤(:والكامل يف التاريخ
، واملراد )١/١٧٤:(، وتفسري القرآن العظيم)١/٧٢:(، والنكت والعيون)١/٢٥٩(:جامع البيان :انظر )  ٢(

 .قادة أحزاب املشركني يف غزوة بدر، وليس املقصود غزوة األحزاب: ، أي-هنا-بقادة األحزاب 
 ).٢٨٢-١/٢٨١:(كام القرآناجلامع ألح)  ٣(
 ).١/٤٢(:، وتفسري ابن أيب حامت)١/٢٥٩:(نجامع البيا: انظر)  ٤(
 ).١/٦٤(:معامل الترتيل: انظر ) ٥(
 ).١/٨٧(:احملرر الوجيز: انظر  )٦(



 

 ٢٢٨

 
 .)٤(، وابن عثيمني)٣(، والشوكاين)٢(كثري ، وابن)١(الرازي والفخر 

 :هلذا القول مبا يلي واستدلّ
ن أهـل  دين ماملعانِ قوله تعاىل يف حق؛كالنظائر اليت جاءت مبعىن هذه اآلية -١

   چ  :تعاىلوقوله  ،]١٤٥:البقرة[  چ                    ې  ې  ې  چ  :ابالكت
-٩٦: يونس[چ        ی  ی  ی  ی                                    

 .)٥( ]١٩:الزمر[  چۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉچ  :،وقوله تعاىل]٩٧

 r ان رسول اهللا ك«:قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  رويما  -٢
الناس، ويتابعوه على اهلدى؛ فأخربه اهللا تعاىل أنه ال يهدي إالَّ  مجيع نمؤي ص أنْحيرِ

ن سبق له من اهللا السعادة يف الذِّمل وال يضل إالَّ من سبق له الشقاوة يف كر األو
٦(»لالذكر األو(. 

ٱ     چ :تعاىل قوله تأول نم املفسرين ومن «:واستبعد هذا القول ابن عاشور؛ فقال

      چ: تعاىل بقوله هرونظَ ،والشقاء بالكفر عليهم يقُض الذين معىن على چٻ  ٻ

 وبني بينه انوشت ،اللفظ من بعيد تأويلٌ وهو ،]٩٦: يونس[ چ                 
   .)٧(»تنظريه

ه؛ ألنّ ذلك ليس واستبعاد ابن عاشور أن يكون ذلك نظري آية سورة يونس ال يسلّم ل
قال عقيب قوله  -نفسه-، وال يأباه لفظ موضع البقرة، وابن عاشور-كما قال-ببعيد 
 إميام رجىي ال الكفار من اخاص افريق أنّ اجلميع عند فاملعىن كان ما اوأي «:السابق
 واملقصود ،عباس ابن عن ذلك يورو ،مسعهم وعلى قلوم على اهللا ختم الذين وهم

                                                
 ).١/٤٤(:مفاتيح الغيب: انظر ) ١(
 ).١/١٧٤:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٢(
 ).١/٥٠(:فتح القدير: انظر ) ٣(
 ).  ١/٣٧(:تفسري القرآن الكرمي: انظر ) ٤(
 ).  ١/٣٨(:، وتفسري القرآن الكرمي، البن عثيمني)١/١٧٤(:تفسري القرآن العظيم: انظر ) ٥(
 .)١/٢٥٩:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/١٥٦(:والتنوير التحرير)  ٧(



 

 ٢٢٩

 على القرآن داللة يف لنقص ال قابليتهم لعدم كان بالقرآن اهتدائهم عدم أنّ كذل من
     .)١(»إليه وهديه اخلري

اآلية أحبار اليهود الذين قتلوا على الكفر، ابن جرير الطربي إىل أنَّ املراد ب وذهب
 .)٢( وماتوا عليه

 :لقوله مبا يأيت واستدلّ
ه عن مؤمين أهل الكتاب، ووصفه وثنائه ذكر هذه اآلية عقيب خرب Uأنَّ اهللا  -١

 .يأيت بعد ذلك اخلرب عن كفارهم عليهم؛ فناسب أنْ
بني لة، وذكر بعد هذه اآلية ذكر املنافقني مث ذكر قصة اليهود مفصU اهللا  أنّ -٢

ة آدم وإبليس، فإذا كان اخلرب أوالً عن مؤمين أهل الكتاب وآخرا عن ذلك قص
 .عنهم ن وسطًامشركيهم، فأَوىل أن يكو

، وتقدم ذكْر قادة األحزاب: املراد باآلية ونسب أليب العالية والربيع بن أنس القول بأنّ
 .هذا القول يف كالم القرطيب

 .)٣(قريش ااملراد مشركو أنّونسب ملقاتل القول ب
 .)٥(من أهل بيته ومخسةٌ)٤(املراد باآلية أبو جهل اك القول بأنّللضحو
لوا تاملراد باآلية أحبار اليهود الذين قُ لطربي من ترجيحه القول بأنّما ذهب إليه او

ٹ  چ :ضعيف؛ لضعف دليله؛ إذ الراجح يف قوله تعاىل فقولٌ ،وماتوا عليه على الكفر
بأهل  ةًة يف مجيع املؤمنني، وليست خاصاآلية عام أنَّ ]٤:البقرة[چڤ ٹ  ٹ   ٹ

 .بأهل الكتاب ليس خاصا چٻ  ٻٱ     چ  :قوله تعاىل، فكذلك )٦(الكتاب
قد فُصل بني اخلربين  أما استدالله بذكر قصة اليهود مفصلّة بعد ذلك فيورد عليه أنه

عن املنافقني يف بضع عشرة آية، وجاءت  عنهم بفاصل طويل؛ حيث جاء احلديث

                                                
 .املرجع السابق  )١(
 ). ١/٢٦٠(:جامع البيان: انظر)  ٢(
 ). ١/١٧٤(:وتفسري القرآن العظيم ،)١/٧٢:(، والنكت والعيون)١/٢٥٩:(يانجامع الب: انظر)  ٣(
)٤  (لرسول اهللا  الناس عداوةً عمرو بن هشام بن املغرية القرشي، أشدr يف اجلاهلية، يف صدر اإلسالم، سي د

، )٢/٤٥٤:(، وتاريخ األمـم وامللـوك  )١/٣٣٣:(عيون األخبار: انظر .هـ٢: سنةاجلاهلية، هلك 
 ).٣/٣٠٤: (ايةوالبداية والنه

 ).   ١/٨٢(:الوسيط: انظر)  ٥(
 ).١/١٢٠(:، وروح املعاين)٦/٤٧: وفتح القدير، )١/١٧١(:تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٦(



 

 ٢٣٠

قصة إبليس وآدم بتمامها خرجت بسياق اآليات عن احلديث عن أهل الكتاب، فال 
ار أهل به كفّ كتاب أن يكون مراداعن أهل ال م جمرد ذكر الكفار بني خربينيسلّ

 .الكتاب
فال ميكن أن يقال بأا  -ل أيب العالية، ومقاتل، والضحاكومنها قو-أما بقية األقوال 

لتخصيص، ذكر فئة معينة فيحتمل أنه أراد ا مل معىن آخر؛ ألنَّ كلَّ واحد منهمال حتت
 .)١( الفئات اليت ذكروها قد أسلم بعضها أو أكثرها ا التمثيل؛ ألنّأنهم أرادو أو

ن محل اآلية على م ما ذهب إليه القرطيب وغريه يف هذه املسألة هو فالذي يترجح
ار أهل الكتاب داخلون يف هذا العموم؛ لقوة أدلته؛ وألنه يشمل كافة األقوال، فكفّ

اخلون يف هذا العموم، وهي من قبيل العموم، وقادة األحزاب من مشركي العرب د
 .أوىل بتفسري اآلية ول الذي تعمل معه األقوال مجيعاالتفسري باملثال، والق

مل يرد ما جيب محل نصوص الوحي على العموم  «:هذا القول مؤيد بقاعدة كما أنّ
واهللا أعلم. )٢(» بالتخصيص نص. 

 
*    *    * 

 

                                                

 ).١/٨٦(:احملرر الوجيز: انظر ) ١(
 ).٢/٥٣٧(:قواعد الترجيح عند املفسرين: ظران ) ٢(



 

 ٢٣١

 

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ: ھ تع     الىھ     ل الخ     تم الم     ذكور ف     ي قول       :مس     ألة
 :ختٌم حقیقي؟    ]٧: بقرةال[

 

 التسـميةُ  :والغشـاوة  والطبعِ اخلتمِ معىن إنّ( :)١(قالرجح القرطيب بطالنَ قولِ من 
، واختار أنَّ هذا اخلتم حقيقي؛ حيـثُ  )الفعل ال ،يؤمنون ال بأم واإلخبار مكْواحلُ
 : قال

 ال بـأم  واإلخبار كمواحلُ التسميةُ والغشاوة والطبعِ اخلتمِ معىن إنَّ: قالوا إنْف... «
 به يصري ما فعل هو إمنا والطبع اخلتم حقيقة نّأل ؛فاسد هذا: قلنا .الفعل ال ،يؤمنون
 إذا أنـه  تـرى  أال ،كمواحلُ التسمية حقيقته تكون أن جيوز ال ،اخمتوم امطبوع القلب

ـ  الكتـاب  به صار ما لَعفَ أنه يقةًحق كان ،مهتوخ الكتاب عبطَ فالن: قيل امطبوع 
ـ اُأل نّوأل ؛اللغـة  أهـل  بني فيه خالف ال ما هذا .؟واحلكم التسمية ال ،اوخمتوم ةم 

مجمجمـازاةً  الكافرين قلوب على والطبع باخلتم نفسه وصف قد تعاىل اهللا أنّ على ةٌع 
 .)٢(»...]١٥٥: النساء[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  :تعاىل قال كما ،لكفرهم

ـ ذَ بكل منه يقبض كالكف القلب: جماهد وقال « :ثُم قال بعد ذلك مث ،إصـبع  بٍن 
طْي٣(عب(. 

ـ جالَ يف إنّ((: r وقولـه  ،هذا جماهد قول ويف: قلت ـ م دِس ضـ  إذا ةًغ لَصحت 
 لَصاجلَ حسلُّكُ دفَ وإذا ،هسـ فَ تد سـ اجلَ د سـ كُ د  ،)٤())القلـب  وهـي  الأَ ،هلُّ
 .)٥(»احقيقي يكون اخلتم أنّ على يلٌدل 
 

                                                
، عند تفسريه )١/٣١:(تفسري الكشاف للزخمشري -وىيف تقريرهم هلذه الدع-هم املعتزلة، وانظر مثالً   )١(

 .هذه اآلية
 ).٢٨٧-١/٢٨٥:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).١/٢٦٦:(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٣(
، ومسلم يف صحيحه، )١/٢٨:(فضل من استربأ لدينه:اإلميان، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )٤(

 ).٥/٥٠:(ك الشبهاتأخذ احلالل وتر:املساقاة، باب:كتاب
 ).١/٢٨٧:(اجلامع ألحكام القرآن  )٥(



 

 ٢٣٢

 :)١(الدراسة والترجيح
 

الذي عليه أهل السنة واجلماعة من إثبات معـىن هـذا    يف هذه املسألة القرطيب وافق
الطبع أو اخلتم على حقيقته اليت أثبتها اهللا تعاىل، وأخرب ا يف كتابه، وليس يف ذلـك  

لة، فإنّ ما عاقب اهللا به الكافرين واملنافقني من اخلتم أدىن قُبحٍ أو ظلمٍ كما زعم املعتز
على قلوم هو عني العدل واحلكمة؛ ألنّ ذلـك بسـبب كفـرهم، وجحـودهم،     

                       چ  :ومعاندم، بعدما تبين هلم احلق؛ كما قال سبحانه

   .]٥: الصف[چ       چ :، وقال تعاىل]١١٠:األنعام[چ   
 اهللا رسـول  عـن  اخلرب بنظريه صح ما عندي ذلك يف واحلق...«: الطربيقال اإلمام 
r، ثنا به ما وهوهريرة أيب ]مث ذكر حديث...[:حد t، اهللا رسـول  قـال : قال 
r : ))ّإن أذْ إذا املؤمننذَ بانكانت ب كْتهنزع تاب فإن قلبه، يف سوداُء نواستغفر، و 

 :ثنـاؤه  جلّ اهللا قال الذي )الرانُ( فذلك قلبه، تغلق حىت زادت زاد فإن قلبه، صقَلت
 إذا الذنوب أنّ r فأخرب. )٢())]١٤: املطففني[چڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍچ

، والطبع U اهللا لِبق نم اخلَتم حينئذ أتاها تهاقأغل وإذا أغلقتها، القلوب على تتابعت
 . الطَّبع هو فذلك مخلَص، منها فرللك وال مسلك، إليها لإلميان يكون فال

 الطبـع  نظـري  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ :قوله يف وتعاىل تبارك اهللا ذكره الذي واخلتم
 إال فيهـا  ما إىل يوصل ال اليت والظروف، األوعية من األبصار كهدرِت ما على واخلتم
قلوب إىل اإلميان يصل ال فكذلك ،حلّها مث عنها ذلك بفض ف نمصـ  أنه هللا و ختم 
 .)٣(»عنها رباطَه وحلِّه خامتَه فضه بعد إال قلوم، على

 :مبطالً قول املعتزلة -أيضا -وقال الطربي 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ :-ثناؤه لَّج- قوله معىن أنّ الزاعمني- الثاين القول لقائلي ويقال «

  :تكبرا باحلق اإلقرار نم إليه دعوا الذي عن واإلعراض باالستكبار وصفُهم هو ،چٿ

                                                
 ).١٧٧-١/١٧١:(املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف: -يف دراسة هذه املسألة-انظر    )١(
، وحسنه األلباين يف )٢/١٤١٨:(ذكر الذنوب: الزهد، باب:أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب: احلديث  )٢(

 ). ٢/٢٤٤:(هصحيح وضعيف سنن ابن  ماج
 ).١/١٩٨:(جامع البيان  )٣(



 

 ٢٣٣

 عـن  وإعراضـهم  الصفة، ذه -ثناؤه لَّج- اهللا وصفهم الذين استكبار عن روناأخبِ
- اهللا نم لٌعف أم منهم، لٌٌعفأَ ،به اللَّواحق املعاين وسائر اإلميان من إليه دعوا مبا اإلقرار
 م؟ -رهكْذ تعاىل
 أخرب قد وتعاىل تبارك اهللا فإنّ: هلم قيل -قوهلم ذلكو- منهم فعلٌ ذلك أنّ زعموا فإن
تم الذي هو هأنم على خعهم قلويكون أنْ جيوز وكيف ؛ومس عـن  الكافرِ إعراض 

، ومسعـه  قلبه على اهللا من ختما -عندكم فعله وهو- به اإلقرار عن وتكبره اإلميان،
عه، قَلبه على وختمهماهللا فعلُ وس U ونالكافر؟ د 

 اهللا خـتم  عن كانا وإعراضه تكبره ألن- كذلك يكون أنْ جائز ذلك أنّ زعموا فإنْ
 قولَهم، تركوا -به مسببه يسمى أن جاز لذلك، سببا اخلتم كان فلما ومسعه، قلبه على

 وغري الكافر، كفْرِ غري معنى وأمساعهم، الكفار قلوب على اهللا من اخلتم أنّ وأوجبوا
 .)١(»هأنكرو فيما دخولُ وذلك ،به واإلقرار اإلميان قبول عن عراضهوإ تكربه

 وقـد  «:فقال ؛وقد أنكر ابن كثري على الزخمشري تأويالته معىن اخلتم الوارد يف اآلية
 ،)٢(أوجـه  مخسـة  نم اآلية لوتأو هاهنا جرير ابن رده ما تقرير يف الزخمشري أطنب
 نم هاعنوم قلوم على اخلتم ألنّ ؛اعتزاله إال ذلك على أهجر وما ،ادجِ ضعيفة وكلها
    چ  :تعـاىل  قوله فهم ولو -اعتقاده يف عنه اهللا تعاىل- عنده قبيح إليها احلق وصول

                                    چ  :وقوله ،]٥: الصف[چ          

 تعاىل هأن على ةالدالّ اتاآلي نم ذلك هبشأَ وما ،]١١٠:األنعام[ چ               
 ،الباطـل  يف متـاديهم  على وفاقًا جزاًء اهلدى وبني بينهم وحال قلوم على متخ إمنا
وترمهِك وهذا ،احلق علٌد منتعاىل– ه- حسأحاط فلو ،بقبيحٍ وليس ن الْعذ ملَ اام 
  .)٣(»قال ما قال

 الطبـع  أنّ على لُّدي ماإن هرِآخ إىل هلأو نم آنوالقر «:وقال ابن القيم يف هذه املسألة
 نهبي وأ باإلميان أمره حني ةلَهو لِأو نم بعبده سبحانه الرب يفعلها مل والغشاوة واخلتم

 وتكـرار  ،واإلرشاد البيان يف والتأكيد ،سبحانه منه الدعوة تكرار بعد فعله وإمنا ،له
                                                

 ).١/١٩٩:(جامع البيان  )١(
أنَّ للمعتزلة عشرة ) ١/٢٣٢:(مفاتيح الغيب: ، والرازي يف)١/١٣٤:(البحر احمليط: ذكر أبو حيان يف  )٢(

 . أوجه من التأويل يف مثل هذه اآلية
 ).١/١٢٢:(تفسري القرآن العظيم  )٣(



 

 ٢٣٤

 فـال  عليها وخيتم قلوم على يطبع فحينئذ ،والعناد فرالك يف واملبالغة منهم اإلعراض
 كـان  بـل  ،وطبعٍ ختمٍ مع يكن مل لاألو والكفر واإلعراض ،ذلك بعد اهلدى تقبل

فلما ااختيار وسجِ طبيعة صار منهم رتكرةي، ٱ     ٻ  ٻ   چ  :قوله يف املعىن هذا لفتأم
ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 قواوصـد  آمنـوا  الذين بل ،الكفار مجيع ميع اكمح ليس هذا أنَّ ،]٧–٦:البقرة[چڤ
الركان لس كفّ همأكثرم على خيتم ومل ،ذلك قبل اارفهـذه  ،أمسـاعهم  وعلى قلو 

 الدنيا يف هلم منه عقوبة ذلك م اُهللا لَعفَ ،الكفار نم خمصوصني أقوامٍ حق يف اآليات
 وبعضـهم  ،وخنازير قردة باملسخ بعضهم عاقب كما ،العاجلة العقوبة من النوع ذا

 يعاقـب  كمـا  القلوب على بالطمس بعاقي -سبحانه- فهو ،أعينهم على بالطمس
 دائمـةً  عقوبـةً  احلق عن بالضالل بعاقي قد -سبحانه– وهو ،األعني على بالطمس

مستموقد ،ةًر يبالعـذاب  يعاقـب  كمـا  ويهديـه  عبده يعايف مث وقت إىل به بعاق 
 . )١(»كذلك

من القول بأنّ هذا اخلـتم علـى    ما رجحه القرطيب صحة -بال شك–يتبين وذا 
جيب محل نصوص الـوحي علـى   ( احلقيقة، وال حيتاج إىل تأويل؛ ألنه قد تقرر أنه 

  .)٢()احلقيقة
 

*    *    * 

                                                
 ).١٦٠(ص:شفاء العليل  )١(
 ).١/٣٨٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين  )٢(



 

 ٢٣٥

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  چ:ول ھ تع الى  عود الضمائر في ق :مسألة
 :چٹ  ٹ  ڤ

رجح القرطيب أنَّ الضمائر يف هذه اآلية تعود على عموم الكفـار؛ مـن املشـركني،    
 :واملنافقني، واليهود؛ حيث قال

 كفـار  نم نمؤي ال أنه اهللا علم يف سبق نمل ،عليه فطع وما چٺ  چ يف والضمائر « 
ألنه  ،بوصأَ وهو ،اجلميع من :وقيل ،اليهود من :وقيل ،املنافقني من :وقيل ،قريش
١(»يعم(. 

 
 :الدراسة والترجيح

 
اخلالف يف عود الضمائر يف هذه اآلية مبنِي على نتيجة املسألة قبـل املاضـية وهـي    

 .)٢(چٱ     ٻ  ٻچ  :ن هم املقصودون يف قوله تعاىلم: مسألة
ن محل اآلية على مِإليه القرطيب ما ذهب  فيها قوالاأل نَّ أصحأ -هنالك-وقد ظهر 

ار أهل الكتاب داخلون يف هذا فكفّ ،وألنه يشمل كافة األقوال ؛ة أدلتهلقو ؛العموم
 ،وهي من قبيل التفسري باملثال ،العرب داخلون يف هذا العموم مشركواوم، العمو
 .ةأوىل بتفسري اآلي ول الذي تعمل معه األقوال مجيعاوالق

مل ما جيب محل نصوص الوحي على العموم (: بقاعدة دهذا القول مؤي كما أنّ
واهللا أعلم. )٣()بالتخصيص يرد نص. 
 

*    *    * 

                                                
 ).٢٩١-١/٢٩٠:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 . من هذا البحث) ٢٢٦(ص: انظر  )٢(
 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ٣(



 

 ٢٣٦

 

 :چۅ  ۉ  ۉ  ېچ :في قولھ تعالى چۉ  چمعنى  :مسألة
 

وضعف أنْ تكـون  ذهبوا وانصرفوا، : يف هذا املوضع مبعىن  چۉچ رجح القرطيب أنّ 
 :حيث قال الباء؛: أو مبعىن) مع: (مبعىن چۉچ
 . ]١٤: البقرة[ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ېچ  :تعاىل قوله «
 هنـا  چۉچ: له قيل ،بالباء؟ لصوت أن هافُروع، چۉچ  ِـب چۉچ  تلَصو مل: قيل إنْ

 : الفرزدق قول ومنه ا،وانصرفو ذهبوا :مبعىن
ــف ــراين كي ــ ت اقالب مــج ين 

 
ــد  ــل ق ــاد اُهللا قت ــ ازي ١(يعن( 

 .فرص :ةَلَزِنم أنزله املّ 
  .ضعف وفيه ،)مع( مبعىن چۉچ: قوم وقال
 .)٣(»)٢(وسيبويه اخلليل يأباه وهذا ،الباء مبعىن چۉچ: قوم وقال

 
 :الدراسة والترجيح

  
 :يف هذه اآلية  چۉچاختلف املفسرون يف معىن 

 إذا «أُورِد على هذا القـول أنـه    ، وقدالباءيف هذا املوضع مبعىن   چۉچ: فقيل -١
 :معنيني احتمل )به خلوت(:قيل

 .به ةيرِخالس يف :واآلخر احلاجة، يف به اخلالء :أحدمها 
 خلـوا  وإذا:(قيـل  لـو  منـه  أفصح شك ال ،چۅ  ۉ  ۉ  ېچ  القول، هذا فعلى 

 سـامعيه،  على املعىن تباسالْ نم )بشياطينهم خلوا إذا(:القائل قول يف ملا ،)بشياطينهم
  .)٤(»چۅ  ۉ  ۉ  ېچ  :قوله عن منتف هو الذي

                                                
 ).٢/٨٨١:(البيت يف ديوان الفرزدق  )١(
 ).١/٣٧١:(روح املعاين: انظر. رفاحل عن احلرف بنيابة يقوالن ال واخلليل سيبويه نّإ :أي  )٢(
 ).١/٣١٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 ).١/٢١١:(جامع البيان  )٤(



 

 ٢٣٧

 حروف فإنّ ،)شياطينهم مع خلوا وإذا( ،چۅ  ۉ  ۉ  ې چ  :قوله معىن إنّ: قيلو -٢
 قال أنه u مرمي ابن عيسى عن راخبِم اهللا قال كما، بعضا بعضها يعاقب الصفات
ڃ   چ :كقولـه ، و)١( اهللا مع: يريد ،]١٤: الصف[چ                چ  :نييللحوارِ

 .)٢(]٢:النساء[چ چ  چ  چ  چ
  .)٣(»عليه دليل وال «:لوسي عن هذا القولوقال اآل

 .ابا على چۉچ ـف ،شياطينهم إىل املؤمنني من خلوا وإذا املعىن: وقيل -٣
 :اإلمام الطربي؛ فقال -من قبل-وهذا هو الذي رجحه القرطيب، ورجحه   

 آمنوا الذين لَقوا وإذا: مبعىن ذلك أنّ يتأول كان هفإن الكوفة، أهل حنويي بعضوأما  «
 املعـىن  ،چۉچ لـ اجلالب أنّ فيزعم، شياطينهم إىل خالءهم صرفوا وإذا ا،آمن :قالوا
 خـالني  شياطينهم إىل املؤمنني لقاء عن املنافقني انصراف نم: الكالم عليه دلّ الذي
 الكالم رِيغتل غريها، چۉچ موضع يف يصلح ال التأويل هذا وعلى ،چۉچ :قوله ال م،

 .مكاا احلروف نم غريها بدخول
 بـه  هو هاجو املعاين حروف نم فرح كلِّل ألنّ ؛بالصواب أوىل عندي القول وهذا
. هلـا  التسـليم  جيـب  ةجحب إال غريه إىل عنه ذلك حتويل يصلح فال ،غريه من أوىل

دخلت موضعٍ كلِّ يف چۉچـول كْم، الكالم نمح ها  جائز وغريهـا  سـلبيف معانِي 
 .)٤(»أماكنها

 :الطربي، والقرطيب يف هذا الترجيح؛ فقال: كما وافق ابن كثري
 چۉچ نمفض. شياطينهم إىل وخلصوا وذهبوا انصرفوا وإذا: يعين چۅ  ۉ  ۉ  ېچ  «

 ومنهم. به امللفوظ والفعل ضمراملُ الفعل على ليدلّ ،چۉچ ـب لتعديته انصرفوا؛ معىن
   .)٥(»أحسن لواألو ،)مع( مبعىن هنا چۉچ: قال من

                                                
، وروح )١/٢٤١:(، واللباب يف علوم الكتاب)١/٢٣٤:(زاد املسريو.)١/٢١١:(جامع البيان:انظر )١(

 ).١/٣٧٢:(املعاين
 )١/٢٤١:(، واللباب يف عوم الكتاب)١/١٦٦:(معامل الرتيل: انظر  )٢(
 ).١/٣٧٢:(روح املعاين  )٣(
 ).١/٢١٢:(جامع البيان  )٤(
 ).١/٤٣٥:(تفسري القرآن العظيم  )٥(



 

 ٢٣٨

؛ ألنّ يف القول بـه  هو الذي يترجح -وهو مارجحه القرطيب وغريه- وهذا القول
أنّ : ، ومن املقرر يف قواعد الترجيح يف التفسري)مع(مبايِن ملعىن  ىمعن چۉچيكون لـ

 . )١(فل ألفاظ الوحي على التباين أرجح من محلها على الترادمح
 مـآم  هـي  مواضـع  يف كانت اخللوة أنّ إىل ليشري چۉچـب هنا الفعل يدع وقد 

 .واهللا أعلم .)٢(قليلة وحملات صدفة هو ماإن للمؤمنني لقاءهم وأنّ، ومرجعهم
  
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٤٨١:(قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر  )١(
 ).١/٢٣٢:(التحرير والتنوير  )٢(



 

 ٢٣٩

 

 :في وص ف المن افقین   -لھ تعالى ما المراد بالشیاطین في قو :مسألة
 :؟]١٤: البقرة[ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ

 
 : عام، يشمل شياطني اجلن واإلنس؛ حيث قال چېچرجح القرطيب أنّ لفظ  
 رؤساء هم: والسدي عباس ابن فقال ؛هنا بالشياطني املراد يف املفسرون واختلف « 

 .الكفر
 .انالكه هم: املفسرين نم مجع وقال .اجلن شياطني هم: الكليب وقال
 .)١(»ركذُ نم مجيع يعم، واخلري اإلميان عن عدالب :معناه الذي )ةنيطَالش( ولفظ

 
 :الدراسة والترجيح

 
 :يف ذكر حال املنافقني–يف قوله تعاىل ) الشياطني(اختلف املفسرون يف حتديد من هم 

 :أقوالعلى ؛ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ېچ
 بالتكـذيب  يـأمروم  الـذين  يهودال بعض چېچ ـب املرادأنّ : عباس ابن عنف -١

الرسول به جاء ما وخالف r)٢(. 
ـ  أصـحام : ، أنّ املـراد جماهد، و-أيضا-ورد عن ابن عباس و -٢ املنـافقني  نم 

 .)٣(واملشركني
 هفسـر  ذلـك  وبنحو، روالش ،كرالش يف وقادم ،رؤوسهم: ابن مسعود وقال -٣

 .)٤( أنس بن والربيع ،والسدي ،العالية وأبو، واحلسن، قتادة

                                                
 ).٣١٤-١/٣١٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٤٤١:(يم، وتفسري القرآن العظ)١/٢٣١:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).١/٤٤١:(، وتفسري القرآن العظيم)١/١٣٨:(، وزاد املسري)١/٢٣١:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/٤٤١:(، وتفسري القرآن العظيم)١/٢٣١:(جامع البيان: انظر  )٤(



 

 ٢٤٠

ـ  املـراد واختار هذا القول األخري ابـن جريـر الطـربي؛ فـذكَر أنّ        :چېچـب
 مثل على هم الذين الشرك أهل سائر نوم ،منهم ثواخلُب والشر العتو وأهلُ مردم «

 .)١(»ولهورس وبكتابه باهللا الكُفر نم عليه هم الذي
ـ  مهو، أكابرهم بشياطينهم املراد أنّ يف ةَهبش وال «:وكذا اختاره الرازي؛ فقال اإم 

 .)٢(» األرض يف اإلفساد على ونردقْي الذين هم ألم ؛املنافقني أكابر اوإم ،ارالكفّ
 .)٤(، وغريهالكليب قاله كما ؛اجلن طنيشيا على محلهواآللوسي  ،)٣(ابن عطية واستبعد

 خيـتلج  ال ممـا  ؛الكلـيب  قاله كما اجلن شياطني على هلُموح، ...«: قال األلوسي
  .)٥(»!بقليب

من أنـه   ما رجحه القرطيب -واهللا أعلم-، هو چېچ يف املقصود بـ والذي يترجح
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  :يعم شياطني اإلنس واجلن؛ وذلك ألنّ اهللا تعاىل قال يف آية أُخرى

 .)٦(]١١٢:األنعام[چ ڦ  ڦ  ڦ

 .فصرح يف هذه اآلية بأنّ الشياطني يكونون من اجلن واإلنس 
مل مـا  جيب محل نصوص الوحي على العموم (: قاعدةكما أنّ القول بالعموم مؤيد ب

يرد ن٧()بالتخصيص ص(. 
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٤٣٢:(جامع البيان  )١(
 ).٢/٣١:(مفاتيح الغيب  )٢(
 ).بعيد املوضع يف وهذا:(استبعاد هذا القول ، ونص عبارته يف)٢/١٢:(ارر الوجيز: انظر  )٣(
 ).١/٣٤٣:(زاد املسري: انظر يف نسبة هذا القول للكليب  )٤(
 ).١/٤٣١:(روح املعاين  )٥(
 ).١/٤٥٥:(، تفسري القرآن العظيم)١/٤٣٢:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ٧(



 

 ٢٤١

  چ       چ :معن  ى االس  تھزاء الم  ذكور ف  ي قول  ھ تع  الى      :مس  ألة

 :]١٥: البقرة[

 
: ، أي]١٥: البقـرة [چ       چ :رجح القرطيب أنّ معىن االستهزاء يف قوله تعـاىل 

 :  االنتقام منهم ومعاقبتهم؛ حيث قال
 على وجيازيهم م ويسخر ويعاقبهم، مهنم مقتني أي چ       چ: تعاىل قوله «

 .الذنب باسم العقوبة ىفسم استهزائهم،
 وكانت،...كالمهم، يف اكثري ذلك تستعمل والعرب العلماء، من اجلمهور قول هذا

 اخمالفً كان وإن لفظه مبثل ذكروه ،وجزاًء له اجواب ظفْلَ اِءزإِبِ الفظً وضعوا إذا العرب
  .)١(»...والسنة القرآن جاء ذلك وعلى معناه، يف له
 

 :الدراسة والترجيح
 

ـ  مقتني «: چ       چ: تعاىل قولهيف معىن  قول القرطيب من؛» ويعاقبـهم  مه 
ملعىن استهزاء اهللا تعاىل يف مقابلة استهزاء من استهزأ بـه مـن املنـافقني     تأويلٌفيه 

 .مبن يستهزئ به Y هللا استهزاء صفة إثبات والواجب وغريهم،
  :بعد تفسريه هلذه اآلية -رمحه اهللا- )٢(قال الشيخ ابن عثيمني

 علـى  دالٌّ املستهزئني ؤالء اهللا استهزاء ألنّ حقيقته؛ على اآلية يف هنا واالستهزاء «
 املسـتهزئني  مقابل يف هنا كمال صفة فهو مقابلتهم؛ عن عجزه وعدم وقوته، كماله،

 أي ]١٦-١٥: الطـارق [چگ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  چ : تعاىل قوله مثل
تعاىل اهللا من فاالستهزاء كيداً؛ منه أعظم حأن جيوز وال حقيقته، على ق فَيبغـري  رس 

                                                
 ).٣١٥-١/٣١٤: (آناجلامع ألحكام القر  )١(
إمام عامل من جمتهدي املذهب احلنبلي  أبو عبد اهللا، حممد بن صاحل بن سليمان بن عبد الرمحن الوهييب التميمي،هو   )٢(

. هـ١٤٢١حتصيل العلم، وكان زاهدا عابدا متواضعا، تويف سنة  يف هذا العصر، ذو ذكاء ومهة عالية يف
 .)٢٣-٨:(ن عثيمني العلمية والعمليةاجلامع حلياة العالمة حممد ب:انظر



 

 ٢٤٢

 ظـاهره  غري على القرآن نم شيئاً رسفَ نم لُّوكُ ؛مرحم ظاهره بغري فتفسريه ظاهره؛
 قال كما حرام، علم بال اهللا على والقول يعلم؛ مامل اهللا على قال فقد صحيح دليل بال

ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ چ  :تعاىل

 قـول  فكل ؛] ٣٣: األعراف[چگ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  
 اهللا بأنّ نؤمن حنن بل جائز؛ غري وصفه يف أو فعله، يف أو شرعه، يف علم بال اهللا على
 مـن  أعظم بل كاستهزائنا؛ ليس لكن حقيقياً؛ استهزاًء باملنافقني يستهزئ وعال جل

 . )١(»شيء كمثله وليس وأكرب، ائنا،استهز
 :وقد رد اإلمام الطربي على نفاة هذه الصفة هللا تعاىل بقوله

 وجـه  على هو إمنا ،چ       چ: ذكره تعاىل اهللا قول أن زعموا الذين وأما «  
 قد ام U اهللا على فنافُون خديعة، وال مكر وال استهزاء اهللا من يكن مل وأنه اجلواب،

 استهزاٌء -هركْذ لَّج– اهللا من يكن مل: قائل قال وسواٌء. هلا وأوجبه لنفسه،  اهللا أثبته
 مل: قال أو به، وميكر ويسخر يستهزئ أنه أخرب مبن سخريةٌ وال خديعةٌ وال مكر وال

  .)٢(»منهم أغرقه أنه أخرب من يغرق ومل األمم، من به خسف أنه أخرب مبن اهللا خيسف
اقع من اهللا تعاىل يف مقابلة استهزاء املنافقني قد اختلفت عبـارات  وهذا االستهزاء الو

 .-بعد اتفاقهم على وقوعه حقيقة- كيفيتهاملفسرين يف 
 .چ       چ :تعاىل قوله« :قال الشيخ الشنقيطي

ڄ   ڄ   چ  :قولـه  يف احلديد سورة يف بعضه وذكر. م استهزائه من شيئاً هنا يبني مل

  .)٣( »]١٣: ديداحل[ چڄ  ڃ  ڃ      
 :-ذاكراً أوجه هذا االستهزاء–وقال السعدي 

 » م ]اهللا تعاىل[ِء استهزا نفم: 
 مل ملا املؤمنني، مع أم ظنوا حىت اخلبيثة، واحلالة الشقاء من فيه كانوا ما هلم زين أنْ 

 .عليهم املؤمنني اهللا يسلط

                                                
 ).١/٥٧:(تفسري القرآن الكرمي، للعثيمني  )١(
 ).١/٢٩٤:(جامع البيان  )٢(
 ).١/١١٥:(أضواء البيان  )٣(



 

 ٢٤٣

 م استهزائه نوم املؤمنون مشى فإذا ظاهرا، نورا ؤمننيامل مع يعطيهم أنه القيامة، يوم 
 بعد اليأس أعظم فما متحريين، النور بعد الظلمة يف وبقوا املنافقني، نور طفئ بنورهم،
  .)١( ».اآلية ]١٤: احلديد[ چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  کچ  الطمع،

: وقيـلَ .  لَهم استدراجه: اؤهاستهز: بعضهم وقَالَ « :ابن تيمية شيخ اإلسالم قالو
إيقَاع هِمائزهتاس درو هِماعدخ مكْرِهمو هِملَييلَ.  عقو :هإن ظْهِري مـي  لَها  فينالـد 
 كُلُّـه  وهذَا ؛فَعلُوه فيما وتخطئَتهم تجهِيلُهم هو :وقيل.  خرةاآل في أَبطَن ما فخال
قح وهاٌء وزهتاس يقَةً بِهِمق٢( »ح(. 

   چ :أنّ معىن االستهزاء يف قوله تعـاىل  يترجح عدم صحة قول القرطيبوذا 

أن تثبت هـذه   الواجباالنتقام منهم ومعاقبتهم، وإمنا : ، أي]١٥: البقرة[چ    
 .واهللا أعلم.  افقني وحنوهماستهزأ به من املن الصفة هللا تعاىل يف مقابلة من

 
*    *    *

                                                
 ).١/٤٢:(الرمحن الكرميتيسري   )١(
 ).١١٢-٧/١١١:(جمموع الفتاوى  )٢(



 

 ٢٤٤

 
 

 :ضابط للتفریق بین المكي والمدني :مسألة
 

ڱ  چ :، أما اآلية اليت فيهاباملدينة نزلت افإ چڭ  ڭ  ڭچ:فيها آية لَّكُ رجح القرطيب أنّ

 :فال يلزم أن تكون نزلت مبكة؛ فقال  چڱ
 هالُأو آية لُّكُ: وجماهد علقمة قال ]٢١:البقـرة [ چڱ  ڱ  ں  ںچ :وتعاىل سبحانه قوله «
 .باملدينة نزلت فإمنا چڭ  ڭ  ڭچ هالُأو آية لُّوكُ ،مبكة نزلت فإمنا چڱ  ڱچ

 يف قوهلما اوأم، چڱ  ڱ چ:وفيهما ،تانمدني والنساء السورة هذه أنّ هدير وهذا: قلت
 . )١(»يححصفَ ،]١٩: النساء[ چڭ  ڭ  ڭچ
 

 :الدراسة والترجيح
 

 هـا لُأو آية لَّكُ هذه املسألة من املسائل املشهورة يف علوم القرآن، والذين قالوا إنّ
 ، استدلُّوا مباباملدينة نزلت فإمنا چڭ  ڭ  ڭچ هالُأو آية لَّوكُ ،مبكة نزلت فإمنا چڱ  ڱچ

ڱ  ڱ چكُلُّ شيٍء نـزل  : (قال tيف مسنده عن عبد اهللا بن مسعود  )٢(أخرجه البزار

 .)٣()فهو باملدينة چڭ  ڭ  ڭچفهو مبكة، وكُلُّ شيٍء نزل  چ
 :وقد أُخذَ على هذا األثر ما يلي

؛ مثل سورة البقرة، چڱ  ڱ چأنّ هناك سورا مدنية ورد فيها اخلطاب بصيغة  -١
ـ  وسورا مكّيةوسورة النساء،  ؛ مثـل  چڭ  ڭ  ڭچ ورد فيها اخلطاب بـ

 چ...گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ چ  :سورة احلج، ففيها قـول اهللا تعـاىل  

 .]٧٧: احلج[
أنّ هذا التقسيم غري جامعٍ وال ضابِط، فإنّ يف القرآن ما نزل غري مصـدرٍ   -٢

                                                
   ).١/٣٣٩: (اجلامع ألحكام القرآن  )١(
. وقد اشتهر مسنده بعلل األحاديث ،ن عمرو بن عبد اخلالق العتكي املشهور بالبزارأمحد ب ،هو أبو بكر ) ٢(

 ).٢/٢٠٩(:شذرات الذهب ،)٧/٢٦٨(:الوايف بالوفيات: انظر. ـه٢٩٢تويف سنة 
 ).١٥٣١(برقم ) ٤/٣٣٦(:مسند البزار ) ٣(



 

 ٢٤٥

 .)١(چڭ  ڭ  ڭچ وال  چڱ  ڱچبـ
سورة الكوثر، : وحده مثل rأنّ هناك سورا ورد فيها اخلطاب لرسول اهللا  -٣

خطابا  rرسول ومن املستبعد أنْ جيعل أصحاب هذا االصطالح خطاب ال
 .)٢(!ألهل مكة وال ألهل املدينة، فبأي القسمني ميكن أن يلحق؟

 فإمنا چڭ  ڭ  ڭچ :أنّ كل آية فيها والصحيح يف هذه املسألة ما ذهب إليه القرطيب
 .فال يلزم أن تكون نزلت مبكة چڱ  ڱ چ ، وأما اآليات اليت فيهاباملدينة نزلت

 ،نزلت مبكة  چڱ  ڱ چ اآليات اليت فيها إنّ: ن قالم ه قولُوجي واختار أبو حيان أنْ
 ،عبـاس  ابن عن وروي «: أن يكون ذلك على سبيل األغلبية، وليس العموم؛ فقال

ڭ  ڭ  چ و، مكـي  فهو چڱ  ڱ چ :فيه نزل شيء كل(: قالوا أم ،وعلقمة ،وجماهد

 . )مدين فهو چڭ
چڭ  ڭ  ڭچ يف اأم فصحيح ،هذه ألنّ ؛الغالب لىع فيحمل چڱ  ڱچ :يف اوأم 

 .)٣( »چڱ  ڱچفيها جاء وقد، مدنية السورة
 

*    *    * 

                                                
 ).٢٢٢(ص: ، واملدخل أليب شهبة)١/١٩٤:(مناهل العرفان: انظر ) ١(
 .)٢/٤٣:(كي واملدين يف القرآن الكرميامل :انظر  )٢(
 ).١/٢٣٤:(البحر احمليط  )٣(



 

 ٢٤٦

 

 :]٢١: البقرة[چڱ  ڱ  ں  ںچ: المراد بالناس في قولھ تعالى :مسألة
 

 :يف هذا املوضع، عام يف مجيع الناس؛ حيث قال )الناس(ِـب املرادالقرطيب أنّ رجح 
»واختفل املُ نمقولني لىع هنا )الناس(ِـب راد: 
 .]٢٣: البقرة[چۉۉېېچ :قوله عليه يدلّ ؛يعبدوه مل الذين ارالكفّ: أحدمها 

 وللكـافرين  ،العبادة باستدامة للمؤمنني خطابه فيكون ،الناس مجيع يف عام هأن :الثاين
 .)١(»نسح وهذا .بابتدائها

 
 :الدراسة والترجيح

  
 :)٢(أقوال أربعة اخلطاب ذا ينِع نم يف ذكر املفسرون

 .)٣(املفسرينوارتضى هذا القول مجهور ، الناس مجيع يف عام هنإ :فقال ابن عباس-١
 . غريهم دون لليهود خطاب هنإ: وجماهد احلسن قالو-٢
 . وغريهم العرب مشركي من للكفار خطاب نهإ: السدي قالو-٣
  .واليهود للمنافقني خطاب نهإ: مقاتل قالو-٤

 هذه األقوال هو القول األول الذي ارتضـاه مجهـور املفسـرين   من  والذي يترجح
 :، يشمل مجيع الناس؛ وذلك ألمورچڱ  ڱچمن أنّ اخلطاب بـ -ومنهم القرطيب- 

 .أنّ األلف والالم لالستغراق؛ فيشمل اخلطاب مجيع الناس -١
 ،مكـة  ألهل ةخاص چڱ  ڱچ كلمة تكون وقد، ةٌعام اآلية وهذه «: السمرقندي قال
 .)٤(»اخللق جلميع چڱ  ڱچ فهاهنا، اخللق جلميع ةًعام تكون وقد

                                                
   ).١/٣٤٠:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ). ١/٢١٣:(زاد املسري: انظر هذه األقوال يف  )٢(
، ومفــاتيح )١/٣٢١:(، والبحــر احملــيط)١/٢١١:(، والكشــاف)٢/٢٣:(جــامع البيــان:انظــر  )٣(

 ). ١/٤٣١:(، وروح املعاين)١/٤٤٨:(الغيب
 ).١/١٨٧:(حبر العلوم  )٤(



 

 ٢٤٧

واجب على مجيع املكلّفني،  -وهو عبادة اهللا تعاىل-أنّ املأمور به بعد هذا النداء  -٢
 صـفام  وذكـر  ،واملنافقني والكفار املؤمنني نم فنيلَّكَاملُ قرف تعاىل اهللا عدد ملافإنه 

 وحيظيها، ويشقيها يسعدها مما فرقة كل به اختصت وما، أمورهم ومصارف وأحواهلم
  .)١(تااللتفا نم وهو، باخلطاب عليهم أقبلَ ؛رديهاوي اهللا عند

 سواٌء أنه أحدمها عن اهللا أخرب اللذين- الفريقني هثناؤ لَّج رمأَفَ « :الطربيقال اإلمام 
 وعـن  ،مسعهم وعلى قلوم على بعهلط ،يؤمنون ال أم ينذروا مل أم وارذنأُأَ عليهم
 باالستكانة، املكلَّفني خلقه سائر نم وغريهم ،...-آمنوا والذين اَهللا يخادع أنه اآلخرِ

 .)٢(»...له الربوبية وإفراد بالطاعة، له واخلضوع
جيب محل نصوص ، ومن املعلوم أنه أنه ال دليل على التخصيص بفئة دون أخرى -٣

 .)٣(بالتخصيص صن درِمل ي ماالوحي على العموم 
املـؤمنني  مشل بالعبادة األمر «: ؛ كما قال أبو حيانكذلك املؤمنني فيشمل اخلطاب 

  .»به؟ ملتبسون هم مبا األمر يصح كيفف، عابدون املؤمنون: يقال ال .والكافرين
ـ  نم باالزدياد رمأَ مهِقِّح يف ألنه «: مثّ أجاب عن هذا السؤال بقوله  فصـح ، ادةالعب

        .واهللا أعلم. )٤(»بالعبادة لُّالكُ مواجهة
 

*    *    * 
 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چ :معنى االس تحیاء ف ي قول ھ تع الى     :مسألة
 :]٢٦: البقرة[چڇ  ڍ  ڍ   ڌ

 

                                                
ــر  )١( ــل: انظ ــامل الترتي ــاف ،)١/٧٢:(مع ــب)١/١٣٢:(والكش ــاتيح الغي ، وروح )٢/٨٧:(، ومف

للسـامع   تطريةً واستدرارا نقل الكالم من أسلوب إىل أسلوب آخر، :االلتفات هو، و)١/١٦٧:(املعاين
الربهـان  : انظر. األسلوب الواحد على مسعهن املالل والضجر بدوام لنشاطه، وصيانة خلاطره م وجتديدا

 ).٣/١٩٧:(يف علوم القرآن للزركشي
 ).٢/٣١:(جامع البيان  )٢(
 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ٣(
 ).١/٣٢١:(البحر احمليط  )٤(



 

 ٢٤٨

 :ينبغي أنْ يؤول؛ ألنّ أصل احلياء يف اللغـة  رجح القرطيب أنّ معىن استحياء اهللا تعاىل
 :؛ حيث قالالقبيح مواقعة نم اخوفً منه واالمتناع يءالش عن النقباضا

 ورجحـه  خيشـى،  ال: فقيـل  ،اآلية هذه يف چچچ :معىن يف لونواملتأَ واختلف...«
 .تستحي :مبعىن ]٣٧: األحزاب[چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ : الترتيل ويف الطربي،

 .يترك ال: غريه وقال
 .ميتنع ال: وقيل

 وهذا القبيح، مواقعة نم اخوفً منه واالمتناع يءالش عن اضاالنقب :االستحياء وأصل
١(»تعاىل اهللا على حالٌم( . 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :اختلف املفسرون يف بيان معىن استحياء اهللا تعاىل؛ على أقوال
١-  م القرطيب-فقال قومهناحلياء نّإ: -م تغير اإلنسان يعتري وانكسار ما خوف نم 
به عابي ذَويألنه تعاىل اهللا على احلياء استحال هذا ثبت وإذا؛ م تغير لْيحـ  ق البند ، 

وارِ هولكنكذلك كان وإذا، األحاديث يف د وجتأويله ب. 
 .)٢(العلم أهل كثرونسب أبو حيان هذا القول أل 

  .)٣(مثراته نم ألا حياء اخلشية ومسيت، خيشى ال :چچ چ چ عىنم: قيلو -٢
ورجـح هـذا    ،)٥(احلياء مثرات نم الترك ألنّ ؛)٤(ال ميتنع وال يترك: معناه: وقيل -٣

 .)٦(املعىن ابن عطية
 .)١(ف، ورجح هذا املعىن ابن كثريكنتسال ي: معناه: وقيل -٤

                                                
 ). ١/٣٦٤:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(      

 ).٢/٣٢:(يب، ومفاتيح الغ)٢/٥٤:(البحر احمليط: انظر  )٢(
 ).٢/٣٣:(املرجع السابق: انظر  )٣(
، )١/١٤٤:(، واحملرر الوجيز)١/٦٢:(، والكشاف)١/١٤٤:(، وحبر العلوم)٢/٦٥:(جامع البيان: انظر  )٤(

 ).١/٣٥٣:(وتفسري القرآن العظيم
  ).٢/٢٤:(البحر احمليط: انظر  )٥(
 ).١/١٤٥:(احملرر الوجيز: انظر)  ٦(



 

 ٢٤٩

 فال ،تعاىل هللا اوصفً يكون أنْ عن منفي يف هذه اآلية االستحياء إنّ: وقال آخرون -٥
يف تأويلٍ إىل حتاجي صحيسـتلزم  الوصـف  نفي بأنّ لذلك لُوالتعلُّ ،اهللا إىل إسناده ة 

 .)٢(ملَّسم غري لٌلُّعت االتصاف صحة
 أنّ روي ألنـه  ؛املقابلـة  سبيل على چچ چ چ :تعاىل قوله يكون أن جيوز: وقيل -٦

 .والعنكبوت بالذباب األمثال يضرب أنْ حممد رب يستحي ما: قالوا ارالكفّ
 لسـان  يف شائع ،به قوبل ما سِنجِ نم يكن مل وإنْ املقابلة سبيل على الشيء جميءو

 .)٣(]٤٠: الشورى[چ  ھ  ھ  ے  ےچ :قوله تعاىل ومنه، العرب
إثبات صفة احلياء هللا تعاىل، على وجـه يليـق جباللـه    : ةوالصحيح يف هذه املسال

تشبيه هلا بصفات أحـد مـن   وعظمته، من غري تكييف، وال متثيل، وال تعطيل، وال 
  :اخللق، وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة، وقد استدلّوا لذلك مبا يلي

 إال احليـاء  لبسي ال فرالع يف ألنه ؛تعاىل إليه احلياء نسبة ةحصبِ رعشت اآليةأنّ  -١
يف هذه اآلية- النفيو، شأنه هو نعم- قَ فيه كالمٍ على لٌداخيالقيـد  ىلإ فريجع ؛د 

ـ  يسـتلزم  الوصـف  نفـي  نّأل ؛أقـلّ  ال إمكانه أو الفعل أصل ثبوت فيفيد صةَح 
 .)٤(صافتاال
 اوصفً يكون أن عن منفي هنا واالستحياء « :وقد اعترض ابن عاشور على هذا بقوله 
 نفـي  بـأنّ  لـذلك  لُوالتعلّ، اهللا إىل إسناده صحة يف تأويل إىل حيتاج فال ؛تعاىل هللا

 .)٥(»مسلّم غري تعللٌ االتصاف صحة تلزميس الوصف
مبا ورد يف السنة من إثبات هـذه الصـفة هللا    -هذا-ويرد على اعتراض ابن عاشور  

 . تعاىل؛ كما سيأيت
 .)٦(تعاىلهذه الصفة هللا  بنسبة فقد صرحت األحاديث -٢

                                                                                              
 ).١/٣٥٣:(العظيم تفسري القرآن: انظر  )١(
 ).٣/٢٤:(التحرير والتنوير: انظر  )٢(
 ).٢/٥٤:(، ومفاتيح الغيب)٢/٢٤:(البحر احمليط: انظر  )٣(
  ).٢/٣١:(روح املعاين: انظر  )٤(
 ).٣/٢٤:(التحرير والتنوير)  ٥(
 ).٢/٣١:(روح املعاين: انظر  )٦(



 

 ٢٥٠

 رفـع  إذا ييِيستح كرمي ييِح اهللا إنّ :((قال rفمن ذلك ماجاء يف احلديث أنّ النيب 
 .)١())ارفْص مهادري أنْ يديه إليه عبدال

 ،األفهـام  هكُرِدت ال آخر نوع فذاك ؛عبده نم تعاىل الرب حياء اوأم «:قال ابن القيم
  .)٢(»اللوج ودوج روبِ مٍركَ حياُء فإنه ،العقول هفُيكَت وال

 يقـول  ال -)٣(منهم هللا واحلمد وأنا- وبعض «:قال اآللوسي عن أصحاب هذا القول
 مـا  على واألحاديث اآليات يف -سبحانه- عنه جاء مما وأمثاله هذا رمي بل ،بالتأويل
  .)٤(»والشهادة الغيب عامل إىل الشاهد يف عما الترتيه بعد هالمع لُويك ،جاءت

الصواب أنه  «:قالعلى من أَولَ هذه الصفة؛ ف -رمحه اهللا- )٥(زوقد رد الشيخ ابن با
ال حاجة للتأويل مطْلَقًا، فإنّ اهللا يوصف باحلياء الذي يليق به، وال يشابه فيه خلقـه،  
كسائر صفاته، وقد ورد وصفُه بذلك يف نصوصٍ كثرية، فوجب إثباته له على الوجه 

ـ . الذي يليق به ة يف مجيع الصفات الواردة يف الكتاب والسنوهذا هو قول أهل الس ةن
  .)٦(»فتنبه واحذر، واهللا أعلم. الصحيحة، وهو طريق أهل النجاة

 إثبـات  :اآلية فوائد نم « :عند تفسري هذه اآلية -رمحه اهللا-وقال الشيخ ابن عثيمني
 .چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ : تعاىل لقوله ؛U هللا احلياء

يقابلها؛ فيما ثبوته على دليل لاحلا هذه يف اهللا عن االستحياء نفي أنَّ: الداللة هجٍْوو 
ـ ح ربكـم  إنّ(( :r النيب قول يف كما السنة، يف صرحياً ذلك جاء وقد  كـرمي  ييِ

 كحياء ليس هللا الثابت واحلياء ؛))ارفْصِ يردمها أن إليه يديه رفع إذا عبده نم يستحيي
                                                

، )٩/٢٠٥:(استجابة دعاء عباده كرم اهللا يف:الدعوات، باب:يف سننه، كتاب أخرجه الترمذي) ١(
رفع اليدين يف :الدعاء، باب:، وابن ماجه يف سننه، كتاب)حديثٌ حسن غريب:(وقال

صحيح سنن ابن : انظر. صحيح: وقال األلباين.  t، عن سلمان الفارسي )٢/١٢٧١:(الدعاء
 ).٢/٣٣١:(ماجه

 ).٢/٢٦١:(مدارج السالكني  )٢(
 .لوسيالكالم هنا لآل)  ٣(       

 ).٢/٣١:(روح املعاين  )٤(
عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن آل باز، عالمة جمدد، وإمام ورع حمقق، سهل الفتوى، لني هو   )٥(

جوانب من : كتاب انظر. هـ١٤٢٠ سنة -رمحه اهللا-تويف  اجلانب، كرمي املعشر، قريب من الناس
 .سرية اإلمام عبد العزيز بن باز

 ).١(الشيخ ابن باز، حاشية رقم بتعليقات  ،)١/٤٦٣:(فتح الباري)  ٦(



 

 ٢٥١

 فتجـده  ومته؛مقا عن ويعجز اإلنسان يدهم ملا انكسار املخلوق حياء ألنّ املخلوق؛
 إذا ونقص ضعف صفة وهو منه؛ يستحيا الذي الشيء يفعل ال أو م،يتكلّ وال ينكسر،

  .)١(»حمله غري يف حصل
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٨٥:(تفسري القرآن الكرمي  )١(



 

 ٢٥٢

 

ھ ل ھ ي ِم ن ق ول      ]٢٦: البقرة[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :قولھ تعالى :مسألة
 :الكافرین؟

 
ن اهللا تعاىل، وليسـت  خرب م چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : تعاىل قوله رجح القرطيب أنّ

 :  ؛ حيث قالچگ  گ  گ   ڳ  ڳچ  :من قول الكافرين، كما قالوا قبل ذلك
 اهللا رادم ما أي ،الكافرين قول نم هو: قيل چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : تعاىل قوله «

 .؟ىده وإىل ضاللة إىل الناس به قرفَي الذي املثل ذا
: فاملعىن ،عنده من هأن باهلدى ونرقي ألم ؛هبشأ وهو ،U اهللا نم خرب هو بل: وقيل

 .)١(»وخيذل قيوفِّ :أي ،اكثري به ويهدي اكثري به اهللا لُّضي :قل
 

 :الدراسة والترجيح
 

 قـول  متـام  نم هو هل چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : تعاىل قوله يف املفسرون اختلف
 :)٢(قولني على ؛؟U اهللا كالم نم أٌبتدم هو مأ چ گ  گ  گ   ڳ  ڳچ :قالوا الذين

؛ اءالفـر  واختـاره ، ؛ فهو مـن قـول الكفـار   هلَبقَ الذي الكالم متام هأن: أحدمها
 بـه  ويهدي، هذا به لُّضي، أحد لُّكُ يعرفه ال مبثل اهللا رادأ ماذا: قالوا همكأن«:فقال
: البقـرة [ چٹ  ۀ ڻ  ڻ  ٹ   چ :اهللا فقـال  اهللا عـن  واخلرب الكالم استؤنف مث ،!هذا؟

٣(»]٢٦(. 
   
 
 

                                                
 ).١/٣٦٧:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٧٥:(زاد املسري: انظر  )٢(
 ).١/٦٥:(معاين القرآن، للفراء  )٣(



 

 ٢٥٣

، )٢(، والبغوي)١(، والطربيومقاتل ،السدي قاله، تعاىل اهللا قول نم بتدأٌم أنه: والثاين
 .)٥(لوسي، واآل)٤(،والشوكاين)٣(وأبو حيان

 فيزيـد ر، والكف النفاق أهلِ نم كثريا يضربه الذي باملثل يضلّ اهللا أنّ: الكالم ومعىن
 اهللا ضربه الذي املثل من يقينا، احق علموه قد مبا لتكذيبهم؛ ضالهلم إىل ضاللةً هؤالء

 چڱ  ڱچ به إياهم اهللا إضالل فذلك ،ذا املثل موافق لما ضرِب لهه وأنّ ،هلم ضربه مبا
ـ  إىل ىده فيزيدهم والتصديق، اإلميان أهل نم كثريا باملثل يعين ـا  داهمهإىل وإميان 

 به، وإقرارهم مثال له اهللا ضربه ما قمواف أنه يقينا احق موهعل قد مبا لتصديقهم إميام،
  .)٦(به هلم اهللا من هداية وذلك

أنّ قولـه  : -وهو ما رجحه القرطيب وغـريه - الذي يترجحهذا القول الثاين هو و
، وليس حكايةً عمـا قالـه   Yمبتدأٌ من قول اهللا  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ :تعاىل

 :لذلك مضمون النصوص التالية من أقوال املفسرين الكفار؛ ويدلّ
ہ  چ :اهللا قـول  نم - املدثر سورة يف وفيما «:-مستدالً هلذا القول-قول الطربي  -١

 ]٣١:املدثر[چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :قولـه  أعين - بتدأٌم كذلك، البقرة ورةس يف هأن نع ئُنبِي ما -

 .)٨(»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك« أنّ وقد علم .)٧(»چں
 .)٨(»ذلك

: -مستبعدا القول األول القائل بأنّ هذه اجلملة من كالم الكفار- قول أيب حيان -٢
، ما لٍثَم برض هو منه يستحيي ال اهللا أنّ ركذُ الذي ألنّ ؛بظاهر ليس الوجه وهذا«

                                                
 ).١/١٨٧:(جامع البيان:انظر  )١(
 ).١/٦٥:(معامل الترتيل: انظر  )٢(
 ).١/٩٦:(ر احمليطالبح :انظر  )٣(
 ).١/١١٧:(فتح القدير :انظر  )٤(
 ).١/١٨٦:(روح املعاين: انظر  )٥(
 ).١/١٩٢:(، وتفسري القرآن العظيم)١/١٨٨:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/١٨٨:(جامع البيان  )٧(
 ).١/٢٩٩:(الترجيح عند املفسرين قواعد: انظر ) ٨(



 

 ٢٥٤

وليسـوا  استهزاء سؤال سألوا إمنا كفروا والذين، فوقها ما أو، بعوضة :كان مثلٍ أي 
 .)١(»چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  املثل هذا بأنّ معترفني

 فـإنّ ، بصحيح هذا وليس «:-بعد حكايته القول األول أيضا-وقال الشوكاين  -٣
 نم بشيء أنفسهم على يعترفون وال، اهلداية نم اشيئً القرآن يف بأنّ ونرقالي الكافرين
 .)٢(»الضاللة

 اهللا كالم نم بعده وما ،الكفار كالم نم چڳ  ڱ  ڱ  چ  يكون أنْوجوز ابن عطية 
 .)٣( چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ ڱ  ڱ  ں  چ :، وهو قولهتعاىل

 غري نم الظاهر عن والًدوع ،التركيب يف اإلباسواستغرب اآللوسي هذا القول وعده 
 .)٤(لدلي
ـ ولَإدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أَ « وهو كما قال اآللوسي؛ ألنّ  ن ى م

 .واهللا أعلم .)٥(» جيب التسليم له اخلروج به عنهما، إالَّ بدليلٍ

 
*    *    * 

                                                
 ).١/٩٦:(البحر احمليط)  ١(
 ).١/١١٧:(فتح القدير)  ٢(
 ).١/١٦٦:(احملرر الوجيز: انظر)  ٣(
 ).١/١٨٦:(روح املعاين: انظر)  ٤(
 ). ١/١٢٥:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر)  ٥(



 

 ٢٥٥

 

 :]٢٧:البقرة[چ...ہ  ہ  ہ   ہچ  :ما العھد المذكور في قولھ تعالى:مسألة
 

ـ لْخ إىل تعاىل اهللا ةُوصي هو: املراد بالعهد يف هذه اآلية رجح القرطيب أنّ قـ وأَ ،ه مهر 
به أمرهم مبا اهمإي طاعته، نم يهو اهمإي اهم اعم عنه كُ يف معصيته نمبِتعلـى  ه 
 :؛ حيث قالهلسر ةنِسلْأَ
 :العهد هذا تعيني يف الناس واختلف « 
 .ظهره نم استخرجهم حني آدم ينب على اهللا أخذه الذي هو: فقيل 

 إياهم ويه طاعته، نم به أمرهم مبا إياهم وأمره ،هقلْخ إىل تعاىل اهللا ةُيوص هو: وقيل
 .به العمل ترك :ذلك ونقضهم ،هلسر ةنِسلْأَ على هبِتكُ يف معصيته نم عنه اهم عما

 مبرتلـة  هو الصنعة وسائر واألرض تبالسموا تهوحداني على ةلَّاألد بصن بل: وقيل
 .ذلك يف النظر ترك ونقضهم العهد،

، أمـره  يكتموا وال r حممد ةنبو وانيبي أنْ الكتاب يوتأُ نم إىل هدهِع ما هو: وقيل
 .الكتاب أهل يف هذا على فاآلية
ـ  أال بعهمات ومن نييالنب على أخذه ما U عهده(: الزجاج إسحاق أبو قال  ارويكفُ

بالنيب r. ُۓ  ڭ  چ: تعاىل قوله إىل ]٨١: عمران آل[چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ : ذلك ودليل

 .)١()عهدي :أي ،]٨١: عمران آل[چ ڭ  ڭ
 والقـول  أقوال، مخسة فهذه .الكفار يف هاأن على لُّيد بعد وما قبل ما روظاه: قلت
 .)٢(»جيمعها الثاين

 
 :الدراسة والترجيح

 
عيِتالعهد املذكو نيدت أقوالُر يف هذه اآلية تعد وذهبوا فيه مذاهبرين فيهاملفس ،:  

                                                
 )١/١٠٥:(معاين القرآن)  ١(
 ).١/٣٧٠:(ألحكام القرآن اجلامع)  ٢(



 

 ٢٥٦

١- حـني  علـيهم  أخذه الذي العهد هو تعاىل اهللا ذكره الذي العهد إنّ :فقال قوم 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  :قوله يف وصف الذي آدم بِلْص نم أخرجهم

 ،)١(حيان بن مقاتل عنا القول هذ وروي. ]١٧٢:األعراف[چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ
٥(، والشوكاين)٤(،واختاره البغوي)٣(اه الطربيحكو ،)٢(اجوالزج(. 

 ينالد إقامة نم ةمر غري إسرائيل بين على اهللا أخذه الذي العهد هإن :وقال آخرون -٢
 .هلِّكُ ينبالد يؤمنوا وأنْ ،بعضٍ ماءد مهبعض كيسف وأال ،الرسل وتأييد

ونحه الطربي، )٦(حيان بن مقاتلهذا القول عن  لَقوابن عاشور ، والسمرقندي،ورج 
 .-كما سيأيت–

 اآليات هذه إنّ: قال نم قولُ ذلك يف بالصواب عندي األقوال وأوىل «:الطربيقال 
 ومـا  ،r اهللا رسـول  مهاجر ظَهراني بني كانوا الذين اليهود أحبار كفّار يف نزلت
      .)٧(»...إسرائيل، بين ابقاي من منها قرب

 نقـض  يكـون  فكيف تعاىل؟ باهللا ينرقم كانوا واليهود هذا جيوز كيف: قيل فإن «
 مل ألم ؛باهللا أشركوا فقد r مبحمد واقُدصي مل إذا إم: له قيل ون؟رقم وهم العهد

يصالقرآن بأنّ قواد اهللا عند نم ،بـاهللا  أشـرك  فقد رالبش قول القرآن أنّ زعم نوم 
      .)٨(»للعهد اضناق وصار، تعاىل

 اهللا أخـذه  الذي العهد هو بالعهد راداملُ أنّ -نديع- والصحيح «: عاشور ابنوقال 
 دمـاء  بعضهم يسفك وأال سلالر وتأييد ينالد إقامة نم -ةرم غري- إسرائيل بين على

 يف اهاإي مهِضقْون تعاىل اهللا بعهود القرآنُ مهركَّذَ وقد، هلِّكُ ينبالد نوايؤم وأنْ ،بعض
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ :وقولـه  ،]٤٠:البقرة[چڃ  ڃ  ڃ  چچ :تعاىل قوله ذلك نم ؛آية ما غري

                                                
 ).١/٢٤٣:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ١(
 ).١/٦٥:(زاد املسري: انظر)  ٢(
 ).١/١٨٩:(جامع البيان:انظر)  ٣(
 ).١/٧٨:(معامل الترتيل: انظر)  ٤(
  ).١/١٧٦:(فتح القدير: انظر ) ٥(
 ).١/٢٤٣:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٦(
 ).١/١٨٩:(جامع البيان)  ٧(
 ).١/٧٢:(حبر العلوم)  ٨(



 

 ٢٥٧

چ  :وقوله ،اخل ]١٣-١٢:املائدة[چۀ   ہ  ہ  ہچ :قوله إىل    چڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇ

 .)١(»...]٧١-٧٠: املائدة[چٻ  پچ  :قوله إىلچ                          
مجيع مـا   يعميف هذه اآلية  تعاىل اهللا ذكره الذي العهد إنّ: وقال بعض املفسرين -٣

أَمر اهللا تعاىل به، ومجيع ما ى عنه، ومن نقض هذا العهد من مجيع املكلّفني؛ فإنـه  
يتناوله هذا الذم. 

 . وأبو حيان، وابن كثري، واآللوسيابن عطية، : وقد رجح هذا القول قوم، منهم
 .)٢(»الكفار مجيع يف أنه وبعد قبل ما وظاهر... «:قال ابن عطية

سبب اختالف األقوال يف  وحكى أبو حيان يف تعيني هذا العهد تسعة أقوال، مث ذكر
ـ  يف العموم على يدل ما منها التسعة األقوال وهذه...«:؛ فقالتعيني هذا العهد  لِّكُ

خاطَاملُ أنّ على يدلُّ ما ومنها، دللعه ضٍناقب االختالف وهذا، خمصوصون قوم مبين 
 عهد نقض نم لُّفكُ ؛الظاهر هو والعموم، الرتول سبب يف وقع الذي االختالف على
 .)٣(»الذم هذا تناوله كتايب أو مشرك أو ومنافق وكافر مسلم نم اهللا
 .)٤(كالما حنو ذلكلوسي اآل ذكرو 
. والنفاق والشرك الكفر أهل مجيع اآلية ذه عىن بل: آخرون وقال «:ثريقال ابن كو

 وعهـده  ربوبيته، على الدالة األدلة من هلم وضع ما: توحيده يف مجيعهم إىل وعهده
ـ أَ ردقْي ال اليت املعجزات نم لرسله به احتج ما ويه أمره يف إليهم حـ  د النـاس  نم 
 .)٥(»نسح وهو ،...صدقهم على هلم الشاهدة مبثلها يأيت أن غريهم

 -بأنّ هذه اآليات نزلت يف أحبار اليهود-واإلمام الطربي وإنْ كان قد اختار القول 
 :إال أنه بين أنها تعم كُلَّ من تنطبق عليه هذه الصفات؛ حيث قال

» اآليات هذه أنّ غري -فيهم كانت وإنْ -نديع ،نزلت هفإن ا معين ُلّك كان نم 
 خاصـةً،  املنافقني صفة منها وافق مبا ومعين الضالل، نم عليه كانوا ما لِثْم على
 يف نظريا هلم كان من مجيع اليهود، أحبار اركفّ صفة منها وافق ومبا ؛املنافقني مجيع

                                                
 ).١/٢٢:(التحرير والتنوير  )١(
 ).١/١٣٢:(احملرر الوجيز  )٢(
 ).١/١٨٤:(يطالبحر احمل  )٣(
 ).١/١٠٥:(روح املعاين: انظر  )٤(
 ).١/١٩٠:(تفسري القرآن العظيم  )٥(



 

 ٢٥٨

 اإلقـرار  مـن  إليهم اهللا عهد ما التاركون هم اهللا، عهد ينقضون فالذين ... كفرهم
 ومبـا  به، علمهم بعد ذلك بيان الكامتون للناس، هتوبن وتبيني به، جاء اومب r مبحمد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       چ  :ذكره جل اهللا قال كما ذلك، يف عليهم اهللا أخذَ قد

 العهـد  نقضهم هو ظهورهم، وراء ذلك ونبذُهم ،]١٨٧: عمران آل[چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
- اخلطـاب  أنّ غري ،...به العمل وتركُهم وصفناه، الذي التوراة يف إليهم عهد الذي
 نم هلم اهللا أوجب وفيما أحكامهم، يف فداخلٌ -الفريقني نم تفْوص نمل كان وإنْ

ـ  ومنهاجهم سبيلهم على كان نم كلّ والتوبيخ، والذم الوعيد اخللـق  مجيـع  نم 
   .)١(»والنهي باألمر نيبِخاطَاملُ مِماُأل وأصناف

ـ  -كما تقدم–ذا القول بالعموم هو الذي رجحه القرطيب وه القـول الـذي    ووه
جيب محـل نصـوص    «ومبا قُرر أنه استدالل،  هوجن أَ، مبا ذكر املفسرون ميترجح

 .واهللا أعلم .)٢(»الوحي على العموم ما مل يرد نص بالتخصيص
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٩١:(جامع البيان)  ١(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر ) ٢(



 

 ٢٥٩

 

ھ  چ :ف ي قول ھ تع الى   ما الش يء ال ذي أم ر اهللا ب ھ أن یوص ل      :مسألة
 :]٢٧: البقرة[ چ...ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 

 
 أمر ما كل يعم چے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ :املراد بقوله تعاىل رجح القرطيب أنّ

 :؛ حيث قاليوصل أنْ به تعاىل اهللا
  له؟صوبِ رمأَ الذي يءالش ما واختلف « 

 .األرحام ةُلَص: فقيل
 .يعملوا ومل قالوا بأن بينهما فقطعوا بالعمل، قولال يوصل أن رمأَ: وقيل
 وتكـذيب  بعضـهم  بتصـديق  وهعطَقَفَ أنبيائه، جبميع التصديق يوصل أن رمأَ: وقيل

 .بعضهم
 فهـي ، حدوده ظفْوح شرائعه وإقامة ،األرض يف وعبادته اهللا يند إىل اإلشارة: وقيل
اجلمهور، قول هذا .يوصل أنْ به تعاىل اهللا أمر ما كل يف ةعام والرـ  جـزء  مح نم 
 .)١(»هذا

 
 :الدراسة والترجيح

 
 مـن أنّ املـراد بالـذي أمـر اهللا بـه أن     -الذي رجحـه القـرطيب    هذا القول

 موصل يع٢(قال بـه مجهـور أهـل العلـم     -يوصل أن به تعاىل اهللا أمر ما كل ي( ، 
ــة  ــن عطيـ ــه ابـ ــان)٣(ورجحـ ــو حيـ ــوكاين)٤(، وأبـ  ،)٥(، والشـ

                                                
 ).٣٧٢-١/٣٧١:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/١٧٩:(وفتح القدير) ١/١١٣:(احملرر الوجيز: انظر  )٢(
 .املرجع السابق :انظر  )٣(
 ).١/١١٧:(البحر احمليط: انظر  )٤(
 ).١/١٧٩:(فتح القدير: انظر  )٥(



 

 ٢٦٠

واستدلُّوا لذلك بأنّ اآلية جاءت بلفظ .  )٣(، وابن عثيمني)٢(، والسعدي)١(يلوسواآل 
 .  العموم؛ فيشمل كل ما أمر اهللا به

 ؛حمِالـر  ةُلَهو ص چے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ   املراد بالذي إنّ وقال بعض العلماء
، )٧(، واختـاره الطـربي  )٦(والسدي ،)٥(، وقتادة)٤(وحكي هذا القول عن ابن عباس

    .)٩(والشنقيطي، )٨(والزخمشري
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  :واستدلّ أصحاب هذا القول بآية أخرى، وهي قوله تعاىل

 .)١٠(]٢٢: حممد[ چڌ  ڌ  ڎ  ڎ
، r مبحمداملراد بالذي أمر اهللا به أن يوصل هو اإلميان  يف اآلية أنّ وهناك قولٌ ثالثٌ

 .)١١(وجبميع الرسل عليهم الصالة والسالم
 وجبميـع  ،r مبحمد اإلميان يعين چڭ  ڭ    ھ  ے  ے     ۓ  ۓچ  «: لبغويا قال

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ املؤمنون وقال ، ]١٥٠: النساء[چچڇڇڇچ:قالوا ألم ؛السالم عليهم الرسل

 .)١٢(»]٢٨٥: البقرة[چ  ھ
 أنّ: ذلك بعضهم لتأو وقد «: هذا القول؛ حيث قال -من قبل - واستحسن الطربي

 بعموم ذلك على واستشهد ،وأرحامهم به واملؤمنني r اهللا رسول بقطعهم همذم اهللا
 .بعض دون هوصلَ اهللا أمر ما بعض ا معين هأن على داللة ال وأنَّ اآلية، ظاهر

                                                
 ).١/١١٩:(روح املعاين: انظر  )١(
 ).١/٨٣:(تيسري الكرمي الرمحن: انظر  )٢(
 ).١/١٠٢:(تفسري القرآن الكرمي: انظر  )٣(
 ).١/٩٩:(، وزاد املسري)١/٥٢:(حبر العلوم :انظر  )٤(
 ).١/٩٩:(، وزاد املسري)١/١٢٥:(البيان جامع: انظر  )٥(
 ).١/٩٩:(زاد املسري: انظر  )٦(
 ).١/١٢٥:(جامع البيان: انظر  )٧(
 ).١/١١١:(الكشاف: انظر  )٨(
 ).١/١٥٧(أضواء البيان: انظر  )٩(
 ).١/١٥٧(، و أضواء البيان)١/١٢٥:(جامع البيان: انظر  )١٠(
، والتحرير )١/٨٩:(معامل الترتيل:، وانظر)١/١١٠:(قاله مقاتل؛ كما يف تفسري ابن أيب حامت )١١(

 ).٢/٥٢:(والتنوير
 ). ١/٨٩:(معامل الترتيل  )١٢(



 

 ٢٦١

 .)١(»...الصواب من بعيد غري اآلية تأويل من مذهب وهذا: جعفر أبو قال
 أمر ما كل يعم أمر اهللا به أن يوصل أنّ الذي: والذي يبدو رجحانه هو القول األول

؛ وذلك للعموم الذي فيه، وال دليل يقطع بتخصيصـه بشـيٍء   يوصل أن به تعاىل اهللا
جيب  « دون غريه، ومجيع األقوال اليت ذُكرت تدخل يف هذا العموم، ومن املعلوم أنه

   .)٢(»بالتخصيص مل يرد نصما محل نصوص الوحي على العموم 
 علـى  اللفـظ  لَمح هفي ألنّ ؛هجواَأل هو وهذا «:حيان مرجحا هذا القولقال أبو   
ملُدوله ٣(»اخلصوص على واضح دليل وال، العموم نم(. 
 كثرية، أشياء فيه يدخل وهذا چھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ « :السعدي وقال 

 رسوله وبني بيننا وما بعبوديته، ياموالق به باإلميان وبينه بيننا ما لَصن أن نارمأَ اهللا فإنّ
 واألقـارب  الوالـدين  وبـني  بيننـا  وما حبقوقه، والقيام وتعزيره وحمبته به باإلميان

  .)٤(»هالَصن أنْ اهللا أمر اليت احلقوق بتلك بالقيام اخللق وسائر؛ واألصحاب
لٍ واحـد  أما ختصيص بعضهم أنّ املراد بذلك هو الرحم أو غريه فإنّ فيه إعماالً لقو

ن معانفقط مما اشتملت عليه اآلية م. 
  :-الـرحم : مضعفًا القول بأنّ املراد بالذي أمر اهللا بـه أن يوصـل  -قال اآللوسي 

» هذا أنَّ الظاهر بأنّ ... بعضهم حورج ؛للفاسقني توصيف يضـيعون  همبأن  حـق 
 هخلق وحق هعهد نقضِب هحقِّ وتضييع ،سبحانه احلق حق بتضييعِ وصفهم بعد اخللق

  .واهللا أعلموذا يتبين رجحان القول األول،  .)٥(»بالقوي وليس ،أرحامهم بتقطيع
*    *    * 

                                                
 ).١/١٢٥:(جامع البيان  )١(
 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ٢(
 ).١/١٧٦:(البحر احمليط: انظر  )٣(
 ).١/٩٨:(تسري الكرمي الرمحن  )٤(
 ).١/١٣٢:(روح املعاين  )٥(



 

 ٢٦٢

 

                   چ  :ف      ي قول      ھ تع      الى چ چمعن      ى :مس      ألة
 :]٢٩: البقرة[چ... 

 
عند تفسريه هلذه اآلية ملعىن قول اهللا  القرطيبض تعرY:  چ     چ  اللِ واسـتد

  ذكر خالف العلماء يف ذلك مرجحامث ،األصل يف األشياء اإلباحة على أنّ العلماء ا
 لالعتبـار؛  هذه اآليـة  ركَاهللا تعاىل إمنا ذَ وأنّ ،ال دليل فيها على هذه املسألة اآلية أنّ

بعـد   عادةإلا على درةُالقُ نهم دعبت ال ،لقاخلو ءحيااإل على رقد الذيأنّ  للداللة على
 :املوت؛ حيث قال

 .مكُلجأَ نم أي چ     چ : كيسان ابن وقال « 
 .لكم فهو ،عليكم به معنم األرض يف ما مجيع أنّ املعىن: وقيل
 .واالعتبار التوحيد على دليل إنه: وقيل
 ...نهبين ما على الصحيح هو وهذا: قلت
 ؛مثلـها  كان وما اآلية ذه اإلباحة ا عينتف اليت األشياء أصل إنّ قال نم استدلّ... 

 حىت  ،اآلية ]١٣: اجلاثية[چ                                    چ  :كقوله
    چ :تعـاىل  قولـه  معىن يف لصحيحا «:-إىل أن قال- »...احلظر على الدليل يقوم

 .االعتبار چ                
بعده وما قبله ما عليه لُُّيد نم نال بِصعإىل واالسـتواء  واخللـق  واإلماتة اإلحياء: رب 

 ض،رواأل السموات وخلق وخلقكم إحيائكم على ردقَ الذي :أي ها،تيوِسوت السماء
 .)١(»...اإلعادة على ةُردالقُ هنم تبعد ال
 

  :الدراسة والترجيح
و اختيـار  ه -االعتبار چ     چ : من أنّ املراد من قوله تعاىل-ما رجحه القرطيب 

 .)١(، وابن العريب)٢(عطيةابن 
                                                

 ).٣٧٨-١/٣٧٦:(ألحكام القرآن اجلامع)  ١(
 ).١/٢٢٢:(احملرر الوجيز: انظر  )٢(



 

 ٢٦٣

ـ  بعده وما قبله ما ذلك على لُّويد لالعتبار، معناه: چ   چ و «:ابن عطية قال نم 
نبِص الع٢(»وتسويتها السماء إىل واالستواء واخللق، واإلماتة، اإلحياء،: رِب( .  

 چ                          چ  :قوله تـعاىل نّأفك ...«:وقال ابن العريب
ما يف مجيع  ، وأنّرة املهيئة هلا للمنفعة واملصلحةللتنبيه على القد ؛اجلملة باجلملة مقابلةَ

به، وليس يف اإلخبـار   لٌعنه متفض ينِ؛ والبارئ تعاىل غَاألرض إمنا هو حلاجة اخللق
   . )٣(»...هذه اجلملة ما يقتضي حكم اإلباحةذه العبارة عن 

 .)٤(مر لكخس: چ     چ  :تادة أنّ معىنعن ق الطربيوذكر 
جلكـم  أل خلق: أي ؛واالنتفاع للتعليل :چ  چ يف الالمأنّ  واختار عامة املفسرين

، )٥(، وبـه قـال الطـربي   لالعتبـار  وبعضه لالنتفاع، فبعضه األرض، يف ما مجيع
، )١٠(، والبيضـاوي )٩(، والـرازي )٨(، والزخمشـري )٧(، وابـن اجلـوزي  )٦(البغوي
 .)١٤(، وابن عثيمني)١٣(، والسعدي)١٢(، وابن عاشور)١١(وسيلواآل

 األرض ألنّ ؛مجيعا األرض يف ما هلم خلق هأن كرهذ جلّ فأخربهم ...«:قال الطربي 
آدم لبين فيها ما ومجيع منافع، يف اأم م، وحدانية على فدليلٌ :ينالدر الدنيا يف اوأم: 

                                                                                              
 ).١/١٩٣:(أحكام القرآن: انظر  )١(
 ).١/٣٢١:(احملرر الوجيز  )٢(
 ).١/١٦٧:(أحكام القرآن: انظر  )٣(
 ).١/٣٥٣:(جامع البيان: انظر  )٤(
 .املرجع السابق: انظر  )٥(
 .)١/١٣٢:(معامل الترتيل: انظر  )٦(
 ).١/٣٢١:(زاد املسري: انظر  )٧(
 ).١/١٧٧:(الكشاف: انظر  )٨(
 ).١/٣٢١:(مفاتيح الغيب: انظر  )٩(
 )١/١١١:(أنوار الترتيل: انظر  )١٠(
 ).١/٣٣١:(روح املعاين :انظر  )١١(
 ).٢/٥١:(التحرير والتنوير: انظر  )١٢(
  ).١/١٦٣:(تيسري الكرمي الرمحن: انظر  )١٣(
 ).١/١١٠:(آن الكرميتفسري القر: انظر  )١٤(



 

 ٢٦٤

قال فلذلك؛ رائضهف وأداء طاعته إىل هلم وبالغ فمعاش لَّج چ  :كرهذ          

 . )١(»چ           
 الدنيوي االنتفاع اأم ،ودينكم دنياكم يف به والنتفاعكم كمألجل...«:وقال الزخمشري

 الصانع على ةالَّالد عِنالص عجائب نم فيه وما فيه فالنظر الديين االنتفاع وأما، فظاهر
 أسـباب  على الشتماله وعقاا، وبثواا باآلخرة التذكري نم فيه وما احلكيم، القادر

 واملنـاظر  واملراكـب  واملناكح والفواكه واملشارب املطاعم فنون نم ؛واللذة سناُأل
 والصـواعق  كالنريان املكاره أنواع نم ةقَّواملش الوحشة أسباب وعلى ة،البهي احلسنة

   . )٢(»فواملخاو والغموم والسموم واألحناش والسباع
 ما جلكم مجيعأل خلق: أي ؛واالنتفاع للتعليل :چ  چ يف الالموهو أنّ –وهذا القول 

؛ ألنه يشمل القولني، الذي يترجحهو  -لالعتبار وبعضه لالنتفاع، فبعضه األرض، يف
خالف ما ، وهو أوىل بتفسري اآلية ول الذي تعمل معه األقوال مجيعاالقمن املقرر أنّ و

 .، واهللا أعلمقرطيبرجحه ال
 

                                   *    *    *

                                                
 ).١/٣٥٣:(جامع البيان)  ١(
 ).١/١٧٧:(الكشاف)  ٢(



 

 ٢٦٥

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :ف    ي قول    ھ تع    الى    چپچ: معن    ى : مس    ألة
 :]٣٠: البقرة[چ...پ
 

، وحكـى  uآدم  رجح القرطيب أنّ املراد باخلليفة املذكور يف هذه اآلية هـو 
 :اإلمجاع على ذلك؛ حيث قال

آدم : -ومجيع أهل التأويل عباسيف قول ابن مسعود وابن -يفة هنا واملعين باخلل «
u       ل رسـولٍ إىلـه أووهو خليفـة اهللا يف إمضـاء أحكامـه وأوامـره؛ ألن ،

 .)١(»...األرض
 

 :الدراسة والترجيح
 

، وبه قال )٢(وابن عباسنقل عن ابن مسعود   uالقول بأنّ املراد باخلليفة هو آدم 
، وابـن  )٧(لوسـي ، واآل)٦(، والشـوكاين )٥(، وابن عـادل )٤(يز، وابن ج)٣(البغوي
 .)٨(عاشور

 :ة منهاواستدلّ هلذا القول بأدلّ

                                                
 ).٣٩٥-١/٣٩٤:(اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 ).١/٢٢١:(البحر احمليط: انظر  )٢(
 ).١/١٠٧:(معامل الترتيل: انظر  )٣(
 ).١/٩٧:(التسهيل يف علوم الترتيل: انظر  )٤(
 ).١/١٨٢:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر  )٥(
 ).١/٣٣٧:(فتح القدير: انظر  )٦(
 ).١/١٩٢:(روح املعاين: انظر  )٧(
 ).٢/٦١:(التحرير والتنوير: انظر  )٨(



 

 ٢٦٦

 إمجاع املفسرين على أنَّ -أيضا- حكى الواحدي فقد على ذلك؛ اإلمجاعنقْلُ  -١
إىل  ألنه أول رسولٍ ؛فهو خليفة اهللا يف إمضاء أحكامه وأوامره ،املراد باخلليفة آدم

 .)١(رضاأل
فدلّ على أنّ املراد به  ، )خلفاء:خالئف، أو:(ومل يقل    چپچ : إفراد قوله تعاىل -٢

 .)٢(uآدم  واحد وهو
٣- السياق يف اخلرب عنه، ياق؛ إذ إنّ املتبادر من سياق اآلية أنّ آدم هو اخلليفة، فالس

 .ومل تذكر ذريته
 .خيلف بعضهم بعضا: ذُرية آدم، مبعىن :املراد باخلليفة عن احلسن البصري أنّ وحكي

دمبا يلي هلذا القول لَّواست: 
             چ  :قوله تعاىل يراد به اجلمع بدليل  چپچ  أنّ إفراد كلمة -١

 اسم اخلليفة، وكذلك ف)٣( ]٣٩:فاطر[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :، وقوله]١٦٥:األنعام[چ 
 .)٤(واألنثى رِكَللذَّ يصلح كما واجلمع للواحد يصلح

اهللا قد وحيث إنّ  ]٣٠:البقرة[ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :املالئكة قالت لرا أنّ -٢ 
ن ه مإنّ املراد غري: وسفْك الدماء، فلم يبق إال أن يقالبرأ آدم من اإلفساد يف األرض 

 ذريتهوأم اخلليفة الذي يسفك الدماء، ويفسد يف األرض غري  آدم،  يته؛ فثبت أنّرذُ
 .)٥(الذين فعلوا ذلك

قولَ احلسن، ورد على القرطيب دعواه اإلمجاع،  -رمحه اهللا-وقد اختار ابن كثري 
أي قوما خيلُف : چٻ  پ  پ  پ  پچ  «:وعلّل لترجيحه واختياره قولَ احلسن، فقال

            چ : بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، وجيالً بعد جيلٍ؛ كما قال تعاىل

      ی  ی  ی  ی     چ : ، وقال]٦٢: النمل[ چ ۋ  ۅ  ۅچ: ، وقال]١٦٥: األنعام[چ 

                                                
 ). ١/١١٣:(الوسيط: انظر ) ١(
 ).١/١٩٢:(، وروح املعاين)١/٣٣٧:(، وفتح القدير)١/٩٧:(التسهيل يف علوم الترتيل: انظر  )٢(

 .  )١/٨٧:(يان، وأضواء الب)١/٢٢١:(البحر احمليط:انظر ) ٣(
 ).١/٢٨٢:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(

 ).  ١/٤٨١: (جامع البيان: انظر)  ٥(



 

 ٢٦٧

، وليس املراد هاهنا باخلليفة ...)١(]٥٩: مرمي[چھ ہ  ہ  ہ  چ: ، وقال]٦٠: الزخرف[ چ   
فقط كما يقوله طائفةٌ من املفسرين، وعزاه القرطيب إىل ابن عباس وابن  u آدم

ل؛ بل يف ذلك نظر، بل اخلالف يف ذلك كثري، حكاه مسعود ومجيع أهل التأوي
لو كان كذلك ملا حسن  ؛ إذْوالظاهر أنه مل يرد آدم عينا يف تفسريه وغريه، )٢(رازيال

، فإنهم أرادوا أنّ من هذا اجلنس من يفعل چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ: ملالئكةقول ا
 .)٣(»وه من الطبيعة البشريةذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص، أو مبا فهم

 اهذه املقالة، ومتأولو اوأغفل قائلو« :قال اإلمام الطربيمبا  يجاب عنهوهذا القول 
ٻ پ  پ  پ  چ  :إذ قال هلا را- املالئكة  وذلك أنّ ،اآلية هذا التأويل سبيلَ التأويل

 : أرضه، بل قالتإىل خليفته يف ف اإلفساد وسفك الدماء يف جوابِها ربهاضِمل ت-چپ
يكون ربها أعلَمها أنه يكون خلليفته ذلك  ر أنْوغري منكَ ، چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

د فيها فِسن ييا ربنا أجتعل فيها م: ذريةٌ يكون منهم اإلفساد وسفك الدماء، فقالت
ويسفك الدماء؛ كما قال  ابن مسعود وابن عباس، ومن أهل ن حكينا ذلك عنه م

 .)٤(»لالتأوي
، ويستأنس u آدم القرطيب، وغريه من أنّ املراد باخلليفة هو مارجحه يترجحوذا 

، ومل u آدمبأنّ سياق اآليات يف احلديث عن : -إضافةً إىل ما تقدم-هلذا القول 
القول الذي تؤيده  « أنّ: يجرِِ لذريته ذِكر، ومن املقرر يف قواعد الترجيح يف التفسري

 .واهللا أعلم .)٥(» السياق مرجح على ما خالفهقرائن يف
 

*    *    * 

                                                
 .)١/٢٨٢:(مفاتيح الغيب ) ١(
 .املرجع السابق: انظر)  ٢(
 ).١/٦٩(:تفسري القرآن العظيم ) ٣(
 ).١/٨٧:(أضواء البيان:-أيضا-وانظر ).١/٤٨١: (جامع البيان)  ٤(
 ).  ١/٢٩٩:(د املفسرينقواعد الترجيح عن :انظر)  ٥(



 

 ٢٦٨

 

ٿ   چ: -حكای ًة لق ول المالئك ة   –معنى التسبیح في قولھ تعالى : مسألة
 :]٣٠: البقرة[چٿ  ٿ

 
ٿ   ٿ  چ :رجح القرطيب أنّ معىن تسبيح املالئكة الذي ذكره تعاىل يف حكاية قـوهلم 

  :؛ حيث قالسبحان اهللا: بقوهلم ، وهو الترتيهة، هو على عرف التسبيح يف اللغچٿ
: عبـاس  وابـن  مسـعود  ابن فقال املالئكة، تسبيح يف التأويل أهل واختلف: مسألة «

 :أي ]١٤٣: الصـافات [ چڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  چ  :تعـاىل  اهللا قول ومنه ،)١(صالم تسبيحهم
 ...كر،بالذِّ الصوت رفع مهتسبيح: وقيل .نيلِّصاملُ
 أبو رواه ملا ؛الصحيح وهو اللغة، يف هفرع على اهللا، سبحان: تسبيحهم: قتادة لوقا 
اهللا رسول أنّ ذر r سلَئ :أو ملالئكتـه  اهللا اصـطفى  مـا ((:قال أفضل؟ الكالم أي 

   .)٣(».)٢())وحبمده اهللا سبحان ،لعباده
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :ح املالئكة، ومن تلك األقوالتعددت أقوال املفسرين يف بيان معىن تسبي
 قالـه  )سـبحان اهللا (قول: التسبيح يف اللغة، ومنه فعلى عر ،الترتيه :أنّ معناه -١

 .)٤(قتادة
 .)٥(األنباري ابن قاله، لوالتذلُّ اخلضوع: أنّ معناه -٢
 .)١(، والسدي)٦(،عباس وابن ،مسعود ابن قاله، الصالة :أنّ معناه -٣

                                                
 ).١/٥٠٤:(أخرجه الطربي يف تفسريه)  ١(
 ).٨٣(تقدم خترجيه ص  )٢(
 ).١/٤١٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
، والبحر )١/٤١٣:(، واجلامع ألحكام القرآن)١/١٣٦:(، وزاد املسري)١/٩٤:(تفسري ابن أيب حامت :انظر )٤(

 ).٢/٧٩:(، وتفسري القرآن العظيم)١/٢٧٢:(احمليط
 ).١/٢٧٢:(، والبحر احمليط)١/١١٣: (زاد املسري: انظر  )٥(
، )١/٢٧٢:(، والبحر احمليط)١/١١٣:(، وزاد املسري)١/٥٠٤:(جامع البيان: انظر نسبة هذين القولني يف  )٦(



 

 ٢٦٩

 .)٢(جماهد قاله، كمظِّعن وحنن أي، ظيمالتع :أنّ معناه -٤
 :أنّ معناه :وهو قول قتادة–يف معىن تسبيح املالئكة هو القول األول  والذي يترجح

، وهو القـول الـذي   -)سبحان اهللا(قول: على عرف التسبيح يف اللغة، ومنه ،الترتيه
 . رجحه القرطيب

 :ويرجح هذا القول مايلي
 يف تكرر قد «:ملعىن التسبيح على أصله يف اللغة؛ كما قال ابن األثري أنّ فيه حمالً -١

 الترتيـه : التسـبِيح  وأصـلُ  ،اللَّفظة تصرف اختالف على )التسبيح( ذكر احلديث
 :يقـال . اتسـاعا  منه تقْرب مواضع يف استعمل مث ،النقاَئص من والتربئة والتقديس

 .)٣(»اللّه تنزيه: اللّه سبحان فمعىن اوسبحان احتسبي أسبحه سبحته
القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولَى بتفسـري   « ومن املتأكَّد أنّ 

  .)٤(».اآلية
٢-   احلديث يف بيان معىن هذا التسبيح؛كما يف حـديث أيب ذر أنه قد صحt -

إذا ثبت احلديث وكان «أنه : رة يف الترجيحمن القواعد املقرو، -الذي ذكره القرطيب
 .)٥(»يف معىن أحد األقوال فهو مرجح له على ماخالفه

 
*    *    * 

                                                                                              
 ).٢/٧٩:(، وتفسري القرآن العظيم)١/٢٧٢:(احمليط

 ).١/٩٤:(تفسري ابن أيب حامت: انظر  )١(
 ).٢/٧٩:(وتفسري القرآن العظيم، )١/٢٧٢:(البحر احمليط: انظر  )٢(
 ).٢/٤٣٣:(يف غريب احلديث واألثرالنهاية )  ٣(
 ).٢/٥١٢:(قواعد الترجيح عند املفسرين)  ٤(
 ).١/٢٠٦:(ملرجع السابقا )٥(



 

 ٢٧٠

 

 :]٣٠: البقرة[ چٹ  ٹچ : معنى التقدیس في قولھ تعالى: مسألة
: -ذاكرا قـولَهم لـه   -رجح القرطيب أنّ من معاين قول املالئكة؛ كما قال اهللا تعاىل 

 : ونصلِّي لك؛ حيث قال يف تفسري هذه اآلية: أي چٹ  ٹچ
 مما بك يليق ال اعم ككرذ رهطَون كدجمون كمظِّعن :أي چ ٹ  ٹچ  :تعاىل قوله «

 .وغريمها صاحل وأبو جماهد هقال امللحدون، إليه نسبك
 .مرضاتك ابتغاء لك أنفسنا رنطه املعىن: وغريه الضحاك وقال

 .نصلي :معناهچ ٹ  ٹچ :قتادة منهم قوم وقال 
 .)١(ضعيف وهذا: عطية ابن قال   .الصالة: والتقديس

 وكان والتسبيح، والتقديس التعظيم على تشتمل الصالة فإنّ ،حيحص معناه بل: قلت
ـ ((: وسـجوده  ركوعـه  يف يقول r اهللا رسول سبـ  وح  املالئكـة  بر وسدقُ
دللعب هرةٌطُ فالصالة....)٢().)وحوالر يواملصلِّ الذنوب، نم يدأكمـل  علـى  هالُخ 

 .)٣(»أعلم واهللا ،األعمال أفضل لكوا ؛األحوال
 :الدراسة والترجيح

التسـبيح   أنّ فَذَكَر بعضـهم       چٹ  ٹچ اختلفت أقوال املفسرين يف بيان معىن 
 من اهللا تبعيد: وهو، واحد ، وجزم بعضهم أنّ معنامها)٤(والتقديس متقاربان يف املعىن

 .)٥(السوء
 :-متعقِّبا القول بأنّ معنامها واحـد -أنّ كُالً منهما مبعنى؛ قال الشوكاين : والصحيح

 .)٦(»سبحانه اهللا كالم يف اخصوص التأكيد نم خري والتأسيس«

                                                
 ).٢/٥٢:(احملرر الوجيز)  ١(
، عن عائشة )١/٣٥٣:(ما يقال يف الركوع والسجود: الصالة، باب:ه مسلم يف صحيحه، كتابأخرج  )٢(

 .رضي اهللا عنها
 ).٤١٤-١/٤١٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 ).١/٣٥٣:(البحر احمليط: انظر  )٤(
  ).١/١٦٤:(الكشاف: انظر  )٥(
 ).١/١٩٤:(فتح القدير  )٦(



 

 ٢٧١

  .)١(»)سدقَن( و) حبسن( بني التكرار يتوهم فال ...«:وقال ابن عاشور
 :، فقد ذُكر فيه عدة أقوالچٹ  ٹ  چ  :أما معىن قول املالئكة

 نفعـل  فـال  ؛املعاصي نم أفعالنانطهر  أو.)٢(عباس ابن قاله، لك رنتطه :معناه:فقيل
همعلَف أو ،والسفك اإلفساد نم نرطه ٣(غريك إىل االلتفات عن ناقلوب( . 

 .)٤(جماهد قاله، كربكَون كمظِّعن :معناه:وقيل
 .)٥(قتادة قاله، لك يصلِّن :معناه:وقيل
 إليك أضاف وما األدناس نم الطهارة نم صفاتك، نم هو ما إىل كبِسنن :معناه:وقيل
 .)٦(والطهارة بالقدس عليك نثين، ونرتِّهك، وبك الكفر أهل

 ).التطهري(أنه  -واهللا أعلم–يف معىن التقديس  والذي يترجح
ذا إمجاع صحيح، وما ورد ه «و.)٧(» خالفالتطهري بال: التقديس «: قال ابن عطية

بل  ؛بالصالة والتعظيم، ال خيرج عن تفسريها بالتطهري: عن السلف من تفسري التقديس
 .)٨(»مها منه

ـ   رها بـه  وهذا املعىن هو التفسري اجلامع للتقديس، وإليه ترجع مجيع املعاين الـيت فس
 .)٩(السلف

هو التطهري والتعظـيم،  : والتقديس « :فقال -رمحه اهللا–وقد أوضح ذلك الطربي  
طهارة : قدوس: تنزيه هللا، وبقوهلم: سبوح: يعين بقوهلم): سبوح قُدوس: (ومنه قوهلم

                                                
 ).٢/٥٣:(التحرير والتنوير  )١(
 ).١/٤٢٢:(زاد املسري: انظر  )٢(
، والتحرير )١/٢٦٢:(روح املعاين، و)٢/٧١:(، ومفاتيح الغيب)١/٣٦٣:(البحر احمليط: انظر )٣(

 ).٢/٥٣:(والتنوير
، وتفسري القرآن )٢/٧١:(، ومفاتيح الغيب)١/٤٢٢:(، وزاد املسري)١/٣٩٦:(جامع البيان: انظر )٤(

 ).٢/٨٠:(العظيم
  ).٢/٨٠:(، وتفسري القرآن العظيم)١/٤٢٢:(، وزاد املسري)١/٣٩٦:(جامع البيان: انظر  )٥(
 ).١/٢٠٣:(، ومعامل الترتيل)١/٣٩٧(:جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/٢٣١(احملرر الوجيز ) ٧(
 ). ١٢٩:(اإلمجاع يف التفسري  )٨(
ـ  و، )١/١١٣(:تفسري ابن أيب حـامت و، )١/٤٧٥(:جامع البيان: انظر) ٩( ، وزاد  )١/٩٧:(ونالنكـت والعي

 ).١/٦٢(:املسري



 

 ٢٧٢

فمعـىن قـول   . يعين بذلك املطهرة: أرض مقدسة: له وتعظيم؛ ولذلك قيل لألرض
إليك أهل الشرك بك، ونصلِّي ننزهك ونبرئُك مما يضيفه : چٿ   ٿ  ٿچ  :املالئكة إذن

ننسبك إىل ما هو من صفاتك من الطهارة من األدناس وما أضاف : چٹ  ٹچلك، 
 .)١( »...صالا: إنَّ تقديس املالئكة لرا: وقد قيل. إليك أهل الكفر بك

 زائـد  أمر وهو التطهري؛ :معناه )التقديس(: چٹ  چ  :تعاىل قوله «:وقال ابن عثيمني
 دعـاء  يف نقول وهلذا زائد؛ أمر )التطهري(و وختلية؛ ،تربئةٌ )الترتيه( ألنّ ؛)نزيهالت( على

 اللهم واملغرب؛ املشرق بني باعدت كما خطاياي وبني بيين باعد مالله(( : االستفتاح
ينِقِّن كما خطاياي نم نقَّىي األبيض الثوب نم الدخطايـاي  من اغسلين اللهم س؛ن 

 التخلية: يعين. التنقية طلب: والثاين املباعدة؛ طلب: لفاألو :)٢())دوالبر ج،والثل باملاء،
 يـة؛ لِّبالكُ األثـر  يزول حىت التنقية بعد الغسل طلب: والثالث املباعدة؛ بعد التخلية
  .)٣(»وتطهريه ونقص، بٍعي كلِّ عن U اهللا تنزيه بني اإلنسان فيجمع

 .  )٤(كما ذكر ذلك ابن عطية نقلُ اإلمجاع عليه؛: ومما يرجح هذا القول
إنّ الصـالة  : إنّ التقديس مبعىن الصالة، فيقال فيه: أما تصحيح القرطيب لقول من قال

 .  تشتمل على التقديس، وليست هي التقديس
الصالة أو التعظيم، فإنّ معىن : إنّ التقديس: وأما قول من قال «: قال اإلمام الطربي

الذي ذكرناه من التطهري، من أجلِ أنّ صالتها لربها تعظيم  قوله ذلك راجع إىل املعىن
  .)٥(»منها له، وتطهري مما ينسبه إليه أهل الكفر به

 
*    *    * 

                                                
 ).١/٤٧٥(:جامع البيان) ١(  
،   )٢/٢٥٨:(ما يقول بعد التكبري:صفة الصالة، باب:حيحه، كتابأخرجه البخاري يف ص :احلديث)  ٢(  

 .)٢/٩٨:(ما يقال بعد تكبرية اإلحرام والقراءة:املساجد، باب:، كتابصحيحهومسلم يف 
 ).٢/٩٦:(تفسري القرآن الكرمي)  ٣(  
 ).١/٢٣١(احملرر الوجيز ) ٤(  
 ).١/٤٧٥(:جامع البيان) ٥(  



 

 ٢٧٣

 

 :؟uما ھي األسماء التي عّلمھا اهللا آدَم :مسألة
 

 ،هـا كلّ األشـياء  أمساُء هي u آدم رجح القرطيب أنّ األمساء اليت علّمها اهللا تعاىل
 : ]٣١:البقرة[چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ :U؛ حيث قال عند تفسري قول اهللا وحقريها جليلها

 عبـاس  ابـن  فقال ،u آلدم مهالّع اليت األمساء معىن يف التأويل أهل واختلف «
 جليلـها  ،هـا كلّ األشـياء  مجيـع  أمساَء مهلّع: جبري وابن وجماهد وقتادة وعكرمة
 ...وحقريها

ڄ  ڄ  ڃ  چ : بقوله حهورج، هذا واختار يته،وذر ملالئكةا أمساَء مهعلّ: الطربي وقال

 .]٣١:البقرة[چڃ 
 .همكلّ يته،ذر أمساء مهعلّ: زيد ابن وقال
 ...ةخاص املالئكة أمساء: )١(مخثي بن الربيع
 .واألنواع األجناس أمساء: وقيل
 .)٢(»...تعاىل اهللا شاء إنْ هنيبن وملا ،اآنفً ذكرناه ملا ّ؛أصح لاألو القول: قلت

 
 :الدراسة والترجيح

 
  هـا كلّ األشـياء  أمسـاءُ  هـي  u آدم األمساء اليت علّمها اهللا تعـاىل  القول بأنّ
 .)٣(وقتادة ،وجماهد ،جبري وابن ، وعكرمة،عباس ابنروي عن 

 
 .)١(ابن كثري -غري القرطيب–ورجح هذا القول  

                                                
ذ الثوري، أبو يزيد، اإلمام القدوة العابد، أحد األعالم الثقات، كان يعد من الربيع بن خثَيم بن عائ)  ١(

، )٣/٢٦٩:(الكبري، والتاريخ )٦/١٨٢:(طبقات ابن سعد :انظر. هـ٦٥ عقالء الرجال، تويف قبل سنة
 ).٤/٢٥٨:(، وسري أعالم النبالء)٢/١٠٥(:وحلية األولياء

 ).٤٢١-١/٤٢٠:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ). ١/٤٩٠:(، والبحر احمليط)١/٢٥٩:(، وزاد املسري)١/٤٥٦:(جامع البيان: انظر  )٣(



 

 ٢٧٤

 : كثريةٌ؛ منها u آدم عاىلعلّمها اهللا ت واألقوال يف تعيني هذه األمساء اليت
  .)٢(املالئكة ءأمساأا  -
  .)٣(يتهذر أمساء أو -
ـ ب( امسه وهذا ،)سرفَ( امسه هذا أنّ همعلّ ؛هاقَلَخ اليت األجناس أمساء أو - عري( ،

 الدينية املنافع من ا يتعلق وما أحواهلا مهوعلّ، كذا امسه وهذا، كذا امسه وهذا
 .)٤(والدنيوية

 .)٥(ن األقوالذلك موقيل غري  -
 وأمسـاء  املالئكة أمساءهي  u آدم األمساء اليت علمها اهللا تعاىل أنّ ورجح الطربي

ـ  ،يعقل عما عبارة وهذا چڄ  ڄ چ:قال أنهب لذلك لّاستدته، ويرِذُ ال«: هفالغالب أن 
العرب تكاد كَتا ،واملالئكة آدم بين أمساء عن إال )وامليم ،اهلاء(ـب ينكانـت  إذا وأم 
 اهلـاء (ـب أو )واأللف ،اهلاء(ـب عنها ينكَت فإا ،... اخللق وسائر البهائم أمساء عن

  .)٦(»...،)عرضها(أو )عرضهن(:فقالت ،)والنون
  .)٧(»راجح غري وهو «:-عن ترجيح الطربي هذا- قال الشوكاين 

 معهـم  يـدخل  أنْ فـي ين ال فإنه بالزم، ليس به حرج الذي وهذا...«: وقال ابن كثري عنه
ـا  ؛للتغليب يعقل نم بصيغة اجلميع عن ربعوي غريهم، ـال  كم  ٺ          ٺ     ٺ ڀ  چ  :ق

: هـا كلّ األشياء أمساء مهعلّ أنه والصحيح ... ]٤٥: النور[چٺٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
 .)٨(»رصغواملُ ركباملُ واألفعال الذوات أمساء يعين... وأفعاهلا؛ ذواا

                                                                                              
 ).١/٤٧٢:(تفسريه:انظر  )١(
   ).١/١٠٣:(، والبحر احمليط)١/١٥٩:(، وزاد املسري)١/٤٣٢:(جامع البيان:خثيم، انظر بن الربيع قاله )٢(
 ).١/١٠٣:(، والبحر احمليط)١/١٥٩:(، وزاد املسري)١/٤٣٢:(جامع البيان:، انظرزيد بن الربيع قاله  )٣(
 ).٢/٨٣:(، والتحرير والتنوير)١/١١٦:(، والكشاف)١/١٥٩: (زاد املسري: انظر  )٤(
، واحملرر )١/١٠٣:(، والبحر احمليط)١/١٥٩:(، وزاد املسري)١/٧٢:(معامل الترتيل: بقية األقوال يف رانظ  )٥(

 ).١/٤٠٩:(الوجيز
 ).١/٤٣٢:(جامع البيان  )٦(
 ).١/٤٢٨:(فتح القدير  )٧(
 ).١/٤٣٦:(تفسري القرآن العظيم  )٨(



 

 ٢٧٥

 األمساء اليت علّمها اهللا تعـاىل  هو ما رجحه القرطيب من أنّ فالذي يترجح وعلى هذا
آدم u ؛ وذلك لألدلّة التاليةكلها األشياء مجيع أمساء هي: 

 يفيد، )١(موموالع لإلحاطة موضوع اسم هو إذ چڄچ  لفظ يقتضيه الذي هوأنه  -١
 .)٢(كان ما انكائ منها شيء هذا عن خيرج ومل، األمساء مجيع مهعلَّ أنه
جيب محل نصوص الـوحي علـى العمـوم مـا مل يـرد نـص        «أنه ومن املقرر  

 .)٣(»بالتخصيص
 املؤمنون وجيتمع...((: قال r النيب عن tبن مالك  أنس ديثأنه جاء يف ح -٢
 ،النـاس  أبو أنت :فيقولون ،آدم فيأتون ؛نارب إىل استشفعنا لو :فيقولون ،القيامة ميو

ـ  لَّكُ أمساَء مكوعلّ ،مالئكته لك وأسجد ،بيده اهللا خلقك ، احلـديث  )٤()...)يءش
 .فصرح بأنه علّمه أمساَء كُلَّ شيء

 كتاب يف جاء ما لِثْم على جائز) هم(أنّ التعبري عن غري العاقل من املخلوقات بـ -٣
ڦ   ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ چ  :قولـه  نم اهللا

 خمتلفـة  أصناف وهي ،)وامليم اهلاء(ـب عنها ىفكن، اآلية]٤٥: النور[چڦ  ڦ       ڦ  ڄ
 .واهللا أعلم )٥( وغريه اآلدمي فيها

 
*    *    * 

                                                
 ).١/٤٢١:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٧٩:(فتح القدير  )٢(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر )  ٣(
، وبنحوه مسلم يف )٤/١٦٤:(الطيب للجمعة:اجلمعة، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )٤(

 ).١/١٢٣:(أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها:اإلميان، باب:بصحيحه، كتا
 ).١/٤٨٥:(جامع البيان: انظر  )٥(



 

 ٢٧٦

 
ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  چ  :في قول ھ تع الى   u معنى السجود آلدم:مسألة

 :اآلیة]٣٤: البقرة[ چ ...ھ
 

 مسـتقبلني  يل اسجدوا :أي چہ    ھچ  :ىل للمالئكةرجح القرطيب أنّ معىن قوله تعا
وج؛ حيث قالآدم ه: 
 .چہ    ھچ  :للمالئكة تعاىل بقوله يهنِوب آدم لفض نم استدلّ «

 .منهم أفضل كان أنه على يدلّ وذلك: اقالو
 .آدم وجه نيلقبِستم يل اسجدوا :چہ    ھچ  : معىن أنّ واجلواب

 :وكقولـه ، الشمس دلوك عند :أي ]٧٨: اإلسراء[چڦ  ڦ  ڦڤ   چ: تعاىل كقوله وهو
ـ  ومـواجهتكم  هقلْخ إمتام عند يل واعقَفَ :أي ]٧٢: ص[چہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ اهإي 

 مل أنـه  على اتفاقهم بعد آلدم املالئكة سجود كيفية يف الناس واختلف، ... ساجدين
 ،األرض على باهاجل عِضوبِ الئكةللم ارأم هذا كان: اجلمهور فقال عبادة، سجود يكن

 هذا وعلى والشرع، فرالع يف السجود نم الظاهر ألنه ؛الصالة يف املعتاد كالسجود
 آدم وكـان  تعاىل، هللا وطاعة لفضله، اوإظهار آلدم اتكرمي السجود ذلك كان: قيل
كالقلَب١(»القبلة إىل :أي للقبلة، ىصلّ يقال كما آدم، إىل: )آلدم( ومعىن .لنا ة(.  

 
  :الدارسة والترجيح

 
 :؛ على ثالثة أقوالuاختلف املفسرون يف معىن سجود املالئكة آلدم 

 .كان سجود تعظيم وإجاللإنه : فقال بعضهم -١
ت هذه اآلية على وقد دلّ «:فقالهذا املعىن؛  -رمحه اهللا-اإلمام الشوكاين ذكر قد و

                      چ :ين قولهأع. السجود آلدم، وكذلك اآلية األخرى أنّ

                                                
 ).٤٣٦-١/٤٣٥:(ألحكام القرآن اجلامع)  ١(



 

 ٢٧٧

فال ، ]١٠٠: يوسف[ چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  کچ :وقال تعاىل ،]٢٩: احلجر[چ    
 )١(.»يكون كذلك يف سائر الشرائع أنْ rيستلزم حترميه لغري اهللا يف شريعة نبينا حممد 

 ت بالسجودقَلِّالم التعليل إذا ععليه بأنّ  ؛ مستدالًابن عاشور -أيضا-ذا ه حرجو 
  :؛ فقالاا وتعظيمفيكون السجود لذات آدم تكرمي ؛االختصاص فإا تفيد

» وتعدالسم آدم بالالم دالٌّ چہچ ةُي داللة  وا بالسجود لذاته، وهو أصلُفُلِّهم كُعلى أن
ۋ چ :وقوله ،]٦٢:النجم[ چہ ہھھ ہچ :مثل قوله تعاىل ؛ة السجودالم التعليل إذا علق مباد

 ألنّ ؛محرالسجود يف اإلسالم لغري اهللا م ر عليه أنّعكّوال ي ،]٣٧: فصلت[ چۅ  ۉ  ۅۋ  
هذا شرع جديد نس٢( »ىما كان يف الشرائع األخر خ(. 

 u دمآلسجود ز كون الن جون الناس موم «:لوسي هذا املعىن فقالواستبعد اآل
 يالسجود الشرع يف شرعنا، وفيه أنّ عنِما مالسجود للمخلوق إن أنّ اعيدم حقيقةً
وال أراها  ،يف مجيع األديان واألزمان مرحم كره سبحانه وتعاىل شغريِ وعبادةُ ،عبادةٌ

ت يف عصرٍلَّح ٣(.»ن العصورم( 
، وهذا القول هو Uوالسجود هللا  ،ةًلَبقu  آدم إنما جعل :وقال آخرون -٢

 .العلماء استبعدهقد  ا املعىنالذي رجحه القرطيب؛ ولكن هذ
كما  ؛فيها ةًلَبوآدم ق ،بل كانت السجدة هللا :وقال بعضهم «:احلافظ ابن كثريقال 

 )٤(.»رظَويف هذا التنظري ن، ]٧٨: اإلسراء[چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ :قال تعاىل
وآدم كان مبرتلة القبلة  ،السجود كان هللا إنّ :ن يقولن الناس موم «:اجلصاصوقال 
 يكون آلدم يف ذلك حظ من التفضيل نْ الألنه يوجب أ ؛وليس هذا بشيء هلم،

ا، فذلك كظاهر احلمد إذا مركَا ملًضفَيكون آدم م ذلك يقتضي أنْ رمة، وظاهوالتكرِ
وقع ملن يستحق ذلك يحمل على احلقيقة، وال ين ذلك حمل على ما يطلق م٥(اجماز(، 

                                                
 . )١/٦٦:(فتح القدير ) ١(
 )٢/٤٢٢:(نويرالتحرير والت  )٢(
 . )١/٢٢٨:(روح املعاين ) ٣(
القول بأنّ  -اأيض- الشوكاين ، فقد استهجن)١/٦٦:(فتح القدير: وانظر. )١/٨١:(تفسري القرآن العظيم ) ٤(

 . للمالئكة حال سجودهم ةًلَبقآدم كان 
، وهو يقابـل  هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة، وقيل غري ذلك من التعاريف: ااز  )٥(

 .يف القرآن الكرمي ازوقوع اواختلف العلماء يف احلقيقة؛ اليت هي استعمال اللفظ يف ما وضع له، 
كتاب اإلميان لشـيخ  ، و)٣/٣٢:(واملستصفى، )٤/٤٤٧(:حكام يف أصول األحكام البن حزماإل: انظر       



 

 ٢٧٨

ا على يكون حممولً كم اللفظ أنْح ألنّ ؛ومذمومة ةٌحممود فالن أخالق: كما يقال
 uآدم  ةَمرِكْاألمر بالسجود قد كان أراد به ت بابه وحقيقته، ويدل على أنّ

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    چ :-فيما حكى اهللا عنه-قولُ إبليس  ،هوتفضيلَ

السجود ألجل ما كان  نامتناعه كان م أنّ فأخرب إبليس ]٦٢ – ٦١: اإلسراء[چ...ڳ  ڳ
مرِكْن تفضيل اهللا وتمته بأمره بالسجود له، ولو كان األمر بالسجود له على أنه نصب 
قةًلَب وال فضيلةٌ ملا كان آلدم يف ذلك حظٌّ ؛ن غري تكرمة له وال فضيلةللساجدين م 

 )١(.»كالكعبة املنصوبة للقبلة ؛دسحتُ
فهم إبليس التكرمي آلدم عليهم باألمر  أنّب راضعتلوسي عن هذا االأجاب اآلقد و

كما يف  ؛على عظم شأنه دليلٌ لةًبجعل آدم ق ن األمر عليه، وأنّم اسبتبالسجود له الْ
جعل الكعبة قةًلَب ٢( ن بني سائر األماكنم(. 

آلدم  والخيفى مايف قول اآللوسي هذا من تكلُّف يف تعليل سبب امتناع سجود إبليس
u الدليل عليه. 

٣- إنّ سجود املالئكة آلدم: وقال قومu  كان مجرسالمٍ د وتحية. 
ا يف شريعة آدم وقد كان السجود جائز «:حه اجلصاص بقولهقد رجوهذا املعىن 

شبِللمخلوقني، ويأنْ ه ا إىل زمان يوسف يكون قد كان باقيu فكان فيما بينهم ،
-ملن يستحق ضربمبرتلة املصافحة واملعانقة فيما  -لتعظيم ويراد إكرامه وتبجيلهن اا م

 )٣(.»…بيننا
السجود كان آلدم على احلقيقة  هو أنّ -واهللا أعلم– يف هذه املسألة يترجحوالذي 

تكرميح ألنه املعىن الظاهر املتبادر من داللة اللفظ ؛اا وتعظيمهذا املعىن، ورج :
 .خالف ما رجحه القرطيبهو  ، وهذا القول الراجح)٤(الرازي

 :بين ابن كثري احلق يف املسألة، وذَكَر أقوال الناس يف سبب السجود فقال كما 

                                                                                              
 .)٧٩(ص:اإلسالم ابن تيمية

 . )٣٢-١/٣١ :(أحكام القرآن ) ١(
 . )١/٢٢٨:(روح املعاين ) ٢(
 . )١/٣٢:(أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 ).١/٤٨٢:(الغيب مفاتيح: انظر)  ٤(



 

 ٢٧٩

ژ  ژ  ڑ  چ :كان هذا سجود حتية سالمٍ وإكرامٍ؛ كما قال تعاىل: قال بعض الناس« 

ه وقد كان هذا مشروعا يف األمم املاضية، ولكن. ]١٠٠: يوسف[ چڑ   ک     ک     ک
قَدمت الشام فرأيتهم يسجدون ألساقفَتهِم : rللنيبt  نِسخ يف ملَّتنا، قال معاذ 

ال؛ لو كنت آمرا : ((rوعلَمائهِم، فأنت يا رسول اهللا أحق أنْ يسجد لك، فقال 
، )١())بشرا أنْ يسجد لبشرٍ َألمرت املرأةَ أنْ تسجد لزوجها؛ من عظَمِ حقِّه عليها

بل كانت السجدة هللا، وآدم قبلَةً فيها، كما قال : ورجحه الرازي، وقال بعضهم
أنّ القولَ األولَ  :واألظهر. ، ويف هذا التنظري نظر]٧٨: اإلسراء[چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ: تعاىل

أولَى، والسجدة آلدم إكراما وإعظاما واحتراما وسالما، وهي طاعة هللا؛ ألا امتثال 
كونه : وقد قواه الرازي يف تفسريه، وضعف ما عداه من القولني اآلخرين، ومهاألمره، 

أنّ املراد بالسجود اخلضوع ال االحنناء : جعل قبلة؛ إذ ال يظهر فيه شرف، واآلخر
 .)٢(»ووضع اجلبهة على األرض، وهو ضعيف كما قال

*    *    * 
  

 
 
 

 :]٣٤: البقرة[ چۓ  ۓ  ڭچ:في قولھ تعالى ) كان(معنى :مسألة 
 

؛ سيكفر هأن تعاىل اهللا مِلْع يف كان أي :يف هذا املوضع) كان(رجح القرطيب أنّ معىن 
: تعاىل قوله ومنه صار، مبعىن هنا كان: قيل  چۓ  ۓ  ڭچ: تعاىل قوله «:حيث قال

 :الشاعر وقال  .]٤٣: هود[ چ ې   ې  چ
ــيتبِ ــقَ اَءه ــواملَ رٍفْ طي ــاكأن  ه
 

ـ ف كانت قد نزاحلَ قطا (٣)بيوضـها  اراخ 
 

                                                
يف  ، واحلـاكم )٥/٢٢٧:(tأنس بن مالـك  : يف مسنده، مسند املكثرين، مسند احلديث أخرجه أمحد ) ١(

صـحيح علـى شـرط    : "، وقـال )٤/١٧٢:(tحديث معاذ : النكاح، باب: كتاب:يف املستدرك
 ".الشيخني

 .)١١٢:(ري، واإلمجاع يف التفس)١/٤٨٤:(مفاتيح الغيب:، وانظر)١/٧٨(:تفسري القرآن العظيم) ٢(
 :، وقبله)٩/٢٠١:(، وخزانة األدب)٥/٥٧٥:(البيت البن أمحر، وهو يف كتب احليوان، للجاحظ  )٣(

 أال ليت شعري هل أبينت ليلة
 

 صحيح السرى والعيس جتري عروضها 
 



 

 ٢٨٠

   .صارت :أي
 .اُألصول هدرت أٌطَخ )صار( مبعىن هنا )كان:(كورفُ ابن وقال 

 حقيقةً الكافر نّأل ؛سيكفر هأن تعاىل اهللا علم يف كان أي :املعىن: لنياملتأو مجهور وقال
قد الذي هو حقيقةً نواملؤم علاُهللا م مناملُ هافاةو. 
 األعمـال  مـا وإن((: -البخـاري  صـحيح  يف- r لقولـه  ؛صحيح وهذا :قلت

 .)٢(»)١())باخلواتيم
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :يف هذا املوضع أقوالٌ؛ منها) كان(يف تفسري معىن  - رمحهم اهللا - للمفسرين
١- ٣(قتادة قاله ار،ص: مبعىن هاأن(قَ ، ولعلّ الطربيصومعـىن  «:ذلك بقوله د 

ـ  -السجود عن أبى حني- كان هأن چڭ  ۓ  ۓچ قوله الكـافرين  نم 
حينئ٤(»ذ( . 

                                                                                              
طا إليه؛ ألنه ما غلظ من األرض، وأضاف الق): احلَزن(، أي األرض اليت اليهتدى فيها، و)تيهاء(ومعىن        

وقد شبه الشاعر املطي . يكون قليل املاء، فيكون قطاه أكثر عطشاً، فإذا أراد املاء كان سريع الطريان
 .بالقطا اليت فارقت فراخها لتحمل إليها املاء فتسقيها، فهو أسرع لطرياا

ل باخلواتيم وما خياف األعما:الرقاق، باب:قطْعةٌ من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )١(
 في الْمسلمني عن غَناًء الْمسلمني أَعظَمِ من رجالً أَنَّ t سعدٍ بنِ سهلِ، وهو عن )٥/٣٨١:(منها

ةوا غَزاهغَز عم بِيالن r ظَرفَن بِيالن r ،َفَقَال: نم بأَنْ أَح ظُرنلٍ إِلَى يجر نم ارِ لِأَهالن ظُرنإِلَى فَلْي 
 فَاستعجلَ جرِح حتى ،الْمشرِكني علَى الناسِ أَشد من الْحالِ تلْك علَى وهو الْقَومِ من رجلٌ فَاتبعه ،هذَا

تولَ ،الْمعةَ فَجابذُب هفيس نيب هييى ،ثَدتح جرخ ننِ ميب هفَيلَ ،كَتلُ فَأَقْبجإِلَى الر بِيالن r ارِعس؛م 
 أَهلِ من رجلٍ إِلَى ينظُر أَنْ أَحب من :نلفُال قُلْت :قَالَ ؟ذَاك وما :فَقَالَ .اللَّه رسولُ أَنك أَشهد :فَقَالَ
 جرِح فَلَما ،ذَلك علَى يموت ال أَنه فَعرفْت ،الْمسلمني عن غَناًء مناأَعظَ من وكَانَ ،إِلَيه فَلْينظُر النارِ

 أَهلِ من وإِنه النارِ أَهلِ عملَ لَيعملُ الْعبد إِنَّ: ((ذَلك عندr  النبِي فَقَالَ .نفْسه فَقَتلَ ،الْموت استعجلَ
نالْجلُ ةمعيلَ وملِ عأَه ةنالْج هإِنو نلِ مارِ أَها النمإِنالُاَأل وميمِ عاتوبِالْخ.(( 

 ).٤٤٣-١/٤٤٢:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
 ).١/٢١٢:(زاد املسري: انظر  )٣(
 ).٢/٦٣: (جامع البيان  )٤(



 

 ٢٨١

) كـان (واستدلَّ بعض أصحاب هذا القول بالنظائر القرآنية اليت جـاءت فيهـا   
: البقـرة [چې  ې  ېچ  :ولهوق،]٤٣: هـود [ چ ې   ې  چ :؛ كقوله تعاىل)صار:(مبعىن

 :الشاعر وبقول، )١(]٣٥
ـ يتبِ ـ قَ اَءه ـ واملَ رٍفْ طي احلَ قطا هـا كأنزكانت قد ن فابيوضـه  اراخ 

 .)٢(صارت أي
٢- يف كان: أي املاضي، مبعىن هاأن اهللا لمع  وابـن  مقاتـل  قالـه  ا،كـافر 

، وهو الـذي  )٤(، ونسبه البغوي وابن عطية إىل أكثر املفسرين)٣(األنباري
 . رجحه القرطيب هنا

 .)٥(ي لهال داع لفهم ابن عاشور، فعد ذلك متحالًوخا
حـىت وقـت اشـتغاله     األصل يف اكافر كان اآلية بظاهر بعضهم وقال -٣

، وقـال السـمرقندي   )٦(الرازي يف تفسـريه : بالعبادة، ونقل هذا القول
 .)٧(»رباجلَ أهلِ قولُ وهذا«:عنه

 زمـنٍ  يف بالكفر صفاتإنّ إبليس : أي )كان(وجزم ابن عاشور أنّ معىن  -٤
ـ  امتناعـه  قبل به صفات هأن املعىن سولي اآلية، نزول زمن قبل مضى نم 

 .)٨(آلدم السجود
يف هذا املوضع إمنا هو لنكْتة بالغية، ) كان(استعمال  أنّ -أيضا- واستنبط ابن عاشور

وهي الداللة على إيغال الكفر ورسوخه يف نفس إبليس، كما أنّ ذكْره مـن جملـة   
 إذا بفعلـه  اكًمتس يزدادلكفر؛ ألنّ الواحد الكافرين فيه داللة على شدة متسكه ذا ا

 .مجاعة فيه شاركه قد كان
                                                

 ).١/٤٧٣:(القرآن العظيم ، وتفسري)١/٤٤٢( :اجلامع ألحكام القرآن :انظر  )١(
 ).١/٤٧٣:(، وتفسري القرآن العظيم)١/٤٤٢( :اجلامع ألحكام القرآن: انظر  )٢(
 ).١/١٩٣:(زاد املسري: انظر  )٣(
 ).١/٤٦٧:(، واحملرر الوجيز)١/١٨٣:(معامل الترتيل: انظر  )٤(
 ).٢/٨٤:(التحرير والتنوير: انظر  )٥(
 ).١/٤٩٢:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(
، وهم الذين ينفُون حقيقة الفعل عن )اجلَبرِية(، وأهل اجلَبرِ يقصد م )١/٢٨٢:(حبر العلوم: انظر  )٧(

 ). ١/٨٥:(امللل والنحل، للشهرستاين: انظر. املخلوق، ويضيفونه إىل اهللا تعاىل، وهم أصناف متعددة
 ).٢/١٣٨:(التحرير والتنوير: انظر  )٨(



 

 ٢٨٢

 مقتضـى  أنّ چۓ  ۓ  ڭچ معىن يف الوجوه أحسن أراه والذي «:-رمحه اهللا-قال  
ۓ  چ إىل الظاهر مقتضى عن فعدل ،چے  ےچ : قال كما )وكفر( :يقول أنْ الظاهر

 امسهـا،  يف اخلـرب  معىن رسوخ على االستعمال هذا مثل يف) كان( لداللة چۓ  ڭ
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ :تعاىل كقوله وهذا ،نفسه يف اعميقً ارفْكُ رفَوكَ واستكرب أىب :واملعىن

ۈ       ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  چ  :تعـاىل  وكقولـه  ،]٨٣: األعراف[چٿ  ٿ  ٹ  

 تـد  ومل هاشرع تنكريِ آيةَ رأت إذا هاألن ؛تدي ال أم :يقول أنْ دون ،]٤١: النمل[چ
 أنْ دون چۓ  ۓ  ڭچ خبـرب  اإلتيان اوأم االهتداء، بعدم االتصاف يف راسخةً كانت
 نم اواحد املوصوف كون بعنوان ملوصوف الوصف إثبات فألنّ ؛اكافر وكان يقول
 لـه  أثبـت  لو امم نهم الوصف نمتكّ شدة على أدلُّ ؛الوصف ذلك هلم تثبت مجاعة

 ؛مجاعة فيه شاركه قد كان إذا بفعله كاًمتس يزداد الواحد أنّ على بناًء وحده الوصف
 ،عملها سداد يف دالترد عن نفسه تبعد فعله مبثل سنياملتلب كثرة نم يرى ما مبقدار ألنه

 چ:-اآنفً ذكرناه الذي- وقوله ]٢٧: النمل[چژ  ڑ  ڑ  ک  کچ :تعاىل قوله جاء وعليه
 نظـم  عليـه  جرى بالغي واستعمالٌ نائيك دليلٌ وهو چۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  

 .)١(»...اآلية
، چۓ  ۓ  ڭچ :يف معىن قول اهللا تعاىل عن إبليس والذي تطمئن النفس إىل رجحانه
يف ) كان(؛ حيث قال عند تفسريه ملعىن -رمحه اهللا-هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمني 

  :هذا املوضع
 لٌعف )كان( أنّ على بناًء اهللا لمِع يف الكافرين نم انك: راداملُ أنّ العلماء بعض زعم  «

 إنّ: نقول أنْ: هذا نم أحسن اخترجي هناك لكن سابق؛ شيء على يدلّ واملضي ماضٍ؛
 نوم الصفة؛ ذه املوصوف صافات قحتقُّ ا ويراد الزمان، مسلوبة اأحيان تأيت )كان(

: النساء[چڱ  ڱ  ڱ  ں چ  :تعاىل وقوله ،]٩٦: النساء[چچ  چ  چ  ڇچ  :تعاىل قوله ذلك

 املعىن ليس هذه أشبهها؛ وما ،]١٣٤: النسـاء [چ           چ  :تعاىل وقوله ،]١٥٨
ا ويراد الزمان، مسلوبة هنا )كان( فتكون يزال؛ ال بل مضى؛ فيما كان هأن  حتقيـق 

                                                
 .املرجع السابق  )١(



 

 ٢٨٣

ـ  ولـيس  األقرب، هو وهذا اجلملة؛ عليه تدلّ مبا املوصوف صافات  ؛تأويـلٌ  هفي
 .واهللا أعلم .)١(»ظاهره على الكالم ويجرى

حمل علـى احلقيقـة ، وال    «:د بقاعدةكما أنَّ هذا القول يتأياألصل يف الكالم أن ي
 .)٢(»جيوز العدول به عنها وله فيها حممل صحيح

 
*    *    * 

                                                
 ).١/١٢٥:(تفسري القرآن الكرمي  )١(
 ).   ٢/٣٨٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر)  ٢(



 

 ٢٨٤

 
 :ِمن الشجرة التي ُنھي عنھا uسبب أكل آدم :مسألة  :مسألة 

 
بسبب  -اليت اه اهللا تعاىل عنها-إنما أكل من الشجرة  u آدم أنّ رجح القرطيب

 :نسيانه؛ حيث قال
 .الوعيد ياِسن هماأن مكناملُ نوم ا،ناسي أكلها: وقيل ...«

ٿ  ٹ   چ :فقـال  ،امزوج امتح بذلك كتابه يف تعاىل اهللا إلخبار ؛الصحيح وهو: قلت

 .)١(»...]١١٥: طه[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 

 :الدراسة والترجيح
 

من الشجرة أقواالً أوصلها بعضهم إىل  uذكر املفسرون يف سبب أكل آدم 
 صريح القرآن وكلّها ال تقوم على دليلٍ، إال القول بأنه أكل منها ناسيا؛ ألنه ،)٢(مخسة

 .كما ذكر القرطيب، وغريه
 .كربالتسيان يف اآلية ر النسوقد فُ 
 .)٣( وهالسسيان الذي هو نقيض الذكر، أي النر بفُسو

والذين فسروه بالتك استدلّروا بأنه لو كان األكل من الشجرة على وه النسيان الذي ج
هو السهو ملا وصف العقوبة صاحبه بالظلم والعصيان وال استحق. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :تعاىل قوله نهوموقد جاءت ألفاظ النسيان يف القرآن ومعناها الترك؛ 

 وكقوله. اقصد الترك: اآلية هذه يف فاملراد ،]١٢٦: طه[چٻپ  پ  پ     پ
 .)٤(]٥١: األعراف[چ       چ:تعاىل
وأمفلهم يف ذلك وجهان ،روه بالنسيان الذي هو السهوا الذين فس: 

                                                
   ).١/٤٥٦:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ). ١/٢٧٩:(أحكام القرآن، البن العريب: انظر  )٢(
 .)٣/٣٨٩:(، وفتح القدير)٣/٩١:(، والكشاف)٢٢١-١٦/٢٢٠:(جامع البيان: انظر  )٣(
 .)٥٦٧-٤/٥٦٥( :البيان أضواء: انظر)  ٤(



 

 ٢٨٥

لالوجه األو :اه ملّأن عارِلكثرة م-ظ ن التحفّكان األنبياء يلزمهم مفلُهم وعهلم ما مناز و
 .)١(اا صار به عاصير تضييعكان تشاغله عن التذكّ -ال يلزم غريهم
ع النسيان فما را كانوا مؤاخذين بالنسيان، وإننلَبن قَومu آدم  أنّ: الوجه الثاين
 .ةمعن هذه اُأل
كان  يان وإنْا بالنسذًؤاخيف ذلك الوقت مu يكون آدم  حيتمل أنْ «: قال القرطيب
النسيان عن٢(»اا اليوم مرفوع(. 

كان النسيان  وإنْ ؟،ا بالنسيان يف ذلك الوقتوكان آدم مأخوذً «:وقال الشوكاين
ا عن هذه اُألاليوم مرفوع٣(»ةم(. 
ن خصائص العذر بالنسيان واإلكراه م على أنّ ةٌدالَّ ةُلَّاألد «:الشنقيطي وقال الشيخ

 فأسند إليه النسيان والعصيان، فدلّ، چۓچ :مع قوله ،چڤچ :هناة، كقوله مهذه اُأل
بالنسيان ه غري معذورٍعلى أن، على هذا ما ثبت يف صحيح مسلم  ا يدلّومم-ن م

چ             ې  ې  ې  چ  :ملا قرأ rالنيب  أنّ:(-عباس وأيب هريرةحديث ابن 

 .)٤()تلْعقد فَ ،نعم: قال اهللا، ]٢٨٦: البقرة[
 ملا كان لذكره على سبيل االمتنان وتعظيم ؛مجيع األمم ا عنكان ذلك معفوفلو 

 امل٢٨٦: البقرة[چ      چ:ويستأنس لذلك بقوله، ة عظيم موقعن[،  
اهللا جتاوز يل عن أُ إنّ: ((د ذلك حديثويؤيم٥()).هوا عليهكرِيت اخلطأ والنسيان وما است( 
مناط  ى االختصاص بأمته، وليس مفهوم لقب؛ ألنّعل يدلّ ،)جتاوز يل عن أميت(: فقوله

٦(.»...ه اهللا به من التفضيل على غريه من الرسلالتجاوز عن ذلك هو ما خص( 
                                                

 . )١/٤٥٦:(، واجلامع ألحكام القرآن)١/١٠٥:(النكت والعيون: انظر) ١(
: طه[چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :عند تفسري قوله تعاىل) ١٤/١٤٦:(القرآن ألحكاماجلامع ) ٢(

١١٥[. 
 . )٣/٣٨٩:(فتح القدير) ٣(
 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  :قول اهللا تعاىل :اإلميان، باب: ،كتابأخرجه مسلم يف صحيحه) ٤(

 . -رضي اهللا عنهما– من حديث أيب هريرة وابن عباس، )١/٣٨٥(]٢٨٤: البقرة[
واحلديث قال عنه شيخ   .t ن حديث أيب ذر الغفاري، م)١/٦٥٩:(أخرجه ابن ماجة يف السنن) ٥(

حه الشيخ ، وصح"هرواه ابن ماجة وغري حديث حسن: )٧/٦٨٥:(الفتاوى(يف  ابن تيمية اإلسالم
 .)١/٣٤٧:(ماجةصحيح ابن  :األلباين يف

 . )٥٦٧-٤/٥٦٥:(أضواء البيان  )٦(



 

 ٢٨٦

وقال ابن جلِاختلفوا يف أكْ «:يز آدم من الشجرة، فاألظهر أنه كان على وجه 
 )١(.»چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ: النسيان؛ لقوله تعاىل

 اللَّـه  تحـذيرِ  من نِسي الذي وهو األول، املعنى هو والصحيح...«:وقال ابن العريب
٢(»لَه( . 

ه ألن؛ أكل آدم من الشجرة كان على وجه النسيان أنّبهو القول  ترجحفالذي ي
چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :ن قوله تعاىلالصريح م. 

رومأنّ  ن املقر» القول الذي تؤيرآنيةٌقُ ده آيات قَمد٣(»كعلى ما عدم ذل م(. 
فالنسيان يف اآلية  ؛ةمن خصائص هذه اُألالعفو عن النسيان مواألدلّة صرحيةٌ يف أنّ 

م ذكر تلك األدلّةا بهن قبلنا مؤاخذًعلى حقيقته، وكان موقد تقد ، 
 .يف كالم األئمة؛ فاحلمد هللا

 
*    *    * 

                                                
 . )١/٤٤:(التسهيل لعلوم الترتيل  )١(
 ).٢/٦٣:(أحكام القرآن  )٢(
 ) .١/٣١٢:(قواعد الترجيح عند املفسرين  )٣(



 

 ٢٨٧

 

 :]٤٠: البقرة[ چڃ  ڃچ :تعالىالُمراد بالعھد في قولھ  :مسألة
 

عام يف مجيع أوامرِ اهللا تعاىل ونواهيـه     چڃ  ڃچ  :رجح القرطيب أنّ معىن قوله تعاىل
 :ووصاياه؛ حيث قال

 مـنكم  بقبوهلا چڃچواإلخالص،  ةنالس على الفرائض أداِء يفچڃ  ڃ  چ  :وقيل... «
 .عليها اتكمزوجما
 .الرعايات منازل إىل كملْوصأُ أي چڃ  چچ ، اداتالعب يفچڃ  ڃ  چ  :بعضهم وقال
 .سرائركم بتزيني چڃچچ الظواهر آداب حفظ يفچڃ  ڃچ  :وقيل

ـ حم كرذ :ذلك يف فيدخل ووصاياه ونواهيه أوامره مجيع يف عام هو: وقيل  مد r 
 .وغريه التوراة يف الذي
 .)١(»الصحيح وهو ،العلماء نم اجلمهور قول هذا

 
 :والترجيح الدراسة

 
 اهللا تعـاىل يف هـذه اآليـة،    بعهد املراد يف -رمحهم اهللا تعاىل-كثُر كالم املفسرين 
 :؛ منهاأقوالٌوجاءت هلم يف ذلك 

١- ما هأن التوراة يف  بين إسرائيلإىل دههِع نم فَصة محمد rي هـذا  رو، و
 . )٢(سعبا ابنالقول عن 

٢- ٣(ةالعالي أبو قاله اإلسالم، هأن(. 
٣- ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   چ  :تعاىل قوله يف املذكور العهد هأن

  .)٤(ةقتادو احلسن قاله اآلية،]١٣: املائدة[چ...ڇ

                                                
 ).٢/٨:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٩٥:(املسري زاد: انظر  )٢(
 ).٢/٣٩:(، وتفسري القرآن العظيم)١/٣٩٥:(زاد املسري: انظر  )٣(
 ).١/٢٤٢:(، وتيسري الكرمي الرمحن)١/٣٩٥:(، وزاد املسري)١/٢٦٧:(معامل الترتيل: انظر  )٤(



 

 ٢٨٨

٤-  وبه ، )١( عباس ابن عنهذا  يوور النواهي، واجتناب األوامر، امتثال هأن
 .-كما تقدم-، والقرطيب )٣(، ورجحه ابن عطية)٢(قال الطربي

 :أربعةً وعشرين قوالً، مث قال بعد ذلك: العهد اهذ تفسرييف  وذكر أبو حيان
 .)٤(»تعاىل هللا وهمزتالْ مبا اإليفاء طلب املعىن أنّ -أعلم واهللا- يظهر الذيو «

، وقد استظهر هـذا  القول الذي يترجحا هو مضمون ما رجحه القرطيب، وهو وهذ
رازي هذا القول إىل مجهور املفسـرين؛  نسب الالقول واختاره مجع من املفسرين؛ بل 

 :حيث قال
 ويـتكم  ،الطاعات نم به مكُترمأَ مبا أوفوا :املراد أنّ املفسرين مجهور قول وهو «

  .)٥(»املعاصي نم عنه
 وإقامـة  وبرسـله  بـه،  اإلميان نم إليهم هدهِع ما وهو چڃ  ڃچ  «:وقال السعدي

  .)٦(»شرعه
 .چڃ  ڃ    ڃ  چچ  :عاىلت قوله«: وقال الشنقيطي

ڇ  ڇ   چ :كقولـه  ؛رخأُ مواضع يف ذلك نبي هولكن ؛مهدهع وما هدهع ما هنا نيبي مل
ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

پ  پ  پ  پ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :بقوله -اأيض- مهدهع إىل وأشار... ،]١٢: املائدة[چڳ

  .)٧(»اآليات نم ذلك غري إىل ،]١٨٧: عمران آل[چڀ  ڀ
ذي أَمر بالوفاء به يعم مجيع ما أمرهم ووصاهم بـه،  ال -تعاىل-فتبين ذا أنّ عهده 
 .ومجيع ما اهم عنه

                                                
 ).٢/٢٠:(، ومفاتيح الغيب)١/٣٩٥:(زاد املسري: انظر  )١(
 ).١/٧٢:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).٢/١٢:(احملرر الوجيز :انظر  )٣(
 ).٢/٦٤:(البحر احمليط  )٤(
 ).٢/٢٠:(مفاتيح الغيب  )٥(
 ).١/٢٤٢:(تيسري الكرمي الرمحن  )٦(
 ).١/٢٨٧:(أضواء البيان  )٧(



 

 ٢٨٩

 الصالة، يقيموا أنْ إليهم دعهِ هأن -وتعاىل سبحانه- وعهده «:عثيمنيقال الشيخ ابن 
ــ ــاة، واويؤت ــوا الزك ــله ويؤمن ــا ؛برس ــال كم ــاىل ق ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :تع

  .)١(»اهللا عهد هذا. ]١٢:املائدة[ چڃچچچچڇڇڇڍڍڌڎڎڈڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ ککک
ح هذا القول أنّ من قواعد الترجيح املُعتربةويرج :ه أن» جيب حنصوص الـوحي   لُم

رِعلى العموم ما مل يد نّ هذا القول هو قول مجهور ، وكذلك فإ)٢(»بالتخصيص نص
تفسري مجهور السلف  «الرازي، والقرطيب، وقد علم أنّ  املفسرين؛ كما تقدم يف قول

 .واهللا أعلم ،)٣(»مقدم
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٧٥:(تفسري القرآن الكرمي  )١(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر ) ٢(
 ).١/٢٨٨:(املرجع السابق :انظر ) ٣(



 

 ٢٩٠

 

 :]٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ :المراد بقولھ تعالى:مسألة 
 

 تبدلُوا ما عندكم مـن  ال: أي چگ  گ  گ  گچ :رجح القرطيب أنّ معىن قوله تعاىل
 : احلق يف الكتاب وتغيروه؛ حيث قال

 ختلطوا ال :وغريه عباس ابن عن رويف چگ  گچ:بقوله املراد يف التأويل لُهأَ واختلف «
 .والتبديل التغيري وهو ،بالباطل الكتاب يف احلق نم عندكم ما

 ،حق ببعثه فإقرارهم .غرينا إىل ولكن ؛مبعوثٌ دمحم :اليهود قالت :العالية أبو وقال
وجحدمه هأن بإليهم ثع لٌباط. 
 .وغريه r حممد ذكر من فيها لوابد ما :والباطل ،التوراة :باحلق املراد :زيد ابن وقال
 ...،قتادة وقالهباإلسالم،  والنصرانية اليهودية ختلطوا ال: جماهد وقال
 .)١(»األقوال مجيع فيه فيدخل عام نهأل ؛بوصأَ عباس ابن وقول: قلت

 
 :الدراسة والترجيح

 

 : للمفسرين يف بيان معىن لَبسِ احلق بالباطل املنـهي عنـه يف هـذه اآليـة أقـوالٌ     
وروي هذا القول عن ابن عبـاس،  . ال تلبسوا الصدق بالكذب: إنّ معناه: فقيل  -١

 .)٣(، وأبو حيان)٢(وذكره ابن كثري
 اليهوديـة ب اإلسـالم  تلبسـوا  ال :، وجماهد، وغريمها أنّ معناهقتادةوروي عن  -٢

، ونسـبه البغـوي   )٦(، وابن اجلوزي)٥(، وأبو حيان)٤(وذكره ابن كثري ،والنصرانية
 . )٧(لألكثرين

                                                
 ).٢/٢١:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٣٨:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٢(
 ). ٢/٧٥:(البحر احمليط: انظر  )٣(
 ).٢/٣٨:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٤(
 ). ٢/٧٥:(البحر احمليط: انظر  )٥(
 .، وفيه نسبة هذا القول للحسن البصري)١/٢٩٣:(زاد املسري: انظر  )٦(
 ).١/٣٨٤:(لترتيلمعامل ا: انظر  )٧(



 

 ٢٩١

 بالباطل r دمحم ةفَص نم عليكمت أنزلْ الذي احلق ختلطوا ال: وقيل إنّ معناه -٣
 عبـاس،  ابـن ، واُثر هذا القول عن r دمحم ةفَص تغيري نم مبأيديك تكتبونه الذي

ابـن  ، و)١(، وذكره البغويومقاتل ،السديو العالية، وأبو ،-أيضا- وقتادة وجماهد،
 .)٣(، وأبو حيان)٢(اجلوزي

 التـوراة  يف الواردة النصوص ألنّ وذلك « :-مستدالً هلذا القول- الرازي اإلمام قال
 االستدالل، إىل معرفتها يف حتاجي ةًيفخ انصوص كانت عليكم دمحم رِمأَ يف واإلجنيل

 إلقـاء  بسـبب  فيها لنياملتأم على الداللة هجو ونَشوشوي فيها جيادلون كانوا إم مث
ڱ  ڱ  چ :قوله يف املذكور فهو ،چگ  گ  گ  گچ :بقوله املراد هو فهذا الشبهات،

 .)٤(»]٥: غافر[چڱ  ڱ  ں
 -غرينـا  إىل ولكن ؛مبعوثٌ دمحم :قالت اليهود أنّ-واختار الطربي قول أيب العالية 

 :دون نسبته إليه؛ فقال
» منافقون فيهم كان هإن نهمم مبحمد التصديق رونظهِي r بـه  الكفر ويستبطنون، 

 لَـبس  فكـان  ،غرينا إىل مبعوثٌ أنه إال ؛مبعوثٌ نيب دمحم: يقولون ممهظَعم وكان
قاملناف نهمم ه بالباطل، احلقإظهار ه بلسانه، احلقمبحمد وإقرار r  بـه  جـاء  ومبـا 
 مبعوثٌ هبأن منهم رقاملُ لَبس وكان ،يستبطنه مبا احلق نم الظاهر ذلك هطَلْوخ هارا،جِ
 ،احلـق  وهـو  ،غريهم إىل مبعوث هبأن إقراره إليهم، مبعوثٌ هأن اجلاحد غريهم، إىل

 خلطهم فذلك ،ةكافّ اخللق إىل اهللا بعثه وقد الباطل، وهو إليهم، مبعوث هأن وجحوده
  .)٥(»به إياه ولَبسهم بالباطل احلق

ـ  عندكم ما ختلطوا ال: وقال بعضهم مبا روي عن ابن عباس وغريه، أنّ معناه -٤ نم 
والتبديل التغيري وهو ،بالباطل الكتاب يف احلق. 
م هذا القول كلّ ما بدله اليهود وحرفوا نصه أو معناه من التوراة، أو كفروا بـه،  فيع

 .وهو ما رجحه القرطيب ، كما تقدم يف نص كالمه
                                                

 .املرجع السابق: انظر  )١(
 ).١/٢٩٣:(زاد املسري: انظر  )٢(
 ).٢/٧٥:(البحر احمليط: انظر  )٣(
 ).٢/٤٧:(مفاتيح الغيب  )٤(
 ). ١/٤٠٢:(جامع البيان  )٥(



 

 ٢٩٢

  .)١(»أظهر ألنه ؛أرجح...«:لوسي هذا القول، وعلّل لذلك بأنهورجح اآل
 .چگ  گ  گ  گچ :تعاىل قوله«:  الشنقيطي وقال
م هو بالباطل هلبسو الذي احلقالتوراة يف ما ببعض إميا. 

 كصفات ؛له مهدحوج التوراة يف ما ببعض مهرفْكُ هو: احلق به سوالب الذي والباطل
ڃ  ڃ  چ  چ   چ  :تعـاىل  قوله هنيبي وهذا وجحدوه، كتموه مما وغريها r اهللا رسول

  .)٢(»األسباب صخبصو ال األلفاظ بعموم ربةوالع اآلية، ]٨٥: البقرة[چ چ
هو الذي  -وغريه ورجحه القرطيبوهو ما روي عن ابن عباس، -وها القول األخري 

ـ  دنصوص الوحي علـى العمـوم مـا مل يـرِ     لُمح «؛ ألنّ الواجب يترجح نص 
 .واهللا أعلم. )٣(»بالتخصيص

 
*    *    * 

                                                
 ).٢/٥٢:(روح املعاين  )١(
 ).١/٣٤٥:(أضواء البيان  )٢(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين:انظر ) ٣(



 

 ٢٩٣

 

 :]٤٩: البقرة[چپ  ڀچ :المقصود باألبناء في قولھ تعالى:مسألة 
 

 :األطفال، وليس الكبار؛ حيث قال: رجح القرطيب أنّ معىن األبناء يف هذه اآلية
 .لآبامل )النساء( باسم عنهم ربوع ،البنات بقيوي األطفال حبذَي فكان فرعونُ...«

 هذا ستدلّاو ،كذلك كانوا املّ )أبناء( واموس ؛جالالر :يعين چپ  ڀچ :طائفة وقالت
 .  )١(»األظهر ألنه ؛أصح لواألو ،چ ڀچ :هبقول القائل

 
 :الدراسة والترجيح

 
األطفال، وليس الكبـار  : يف هذه اآلية) األبناء(معىن  بأنّ الذي رجحه القرطيب القول

ةُهو قول عام املفس٤(، وأبـو حيـان  )٣(، والـرازي )٢(حـه الطـربي  رين، ورج( ،
 .)٦(لوسي، واآل)٥(والشوكاين

ـ ظْاملَ إذ الرجال؛): األبناء(يكون املراد بـ رين أنْبعض املفس اختارو  ـ املَ أنّ ونُن حق 
 .)٧(الكبار به قصدي إمنا واالستئصالَ

 :؛ منهاأمورقد استدلّ له من رجحه بل؛ وهو القول األو والذي يترجح
 .)٨(ظاهره على )األبناء( للفظ الًمح فيه أنّ -١
٢- كان هأن يتذّعرعون رقَ على فمجيع لُت مل جالِالر٩(كثر(. 
 . )١(ةالشاقَّ الصنائع يف استعماهلم يف  الكبارإىل حمتاجني كانوا فرعون وقومه أنّ -٣

                                                
 ).٢/٨٦:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٣٤:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).٢/٥٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).٢/٨٩:(البحر احمليط: انظر  )٤(
 ).٢/٩٢:(فتح القدير: انظر  )٥(
 ).٢/٧٥:(روح املعاين: انظر  )٦(
 ).٢/١٨٨:(التحرير والتنوير: انظر  )٧(
 ).٢/٥٦:(مفاتيح الغيب: انظر  )٨(
 .املرجع السابق: انظر  )٩(



 

 ٢٩٤

٤- هم كانوا أنونبقُي جالالر يف ؤهموإبقا، التدريج سبيل على ينقرضوا حىت دمةللخ 
 .)٢(مهِلتقَ نم أشد احلالة هذه مثل
عنه مبـا   أُجيبف )النساء( مقابلة يف ليكون ؛الرجال): األبناء(املراد بـ القول بأنّ اأم

 : يلي
  .)٣(والتابعني الصحابة نم التأويل لِهأَ تأويل نع اخروجيف هذا  أنّ -١
٢- يكُ مل ؛كذلك كان لو هأنموسى إللقاِء ن u حال التابوت يف صرِغه مع٤(ىن(. 
 ال- هنهـات وأم ،هنهـات أم مع داخالت الصبايا كان إذ ؛چڀ  ڀچ :قيل إمناأنه  -٣

؛االستحياِء يف ساٌءنِ -شك فقيل كبارهن، وال النساء صغار يقتلون يكونوا مل همألن: 
 كان وإنْ ؛)جالُالر أقبل قد(:يقال كما واملولودات، الوالدات بذلك يعين ،چڀ  ڀچ

ـ  يكـن  مل املّ هفإن الذكور، نم اوأم ،چڀ  ڀچ :قوله فكذلك ،صبيان فيهم ذْيبإال ح 
 حـال  لـوا تقُ املّ األبناِء، ف)٥(مكُجالَرِ نوحذبي: يقل ومل ،چپ  ڀچ :قيل املولودون،
 نلْقتي مل املّ البنات اأم عليهم، جالالر اسم إطالق زجي فلم ،رجاالً يصريوا مل الطفولية

 .)٦(عليهن النساِء ماس إطالق جاز -النساِء دح إىل نلْصو بل-
األطفـال،  : يف هذه اآليـة  )األبناء(معىن من أنّ  ما رجحه القرطيب ةُوقُ يتبينوذا 

 .، واهللا أعلموليس الكبار
 

*    *    *

                                                                                              
 ).٢/٥٦:(مفاتيح الغيب: انظر  )١(
 ).٢/١٨٨:(التحرير والتنوير: انظر  )٢(
 ).٢/٣٤:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).٢/٥٥:(، ومفاتيح الغيب)٢/٣٤:(جامع البيان: انظر  )٤(
 ).٢/٣٥:(جامع البيان: انظر  )٥(
 ).٢/٥٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(



 

 ٢٩٥

 

 :]٥٣: البقرة[ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ :في قولھ تعالى چۇچمعنى :مسألة 
 

التوراة، وال يقصد به القرآن، واختار وصف يرجع إِىل  چۇچرجح القرطيب أنّ كلمة 
  :؛ حيث قالوالباطل احلق بني افرقً :، أنّ معناهجماهد قول

»واختفقال ،چۇچ يف فل ـ  ،التـوراة  موسى آتينا املعىن: وقطرب اءالفر وحمماد r 
 على املعطوف فإنّ اإلعراب اأم ؛واملعىن اإلعراب أٌ يفخط هذا: اسالنح قال .الفرقان

 .خالفه يءالش على املعطوف يكون القول هذا وعلى ،مثله يءالش
٤٨: األنبياء[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :تعاىل قال فقد املعىن اوأم[. 
ـ ب هركْذ يدعأُ الكتاب هو الفرقان يكون: الزجاج إسحاق أبو قال اسنيِم  اتأكيـد ،
وحقال... ،الفراء عن يك الشعر يف جيئ إمنا وهذا اسالنح. 

 مـه علّ الـذي  :أي ؛والباطـل  احلق بني افرقً :جماهد قول هذا يف قيل ما وأحسن 
١(»...اهإي(. 

 

 :الدراسة والترجيح
 -وصف يرجع إِىل التوراة، وال يقصد به القرآن چۇچ من أنّ-ما رجحه القرطيب 

، )٤(، والواحدي)٣(، وأبو جعفر النحاس)٢(ورجحه الطربي روي عن ابن عباس،
 .)٨(، والشنقيطي)٧(، والسمني احلليب)٦(وابن جزي، )٥(، والزخمشري)٤(والواحدي
 .)٨(والشنقيطي

                                                
 ).١٠٨-٢/١٠٦:(ألحكام القرآن اجلامع)  ١(
 ).١/٦٧٨(:جامع البيان: انظر)  ٢(
 .)١/٢٢٥:(إعراب القرآن :انظر)  ٣(
 ).١/١٠٥(:الوجيز: انظر)  ٤(
 ).١/٢٨١(:الكشاف: انظر)  ٥(
 ).١/٤٨(:التسهيل لعلوم الترتيل: انظر)  ٦(
 ).١/٣٥٨: (الدر املصون: انظر)  ٧(
 ).١/٦٦:(أضواء البيان: انظر)  ٨(



 

 ٢٩٦

دهلذا القول بأنّ لَّواست ر ملوسىالفرقان قد ذُك u  ،كما يف يف غري هذا املوضع
 .]٤٨:األنبياء[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :قوله سبحانه

، على )القرآن:(فذهبا إىل أنّ املراد بالفرقان ،يف ذلك )٢(، وقطرب)١(الفراء وخالف
 .الفرقان r ينا محمداوات: على معىن

هب وهذا القول مردودأن:»  حعلى قول أهل التأويل، وال يف الظاهر، وال يف ال يص
الفرق بني أويت موسى التوراة، وهي الكتاب، وهي : أهل التأويل يقولون العربية؛ ألنّ

 أويت موسى الكتاب وانفراق البحر، والظاهر على: من يقول احلالل واحلرام، ومنهم
 .چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :Uخالف ما قاال، قال اهللا 

، درمهًا وامرع وأعطيت: ، وأنت تريدأعطيت زيدا دينارا ودرمهًا: يف العربيةوال جيوز 
فإن احتج محتبقول الشاعر ج: 

 )٣(اداً سيفاً ورمحـــــمتقلِّ  ـدايا ليت زوجك قد غــــ
)٣( يضا فقد عرف أنَّ لشيٍء واحد، وأ ه ذلك؛ ألنهما مجيعابيت ال يشبِهذا ال: قيل له  

والعرب تنسق الشيء على : ؛ قالآخر وحامالً رمحا، فقد ذكر الفراء قولًا: معناه
 :ن هو هو، وأنشدالشيء، إذا اختلف اللّفظان وإن كا

 ِاهلر مياَألد تمقَــدـ و  يهشـ
 

 )٤(وأَلفَى قَولَهـا كَـذباً ومينـا    

 ...ني هو ا لكذباملَ يذهب إىل أنّ 
وهذا البيت ال يشبه من اآلية شيئاً؛ ألنَّ املَني إنْ كان هو الكذب بعينه فال يفيد إالَّ معىن 

 .)٥( »الكذب، فإنّ الفرقان قد أفاد معىن غري معىن الكتاب

                                                
 ).١/٣٧: (معاين القرآن :انظر  )١(
 ).١/٢٢٥: (، وإعراب القرآن للنحاس)١/١٣٤:(معاين القرآن وإعرابه: انظر)  ٢(
 ).٣/١٢٣:(، ومعاين القرآن للفراء)١٦٥: بال نسبة يف تأويل مشكل القرآنالبيت  ) ٣(
، ومجهـرة  )٣/٢١٣( :، واألشـباه والنظـائر  )١٨٣:(البيت لعدي بن زيد العبادي كما يف ذيل ديوانه)  ٤(

. أي الطاعنني واملقطعني له، فاالراش ضرب من الطعـن يف عـرض  : يهشومعىن راه. )٢/٩٩٣:(اللّغة
 ).٦/٣٠٧:(لسان العرب: انظر

 .)٦٥:(القطع واالئتناف، للنحاس ) ٥(



 

 ٢٩٧

ى، ه موسأنّ الفرقان هو الكتاب الذي أوتي: الظاهر يف معناه «:وقال العالمة الشنقيطي
تغاير الذوات؛ ألنَّ ذلك الكتاب  ةَلَزِنلتغاير الصفات م وإنما عطف على نفسه، ترتيالً

بأمرين الذي هو التوراة موصوف: 
 .نا الصالة والسالمموسى عليه وعلى نبي هاهللا لنبي هبتكَ ؛أنه مكتوب: أحدمها
ى الكتاب، مع أنه هو طل، فعطف الفرقان علوالبا بني احلق قأنه فرقانٌ أي فارِ: والثاين

: ن القرآن على أنّ الفرقان هو ما أوتيه موسىوالدليل م... لتغاير الصفتني نفسه نظرا
 .)١(»چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ:قوله تعاىل

 اسم مبعىن مصدر أو ة،هبشم ةٌفَص إما چژ چ :تعاىل قوله «:وقال الشيخ ابن عثيمني
 هفُطْوع والباطل؛ احلق بني الفارق هنا به واملراد ق؛الفارِ چۇچ بـ املراد ألنّ الفاعل؛

 يكتفى واملغايرة املغايرة؛ يقتضي والعطف املوصوف؛ على الصفة عطف باب نم هنا
 تكون وقد صفتني؛ بني املغايرة تكون وقد ذاتني؛ بني املغايرة تكون قد شيء؛ بأدىن فيها
 نفس چڈچفـ وصفة؛ ذات بني املغايرة: چژ ڈچ:هنا تعاىل وقوله...وصفة ذات بني

 . )٢(»املوصوف على الصفة عطف باب من هنا فالعطف صفته؛ چۇچ و التوراة؛
أي فَرقًا بني احلق والباطل؛ : چۇچ؛ من أنّ معىن وغريه القرطيب رجحهيترجح ما وذا 

الذي جيب يف  وألنّ، )٣(م ذلكدعلى ما ع مدقَالقول الذي تؤيده آيات قرآنية م ألنّ
 تفسري كتاب اهللا تعاىل أن ال يعدل عن ظاهره وسياق آياته إال بدليل يوجِب الرجوع

 .)٤(إليه
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٦٦:(أضواء البيان ) ١(
 ).٢/٨٤:(تفسري القرآن الكرمي)  ٢(
 ).١/٣١٢(:فسرينقواعد الترجيح عند امل: نظرا ) ٣(
   ).١/١٣٧(:املرجع السابق  )٤(



 

 ٢٩٨

 ]٥٦: البقـرة [ چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋچ  :ھل البعث الم ذكور ف ي قول ھ تع الى    :مسألة 
 :بعثٌٌ على الحقیقة؟ 

 
ۆ  ۈ  چ  :-مخاطباً بين إسـرائيل –ه تعاىل رجح القرطيب أنّ البعث الوارد ذكْره يف قول

، هو بعثٌ على احلقيقة؛ كما يبعث امليت، وذلـك بعـد أن   ]٥٦: البقـرة [ چۈ   ٷ  ۋ
 :أخذم الصاعقة فماتوا؛ حيث قال

 .جهلكم بعد من مناكمعلّ ]٥٦: البقرة[ چۈ  ۈ   ٷ  ۋ   چ بعضهم وقال «
 :تعاىل قوله هنوم ،عقوبة موت كانو احلقيقة، األصل نّأل ؛أصح لواألو: قلت
 .)١(»]٢٤٣: البقرة[ چڱڱڱڱںںڻڻٹٹۀۀہہہہچ
 

 :الدراسة والترجيح
 

 چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋچ  :بأنّ البعث الوارد ذكْره يف قوله تعاىل يف القول-القرطيب  وافق

  .مجهور املفسرين -، كان بعثاً على احلقيقة؛ مبعىن اإلحياء بعد املوت]٥٦: البقرة[
 .)٢(بعثناكم أنبياء: أي چۈ چ :وورد عن السدي أنّ معىن
وجعله قوالً شـاذا خمالفـاً    رده اإلمام الطربي -رمحه اهللا–وهذا القولُ من السدي 

  :ألقوال أئمة التفسري قاطبةً؛ فقال
 مث الصـاعقة،  فأخـذتكم : السـدي  تأوله ما على الكالم وتأويل: جعفر أبو قال «

 مث ، مـوتكم  بعـد  من إياكم إحيائنا إىل تنظرون وأنتم ، موتكم بعد نم أحييناكم
 .تشكرون لعلكم أنبياء بعثناكم

وزعم السذلك أنّ يد قَاملُ نمواملُ ، التأخري معناه الذي مِدؤالتقدمي معناه الذي رِخ... 
. ختطئتـه  علـى  التأويل أهل إمجاع مع ،خالفه على التالوة ظاهر لُّيد تأويلٌ وهذا

 چۋ  ۅ  چ  :قولـه  معىن يكون أن عنه، حكيناه الذي يدالس تأويل على والواجب

 .)١( »!أنبياء اكمإي تصيريي على تشكروين :]٥٦: البقرة[

                                                
 ).٢/١١٠:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 .)١/٢٦٤:(، والبحر احمليط)١/٣٦٦:(جامع البيان: انظر)  ٢(



 

 ٢٩٩

 علـى  املـوت  لَمح، فَمكلهج بعد ناكمملَّع مث :أي ؛التعليم :هنا البعث معىن :وقيل
  .)٢(]١٢٢:األنعام[ چڳ  ڳ            ڳ  ڱ  چ  :تعاىل قوله يف كما ؛جمازاً لِهاجلَ

غُشي  إم :قال نم قول على هذا القول مبينو الغشية، من اإلفاقة: البعث معىن: وقيل
 .)٣(ميوتوا ومل عليهم

ـ  والذي يترجح هو القول األول ، وهو الذي رجحه القرطيب ة ، وهو قـول عام
ريناملفس . 

والقواعد الترجيحية املعتربة عند املفسرين ظاهر من لفظ اآلية، ويؤيد هذا القول أنه ال
 .)٤(»ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إالَّ بدليل «ناطقة بأنه 

 .)٥(»احلقيقة هو وهذا اجلسد، الروح مفارقة هرظاه هنا واملوت «: لوسياآلقال 
ول به عنها وله ، وال جيوز العدحلقيقةاألصل يف الكالم أن يحمل على ا «كما أنّ 

فيها مح٦(»صحيح لٌم(. 
 .واهللا أعلم .وأما بقية األقوال فينقصها الدليل 

 
*    *    * 

                                                                                              
 ).١/٣٦٧:(جامع البيان)  ١(
 .)٢/٤٠:(، والتحرير والتنوير)٢/٨٢:(، وروح املعاين)١/٢٦٤:(البحر احمليط: انظر)  ٢(
 ).١/٢٦٤:(حر احمليطالب: انظر)  ٣(
   ).١/١٣٧(قواعد الترجيح عند املفسرين )٤(
 .)٢/٨٢:(روح املعاين)  ٥(
 ).   ٢/٣٨٧:(املرجع السابق ) ٦(



 

 ٣٠٠

 

 :طائٌر؟ ]٥٧: البقرة[چ  ې ې ې چ: ھل السلوى المذكور في قولھ تعالى:مسألة 
 

 السـلوى  رجح القرطيب عدم صحة ما ادعاه ابن عطية من إمجاع املفسرين علـى أنّ 
؛ فقالطري : 

ـ  هو :فقيل ،)السلوى( يف اختلف چ  چ :تعاىل قوله « السبِ )١(اينمعـ ي  قالـه  ،هنِ
 : فقال، اهلذيل غلط وقد، املفسرين بإمجاع طري السلوى: عطية ابن قال  .الضحاك

مــت ا ألنــد هــاهللا ع  وقامسهــا ب
 

  )٢(أَلَذُّ من السلْوى إذا ما نشورها
 ٣( عسلال السلوى ظن(. 

 هإن: والتفسري اللغة لماِءع دأح-جرؤاملُ قال وقد ،حيص ال اإلمجاع نم عاهدا ما: قلت
 ،به يسلى ألنه به يمس ؛)٤(ةنانك بلغة كذلك هأن وذكر ،اهلذيل ببيت ستدلّاو ،العسل

 :وأنشد السلوان، عني :ومنه ،به
 السلوان ما سـليت برلو أُش 

 

 )٥(نك وإنْ غَنِيتما يب غنى ع
 

 :اهلذيل بيت وذكر ،)٦(العسل :والسلوى: اجلوهري وقال
.......................... 

 

 أَلَذُّ من السلْوى إذا ما نشورها 
 .)٧(»...اغلطً يذكر ومل

 
                                                

اسم لطائر يلبد باألرض وال يكاد يطـري إال أن  ): ىحبار(لسني وفتح النون على وزن بضم ا: السماين)  ١( 
طار، ويي١/٥٠٥(:احليوان الكربىحياة : انظر. ع الرعد ماتى قتيل الرعد؛ ألنه إذا مسسم.( 

أي جنتنيها : ومعىن نشورها). ١٣/٦٩(:، ذيب اللغة لألزهري)١/٢١٥:(البيت يف شرح أشعار اهلذليني)  ٢(
هامن خلي. 

 ).١/٣٠٥(:احملرر الوجيز)  ٣(
)٤ ( كة بن مدركة بن إلياس بن مضر بـن  بنو كنانة بن خزمي: قبيلة عظيمة، من القبائل العدنانية، وهم: ةنان

، معجـم قبائـل   )١/١٧٨(معجم ما اسـتعجم  : انظر. نزار بن معد بن عدنان، وديارهم جبهات مكة
 .)٣/٩٩٦:(العرب

 ).١٣/٦٨(:، وذيب اللغة)٢٥ص:(أراجيز رؤبة )جمموع أشعار العرب(:انظر. البيت لرؤبة)  ٥(
 ).٦/٢٣٨١:(الصحاح للجوهري  )٦(
 ).٢/١١٠:(ألحكام القرآناجلامع   )٧(



 

 ٣٠١

 :الدراسة والترجيح
 

 عبـاس،  ابن قال به مجع من الصحابة والتابعني، وروي عن طري) السلوى(القول بأنّ 
، )١(وجماهد، وقتادة، والربيـع بـن أنـس    وعكرمة، واحلسن، والضحاك، والشعيب،
 .على اختالف بينهم يف بيان نوعه هذا الطري ،)٢(وغريهم

 .العسل: وهو أنّ معناه) السلوى(وهناك قولٌ ثان يف معىن 
أبو : وممن ذكر ذلك. أنّ السلوى تطلق على العسل عند العرب: فقد ذَكَر أهل اللغة
، )٦(، واجلـوهري )٥(، واألزهـري )٤(، وأبـو علـي الفارسـي   )٣(بكر ابن األنباري
 .، وغريهم)٧(والفريوزآبادي

، وابـن  )٨(البغوي: من املفسرين -دون ترجيح بينهما -وممن ذكر القولني السابقني 
 .)١٠(، وأبو حيان)٩(اجلوزي

اإلمجاع على املعىن األول؛ إذ  يف دعوى -رمحه اهللا-وذا يتبين خطأ اإلمام ابن عطية 
مإنّ القول الثاين قال به طائفةٌ من العلماء كما تقد. 

                                                
، تويف سنة الربيع بن أنس بن زياد البكري أو احلنفي، بصري، نزيل خراسان، صدوق له أوهام ) ١(

 ).٢٠٥ص(:، التقريب)٩/٦٠(:ذيب الكمال: انظر. وحديثه يف السنن ،ـه١٤٠
 ).٢/٩٣:(عظيم، وتفسري القرآن ال)٢/٧٦:(احملرر الوجيز: انظر نسبة هذا القول إىل قائليه يف  )٢(
 ). ١/٨٤:(زاد املسري: انظر ) ٣(
، والفارسي هو احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن سليمان، أبو علي الفارسي، )١٠/١٨١(:تاج العروس  )٤(

 .ببغداده ٣٧٧الفارسي، النحوي، إمام زمانه يف النحو، صاحب التصانيف، كان فيه اعتزال، تويف سنة 
 ).١/٣٠٨(:، إنباه الرواة)١٦/٣٧٩(:السري: انظر 

واألزهري هو أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري ) ٦٩، ١٣/٦٨:(ذيب اللغة  )٥(
 . ه٣٧٠املشهور، تويف سنة ) ذيب اللغة(اهلروي، العالمة اللغوي الشافعي، صاحب 

 ).١٦/٣١٥(:، والسري)١/١٩:(، وبغية الوعاة)٣/٦٣:(طبقات الشافعية للسبكي: انظر
 ).٦/٢٣٨١:(لصحاح للجوهريا ) ٦(
 والفريوزآبادي هو حممد بن يعقوب بن الفريوزآبادي الشـريازي الشـافعي،   ) ٢/٦٠٧(ترتيب القاموس  ) ٧(

) بصائر ذوي التمييز(و) القاموس احمليط(الدين، أبو الطاهر، لغوي، مشارك يف عدة علوم، له كتاب جمد 
 ).١/٢٧٣(:غية الوعاةبو، )٧/١٥٩(:إنباء الغمر: انظر. ـه٨١٧يف التفسري، تويف سنة 

 ).١/٢٤٢:(معامل الترتيل: انظر)  ٨(
 ).١/٨٤(:زاد املسري: انظر  )٩(
 ).١/٢١٤(:البحر احمليط :انظر  )١٠(



 

 ٣٠٢

وممن أنكر عليـه  وقد أنكر املفسرون على ابن عطية دعواه اإلمجاع على هذا املعىن، 
 على اإلمجاع] ابن عطية[ وادعى«:ابن عادل احلنبلي؛ الذي قال -غري القرطيب-ذلك 

 . )١(»مرضٍ غري وهذا ،طائر :السلْوى أن
هو العسل، بلغـة  : السلوى أنّ )٢(وذكر السدوسي «:لوسي؛ حيث قالوكذلك اآل

 .)٣(»إنه غلطٌ، غلطٌ: ، وقول ابن عطية:...كنانة، ويؤيده قول اهلذيل
، ومل يتعقّباه إقرارا منهما )٤(ونقل ابن كثري والشوكاين إنكار القرطيب لقول ابن عطية 

 .كارمنهما هلذا اإلن
 السـلوى بعدم التسليم لمن ادعى اإلمجاع على أنّ  رجحان قولِ القرطيبوذا يتبين 

واهللا أعلمطري ، . 
*    *    * 

                                                
 ).٢/٤٢:(اللباب)  ١(
 .املؤرج السدوسي: يعين) ٢(
 ).١/٢٦٤(:روح املعاين) ٣(
اإلمجـاع يف  : وانظر يف هـذه املسـألة  ). ١/٤٩٦:(، وفتح القدير)١/٦١:(القرآن العظيم تفسري: انظر)  ٤(

 ).١٢٣:(التفسري



 

 ٣٠٣

ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  :كما في قولھ تعالى ؛ِقردًة الیھوِد بعِض ُخْسَم كان ھل :مسألة
 على الحقیقة؟  مسخًا ]٥٦: البقرة[چڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ

 
ـ  كانأنّ املسخ املذكور يف هذه اآلية -رمحه اهللا -ح القرطيب رج  ى احلقيقـة، عل

 :قوالً شاذا؛ حيث قال) فقط قلوم مسخت إمنا :(-رمحه اهللا–وجعل قول جماهد 
 تدرو فقط، قلوم تخِسم إمنا أنه :اآلية هذه تفسري يف جماهد عن وروي...«

أفهامكأفهامِ مه القردة. 
 .)١( ».أعلم واهللا أعلم، فيما ريناملفس نم غريه هلْقُي ومل
 

 :الدراسة والترجيح
 

، وإليـه  هو الصـواب من القول بأنّ هذا املسخ كان حقيقيا  ما رجحه القرطيب
ذهب عامة املفسرين من الصحابة والتابعني ومن بعدهم، أي أنّ هـؤالء الـذين   

 .)٢(، فكانواچگ   گ  چاعتدوا يف السبت قال هلم اهللا 
اإلمام جماهد؛ كما ذكر القرطيب، حيث ذهب إىل أنّ هذا  وشذَّ عن هذا القول

 مهأفهام تدرو فقط، قلوم تخِسم إمنا: املسخ كان معنويا ال حقيقيا؛ أي
ما  ، ومل يمسخوا قردةً حقيقةً، وإنما هو مثلٌ ضربه اهللا هلم، مثْلَةدرالق كأفهامِ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               چ  :ضرب مثَلَ احلمار حيمل أسفاراً يف قوله تعاىل

 .)٣(]٥: اجلمعة[چ  گ     گ  گ
 

وهذا القول خمالف لتفسري مجهور السلف، وقد أخذ ذا القـول الشـاذ بعـض    
 .)٤(املتأخرين من املفسرين

                                                
 ).٢/١٧٤:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 .)١/٢٠٩:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٣٧٢:(تفسري الطربي: انظر)  ٢(
 .املرجعني السابقني: انظر)  ٣(
، واملراغـي  )١/٥٢٢:(، وابن عاشور يف التحرير والتنوير)١/٣٤٤:(كمحمد رشيد رضا يف تفسري املنار)  ٤(

 .)١/١٣٩:(يف تفسريه



 

 ٣٠٤

قِّقني؛ ملخالفته لظاهر القـرآن الكـرمي،   وقد رد هذا القول مجع من املفسرين احمل
 .وشذوذه عن قول عامة املفسرين

 :قال اإلمام الطربي رادا على القول الشاذّ
 كتـاب  عليه دل ما رِلظاه قولٌ جماهد، قاله الذي القول وهذا: جعفر أبو قال« 

 وعبـد  ازيرواخلن القردة منهم جعل أنه كتابه يف أخرب اهللا أنّ وذلك ؛فخالم اِهللا
 اهللا وأنّ ،]١٥٣: النساء[چۇ  ۇ  ۆ  چ  :لنبيهم قالوا أم عنهم أخرب كما الطاغوت،

 فجعـل  العجل، عبدوا وأم م،هرب ذلك مسألتهم عند مهقَعأص -هركْذ تعاىل-
ڀ   ڀ  ڀ  چ  :لنبيهم فقالوا املقدسة األرض بدخول أمروا وأم أنفسهم، قتل توبتهم

 ميسخهم مل هم: قال قائلٌ فسواٌء ،بالتيه فابتالهم ]٢٤: املائـدة [چٿ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ
 يكـن  مل: قال وآخر ،وخنازير قردة منهم جعل أنه -هركْذ لَّج- أخرب وقد قردة،
 أنبيـائهم،  علـى  اخلـالف  من منهم كان أنه إسرائيل بين عن اهللا أخرب مما شيء

 منـه،  بآخر وأقر ذلك من شيئا أنكر ومن ،م اهللا أحلها اليت والعقوبات والنكال
سمبا -ذلك من أنكر فيما- وعورض قوله، على الربهان لَئ الفرق يسأل مث به، أقر 
 .صحيح أثر أو مستفيض خرب من
 والكـذب  اخلطأ عليها جيوز ال اليت ةجاحلُ مجيع قول جماهد قولِ خالف مع هذا
 . )١(»هتئَطخت على هاإمجاع ،قولٍ فساد على دليالً وكفى ،عليه ةًعمجم نقلته فيما
 خالف غريب وقول جماهد، عن دجي سند وهذا«:  -رمحه اهللا–قال ابن كثري و

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ : تعاىل اهللا قال غريه، ويف املقام هذا يف السياق من الظاهر

 . )٢(»] ٦٠: ئدةاملا[ اآلية،    چ چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
قد وقع حقيقةً على من  خسن أنّ هذا املَم ؛وغريه يترجح مارجحه القرطيبوذا 

األصل يف الكالم أن يحمل على احلقيقة ، وال جيوز العدول بـه   «ذكر اهللا؛ ألنّ 
ال جيوز العدول عـن ظـاهر القـرآن إالَّ     « ، و)٣(» عنها وله فيها حممل صحيح

 .)٤(»بدليل
                                                

 .)١/٣٧٣:(جامع البيان)  ١(
 .)١/١٠٩:(تفسري القرآن العظيم)  ٢(
 ).   ٢/٣٨٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر ) ٣(
   ).١/١٣٧:(املرجع السابق: انظر  )٤(



 

 ٠٥

ـ ، وتفسري مجهور السلف م تأيد هذا القول بكونه قول مجهور السلفكما ي  مدقَ
 .واهللا أعلم  .)١(شاذٍّ تفسريٍ لِّعلى كُ

 
*    *    * 

                                                
 ).١/٢٨٨:(املرجع السابق: انظر ) ١(



 

 ٣٠٦

 

 :]٦٩: البقرة[ چ ی  چ :معنى قولھ تعالى:مسألة 
 

 حيث ة املعروفة؛رفْالص ، مناللون صفراء أنها: أي چ چ املراد بـ أنّالقرطيب رجح 
 :الق
 .املعروفة ةرفْالص نم اللون، صفراء أا املفسرين مجهور چ چ :قوله « 

 .فلْوالظِّ نرالقَ حىت: بعضهم عن يمكِّ قال
 .فقط فلْوالظِّ نرالقَ صفراء كانت: جبري وابن احلسن وقال
 :الشاعر قال سوداء، :معناه چ چ :اأيض احلسن وعن
لْتك لي ميخنه ولْتبــيِ رِكا ك 
 

 هن ها كالزأوالد فْر١(بيـب ص(. 
 اهللا قـال  ،اإلبل يف إال اجماز ستعملي ال شاذٌّ وهذا الظاهر، هألن ّ؛أصح لواألو: قلت 

 .فرةص سوادها اإلبل نم ودالس أنّ وذلك؛ ]٣٣:املرسالت[چڳ   ڳ  ڳ چ :تعاىل
 وصـف ي ولـيس  فرة،بالص صختم نعت وذلك بالفقوع، دهأكّ ملا السواد أراد ولو

 .)٢(»بذلك السواد
 

 :الدراسة والترجيح
 

ة عامو قول ه ة املعروفةرفْالص ، مِناللون صفراء أنها: أي چ چ املراد بـ بأنّالقول 
 .)٣(املفسرين

                                                
، وذكـره النحـاس يف القطـع    )٦٨(:هـو يف ديوانـه  ري، ميمون بـن قـيس و  البيت لألعشى الكب  )١(

 ).٧٠:(واالئتناف
 ).٢/١٨٩:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
، والنكـت  )١/١٢٨(:، وحبـر العلـوم  )٧٠:(القطـع واالئتنـاف   و،)٢/٩٤:(جامع البيـان : انظر  )٣(

، )١/١٩٧(:، وزاد املسـري )١/١٦٣:(رر الـوجيز ، واحمل)١/١٠٧:(، ومعامل الترتيل)١/١٣٩:(والعيون
، والتحريـر  )١/١٦٣:(اللّبـاب ، و)١/٧٠:(التسـهيل لعلـوم الترتيـل   ، و)٣/١٢٨:(ومفاتيح الغيب

 ).١/٥٥٣:(والتنوير



 

 ٣٠٧

ا القول اآلخر الذي حقول شاذٌّ -كما قال القرطيب-عن احلسن البصري، فهو  كيأم 
 .عن قول أهل العلم

 :ن ثالثة أوجههذا القول م ردقد و
جيوز العدول عن ن املقرر عند العلماء أنه ال أنَّ هذا القول خالف الظاهر، وم: أحدها

 .)١(بدليل ظاهر القرآن إال
   چ : قولـه تعـاىل  لسياق اآلية؛ فقد جاء بعده  أنَّ هذا القول خمالف: الوجه الثاين

ده قـرائن يف  القول الذي تؤي «وقد علم أنّ ،)٢(بالصفرة  خمتص الفقوع نعتو ،چ 
ياق ميف السح٣( »على ما خالفه رج(. 
جيـب   «:ومعلوم أنهأنَّ هذا القول خالف املعروف من كالم العرب، : الوجه الثالث

 .)٤(»محل كالم اهللا تعاىل على املعروف من كالم العرب دون الشاذ والضعيف واملنكر
 .)٤(»واملنكر

يف نعوت البقر،  طٌلَالسوداء، وهذا غَ: إىل أنَّ الصفراء قد ذهب قومو «:ةقتيبقال ابن 
ك أنه أراد لُّومما يد... أسود : أصفر، أي بعري: ون ذلك يف نعوت اإلبل يقالإنما يك

؛ إنما فيما أعلم-ع فاق أسود: ، والعرب ال تقولچ    چ :الصفرة بعينها قوله تعاىل
 .)٥( »ر قاين، وأصفر فاقعحالك، وأمح أسود: تقول

 .يعين به سوداَء: چ چ:ي يف قولهوأحسب أنَّ الذ «:وقال ابن جرير الطربي
يعـين ـا   . هذه إبلٌ صفر، وهذه ناقة صفراء: ذهب إىل قوله يف نعت اإلبل السود

 :رسوادها يضرِب إىل الصفرة، ومنه قول الشاع وإنما قيل ذلك يف اإلبل؛ ألنّ ،سوداء
ِلي مينه وتلك رِكابــيِ تلك خ 

 
 هـ  ن  )٦(ا كالزًبيـب ـصفْر أوالده

ــب  )٦(كالزًبيـــــــــ
ممـا توصـف    وصفَت اإلبلُ به فليس سود، وذلك إنْ نه: صفْر نه: يعين بقوله  

هو أسود حالك، وحانِـك،  : باحلُلوكة وحنوها، فتقولُ -إذا وصفته بالشدة-السواد 

                                                
 ).١/١٣٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر)  ١(
 ).٧١:(القطع واالئتناف :انظر)  ٢(
 ).١/٢٩٩(:قواعد الترجيح عند املفسرين: ظران  )٣(
 ).٢/٣٦٩(:املرجع السابق: نظرا  )٤(
 ).٥٣(:تفسري غريب القرآن: انظر ) ٥(
 ).٢٩٩(تقدمت نسبة البيت، ص ) ٦(



 

 ٣٠٨

هـو  : هو أسود فاقع، وإنما تقول: د غربيبُ ودجوجي، وال تقولوحلْكُوك، وأسو
أصفر فاقع .فُه إياه بالفُقوع من الدليل البيل   فوصن على خالف التأويل الـذي تـأو

 .)١(»سوداء شديدة السواد: املتأولُ بأَنَّ معناه چ       ی  ی  چ  :قوله
لكن هذا خـالف أقاويـل    «:كى قول احلسنح قال أبو اللّيث السمرقندي بعد أنْ

 .)٢(»عن احلسن البصري راد به صفراء اللّون؛ إلَّا قوالًامل فقوا أنّهم اتاملفسرين، وكلُّ
، اللون صفراء أا: أي چ چ املراد بـ أنّ :وغريه رجحان قول القرطيبوذا يتبين 

 .ة املعروفة، وليس غريها، واهللا أعلمرفْالص من
 

*    *    * 
 

                                                
 ).٢/٩٤:(جامع البيان: انظر ) ١(
 ).١/١٢٨:(حبر العلوم  )٢(



 

 ٣٠٩

 :في قولھ تع الى  ،چڤ   ڤ چ:دخول النفي ِمن َعَدِمِھ على ُجْمَلِة :مسألة 
 :]٧١ :البقرة[چٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ

 
إنّ هـذه البقـرة    أيتدخل يف النفي قَبلـها،   چڤ   ڤچ :رجح القرطيب أنّ جملة

 :؛ حيث قالباحلَرث ، وال تثري األرضةًلَذلَّليست م: املقصودة
 بقرةٌ هي :أي ،للبقرة الصفة على رفع موضع يف چڤچ  چڤ   ڤ  چ  :تعاىل قوله «
 .ثريةٌم ذلولٌ ال

 األرض تـثري  ال بأا تعاىل اهللا وصفها وهلذا ؛ةًيشحو البقرة تلك وكانت: احلسن قال
 .)١(عليها سقىي وال ،الزرع يِقْلس ا ىنسي ال أي، احلرث يتسق وال

 .ا التأويلعلى هذ حسن هاهنا والوقف
 وال حترث كانت هاوأن ،هلا احلرث إجياب: واملعىن ،فستأنم لٌعف چڤ چ   :قوم وقال

يسقت. قْوالوچٹ   ٹ چالتأويل هذا على ف. 
 :نيهجول ؛حأص لاألو والقول
 چڤ چ  يكـون  أن جيوز ال: قال هأن سليمان بن علي عن النحاس ذكره ما: أحدمها

مسأْتكان فلو ،چڤ  ڤ  ڦچ  بعده نّأل ا،فًن مالواو بني مجع ملا اأنفًست ال(و(. 
 عنـها  نفى قد تعاىل واهللا ا،هتلَلَّذَ قد اإلثارة لكانت األرض تثري كانت لو هاأن :الثاين

 .)٢(»چٹ   ٹ چ :بقوله لَّالذُّ
 

 :الدراسة والترجيح
 

ليسـت  : أيلنفي قَبلها؛ تدخل يف ا چڤ   ڤچ :جملة من أنّ -ما رجحه القرطيب 
حـه الفـراء    هو ق -باحلرث ، وال تثري األرضةًلَلَّذَمـة املفسـرين، ورج٣(ول عام( ،

                                                
 ).١/١٢٣:(، وتفسري ابن أيب حامت)٢/١١٨:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٢/١٨٩:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).١/١٣٦:(معاين القرآن: انظر  )٣(



 

 ٣١٠

، )٦(، وابن كثري)٥(، وأبو حيان)٤(، وابن جزي)٣(، والرازي)٢(، والزخمشري)١(والطربي
 .)٩(، وابن عثيمني)٨(، وابن عاشور)٧(لوسيواآل

ـ  احلـال  على بٍصن حملّ يف چڤ   ڤ  چ  وخالف ابن عادل فاستظهر أنّ مجلة نم 
 .)١٠(إثارا حال تذَلُّ ال: تقديره ،چٹ    چ يف نكستاملُ الضمري

ڤ   چ :جملة هو القول األول، وهو الذي رجحه القرطيب وغريه من أنّ والذي يترجح

 .باحلرث ، وال تثري األرضةًلَلَّذَليست م: أيتدخل يف النفي قَبلها؛  چڤ
  :)١١(جح هذا القول بأمورويتر

 ملـا  استأنفًم كان فلو، چڤ  ڤ  ڦچ  :-هذه اجلُملة بعد - اهللا تعاىل قال أنّ :أحدمها
الواو( وبني بينه )ال( دخول صح(. 

، وقد نصت اآلية علـى  احلرث يقْس نهام عدمي ال األرض ثريت اليت البقرة أنّ :والثاين
ها ال تسقي احلرث؛ فَأنعدإث ما لألرض من باب أوىلار.  

 عنـها  نفى تعاىل واهللا لتها،ذلّ قد اإلثارة لكانت األرض ريثت كانت لو هانأ :لثوالثّا
 ،صـة ناق تكون أنْ نم دالب بالعمل الذلول أنّ القول ومجلة «، چٹ   ٹ چ: بقوله ذلك
تعاىل نفبي ال هاأن تال هذين ألنّ ؛احلرث يتسق وال ضاألر ريثعـ م ـ ظْي نيلَ همـا  ر 

 .)١٢(»النقص

                                                
 ).٢/١١٨:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).١/١٧٤:(الكشاف: انظر  )٢(
 ).٢/٩٣:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).١/٢٤٣:(التسهيل لعلوم الترتيل: انظر  )٤(
 ).٢/٨٤:(البحر احمليط: انظر  )٥(
 ).٢/٤٩:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٦(
 ).١/٤٩٣:(روح البيان: انظر  )٧(
 ).٢/١٣٦:(والتنوير التحرير: انظر  )٨(
 ).٢/٤٩:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٩(
 ).٢/٧٨:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر  )١٠(
، وروح )٢/٧٨:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٨٤:(، والبحر احمليط)١/٢٧٠:(زاد املسري: انظر )١١(

 ).١/٤٩٣:(البيان
 ).٢/٩٣:(مفاتيح العيب  )١٢(



 

 ٣١١

 متضمن لنفي صفات النقص عن هذه البقرة املقصودة، وإثارا لـألرض  سياق اآليةف       
القول الذي تؤيده « ن قواعد الترجيح يف التفسري أنّومهو من تلك الصفات املنفية، 

ياق مقرائن يف السحمعاين ما قبله ومـا  إدخال الكالم يف«، و)١(»على ما خالفه رج 
 .واهللا أعلم .)٢( »ن اخلروج به عنهما، إالَّ بدليل جيب التسليم لهى مولَبعده أَ

 
*    *    * 

                                                
 ).  ١/٢٩٩:(د املفسرينقواعد الترجيح عن :انظر ) ١(
  ).١/١٢٥:(املرجع السابق :انظر)  ٢(



 

 ٣١٢

 

ڭ   ڭ   چ:ھل ھبوط الِحجارة ِمن خشیة اهللا تعالى كما في قولھ:مسألة 
  :على الحقیقة؟ ]٧٤: البقرة[چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 
 

ملفسرين يف أنّ هبوط احلجارة املذكور يف هـذه  رجح القرطيب قول جماهد وغريه من ا
 :   اآلية هو هبوطٌ من خشية اهللا على احلقيقة؛ حيث قال

ـ  أنفـع  هو ما احلجارة نم إنّ :يقول چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ :تعاىل قوله « نم 
 .يهاوترد منها املاء خلروج ؛قلوبكم

 نـه م خرج وال ،رٍجح نم رهن رتفج وال ل،بج رأسِ نم رجح تردى ما: جماهد قال
 .)١(جريج ابن عن ثلهوم .الكرمي القرآن بذلك نزل اهللا، خشية نم إال ماٌء

 .السحاب من طاهلابِ درالب: چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ :قوله يف منياملتكلِّ بعض وقال
 وختشع خبلقها، رعتبِت القلوب كانت املّ جارةاحل أنّ وذلك ،جازم اهلبوط ةُلفظَ: وقيل
 نم بعثُت أي رة،تاجِ ناقةٌ: العرب قالت كما إليها، الناظر تواضع ضيفأُ ؛إليها بالنظر
 ...شرائها على يراها
 بعـض  عطـى ي أنْ ميتنـع  ال هفإن ،ٌصحيح لواألو ،اللفظ حيتمله قيل ما كل: قلت

 .)٢(»...فيعقل ؛املعرفة اجلمادات
 

 :الدراسة والترجيح
 

 هو قولُ عامة مفسري  هبوطَ احلجارة من خشية هو هبوطٌ على احلقيقةبأنّ القول 
، )٢(، وابـن عطيـة  )١(، والبغـوي )٤(، والسمرقندي)٣(ورجحه الطربيالسلف، 
 .، وغريهم)٥(وأبو حيان ،)٤(، وابن كثري)٣(والرازي

                                                
 ).٢/١٣٧:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٢١٠-٢/٢٠٨:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).٢/١٣٧:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/١٣٨:(حبر العلوم: انظر  )٤(



 

 ٣١٣

  ن خشـية اهللا جمـازبوط احلجارة م ا؛ ألنّ واختار بعض املفسرين أنْ يكون التعبري
 .)٧(، وابن عاشور)٦(الزخمشري: احلجارة ال توصف بالعقل وال باخلشية، ومن أولئك

 رسالًم اإم التكويين األمرِ بولقَ نع اجماز هنا] اخلشية[ لتوجع «قال ابن عاشور    
 للحجـارة  ليست إذ ؛املكلَّف يئة التكوين ندع للهيئة متثيالً اوإم والتقييد، باإلطالق

 .)٨(»هلا عقل ال إذ ؛خشية
أنّ املراد من هبوط احلجارة من خشية اهللا هو علـى  : هو القول األولجح والذي يتر

 :احلقيقة؛ وذلك لألدلّة اآلتية
ومنـها األحجـار   –اآليات اليت جاء التصريح فيها بأنّ جلميـع املخلوقـات    -١

شر كيفية هذه العبادة والتسـبيح؛  تسبيحا وعبادةً هللا تعاىل، وال يعلَم الب -واجلمادات
گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  چ :كما قال تعاىل

ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ :Y، وقال ]٤٤:اإلسـراء [چٹۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  

              چ :-سبحانه- وقال، ]٤١: النور[چ ۈ  ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې

فإنه ما من شيٍء يف السموات وال يف األرض إال ويسبح حبمـد   ،]١٣:الرعد[ چ     
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ:Uوقد ذلّ وخضع لعظمته؛ كما قال ، اهللا

 .اآلية ]١٨: احلج[چچ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ
ادات ختشاه تعاىل وتعظِّمه؛ يف عدة آيات من كتابه أنّ هذه اجلم -تعاىل-وقد أخرب  

ــه   ــا يف قولـ ــبحانه-كمـ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ:-سـ

 .اآلية]٧٢:األحزاب[چ 

                                                                                              
 ).١/٢٤٧:(معامل الترتيل: انظر  )١(
 ).٢/١٤٤:(احملرر الوجيز: انظر  )٢(
 ).٢/٢٤:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).٢/٨٣:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٤(
 ).١/٤٦٢:(البحر احمليط: انظر  )٥(
 ).١/٣٩٣:(الكشاف: انظر  )٦(
 ).٢/٢٥٠:(التحرير والتنوير: انظر  )٧(
 .املرجع السابق  )٨(



 

 ٣١٤

أنه ملا جتلّى للجبل اندك اجلبل من تعظيمـه   -سبحانه-ويف آية سورة األعراف بين  
                                           چ  :لربه؛ فقال تعـاىل 

ڈ  ژ  چ :-يف بيان عظمة كتابه-وقال تعاىل ، ]١٤٣:األعراف[ چ                  

 .]٢١:احلشر[ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       گژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ
 .فأثبت اخلشية للجبال؛ فوجب اإلميان بذلك

يئًا فإنما الذي إذا أراد ش، فإنه القادر الذي ال يعجزه شيء، فليس ذلك على اهللا بعزيز
حبصـول حركـات هـذه     Uفإنّ يف هذه اآليات إخبار منه  ،يقول له كن فيكون
، ]١٢٢:النسـاء [ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ :وهو أصـدق القـائلني  ، اجلمادات وإدراكها

أما كيفية ذلك فعلْمهـا عنـد    Uفالواجب اإلميان بذلك على حقيقته ومبا يليق به 
م دعلى ما ع مدقَده آيات قرآنية مالذي تؤي القول« قد تعين ترجيح ذلك ألنّو. )١(اهللا

 .)٢(»ذلك
 الـذي  عذْاجل عن روي كالذيهلذه اجلمادات حسا؛  ة على أنّاألحاديث الدالّ  -٢

ـ  عنـه  لحتـو  فلمـا  خطـب،  إذا r اهللا رسـول  إليـه  يسـتند  كان ح٣(ن(، 
ـ أُ أنْ لَبقَ علي ملِّسي كان ةمبكّ راجح فألعرِ إين(( :rوقوله   َأل إين ؛ثبعـ رِع  هفُ

ـ ج هذا ((: فقال )دحأُ( على طلع r اهللا رسول أنّ t أنس عنو، )٤())اآلن لٌب 
يحبان ونحب٥())ه(. 

                                                
 ).٢/٨٣:(وتفسري القرآن العظيم) ١/٢٤٧:(معامل الترتيل: انظر  )١(
 ) .١/٣١٢(:عند املفسرينقواعد الترجيح  )٢(

عالماة النبوة يف : املناقب، باب: ، رواه البخاري يف صحيحه، كتابrحديث حنني اجلذع إليه  )٣(
 .-رضي اهللا عنهما  -، عن ابن عمر )٤/٣١٣:(اإلسالم

عليه قبل وتسليم احلَجر  rفضل نسب النيب : الفضائل، باب: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب  )٤(
 .t، عن جابر بن مسرة )٣/٥٧:(النبوة

، ومسلم يف )٤/١٩٨:(أُحد يحبنا ونحبه: املغازي، باب: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )٥(
 ).٤/١١٤:(فيها بالبركَة rفضل املدينة ودعاِء النيب : احلج، باب:صحيحه، كتاب



 

 ٣١٥

فدلّت األحاديث على أنّ هذه اجلمادات حتن، وتحب، وتسلِّم؛ فال ميتنع أنْ بط من 
 له على مـا  األقوال فهو مرجح دِحث وكان يف معىن أَإذا ثبت احلدي «وخشية اهللا، 

 . )١(»خالفه
ـ  فظ على حقيقته، وهذا هو اَألولَى ملَّل أنّ فيه محالً  -٣ ـاز؛ ألنّ من ن القول با

ال جيوز العدول عن ظاهر  «و ،)٢(»جيب محل نصوص الوحي على احلقيقة«املعلوم أنه 
 .)٣(»القرآن إالَّ بدليل

وتفسري مجهور السـلف  هم اهللا تعاىل، ا القول هو قول علماء السلف رمحأنّ هذ -٤
قَمد٤(على كل تفسري شاذ م(. 

: -بعد أن استعرض األقوال يف معىن هبوط احلجارة من خشية اهللا-قال اإلمام الطربي 
 تأويل فإنّ التأويل، نم اآلية حتتمله مما املعىن بعيدات غري كانت وإن األقوال، وهذه«

 إىل اآليـة  تأويل صرف زنستجِ مل فلذلك ؛خبالفها ةماُأل لفس لماءع نم التأويل أهلِ
٥(»منها ىمعن(. 

 اجلمادات يف املْع تعاىل هلّل أنّ واجلماعة ةنالس أهل ومذهب «: وقال اإلمام البغوي
 وتسـبيح  صـالةٌ  فلـها  غـريه،  عليـه  يقـف  ال العقل، سوى احليوانات وسائر
 .)٦(»...وخشية
از يف هذا املوضع؛ فقال وقد ردألنّ ؛ضعيف قول وهذا «:ابن عطية على القائلني با 
 اإلدراك نم ما اقدر للحجارة خيلق تعاىل اهللا أنّ :القوي بل به، لُّتخت اآلية معىن براعة

 . )٧(»واحلركة اخلشية به تقع
ذا املوضع رأيا للمعتزلة خالفوا فيه اعترب القول بااز يف ه السمرقنديبل إنّ أبا الليث 

 كان لو يعين املثال، وجه على هو: بعضهم وقال «: أقوال عامة املفسرين؛ حيث قال

                                                
 ).١/٢٠٦(:عند املفسرينقواعد الترجيح  )١(
 ).١/٣٨٧:(املرجع السابق  )٢(
   ).١/١٣٧(:املرجع السابق  )٣(
 ).١/٢٨٨:(املرجع السابق)  ٤(
 ).٢/١٣٧:(جامع البيان  )٥(
 ).١/٢٤٧:(معامل الترتيل  )٦(

 ).٢/١٤٤:(احملرر الوجيز  )٧(



 

 ٣١٦

 أهـل  أقاويـل  خـالف  وهو املعتزلة قول وهو تعاىل، اهللا خشية نم طَبهلَ لٌقْع له
 .)١(»التفسري

 .واهللا أعلم. ويتضح من كلِّ هذا ترجيح القول األول
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٣٨:(حبر العلوم  )١(



 

 ٣١٧

 

  :؟]٧٥: البقرة[ چ                ې  چ  :َمن الُمراد بقولھ تعالى:مسألة 
 

ې  چ :يف تعيني هذا الفريق املُشارِ إليه يف قوله تعاىل-رجح القرطيب ضعف قولِ من قال 

 ،u موسـى  اختـارهم  الذين السبعون املرادإنّ : - چ                
 :؛ حيث قالأمره ميتثلوا فلم اهللا كالم فسمعوا

 ،u موسى اختارهم الذين السبعون واملراد، ...   چ      ې  چ  :تعاىل قوله «
 الربيع قول هذا .لقومهم إخبارهم يف القول فواوحر أمره، ميتثلوا فلم اهللا كالم فسمعوا

 .)٢(»فعض القول هذا ويف ،)١(قإسحا وابن
 

 :الدراسة والترجيح
 

ف املفسرون لَاختف يف هذه اآلية بأنصن وچ             چ   هميف تعيني م، 
م هل هقدمنياَأل اليهود نم ؛ على قولنيةاآلي نزول زمن يف ينوجودامل نأوم: 

 :ت مذاهب أصحاب هذا القولددعوت. ن األقدمنيهم مأن: القول األول
، قالـه ابـن   الصاعقة فأخذم همرب ةَؤير موسى سألوا الذينإنهم : فقال بعضهم -

 .)٣(إسحاق
 الربيع، و)٤(اهللا، قاله مقاتل وا كالمعمهم السبعون الذين اختارهم موسى وس: وقيل -

 .-كما ذكر القرطيب– إسحاق وابن
- املقصودين هم  الطربي أنّح ورجكالمه مسع نم إسرائيل، بين نم موسى مساع اهإي 

 : ؛ فقالاهإي همهوفَ به هملْوع اعهمس بعد نم ل،وبد ذلك فحر مثّ منه،

                                                
 ).١/٢٣٥:(وابن أيب حامت، )٢/١٤١:(، وأخرجه بنحوه الطربي)١/١٤٧:(النكت والعيون: انظر  )١(
 ).٢/٢١٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).٢/٣٦:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/١٦٣:(زاد املسري :انظر  )٤(



 

 ٣١٨

 مـا  التالوة، رظاه عليه دلّ مبا امهوأشبه باآلية، ذكرت يناللذَ التأويلني ىوأولَ...«
 تعاىل اهللا أنّ نم: العلم أهل بعض عن إسحاق ابن حكاه والذي أنس، بن الربيع قاله

كرهذ ماإن عبذلك ىن كالمه مسع نم موسى مساع ل،إسرائي بين نم مثّ منه، اهإي فحر 
 أخرب ماإن -هثناؤ لَّج- اهللا أنّ وذلك ؛اهإي هوفهم به هملْوع مساعه بعد نم لوبد ذلك

 مال اهللا نم ااستعظام ؛U اهللا كالم يسمعون كانوا منهم فريقٍ نم كان التحريف أنّ
 تعـاىل - نـه م اوإيـذان  لربهان،وا عليهم ةجاحلُ توكيد بعد البهتان، نم يأتون كانوا

كْذره -هطْقَ املؤمنني، عبادأطماعهم ع نم حممد به أتاهم مبا نسلهم بقايا إميان نم احلق 
ـ  اليهـود  هؤالء تصديق يف تطمعون كيف: هلم فقال واهلدى، والنور اكمإي مـا وإن 

ـ  -U اهللا عن األنباء نم ختربوم بالذي- ختربوم ـ  مل غيـبٍ  نع  ومل اهدوهيش
ـ  هرموأَ هكالم اهللا نم يسمع بعضهم كان وقد ،يعاينوه يمث ه،و يبلـه د ويحفـه ر 

 أتيتمـوهم  ما جيحدوا أنْ أحرى همنسل بقايا نم مكُرِأظه بني الذين فهؤالء وجيحده،
 .)١(»منكم يسمعونه وإمنا اهللا، نم يسمعونه ال وهم احلق، نم به
 مسـاعهم  فيكون ا،رفون اليهود، مث حيذين يسمعون التوراة مهم ال: وقال بعضهم -

 .)٢(ابن اجلوزي ذاه ورجح. فيها ما تغيري: وحتريفهم م،هِنبي بتبليغ اهللا لكالم
 هأن زعموا الذين قاله ما على اآلية تأويلُ كان ولو « :وهذا القول رده الطربي بقوله

نِعيكن مل وراة،الت يسمعون ، چ        چ  :بقوله ي لچ       چ:قوله رِكْذ 
معاملُ مسعه قد ذلك ألنّ ؛مفهوم ىنحرف نهمم املُ وغريحـ املُ فخصـوص  ف،ر حفر 
نهمم قـوهلم  ذكرنا الذين قاله ما على التأويل كان إنْ- اهللا كالم يسمع كان هبأن- 

 . له معىن ال مساعهم ذلك يسمع كان ممن غريهم دون
 يف الصواب هجو أغفل فقد ،چ  چ :لقوله ذلك يقال أنْ صلح ماإن أنه ظانٌّ ظن فإنْ

 فريق كان وقد لكم يؤمنوا أنْ أفتطمعون(: لقيل كذلك كان لو ذلك أنّ وذلك؛ ذلك
نهمم يحاهللا كالم فونر يعلمون وهم عقلوه ما بعد نم(، أخـرب  -ثناؤه جلّ- هولكن 

 أحـد  هطَعي مل ما -اهللا كالم مساع مباشرم نم- واعطُأُ كانوا اليهود، نم خاص عن
 مهفَوص مبا مهفَوص فلذلك ،ذلك نم عوامس ما فواوحر لوابد مث والرسل، األنبياء غري

                                                
 ).٢/٣٦:(جامع البيان  )١(
 ).١/١٦٣:(زاد املسري: انظر  )٢(



 

 ٣١٩

 تعـاىل  كتابـه  يف ذكـرهم  الذي الفريق هؤالء به صخ كان الذي للخصوص ؛به
 .)١(»ذكره

، r حممـد  زمن يف واكان اليهود الذين نمعلماء أنه بعض األحبار وال: القول الثاين
 .)٥(لوسي، واآل)٤(، وابن عادل احلنبلي)٣(، ورجحه الرازي)٢(جماهد، والسديقاله 

ې  چ :تعـاىل  قوله يف الضمري ألنّ ؛أقرب وهذا...«:-حا هذا القولرجم-قال الرازي 

 چۉ  ې  ې  ېچ :بقوله تعاىل اهللا ماهنع الذين موه ،مدقَت ما إىل عراجِ   چ      

 عليه حممد زمن يف كانوا الذين هم بإميام عالطم قتعلّ الذين أنَّ انبي وقد ،]٧٥: البقـرة [
 . )٦(»والسالم الصالة

ويف ترجِيحِ هذا القول إشكالٌ أورده ابن عادل ونقَل اإلجابة عليه، فحسن إيراده؛ قال 
 : -رمحه اهللا-
ـ  اليـأس  حصولُ التحريف على البعض إقدام نم مزلْي كيف: قيل فإن « إميـان  نم 

 يكون أنْ حتملي: فقال ؛القَفّال أجاب الباقني؟ إقرار ينايف ال البعض نادع فإنّ الباقني،
ـ  علمـائهم  نم مونهويتعلّ دينهم يأخذون ماإن موه هؤالء، نيؤم :املعىن موه  قـوم 

يتعمالتحريف وند عولئكفأ ا،ناد ماإن يملِّعما مو حفُروه وع٧(»وهفُر(. 
الم اهللا؛ فقد رد ومسعوا ك  uم السبعون الذين اختارهم موسىإ: أما الذين قالوا 

 موسى بالكالم صخ ماإن: ووقال ا،شديد اإِنكار العلم أهل بعض هأنكروقولُهم هذا، 
 .)٨(!ت له؟واختصاصٍ بقي ةزيم فأي وإال وحده،

                                                
 ).٢/٣٨:(جامع البيان  )١(
 ).٢/٦٣:(بحر احمليط، وال)١/١٦٤:(، وزاد املسري)٢/٣٨:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).٢/٧٧:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).٢/١٠:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر  )٤(
 ).٢/٨٥:(روح املعاين :انظر  )٥(
 ).٢/١١:(اللباب يف علوم الكتاب :وانظر). ٢/٧٧:(مفاتيح الغيب  )٦(
 ).٢/١٢:(اللباب يف علوم الكتاب  )٧(
 ).٢/٢١٢:(، واجلامع ألحكام القرآن)١/١٦٨:(رر الوجيز، واحمل)١/١٦٤:(زاد املسري: انظر  )٨(



 

 ٣٢٠

 ال: قلنـا  امليقـات،  حضروا الذين هم اهللا كالم مسعوا الذين: قيل فإنْ «:قال الرازي
يقال أن التوراة مسع فيمن جيوز قد بل ؛مسلّن :ألحـدنا  يقال كما ؛اهللا كالم مسع هإن 

 .)١(»القرآن عليه ىءرِقُ إذا اهللا كالم مسع
 وأذهـب  أخطـأ  فقد موسى عمس ما مسعوا السبعني إنّ: قال نوم «:وقال القرطيب

  .)٢(»بالتكليم واختصاصه موسى بفضيلة
، وهو أنّ الفريق الـذين كـانوا   هو القول الثاين -واهللا تعاىل أعلم–فالذي يترجح 

 يف واكـان  اليهود الذين نمبعض األحبار والعلماء  يسمعون كالم اهللا مثّ حيرفونه هم
يعود إىل أقرب    چ      ې  چ:ه تعاىل؛ وذلك ألنّ الضمري يف قولr حممد زمن

، ومن املتأكِّد أنّ املقصود چۉ  ې  ې  ېچ :بقوله تعاىل اهللا ماهنع الذين موه مذكورٍ،
إدخال الكالم  «ويترجح هذا القول بقاعدة ، r النيب زمن يف واكان اليهود الذين هنا

 .واهللا أعلم .)٣( »يف معاين ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج به عن ذلك
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/٧٧:(مفاتيح الغيب  )١(
 ).٢/٢١٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
  ).١/١٢٥:(قواعد الترجيح عند املفسرين:انظر)  ٣(



 

 ٣٢١

 

 چڀ  ڀچ :َم  ْن ھ  م اُألمِّّی  ون ال  وارد ذك  رھم ف  ي قول  ھ تع  الى    :مس  ألة 
  :؟ ]٧٨:البقرة[

 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :رجح القرطيب أنّ اُألميني الوارد ذكرهم يف قوله تعـاىل 

 :هم من اليهود؛ حيث قال ]٧٨: البقرة[ چٿ   ٿ  ٿ
 .اليهود نم :أي چڀ  ڀ چ :تعاىل قوله «

 منسوب ،يمأُ مهدواح يقرأ، وال يكتب ال نم أي ون،يمأُ واملنافقني اليهود نم: وقيل
 قوله نهوم قراءا، وال الكتابة متتعلّ مل هاامأُ الدةوِ أصل على هي اليت اُألمية اُألمة إىل
r :))أُ اإنأُ ةممال ةٌي كْنوال بت نحاحلديث )١())...بس. 
 .عباس ابن عن الكتاب، مبأُ قوادصي مل ّألم ؛ونيمأُ همإن هلم قيل وقد
ـ ن همكـأن  علـيهم،  الكتاب رتولل ونيمأُ هلم قيل إمنا: عبيدة أبو وقال  مأُ إىل بواِس

 .الكتاب ونملَعي ال الكتاب أهل نهموم: قال فكأنه الكتاب،
 .العرب نصارى مه: اكضحوال عكرمة

 .نييمأُ فصاروا ارتكبوها لذنوبٍ كتام عفر الكتاب، لِأه نم قوم مه: وقيل
 .)٢(»رهأظ لُاألو والقولُ: قلت  .اوس هم: t علي

 
 :الدراسة والترجيح

 
 وبه قال رين، ة املفسعام القول بأنّ املقصود ذه اآلية هم طائفةٌ من اليهود هو قول

 

                                                
 وال النكتب(:r النيب قول باب الصوم،:احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )١(

 الَلِاهل يةلرؤ انَرمض مِصو وجوب :الصيام، باب: صحيحه، كتاب، ومسلم يف)٢/٢٧٥:()حنسب
 .-رضي اهللا عنهما–، عن ابن عمر )٣/١٢٢:(لاهلال يةرؤل رِوالفط

 ).٢١٧-٢/٢١٦:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(



 

 ٣٢٢

، )٦(، والرازي)٥(وابن عطية ،)٤(، وابن اجلوزي)٣(وأبو حيان ،)٢(، والبغوي)١(الطربي
 .)٨(لوسي، واآل)٧(والشوكاين
 :، وقد استدلّ له بأدلّة؛ منهاهو الذي يترجح وهذا القول

 .ظاهر اآلية؛ إذ إنّ ظاهرها يف احلديث عن طوائف من اليهود -١
 ملـا  تعـاىل  هألن ؛اليهود    چڀ  ڀچ  :بقوله املراد أنّ ماعل «:قال اإلمام الرازي

 الفرقـة  هـي  األوىل فالفرقة م،هقَرف نبي إميام عن الطمع وأزال بالعناد وصفهم
 املنافقون،: الثانية والفرقة. مواضعه عن ملالكَ فونحري الذين وهم ة،لَّضاملُ ةالضالّ

 هـذه  يف املذكورون هم: الرابعة والفرقة افقني،املن جيادلون الذين: الثالثة والفرقة
 وطريقتـهم  ،كتابـة  وال بقراءة ندهمع معرفة ال الذين ونيماُأل ةالعام وهم اآلية

 ليس اإلميان قبول عن ميتنعون الذين أنّ تعاىل اهللا نفبي هلم، يقال ما وقبول التقليد
 .)٩(»خرآ سبب نهمم سمق لكلّ بل ؛اواحد االمتناع ذلك سبب

قرائن يف السياق  هديؤالقول الذي ت «و يف احلديث عن اليهود، اآليات سياق أنّ -٢
حرج١٠(»على ما خالفه م(، إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعـده   ن املعلوم أنّوم

 نّأل ؛األظهر هو« :-مرجحا هذا القول-قال أبو حيان  .)١١(ن اخلروج به عنهماى مولَأَ
 .واهللا أعلم .)١٢(»هلم فالضمري اليهود، مع هو ماإن الكالم سياق

*    *    * 

                                                
 ).٢/٤٢:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).١/٢٥٥:(معامل الترتيل: انظر  )٢(
 ).٢/٥٦:(يطالبحر احمل: انظر  )٣(
 ).١/٢٦٨:(زاد املسري: انظر  )٤(
 ).٢/٩٢:(احملرر الوجيز: انظر  )٥(
 ).٢/١٣٨:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(
 ).١/٤٨٠:(فتح القدير: انظر  )٧(
 ).٢/٧٨:(روح املعاين: انظر  )٨(
  ).٢/٧٨:(، وروح املعاين)٢/١٠٢:(اللباب يف علوم الكتاب: ، وانظر)٢/١٣٨(:مفاتيح الغيب  )٩(
 ).  ١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند املفسرين)  ١٠(
 ).١/١٢٥:(املرجع السابق  )١١(
 ).٢/٥٦:(البحر احمليط  )١٢(



 

 ٣٢٣

 

  :]٨٤: البقرة[چٻ   ٻ  پچ : معنى قولھ تعالى:مسألة 
 

ال يقتل بعضكم بعضا، وليس : أي چٻ   ٻ  پچ  :رجح القرطيب أنّ معىن قوله سبحانه
 :املراد به القصاص؛ حيث قال

  ه؟دارِ نم هسفْن جرِخوي همد دحأَ كيسف وهل: قيل فإن...«
 ،الواحـد  كالشخص اُألمم يف وكانوا ،دواح مهروأم دةٌواح مهتلّم كانت املّ :له قيل

جقَ لَعلُت بعضمه ابعض وإخراج همبعض ألنفسهم قتالً ابعض هلا اونفي. 
 .دمه كفَس هفكأن ا،صاصق قتلفي ؛أحد يقتل ال أي القصاص، املراد: وقيل

 .مالد يحبِي ذلك فإنّ ،يرتد وال يزين ال وكذلك
 كـان  وإن ،دعب فيه تأويل وهذا .دياره نم هنفس أخرج قد فيكون ،ىنففي دفِسي وال

 التـوراة  يف إسرائيل بين على أخذ قد تعاىل اهللا أنّ األمر كان ماوإن .املعىن صحيح
 ذلـك  غري إىل ،قرتسي هعدي وال ،هقُّيسترِ وال ينفيه وال ا،بعض همبعض لَقتي الأَ اميثاقً

١(»الطاعات نم(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

ال يقتـل  : أي چٻ   ٻ  پچ  :من أنّ معىن قوله سـبحانه -ما رجحه القرطيب 
، )٣(، وذكـره الطـربي  )٢(قد روي عن أيب العاليـة، وقتـادة   -بعضكم بعضا

، )٨(، وابـن كـثري  )٧(، وابن جـزي )٦(، وابن عطية)٥(، والزخمشري)٤(يوالبغو
 .)٩(لوسيورجحه اآل

                                                
 ).٢/٢٣٦:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/٩٣:(، والبحر احمليط)٢/٧٦:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).٢/٧٦:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/٧٥:(معامل الترتيل: انظر  )٤(
 ).١/٣٩٩:(الكشاف: انظر  )٥(
 ).٢/٨٧:(احملرر الوجيز: انظر  )٦(
 ).١/٢٣٠:(التسهيل لعلوم الترتيل: انظر  )٧(
 ).٢/١٣٨:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٨(
 ).٢/٧٥:(روح املعاين: انظر  )٩(



 

 ٣٢٤

 :بأدلّة منها وقد استدلَّ له وهذا القول هو الذي يترجح،
 مبرتلـة  فهما واحدة، ماهتلَّم كانت إذْ نفسه، لَتقَ لَجالر نهمم لِالرج لِتقَ يفأنّ  -١
رلٍج واحقال كما ؛د r: ))يف املؤمنني لُثَم توادمه وتراحمبرتلـة  وتواصـلهم  مهِم 

 .)١( .))رهوالس ىمباحلُ اجلسد سائر له تداعى وضع هنم اشتكى إذا الواحد، اجلسد
أنّ اآلية نزلت لتذكري اليهود مبا كانوا عليه قبل دخول اإلسالم املدينةَ من حتالف  -٢
 نشبت إذا احلرب فكانت « بيلة أُخرى من قبائل األنصار،لِّ قبيلة من قبائلهم مع قكُ

 نم اآلخر اليهودي لُتقْي وقد ه،أعداَء ياليهود لَقتفي حلفائه، مع فريقٍ كل لقات بينهم
 وينهبون بيوم نم وخيرجوم، كتابه صون دينه يف عليهم حرام وذلك اآلخر، الفريق

ـ  أوزارهـا  احلـرب  تعضو إذا مث واألموال، عةواألمت األثاث نم فيها ما اسواكُّفَت 
ڃ  ڃ  چ  چ   چ :تعـاىل  قال وهلذا التوراة؛ حبكم اعملً املغلوب، الفريق نم األسارى

: البقـرة [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ :تعاىل قال وهلذا ؛]٨٥: البقرة[چ چ

قـد  و )٢( .»عليه يظاهر وال مرتله، نم خيرجه وال بعضا، بعضكم يقتل ال: أي ،]٨٤
 .)٣(ه التفسرين أوجِملا وافقه م حرجسبب الرتول الصريح م علم أنّ

 يقتـل  ال أي القصاص، املرادأما القول الذي استبعده القرطيب وصحح معناه من أنّ 
أحد فيلُقت ا،قصاص فقد ذكر دمه سفك هفكأن ،الطربي أنه محتلٌ؛ فقالم: 

 الرجـل  منكم الرجل يقتل ال: أي ،چٻ   ٻ  پ چ :قوله معىن يكون أنْ جيوز وقد « 
 مـا  لنفسه بسب الذي كان هألن ؛نفسه اقاتلً بذلك فيكون ا،قصاص به قاديفَ منكم،
 يقـال  كما ؛بوليه اقصاص اهإي املقتولِ ويلّ قتلُ إليه بذلك ضيففأُ ،القتل به تاستحقّ

للرلِج يكَرب فالًع األفعال نم هـذا  جنيت أنت(:العقوبة فيعاقب وبة،العق به يستحق 
 .)٤(»)نفسك على

                                                
، )٤/٥١:(تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم:البِر والصلة، باب: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب  )١(

، عن النعمان )٥/٣٢:(رمحة الناس والبهائم:األدب، باب: البخاري يف صحيحه، كتاب: وأخرجه مبعناه
 ).٢/١٣٨:(، وتفسري القرآن العظيم)٢/٧٧:(جامع البيان: وانظر.  tابن بشري 

 ).٢/١٣٨:(تفسري القرآن العظيم  )٢(
   ).١/٢٤١:(قواعد الترجيح عند املفِسرين: انظر )٣(
 ).٢/٧٦:(البيان جامع  )٤(



 

 ٣٢٥

يكون مقصود اآلية النهي عن يقتل اإلنسان نفسه هـو؛ حيـث    ورجح أبو حيان أنْ
ـ ل بأنفسكم ذلك تفعلون ال أي ،چٻ   ٻ  پچ  :قوله وظاهر « :قال شدتصـيبكم  ة 
وح١(»]٢٩: النساء[چ ڃ  چ  چچ :ىلتعا وقال، ...يلحقكم قٍن( . 

وسياق اآلية، واستعراض أقوال املفسرين فيها ينفي صةَح مارجحأبو حيان ه. 
 أو ،نفسـه  مد اإلنسـان  يسفك أنْ عن النهي ملرادا وليس «: ابن عاشورقال الطاهر 

يرِخج فْنسه هذا مثل ألنّ ؛هدارِ نم امم يزوازِ عنه املرَء عهع فليس ،الطبيعي شأن نم 
 غريه خيرج وال ،غريه دم أحد كيسف ال أنْ املراد ماوإن عنه، بالنهي االهتمام الشريعة

على ،داره نم أي ]٦١:رالنو[ چٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ  :تعاىل قوله حد: فليبعضكم ملِّس 
 . )٢(»]١٨٨: البقرة[چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ  :تعاىل قوله ومثله... بعض على

  
*    *    * 

                                                
 ).٢/٩٣:(البحر احمليط  )١(
 ).٢/١٤٩:(التحرير والتنوير  )٢(



 

 ٣٢٦

 

ڭ   ڭ  چ :الوارد ذك ره ف ي قول ھ تع الى    ) روح القدس(َمن ھو :مسألة 
  :؟]٨٧: البقرة[چ ۇ

 

 :؛ حيث قالuرجح القرطيب أنّ روح القُدس هو جِربيل 
 جربيل: قاال قتادة عن ومعمر ،عباس ابن عن صاحل وأبو مالك أبو روى چ ڭ  ۇ  چ «
u)١(. 
 :)٢(انحس وقال

ــلٌوجِ ــولُ ربي ــا اهللا رس  فين
 

 )٣(خفـاءُ  به ليس القدس وروح 
 له U اهللا بتكوين كان ألنه ؛القدس إىل ضيفوأُ ،اوحر يلُرِبجِ يموس: النحاس قال 

راوح وِ غري نمالدة والد لَودوكذلك ،ه سمعيسى ي رهلذا اوح... 
ٱ  ٻ  چ  :تعاىل قوله يف اوحر آنرالقُ اُهللا ىمس كما ؛اروح اهمس ،اإلجنيل املراد: وقيل

 .)٤(»أظهر لواألو .]٥٢: الشورى[چ  ٻ   ٻ  ٻ  پ
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :أقوال) روح القدس(للمفسرين يف بيان معىن 
 كعـب  بن وحممد عباس ابنو مسعود ، وروي هذا عن ابنu ربيلجِ هو: فقيل

 .)٦(، وغريهموقتادة العويف، وعطية أنس، بن والربيع ي،دوالس ،)٥(يظرالقُ
                                                

 ). ٢/٢٢٢:(، والطربي يف جامع البيان)١/٥١:(أخرجه عبدالرزاق يف تفسريه  )١(
، يكنى أبا الوليد، rهو حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام األنصاري اخلزرجي، شاعر رسول اهللا   )٢(

، وعن اإلسالم واملسلمني، عاش ستني سنة يف اجلاهلية، rن ينافح بشعرِه عن النيب وقيل غري ذلك، كا
   ).١٥٧(ص:، وتقريب التهذيب)٢/٥٥:(اإلصابة:هـ، انظر٦٠ويف اإلسالم مثلها، وتويف سنة 

 ).به خفاء(بدل) له كفاء(، و)رسول(بدل) أمني(، وفيه)٧(ص:tالبيت يف ديوان حسان بن ثابت   )٣(
 ).خفاء

 ).٢٤٥-٢/٢٤٤:(جلامع ألحكام القرآنا  )٤(
حممد بن كعب بن سليم القرظي املدين، أبو محزة وقيل أبو عبد اهللا، تابعي عامل بالقرآن، كثري هو  ) ٥(

 ، وطبقات املفسرين)٥/٦٥:(سري أعالم النبالء: انظر .هـ١٠٨بالقرآن، كثري احلديث، تويف سنة 
 .)٢٤:(للسيوطي

 ).٢/١٤٥:(رآن العظيم، وتفسري الق)٢/٦٩:(جامع البيان: انظر)  ٦(



 

 ٣٢٧

 .)١(عن ابن زيد هذا رويو .اإلجنيل هوو عيسى، به اهللا دأي الذي وحالرهو : وقيل
رواه الضحاك عن ابـن   .املوتى به حييي عيسى كان الذي اهللا األعظم اسم هو: وقيل
 .)٣(وقيل غري ذلك .)٢(عباس

؛ uجبربيـل  : أي چڦ   ڄچوهو أنّ معـىن  -، والذي يترجح هو القول األول
، وابن )٧(، وابن كثري)٦(والرازي ،)٥(، وابن عطية)٤(الطربي -سوى القرطيب– ورجحه

 .)٩(، والشنقيطي)٨(، وابن عاشور)٧(كثري
 :وقد استدلّ هلذا القول مبا يلي 

 :كقولـه تعـاىل   ؛uجربيل  )روح القدس(النظائر القرآنية اليت أُريد فيها بـ -١
: الشـعراء [ چڳ  ڳ     ڱ     ڱچ :وله سـبحانه وق ،]١٠٢: النحل[چ          چ

 .)١٠(]١٧: مرمي[ چڍ   ڍ      ڌچ :U وقوله ، اآلية ]١٩٣
ـ ي وهو ان،سحبِ رمt  رمع أنّ: t هريرة أيب عن ما روي -٢ ـ  دنش يف عرالش 

 التفـت  مث ،»نكم خري هو نم وفيه فيه، دنشأُ نتكُ قد «:فقال إليه، ظَحلَفَ املسجد
 مالله ي،عن بجِأَ(( : يقول r اهللا رسولَ عتمسأَ اَهللا كدشنأَ: فقال هريرة، أيب ىلإ
 .)١١(»عمن اللَّهم «: فقال. ؟))القدس بروح هديأَ

                                                
 ).٢/٨١:(، والبحر احمليط)٢/٦٩:(جامع البيان: انظر)  ١(
 ).٢/٨٢:(، والبحر احمليط)٢/٦٩:(جامع البيان: انظر)  ٢(
 ).٢/١٤٥:(، وتفسري القرآن العظيم)٢/٥٧:(احملرر الوجيز :انظر بقية األقوال يف)  ٣(
 ).٢/٦٩:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).٢/٥٧:(وجيزاحملرر ال: انظر)  ٥(
 ).٢/٦٣:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٦(
 ).٢/١٤٥:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٧(
 ).٢/٢١١:(التحرير والتنوير: انظر)  ٨(
 ).١/٢٦٦:(أضواء البيان: انظر)  ٩(
 ).١/٢٦٦:(، وأضواء البيان)٢/١٤٥:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ١٠(
، ومسلم يف صحيحه، )٣/١١٧:(ذكر املالئكة: اخللق، باب بدء: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )١١(

 ).  ٥/١٦٢:(فضائل حسان بن ثابت: فضائل الصحابة، باب: صحيحه، كتاب



 

 ٣٢٨

 وجربيل-مهِاجِه: أو- مهجها((: حلسان قال r اهللا رسول أنّ: الروايات بعض ويف
 .)١())معك

 :t حسان قول  -٣
ــلٌوجِ ــولُ ربي ــا اهللا رس  فين

 
 )٢(خفـاءُ  به ليس القدس وروح 

ـ وأَ «: -)روح القدس(بعد استعراضه األقوال يف تعيني املراد بـ–الطربي قال    ىولَ
 اهللا ألنّ ؛ربيـل جِ املوضع هذا يف )وحالر( :قال نم قول بالصواب ذلك يف التأويالت

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   چ :قولـه  يف أخـرب  كما به، عيسى دأي هأن أخرب ثناؤه جلّ

ـ  ماوإن، ...]١١٠: املائـدة [چ ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ اُهللا ىمس 
 عنده، نم اوحر له اهللا بتكوين كان هألن ؛)القدس( إىل وأضافه )اوحر( ربيلَجِ تعاىل

غري نم والدة والد ـ و ـ ر( بـذلك  اهفسـم  ه،دلَ القـدس ( إىل وأضـافه  ،)اوح( 
 تكوينـه  أجل نم ؛هللا )اروح( مرمي ابن عيسى يمس كما ؛-هرالطُّ هو ،)القدس(و- 
   .)٣(»هدلَو والد الدةوِ غري نم عنده نم اروح له

، فقد فند uاإلجنيل الذي أُنزِل على عيسى ): روح القدس(أما القول بأنّ املراد بـ
 :اإلمام الطربي هذا القول وبين فساده؛ فقال

 و ،چڦ   ڦ  ڦ   ڄچ  :قوله لكان اإلجنيل، هو به اهللا دهأي الذي وحالر كان لوف...« 
ـ  قولِ تأويل على هأن وذلك ؛له معىن ال قولٍ تكرير ،چ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇچ  نم 
 وهو ،اإلجنيل علمتك وإذ - باإلجنيل كدتأي إذ: هو إمنا ،چڦ   ڦ  ڦ   ڄچ  معىن: قال

  وهـــــــو إال ادمؤيـــــــ بـــــــه يكـــــــون ال
 

 وذلـك  ،اآلخر على أحدمها يف معىن زيادة غري نم واحد كالمٍ تكرير فذلك معلَّمه،
لْخف تعاىل- واهللا الكالم، نم بـه  يفيدهم ال مبا عباده خياطب أنْ عن يتعاىل -كرهذ 

                                                
،  )٣/١١٨:(ذكر املالئكة: بدء اخللق، باب: البخاري يف صحيحه، كتاب: -بروايتيه  -أخرج احلديث   )١(

حسان بن فضائل : فضائل الصحابة، باب: ،  ومسلم يف صحيحه، كتاب)٣/١١٨:(املالئكة
 نم :)مهِهاجِ(و. املدح نقيض وهو ،اوجه يهجو هجا نم رمأَ :)اهجهم( ومعىن). ٥/١٦٣:(ثابت

  ).٥/٣١٦:(عمدة القاري شرح صحيح البخاري: انظر .جوهم جازهم أي املهاجاة
 ).٣٢٠(تقدم عزوه ص  )٢(
 ).٢/٦٩:(جامع البيان  )٣(



 

 ٣٢٩

 املوضـع،  هذا يف )وحالر( أنّ زعم نم قولِ فساد فَبين ؛كذلك ذلك كان وإذْ ،فائدة
 ـا  حتيـا  هاألن ؛هنم اوحر رسله إىل أوحاها اليت اهللا بِتكُ مجيع كان وإنْ جنيل،اإل

 .)١(»ضالةال األحالم ا وتدي املولية، النفوس ا وتنتعش ة،تاملي القلوب
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/٧٠:(جامع البيان  )١(



 

 ٣٣٠

ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :تعالى اهللا لكما في قو ،) میكائیل(و )بریلِج(معنى : مسألة

 .]٩٨: البقرة[ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڻ  ٹ  ٹ   ۀ 
 

 يدرقولَ املاو فأما جربيل وميكائيل فهما امسـان،  «:-رمحهما اهللا-نقل القرطيب
هو ) ميكا(هو عبد، و): جرب(هو اهللا، و) إيل(عبيداهللا؛ ألنّ : عبداهللا، واآلخر: أحدمها

وليس له من . باسعبيداهللا، وهذا قول ابن ع: عبداهللا، وميكائيل: عبيد، فكان جربيل
 .)١(»املفسرين خمالف

 .الرمحن عبد وإسرافيل: املفسرين بعض وزاد: قلت « :؛ فقالمث نقل خالفه
 هذا: يقول أن عليه وجب ،اهللا )إل( و عبد، )جرب( احلديث لتأو ومن: النحاس قال

 معـىن  يكـون  أن فوجـب  يقال، ال وهذا جبربئل، ومررت ،جربئل ورأيت ،جربئل
 .)٢(ذا ىمسم أنه احلديث
 اسـم  أنه على يدل الصرف فترك ا،مصروفً لكان قالوا كما كان ولو: غريه قال
  .)٣( »مبضاف ليس مفرد واحد
 

 :الدراسة والترجيح
 

وإن كان ) جربيل وميكائيل وحنومها(املروي عن مفسري السلف خمتلف يف بيان معىن 
 .متقارباً

: يكائيل، وجربيل، وإسرافيل، كقولـك إسرائيل، وم« : فروي عن ابن عباس أنه قال
 .)٤(»عبداهللا

 .)٥(»اهللا: إيل. عبيداهللا: عبداهللا، وميكائيل امسه: جربيل امسه «: وعن عكرمة قال
 

عبيداهللا، واسم : عبداهللا، واسم ميكائيل: اسم جربيل «: قال )١(وعن علي بن احلسني
                                                

 ).١/١٦٣(:، للماورديوالعيونالنكت ) ١(
 ).٢/٢٦٦(:اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
 ).٢/٢٦٦(:إعراب القرآن، للنحاس) ٣(
 ).١/٢٢٥(:الدر املنثورو، )٢/٣٩٠(:جامع البيان: رانظ) ٤(
 .املرجعني السابقني: رانظ ) ٥(



 

 ٣٣١

 .)٢(»عبداهللا: فهو) إيل(عبدالرمحن، وكل معبد : إسرافيل
 .)٣(»عبداهللا وعبدالرمحن: جربيل وميكائيل؛ كقولك«: وروي عن ابن عباس أنه قال

اهللا، ): إيـل (عبـد، و ): ميـك (اهللا، و): إيل(عبد، و): جرب( «: وعن عكرمة قال
 .)٤(»اهللا): إيل(عبد، و): إسراف(و

 .)٥(»اهللا): إيل(عبد، : جبر، وميك، وسراف «: ويف رواية، قال عكرمة
عبـداهللا، واسـم   ): جربيل(اسم ((: rقال رسول اهللا : قال )٦(أيب أمامة ورووا عن

 .)٧())عبدالرمحن): إسرافيل(
 .)٨(»خادم اهللا: من املالئكة) جربائيل(اسم  «:وقيل

عبارة عن ) إيل: (ومن الناس من يقول «: وذكر ابن كثري رأياً خيالف هذا كله، فقال
: ال تتغري يف اجلميع، فَوِزانـه ) إيل(كلمة اسم اهللا؛ ألن : عبد، والكلمة األخرى هي

عبداهللا، عبدالرمحن، عبدامللك، عبدالقدوس، عبدالسالم، عبـدالكايف، عبـداجلليل،   
موجودة يف هذا كله، واختلفت األمساء املضاف إليها، وكذلك جربائيـل،  ) عبد(فـ

املضـاف  وميكائيل، وعزرائيل، وإسرافيل، وحنو ذلك، ويف كالم غري العرب يقدمون 
 .)٩(»إليه على املضاف، واهللا أعلم

 .)١٠()ملكوت اهللا(، و)جربوت اهللا(وذهب بعضهم إىل أا مشتقة من 
                                                                                              

: لتابعني، قال الزهري، امللقب بزين العابدين، من سادات اyهو علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب  ) ١(
ـ  "ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن حسني"  ني، وكان علي بن حسني مع أبيه يوم قتل، وهو ابـن ثالث

، وهي سنة الفقهاء لكثرة ه٩٤سنة : ، وقيله٩٢وهو مريض، روى له اجلماعة، تويف سنة وعشرين سنة 
 .من مات ا منهم

 ).١/٢٢٥(:، الدر املنثور)٢/٣٩٠(:جامع البيان: ر يف هذه الرواياتانظ ) ٢(
 ).١/١١٩(:زاد املسري: انظر)  ٣(
 .إىل وكيع) ١/٢٢٦(:نسبه يف الدر املنثور)  ٤(
 ).٨/١٦٥(:چژ  ڑ          ڑ  ک  چ  :قوله: التفسري، باب :صحيحه، كتاب يف رواه البخاري)  ٥(
السـري  : انظر. ه٨٦ت ا سنة صدي بن عجالن، أبو أمامة الباهلي، صحايب مشهور، سكن الشام، وما ) ٦(

 ).٥/١٣٣(، اإلصابة )٣/٣٥٩(
 .إىل الديلمي) ١/٢٢٥(:نسبه يف الدر املنثور)  ٧(
 ).١/٢٩٣(: يف تفسريه، ونسبه إىل عبدالعزيز بن عمريرواه ابن أيب حامت ) ٨(
 ).٨/١٦٥(:، وذكره يف فتح الباري)١/١٣٠:(تفسري القرآن العظيم)  ٩(
 ).٤٨٦، ١/٤٨٥(:البحر احمليط)  ١٠(



 

 ٣٣٢

 .)١(وقد اعترض بعض املفسرين على هذا املسلك يف تفسري هذه األمساء
: اهللا، وجب عليه أن يقول): أل(عبد، و): جرب(ومن تأول احلديث  «: فقال النحاس

ت جبرئل، ومررت جبربِئل، وهذا ال يقال، فوجب أن يكون معـىن  هذا جبرئل، ورأي
 .)٢(»احلديث أنه مسمى ذا

وأَبعد من ذهب إىل أنه مشتق من جربوت اهللا، ومن ذهب إىل أنه  «: وقال أبو حيان
اسـم مـن أمسـاء اهللا؛ ألن    ): إيل(عبد، و): جرب: (مركب تركيب اإلضافة، ومعىن

اق العريب، وألنه لو كان مركباً تركيب اإلضـافة لكـان   األعجمي ال يدخله االشتق
اسم من أمساء اهللا جعله ): إيل(مثل عبد، و) جرب: (ومن قال: وقال املهدوي. معروفاً

انتهى كالمه، يعين أنه جيعله مركباً تركيب املزج، فيمنعه الصـرف  . مبنزلة حضرموت
لحظ فيه معىن اإلضافة، فيلزم للعلمية والتركيب، وليس ما ذكر بصحيح؛ ألنه إما أن ي

الصرف يف الثاين، وإجراء األول بوجوه اإلعراب، أو ال يلحظ فريكبه تركيب املزج، 
فما يركب تركيب املزج جيوز فيه البناء واإلضافة ومنع الصرف، فكونه مل يسمع فيه 

 .)٣(» اإلضافة وال البناء دليل على أنه ليس من تركيب املزج
أنّ ما ذكره من  ما ارتضاه القرطيبهو  :-م عند اهللا تعاىلوالعل–والذي يترجح 

) جِربيل(يف معىن  -رضي اهللا عنهما-املاوردي من عدم وجود خمالف لقول ابن عباس 
، لوجود اخلالف يف ذلك كما تقدم، فال يجزم بصحة أحـدها  ال يسلّم لهوحنوها، 

 .واهللا أعلم.  دون اآلخر
                   *    *    * 

                                                
، البحـر  )٢/٢٦٦(:اجلامع ألحكام القـرآن ، )٣/٢١٢(:مفاتيح الغيب: انظر يف ذكر هذه االعتراضات ) ١(

 ).١/٣٣٢(، روح املعاين )١/٤٨٥(احمليط 
 ).٢/٢٦٦(:اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).١/٣٣٢(:روح املعاين: ، وانظر)١/٤٨٥(:البحر احمليط  )٣(



 

 ٣٣٣

 

  :؟]١٠٢: البقرة[چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :في قولھ تعالى) ما(نوع :مسألة 
 

نافيةٌ وليسـت موصـولةً؛    چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : يف قوله تعاىل) ما(رجح القرطيب أنّ 
 :حيث قال

 علـى  للعطـف  )الواو(و ،يفْن ):ما(، ]١٠٢: البقرة[ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :تعاىل قوله « 
 ؛حربالس وميكائيل جربيل أنزل اهللا إنّ: قالوا اليهود أنّ وذلك،  چپ  ڀ   ڀچ  :قوله
 .ذلك اهللا فنفى
 ولكن امللكني، على لزِنأُ وما سليمان، رفَكَ وما :التقدير . وتأخري تقدمي الكالم ويف

ـ  ؛ومـاروت  هـاروت  ببابل حرالس الناس ونملِّعي كفروا الشياطني  هـاروت (ـف
 . چڀ  ڀ      ٺچ :قوله يف ياطنيالش نم بدلٌ )وماروت

 إىل لتفـت ي وال ،فيهـا  قيـل  ما وأصح التأويل، من اآلية عليه محلت ما أوىل هذا
 .)١(»سواه

 
 :الدراسة والترجيح

 
 :قوالن چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :تعاىل قوله يف) ما(للمفسرين يف بيان نوع 

يف معناها تبعا ملا عطفـت   وأصحاب هذا القول اختلفوا. أنها موصولة: القول األول
 :عليه؛ على ثالثة أقوال

الشياطني كفروا يعلِّمون النـاس  : أي .)٢(چٺچ  :أنها معطوفةٌ على قوله سبحانه -١
 .ى املَلَكنيالسحر، ويعلِّموم الذي أُنزِل عل

ـ  موصولٌ )ما( أنّ هرظاه: چٿ  ٿ چ  «:قال أبو حيان    امسـ  منصـوب،  ي هوأن 
 امللكـني  على لنزِأُ ما يكون فال ؛التغاير العطف روظاه ،چٺچ  :قوله على طوفمع
سح١(»ار(. 

                                                
 ).٢/٢٨٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٢٨:(، والبحر احمليط)١/١١٤:(البيان يف غريب القرآن: انظر  )٢(



 

 ٣٣٤

واتبعـوا مـا تتلـوا    : ، أيچٻ  ٻ  ٻچ  :اليت يف قوله) ما(أنها معطوفةٌ على  -٢
 .الشياطني، والذي أُنزِل على املَلَكني

طـف يقتضـي املُغـايرة،    ويقال يف هذا القول ما قيل يف القول السابق مـن أنّ الع 
آخر، وهذا هو السحر، وما أُنزِل على املَلَكني شيٌء    چٻ  ٻ  ٻچ  واملعطوف عليه

  .)٢(كما تقدم
 .)٣(چٻ  پ  پچ  :أنها يف موضع جر، معطوفة على قوله -٣

 ،نيكَلَاملَ على لنزِأُ ما على راٌءوافت سليمان، لكم على افتراٌء: واملعىن «:قال أبو حيان
 ،رفْكُ هألن: قال ؛رحالس عليهما نازالً امللكان يكون أنْ روأنكَ مسلم، أيب اختيار وهو

 ماوإن له،بطي اهللا ألن ؛إليه يضاف وال إنزاله، باهللا يليق ال هوألن معصومون، واملالئكة
  .)٤(»ذلك الناس مانلّعي كانا هماوإن ،الشرع نيكَلَاملَ على لُزناملُ

 .، وهذا القول هو الذي رجحه القرطيب، وغريه من املفسرينةٌيها نافأن :القول الثاين
، وعطيـة  )٧(العاليـة  ، وأيب)٦(، والربيع بن أنس)٥(ر هذا القول عن ابن عباسأُثوقد 
 .)٨(العويف
 نم والربيع، عباس ابن عن ذكرناه الذي املعىن هذا على - اآلية فتأويل «:الطربي قال
 تتلوا الذي واعبوات: -نيكَلَاملَ على لْزِني ومل: إىل چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ :قوله معىن ماهِهِتوجي

 على رحالس اُهللا لَزنأَ وال سليمان، كفر وما حر،الس نم سليمان كلْم على الشياطني
 .          )٩(»وتروما هاروت ل،ابِببِ رحالس الناس ونملِّعي كفروا الشياطني ولكن، امللكني

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :واملُتأمــلُ يف اآليــة الكرميــة وهــي قولــه تعــاىل     
پپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

                                                                                              
 ).٢/٧٩:(البحر احمليط  )١(
 ).٩٨_٩٧ص :(يف القرآن والسنة -عليهما السالم–داود وسليمان : انظر  )٢(
 ).١/٣٢٨:(، والبحر احمليط)١/١١٤:(البيان يف غريب القرآن: انظر  )٣(
 ).٣٢٩-١/٣٢٨:(البحر احمليط  )٤(
  ).١/٤٥٢:(جامع البيان: انظر  )٥(
 .املرجع السابق: انظر  )٦(
 ).١/١٣٧:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )٧(
 .املرجع السابق: انظر  )٨(
 ).١/٤٥٢:(جامع البيان  )٩(



 

 ٣٣٥

ه تعاىل ؛ ألنرحالس لَزناهللا تعاىل أَ بأنّ القولُ حال يص «، يتيقّن أنه ]١٠٢: البقرة[چ ...چ
له ويكشبطيف زوقد أَرسلَ موسى  ه،فَيu هفساد رفأبطله وأظه. 

أنّ هاروت وماروت  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :ويكون معىن قوله
الذَين رأَيا عملَ الشياطني بالسحرِ؛ فقاما يبينان للناس فساد السحرِ وبطالنه بتعليمهم 

يبهم للسحرة ومعارضتهم هلم نابِعني عن معرِفَـة  أُصولَ خداعه وختييالته؛ ليكون تكذ
 درِ بعد أنْ فشا وعححان للناس حقيقةَ السواقتناع، ومها يف سبيل ذلك كانا يوض-

أنهما إنمـا  : نوعا مما يؤثِّر يف اخللق، وينصحان من يأيت إليهما ليتعلّم منهما -جهالً
لسحر من خدع وأَمرٍ يخفى سببه، ويتخيل علـى غـري   يكشفان للناس ما قام عليه ا

حقيقته؛ البتنائه على اخلداع وخفّة اليد والتخييالت والتمويهات وإخراج الباطـل يف  
صورة احلق، وذلك بتعليم الناس سر صناعته ليزول عنهم االخنداع به والوقوع حتت 

 .تأثريه والتأثّر به
؛ ألن من يتعلّمه من الناس قد تدفعـه  ...بتالٌء من اهللا تعاىلويف ذلك فتنةٌ وامتحانٌ وا

 -بعد اطّالعه على أسرار السحر ومعرفته وكيفية العمل بـه   -نفسه األمارة بالسوء 
إىل الوقوع فيه والتأثُّر به واعتقاده والعمل به تطَلُّبا لنفعٍ دنيوي؛ فيكفُر بذلك بدلًا من 

طّالعه على سر صناعته سبيلًا إىل تيقُّن بطالنِه ودفعه وإظهـاره  أَنْ تكون معرِفته به وا
 .للناس عموما

مث بين تعاىل ما انطَوت عليه نفوس كثريٍ من أولئك الذين يأبون إال أنْ يأخذوا جانب 
السوء مما عملوا، ويلْووا معارفهم، وخيونوا أمانام؛ ليحقِّقوا أطماع أنفسهم املريضة، 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :أو يتناسوا نصح الناصحني وإرشاد املخلصني؛ فقال تعاىلوينسوا 

 .چ چ  چ  چ
فاملُعلِّمان مها هاروت وماروت اللذان يعلِّمان الناس حقيقة ما قام عليه السـحر مـن   
خداع وختييالت وزيغ وضالل، واملتعلِّمون هم الناس الذين يأتون إليهما ليسـمعوا  

كلمة احلق فيما يتقوله السحرة من اليهود على ملك سـليمان   -مربادئ األ–منهما 
u  ن ذوي األنفسهؤالء املتعلمني م فيستغلّ بعض ،هرِ وضاللحالس زيف لكشف

فيما تسول هلم  -وقد برعوا فيه بعد التعلّم–الشريرة والقلوب املريضة علْمهم بالسحر 



 

 ٣٣٦

الذي ي ن الشرلون بسوئهم وخبـثهم إىل أن  فيه أنفسهم محقِّقون به مراغبهم، ويص
 .)١(»...يفرقوا به بني املرِء وزوجه

 :تعاىل قوله يف) ما(بأنّ  -وهو ما رجحه القرطيب وغريه  - يترجح القول الثاينوذا 
يكونوا نافيةٌ؛ لما يتضمنه هذا القول من ترتيه املالئكة الكرام من أنْ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

قَد أُنزِل عليهم السحر وصاروا يعلِّمونه الناس، خبالف القول األول الـذي يرتضـي   
كُلَّ قولٍ طَعن يف عصمة النبوة ومقَامِ  «تعليم املالئكةُ السحر للناس، وهذا يبطلُه أنّ 

واهللا أعلم .)٢(»الرسالة فهو مردود. 
 

*    *    * 
 

                                                
 ).٩٥_٩٣ص :(يف القرآن والسنة -عليهما السالم -داود وسليمان   )١(
)٢(  رينقواعد الترجيح عند املفس):١/٣٢٨.( 



 

 ٣٣٧

 

التي وردت عن المَلَكین عند تفسیر قولھ  مدى صّحة القصة:مسألة 
  :؟]١٠٢: البقرة[چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :تعالى

 

رجح القرطيب عدم صحة القصة اليت روِيت عن بعض الصحابة وتناقلـها املفسـرون   
 :وغريهم عند تفسري هذه اآلية؛ حيث قال

 األحبـار،  عبوك ،عمر وابن ،عباس وابن ،مسعود وابن ي،عل نع وير وقد… «
معناه ما ،والكليب ،يوالسد :ثُكَ ملا هأنـ  الفساد ر نم آدم أوالد u ،- يف وذلـك 

زإدريس نِم u- عيمر ،تعاىل اهللا فقال املالئكة :اأم م،  كنـتم  لو كمإنمكـا 
 ينبغي كان ما! سبحانك: فقالوا أعماهلم، مثل لتملعم فيهم بتركّ ما فيكم بتوركّ
 إىل فأنزهلما وماروت، هاروت فاختاروا كم،خيارِ نم نيكَلَم وافاختار: قال ،ذلك لنا

 إليهما، اختصمت...بامرأة ناتفُ حىت شهر ما مر فما الشهوة، فيهما بفركّ األرض
 الـيت  النفس ويقتال اخلمر ويشربا ينهاد يف يدخال أنْ إال فأبت ،هانفِس عن وراوداها

باشرِو فأجاباها اهللا، محر وألَ اخلمرا، ام مهاآفر االسـم  عن وسألتهما فقتاله، لٌرج 
 ...اكوكب تخِسفم فعرجت به متفتكلّ اهامفعلَّ السماء إىل به يصعدان الذي
 الدنيا، عذاب فاختارا اآلخرة، وعذاب الدنيا عذاب بني رايفخ: احلديث هذا غري ويف
 )١( ...األرض نم ربٍس يف )بابل(ـب بانعذَّي فهما
ـ  ،يءش نهم حيص ال وغريه، عمر ابن عن وبعيد ضعيف هلُّكُ هذا: قلنا قـولٌ  هفإن 

ـ ر إىل هاؤرفَوس ،هوحيِ على اِهللا اُءنمأُ مه الذين املالئكة يف ألصولا تدفعه سلچ  ه      

                                                
كالمها من طريق  ،)٢/٢٣٢(:وابن اجلوزي يف املوضوعات ،)١/٤٥٨:(أخرجه الطربي يف التفسري األثر )  ١(

، سافرت مع ابن عمر فذكراه: ع قالحدثنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صاحل عن ناف ،بن داود سنيد
يقلب : ضعفه حيي، وقال ابن حبان ، والفرج بن فضالة قدهذا حديث ال يصح «: قال ابن اجلوزيمث 

، وأما سنيد فقد ضعفه أبو االحتجاج به ال حيلّ ،، ويلزق املتون الواهية باألسانيد الصحيحةاألسانيد
 .»ليس بثقة: نسائيداود، وقال ال

 بن حممد عن حدثنا زهري ،، من طريق حيي بن أيب كثري)٢/١٣٤:(أخرجه اإلمام أمحد يف املسندو        
أخرى عن ابن وللخرب طرق  ه،ابن عمر عن عبد اهللا بن عمر فذكرع موىل ن جبري عن نافموسى ب
 .ا له طرق مرسلة ترجع إىل خرب كعب، كمكلها ال ختلو من جمهول أو ضعيف وابن مسعود ،عباس
 ).   ٥٤-١/٥٣(:-بتحقيق عبدالرزاق املهدي-أحكام القرآن، البن العريب: انظر



 

 ٣٣٨

 –٢٦: يــاءاألنب[چٹ  ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڦچ ، ]٦: التحــرمي[ چ                

 قلَخ تعاىل اهللا أنّ :هتحص مِدع على لُّيد ومما ،...]٢٠: األنبياء[ چۓ ۓ ڭ  ڭ ڭچ ،]٢٧
حني الكواكب وهذه النجوم لَخچ  :تعـاىل  اهللا قول معىن وهذا...السماء، ق      

 ...آدم قِلْخ لَبقَ كانا قد يالًهوس هرةالز أنّ ذا فثبت، ]٤٠: يس [چ    
 أمجعـني،  عليهم اهللا صلوات الكرام املالئكة إىل سبتهنِ نوم هنم باهللا نعوذ رفْكُ وهذا 

ـ فَاملُ ونقله هركَذَ ما لِّكُ عن ونهزناملُ موه ،هناهمنز وقد ی  ی  ی        چ رون،س

 . )١(»]١٨٠: الصافات[ چی
 

 :الدراسة والترجيح
 

من أهلِ العلم الذين ردوا هذه الرواية وكشـفوا  وافق القُرطيب يف ترجيحه هذا مجعا 
، )٦(، والرازي)٥(حيان ، وأيب)٤(، وابن كثري)٣(، وابن العريب)٢(عياضزيفها، كالقاضي 

 . ، وغريهم)٧(لوسيواآل
ـ قَون األخبـار  هـلُ أَ ]يف قصة املَلَكني: أي[ فيها ركَذَ وما «: قال القاضي عياض  ةُلَ

 -اهللا أكرمك- فاعلم وابتالئهما، خربمها يف عباس وابن يعل عن يرو وما ،املفسرين
 هو وليس ،r اهللا رسول عن صحيح وال سقيم ال شيٌء نهام وري مل األخبار هذه أنّ

 قـال  ما وأنكر معناه، يف املفسرون اختلف القرآن يف نهم يوالذ ،بقياس يؤخذ اشيئً
 ؛وافترائهم اليهود بتكُ نم باراألخ وهذه سنذكره، كما السلف نم كثري فيه بعضهم

ـ  وتكفريهـم  سليمان على بذلك افترائهم نم اآليات لأو اهللا هنص كما وقـد  اه،إي 
طَانوت القعلى ةُص ش٨(»...عظيمة عٍن( . 

                                                
 ).٢٨٦-٢/٢٨٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٥٥:(الشفا :انظر  )٢(
 ).١/١٢٣:(أحكام القرآن :انظر  )٣(
 ).٢/١٩٢:(تفسري القرآن العظيم :انظر  )٤(
 ).٢/١٠٦:(البحر احمليط :انظر  )٥(
 ).٢/١٣٣:(مفاتيح الغيب :انظر  )٦(
 ).١/٤٩٨:(روح املعاين: انظر  )٧(
 ). ٢/١٥٥:(الشفا، للقاضي عياض  )٨(



 

 ٣٣٩

العلمـاء   ألنّ ؛نا هذا اخلربقْوإمنا س«: -بعد ذكره خرب هذه القصة-وقال ابن العريب 
رووه ودوينا أن يقع ملن يضلّوه فخشن ١(»سنده به، وحتقيق القول فيه أنه مل يصح( . 

 ،)٢(وتتبع احلافظ ابن كثري روايات هذه القصة ورجح أنْ تكون مـن اإلسـرائيليات  
 عمر، بن اهللا عبد رواية نم هأن هذا يف ما وأقرب «:فقال ؛rوليست من كالم النيب 

    .)٣(»... r النيب عن ال األحبار، كعب عن
 فهـذا  «:ثُم ذَكَر احلديث وطُرقَه وأنّ مداره على كعب األحبار، مث قال بعد ذلـك 

أصعمر بن اهللا عبد إىل وأثبت ح املُ اإلسنادين نمقَتدني،م وسالم ـ  أبيه يف أثبت نم 
  .)٤(»إسرائيل بين كتب عن األحبار، كعب لِقْن إىل ورجع احلديث فدار. نافع مواله
 التـابعني،  مـن  مجاعـة  عن ،وماروت هاروت قصة يف يور وقد «:-أيضا-وقال 

 رين،واملتأخ منياملتقد نم ريناملفس نم قلْخ هاوقص وغريهم، ...،والسدي كمجاهد
 مرفـوع  حـديثٌ  فيها ليس إذْ ؛إسرائيل بين أخبار إىل تفصيلها يف عراجِ وحاصلها

صحيح مت٥(»اهلوى عن ينطق ال الذي املعصوم املصدوق لصادقا إىل اإلسناد لُص( .  
 )كـني لَاملَ(: قرأ نم قراءة يف رون،املفس ذكر وقد «:ورد أبو حيان هذه الرواية فقال

 أمر ما خمالفتهم يف آدم بين نم بتتعج املالئكة أنّ تتضمن ،اكثري اقصص الالم، بفتح
ـ لَم اختـاروا : هلم قال نْأَبِ م،هتكَب تعاىل اهللا وأنّ به، اهللا  األرض، إىل للـهبوط  نيكَ

فَـذَكَر  .»...النـاس  بني فحكما الشهوة، فيهما بوركّ وماروت، هاروت فاختاروا
            چ   معصومون واملالئكة ،شيء نهم حيص ال هلُّكُ وهذا «: القصة، مثّ قال

                                                
 ).١/١٢٣:(م القرآنأحكا  )١(
تشمل ما تأثر به تفسري القرآن من الثقافتني اليهودية والنصرانية، وكل دخيل على التفسري : االسرائيليات)   ٢(

التفسري مما فيه مبالغة، ودس وكذب وحتريفما سوإن ،مف مصادرها ت هذه األخبار على اختالي
مره فكثر النقل عنه؛ لكثرة أهله وظهورهم، وشدة للجانب اليهودي الذي اشتهر أ باإلسرائيليات تغليبا

اختالطهم باملسلمني من مبدأ ظهور اإلسالم إىل أن بسط رواقه على كثري من بالد العامل، ودخل الناس 
، واإلسرائيليات وأثرها يف كتب )١/١٦٥(:التفسري واملفسرون: انظر   .يف دين اهللا أفواجاً

 ).٧١:(التفسري
 ).١/١٩٢(عظيمتفسري القرآن ال  )٣(
 .املرجع السابق  )٤(
 .املرجع السابق  )٥(



 

 ٣٤٠

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ ،]١٩: نبياءاأل[ چہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ےچ  ]٦: التحرمي[ چ          

 . )١(»...عمر ابن وال ةرهالز يلعن كان r اهللا رسول أنّ حيص وال، ]٢٠: األنبياء[چڭ
ـ  الروايـة  هـذه  أنّ واعلم «:وقد أبطل الرازي هذه الرواية من وجوه؛ فقال فاسةٌد 

غري ردودةٌم ؛مقبولة ما اهللا كتاب يف ليس هألن ـ  يبطلها ما فيه بل ذلك، على لُّيد نم 
 :وجوه

 ما: لاألو متقد على ةالدالّ الدالئل نم املعاصي لِّكُ عن املالئكة صمةع. 
 كان بل ؛دفاس اآلخرة عذاب وبني الدنيا عذابِ بني رايخ هماإن :همقولَ أنّ: وثانيها 
 طـول  بـه  أشرك نم بينهما رخي تعاىل اهللا ألنّ ؛والعذاب التوبة بني راخيي أنْ ىولَاَأل

 بذلك؟ عليهما يبخل فكيف عمره،
ـ م كوما حال يف رحالس مانلِّعي هماإن: قوهلم األمور أعجب نم أنّ: وثالثها  ذَّعنيب 

 !!على املعصية عاقبانم ومها إليه ويدعوان

 وجعلـها  السماء إىل صعدت ،ترجفَ املَ هاأن لعقَي كيف الفاجرة املرأة أنّ: ورابعها
ژ  ژ  ڑڑ  ک    چ  :قـال  حيث به أقسم حبيث هرقد موعظّ ،امضيئً اكوكب تعاىل اهللا

 بنهايـة  سـليمٍ  عقـلٍ  لُّكُ يشهد ةٌيكَكر ةٌصق القصة فهذه ]١٦-١٥: التكـوير [چکک
كاكَر٢(»هات(. 

ح وغريه من القول بِبطالن هذه القصة، ويـرج  صحة ما رجحه القرطيبوذا يتبين 
القولُ الذي يعظِّم مقام النبوة، وال ينسب إليها ما ال يليق ا أولَى بتفسـري  «هذا أنّ 

  .)٣(»اآلية
*    *    * 

ھل ُیمكن أن تكون بعض آیات القرآن الك ریم ق د ُنِس خت بالس نة     : مسألة
 المتواترة؟

 

                                                
 ).٢/١٠٦:(البحر احمليط  )١(
 ).٢/١٣٣:(مفاتيح  الغيب  )٢(
 ).١/٣٢٨:(قواعد الترجيح عند املفسرين  )٣(



 

 ٣٤١

تواترة؛ ففي تفسريه رجح القرطيب جواز وقوع نسخ آيات من القرآن الكرمي بالسنة امل 
، تعرض ملسالة ]١٠٦: البقرة[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ     چ: لقوله تعاىل

 :نسخ القرآن الكرمي بالسنة املتواترة؛ فقال
» ذَّوحاَأل اقئمالقرآن أنّ على ة ينسخ بالسنجمو وذلك ،ةقولـه  يف ود u :))ال 

 .)١( ))لوارث وصية
 .مالك مسائل رهظا وهو

 .)٢(املالكي الفرج وأبو الشافعي ذلك ىبوأَ
  .)٣(»األمساء يف اختلفت وإن عنده نوم تعاىل اِهللا مكْح لَّالكُ أنّ بدليل ،أصح واألول

 
 :الدراسة والترجيح

 
مجهور العلماء  -يف القول جبواز نسخ القرآن بالسنة املتواترة ووقوعه-القرطيب وافق 

 . -من وصفَهم القرطيب حبذّاق األئمة وهم  -
 :مبا يلي على القول جبواز نسخ القرآن بالسنة املتواترة واستدل اجلمهور

ٷ  ژ : فقد نسخ وجوب الوصية يف قوله تعـاىل  ))ال وصية لوارث((: rقوله  -١

 .]١٨٠: البقرة[ ژ                ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     
قد رجم الزانيني احملصـنني ومل جيلـدمها    rثبت بالسنة املتواترة أنّ النيب ما  -٢

                                                
ابن عباس، وأيب أمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وجـابر  : قطْعةٌ من حديث رواه عدد من الصحابة منهم ) ١(

 )).لوارِث وصيةَ فَال حقَّه حق ذي كُلَّ أَعطَى قَد اللَّه إِنَّ:((داهللا، وغريهم، ونصهابن عب
، والترمذي يف )٣/٥٢:(ما جاء يف الوصية للوارث: الوصايا، باب: أبو داود يف سننه، كتاب: وقد أخرجه     

، والنسـائي يف  )٢/٢٥٦:(للـوارث  ما جاء ال وصية: ، بابrالوصايا عن رسول اهللا : جامعه، كتاب
الوصـايا،  : ، وابن ماجه يف سننه، كتاب)٣/٥٦٦:(إبطال الوصية للوارث: الوصايا، باب: سننه، كتاب

 .)٣/٣٧٠:(واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود      .)٤/٩٦:(ال وصية لوارث: باب
) احلـاوي  ( من البصره، له الكتاب املعروف بـ هو عمرو بن حممد الليثي، القاضي، نشأ ببغداد، وأصله ) ٢(

: هــ، انظـر  ٣٣١سنة : هـ، وقيل٣٣٠، وكتاب الُّلمع يف أصول الفقه، مات سنة )يف مذهب مالك
 ). ٢/١٢٧:(الديباج املذهب

 ).٢/٣٠٦(:اجلامع ألحكام القرآن) ٣(



 

 ٣٤٢

خصص رمجهما دون جلد عمـوم   )٢(، والغامدية)١(كما ي حديث ماعز األسلمي
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ      ژ : اجللد يف قوله تعاىل

 .نة قاضية على القرآن ال العكسفالس] ٢: النور[ژ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
يف هذه املسألة قولَ اجلمهور؛ فقـاال   املالكي الفرج وأبواإلمام الشافعي  وخالف

بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة املتواترة، ألن القرآن عنده ال ينسـخه إال قـرآنٌ   
 :واستدال مبا يلي. مثله

ــه تعــاىل -١  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ    ژ: قول

فالناسخ هو اهللا سبحانه وتعاىل وكالمه هو القرآن، والسنة ليسـت   ]١٠٦: البقـرة [
وإذا كان كذلك تبني أنَّ السنة ليست بـدالً منـه وال   . خرياً من القرآن وال مثْلَه

ٹ  ٹ  ٹ       پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ژ : قال تعاىل. ناسخة له

، فال ينسخ كتاب اِهللا إال كتابـه، وكمـا   ]١٥: يونس[ ژ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 .)٣(كان هو املُبدئ لفَرضه فهو املُزِيلُ املُثْبِت ملا يشاء

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ژ: أنّ تذييل اآلية بذكر صفة القُدرة هللا تعاىل بقوله -٢

، مع االستفهام التقريري يدالن على أنَّ النسخ جيب أنْ يعلم أنه ال ]١٠٦: ةالبقر[ ژ
 .يكون إال ممن له القدرة الكاملة وليست إال هللا سبحانه وتعاىل

 
 
 

 :وقد أجاب املانعون على أدلّة اجلمهور هذه مبا يلي
خ لوجوـا  إمنا الناس" ال وصية لوارث: "إنّ آية الوصية مل ينسخها حديث: قالوا  -

نسخت الوصية للوالدين، وثبـت  : "آية املواريث لقول ابن عباس وجماهد وطاووس

                                                
)١(  هل يقـولُ اإلمـام   : بد، باز بن مالك األسلمي أخرجها البخاري يف صحيحه، كتاب احلدوقصة ماع

مـن  : د،باباحلـدو  :، وأخرجها مسلم يف صحيحه، كتـاب )٣/١٣٨:(لعلك ملست أو غمزت: للمقر
 ).٣/٣٤٦:(اعترف على نفسه بالزىن

)٢  (قصة الغامدمـن اعتـرف علـى نفسـه     : ، بـاب احلـدود  :ة أخرجها مسلم يف صحيحه، كتـاب ي
 ).٣/٣٥٠:(بالزنا

 ).١٠٧ص(:الرسالة) ٣(



 

 ٣٤٣

 .)١("للقرابة غري الوارثني، فمن أوصى لغري قرابة مل جيز
أما رجم احملصنني بالسنة دون جلدمها فليس نسخاً، وإمنا هو ختصيص، ولو قلنا  -

الناسخ قرآن ثابت احلكم منسوخ بالنسخ فإنا ال نسلم أن الناسخ هلا هي السنة، بل 
املنسوخة  )٢()والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاالً من اهللا: (التالوة يف آية
 .التالوة أيضاً

 
هو جواز نسخ القرآن الكرمي بالسنة املتواترة،  -والعلم عند اهللا تعاىل- والذي يترجح

 .قول اجلمهوروذكر أنه ما رجحه القرطيب وهو 
، والسـنة  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ژ : أما قول من قال إنّ اهللا تعاىل يقـول 

أحكـام  (يف كتابـه   الـرازي ليست خرياً من القرآن وال مثله، فقد رد عليه اإلمام 
 :؛ حيث قال)القرآن

 علَى نةَالس نَّأل نة؛بِالس الْقُرآن نسخِ جوازِ امتناعِ في الناسِ بعض احتج وقد « 
الٍ أَيح تكُونُ ال كَانا تريخ نم آنذَا .القُرهإغْفَالٌ و نم هلقَائ نم وهجو: 

"  والـنظْمِ  التلَـاوة  في منها بِخيرٍ: "  الْمراد يكُونَ أَنْ جائزٍ غَير أَنه:  أَحدها 
 .النظْمِ إعجازِ في والْمنسوخِ ناسخِال ستواِءال
 راآلخو: فَاقات لَفلَى السع هأَن رِد لَم؛ يظْمنَّأل الن ملَهقَو يهلَى فع دنِ أَحييناملَع 

 . الْمصلَحة أَو التخفيف إما
كذَلو كُونُ قَدي ةنا بِالسكُونُ كَمي آنبِالْقُر لَمقُـلْ  وي  ـدأَح  مهـنم  ـهإن ادأَر 

 داللَتهـا  من أَظْهر بِالسنة الْقُرآن نسخِ جوازِ علَى اآلية هذه فَداللَةُ التالوةَ،
 .بِها جوازِه امتناعِ علَى

 اآليـة  فـي  للْحكْـمِ  ولَيس التلَاوة، نسخ تقْتضي إنما ذَلك حقيقَةَ فَإِنَّ وأَيضا 
 فـي  ولَيس للتالوة، اسم هي إنما واآليةُ ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ: تعالَى قَالَ َألنه ذكْر؛
ـ  يكُونَ أَنْ جاز كَذَلك كَانَ وإِذَا الْحكْمِ، نسخ يوجِب ما التالوة نسخِ نعماه  :

                                                
 ).١٤٢ص( :لةالرسا) ١(
 ).١٥/١٥٥(:، وفتح الباري)٤/٨:(سبل السالم) ٢(



 

 ٣٤٤

 طَرِيـقِ  مـن  محكَـمٍ  من لَكُم منها بِخيرٍ نأْت ننِسها آيةأَو تلَاوة من ننسخ ما
ةنالس ا أَورِه١(»غَي( . 

 :-مرجحاً القول جبواز نسخ القرآن بالسنة املتواترة–قال الشيخ الشنقيطي 
 نسـخ ي كالمهـا  والسـنة  الكتاب أنّ هو - أعلم تعاىل واهللا - يل يظهر الذي «

  .)٢(» تعاىل اهللا نم وحي ميعاجل ألن ؛باآلخر
 

*    *    * 

                                                
 .)٤/٨٧:(أضواء البيان) ١(
 .)١/٤٥٢:(أحكام القرآن) ٢(



 

 ٣٤٥

  :]١٠٦: البقرة[چ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :في قولھ تعالى چپچ معنى:مسألة 
 

 :؛ حيث قالاهكَرت مكُلَ حبِن :أيچپچ  :رجح القرطيب أنّ معىن قوله تعاىل
 مـن  ا،هكَرت مكُلَ حبِن :چپ  پ چ معىن أنّ والنظر اللغة لأه أكثر عليه والذي «

 .)١( »...من النسيان على بابه الذي هو عدم الذِّكْر: ، وقيل...ترك إذا نسي
 

 :الدراسة والترجيح
 

املروي عن ابن : "كرالت" عىن، مبچپچ  :القرطيب يف القول بأنّ النسيان يف قوله تعاىل وافق
داكعباس، والسح٢(ي، والض(ح هذا القول من املفسرين اإلمام الطربيورج ،)٣(. 

 ؛فتركهم اهللا تركوا: به يعين ]٦٧: التوبة[چ  ڭ  ڭ  ڭچ  :إنه من قول اهللا تعاىل: فقالوا
 ها،ضرفَ لدبون حكمها ريغفن آية من ننسخ ما: التأويل هذا على حينئذ اآلية تأويل فيكون
 .)٤(مثلها أو نسخناها اليت من خبري نأت

 مهما أنه r نبيه أخرب -ثناؤه جل- اهللا ألنَّ ؛اهكُرتن: مبعىن چپ  پ چ « :قال الطربي
بلَد مل أو غريه، أو ماًكْح يبلْدومل ه يغيرأوىل هو فالذي. مبثله أو منه خبريٍ آتيه فهو ،ه 

 لوبد رغي هو إذا صانع هو اعم اخلرب مدقَ إذ يكون أن معناها، ذلك كان إذْ باآلية،
كْحم أنْ آية يقِّعهو عما باخلرب ذلك ب فاخلرب. يغري ومل ذلك يبدل مل هو إذا ،صانع 

 .)٥(»نسخها نترك أو: قوله. چٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قوله عقيب يكون أن جيب الذي
 :م الذِّكْر، وممن قال ذابابه الذي هو عديف ذلك قوم؛ فقالوا إنّ النسيان على  وخالفهم

 .)٦(قتادة، واحلسن البصري

                                                
  ).٢/٣١٠:(ألحكام القرآن اجلامع ) ١(
 .)١/٢٩٥:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٤٢٢:(جامع البيان: انظر يف نسبة هذه األقوال)  ٢(
 .)١/٤٢٢:(جامع البيان)  ٣(
 .ملرجع السابقا)  ٤(
 .املرجع السابق)  ٥(
 .)١/٢٩٥:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٤٢٢:(جامع البيان: انظر يف نسبة هذه األقوال)  ٦(



 

 ٣٤٦

، فقد أثبت ]٧-٦: األعلى[چ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  :ويدلُّ له قول احلق تبارك وتعاىل
لبعض القرآن إذا شاء اهللا تعاىل  rاهللا تعاىل يف هذه اآلية احتمال وقوع نسيان النيب 

 جمرد وليس اآلية رفع هنا به املرادأوجه النسخ؛ ألنّ ذلك، وميكن أن يعد هذا وجهاً من 
 .)١(النسيان

 .غري ما رجحه القرطيبوهو  -والعلم عند اهللا سبحانه - هو الذي يترجحوهذا القول 
واإلمام الطربي وإن كان قد اختار أنّ النسيان هنا مبعىن الترك؛ إال أنه جعل هـذا املعـىن   

 :؛ فقالrالقول ومنع احتمال وقوع النسيان على النيب محتمالً، ورد على من رد هذا 
 بعـض  r نبيه اهللا ينسي أن خربٍ حبجة وال صحيح، عقل ذي فطرة يف مستحيل وغري« 
 جـائز  فغري الوجهني، هذين أحد من مستحيل غري ذلك كان فإذْ. إليه أنزله كان قد ما

 فإنه ،]٨٦: اإلسراء[ چ             ی  ی  چ  قوله اوأم .جائز غري ذلك: يقول أن لقائل
 فلـم  جبميعه، لذهب شاء لو أنه أخرب وإمنا منه، بشيء يذهب ال أنه خيرب مل -ثناؤه جل-

 فـال  منه نسخ ما أنَّ وذلك منه، إليه م حاجة ال مبا ذهب إمنا بل هللا، واحلمد به يذهب
  .)٢(»إليه بالعباد حاجة

 r الرسـول  جنعل مبعىن النسيان؛ من فهو «:-مقرراً هذا القول–قال الشيخ ابن عثيمني 
 هنـا  به واملراد ؛]٧-٦: األعلى[چ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ : تعاىل قوله يف كما ينساها،

 قـد  r فـالنيب  النسخ؛ يقتضي ال انيسالن درجم نََّأل ان؛يسالن درجم وليس اآلية؛ رفع
 شـيئاً  فترك الصالة يف قرأ r النيب أنّ(( : ديثاحل يف كما باقية وهي اآلية؛ بعض ينسى

 . )٣())اهينِتركَأذْ هال: r اهللا رسول فقال ،!وكذا كذا آية تركت: رجل له فقال يقرأه مل

*    *    * 

                                                
 .)١/٣٤٦:(انظر تفسري القرآن الكرمي، للعثيمني)  ١(
 .)١/٤٢٢:(جامع البيان)  ٢(
، وحسـنه  )١/٢٩٠:( الصـالة الفتح على اإلمـام يف : الصالة، باب: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب)  ٣(

 .)١/٢٥٤:(األلباين يف صحيح سنن أيب داود



 

 ٣٤٧

ھ  ل ك  ّل آی  ة فیھ  ا األم  ر ب  العفو والص  فح ع  ن الكف  ار مث  ل قول  ھ  :مس  ألة
 :ّكیًَّة ومنسوخة؟تعتبر م ]١٠٩: البقرة[چ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :تعالى

 
 

ما اختـاره ابـن    -چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :عند تفسريه لقول اهللا تعاىل-جح القرطيب ر
بِأنّ هذه اآلية مكِّية منسوخةٌ بآيات القتال؛ : عطية من القول بتضعيف قول أيب عبيدة

 : حيث قال
 .)١(بالقتال خةٌمنسو ةيمكِّ فهي لقتالل كرت فيها آية لُّكُ :عبيدة أبو قال «

 كانت ماإن اليهود معاندات نّأل ؛ضعيف ةيمكِّ اآلية هذه بأنّ همكْوح: عطية ابن قال
 .)٢(باملدينة

 . )٣(»... الصحيح وهو: قلت
     

 :      الدراسة والترجيح 
 

 :يرى أنه اشتمل على مسألتني -الذي نقله القرطيب–املُتأمل يف قول أيب عبيدة 
 .أنّ هذه اآلية مكّية :اُألوىل املسالة

ک  ک  ک  ک   گ  چ  :وهي قوله تعاىل-ولكن الرجوع إىل سبب نزول هذه اآلية  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

 .ينفي كون احتماهلا مكِّيةً؛ ألنها عن أهل الكتاب، ومل يكونوا مبكة -]١٠٩: البقرة[چہ
 وكَـانَ  شـاعرا،  كَانَ الْيهودي، اَألشرف بن كَعب أَنَّ «:فمما ورد يف سبب نزوهلا

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ: اللَّـه  أَنـزلَ  وفيهِمr،  النبِي يهجو

 .)٤(» ]١٠٩: البقرة[چۀ   ۀچ  :قَوله إِلَى  چڳ

                                                
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ :، وآية القتال املقصودة هي قوله تعاىل)١٥٠(ص: جماز القرآن، أليب عبيدة  )١(

 .]٢٩: التوبة[چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ
 ).١/١٩٧:(الوجيز احملرر  )٢(
 ). ٣١٦-٢/٣١٥:(امع ألحكام القرآناجل  )٣(
 ).١/١٨٧:(تفسري ابن أيب حامت  )٤(



 

 ٣٤٨

لكَعب ومن  چگ چ :، وعلى هذا فاجلمع يف قوله)١(حيحوهذا سند ص «:قال ابن حجر
  .)٢(»تابعه، ويستقيم الكالم

 زيـد  بـن  أسامة عن ،ومسلم البخاري اهروما : ومما يستأنس به يف أنّ اآلية مدنيةٌ
ـ كدفَ يفةطقَ على ،مارٍح على بركr  اهللا رسول أنّ« :-رضي اهللا عنهما-  ٣(ةي(، 
 ،بـدر  وقعـة  قبل اخلزرج بن احلارث بين يف عبادة بن سعد يعود -وراءه أسامةُو- 

 بن اهللاعبد ملسي أنْ قبل وذلك- سلول بن يبأُ بن اهللاعبد فيه مبجلس امر حىت فسارا
يف و ،واليهـود  األوثان عبدة واملشركني املسلمني نم أخالطٌ الس يف فإذا -)٤(يبأُ

ـ نأَ يبأُ بنا رمخ ،)٥(ةالداب ةُاججع الس غشيت افلم ،رواحة بن عبداهللا املسلمني  هفَ
 اهللا إىل فدعاهم ،فرتل وقف مث، r اهللا رسول مفسلّ ،علينا واربغت ال :قال مث ،هدائرِبِ

ـ م أحسن ال ،املرء هاأي :سلول بن يبأُ بن عبداهللا فقال ،القرآن عليهم وقرأ تعاىل، ام 
 فاقصـص  جاءك نفم كلحر إىل ارجع ،جمالسنا يف به انتؤذ فال !اقح كان إن تقول
. ذلك حنب افإن جمالسنا يف به ناشفاغْ اهللا رسول يا بلى :رواحة بن عبداهللا فقال. عليه

الـنيب  يـزل  فلم ،يتثاورون كادوا حىت ،واليهود واملشركون املسلمون فاستب r 
يفِّخضلنيبا ركب مث ،سكنوا حىت مه r عبادة بن سعد على دخل حىت فسار ،تهداب 

 ،-أيب بـن  اهللا عبد يريد - ابحب أبو قال ما تسمع أمل :دعس يا(:(r النيب له فقال
ـ  -بأيب أنت وأمي- اهللا رسول يا :عبادة بن سعد قال ،))وكذا كذا قال اععنـه  ف 

فَواصعليـك  أنـزل  الذي قباحل اهللا جاء لقد باحلق، الكتاب عليك أنزل فوالذي ،ح 
 اهللا رد فلمـا  ،بالعصـابة  وهبصعيو جوهوتي أن على )٦(ةرحالب هذه أهل لحاصط ولقد

                                                
 ).٢/١٤٦:(تفسري القرآن العظيم: وكذلك صححه ابن كثري عند إيراده يف تفسري هذه اآلية، انظر)  ١(
 ).١/١٥٤:(العجاب يف بيان األسباب)  ٢(
 بلد وهي )كدفَ( إىل منسوب ،غليظ ساءك أي :-الكاف وكسر والدال الفاء بفتح-ةيكدفَ قطيفة)  ٣(

 ).٧/٢٣٤:(فتح الباري شرح صحيح البخاري: انظر .املدينة من مرحلتني على مشهور
 ).٧/٢٣٤:(فتح الباري: انظر. قبل أن يظهِر اإلسالم: أي  )٤(
فتح : انظر. ة حني سريهاالغبار الذي أثارته الداب: عجاجة؛ بفتح املهملة وجيمني خفيفتني؛ أي  )٥(

 ).٧/٢٣٤:(الباري
)٦  (البهذه :يقال ،البلدة :-املهملة احلاء وسكون املوحدة الباء بفتح- رةح بحعمدة : انظر. بلدتنا أي ،نارت

 ).٨/٢٤:(القاري شرح صحيح البخاري



 

 ٣٤٩

 اهللا رسول عنه فعفا.  رأيت ما به فعل فذلك ،بذلك قرِش، أعطاك الذي باحلق ذلك
r، النيب وكان r اهللا أمـرهم  كما الكتاب وأهل املشركني عن يعفون وأصحابه 

چ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  چ :U اهللا قال .األذى على نويصربو

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   چ :وقـال  ،اآلية. ]١٨٦: آل عمران[

 بـه  اهللا أمره ما عنهم العفو يف ليتأوr  رسول اهللا كانف. ]١٠٩: البقرة[ چڱ  ڱ ڱ
وسـادة   كفارال صناديد به اهللا فقتل ،اردبr  اهللا رسول غزا فلما ،فيهمله  نَأذ حىت
ن صـناديد  ني منصورين، معهم أُسارى ممه غانِوأصحابr ، فَقَفَلَ رسولُ اهللا قريش

ـ وع املشركني نم معه نوم سلولابن  أيب بنعبد اهللا  قال ار وسادة قريش، الكفّ بةُد 
 .)١(»وامفأسلَ سالماإل على r الرسول ايعوابف ،هجوت قد رمأَ هذا :األوثان
 .أنّ اآلية مدنية، وليست مكّية: قول ابن عطية والقرطيب وغريمها يترجحوذا 

 
أنّ هذه اآلية ونظائرها، مما ورد األمر فيه بترك القتال، منسوخةٌ بآية  :املسألة الثانية

 .القتال
بآيـة القتـال،   أنّ هذه اآلية منسـوخةٌ  : -هذا الذي نقله القرطيب-وقول أيب عبيدة 

مما ورد فيه األمر بالعفو والصفح عن املشـركني   -اليسلّم له؛ فهذه اآلية ونظائرها
 .ليست مبنسوخة على الراجِحِ من أقوال أهل العلم -وأهل الكتاب

 اآلية هذه إنّ :يقال أنْ ،فيه التحريف دون الكالم حتقيق أنّ واعلم «:قال ابن اجلوزي 
 الغايـة  نوبـي  ،غاية إىل به رمأَ وإمنا اقًلَطْم بالعفو يأمر مل هنأل ؛قبل ةمبنسوخ ليست
 ال سبيله اهذ وما ،هالَبقَ ملا افًخالم همكْح يكون الغاية بعد وما، چہ  ہ  ہ  ہچ :بقوله
ـ دم انقضت قد لاألو يكون بل ؛رلآلخ اناسخ أحدمها يكون تـ  ،بغايتـه  ه واآلخر 

مإىل احتاج ٢(»آخر مٍكْح(.  

                                                
ۅ  ۉ  ۉ     ې    ۋ  ۅچ :، باب-تفسري سورة آل عمران– التفسري: ، كتابيف صحيحه البخاري أخرجه)  ١(

 دعاِء فى باباجلهاد والسري، :روى مسلم بعضه يف صحيحه كتاب، و)٣/٢٩٧:(چ       ې  ې  ې  
بِىالن r إِلَى اللَّه رِهبصلَى و٢/٣١٥:(امع ألحكام القرآناجل :وانظر .)٤/١٣٦:(املنافقني أَذَى ع-

٣١٦.( 
 ).١٣٧ص:(نواسخ القرآن  )٢(



 

 ٣٥٠

 فضعستم نٍؤمم لِّكُ قح يف اآليات تلك صارت و «:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ،وحنوه القلب نم عليه يقدر مبا فينتصر ،بلسانه ال و بيده ورسوله اِهللا رصن هنكمي ال

 ورسـوله  اهللا نصرِ على يوِقَ نٍؤمم لِّكُ حق يف ينداملعاه على ارغالص آية وصارت
 اهللا رسـول  رِمع آخر يف ونليعم املسلمون كان حنوها و اآلية وذه ،لسانه أو بيده
r، ـ  طائفةٌ تزال ال ،الساعة قيام إىل هو وكذلك ،الراشدين خلفائه عهد وعلى نم 
 املـؤمنني  نم كان نم ،التام النصر رسوله و اهللا ينصرون احلق على قائمني ةماُأل هذه

 والصفح الصرب بآية فليعملْ ؛فستضعم فيه هو وقت يف أو فستضعم فيها هو بأرضٍ
 ،ةالقو أهل اوأم ،واملشركني الكتاب أوتوا الذين نم ورسوله اهللا يؤذي نمن ع والعفو

بآية يعملون مافإن قأَ الِتئميف يطعنون الذين رِفْالكُ ة أوتـوا  الذين قتال وبآية ،ينِالد 
  .)١(»صاغرون وهم يد عن زيةاجل عطواي حىت تابالك

 جيـب  منهما كلٌّ بل ؛ةمسالَاملُ مكْحلُ اخناس سايفةاملُ مكْح وليس «:وقال الزركشي
   .)٢(»وقته يف هامتثالُ

مما ورد فيه األمـر  –ونظائرها  من أنّ هذه اآلية يظهر صحة ما رجحه القرطيبوذا 
واهللا  .)٣(التحقيق على نسوخةليست مب - وأهل الكتاببالعفو والصفح عن املشركني

 .     أعلم
 

*    *    * 

                                                
 ).٢٢٩-٢٢٨:(لولالصارم املس  )١(
 ).٣/٤٥:(الربهان  )٢(
  ).٢/٩٥:(أضواء البيان: انظر  )٣(



 

 ٣٥١

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  چ : َمن المراد  بقولھ تع الى : مسألة
  :؟ ]١١٤: البقرة[چ  ڇ  ڇ

 
 ومجيع ، فاللفظ يعم مجيع املانِعني)ممن منع من كُلِّ مسجد: (رجح القرطيب أنّ املراد

 :املساجد؛ حيث قال
 عام اللفظ نّأل ؛الصحيح وهو القيامة، يومِ إىل دجِسم لِّكُ نم عنم نم املراد: وقيل «
وراألشخاص وبعض املساجد ببعض فتخصيصها اجلمع، بصيغة د، ١(»ضعيف(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :هذه اآلية على أربعة أقوال فيمن نزلتاختلف املفسرون 
ها نزلت يف :لاألوه أخرب بيت املقدس)٢(نصرخبت أن؛ ألن. 
 .)٣(ن النصارىبيت املقدس م يمانع أنها نزلت يف: الثاين
املسـجد احلـرام عـام    املشركني الذين منعوا املسلمني دخولَ  أنها نزلت يف: الثالث
 .)٤(احلديبية

 .)٥(دجِسمأنّ اللفظ عام يشمل كلّ مانعٍ من أي : الرابع
ابـن العـريب؛    -مـن قبـل  -وهذا األخري هو الذي رجحه القـرطيب، ورجحـه   

فتخصيصـه بـبعض    ،ورد بصيغة اجلمـع  اللفظ عام وهو الصحيح؛ ألنّ...«:فقال
١(»حالاملساجد أو بعض األزمنة م(. 

                                                
 ).٣٢٢-٢/٣٢١:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
عـن   )١/٤٩٨:(جامع البيـان عن قتادة، وأخرجه الطربي يف  ،)١/٧٥:(أخرجه عبد الرزاق يف التفسري  )٢(

 . قتادة والسدي
  .ن ابن عباس وجماهدع )١/٤٩٨:(جامع البيانأخرجه الطربي يف   )٣(
  )١/٢١٠:(عن ابن زيد، وأخرجه ابن أيب حامت يف التفسـري  )١/٤٩٩:(جامع البيانأخرجه الطربي يف   )٤(

 .عن ابن عباس
 .)١/١٧٤:(النكت والعيون :انظر  )٥(



 

 ٣٥٢

مـا  إن ،هم النصـارى إن :ن قالقول مف ؛نيبتقارِميرامها لقول األول والثاين واملتأملُ ل
وجهيف معىن قتادة كما قال  ؛بإعانتهم خبتنصر على قتال اليهود وختريب بيت املقدس ه

أعانوا خبتنصر البابلي  اليهود على أنْ ضغم بهلَمح ،أولئك أعداء اهللا النصارى«: اآلية
 . )٢(»اوسي على ختريب بيت املقدس

يوقال السد : »وم كانوا ظاهروا خبتنصرالر على خراب بيت املقدس حىت خره وأَبمر 
ـ تبين إسرائيل قَ ن أجل أنّما أعانه الروم على خرابه موإن ؛فيطرح فيه اجلت به أنْ وا لُ

   .)٣(»حيىي بن زكريا
والقول برتول اآلية يف خبتنصر وأعوانه م؛ن النصارى عليه اعتراضات نهام: 

مولد املسيح الذي ينتمي النصـارى إىل   دس كان قبلَخبتنصر لبيت املق وزغَ أنّ :أوالً
؛ يهن راوِا مطًلَيكون غَ أنْ هبِشقتادة ي رِبن خم يوِما ر «:اجلصاص أبو بكر قال .دينه
ه الخالف بني أهلِألن لم بأَالعخارِب لني أنّاألو عهخبتنصر كان قبل مولد املسـيح   د
u ٍطويلٍ بدهر، فكيف يكونـون   ،كانوا بعد املسيح وإليه ينتمون ماوالنصارى إن

مع خبتنصر يف ختريب بيت املقدس، والنصارى إنهم يف الشام والروم يف ما استفاض دين
ذلـك   لَبما كانوا قَوإن ،وكسور ةناإلسالم مبائيت س لَبوكان قَ ،كلأيام قسطنطني املَ

صابئني عبأوثان ةَد، ن ينتحل النصرانيوكان مة منهم مغمورين مستخم فيما فني بأديا
 ؛اعتقـاد اليهـود   لَثْن تعظيم بيت املقدس مد مالنصارى تعتق ومع ذلك فإنّ ،بينهم

 .)٤(»!فكيف أعانوا على ختريبه؟
أنّ :اثاني هذا القول حمكي ٥(ه سبب لرتول اآليةعلى أن(مـا  : ما سبب الرتول هو، وإن

ا على حادثـة،  بتعقي لسؤال أو كان إجابةً ام حدوثه سواًءيه أينزلت اآلية أو اآليات ف
بقرون فال  rختريب خبتنصر لبيت املقدس كانت قبل مولد حممد  ةَصق وال شك أنّ

                                                                                              
 .)١/٥٠:(، البن العريبأحكام القرآن  )١(
 .)١/٤٩٨:(جامع البيان  )٢(
 .)١/٤٩٩:(املصدر السابق  )٣(
 ).١/٦١:(أحكام القرآن للجصاص  )٤(
 .)١/٣٥٩:(، والعجاب يف بيان معرفة األسباب)٣٩ص:(أسباب الرتول للواحدي: انظر  )٥(



 

 ٣٥٣

يسمى ما نزل يف قصته ا لرتول اآلياتسبب، حلالٍ ما هو حكايةٌوإن ماضيأو معىن ما  ،ة
تضمنت١(اآلية ه(. 

ـ  يف سبب الرتول أن روالذي يتحر« : مام السيوطييقول اإل  ام ه ما نزلت اآليـة أي
سببها قصة قدوم  ن أنّسورة الفيل م رج ما ذكره الواحدي يف تفسريه يفليخ .وقوعه
ن باب اإلخبـار عـن   بل هو م ؛ن أسباب الرتول يف شيٍءذلك ليس م فإنّ ؛احلبشة

رِكْالوقائع املاضية كذ ق٢(»اد ومثود وبناء البيت وحنو ذلكة قوم نوح وعص(. 
القول بالعموم، وأنّ الوعيد الوارد يف  ما رجحه القرطيب وغريه من هو ترجحالذي يف

هذه اآلية يشمل كلّ مانعٍ إلقامة ذكر اهللا وساعٍ يف خراب أي مسجد من مسـاجد  
فظ ال خبصـوص  اهللا تعاىل؛ وذلك ألنه ولو عرِف سبب الرتول؛ فإنّ العربة بعموم الل

 . )٣(السبب
 :-مرجحا هذا القول-ابن كثري  قال

ا ظلموا بيت النصارى ملّ فإنّ ،يف معىن عموم اآلية يكون داخالً وهذا ال ينفي أنْ...«
ي إليهاصلّاملقدس بامتهان الصخرة اليت كانت ت، عوقا وقَبوا شرعدا يف إلّ ؛ة فيهلَّا بالذِّر

ن الدهر أُأحيان مم بيت املقدس، وكذلك اليهود ملّن شحا أعظم ا عصوا اهللا فيه أيض
٤(»ن عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظمم(. 

وهذه اآلية تتنـاول   «: -سرد األقوال يف سبب نزول اآلية بعد أنْ-وقال ابن عطية 
مل  ا مساجد وإنْهألن ؛إسالمٍ ةَيندم برخأو  ،إىل يوم القيامة دجِسن مم عنن مم لَّكُ

  .)٥(…»هلذه األمة دجِسها ملُّكُ إذ األرض ؛تكن موقوفة

                                                
  ويراد به تـارةً  ،ه سبب لرتولقوهلم نزلت اآلية يف كذا يراد به تارة أن« : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(

انظر مقدمة التفسري لشـيخ  . »ما تقول عين ذه اآلية كذاك ؛مل يكن السبب يف اآلية وإنْ لٌهذا داخ أنّ
 ).٤٩-٤٧(ص :اإلسالم ابن تيمية بشرح الشيخ حممد بن صاحل العثيمني

 ن عادة الصـحابة والتـابعني أنّ  ف مرِوقد ع« ):١/٣١:(-يف الربهان يف علوم القرآن- وقال الزركشي      
أحنزلت هذه اآلية يف كذا: هم إذا قالد، فإنريد بذلك أنّه ي هـذا   ال أنّ ،ن هذا احلكمهذه اآلية تتضم

 .   »ن جنس النقل ملا وقعنس االستدالل على احلكم باآلية ال من جِفهو م…كان السبب يف نزوهلا
 . )١/٣١:(اإلتقان يف علوم القرآنو ، )١٤ص:(لباب النقول يف أسباب الرتول :انظر  )٢(
 ).٢/٥٤٥:(ملفسرينقواعد الترجيح عند ا: انظر  )٣(
 .)٢/٦٢:(تفسري القرآن العظيم  )٤(
 .)١/٣٣٣:(احملرر الوجيز  )٥(



 

 ٣٥٤

وعلى التسليم بأنّ اآلية فيها إشارة إىل ما وقع من ختريب مسجد واحد هو املسـجد  
احلرام أو بيت املقدس؛ فإنّ ذلك ال مينع أن يشمل وصف الظلم لكلّ من سـعى يف  

 .خراب أي مسجد
 :-را هذا القولمقر– الزخمشري قال

هو  دواح دجِسما وقع املنع والتخريب على موإن ،اهللا دكيف قيل مساجِ: قلت فإنْ «
 !بيت املقدس أو املسجد احلرام؟

ـ كما تقـول ل  ؛اكان السبب خاص ا وإنْعام مكْاحلُ جييء  بأس أنْال: قلت ن آذى م
 .واهللا أعلم .)١(»!؟)نيحآذى الصال نمم ن أظلموم: (اا واحدصاحلً

 
*    *    * 

                                                
 .)١/١٧٩:(الكشاف  )١(



 

 ٣٥٥

ـأَلْ تَ چ  :معنى قراءة النھي في قولھ تعالى:مسألة البقرة[ چ         س :

  :؟ ]١١٩
 

، املـراد ـا   چ         سـأَلْ تَ چ  :رجح القرطيب أنّ قراءة النهي يف قوله تعاىل
 :؛ حيث قالومعصيته كفره على مات نمن ع السؤال عن ينهال
 شـعري  ليت: (يوم ذات قال r اهللا رسول إنّ: كعب بن وحممد عباس ابن وقال «
 على اجزم )سألْت وال( قرأ من قراءة على وهذا ،اآلية هذه فرتلت .)١()أبواي فعل ما

 :وجهان وفيه ،)٢(وحده نافع قراءة وهي النهي،
 فينتقل حاله يتغري قد ألنه األحياء؛ من وكفر عصى نعم السؤال عن يهن أنه: أحدمها

 .الطاعة إىل املعصية وعن ،اإلميان إىل الكفر عن
 اتعظيم ومعصيته، كفره على مات نعم السؤال عن ي أنه ،األظهر وهو - والثاين
 مـا  فـوق  بلـغ  قد أي! فالن عن تسأل ال: يقال كما وهذا لشأنه، وتغليظا حلاله

تح٣(»بس(. 
 

 :الدراسة والترجيح

                                                
: وقـال  القرظي، كعب بن حممد عن بسنده الرزاق عبد عن )١/٤٥٢:(يف تفسريه كثري ابن نقله احلديث) ١(

 .هفي تكلموا وقد عبيدة، بن موسى عن وكيع عن كريب أيب عن جرير ابن رواه
 أمحد الشيخ وقال. " ضعيف الربذي نشيط بن عبيدة بن موسى ): "٢/١٣٠:التقريب( يف حجر ابن قال     

 تـابعي، : القرظي سليم بن كعب بن حممد فإن مرسالن، حديثان مها: "الطربي رواييت على تعقيبا شاكر
 نشـيط  بـن  عبيدة نب موسى: روايهما لضعف أيضا ضعيفان إسنادان مها مث حجة، به تقوم ال واملرسل
 بـن  أمحـد  قاله احلديث، منكر: "البخاري قال، و)٤/٢٩١:(التهذيب يف مترجم جدا، ضعيف: الربذي
 ٥٥٩-٥٥٨/  ٢: الطـربي  تفسري انظر ."األيام تلك نتقيه كنا: القطان عن املديين بن علي وقال حنبل،
 . نص كالمهكثري؛ كما سيأيت يف ابن -أيضاً-ضعف إسناده  وقد. شاكر الشيخ بتعليق

، )١٦٩ص(السبعة، البـن جماهـد  :انظرالقراءة لنافع ويعقوب، وليست لنافعٍ وحده كما ذكر القرطيب، ) ٢(
 ).٧٦ص(:، للداينوالتيسري

 ).٣٤٥-٢/٣٤٤:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٣(



 

 ٣٥٦

 
) سـألْ ت وال( قـرأ  من قراءة علىوهو أنّ النهي - هذاالقرطيب يف ترجيحه  وافق

، ووافقهـم  )١(الـرازي  اإلمـام  -لتعظيم وويل ما فيه أهل النار من العـذاب 
 .)٤(، وابن عاشور)٣(، واأللوسي)٢(الشوكاين

هنا نافية، واختار قراءة ) ال(الطربي يف بيان معىن هذه القراءة، ورجح أنّ  خالفو
 :النهي؛ فقال

 نم" التاء" مفتوح، النهي مبعىن. جزما) تسألْ وال:(املدينة أهل بعض ذلك وقرأ« 
"تبـاحلق  أرسلناك إنا: هؤالء قراءة على ذلك ومعىن. منها" الالم" وجزم ،"لْأَس 

 عـن  تسأل فال، اجلحيم أصحاب عن لتسأل ال، به أرسلت ما لتبلغ ونذيرا بشريا
 .حاهلم

 -اآليـة  هذه يف- سألي أنْ عن يهِنr  النيب أنّ على احلجة به تقوم خرب وال...
 .الترتيل ظاهر يف كذلك ذلك أنّ على تدلّ داللة وال، اجلحيم أصحاب عن

 وعمن، اآلية هذه قبل ذكره مضى ما على اخلرب ذلك تأويل يكون أن والواجب 
 املسألة عن النهي دون، الكفر أهل من وغريهم والنصارى اليهود من بعدها ذكر
 . عنهم
 اسـتحالة  يف فإنّ، صحيح كعب بن حممد عن روي الذي اخلرب أن ظانٌّ ظن فإن

الرسول من الشك r منهم كانا أبويه وأنّ، اجلحيم أهل من الشرك أهل أنّ يف ،
  .)٥(»...اصحيح عنه اخلرب كان إن، كعب بن حممد قاله ما صحة يدفع ما

 :وقد تعقّبه ابن كثري؛ فقال
 ذلـك،  يف وغـريه  ،كعب بن حممد عن املروي القول اهذ جرير ابن رد وقد« 

 الذي وهذا. األوىل القراءة واختار. أبويه أمر يف r الرسول من الشك الستحالة

                                                
 ).٢/٨٦:(مفاتيح الغيب: انظر  )١(
 ).١/٣٦٣:(فتح القدير: انظر  )٢(
 ).١/٥٠٢:(روح البيان: انظر  )٣(
 ).٤/١٩٢:(التحرير والتنوير: انظر  )٤(
 ).١/٥٣٢:(جامع البيان  )٥(



 

 ٣٥٧

 يعلم أن قبل ألبويه استغفاره حال يف كان هذا أن الحتمال ،نظر فيه هاهنا سلكه
 ذلك ثبت كما النار أهل من أما عنهما وأخرب منهما، تربأ ذلك علم فلما أمرمها،

 )١(»أعلم واهللا. جرير ابن ذكر ما يلزم وال ونظائر، كثرية أشباه وهلذا، الصحيح يف
 ذات قـال  r اهللا رسول نّأ: كعب بن وحممد عباس ابن احلديث الوارد عنأما 
 واحلديث): قلت( « :؛ فقد ضعفه ابن كثري بقوله)أبواي فعل ما شعري ليت: (يوم

 وإسـناده  غريهـا،  وال الستة الكتب من شيء يف يسل r أبويه حياة يف املروي
  .)٢(» ضعيف

 نعم السؤال عن يهن أنه «: وأما نقل القرطيب لقول بعضهم يف توجيه قراءة النهي
 وعـن  ،اإلميان إىل الكفر عن فينتقل حاله يتغري قد ألنه األحياء؛ من وكفر عصى
من قال به مـن   -من مراجِع فيما اطّلعت عليه-، فلم أجِد » الطاعة إىل املعصية
 .املفسرين

 قراءة علىأنّ النهي  :وغريه رجحه القرطيبهو القول األول الذي  والذي يترجح 
وال( قرأ نم ويلِ ما فيه أهل النار من العذاب؛ وذلك ملا يلي) سألْتلتعظيمِ و:  
 عائشـة  قول حنو عنه املسؤول أمر تعظيم ملعىن ديرِ قد السؤال عن النهي أنّ -١

 اللَّـه  رسولُ كَانَ ما((: -يف صالة الليل rقيام رسول  واصفةً-رضي اهللا عنها 
r زِيدي يانَ فضمال ري وف رِهلَى غَيى عدةَ إِحرشةً عكْعر ،يأَ يلِّصرفـال  عـاً ب 

 . )٣(...))نهِولطُو نهِنِسح عن تسأَلْ
 أصـحاب  عـن  تسأل ال: واملعىن«:-مرجحاً هذا القول–قال الشيخ ابن عثيمني 

 ما غاية وهذا اإلنسان؛ يتصورها ال حال يف فإم العذاب؛ من عليه هم مبا اجلحيم
 هنا فالنهي اجلحيم؛ أصحاب هم الذين املخالفني املكذبني هلؤالء اإلنذار من يكون

 .)٤(»للتهويل
                                                

 ).١/٤٥٢:(تفسري القرآن العظيم  )١(
 .املرجع السابق  )٢(
 رمضانَ في بِاللَّيلِ r النبِي قيامِ باب ،الْجمعة :كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه: احلديث  )٣(

رِهغَياب :صالة املسافرين، باب: لم يف صحيحه، كتاب، ومس)٣/٨٦:(وب لَاةلِ صاللَّي ددعو اتكَعر 
بِيالن r يلِ ف٤/١٩٢:(التحرير والتنوير: وانظر).       ٢/١٨٢:(اللَّي.( 

 ).٢/٢٨:(تفسري القرآن الكرمي  )٤(



 

 ٣٥٨

ية تنفي صحة تعليل النهي عن سؤال وقد ذكر ابن عاشور لطيفةً بالغية يف اآل -٢
 وما« :عن أصحاب اجلحيم أنّ ذلك يف حق أبويه؛ فقال عن هذه الرواية rالنيب 

 اسـتناد  فهو اآلخرة يف أبويه حال عن السؤال عن  rيه يف نزلت اآلية إن قيل
 تملع قد إذ ؛للبالغة ياًافجم ذلك على اآلية محل لكان صحت ولو واهية لرواية

 عـن  خروج راتدكَاملُ يذكِّر مبا معه فاإلتيان ؛نيكسوت يسنِأْت چ ی  چ :هقولَ نَّأ
 .)١(»عضالو بفساد هنع ربعي امم وهو ،الغرض

محل معاين كالم اهللا على الغالب من أسـلوب   «أنّ : فيترجح هذا القول بقاعدة
 .واهللا أعلم  .)٢(»القرآن ومعهود استعماله أوىل

 
*    *    * 

                                                
 ).٤/٢٥:(التحرير والتنوير  )١(
 ).  ١/١٧٢:(قواعد الترجيح عند املفسرين:انظر)  ٢(



 

 ٣٥٩

: البقـرة [ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ :َمن ھ م المقص ودون بقول ھ تع الى    :مسألة
  :؟ ]١٢١

 
  r، يعم كُـلَّ مـن آمـن بالرسـول     چڄ  ڄ   ڃچ  :رجح القرطيب أنّ قوله تعاىل

 :  وبالقرآن، سواًء من أهل الكتاب أو من غريهم؛ حيث قال
 هـذا  على والكتاب ،r النيب أصحاب مه: قتادة قال  چڄ  ڄ   ڃچ: تعاىل قوله «

 .القرآن التأويل
 .إسرائيل بين نم أسلم نم مه: زيد ابن وقال

 .)١(»ُمعت واآلية التوراة،: التأويل هذا على والكتاب
 

 :الدراسة والترجيح
 

 .چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃچ :تعددت أقوال املفسرين يف حتديد املقصودين بقوله تعاىل
 اثـنني  وكانوا، طالب أيب بن جعفر مع وامدقَ الذين السفينة أهلِ يف نزلتها إن: فقيل

 .)٢(الشام رهبان نم ومثانية، احلبشة أهل من وثالثني
 رسله، قواوصد باهللا آمنوا الذين ،إسرائيل بين علماء بذلك اُهللا ىنع بل: آخرون وقال

 ،بـه  واإلميـان  ،r حممـد  بـاع ات نم فيها اهللا رمأَ مبا والُفعم ،التوراة حبكم وارفأقَ
 .)٣(اهللا عند نم به جاء مبا والتصديق

 لةٌنازِ واآلية ،مهِترفَكَ أحوالِ رِكْذ بعد الكتاب لِهأُ ينِؤمم الِحل بيانٌ إنّ ذلك: وقيل
 .)٤(منها املقصودون وهم فيهم

 القول وهذا «:-ابقبعد أنْ نقل قول ابن زيد، الس-ورجح هذا القول الطربي؛ فقال 
ـ م هالَبقَ اآليات ألنّ ؛قتادة قاله الذي القول نم بالصواب ىولَأَ أهـلِ  بأخبـار  تض 

                                                
  ).٢/٣٤٧:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/٢٤٢:(، والبحر احمليط)١/٢٣٤:(، واحملرر الوجيز)١/١٦٧:(معامل الترتيل: انظر  )٢(
 ).١/٢٤٥:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).٢/٦٤:(، وروح املعاين)١/١٣٤:(، والكشاف)١/٢٣٤:(احملرر الوجيز: انظر  )٤(



 

 ٣٦٠

لوتبدي ،نيالكتاب نم بلد نهمم اهللا كتاب ،وتأوهمل تأويله غري على اهإي ،عـائهم واد 
 .)١(»األباطيل اهللا على

 النيب أصحاب همأن-بعض املفسرين وقولُ قتادة الذي ذكره القرطيب وغريه، واختاره 
rالكتاب(، و (له مبا يلي -هو القرآن جقد احت)٢(: 

 علـى  حدوم ،الكتاب هذا تالوة يف وترغيب حثٌّ چڃ   ڃ  ڃ چ : قولهيف  أنّ  -١
– ماتالو فإنّ ،واإلجنيل التوراة ال القرآن هو شأنه هذا الذي والكتاب ،التالوة تلك

 . جائزة ريغ -بعد نزول القرآن
 كـان  ولـو  ،عليهمد مقصو اإلميان أنّ على يدلّ     چچ  چ  چچ:تعاىل قوله أنّ -٢

 . ؛ إذْ ليسوا كُلُّهم مؤمنني بالقرآنكذلك كان ملا الكتاب أهلُ املراد
 القـرآن  هو الوصف هذا به يليق الذي والكتاب چڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ: قوله -٣

 .العظيم
 :   بقوله هذا الرأي الطربي ول الوارد يف اآلية؛ فقد ردأما من احتج بسبب الرت

 چڄ  ڄ   ڃچ :قوله فيكون؛ ركْذ هالَبقَ اليت اآلية يف r دمحم ألصحاب رِجي ومل «
موجبعدها هلم وال ،عنهم اخلرب إىل اه فيكون، تتلوها اليت اآلية يف كرذ موجذلك اه 

 وال، غريهم قصص انقضاء بعد، r اهللا رسول أصحاب صصق عن بتدأٌم خرب هأن إىل
 .)٣(»له التسليم جيب رثَأَ عنهم خرب ذلك بأنّ جاء

 
ظْوالذي يهر رجحانن هحه القرطيب مڄ  چ :أنّ قوله تعاىل يف هذه املسألة، هو ما رج

ب أو مـن  وبالقرآن، سواًء من أهل الكتا  r، يعم كُلَّ من آمن بالرسول چڄ   ڃ
 .غريهم

 يف العمـوم  چڄچ ـب يراد أنْ حتملوي «:ابن عطية؛ فقالوهذا القول ذكر احتماله  
  .)٤(»اجلنس اسم چڃ  چ ويكون، العرب من واملؤمنني إسرائيل بين مؤمين

                                                
 ).١/٢٤٥:(جامع البيان  )١(
 ).٢/٢٢٣:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).٢/٢٢٣:(مفاتيح الغيب:، وانظر)١/٢٥٢:(جامع البيان  )٣(
 ).١/٢٣٤:(احملرر الوجيز)  ٤(



 

 ٣٦١

 رها كثرين القواعد اليت قروم والقول بالعموم جتتمع به مجيع األقوال يف تأويل اآلية، 
ن العلماءم: أنه إذا احتمل اللفظ عدٍ؛ومل ميتنع إرادة اجلميع ة معان م١(ل عليها ح(. 

مل يـرد  ما نصوص الوحي على العموم  ب محلُجِي(: بقاعدة دؤيهذا القول م كما أنّ
ون غريه -هنا-، ومل يرد )٢()بالتخصيص نصا ددأَح صصخي واهللا أعلم .نص. 

 
*    *    * 

 

                                                
 ).١/٩٣(:، والتحرير والتنوير)١٥/١١:(جمموع الفتاوى: انظر )١(
 ).٢/٥٣٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ٢(



 

 ٣٦٢

 

  :]١٢١: البقرة[ چڃ    ڃ  ڃ  چ :قولھ تعالىمعنى :مسألة
 

استبعد القرطيب أنْ يكون املراد بالتالوة هنا مجرد القراءة اخلالية من فهم املعاين؛ حيث 
 :قال

» واختفقيل چڃ    ڃ  ڃ  چ :معىن يف فل :عونهبِيت حق اتباعه اَأل باعباتوالنـهي  رِم 
فيحالله ونلُلِّح ويحمونر مبا ويعملون هحرام هتضمن... 
 أشـكل  مـا  ونلُويك مبتشاه، ويؤمنون ،همكَحمب يعملون الذين هم: احلسن وقال 

 .همعال إىل عليهم
 .قراءته حق ونهؤيقر: وقيل
 بفهم فإنّ معانيه، ويفهمون ألفاظه، لونتري املعىن يكون أنْ إال ؛دعب فيه وهذا: قلت
 .)١(»قفِّو نمل باعالتا يكون املعاين

 
 :الدراسة والترجيح

 
 :أقوالٌ چڃ    ڃ  ڃ  چ : قوله سبحانه معىنللمفسرين يف بيان 

 .قراءته حق ونهأيقر:چڃ    ڃ  ڃ  چ؛ فمعىن القراءة إنّ التالوة هنا مبعىن :فقيل
 أنزله كما هؤونويقر حرامه ونمرحوي حالله ونيحلُّ يأ: چڃ    ڃ  ڃ  چمعىن : وقيل
 وروي .تأويلـه  غري على اشيئً منه ونلُيتأو وال مواضعه، عن ملالكَ ونفرحي وال اهللا،
 . )٢(عن ابن عباس وابن مسعود هذا

 
 ،منـه  عليهم أشكل فيما وافُوتوقّ ،مبتشاه وانوآم همكَحمبِ والُعم همأن: معناه: وقيل

 .سبحانه اهللا إىل وفوضوه
                                                

 ).٣٤٨-٢/٣٤٧:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 وال( :وفيه زيادة) ١/١٢٣(، والكشاف)١/٢٣٢:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٢٥٦(جامع البيان: انظر )٢(

 ).  .١/٣٤٥:(تفسري القرآن العظيم: ، وانظر أيضا)r اهللا رسولِ تعن نم فيه ما يغريون



 

 ٣٦٣

 .)١(عن ابن مسعود واحلسن البصري قولهذا ال وروي 
 واذتعـو  ارِالن رِكْذبِ وامر وإذا ة،ناجلَ اهللا واسأل ةناجلَ رِذكْبِ وامر إذا أنهم: معناه: وقيل
 .)٢(اخلطاب بن عمر عن وروي هذا القول. النار نم باهللا

 :تعـاىل  اهللا قال، تاله :اليق غريه بعات نم ألنّ ؛باعتاال مبعىن -هنا-إنّ التالوة : وقيل
، وروي اتباعه حق بعونهيت :أي چڃ    ڃ  ڃ  چفيكون معىن  ،]٢: الشمس[چٻ  ٻ  پچ

هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وعطـاء، وجماهـد، وإبـراهيم النخعـي،     
 .)٣(موغريه

 :ورجح هذا القولَ األخري اإلمام الطربي؛ بل ونقَلَ اإلمجاع عليه؛ فقال
، اتباعـه  حق عونهبِيت: مبعىن هأن ذلك تأويل يف القول نم والصواب: جعفر أبو قال «
ثَأَ أتلو زلت ما: القائل قول نمإذا ،هر اتبثَأَ عاحلُ إلمجاع ؛هرةج على التأويل أهل نم 

 .تأويله ذلك أنّ
ـ  دمحم يا، الكتاب آتيناهم الذين: الكالم فمعىن، تأويله ذلك كان وإذْ  أهـل  نم 

 أنزلتـه  الذي كتايب بعونيت ،عندي نم احلق نم به جئتهم ومبا بك آمنوا الذين التوراة
ـ  فيـه  مبا ونرقوي به فيؤمنون، -عليه اهللا صلوات- موسى رسويل على نم نـ ع كت 
فَوصكت، رسويل، كوأن بـه  جئتهم مبا والتصديق بك اإلميان يف طاعيت عليهم فرض 

و، عندي نمأَ مبا ونلُيعملْلَحما وجيتنبون، هلم ت حرموال ،فيه عليهم ت عن فونهحير 
 .غريه وال بتأويل -عليهم هأنزلت كما- رونهيغي وال لونهيبد وال مواضعه

صفة يف فمبالغةٌ ،چڃ  ڃ  چ :قوله اأم كمـا  ،بـه  العمل ولزومهم الكتاب باعهمات 
 .)٤(»)لفاض لّكُ لٌلفاض افالن إن(:يقال وكما، )ملعا قح لملعا افالن إنّ(:يقال

فغـري   -قراءتـه  حق ونهأيقر:چڃ    ڃ  ڃ  چمعىن ن أنّ م-استبعده القرطيب ما ا مأ
، )١(واالمتثـال  االتباع نيتضم، قراءته حق يقرؤونه: مستبعد على احلقيقة؛ ألنّ قولَنا

 .والعلم باملتلو وتدبرِه
                                                

، والبحر )١/٣٤٣:(، ومعامل الترتيل)١/٢٣٣:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٢٥٦:(جامع البيان:انظر )١(
 ).٢/٣٤٢:(احمليط

 ).١/٢٣٣:(تفسري ابن أيب حامت: انظر  )٢(
 ).١/٣٤٣:(، ومعامل الترتيل)١/٢٣٤:(، وتفسري ابن أيب حامت)١/٢٥٦:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/٢٥٧:(جامع البيان  )٤(



 

 ٣٦٤

 مستوفيةً تالوةً أي ؛الباطل دض هنا) احلق( «فإنّ ،چڃ  ڃ  چ :Yوله ويدلُّ لذلك ق
وامعها قال ،نو مما شيء صهانقُي ـ فَبِ التالوة هي وتلك ،التالوة يف عتربي ـ  مِه مقاصد 

 مـا  مجيع مفهِي ومل ئالقار تاله فإذا ،السامع إفهام نهم رادي الكالم فإنّ ،املتلو الكالم
 .)٢(»املتلو يف مبا لمالع هو التالوة قفح، غامضةً تالوته كانت هقائلُ أراده

 :-بالقراءة وباالتباع) التالوة(بعد ذكره تفسري -قال الرازي 
 قـد  لغريه التابع ألنّ ؛املبالغة امجيع فيهما ويصح ،امجيع عليهما يقع أنه فالظاهر...«

ـ ي فال قراءته حق يستويف التايل لكوكذ ،منه بشيء لُّخي فال باعاالت حق يستويف لُّخ 
  .)٣(»فيه يلزم مبا

أنّ كُلَّ ما ذُكر من األقوال داخلٌ يف تفسري اآليـة، وهـذه األقـوال     فالذي يترجح
 على اآليةُ لَمحت أنْ «، فاَألولَىچڃ    ڃ  ڃ  چ :Uمبجموعها تظهِر املراد من قوله 

 لفظـاً  هلا واالنقياد، تعظيمها وهو، واحد مفهومٍ يف كةشترِم ألا ؛الوجوه هذه لِّكُ
املشترك القدر هذا على اللفظ محلُ فوجب ،ىومعن ٤(»تعاىل اهللا كالم لفوائد اتكثري(.  

 :-مرجحا القول هذا–قال الشيخ ابن عثيمني 
 القـراءة؛  وهي ،)اللفظ الوةت( على طلقت )التالوة( ؛چڃ    ڃ  ڃ  چ :تعاىل قوله «
 املعاين هذه االتباع؛ وهي ،)مكْاحلُ تالوة( وعلى التفسري؛ وهي ،)املعىن تالوة( علىو

 قـراءة  )اللفظيـة  التالوة(فـ ؛چڃ    ڃ  ڃچ :تعاىل قوله يف داخلة للتالوة الثالثة
 )ةياملعنوِ التالوة(و ر؛يغي ال جاء كما ابرعم عليه يكون أنْ بجِي الذي باللفظ القرآن

 العربيـة،  باللغة جاء هألن القرآن؛ ذا اهللا مراد نعلم وحنن ،اهللا أراد ما على هرسفَي أنْ
 مـا  هو العربية اللغة يف املعىن وهذا ؛]١٩٥: الشعراء[چٹ  ۀ     ۀ  ہچ :تعاىل هللا قال كما

ـ احلُ تـالوة (و ؛U اهللا كالم معىن انملع قد بذلك فنكون اللفظ؛ هذا يقتضيه  )مكْ
  .)٥(»األخبار وتصديق واهي،الن واجتناب األوامر، امتثال

                                                                                              
 ).١/٢٢٣:(انظر احملرر الوجيز  )١(
 ).٣/٩٩:(التحرير والتنوير  )٢(
 ).٢/٣٤:(ح الغيبمفاتي  )٣(
 ). ٢/٣٤:(املرجع السابق  )٤(

 ).١/١٧٨:(تفسري القُرآن الكرمي)  ٥(



 

 ٣٦٥

ول الذي تعمل معه القيتأيد هذا القول املُترجح بأنه أُعملت معه كُلُّ األقوال؛ وو
 .أوىل بتفسري اآلية األقوال مجيعا

مل يرد ما جيب محل نصوص الوحي على العموم (: بقاعدة دؤيهذا القول م كما أنّ
واهللا أعلم. )١()بالتخصيص نص. 
 

*    *    * 

                                                

 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ١(



 

 ٣٦٦

 
م ا ھ  ي   ]١٢٤: البقـرة [چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ :ف ي قول ھ تع الى   : مس ألة 

  :؟uالكلمات التي ابتلى اهللا بھا إبراھیم 
 

هي سـنن الفطـرة؛    uإبراهيم  Uرجح القرطيب أنّ الكلمات اليت ابتلى ا اهللا 
 : حيث قال

 :أقوال على ؛بالكلمات املراد يف العلماء واختلف «
 ...،اإلسالم شرائع - أحدها 

 الرسالة، بآداء: بعضهم وقال ابنه، بذبح: بعضهم وقال والنهي، باألمر: بعضهم وقال
 ...متقارب واملعىن
وأصۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   چ :قوله يف عباس ابن عن ... ،الرزاق عبد ذكره ما هذا من ح

 قص: اجلسد يف سموخ ،الرأس يف سمخ رة،بالطها اهللا ابتاله(: قال ]١٢٤: البقرة[چ ھ
 .الشعر وفرق والسواك، واالستنشاق، واملضمضة، الشارب،

 مكـان  وغسـلُ  ،اإلبط ونتف واالختتان، العانة، وحلق ،األظفار تقليم: اجلسد ويف
 ظـاهر  وهو ،u إبراهيم هو أمتّ فالذي القول هذا وعلى ،)١()باملاء والبول الغائط
 .)٢(»القرآن

 
 :دراسة والترجيحال
 

لَاختيف العلماُء ف الَالكلمات اليت ابت اهللا  ىU إبراهيم u   دت يف ذلـكوتعد ،
 :أقواهلم، وأمهُّها أربعة أقوال

 
ـ ما قـام أَ : قال ابن عباس، u ، فأكملها إبراهيمها شريعة اإلسالمأن :األول حد  

١(ين مثلهبوظائف الد(. 
                                                

 ).١/٧٦:(تفسري عبدالرزاق)  ١(
 ).٣٥٢-٢/٣٥٠:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(



 

 ٣٦٧

يف  -رضي اهللا عنها-، وروت عائشة )٢( ا إليه اهللا تعاىل أوعز طرة اليتها الفأن: الثاين
قص الشارب، وإعفاء اللحيـة،  : طرةن الفم عشر ((:أنه قال r الصحيح عن النيب

  .)٣(.احلديث...))والسواك، واستنشاق املاء، وقص األظفار،
 .)٤(ها اإلمامة يف مناسك احلجأن: القول الثالث
 البيت مثابةً لِعا، وجللناس إمام هلِعن جاملذكورة بعد هذه اآلية، مها أن: القول الرابع

للناس وأمنا، واتخاذ مقامه مصى، وتطهريه للبيت، ورفْلع٥(لقواعد البيت ه(. 
فقال ؛ن الرازي معىن االبتالء يف هذه املذكوراتوقد بي: 

ن اإلمامة، وتطهـري  ا اهللا تعاىل معليها وهي اليت ذكره اللفظ يدلُّ :فقال بعضهم...«
ـ  ؛شـاقة  هذه األشياء أمور ، فإنrّ البيت ورفع قواعده والدعاء بإبعاث حممد ا أم

 النيب عظيمة؛ ألنّ ن مشاقة، وهذا التكليف يتضمنها ههنا النبواملراد م اإلمامة؛ فألنَّ
لْيزمأنْ ه لَيتحم زِولو لَ. ..سالةواملتاعب يف تبليغ الر مجيع املشاقمالقتـل بسـبب    ه

ا بناء البيت وتطهريه ورفـع قواعـده   ، وأمن أعظم املشاقذلك م أنّ وال شك ،ذلك
فمقَن و؛على ما روي يف كيفية بنائه ف عرف شةَد البلوى فيه، مث إنه يتضمإقامـة   ن

املوقف لرمي اجلمار  املناسك وقد امتحن اهللا اخلليل عليه الصالة والسالم بالشيطان يف
ا اشتغاله بالدعاء يف أنْوغريه، وأم ايبعث اهللا تعاىل حممد r فهذا مما  ؛يف آخر الزمان

األمـور   ية فثبت أنّحيتاج إىل إخالص العمل هللا تعاىل، وإزالة احلسد عن القلب بالكلّ
تالء اهللا ن ابيكون املراد م فأمكن أنْ ؛ة شديدةاملذكورة عقب هذه اآلية تكاليف شاقّ

٦(»اه بالكلمات هو ذلكتعاىل إي( . 
ح الطربي القول بالعموموقد رج يف معىن الكلمات اليت ابتلن إبراهيم ي u فقال:  

» اهللا  إنّ: يقال عندنا أنْ ن القول يف ذلكوالصواب مU  ـ ه اختـرب  أخرب عباده أن
إبراهيم خليله بكلمات أوحاهإليه، وأَ نميعمل  ه أنْرن ّوأمتهكما أخرب اهللا  ؛ن-لَّج 

                                                                                              
 .)١٨٣-١/١٨٢:(النكت والعيون :وانظر ،عن ابن عباس بنحوه )١/٥٢٤:(تفسريهأخرجه الطربي يف   )١(
 .عن ابن عباس )١/٧٦(:عبد الرزاق يف التفسريأخرجه   )٢(
 .          )١/١٥٣:(خصال الفطرة: الطهارة، باب: كتاب: هصحيحيف أخرجه اإلمام مسلم   )٣(
 .عن ابن عباس وأيب صاحل ) ١/٥٢٥(:جامع البيان يفأخرجه الطربي   )٤(
 .وغريهم بن أنس، عن ابن عباس، وجماهد والربيع -)١/٥٢٦(:البيانيف جامع أخرجه الطربي   )٥(
 .)٤/٣٧:(مفاتيح الغيب  )٦(



 

 ٣٦٨

ه يف نا قولَركَن ذَما ذكره م تكون تلك الكلمات مجيع أنْ وجائز ،لعه فَعنه أن -ثناؤه
ن حإبراهيم صلوات اهللا عليه قد كان امت ه؛ ألنّتكون بعض أنْ وجائز ،تأويل الكلمات

-لَفيما بغذلك لِّبكُ -ان، فعطاعة اهللا وأمره الواجب عليه فيـه، وإذا  به وقام فيه ب لَم
إبراهيم  بالكلمات اليت ابتلي ن ى اُهللانع: يقول أنْ دألح كان ذلك كذلك فغري جائزٍ

وال عىن به كل ذلك إال حبجة جيب التسليم هلا مـن   ،ن ذلك بعينه دون شيءا مشيئً
ـ ن ذلك خم يف شيٍء حومل يص ،ةجن احلُم أو إمجاعٍ r خرب عن الرسول بعـن   ر

 .)١(»...هتلَقَاجلماعة اليت جيب التسليم ملا ن لِقْنوال بِ ،rالرسول 
ـ  ه؛ فإنهو الراجحاملسألة  هذه وما ذهب إليه ابن جرير يف مل يصمعـىن هـذه    يف ح

يف  الـدخولِ  ملَتحن األقوال املذكورة مم قولٍ لُّكُفأصبح  ،مرفوعشيٌء  الكلمات
   .u إبراهيمووجب القول بالعموم يف تأويل الكلمات اليت ابتلي ن ة، معىن اآلي

 .)٢(»جيب محل نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص بالتخصيص«وقد علم أنه 
 هـذه  يف املفسـرون  واختلـف  «:-مرجحا القول بـالعموم –قال الشيخ ابن عثيمني 

ـ  عليـه  قضاه أو ا،شرع به هرمأَ ما لَّكُ أنّ فيها األقوال حوأص الكلمات؛  فهـو  ا،ردقَ
 ذلك رفع وتعاىل سبحانه اهللا لكن فامتثل؛ ابنه، بذبح باألمر ابتلي هأن ذلك نفم مات؛لكَ
ـ  حـانٌ امت وهـذا  الشـرعية؛  الكلمات نم وهذا ه؛لرب استسلم حني عنه أعظـم  نم 

ـ  وهـذا  فيهـا؛  وأُلقي ار،الن له تدوقأُ بأنّ امتحنه اهللا أنّ ذلك نوم االمتحانات؛ نم 
ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   چ  :تعاىل وقال منها، اهللا فأجناه واحتسب؛ وصرب، ،الكونية الكلمات

 بـه  هرمأَ أو صابرة،وم صرب، إىل حيتاج امم عليه اهللا هردقَ ما لُّوكُ ،]٦٩: األنبياء[چۈ  ۈ  ٷ
  .)٣(»چہ چ :تعاىل قوله يف داخل فهو

*    *    * 

                                                
 . )١/٥٢٨:(جامع البيان)  ١(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر)  ٢(
 ).١/١٨٥:(تفسري القرآن الكرمي  )٣(



 

 ٣٦٩

 

ۉ  ې  ې  چ :المذكور في قول ھ تع الى   uما ھو مقام إبراھیم :مسألة
  :؟]١٢٥: البقرة[چ ې   ې

 
 

 ،اليـوم  النـاس  هفُرِعتهو املكان الذي  uرجح القرطيب أنّ املراد من مقام إبراهيم 
 :؛ حيث قالطوافال ركعيت هندع ونلُّصي الذي

» واختأقوال على املقام تعيني يف فل: 
أَ :هاأصحاحلَ هنالذي رج تالذي ،اليوم الناس هفُرِع يطـواف  ركعـيت  عنـده  ونلُّص 
 .القدوم
 .وغريهم وقتادة عباس وابن اهللا عبد بن جابر قول وهذا
 ملَتاس ،البيت رأى املَ r النيب أنّ: (-الطويل- جابر حديث نم مسلم صحيح ويف
كنالر فرمشىو ا،ثالثً لَم چۉ  ې  ې  ې   ېچ :فقـرأ  إبراهيم مقام إىل تقدم مث ا،أربع 

 .»)١()چٱ  ٻ  ٻچ  و  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ـب فيهما قرأ ركعتني ىفصلّ
 :ذكر جمموعة من األقوال يف تعيني املقام بعد أنْ -القرطيب- مث قال

 .)٢(»الصحيح يف ثبت ما حسب ،األول القول :املقام يف والصحيح: لتق ...«
 
 :دراسة والترجيحال

 

 الناس تعرفههو املكان الذي  uأنّ املراد من مقام إبراهيم  من-القرطيب  ما رجحه
 ، )٣(قــول الطــربيهــو  -طــوافال ركعــيت عنــده يصــلون الــذي اليــوم

ـ )٢(وي، والبغ)١(، وأيب جعفر النحاس)٤(وابن أيب زمنني ، )٣(ـوزي، وابــن اجلـ
 .، وغريهم)٧(، والشوكاين)٦(، وابن كثري)٥(حيان األندلسي ، وأيب)٤(رازيوالـ

                                                
 ).٨٣(تقدم خترجيه ص   )١(
 ).٢/٣٧٥:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ). ٢/٥٢٨:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ). ١/١٧٦:(تفسري القرآن العزيز: انظر  )٤(



 

 ٣٧٠

 :منها ة؛لِّهلذا القول بأد استدلّقد و
ۉ  ې  چ :عنه و املُصلّى الذي قال اهللا تعاىلالناس ه عند چې  ېچ أنَّ املعروف بـ - ١

 .چې  ې   ې
 ريب  تقْــوافَوافقــين ربــي يف ثــالث، أو  « :قــال tحــديث عمــر   -٢

U يف ثالث :يا رسول: قلت اهللا، لو اتم خذْتقام إبراهيم ملّصيا : ى، وقلت
ـ  رسول اهللا، يدخل عليك البـ والفـاجر، فلـو أَ   ر مرأُ تهـات املـؤمنني   م

 .احلديث )٨(»...باحلجاب
ملا ذهب بعد  rرسول اهللا  أنّ «:-رضي اهللا عنهما-ر بن عبد اهللا حديث جاب  -٣

طوافه لحجتفجعل املقام بينـه وبـني   چې  ې  ې   ې ۉ چ :إىل املقام، وقرأ ه ،
 .)٩(»البيت

، وجماهـد  ،وعطـاء  ،فروي عن ابن عباس ،رينن املفسم وخالف هذا القول مجاعةٌ
 .)١٠(ارمواجلعرفة واملزدلفة،  چې  ېچ املراد بـوالشعيب أنّ 

 .مراحلَ چې  ېچ وروي عن جماهد القول بأنَّ املراد بـ
 ونه احلرم كُولَواَأل «:هاين قولهالراغب األصف عن لقلُّى أنه، فما مذكروه  عٍن موض

إالَّ وهو ملّصعى، أو موضع صالةى، أو مابـن  الطـاهر  واختار هذا القول . )١١(»د
 .)١(عاشور

                                                                                              
 ).١/٢٥٩: (إعراب القرآن: انظر  )١(
 ).   ١/١٤٦:(معامل الترتيل :انظر  )٢(
 ).   ١/١٤١:(زاد املسري :انظر  )٣(
 ).  ٣/٥٣:(مفاتيح الغيب :انظر  )٤(
 ).١/٥٥٣:(البحر احمليط: انظر  )٥(
 ).١/٤٢١: (تفسري القرآن العظيم: انظر  )٦(
 ).١/١٧٧: (فتح القدير: انظر  )٧(
 ).٣/٧٤(:چۉ  ې  ې  ې   ېچ :قوله: التفسري، باب: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )٨(
  .)٤/٢٣٦(:rأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب حجة النيب   )٩(
 ).١/٦٢٠:(، والدر املنثور)١/٢٢٦:(، وتفسري ابن أيب حامت)٢/٥٢٨:(جامع البيان: انظر  )١٠(
 ). ١/٢٢٦(:، وتفسري ابن أيب حامت)١/٨٦:(اق،وتفسري عبد الرز)٢/٥٢٧:(جامع البيان :انظر  )١١(



 

 ٣٧١

وهـو الـذي   ال دليل على شيٍء منها؛ بل األدلّة تعضد القول األول، وهذه األقوال 
 .من املفسرين ؛ كما رجحه القرطيب وغريهيترجح

القـول األول، ورجـح حبـديث     فق احملققون علـى وات «:قال أبو حيان األندلسي
 ملا فرغ من الطواف وأتى املقـام  r، وبقراءة رسول اهللا )؟ىصلّذه مخأفال نت:(عمر

هـذا االسـم يف    ، فدلَّ  على أنَّ املراد منه ذلك املوضع، وألنَّچۉ  ې  ې  ې   ېچ 
العرف مخت٢(»...بذلك املوضع ص(. 
حه قاعدةومإذا «: ن القواعد الترجيحية املعتربة عند العلماء اليت تؤيد هذا القول وترج

 .)٣(»على ما خالفه معىن أحد األقوال فهو مرجح له ثبت احلديث وكان يف
ـ رفإذا اختلفت احلقيقة الع «:وقاعدة ة واحلقيقـة اللّغويـة يف تفسـري كـالم اهللا    ي  

بأنه املقام الذي يصلّي النـاس  ) مقام إبراهيم(وقد عرِف  .)٤(»ةيفرت العمدقُ -تعاىل-
 .واهللا أعلم. عنده ركعيت الطواف

 
*    *    * 

                                                                                              
 ).١/٧١٠:(التحرير والتنوير: انظر  )١(
 ).١/٥٥٣:(البحر احمليط  )٢(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر  )٣(
 ).٢/٤١٢( :املرجع السابق: انظر  )٤(



 

 ٣٧٢

 

           چ  :َمن ھ م الط ائفون ال وارد ذك رھم ف ي قول ھ تع الى       :مسألة
  :؟]١٢٥: البقرة[چ                  
 

الذين يطوفون بالبيت احلرام، واسـتبعد أنْ  ): الطَّائفني(املقصود بـ رجح القرطيب أنّ
 : الغرباء الطارئون على مكة؛ حيث قال: يكون املراد

 .عطاء قول وهو به، فونويط الذين :هرظاه چ چ: تعاىل قوله «
 .)١(»دعب وفيه مكة، على الطارئني للغرباء معناه: جبري بن سعيد وقال

 
 :رجيحالدراسة والت

هو  -الذين يطوفون بالبيت احلرام): الطَّائفني(أنّ املقصود بـ من-ما رجحه القرطيب 
ابن و ،)٤(، وأبو بكر اجلصاص)٣(جزيابن  واستظهره ،)٢(قول عطاء، واختاره الطربي

  .)٦(، وأبو حيان)٥(عطية
 ألنّ ؛عطاء قاله ما ةباآلي التأويلني ىولَوأَ« :-مرجحا هذا القول-قال اإلمام الطربي 

 اسـم  قيستح ال ربةغُ نم والطارئ ،غريه دون بالشيء يطوف الذي هو )الطائف(
  .)٧(»به فطُي مل إن ،)بالبيت طائف(

، مـن  ربةغُ نم أتاه نم :-)الطَّائفني(بـ يف املراد- قال أنه جبري بن سعيد عن وروي
 .احلُجاجِ وحنوِهم

 

                                                
 ).٢/٣٧٨:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/٨٣:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).١/٢٦٢:(التسهيل يف علوم التنرتيل: انظر  )٣(
 ).١/٣١٢:(أحكام القرآن، للجصاص: انظر  )٤(
 ).٢/٧٢:(احملرر الوجيز: انظر  )٥(
 ). ٢/٨٦:(البحر احمليط :انظر  )٦(
 ).٢/٨٣:(جامع البيان  )٧(



 

 ٣٧٣

 .)٣(واختاره السمرقندي، )٢(، والضحاك)١(عن الكليب، ومقاتل وروي هذا القول أيضا
 .)٣(السمرقندي

الذين يطوفون بالبيـت  ): الطَّائفني(أنّ املقصود بـ :والذي يترجح هو القول األول
 :احلرام؛ وذلك ألمرين

ۓ  ڭ  چ :أنه قد جاء الطواف يف آية أُخرى مبعناه املعروف، وهي قوله تعاىل -١

 .]٢٩: احلج[چڭ
ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن  «هذا القول هو الظاهر من معىن الطواف، و أنّ -٢

 .)٤(»إالَّ بدليل
البيت من غُربة  داألول؛ ألنّ من يقصالقول الثاين يرجِع إىل ورجح بعض املفسرين أنّ 

 .فإنه سيطوف به
 ،)الطَّـائفني ( من فهو جاجِاحلُ من جاَء من: الضحاك قول «:اجلصاص بكر أَبوقال 

 بِه، للطَّواف صدهيق افإِنم البيت صديق من لأَنَّ ؛بِالبيت الطَّواف معىن إىل ضاأَي اجِعر
 يف والغرباء مكَّة لَأَه لأَنَّ صيصِ؛التخ ةُلدال يةاآل في وليس ،الغرباء بِه خص قَد أَنه إال
عالطَّو لفاف يل فَإِن .اٌءوسم: قافَإِن لَهأَواك تحالطّ ىعل الضفهـو  يالذ ائ  ؛طَـارِئ 

، ]٢٠١: األعـراف [چڑ  ڑ  ک  ک  کچ  :وقوله ،]١٩: القلم[ چٿ  ٿ  ٿچ  :اىلتع لهكقو
 ،افوللطَّ يقصده اإنم الطَّارِئ لأَنَّ ؛حمالة ال مراد فالطَّواف ذلك أَراد إِنْو إنه: لَه قيل

 لَـه حم اإذً فالواجب فيه، له ةلدال ال اوهذ ضٍ،بع دون مهبعض يف اصاخ هو فجعله
 .)٥(»افالطَّو فعلِ علَى

  

*    *    * 

                                                
 ).٢/٢٤٥:(معامل الترتيل:انظر  )١(
 ).١/١٩٤:(أحكام القرآن، البن العريب: انظر  )٢(
 ).١/٣٤٢:(، وتفسري القرآن العظيم)٢/٨٦:(البحر احمليط: ، وانظر)١/٢٧٤:(حبر العلوم: كما يف  )٣(
   ).١/١٣٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين )٤(
 ). ١/١٤٨:(أحكام القرآن، للجصاص  )٥(



 

 ٣٧٤

           چ  :من ھم الع اكفون ال وارد ذك رھم ف ي قول ھ تع الى       :مسألة
  :؟]١٢٥: البقرة[چ                  
 

 : ؛ حيث قال) العاكفني(اليت ذكرها السلف يف معىن  رجح القرطيب تقارب املعاين
 ...عطاء عن وغريب، يدلَب نم املقيمني: چ چ «

 ... يء؛الش على واإلقبالِ اللزوم: اللغة يف والعكوف
 .ااورون العاكفون: جماهد وقال
 .ونلُّصاملُ: عباس ابن

 .)١(»متقارب واملعىن طواف، بغري اجلالسون: وقيل
 

 :والترجيح الدراسة
 

 :اختالفاً كثرياً چ چ :بقوله اهللا عىن نم يف املفسرون اختلف
 .)٢(صالة وال طواف بغري احلرام البيت يف اجلالس به عىن: بعضهم فقال -
 فهو جالساً كان وإذا الطائفني، من فهو بالبيت طائفاً كان إذا: قال عطاء عنوورد  -
 .)٣(العاكفني من
 .)٤(ااورون عتكفونامل هم چ چ :بعضهم لاوق -
 .)٥(احلرام البلد أهل هم: بعضهم وقال -
 .)٦(ونلُّصاملُ ):العاكفون: (قال عباس ابنوعن  -
 
 

                                                
 ).٢/٣٧٨:(القرآن مع ألحكاماجلا)  ١(
 .)٢/٢٤:(، وتفسري ابن أيب حامت)٢/٢٦٦:(جامع البيان: انظر)  ٢(
 .املرجعني السابقني: انظر)  ٣(
 .)٢/١٤٣:(، وتفسري القرآن العظيم)٢/٢٤:(، وتفسري ابن أيب حامت)٢/٢٦٦:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).٢/٥٢:(، والبحر احمليط)٢/١٤٣:(يم، وتفسري القرآن العظ)٢/٢٦٦:(جامع البيان: انظر)  ٥(
 .املراجع السابقة: انظر)  ٦(



 

 ٣٧٥

 خالف ما رجحه القـرطيب  چ چيف معىن  -والعلم عند اهللا تعاىل-  والذي يترجح
 .من تقارب تلك املعاين الواردة عن السلف

اورون للبيت احلرام، وهذا القـول رجحـه   أي املقيمون ا چ چأنّ معىن  فالراجح
 : بعد أن استعرض جمموعةً من األقوال يف معىن العكوف-اإلمام الطربي بقوله 

" العاكف" أنّ وهو عطاء، قاله ما بالصواب التأويالت هذه وأوىل: جعفر أبو قال « 
ـ م البيت يف املقيم :عاملوض هذا يف نّأل ؛صـالة  وال طـواف  بغـري  فيـه  راًاوِج 

 وهو به مقيماً يكون قد باملكان واملقيم ،باملكان اإلقامة نم انفْصو ما" العكوف"صفة
جالس وملٍّص وطائف ذلك غري وعلى ،وقائم األحوال نم. 

: البقـرة [چ                چ قولـه  يف ركَذَ قد -هركْذ تعاىل- كان فلما 

ـ ذ تعـاىل - اهللا ىنع اليت احلال أنَّ بذلك ملع والطائفني، نيلِّصاملُ :]١٢٥  مـن  -هركْ
 العكـوف  هـو  أحوالـه،  من عىن اليت وأنّ والطائف، يلِّصاملُ حال غري ،)العاكف(

  .)١(»ساجداً وال راكعاً وال فيه ياًلِّصم يكن مل وإن فيه، اجلوار سبيل على بالبيت،
لتغاير الذوات، وعليـه   أنّ األصل يف العطف أن يكون: وهذا القول يترجح بقاعدة 

 .)٢(فإنَّ التأسيس أوىل من التأكيد
 يكـون  أن إما، الثالث الرتب هذه إحدى من خيلو فال تعاىل اهللا بيت عند يمٍقم لُّوكُ
 جمـاورة  علـى  العكوف فحال دنياه من شغل يف كان فإن ،طواف يف أو ،صالة يف

 .واهللا أعلم .)٣(يفارقه ال البيت
 

*    *    *

                                                
 .)٢/٢٦٦:(جامع البيان)  ١(
 ).٧/١٧٤:(مفاتيح الغيب:انظر  )٢(
 ).٢/١٧٦:(احملرر الوجيز  )٣(



 

 ٣٧٦

 

           چ : ِلَم خّص الكعبة في األمر بالتطھیر في قولھ تعالى:مسألة
  :؟]١٢٥: البقرة[چ                  
 
 

رجح القرطيب أنّ ختصيص الكعبة باألمر بالتطهري إمنا كان ألنه مل يوجد غريها من 
 : املساجد يومئذ؛ حيث قال

 فيكـون  تعاىل، بيوته مجيع باملعىن فيه دخل چ       چ :تعاىل اهللا قال املَ « 
كْحهام كْحوالنظافة التطهري يف هم. 

 مـة، رح أعظـم  لكوـا  أو غريها، هناك يكن مل ألنه ركْبالذِّ الكعبة خص وإمنا
 .)١(»رهأظْ واألول

 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :تعرض القرطيب يف كالمه هذا إىل مسالتني
دخل فيه األمر بتطهري كلّ مسـجد؛ ومل أَر  أنّ األمر بتطهري البيت احلرام ي: األوىل

من قال بذلك من املفسرين استنباطاً من هذه االية؛ ولكن يؤخذ ذلك من أدلّـة  
، وغريهـا مـن   ]٣٦: النور[ چ                   چ  :أخرى كقوله تعاىل

 .األدلّة من السنة الصحيحة
ـ يف  ركْبالذِّ الكعبة صيصخترجح القرطيب أنّ : الثانية       چ :تعـاىل  اهللا لوق

  .غريها هناك يكن مل ألنه ؛ الةًمرح أعظم لكوا إمنا هو چ 
؛ فإنّ البيت احلرام لـه  خالف ذلكهو  -والعلم عند اهللا تعاىل– والذي يترجح 

خصائص وأحوال ال توجد يف غريه من املساجد، ومن ذلك ما هـو مـذكور يف   
كالم عنها، وهي قول اهللا بصدد الاآلية اليت حنن  سِفْنI:  چ              

الميكن أن يكون يف  -مثالً-، فالطواف ]١٢٥: البقرة[چ               
                                                

 ).٣٧٩-٢/٣٧٨:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(



 

 ٣٧٧

كـذلك،   uغري املسجد احلرام من املساجد، والصالة خلف مقام إبـراهيم  
وألنّ املسجد احلرام يقصده احلُجاج والعمار طوال األزمان، ويقصده النـاس  

لّ صالة، فال بد أن يراد من األمر بالتطهري يف هـذه اآليـة ذات   بقلوم يف ك
وأكثر خصوصية، ويؤخذ األمر بتطهري بقيـة   ألنه أعظم حرمةًالبيت احلرام؛ 

 .املساجد من أدلّة أُخرى كما تقدم
أما التطهري املأمور به يف هذه اآلية فهو وإن مل يذكر تصرحياً فإنـه يعلـم أنّ   

التطهري من النجاسات املعنوية كاألصنام وحنوهـا، والنجاسـات    املقصود منه
؛ وذكـر  اخلبائث ومجيع واحلائض، اجلنب وطواف جناسواألاحلسية كاألقذار 

ـ    ، )٣(، والشـوكاين )٢(، والزخمشـري )١(الرازيذلك مجع مـن املفسـرين؛ ك
 .)٦(، وابن عثيمني)٥(، وابن عاشور)٤(واآللوسي

ـ  الـتطهري  لفـظ  عليه يدل ما البيت تطهري من رادوامل «:قال ابن عاشور نم 
محبأن وسٍس املُ ليكون ؛واألوساخ القاذورات من حفظيتعدفيه ب على الًبِقْم 

 من بالقصد يليق ال ما عنه يبعد أن وهو معنوي تطهريٍ ومن ،تكديرٍ دون العبادة
 للمروءة واملنافية والفسوق، نكالعدوا ؛للحق املنافية واألفعال األصنام من بنائه

 .والنساء الرجال ثياب دون ياًرع كالطواف
 مل ألـم  ؛احلـرام  املسجد لعمارة أهالً ليسوا املشركني بأنّ تعريض هذا ويف

طَيهوهر ماألنفال[چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :تعاىل قال .منه تطهريه جيب ام :

 .)٧(»]٢٨ :بةوالت[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿچ  :وقال ]٣٤
 ركذُ ملن صهخالإ: أنّ األمر بتطهري البيت احلرام هنا معناه وذكر الزخمشري

 .)٨(همالزِ عن عبارة فالتطهري ؛غريهم يغشاه ال حبيث
                                                

 ).٣/١٣٤:(مفاتيح الغيب: انظر  )١(
 ).٢/٢٢٣:(الكشاف: انظر  )٢(
 ).٢/٨٩:(فتح القدير: انظر  )٣(
 ).٢/٣٧٨:(روح املعاين: انظر  )٤(
 ).٣/٧٢:(التحرير والتنوير: انظر  )٥(
 ).٢/٤٦:(تفسري القرأن الكرمي: انظر  )٦(
 ).٣/٧٢:(التحرير والتنوير  )٧(
 ).٢/٢٢٣:(الكشاف: انظر  )٨(



 

 ٣٧٨

؛ إذ اليعقل أن ، وهو كما قاال)٢(، واآللوسي)١(واستبعد هذا القول أبو حيان 
ذكر اهللا يف هذه اآلية من الطـائفني   يؤمر بأن ال يدخلَ البيت احلرام غري من

؛ بل قد يدخلُه غريهم من العباد وذوي احلاجات وسـدنة  والعاكفني واملصلّني
 .واهللا أعلم . البيت وحرسه، وحنو هؤالء

 

*    *    *

                                                
 ).٢/٤٨٠:(البحر احمليط: انظر  )١(
 ).٢/٣٧٨:(روح املعاين: انظر  )٢(



 

 ٣٧٩

 

: البقــرة[چڤ  ڤچ :-uِحكای  ًة ع  ن إب راھیم   -س  بب قول  ھ تع  الى : مس ألة 
١٢٨[:  

 
، هو چڤ  ڤچ       :-عليهما السالم-سبب قولِ إبراهيم وإمساعيل رجح القرطيب أنّ 

 :تعليم الناسِ الدعاَء مبغفرة الذنوب، وطلب التوبة؛ حيث قال
چ ڤ ڤچ :السالم عليهما- وإمساعيل إبراهيم قول معىن يف فلاختچ ڤ  ڤچ: تعاىل قوله «

، ولَطَ: طائفة فقالت معصومون، أنبياء مهال والدوام، التثبيت اب هلمـا  كـان  هماأن 
 .بنذَ

ـ ي أنْ أرادا ،البيت اينوب كاملناس فارع املَ ماهأن :هنم نسحوأَ ،نسح وهذا: قلت سان 
ـ وطَ الـذنوب  نم لِالتنص مكان املواضع وتلك فاملوق ذلك أنّ فاهمرعوي للناسِ  بِلَ
 .)٢(»)١(انم ةملَالظَ على بتو املعىن: وقيل .التوبة

 
 :الدراسة والترجيح

 
 .)٣(ما رجحه القرطيب هنا هو ترجيح ابن عطية، بنصه

 إىل هرِظاه عن چڤ  ڤچ  :قوله وجرخ هيوف «:واستبعد هذا القول أبو حيان؛ حيث قال
 هـا نب بـل ، التوبة طلبا هماأن اهنعم ليس، چ ڤ  ڤچ  :بقوله عاءالد نّإ أي، بعيد تأويلٍ
 بلَالطَّ يقصدا مل فيكونان، التوبةَ املواضعِ تلك يف بلُطْي غريمها أنّ على الطلب بذلك

ح؛ةًيقَق وهذا ،ذلك لطلب غريمهال لتشريعِل ذلك راكَذَ ماإن بجِ عيد٤(»اد(. 

                                                
 إذا ،)فالنٌ ينوبر وأهلي، ولدي يف فالنٌ أكرمين(:يقال كما«:، وفيه زيادة)١/٤٦٧:(جامع البيان: نظرا  )١(

بر لَوده« . 
 ).٢/٤٠٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).٢/١١٠:(احملرر الوجيز: انظر  )٣(
 ).٢/١١٩:(البحر احمليط  )٤(



 

 ٣٨٠

ـ  ماوإن، ةًيقَقح الطلب ادقصي مل ماهبأن والقولُ «:كما استبعده اآللوسي؛ فقال  راذك
ـ وطَ ،لِصالتن عاضوم املواضع تلك نّأ الناس وتعليمِ شريعِلتل ذلك ـ  التوبـة  بِلَ نم 

  .)١(»ادجِ يدعب ،الذنوب
أمما طلبا التثبيت والدوام، فقـد قـال عنـه    : چڤ  ڤچ :معىن قوهلما إنَّ: ن قالا مأ
  .)٢(»خفىي ال كما ؛انفع يجدي -ناه- أراه ال يتثبِلتل بِالطلَ لُعجو «:لوسياآل

واخلالف يف بيان معىن هذا الدعاء مبين على اخلالف يف مسألة وقوع الذنوب الصغائر 
ةٌ مشهورةٌ، تكلّـم فيهـا   -الصالة والسالم معليه–ن األنبياء ميالفوهي مسأَلَةٌ خ ،

 .الكبائر نمعصمتهِم و ،التبليغِ معىن يف األنبياء ةمصع العلماء، بعد اتفاقهِم على
 مسـألة  إىل فاحتاجـا  ذنوب هلما كان وهل: قائل لنا قال فإن «:قال اإلمام الطربي

التوبة؟ ماهِرب 
 عليه جيب ما -ربه وبني بينه فيما- لِمالع نم وله إال اهللا، قِلْخ نم أحد ليس هإن: قيل

 .)٣(»...ذلك نم قاال ما ماهِلبق نم كان ما يكون أنْ زفجائ ؛والتوبة نهم اإلنابة
 الصغرية زجو نمل حتصلُ چڤ  ڤچ :يف بيان معىن قوهلما ةًبوِأجوقد نقَلَ بعض املُفسرين 

 :من تلك األجوبةو، )٤(هازوجي مل نمول ،-الصالة والسالم معليه–األنبياء على 
التوبة بصورة يأيت أنْ جيوز: الًأو دـ  ألنّ املعصية؛ عن االنصراف يف اتشد نم  رتصـو 

نفسادم بصورة هعلى العازم الن املعاصي ترك إىل أقرب كان، الشديد زالتحر. 
طاعة يف اجتهد وإنْ العبد أنّ: اثاني ال فإنه ،هرب ري عن ينفكقْصالوجوه بعض من الت :
َأل لدعاءا هذا فكان ؛األوىل ترك سبيل على أو السهو سبيل على اإمذلك لِج. 

ربـه   سأل ،اعاصي اظاملً يكون نم هتيرذُ يف أنَّ u إبراهيم أعلم املّ تعاىل أنه: اثالثً
 للتوبـة  العصاة أولئك قفِّوي أنْ منه طلب مث ،ةًملسم ةًمأُ تهيرذُ بعض جيعل أنْ هاهنا
، هدلَو أذنب إذا هدلَو على قفشاملُ واألب ،ذريتنا نم املُذْنبني على أي چڤ  ڤچ: فقال

 أنّ: مـراده  ويكـون ، عذْري فاقبل وعصيت تأجرم: يقول فقد، عنه الوالد فاعتذر
  .نفسه جمرى جيري اإلنسان دلَو ألنّ عذْره؛ فاقبل أذنب ولدي

                                                
 ).٢/٨٨:(روح املعاين  )١(
 ).٢/٧٨:(املرجع السابق  )٢(
 ).١/٤٦٨:(جامع البيان  )٣(
 ).٢/٩٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/١١٩:(، والبحر احمليط)٢/٥٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٤(



 

 ٣٨١

 :؛ منهاوجوهب قد قوى بعض العلماء هذا اجلواب األخريو
ــا  -١ ــح م ــاىل اهللا ىكَ ــن تع ــراهيم ع ــ u إب ــال هأن ڤڤ چ :ق

ـ : املعىن يكون أن لمحتفي، ]٣٦-٣٥:إبراهيم[چڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃچچچڇڇڇڇ نوم 
ــاين ــك عصــــــــ ــاد فإنــــــــ  رقــــــــ

 .)١(ذنوبه نم سلف ما له روتغف، تاب إنْ عليه تتوب نْأَ على 
٢-  ١٢٩: البقرة[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃچ  :هذا على اعطفً قال هأن[. 
٣-  بِ] ١١: األعراف[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅچ  :تعاىل قوله لواتأوجلِع لْخقه إياه قَلْخإذْ هلـم  ه 

  .)ناتيذُر(أرِ  :أي چڤ  ڤ  چ  :قوله يكون أن يبعد ال فكذلك ،فيه كانوا
 -عليهِما السالم - إنّ هذا الدعاء من إبراهيم وإمساعيل: هو أنْ يقال والذي يترجح

ال جيوز العدول  «التوبة عليهِما؛ ألنّ هذا هو صريح القُرآن، و على ظاهره، من طلبِ
 .)٢(»يوجِب التسليم له عن ظاهر القرآن إالَّ بدليلٍ

، فإنّ أكثَر علَماِء -عليهِم الصالة والسالم–وهذا القول ال يعد طعنا يف عصمة األنبياء 
معصومون عـن   األنبياء بأنّ: والفقهاء، يقولون، واحلديث، من أهل التفسري ،اإلسالم

، والتابعني وتابعيهم، الصحابةو، نقل عن السلف واألئمةبل مل ي الكبائر دون الصغائر؛
  .)٣(لإال ما يوافق هذا القو

: بعد أنْ عرض كالم الناس يف هذه املسـألة  -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
»ةمصأنّ املنحرفني يف مسألة الع لَمي نقيض واعفكتـاب  ، على طَرل فخالما مالهك

حىت حرفُـوا نصـوص   ، قوم أفرطوا يف دعوى امتناع الذنوب: اهللا من بعض الوجوه
ورفْعِ درجـام  ، ومغفرة اِهللا هلم، القرآن املخربة مبا وقع منهم من التوبة من الذنوب

 .بذلك
وأضافوا إليهم ذنوبا ، دلّ القرآنُ على براءم منهوقوم أَفْرطُوا يف أنْ ذَكَروا عنهم ما 

ومنِ اتبع القران على مـا  ، وهؤالِء وهؤالِء مخالفون للقرآن، وعيوبا نزههم اهللا عنها

                                                
 ).٢/٩٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/١١٩:(، والبحر احمليط)٢/٥٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ١(
   ).١/١٣٧(قواعد الترجيح عند املفسرين )٢(
 ).٤/٣١٩:( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: انظر )  ٣(



 

 ٣٨٢

صـراط  ، مهتديا إىل الصراط املستقيم، هو عليه من غري حتريف كان من اُألمة الوسط
 )١(.»والشهداء والصاحلني، الصديقنيو، الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

ليست هلم حجةٌ ، والقائلون بِعصمة األنبياء من التوبة من الذنوب «:وقال يف موضع آخر
وإنما مبدأُ قولهِم ، من سلَف اُألمة وأَئمتها وال هلم إمامr ،من كتاب اهللا وسنة رسوله 

وحجتهم آراٌء ضعيفةٌ من جِنس قولِ الذين يف قلوم ، لةكالرافضة واملعتز، من أهل األهواء
ۀ   ہ  ہ  ہ  چ  :الـــذين قـــال اهللا فـــيهم، مـــرض والقاســـية قلـــوم

أنّ االقتداء بالنيب ، من الفقهاءن وافقهم م ةُدموع ]٥٣:احلج[چہھھھھےےۓۓڭڭڭڭ
r ولوال ذلك ملا جاز االقتداء به، يف أفعاله مشروع ،م  وهذا ضعيفه قد تقـد؛ فإن

، واالقتداء إنما يكون مبا استقر عليه األمر، بل البد من التوبة والبيان، أنهم ال يقَرون
فإذا كانت األقـوال  ، فال قُدوة فيه باالتفاق، واملَتوب منه، فأما املنسوخ واملنهي عنه

 .)٢(»ى بذلكفاألفعال اليت مل يقَر عليها أَولَ، املنسوخة ال قدوة فيها
 الذي يظهر لنـا أنّ  «:-د أنْ ذكر األقوال يف هذه املسألةبع - وقال الشيخ الشنقيطى

مل يقع منهم مـا   -صلوات اهللا وسالمه عليهم-أنّ األنبياء : اب يف هذه املسألةالصو
ةيلزري مبراتبهم العنهم بوال يستوج، ومناصبهم السامية، يطَأً ما فـيهم ، خقْصوال ن 

ولو فَرضنا أنه وقع منهم بعـض الـذنوب، إال أنهـم    ، صلوات اهللا وسالمه عليهم
حىت ينالوا بذلك ، وصدقِ اإلنابة إىل اهللا، يتداركون ما وقع منهم بالتوبة واإلخالص

، أعلى الدرجات فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من مل يرتكب شيئًا من ذلك
 ]١٢٢-١٢١:طه[چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷچ: عاىلومما يوضح هذا قوله ت

، اصطفائه إيـاه : واجتبائه أي، فانظُر أي أثَرٍ يبقى للعصيان والغي بعد توبة اهللا عليه
درجةً أعلى مـن  ، وال شك أنّ بعض الزالت ينالُ صاحبها بالتوبة منها، وهدايته له

 .)٣(»ةلَّّالزدرجته قَبلَ ارتكاب تلك 
 

*    *    * 
                                                

 ).١٥/١٥٠:(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(
 ).٤١٣ – ٢/٣٩٦:(منهاج السنة: وانظر). ١/٢٧٦:(جامع الرسائل  )٢(
 ).٤/٥٨٦(أضواء البيان    )٣(



 

 ٣٨٣

  :؟ ]١٢٩:البقرة[ چچ  چ  ڇ   چ  :ما معنى الحكمة في قولھ تعالى:مسألة
 

 :؛ حيث قال)احلكمة(لكلمة  رجح القرطيب تقارب املعاين اليت ذكرها السلف
 يف والفقه بالدين، املعرفة: چڇچ و ،القرآن:چچچ ،چچ  چ  ڇ   چ  :تعاىل ولهق« 

 وهب، ابن عنه ورواه مالك، قاله تعاىل، اهللا من ونور ةٌيسجِ هو الذي والفهم التأويل،
 .)١(زيد ابن وقاله
 .)٢(الشرائع وبيان ةالسن ):ةمكْاحل(: قتادة وقال
 .)٣(»متقارب واملعىن خاصة، والقضاء كماحلُ: وقيل

 
 :الدراسة والترجيح

 
 الذي يترجح ، وهي متقاربة ؛ إال أنّ)احلكمة(تعددت أقوال املفسرين يف بيان معىن 

 إال علمهـا  يدرك ال اليت اهللا بأحكام لمالعو rأنها سنة الرسول ): احلكمة(يف معىن 
 .r الرسول ببيان

 :- مرجحاً هذا القول - قال اإلمام الطربي
 اليت اهللا بأحكام العلم أا ،)احلكمة( يف عندنا القول من والصواب: جعفر أبو قال « 

 ،نظـائره  مـن  ذلك عليه دلّ وما ا، واملعرفة ،r الرسول يانبب إال علمها يدرك ال
 إن:"منه يقال ...والباطل احلق بني الفصل مبعىن الذي )مكْاحلُ(من مأخوذ عندي وهو
 .والفعل القول يف اإلصابة لبني إنه: به يعين ،"احلكمة نبي حلكيم فالنا

                                                
، ومفاتيح )٢/١٣٢:(، والبحر احمليط)٢/١٣٣:(، واحملرر الوجيز)٢/٣٤٠:(جامع البيان: انظر )١(

 ).٢/١٧٨:(الغيب
، وتفسري القرآن )٢/١٣٢:(، والبحر احمليط)٢/١٣٣:(، واحملرر الوجيز)٢/٣٤٠:(جامع البيان: انظر )٢(

، )١/٣٢٩:(، كما يف زاد املسري-رضي اهللا عنهما–، ونسبه ابن اجلوزي البن عباس )٢/٣١١:(العظيم
 ).٢/١٧٨:(وذكر الرازي نسبته للشافعي، كما يف مفاتيح الغيب

 ).٢/٤٠٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 ٣٨٤

 علـيهم  يتلـو  منهم رسوالً فيهم وابعث ربنا: اآلية فتأويل كذلك، ذلك كان وإذا
ـ لِّعت الـيت  وأحكامك قضائك لِصوفَ عليهم، ترتله الذي كتابك ويعلمهم آياتك، مه 
  .)١(»إياها

ـ ا ملا املبينة ألا ؛ةنالس «:أا )احلكمة(معىن  يفقال أبو حيان  نبـ  مه الكتـاب  نم ،
ـ  الكتـاب  يف ما نيبت السنة أي ،چڇچ :قوله ويف ... األحكام لوجوه واملظهرة نم 

 يتعرض مل مما عدادأ وعن، مقاديرِ عن حصفْوت، لكشاملُ نم مهبنا ما حضووت، لمجاملُ
 . )٢(»الكتاب يتضمنها مل أحكاماً ويثبت، إليه الكتاب
 أصحاب قال...«: السنة؛ فقال): احلكمة(وجها يف ترجيح أنّ املراد بـ الرازيونقل 

 يا،ثان وتعليمه أوالً الكتاب تالوة ذكر تعاىل أنه عليه والدليل: عنه اهللا رضي الشافعي
 ،الكتاب عن اخارج اشيئً احلكمة من املراد يكون أن فوجب ،احلكمة عليه عطف مث

 .)٣(»r الرسول سنة إال ذلك وليس
  .وهذا القول هو أوىل األقوال بالصواب، واهللا تعاىل أعلم   
 

*    *    *

                                                
 ).٢/٣٤٠( :جامع البيان  )١(
 ).٢/١٣٢:( :البحر احمليط  )٢(
 ).٢/١٧٨ :(مفاتيح الغيب  )٣(



 

 ٣٨٥

 
ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  چ  :في قولھ تعالى) ِبھا(ع الضمیر في مرِج:مسألة

  :؟]١٣٢: البقرة[ چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭڭ  ڭ
 

أمرهم باإلسالم، وأنّ  بنِيه هي uرجح القرطيب أنّ الوصية اليت وصى ا إبراهيم 
 :حيث قال ؛چٹ  ٹ  ۀ  چ  :يعود على قولهچہ  ہچ  :الضمري يف قوله تعاىل

: البقرة[ چٹ  ٹ  ۀ  چ  :قوله هي اليت ةملبالكَ: وقيل ،ةلّبامل أي چہ  ہ    ہچ :تعاىل قوله«

 .)١(»مناأسل قولوا :أي مذكور، برقْأَ هنَأل ؛بوصأَ وهو ،]١٣١
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :يف هذا املوضع، قوالن معتبران) بِها(للمفسرين يف حتديد ما يعود عليه الضمري يف 
وهو ترجيح .]١٣١: البقرة[چٹ  ٹ  ۀچ  :قوله هياليت  ةملالكَ على أنه يعود: لقول األولا

 .-كما تقدم–، والقرطيب )٢(ابن عطية
ويؤياملُ كونُ :هذا القول دبه ىوص وقُ ،چٹچ  ـل اللفظ يف اقًطابِمر؛عليه املعطوف ب 
 بنيـه  توصية مض بل ؛باالمتثال اكتفى ما :أي چڻ  ٹچ على امعطوفً يكون حينئذ ألنه

 .)٣( باإلسالم
ڎ  ڎ     ڈ     ڈ  ژ   ژ    چ  :أنه يعود على امللّة املذكورة يف قوله تعـاىل  :القول الثاين 

 .، وهي ملّة اإلسالم]١٣٠: البقرة [چڑ  ڑ  ک
ـ  وكذا اصرحي امذكور املرجع كون :ويؤيد هذا القول  تراملُ ك ـ املُ إىل رضـم رظه، 

طْوعف )يقُععلى يدلُّ ذلك فإنّ ،عليه) وب هأن شتواصـي  لبيان ؛آخر كالمٍ يف روع 
ـ امل ليتوارثوا ؛والفروع األصول أحكام جلميع اجلامع احلق ينالد باستمساك األنبياء  ةَلَّ

                                                
 ).٢/٤٠٨:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٠٠:(احملرر الوجيز: انظر  )٢(
 ).٢/١٨:(روح املعاين: انظر  )٣(



 

 ٣٨٦

 وهـو  يهنِبل هتيتوص يف ينالد يعقوب ركَذَو ،لٍسن بعد الًسن املستقيم والشرع القومية
أَ ةلَّواملخاإلسالم لكان للثاين الضمري كان ولو ،انو ب١(هلَد(. 

 :وجهني نم لاألو نم ىأولَ القول وهذا «:قال الرازي عن هذا القول الثاين
 غري )٢(ذلك أنّ: لاألو مبه حٍصر، ورإىل اإلضمار د أمكـن  إذا- بذكره حاملصر- 

 . واملفهوم ملدلولا إىل هرد نم ىأولَ
 فـيهم  جيمع مبا إال هدلَو ىوص ما هأن ومعلوم ،الكلمة تلك نم عمجأَ ةَلَّامل أنّ: الثاين
    .)٣(»ذلك تقتضي ال وحدها والشهادةُ، باآلخرة والفوز الفالح

: هـو  بعـده  نمم املطلوب ألنّ... «:ورجح الشوكاين هذا القول معلِّالً ذلك بقوله
ـ وأَ، بـإبراهيم  قيلْأَ بذلك فالتوصية، اإلسالم كلمةب مِالتكلُّ درجم ال هتلَّم باعتا  ىولَ

 .)٤(»م
   .يف عود هذا الضمري أقوال ستة )٦(وابن عادل )٥(وذكر أبو حيان

 
هو ما اختاره ابن جرير الطربي من أنّ الكلمة املُوصـى   -واهللا أعلم- والذي يترجح

 العبـادة  إخالص وهو ،r نبيه به أمر الذي اإلسالم ؛ وإمنا هيا ليست جمرد قولٍ
فمفاد القولني على هذا االختيار واحد،  ؛له واجلوارح القلب وخضوع هللا، والتوحيد

 :وأحدمها يرجع إىل اآلخر؛ حيث قال
 
 
 

                                                
 ).٢/١٩:(روح املعاين  )١(
  .چٹ  ٹ  ۀچ  :قوله وهيأو اجلملة  الكلمة على أنه يعود أي القول األول؛ وهو  )٢(
 ).٢/٩٥:(البحر احمليط: وانظر). ٢/٧٦:(مفاتيح الغيب  )٣(
 ).٢/٤٦:(فتح القدير  )٤(
   ).٢/٩٥:(البحر احمليط: انظر  )٥(
 ). ٢/١٢١:(اللباب يف علوم الكتاب :انظر  )٦(



 

 ٣٨٧

 عـىن  ،الكلمة ذه ىووص ، چہ  ہچ :بقوله -هركْذ تعاىل- يعين: جعفر أبو قال « 
 إخـالص  وهو ،r نبيه به رأم الذي) اإلسالم(وهي ،چٹ  ٹ  ۀچ  :قوله )مةالكل(ـب

 .)١(»له واجلوارح القلب وخضوع هللا، والتوحيد العبادة
، )امللَّة(هي ) الكلمة(وهذا القول هو أولَى ما حمل عليه معىن هذه الوصية فتكون   

أوىل  تعمل معه األقوال مجيعا ول الذيالقومن املعلوم أنّ  فيصري فيه مجعا بني القولني،
  .)٢(ةبتفسري اآلي

 الكلمـة  هذه على يعود )ها( الضمري «:-مقررا هذا القول- ابن عثيمني الشيخ قال 
: أي .ةلَّامل على يعود الضمري يكون أنْ وجيوز ؛]١٣١: البقرة[چٹ  ٹ  ۀچ  وهي العظيمة؛

وذه ىص واملعىن ة؛لَّامل ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ٹ  ٹ  چ  هي چڀ ڀ چ  ألنّ ؛دواح

  .)٣(»]١٣١: البقرة[چۀ 
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/١٢٧:(جامع البيان  )١(
 ).١/٩٣(:، والتحرير والتنوير)١٥/١١(:جمموع الفتاوى: انظر )٢(
 ).١/١٨٨:(تفسري القرآن الكرمي  )٣(



 

 ٣٨٨

 

              چ: ما ھي الشھادة المذكورة في قولھ تع الى :مسألة
  :؟ ]١٤٠:البقرة[چ        

 
عليهم الصـالة   -رجح القرطيب أنّ الشهادة املُرادة يف هذه اآلية هي العلْم بأنّ األنبياء 

 :كانوا على اإلسالم؛ حيث قال -والسالم
 .اإلسالم على كانوا األنبياء نّأَبِ مهملْع يريد چ      چ «

 .)١(»اآلية بسياق أشبه واألول قتادة، قاله ،r دمحم ةفَص نم كتموه ما: وقيل
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :للمفسرين يف حتديد الشهادة اليت ذُكرت يف هذه اآلية، قوالن
ها الشهادة :لاألووإسحاق وإمساعيل إبراهيم بأنّ أن  كـانوا  واألسـباطَ  ويعقـوب 

مسلأي چ        چ:، ومعىننيم :وهم جِيونهد كْمـا توب التـوراة  يف نـدهم ع 
 هـؤالء  بعد والنصرانية اليهودية وكانت نصارى، وال يهود يكونوا مل أنهم: واإلجنيل

 .مانزبِ
 .)٢(أسلم بن وزيد والربيع، ،احلسنو جماهد، به قال وهذا القول

 يف نهودجِوي ذلك يعلمون موه ونبوته، r دحمم رمأَو وا اإلسالمكتمأنهم  :الثاين
 .مهِبِتكُ

 .)٣(وقتادة ،العالية أبو هب قالوهذا القول 

                                                
   ).٤٢٥-٢/٤٢٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
، والبحـر  )١/٤٨٣:(، وزاد املسـري )٢/١٠٢:(واحملـرر الـوجيز   ،)٢/١١٣:(جـامع البيـان   :انظر  )٢(

 ).٢/١٩٨:(احمليط
، والبحـر  )١/٤٨٣:(، وزاد املسـري )٢/١٠٢:(واحملـرر الـوجيز   ،)٢/١١٤(:جـامع البيـان  : انظر  )٣(

 ). ٢/١٩٨:(احمليط



 

 ٣٨٩

ـ -كما تقدم–ه القرطيب هو القول األول، وهو الذي رجح والذي يترجح ه ، ورجح
ذلك  -كلُّهم-، وقد علّلُوا )٣(، وأبو حيان)٢(، وابن عطية)١(الطربي: -من املفسرين -

 .بسياق اآلية هبشبأنّ هذا القول أَ
 الـذي  القولَ نارتاخ ماوإن: جعفر أبو قال «:-معلِّالً اختياره هلذا القول- قال الطربي

چ                      چ :ذكـره  تعـاىل  قوله ألنّ ؛ذلك تأويل يف لناهقُ

 بني هو بالذي ىفأولَ ؛هلم هتصق ماموأَ أنبيائه، نم اهللا مسى نم ةصق رِإثْ يف ،]١٤٠:البقرة[
 .هغَريِ وند مهِصقَص نم يكون أنْ ذلك
 وإمساعيـل  إبـراهيم  رِمأَ يف اهللا نم والنصارى اليهود ندع شهادة ةُوأي: قائلٌ قال فإنْ
  واألسباطَ؟ ويعقوب حاقوإس
 واإلجنيـل،  التوراة يف إليهم اهللا أنزل ما م،هرِمأَ يف اهللا نم عندهم اليت الشهادةُ: قيل
ـ م حنفاَء كانوا هموأن تهم،لّم باعوات همسنتبِ نانتباالس فيها همرموأَ سلوهـي  ،نيم 

 فقالوا اإلسالم، إىل r اهللا يبِن مدعاه حني كتموها، اليت اهللا نم عندهم اليت الشهادةُ
 :وألصحابه له وقالوا ،]١١١: البقرة[چ                              چ :له

 تكذيبـهم،  يف اآليـات،  هذه فيهم اهللا فأنزلَ ،]١٣٥: البقرة[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 .)٤(»والزور الباطلَ اِهللا أنبياِء على هموافترائ ،احلق هموكتمانِ

 أنّ :ترجح هذا القول مبا قد تقرر يف القواعد الترجيحية املُعتبـرة عنـد املُفَسـرين   وي
»القول الذي تؤيده قرائن ياق ميف السرح٥( »على ما خالفه ج(. 
  

*    *    * 

                                                
 ).٢/١١٣:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٢/١٠٢:(احملرر الوجيز: انظر  )٢(
 ).٢/١٩٨:(البحر احمليط: انظر  )٣(
 ).٢/١١٣:(جامع البيان  )٤(
 ).١/٢٩٩: (قواعد الترجيح عند املفسرين)  ٥(



 

 ٣٩٠

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀچ  :وق  ت ن  زول قول  ھ تع  الى : مس  ألة
  :؟ ]١٤٢:البقرة[
 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   چ  :رجح القرطيب أن هذه اآلية وهي قوله تعاىل

    :وهو يف غـري صـالة؛ حيـث قـال     rاآلية، نزلت يف على النيب ]١٤٢:البقرة[چ ڀ
 بعـد  الظهر صالة يف وهو ةملس بين مسجد يف r النيب على ذلك نزل: وقيل...«

 ...)١(القبلتني مسجد دك املسجذل فسمي ،الصالة يف فتحول منها ركعتني
 .)٢(»األكثر وهو ،صالة غري يف نزلت اآلية إنّ: وقيل

 
 :الدراسة والترجيح

 
القرطيب يف ترجيحه هذا عامة املفسرين، فقد ذكروا األحاديث الواردة يف سبب  وافق

ها نزول هذه اآلية واآليتني اللتني تليها، ومل يتطرقوا على أنّ نزول هذه االيات أو بعض
عن جماهد أنّ األمر بتحويل القبلـة   ما عدا ما ذكره ذكره البغوي؛ )٣(كان يف صالة

 فتحول منها ركعتني بعد الظهر صالة يف وهو ةملس بين مسجد يف r النيب على نزل
   .)٤(الصالة يف

 .ولو كان ذلك صحيحاً العتمده املفسرون ومن ذكر أسباب الرتول
 الْبراِء عنعند ذكرهم لرتول هذه اآلية هو ما رواه البخاري والذي اعتمده املفسرون 

 أَو عشـر  سـتةَ  الْمقْدسِ بيت نحو صلَّى r اللَّه رسولُ كَانَ«:قَالَ t عازِبٍ بنِا
ڱ  چ :اللَّه نزلَفَأَ ؛الْكَعبة إِلَى يوجه أَنْ يحبr  اللَّه رسولُ وكَانَ ،شهرا عشر سبعةَ

 وهـم  ،النـاسِ  من السفَهاُء وقَالَ الْكَعبة نحو فَتوجه ]١٤٤: البقرة[ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

                                                
   .عن جماهد) ١/٢٤٢:(، وابن سعد يف الطبقات)١/٤٢٤:(كره البغوي يف معامل الترتيلذكره ذ  )١(
   ).٢/٤٢٧:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
، )٢/٣٢:(، واحملرر الوجيز)١/٤٢٤:(، ومعامل الترتيل)٢/٢١:(جامع البيان: انظر على سبيل املثال  )٣(

   ).١/١٨٩:(وتفسري القرآن العظيم
   ).١/٤٢٤:(الترتيل معامل: انظر  )٤(



 

 ٣٩١

ودهلَّى، ]١٤٢: البقرة[ چپ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  چ  :الْيفَص عم بِيالن r 
 بيـت  نحو العصرِ صالة في اَألنصارِ من قَومٍ علَى فَمر ،صلَّى ما بعد خرج ثُم ،رجلٌ

 الْكَعبـة  نحـو  توجه وأَنهr ، اللَّه رسولِ مع صلَّى أَنه يشهد هو :فَقَالَ ،الْمقْدسِ
فرح١(فَت( مى الْقَوتوا حهجوت وحن ةبالْكَع«)٢(. 

 فلـم  قُباء، أهل وأما ..العصر، صالة إليها صالها صالة أول وكان «: كثري ابنقال 
 عمـر  ابن عن الصحيحني، يف جاء كما الثاين، اليوم من الفجر صالة إىل اخلرب يبلغهم

 r للَّـه ا رسولَ إِنَّ :فَقَالَ آت جاَءهم إِذْ الصبحِ ةصال في بِقُباٍء الناس بينا((: قال أنه
زِلَ قَدأُن هلَيلَةَ عآنٌ اللَّيقُر، قَدو رقْبِلَ أَنْ أُمتسةَ يبا الْكَعقْبِلُوهتفَاس، تكَانو  مهـوهجو 
 إال حكمه يلزم ال الناسخ أن على دليل هذا ويف ،)٣())الْكَعبة إِلَى فَاستداروا الشأْمِ إِلَى
 واملغـرب  العصـر  بإعـادة  يؤمروا مل ألم وإبالغه؛ نزوله قدمت وإن به، العلم بعد

  .)٤(»أعلم واهللا والعشاء،
أنّ نزول هذه اآلية كان يف غري صالة، : وغريه ما رجحه القرطيبهو  فالذي يترجح 

وذلك لثبوت احلديث يف ذلك وعدم ذكرِ أنّ نزول هذه اآلية كان وقـت الصـالة   
 .  )٥(»ىن أحد األقوال فهو مرجح له على ماخالفهإذا ثبت احلديث وكان يف مع«و

تفسري مجهور السلف مقدم على كـل تفسـري   «أنّ :كما أنّ هذا القول يتأيد بقاعدة
 .واهللا أعلم .)٦(»شاذٍّ

*    *    * 

                                                
   .مادة حرف) ٩/٤٣:(لسان العرب: انظر.  هو امليل والعدول عن الشيء: التحرف  )١(
 ).١/١٥٥:(التوجه حنو القبلة حيث كان: الصالة، باب: صحيح البخاري، كتاب  )٢(
 سها من علَى الْإِعادةَ ير لَم ومن الْقبلَة في جاَء ما: الصالة، باب: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )٣(

حتويل : املساجد ومواضع الصالة، باب: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب)١/١٦٢:(الْقبلَة غَيرِ إِلَى فَصلَّى
 ).٣/٧٨:(القبلة من القدس إىل الكعبة

   ).١/١٨٩:(تفسري القرآن العظيم  )٤(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند املفسرين:انظر )٥(
 ).١/٢٨٨:(املصدر السابق  )  ٦(



 

 ٣٩٢

 
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  چ : في قولھ تعالى چڇچمعنى :مسألة

  :]١٤٣: البقرة[چ ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
  

ـ ي الذي عاينةاملُ ملْع :أييف هذه اآلية،  چڇچرجح القرطيب أنّ معىن  ؛ اجلـزاء  بوجِ
 :حيث قال

 چڇچ معـىن : t طالـب  أيب بـن  علي قال چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :تعاىل قوله «
لن١(ىر(. والعرب تضع لْالعمكان والرؤية الرؤية، مكان م ڑ  چ  :تعـاىل  كقوله م،لْالع

 .تعلم أمل :مبعىن ]١: الفيل[ چک  ک     ک  ک
ـ  شك يف كانوا املنافقني فإنّ نعلم، ناأن لتعلموا إال املعىن: وقيل من ـ ع  تعـاىل  اهللا مِلْ

 .كوا لَبقَ باألشياء
 عـن  الطربي وذكره فورك، ابن حكاه ،الشك لِأه نم اليقني أهل زيملن املعىن: وقيل
 .)٢(عباس ابن

 فعـل : يقـال  كما نفسه، عن بذلك تعاىل وأخرب ه،وأتباع النيب ملَعيل إال عىنامل: وقيل
 بيوجِ الذي املعاينة ملْع معناه وأنّ أظهر، لواألو، ...أتباعه فعله ماوإن كذا، األمري
 .)٣(»...يكون أنْ لَبقَ يكون ما ملع والشهادة، الغيب عامل سبحانه وهو ،اجلزاء

 :جيحالدراسة والتر
 :أقوالعدةَ  چچ  ڇ  چ: معىن قوله تعاىلذكر املفسرون يف 

 ينقلب نمم الرسول عبِتي من وأوليائي زيبوح يرسول ملَعيل إال: إنّ معناه: فقيل -١
 .)٤(عقبيه على

٢- إال: مبعىن ،چچ  ڇ  چ :قوله معىنإنّ : وقال قوم لنىر من يبِتالرسول ع r. 

                                                
  ).٢/١٢٨:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).١/٢٧٩:(تفسري ابن أيب حامت: ، وانظر)٢/١٢٨:(جامع البيان  )٢(
 ).٤٣٨-٢/٤٣٧:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
، ومفـاتيح  )٢/١٦٥:(، واحملـرر الـوجيز  )١/٤٣٢:(، والكشـاف )٢/١٢٨:(جـامع البيـان  : انظر  )٤(

 ).٢/٧٤:(، وروح املعاين)٢/٥٤:(، والبحر احمليط)٢/٩٦:(الغيب



 

 ٣٩٣

وزعالقائل قولَ أنّ وام: )،رأيت لوعمهِ ،توشدت(، تتعاقـب،  حروف ـع فيوض 
 مكـان  )الرؤيـة (و ،)الرؤية( مكان )العلم( تضع العرب نّ؛ ألبعضٍ عموض بعضها

 .)١( ]١: الفيل[ چڑ  ک  ک     ک  کچ  :-هركْذ لّج- قَال كما ،)العلم(
 أشياء يعلم قد املرء ألنّ ؛...بعيد تأويلٌ وهذا «:وقد استبعد الطربي هذا التأويل بقوله

 . )٢(»هملع إال شيئًا يرى أنْ ويستحيل يراها، وال يرها مل كثرية
 ،)كـذا  تملع(:يقال أنْ بِرالع كالم نم شيء يف موجود غري هأن «وجزم الطربي 

ـ  r دمحم على أنزله الذي اهللا كتاب يف ما معاين توجيه جيوز ماوإن ،هرأيت مبعىن من 
 يف موجـودا  يكـن  مل مـا  دون العرب، كالم يف ثلهم موجودا كان ما إىل الكالم،
 .كالمها

 كالمها يف فموجود )رأيت( مبعىن :علمكالمها يف موجود وغري ،ت )علممبعىن )ت :
٣(»رأيت(. 

 الكفـر  وأهلَ واليهود نافقنيامل أنّ لِجأَ نم ،چچ  ڇ  چ :قيل ماإن: آخرون وقال -٣
 جـلّ -  اُهللا قال، فكونه قبل الشيَء يعلم -هركْذ تعاىل- اُهللا يكون أنْ أنكروا باهللا،
فَ ما: -هثناؤلْعإال ت لنلَعما م علمه مكُغَري -املشركون هاأي روناملنك لْعهـو  مابِ يم 

كائن ي: -كونه قبل األشياء نمأن عالهو مبا م كائن ممعـىن  فكأنّ ،بعد يكن مل ام 
 الرسـولَ  عبِيت نم نعلم أنا لكم لنبين إال: چچ  ڇ  چ :قوله تأويل يف القول هذا قائلي

مم٤(عقبيه على ينقلب ن(. 
ـ  له وجها كان وإنْ وهذا « :؛ فقال-أيضا-وقد استبعد الطربي هذا القول  خمرج، 

فبعيد ٥(»املفهوم نم(. 
 ،حـالٍ  لِّكُ ويف هكونِ قبل معال بذلك وهو ،چچ  ڇ  چ :قيل ماإن: غريهم وقال -٤

ـ  - قـال  كمـا  ؛طاعتـه  إىل مهِتواستمالَ بعباده، قِفُّالتر هجو على لَّج  هثنـاؤ-: 
 على همنوأَ ى،ده على هأن ملع وقد ،]٢٤: سـبأ [چڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇچ

                                                
 ).١/٢٧٨:(، ومعامل الترتيل)٢/١٢٩:(جامع البيان :انظر  )١(
 ).٢/١٢٩:(جامع البيان  )٢(
 ).٢/١٣٠:(املرجع السابق  )٣(
 ).٢/١٣٠:(املرجع السابق  )٤(
 ).٢/١٣٠:(املرجع السابق  )٥(



 

 ٣٩٤

 ،ضاللٍ على وأنتم ى،ده على أنا: يقل فلم اخلطاب، يف م رفق هنولك ،نيٍبِم ضاللٍ
 أنْ قبل به االًجه متنكُ إذْ أنتم، لتعلموا إال: عندهم معناه ،چچ  ڇ  چ :قوله فكذلك

 .)١(خبطام قًافْرِ نفسه، إىل ملْالع فأضاف ،يكونَ
ـ م لُبِقْويسـت  ويطيعك يتبعك نم حالُ ويتميز رهظْيل: معناه: وقيل -٥ حيثمـا  كع 
توجهن تمم يقَنلعلى ب عقاً: أي ،يهبدترعن م ٢(ينهد(.  
 معال هو مبا قيتعلّ ال هفإن والعقاب، الثواب به قيتعلّ الذي العلم به أراده نإ: وقيل -٦
 الثواب عليه لُالعام قيستح الذي ملْالع ملَعيل ؛معناه دوجي مبا قيتعلّ ماإن ،الغيب يف به

كما –، وهو الذي رجحه القرطيب )٤(، واختار هذا القول الشيخ الشنقيطي)٣(والعقاب
  .-تقدم يف كالمه

 .)٥( چڇچوهناك أقوالٌ أخرى يف معىن 
مما سبقهما؛ لخلُوهما مـن االعتـراض عليهِمـا،     أرجحوهذان القوالن األخريان 

 .باألشياِء من قبلِ وقُوعها Yتهِما ملا تقرر من علم اهللا ولمناسب
ـ كُ وهـذا  «: -چڇچن األقوال يف معىن م ةًوعمجساق م أنْ دعب-قال ابن عطية   هلُّ

تقارِمب ،دةُوالقاع فْني بالِقْاست مِلْالع بعمل أنْ د كُيواهللا أعلم. )٦(»ن. 

*    *    * 

                                                
 ).٢/١٣١:(جامع البيان :انظر  )١(
 ).٢/١٣٩:(، وتفسري القرآن العظيم)٢/٧٥:(، ومفاتيح الغيب)٢/٥٤:(لبحر احمليطا: انظر  )٢(
 ).٢/٥٤:(، والبحر احمليط)٢/٣١١:(، واحملرر الوجيز)١/٥٥١(، والكشاف)١/٤٢٥:(معامل الترتيل: انظر )٣( 

 ).٥٧(:دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب :انظر  )٤(
 ).٢/٧٤:(، وروح املعاين)٢/٥٧:(فاتيح الغيبم: انظر بقية األقوال والتوجيهات يف  )٥(
 ).٢/٣١١:(احملرر الوجيز  )٦(



 

 ٣٩٥

 

  :]١٤٥: البقرة[چ                چ  :ى قولھ تعالىمعن: مسألة
 

فيه إعالم بـاختالف أهـلِ    چ               چ  :رجح القرطيب أنّ قوله تعاىل
 :الكتاب وضالهلم؛ حيث قال

 .مهِوضالل مهرِوتداب مهِباختالف إعالم فهذا...  «
ـ  وال م،لسي مل نم بلةَق عٍبِتمبِ -نهمم أسلم نمم- كعبات نم وما املعىن: قوم وقال من 

 .)١(»رهظْأَ لواألو ،ملََأس نم ةَلَبق ملسي مل
 

 :الدراسة والترجيح
 

، )٣(، والبغـوي )٢(ما رجحه القرطيب هو قولُ عامة املفسرين؛ فقد اختـاره الطـربي  
 .، وغريهم)٨(عاشور، وابن )٧(، واآللوسي)٦(، وأبو حيان)٥(، وابن عطية)٤(والزخمشري

 .وغريهم
ـ املَ وهو سِدقْاملَ بيت لُبِقْتست اليهود أنّوعلّلُوا ذلك ب والنصـارى  ،برِغ  لُبِقْتسـت 

 .)٩(قرِشاملَ
 
 

                                                
 ).٢/٤٤٦:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٣٨:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).١/٤٥٦:(معامل الترتيل: انظر  )٣(
 ).١/٣٤٦:(الكشاف: انظر  )٤(
 ).٢/١٣٣:(احملرر الوجيز: انظر  )٥(
 ).٢/١٤٣:(البحر احمليط: انظر  )٦(
 ).٢/١٢٤:(روح املعاين: انظر  )٧(
 ).٣/٥٦:(التحرير والتنوير: انظر  )٨(
 ).١/٣٤٦:(، والكشاف)١/٤٥٦:(معامل الترتيل: انظر  )٩(



 

 ٣٩٦

 هذهف ،مهنادوع اهلوى يف مهِبِلتصلُّ بيانٌ اِإلخبار بأنهم لن يتبِع بعضهم قبلة بعضٍ ويف
ويف هـذا   ،كذلك اأيض بينهم فيما مهحالُ بل؛ r النيبب صتخت ال نادوالع خالفةاملُ
تسلللرسول ةٌي r )١(.   

ية املعتـربة عنـد   القواعد الترجيحومن  ؛ ألنه الظاهر،هو الذي يترجحوهذا القول 
وكذلك فإنّ هـذا   ،)٢(»ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إالَّ بدليل «ه أن: املفسرين

 .ود والنصارى، فإنه مل يذكر أنّ بعضهم اتبع قبلَة بعضالقول موافق ألحوالِ اليه
، دوهتت ال النصارى أنّ وإىل، صرنتت ال اليهود أنّ إىل إشارة وذلك...«: قال أبو حيان

 مـا  اكثري والنصارى اليهود رأينا وقد ،والتباغض العداوة إفراط نم بينهما ملا وذلك
 .)٣(»!ود اينصرانِ وال، رتنص اييهود دشاهن ملو، اإلسالم ةلَّم يف يدخلون

ـ بق عبِتت ال والنصارى النصارى؛ ةَلَبق عبِتت ال فاليهود «   النصـارى  ألنّ اليهـود؛  ةَلَ
 ؛)٤(حـق  على ليسوا ارفّكُ النصارى إنّ: يقولون واليهود ؛ارفّكُ اليهود إنّ: يقولون

: البقرة[ چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺٺ ٱ  ٻ چ :كما قال اهللا تعاىل

 .واهللا أعلم .]١١٣
 

*    *    * 

                                                
 ). ٣/٥٦:(، والتحرير والتنوير)٢/١٢٤:(روح املعاين: انظر  )١(
   ).١/١٣٧(قواعد الترجيح عند املفسرين )٢(
 ).٢/١٤٣:(البحر احمليط  )٣(
 ). ١/١٥٦:(تفسري القرآن الكرمي، البن عثيمني  )٤(



 

 ٣٩٧

 

معن ى تك رار األم ر بتولی ة الوج ھ ش طر المس جد الح رام ف ي          :مسألة
 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک   ک  ک  گ  گچ: قول ھ تع  الى 

  :]١٤٩: البقرة[
 

وح القرطيب أنّ تكرار األمر بِترج  املسجد احلرام يف هذه اآلية مقصـود طْرش هجالو ةيل
 :به حال السفَرِ، وأنّ األمرين قَبلَه مقصود ما حال احلَضر؛ حيث قال

 باستقبال لألمرِ يدتأك هذا: قيل ]١٤٩: البقرة[چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈچ :تعاىل قوله «
 لريى األمر دفأكّ ا،دجِ نفوسهم يفبا عص كان ويلالتح موقع نّأل ؛ا واهتمام الكعبة
 .إليه همنفوس نكُسوت عليهم ففيخ به االهتمام الناس
 .هاتلقاَء يتصلّ إذا هانعايِ أي الكعبة، رطْش كهجو لِّو: باألولِ أراد: وقيل

 ،وغريها دينةبامل املساجد سائر يف املسلمني رعاشم ]١٤٤: البقـرة [چھ  ے  ےچ :قال مث
 .]١٤٤: البقرة[چۓ  ۓ  ڭچ
 اأمـر  هذا فكان ،األسفار يف االستقبال وجوب يعين ،]١٤٩: البقرة[چڇ  ڍ  ڍچ :قال مث

بالتوجاملواضع مجيع يف الكعبة إىل ه األرض نواحي نم. 
 .)١(»دةفائ على آية لِّكُ لَمح فيه نَّأل ؛لِواَأل نم نسحأَ القول هذا: قلت

 
 :لدراسة والترجيحا
 

، وقد حاول يف هذه السورة تكرار األمر بالتوجه حنو املسجد احلرامال شك يف فائدة 
دت أقواهلم يف ذلكالعلماء استنباط الفائدة من هذا التكرار، فتعد: 

 مـا  على ؛اإلسالم يف وقع ناسخٍ لُأو هألن ؛تأكيدال إنّ فائدة هذا التكرار :فقيل -١
٢(وغريه عباس ابن عليه نص(. 

                                                
 ).٢/٤٥٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/٢٥٢:(، وتفسري القرآن العظيم)٢/٣٣٢:(، ومفاتيح الغيب)١/٤٥٣:(معامل الترتيل: انظر )٢(



 

 ٣٩٨

 إىل اأبـد  املسـلمني  رجـوع  يف الكتاب أهل طمع ليحسم، تأكيدإنّ ال: وقيل -٢
١(بلتهمق(. 

 والثاين الكعبة، دشاهم هو نمل لاألو فاألمر ،أحوالٍ على لٌزنم التكرار بل: وقيل -٣
لميف هو ن ةكّم والثالث ،الكعبة عن غائب لميف هو ن بقي٢(لبلدانا ة(. 

 وكثرة الطعن ظانِّم نم هألن ؛مِكْاحلُ هذا بشأن االعتناء :التكرار هذا فائدة :وقيل -٤
  .)٣(والبداء النسخ بني قِرالفَ لعدم فيه املخالفني

 السفر حال يكون بأنْ ؛احلضر حلال السفر حالِ خمالفة مِلتوه اعدفْإنّ فيه : وقيل -٥
زِ حيثُ ،الصالة يف كما كان ما على اباقيييكون أو ،ركعتان احلضر يف د مخيبني ار 

التوج٤(الصوم يف كما نيه(. 
كونه خارج  على: والثاين، كونه يف املسجد على حممولٌ: لَواَألإنّ األمر : وقيل -٦

 .كونه خارج البلد على: والثالث، املسجد
 عليـه  يقـوم  ال هبشت درجم هنأ خيفى وال «:وقد استبعد اآللوسي هذا الرأي؛ فقال

 .)٥(»دليل
 فائدة ةمر كلّ ا قعلّ هألن ؛اتمر ثالثَ ذلك أعاد ماإن - بحانهس – هنإ: وقيل -٧

 .زائدة
األوىل املرة يف اأم أنّ يعلمون الكتاب أهل أنّ نفبي أمر ةنبو دحمم r هذه وأمر القلَبة 
ح؛ق همألن شاهواإلجنيل التوراة يف لكذ واد، الثانية املرة يف اوأم نفبي تعاىل هأن يشهد 
ـ  ،احق بكونه تابالك لِهأَ مِلْعل ةٌرغايِم احق هكونِبِ اهللا وشهادةُ ،قح ذلك أنّ يف اوأم 
 تاختلف افلم ؛ةجح ى املسلمنيعل للناس يكون لئال ذلك فعل ماإن هأن نفبي الثالثة املرة
ـ  ةٌدواح اتاملر نم ةدواح لِّكُ يف بيترت أنْ لِجَأل هاتعادإِ تنسح الفوائد هذه نم 
 .)٦(الفوائد هذه

                                                
 ).١/٥٧٣:(زاد املسري: انظر  )١(
 ).٢/٢٥٦:(، والبحر احمليط)٢/٢٣٨:(، وتفسري القرآن العظيم)٢/٣٣٢:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).١/٤٧٦:(، وفتح القدير)٢/٣٥٠:(روح املعاين: انظر  )٣(
 ).٢/٣٥١:(، وروح املعاين)٢/٣٣٣:(مفاتيح الغيب: انظر  )٤(
 ).٢/٣٥١:(روح املعاين: انظر  )٥(
 ).٢/٣٣٣:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(



 

 ٣٩٩

١(ن األقوالوقيل غري ذلك م(. 
أنّ هـذا   الذي يظهر من السـياق ولكُلّ هذه التوجيهات حظٌّ من النظر، وإنْ كان 

األمرِ بالتوج ما هو لتأكيدهـذا األمـر؛ ألنّ   التكرار إن حنو الكعبة، والتنويه بشأن ه
القـول   «و ،-غري هذه اجلُملة-؛ فإنّ فيه تكرارا ألكثر من جملة السياق يدلُّ لذلك

الذي تؤيياق مده قرائن يف السرح٢(»على ما خالفه ج(. 
 الكعبـةَ  الـنيب  باستقبال األمر ركرت وقد «: -مرجحا هذا القول- عاشور ابنقال 
 ثـالث  احلق أنه روتكر ،مرتني الكعبةَ املسلمني باستقبال األمر روتكر، مرات ثالث
 بشـأن  التنويـه  كلـه  ذلك نم والقصد، مرات ثالث اجلهات تعميم روتكر، مرات

، املسلمني نفوس يف للحق اتقرير ذلك يف لِالتساه قِرطَت نم والتحذير الكعبة استقبال
ـ رِتعم جمـل  نوم ،چڇ  ڍ  ڍچ زيادة نم ،التأكيد املنكرين على الرد يف وزيادةً ؛ةض 
ـ موج، ...اآليات چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆچ  ةلَمج وهي: االستقبال حبكم التنويه لزيادة  :ةلَ
 ؛بذلك الكعبة ةيأحقِّ إظهار وفيه، اآليات چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہچ  :ةلَموجچ ژ  ژ  ڑ  ڑچ
 يسـتدعي  والتصميم، اتصميم إالّ املنكرين إنكار يزيده ال احلق على يكون الذي نّأل

 معـىن  يف التحقُّـقِ  علـى  لُّدت اإلعادة ألنّ ؛عليه ممص ما على الدالّ الكالم إعادة
 .)٣(»الكالم

 
*    *    * 

 

                                                
 ). ١/٤٧٦:(، وفتح القدير)٢/٢٥٦:(ر احمليط، والبح)٢/٣٣٣:(مفاتيح الغيب: انظر بقية األقوال يف  )١(
 ).  ١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ٢(
 ).٣/٧١:(التحرير والتنوير  )٣(



 

 ٤٠٠

 

ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   چ : في قولھ تعالى چڀچمعنى :مسألة
  :]١٥٤: البقرة[چٺ
 

 تعـاىل،  اهللا قال كما أحياٌء داءهالشرجح القرطيب أنّ هذه اآلية ظاهرةُ الداللة يف أنّ 
 :؛ حيث قالونيحسي همأن معناه وليس

» والشم معناه وليس تعاىل، اهللا قال كما أحياٌء داُءهكـان  لـو  إذ ؛سـيحيون  أ 
 .سيحيا دأح لُّكُ إذْ ؛قرفَ همغري وبني الشهداء بني يكن مل كذلك
 .)١(»حيونسي همأن ونرعشي واملؤمنون، چڀ   ڀ  ٺ چ :تعاىل قوله هذا على ويدلّ

 
 :الدراسة والترجيح

 
، علـى  چڀ  ڀ  چ:اختلف املفسرون يف معىن احلياة املذكورة للشهداء يف قوله تعاىل

 :قولني
، )٢(الرازي: ، وممن جعل هذا القول محتمالًمةيوم القيا) سيحيون(أنّ معناه  :األول
 .   )٣(لوسيواآل

ژ  چ :تعاىل اهللا قال ،بعيد غري سيحيون بأم چڀ چ:قوله وتفسري«:الرازيقال اإلمام 

: الكهـف [چڍ  ڍ  ڌچ :وقال ]١٤-١٣:اإلنفطـار [چژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک      ک   گ

: احلج[چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ  :وقال ]١٤٥: النساء[چۓ  ڭ   ڭ ڭ ڭۇۇچ :وقال]٢٩

  .)٤(»...كذلك سيصريون أم معىن على ]٥٦
أحياٌء حياةً حقيقيـةً للـروح    -بعد استشهادهم-، أي إم چڀ چأنّ معىن  :الثاين

 .واجلسد، ال يعلم كيفيتها إال اهللا

                                                
 ).٢/٤٦٢:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٩٣:(مفاتيح الغيب  )٢(
 ).٢/١٧٦:(روح املعاين: انظر  )٣(
 ).٢/١٩٤:(مفاتيح الغيب  )٤(



 

 ٤٠١

ِسون٢(، وأكثر أهل العلم)١(واحلسن ،وجماهد ،وقتادة، عباس بنهذا القول ال ب(. 
 :)٣(منهاله بأدلّة؛  قد استدلّو، يترجحوهذا القول هو الذي 

 ونرعشي واملؤمنون ،چڀ   ڀ  ٺ چ :-مخاطبا املؤمنني–قال يف هذه اآلية  تعاىلأنه  -١
همأن م چڀ چ ـب املعىن كان ولو ،حيونسيم أو، القيامة يوم سيحيون أعلـى  أ 

 علمـوا  قد وهم، للمؤمنني خطاب هو إذْ، معىن الشعور لنفي يظهر مل، ونور هدى
 .)٤(به شعروا قد ألم، چڀ   ڀ  ٺ چ: فيه يقال فال. هدى على كانوا وبأم، بالبعث

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ :يف اآلية اُألخـرى  تعاىل قوله -٢

 .]١٩٦: عمران آل[چڻ  
گ  گ  چ اآلية هذه عن )٦(اللَّه عبد لْناسأَ :قَالَ )٥(مسروقٍ عنوقد جاء يف صحيح مسلم 

 قَـد  إِنا أَما قَالَ ؛]١٦٩: آل عمران[چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
 رحتس بِالعرش معلَّقَةٌ ناديلُق اهل خضرٍ طَريٍ فجو فى أَرواحهم«: فَقَالَ ذَلك عن سأَلْنا

ناجلَ مةي ناَءت ثُحش أوِ ثُمل إِلَى يتتيلِال كادقَن إِلَيهِم فَاطَّلَع مهبةً رل :فَقَالَ اطِّالَعه 
 ذَلك فَفَعلَ ،ناشئ ثُيح نةاجلَ من رحنس نونح تهِىنش ٍءيش يأَ :قَالُوا ؟شيئًا تشتهونَ

 تـرد  أَن نرِيد يارب :قَالُوا أَلُوايس أَنْ من ركُوايت لَن همأَن ارأَو افلم ،مرات ثَالَثَ بِهِم
 حاجةٌ لَهم سيلَ أَنْ رأَى فَلَما. رىأُخ مرةً سبِيلك يف تلَنق حتى سادناأَج يف أَرواحنا
 .)٧(»ترِكُوا

                                                
 ).٢/٣١١:(ملعاينروح ا: انظر  )١(
 ).٢/٣١١:(، وروح املعاين)٢/١٤٩:(، والبحر احمليط)٢/١٧٦:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).٢/١٧٦:(مفاتيح الغيب: انظر هذه االستدالالت يف  )٣(
 ).٢/١٤٩:(البحر احمليط: انظر  )٤(
، مات سنة تابعي ،ملَاإلمام القدوة الع ،هو مسروق بن األجدع بن مالك الوادعي اهلمداين الكويف)  ٥(

 ).٦/٨٤(:، واإلصابة)٦/٧٦:(وطبقات ابن سعد) ٣/٣٨٢:(سري أعالم النبالء: انظر. هـ٦٢
هو ابن مسعود على الصحيح كما وقع يف بعض النسخ، ورجحه النووي يف شرحه على صحيح   )٦(

 ).٣/٢٤٣:(مسلم
اجلنة وأم أحياء عند  يف بيان أنّ أرواح الشهداء يف:األمارة، باب:صحيح مسلم، كتاب )٧(

 ذلك عن سألنا قد انإ :لقوله ؛مرفوع احلديث وهذا «:وقال النووي عن هذا احلديث). ٥/١٣٨:(ربهم
  ).٣/٢٤٣:(شرح النووي على صحيح مسلم :انظر. »r النىب يعىن ،..فقال



 

 ٤٠٢

 احلياة حصول على دليلٌ ]١٧٠: عمران آل[ چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےچ  :قوله أنّ -٣
 .البعث قبل الربزخ يف
 ]١١:غـافر [ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ :تعـاىل  كقولـه  ،القرب عذاب على ةالدالّ اآليات -٤

 ]٢٥:نوح[ چۅ ۅ ۉچ:تعاىل اهللا وقال، القرب يف احلياة حصول عند إال حتصل ال واملوتتان
 وإذا ،]٤٦:غافر[چہ  ہ  ھ  ھں   ں  ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    چ :وقال ،للتعقيب والفاء

 العبد على تعاىل اهللا حق العذاب ألنّ ؛اأيض القرب بثواب القول وجب القرب عذاب ثبت
 فحيثما ،الثواب إسقاط نم أحسن العقاب سقاطإف، تعاىل اهللا على لعبدا قح والثواب

أوىل الثواب يف ذلك كان، القرب يف قهحقَّ بل ؛العقاب سقطمل ي. 
٥- هم : -كما قيل-املعىن  كان لوه أنحيون(أنوبـني  الشـهداء  بني يكن مل ؛)سي 

 .)١(سيحيا دأح لُّكُ إذْ ؛قرفَ غريهم
: البقـرة [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀچ  :قوله تعاىل «: قال الشيخ الشنقيطي

 .اآلية ...]١٥٤
وقد قال يف آية أخـرى  ، الشهداء أحياء غري أموات هذه اآلية تدل بظاهرها على أنّ 

الشهداء  لِّن كُملن هو أفضل مr: ٣٠: الزمر[ چ             چ[. 
م هؤكح نسانث أمواهلم وتورالشهداء ميوتون املوتة الدنيوية فت هذا أنّواجلواب عن  

 فكلتامهـا حيـاةٌ   ...،rوهذه املوتة اليت أخرب اهللا نبيه أنه ميوا ، بإمجاع املسلمني
برزخألهل الدنيا ليست معقولةً ةٌي ،أمتعاىل على ذلك بقولـه  ا يف الشهداء فقد نص: 
الشهداء أحياء يف قولـه   ح القرآن بأنّروإذا ص...، ]١٥٤: البقرة[چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ

ڀ  چ :هذه احلياة ال يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقولـه  ح بأنّوصر، چڀ  ڀچ :تعاىل

أثبت حياته يف القرب حبيث يسمع السالم  rوكان النيب  ،]١٥٤: البقـرة [چڀ  ڀ   ڀ  ٺ
ويروأصحابه الذين دفنوه  ،هدr ؛هم بتلك احلياةال تشعر حواس عا حيـاة ال  فْرنا أ

ايعقلها أهل الدنيا أيض ،ومما يب هذا للذهن حياة النائم فإنه خيالف احلي يف مجيـع  قر
  .)٢(»واهللا تعاىل أعلم ،عاينالتصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل امل

                                                
 ).٢/٤٦٢:(اجلامع ألحكام القرآن: انظر  )١(
 ).١٤٩(:دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب  )٢(



 

 ٤٠٣

يف الكـالم أن يحمـل علـى     األصل «:بقاعدة -أيضا  -ما أنَّ هذا القول يتأيد ك
 .)١(»، وال جيوز العدول به عنها وله فيها حممل صحيحاحلقيقة

إذا  «، فهذا مما يقوى به هذا القول؛ ألنـه  ديث يف حياة الشهداءاحاألأنه ثبتت ومبا 
 .)٢(»له على ما خالفه يف معىن أحد األقوال فهو مرجحثبت احلديث وكان 

 

*     *     * 

                                                
 ).   ٢/٣٨٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر)  ١(
 ).١/٢٠٦(:املصدر السابق )٢(



 

 ٤٠٤

 

ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  چ : َمن ُھم الالعنون الوارد ذكرھم ف ي قول ھ تع الى   :مسألة
 :؟ ]١٥٩:البقرة[ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 
كُلَّ خملوق حىت الدواب واحلشرات؛ حيتمل أنَّ املراد بالالعنني يف اآلية رجح القرطيب 

 :حيث قال
 .واملؤمنون املالئكة چڭچ ـب املراد: والربيع قتادة قال چڭ  ڭچ :تعاىل قوله «

 .)١(الكالم قتضىم على جارٍ واضح وهذا: عطية ابن قال
 السـوء  علماء بذنوب بداجلَ يصيبهم والبهائم احلشرات هم: وعكرمة جماهد وقال

 .مفيلعنو الكامتني
 يكـون  أنْ افأم ،)٢(واملؤمنون املالئكة: چڭ  چ :قال نم قول والصواب: الزجاج قال

ـ ن ومل ،الزمٍ خربٍ أو بنص إال حقيقته على يوقف فال األرضِ لدواب ذلك ـ  دجِ من 
 .اشيئً كينِذَ

بذلك جاء قد: قلت خبعازب بن الرباء رواه ؛ر t اهللا رسـول  قال :قال r يف 
 ...)٣()) األرض دواب ((: قال چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ  :اىلتع قوله
 .ل؟قعي نم عمج يعقل ال نم عمج كيف: قيل فإن
ـ  ومل ،]٤: يوسف[چ       چ  :قال كما ل،يعق نم علف إليهم أسند هنَأل: قيل  لْيقُ

 ،]١٩٨: األعراف[ چڦ  ڦ  ڦچ  :وقال ،]٢١: فصلت[چ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قال وقد ساجدات،
لُثْومه كث٤(»ري(. 
 

 :الدراسة والترجيح

                                                
 ).١/٢٣١:(احملرر الوجيز)  ١(
 ).٢/٢٣٧:(جامع البيان: انظر)  ٢(
صـحيح  : ، وضـعفه األلبـاين يف  )٤/٥٢:(:العقوبات: الفتن، باب:، كتابأخرجه ابن ماجه يف سننه)  ٣(

 .)١/١٣١:(وضعيف سنن ابن ماجه
 ).٢/٤٨٣:(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(



 

 ٤٠٥

 
 )):الالعـنني ((املراد بـ أنّ ؛روي عن جماهد وعكرمةما رجحه القرطيب بناًء على ما 

ها دواب١(األرض وهوام(مبا قاله ابن جرير الطربي ، مردود: 
»...ا قولُ مإنَّ الالَّعنني هم اخلنافس والعقارب وما أشبه : ن قالوأمن دبيب ذلك م

ن فعلها وقيلها، ذلك م فإنه قولٌ ال تدرك حقيقته إالَّ خبربٍ عن اهللا أنَّ. األرض وهوامها
 .إنَّ ذلك كذلك:، فيجوز أن يقالrتقوم به احلجة، وال خرب بذلك عن نيب اهللا 

ِإنَّ الدليل:يقال ن القول فيما قالوه أنْإذا كان ذلك كذلك، فالصواب م م ر ن ظـاه
 .)٢(»...كتاب اهللا موجود خالف هذا التأويل وهو ما وصفنا

 .هم املالئكة والناس) الالعنني(املراد بـ والصحيح أنّ
هـو اختيـار ابـن    ، و)٤(قول ابن جرير الطربيهو ، و)٣(املنقول عن عطاءهو هذا و

 .)٩(، والشنقيطي)٨(، والقامسي)٧(، وأيب حيان)٦(، والفخر الرازي)٥(عطية
واستفّقد وصف الكُ -سبحانه وتعاىل - هلذا القول بأنّ اهللا لّ دار بأنَّ اللعنة اليت تلُّح 

ما هي مم إنن اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ې  ې  ې    ې  چ :بحانهفقال س       

 ، فكذلك اللّعنة اليت أخرب اهللا أنها حالَّـةٌ ]١٦١:البقرة[ چ                   
اهللا، ولعنـةُ   ن بينه للناس، هي لعنةُن البينات واهلدى من ما أنزل اهللا مبالذين يكتمو

                                                
 ).١/٢٤٤:(وتفسري الوسيط ،)١/٢٦٩:(، وتفسري ابن أيب حامت)٢/٧٣٦:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٢/٢٣٧:(جامع البيان  )٢(
، )١/٢٤٤(:، والوسـيط للواحـدي  )١/٢٦٩:(حـامت  ، وتفسري ابن أيب)٢/٢٣٦:(جامع البيان :انظر  )٣(

 ).١/١٦٥(:، وزاد املسري)١/١٧٥:( الترتيل، ومعامل)١/١٦٠:(السمعاين
 ).٢/٢٣٧:(جامع البيان :انظر  )٤(
 ).١/٢٣١:(احملرر الوجيز :انظر  )٥(
 ). ٤/١٨٢:(مفاتيح الغيب :انظر  )٦(
 ).١/٦٣٤:(البحر احمليط :انظر  )٧(
 ).٢/٣٥١:(حماسن التأويل :انظر  )٨(
 ).١/١٥٠:(أضواء البيان :انظر  )٩(



 

 ٤٠٦

)) الالعنـون ((، وهم بالذين كفروا وماتوا وهم كفار لعنتهم حالَّةٌ الذين أخرب اهللا أنّ
 .)١(أهل كفر ألنَّ الفريقني مجيعا

على مـا   مدقَمقرآنية  ده آياتالقول الذي تؤي «؛ ألنَّ هو الذي يترجحوهذا القول 
 .واهللا أعلم. )٢(»عدم ذلك

 
*     *     * 

 
 
 
 

                                                
، والبحـر  )٤/١٨٢:(، ومفـاتيح الغيـب  )١/٢٣١:(، واحملرر الـوجيز )٢/٢٣٦:(جامع البيان: انظر  )١(

 ).١/١٥٠:(، وأضواء البيان)١/٦٣٤:(احمليط
 ).١/٣١٢:(قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر  )٢(



 

 ٤٠٧

 چ...ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ :م ا الم راد ب التبیین الم ذكور ف ي قول ھ تع الى       :مسألة
  :؟]١٦٠: البقرة[
 

؛ عليـه  كانوا ما الفخ وانيب أيرجح القرطيب أنّ املُراد بالتبيِينِ يف هذا املوضع عام؛ 
   :حيث قال

 .وإراقتها رِماخلَ رِسكَبِ أي     چۈچ «
 .باعهات ووجوب r دمحم ةوبن نم التوراة يف ما يعين چۈچ :وقيل

 .)٢(»عليه كانوا ما الفخ نوابي أي ،)١(ناهبي ما على ىأولَ والعموم
 

 :الدراسة والترجيح
 

بت طرترِ املُشرين يف حتديد األمدت أقوال املُفَسيف هذه اآليةتعد ره كما ذُكنيِي : 
 .)٣(أنبيائه إىل أنزله الذي اِهللا يِوح نم كتموه الذي قاحلَ نوابيو: فقيل -١
 .)٤(كتام يف r اهللا رسول ةَفَص نواوبي: وقيل  -٢
 .)٥(وإراقتها رِماخلَ رسكَبِ مهِتتوب قدص نوابي: وقيل  -٣
 ما دضبِ وافُعروي عنهم فرالك ةَئَيس ليمحوا ؛توبتهم نم واثُدأح ما نوابي: وقيل  -٤

 .)٦(املفسدين نم مهغري م يقتدوي، به ونعرفُي كانوا
بينـوا  : ، أيما رجحه القرطيب من القول بـالعموم واملُتأملُ لسياقِ اآلية يطمئن إىل 

د تبيِينه بعد التوبة هو ما كـان قَبلَهـا مـن    مجيع ما كَتموا من أُمورِ الدينِ؛ فإنّ املُرا

                                                
 ).٢/٤٨٢:(اجلامع ألحكام القرآن: انظر)  ١(
 ).٢/٤٨٥:(املرجع السابق)  ٢(
، وتفسري القـرآن  )٢/١٨٦:(، ومفاتيح الغيب)١/٢٧٣:(، ومعامل الترتيل)٢/١٧٣:(يانجامع الب: انظر)  ٣(

 ).٢/٣٧:(، وفتح القدير)٢/٧٥:(، والبحر احمليط)٢/١٩٧:(العظيم
، ونسب هذا القول البن )٢/١٣٧:(، واحملرر الوجيز)٢/٧٥:(، والبحر احمليط)١/٣٨٥:(الكشاف: انظر)  ٤(

 ).١/٣٨٩:(كما يف زاد املسري tمسعود 
 . تفسريه ص، وذكر هذا القول القرطيب كما تقدم يف ن)٢/٧٥:(البحر احمليط: انظر)  ٥(
 ).٢/١٣٧:(، واحملرر الوجيز)٢/٧٥:(، والبحر احمليط)١/٣٨٥:(الكشاف: انظر)  ٦(



 

 ٤٠٨

ڻ  ڻ   ٹ  چ  :الكتمان، وما كتمه هؤالء هو ما ذُكر يف اآلية اليت قبلها وهي قوله تعاىل

 .اآلية ]١٥٩: البقرة[ چ...ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
 ماإن القوم ألنّ...« :-معلِّالً ذلك بقوله–وهذا القول هو الذي رجحه اإلمام الطربي 

عوتقَ وابعلى اآلية هذه لَب مكتعاىل - اهللا أنزلَ ما تما ذهكر -، وبينـ  يف ه  يف ،هكتابِ
 r حممـد  أمر وننيبي الذين - هكرذ تعاىل - نهمم استثىن مثُ ،هينِودr  دمحم رِمأَ

ينِودفيتوبون ،ه معليه كانوا ام اجلحود نم ؛مانتوالك فأخرجمه داد نمع نم لعـ ي نه 
 .)١(»وننالالع هنويلع اُهللا

 .  )٣(، وابن كثري)٢(البغوي :- أيضا –واختار هذا القول 
يف السـياق   نقـرائ  هديؤالقول الذي ت « أنّوقد تقرر يف قواعد الترجيح يف التفسري 

مرحهو ،)٤( »على ما خالفه جلوحي على العموم ما مل يـرد  جيب محل نصوص ا « أن
 .واهللا أعلم. فوجب املصري إىل هذا القول ،)٥(»نص بالتخصيص

 
*    *    * 

                                                
 ).١/١٧٣:(جامع البيان)  ١(
 ).١/٢٧٣:(معامل الترتيل: انظر)  ٢(
 ).٢/١٩٧:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٣(
 ).١/٢٩٩(:قواعد الترجيح عند املفسرين)  ٤(
 ).٢/٥٢٧:(السابق املرجع:انظر  )٥(



 

 ٤٠٩

 

: البقــرة[چ...ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  :ف  ي قول  ھ تع  الى) الُمَس  خَّر(معن  ى :مس  ألة
١٦٤[:  

 
أي املذلّل بِبعثه من مكان آلخـر، ولـيس معـىن     چڄ   ڄچ رجح القرطيب أنّ معىن 

 :    ؛ حيث قالواألرض السماء بني ثبوته :ريهتسخ
 مكان نم هثُعب :هوتسخري ل،ذلّاملُ: رخسواملُ...  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  :تعاىل قوله «
 .آخر إىل

 .)١(»أظهر واألول عالئق، وال دمع غري نم واألرض السماء بني ثبوته تسخريه: وقيل
 

 :الدراسة والترجيح
 

، )٢(البغـوي بـه  قـال   -املـذلّل  :أي چڄ   ڄچ أنّ معىن من  -ما رجحه القرطيب 
 . )٧(، واستظهره الشوكاين)٦(، وابن كثري)٥(، وأبو حيان)٤(، والرازي)٣(والزخمشري

 غـري  نم ؛واألرضِ السماِء بني ثبوته :ه تسخري السحابن أوجأنّ م وذكر املاوردي
عم٨(عالئق وال د( . 

الثبوت؛ فإنّ الثبوت يدلّ : وليس معىن التسخري «:جه فقالوقد انتقد القرطيب هذا الو
 .)٩(»على عدم االنتقال

                                                
 ).٥٠٣-٢/٥٠٢:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).١/٣٩٧:(معامل الترتيل: انظر)  ٢(
 ).١/٤٢٢:(الكشاف: انظر)  ٣(
 ).٢/١٦٣:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(
 ).٢/٢٨٧:(البحر احمليط: انظر)  ٥(
 ).٢/٢٠٠:(فسري القرآن الكرميت: انظر)  ٦(
 ).٢/١٩٣:(فتح القدير: انظر)  ٧(
 ).١/٢١٨:(والعيونالنكت : انظر)  ٨(
 ).٢/٥٠٣:(اجلامع ألحكام القرآن: انظر)  ٩(



 

 ٤١٠

 يكونيصح من جهة أنّ السحاب ال حيتاج إىل عمد وال عالئق؛ ف هذا قول املاورديو
ن أَذلك موجو ؛تسخريه ه ما مسي لكنالظاهر أنّ السحاب ال يوصف بالثبوت؛ ألنه إن
    .فال يستقيم هذا مع القول بأنّ من أوجه تسخريه ثبوته ،)١(ينسحب نهلكوسحابا 
أنّ معىن التسخري قد أُوضح يف املواضع األخرى اليت ذُكر فيها سوق  الشنقيطيوذكر 

 :السحابِ من بلَد لبلَد، والتأليف بينه؛ فقال
 .چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  :تعاىل قوله « 

ې  ې  ې   چ  :كقوله ؛رخأُ عمواض يف ذلك نيب هنولك ،تسخريه ةَيكيف - ناه - نيبي مل
                                                          ې  
             چ :وقولـه ، ]٥٧: األعـراف [ چ       یی  ی     ی              

 . )٢(»]٤٣: النور[ چ              ی     ی  ی  ی                  
 :فقال وجوها أخرى هلذا التسخري؛اإلمام الرازي  استعرضو
 :لوجوه ؛امسخر اهمس وإمنا « 
 خـالف  علـى  اهلواِء جو يف بقاؤه فكان ،الرتول يقتضي ثقيلٌ املاِء عبطَ أنّ: أحدها 

 . رخسباملُ مساه فلذلك ؛ذلك على يقهره رٍقاه رٍقاس نم دب فال، الطبع
 رثكْوي ،الشمس ضوَء ريست هنإ حيث نم هررض مظُلع دام لو السحاب هذا أنّ: ينالثا

انقطع ولو ،واالبتالل األمطار ظُلعم ضرر؛ه ـ  القحـط  يقتضي هألن وعدم ـ الع بِش 
 به يأيت سبحانه هللا رِخسكاملُ فهو ،املصلحة هو املعلوم باملقدار تقديره فكان ،والزراعة

 .احلاجة زوال عند هدوير احلاجة وقت يف
 حتريـك  بواسطة تعاىل اهللا يسوقه بل ؛نٍيعم عٍموض يف فيق ال السحاب أنّ: الثالث 

 .)٣(»التسخري هو فذلك ،وشاء أراد حيث إىل الرياح
 چڄچ علـى  أو چڄ  ڄچ على عطف چڄ   ڄچ  :وقوله «:وقال الطاهر ابن عاشور

 وهـو  ،عٍضوم إىل عٍوضم نم هلُقْن أي ؛رخساملُ السحاب فوتصري: التقدير ويكون
عرةٌب وم؛ةٌن اأم هتكوينِ ففي ربةالع بعيكُ مل أنْ دالفضاء، يف وكونِه ،هوتسخريِ ،ن اوأم 
املفتكوينه ،ذلك مجيع ففي ةن موتسخريه ،ةن نم إىل عٍموض عٍموض مبـني  وكونه ،ةن 

                                                
 ).٢/٢٨٦:(احملرر الوجيز: انظر)  ١(
 ).١/٣٩٥:(انأضواء البي)  ٢(
 ).٢/١٦٣:(مفاتيح الغيب)  ٣(



 

 ٤١١

 املـاء  اختراق فيفيد ،ارتفاع نم األرض على املطر هنم يرتل هألن ؛ةنم ألرضوا السماء
 البخـار  ولكـون ، ...النـاس  الختنق األرض سطح على كان لو هوألن األرض، يف

 كانـت  -األرضـية  الكرة سطح أكثر البحر ألنّ- البحر خبار أكثر اجلو إىل الصاعد
ـ  رهتسخ الرياح فلوال، ...البحار جهة من تتكون ما أكثر السحب ـ  نم إىل عٍموض 

البحار يف إالّ يرتل ال املطر لكان ؛عٍموض ،وموضع املحىت تكوينه يف هذا يف ةن يحلَم 
 رسخم فهو ،واألرض السماِء بني كونه ويف لينتقل، تسخريه ويف األرض، يحيِلي املاء
 مل إذا ماًء فيرتل السحاب فيثقل ؛اءامل نم اجلو يف ما يتكامل حىت واألرض السماء بني

تباهلواء يف ق معلى رةٌقد ١(»]١٢:الرعد[چ       چ :تعاىل قال ،همحل(.   
ح يظهر أنّ واالستدالالت يف هذه األقوال لِوبالتأممعىن التسخري يف  أنّ :ُالذي يترج

  آخـر  إىل مكـان  من بعثه ، وليس جمردهذا املوضع يعم كل تذليلٍ وتسيِريٍ للسحاب
 .-كما قال القرطيب-

ومن القواعد اليت قرومل ميتنـع    رها كثري من العلماء أنه إذا احتمل اللفظ عدة معـان
 .واهللا أعلم .)٢(إرادة اجلميع حمل عليها 

 
*    *    * 

                                                
 ).٣/١٠٩:(التحرير والتنوير)  ١(
 ).١/٩٣:(، والتحرير والتنوير)١٥/١١:(جمموع الفتاوى: انظر )٢(



 

 ٤١٢

 

ں  ڻ  ڻ  چ :متى تكون رؤیة العذاب الوارد ذكره في قولھ تع الى : مسألة
  :؟]١٦٦: البقرة[ چ...ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 

 عند، والدنيا يف تهم لهعاينللعذاب تكون مب واملتبوعني التابعني رجح القرطيب أنّ رؤية
   :اآلخرة؛ حيث قال يف واملسألة العرض

 .الدنيا يف املعاينة عند له نهمبتيقُّ: قيل واملتبوعني، التابعني يعين چہ  ہچ  «
 .اآلخرة يف واملسألة العرض عند: وقيل
 اآلخرة ويف اهلوان، نم إليه يصريون ما املوت عند يعاينون فهم ،حاصل كالمها: قلت

 .)١(»والنكال العذاب أليم يذوقون
 

 :الدراسة والترجيح
 

ه يذوقونما ، مع الدنيا يف له املعاينة عند القول بأنّ رؤية هؤالء املُعذّبني للعذاب تكون
٣(، والشوكاين)٢(ملاورديا ؛ قال بهيف اآلخرة والنكال العذاب أليم نم(.  

ةٌ للحديث عن وقَس؛ إال أنّ اآليات يف هذا املوضع معٍنِمتكان غري م وهذا القول وإنْ
شيٍء مموالعياذ باهللا- العذاب يف النارِ لِا حيصل أله -. 

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :، وهي قوله تعاىلفاآلية اليت قبل هذه اآلية

ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  چ  :، وهي قوله سبحانه، واآلية اليت بعدها]١٦٥: ةالبقر[ چڳ  

نٌ لـبعض أحـوال الظـاملني يف    اا بيمفيه؛ ]١٦٧: البقرة[چ ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ
، )٥(، وابـن كـثري  )٤(وذا قال الطـربي اآلخرة، فمعاينتهم للعذاب تكون هنالك، 

 .)٧(فسرينالبغوي ألكثر امل هبس، ون)٦(والشنقيطي

                                                
 ).٣/٩:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).١/٣٩٨:(النكت والعيون: انظر)  ٢(
 ).٢/١٥٣:(فتح القدير: انظر)  ٣(
 ).١/٤١٦:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).٢/١٧٧:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٥(
 ).١/٤١٦:(أضواء البيان: انظر)  ٦(
 ).١/٥٣٠:(معامل الترتيل: انظر)  ٧(



 

 ٤١٣

 أنّ أخـرب  هركْذ تعاىل اهللا أنّ ذلك يف عندي القول نم والصواب... « :قال الطربي
باملُتونأيترب باهللا الشرك على نيع ِنم أتبحني مهِاع يايِعاهللا عذاب ونن ...يف لٌـفداخ 

 ونهـعيتبِ انواك الذين أتباعه نم أُيترب أنه ؛والضالل باهللا الكفر على متبوعٍ كل ذلك
 .)١(».اآلخرة يف اهللا عذاب عاينوا إذا الدنيا، يف الضالل على

رآنية اليت تدلّ على أنّ هذه الرؤيـة للعـذاب وتـربؤ    واستدلّ اجلمهور بالنظائر الق
                  چ :تعاىل يف قوله كما املتبوعني من التابِعني يكون يف اآلخرة؛

ٻ     ٱ  ٻ   ٻ      ٻ ی  ی                                          
 :ســـــــبحانه قولـــــــه، و]٦-٥:األحقـــــــاف[چپ  پ  پ  پ

ٱٻٻٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ          یییی          چ
  .)٢(اآليات من ذلك ريغ إىل ]٣٣-٣١:سبأ[چ ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ 

ن يف السياق مرجح على القول الذي تؤيده قرائ «؛ ألنّوهذا القول هو الذي يترجح
إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أوىل مـن اخلـروج بـه     «و، )٣(»ما خالفه

 .)٤(»له عنهما، إالَّ بدليل جيب التسليم
ه قول مجهور املفسرين، كما حكاه ويؤي٥(البغويد هذا القول أن(قَ، فيم على غريهد .

  .واهللا أعلم
*    *    * 

 

                         ې  چ :ن الخطاب ف ي قول ھ تع الى   لم:مسألة
  :؟]١٦٨: البقرة[چ ...        
 

                                                
 ).٢/٣٩٦:(جامع البيان)  ١(
 ).١/٤١٦:(، وأضواء البيان)٢/٤١٧:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٢(
 ).  ١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند املفسرين:انظر)  ٣(
 ). ١/١٢٥:(املرجع السابق:انظر)  ٤(
  .)١/٥٣٠:(معامل الترتيل: انظر)  ٥(



 

 ٤١٤

إنّ اآلية نزلت : رجح القرطيب عموم اخلطاب يف هذه اآلية وعدم اختصاصه بِمن قيل
 :فيه؛ حيث قال

                                              ې  چ  :تعاىل قوله «

 :مسائل أربع فيه.  ]١٦٨: رةالبق[ چ       
 فيمـا  ،جلدم وبين وخزاعة ثقيف يف نزلت إا: قيل چ ې  چ :تعاىل قوله - األوىل 

حرمأنفسهم على وه واللفظ ،األنعام نم ١(»...عام(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

هـو قـول عامـة    ؛ -من القول بأنّ اخلطاب يف هذه اآلية عام-ما رجحه القرطيب 
 .ملفسرينا

 فـإنْ  ...«: -بعد أنْ ذَكَر جمموعةً من الروايات يف سبب نزول اآلية-قال أبو حيان 
صببالس كان، هذا ح ظُواللفْ اخاص اعام ،والعبخيصـوص  ال اللفـظ  بعمـوم  ةُر 

 . )٢(»السبب
 خبصوص ال اللفظ بعموم االعتبار ولكن «: وقد نقل الشوكاين سبب الرتول، مث قال

 . )٣(»سببال
 وتعـاىل  سبحانه أقام املّ؛ فإنه هو الذي يترجحوالقول بعموم اخلطاب يف هذه اآلية 

ـ  ،دتهمو ضالٌّ صنفني الناس فوصن ،املنافع من خلق مبا الوحدانية على الدليل وختم 
إقبالَ الصنفني على أقبل ،الضالّ عذابِ بتأبيد تلطِّمف متقٍفِّر مستعطف، نامهلـم  ادي، 
   .)٤(ةكافّ :أي چ ې  چ :قائالً

                                                
، والنكـت  )١/٤٢٨:(معـامل الترتيـل  : ولسـبب الـرتول انظـر    ).٣/١١:(حكام القرآناجلامع أل)  ١(

 ). ١/٣١٥:(، وحبر العلوم)١/٣٨٩:(والعيون
 ).٢/٢٨٧:(البحر احمليط)  ٢(
 ).٢/١٩٢:(فتح القدير)  ٣(
 . بتصرف). ١/٢٥٧:(نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: انظر)  ٤(



 

 ٤١٥

 هأن نيبي شرع ؛باخللق لُّاملستق هوأن هو، إال إله ال هأن تعاىل نبي املَ «:وقال ابن كثري
١(»...خلقه عجلمي اقالرز(.  

 بـذكر  وأتبعه الثواب من للموحدين وما ودالئله التوحيد بين املَ «:وقال ابن عادل
؛ركالش أتبن معصية وأنَّ ،الفريقني على إنعامه بذكر ذلك عصاه، موكُفْر ع كَفَر نم 
  .)٢(»إِليهم وإحسانه همعنِ عِطْقَ يف تؤثِّر مل به،

 مؤمنـهم  هـم، كلّ للنـاس  طـاب خ هـذا  «:وقال الشيخ عبدالرمحن السـعدي 
 .)٣(»...وكافرهم

ن قواعد التويتأير مهد هذا القول مبا تقرجي « رجيح يف التفسري أنب حنصـوص   لُم
، فوجب املصري إىل هذا القول، وأنّ )٤(»الوحي على العموم ما مل يرد نص بالتخصيص

 .واهللا أعلم .)٥(مجيع بين آدم) الناس(املُراد بـ
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/٣٩٧:(تفسري القرآن العظيم)  ١(
 ).٢/٣٠٠:(اللباب يف علوم الكتاب)  ٢(
 ).١/٢٥٦:(تيسري الكرمي الرمحن)  ٣(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند املفسرين:انظر)  ٤(
 ). ١/١٩٨:(القرآن الكرمي، للعثيمني تفسري: انظر)  ٥(



 

 ٤١٦

 

  :؟ ]١٦٨: البقرة[چ    چ :ما المقصود بقولھ تعالى:مسألة
 

ومشول ذلك املعىن لكلّ ما يوقع فيه  چ   چ املقصود من رجح القرطيب عموم املعىن
 : الشيطان من البدع واملعاصي؛ حيث قال

 الشرع به درِي مل وما وعمله، الشيطان رثَأَ تقْفُوا وال: اجلمهور قراءة على واملعىن...«
 .الشيطان إىل منسوب فهو
 .أعماله: چ   چ :عباس ابن قال

 .خطاياه: جماهد
 ...طاعته: السدي

ـ  ،والشـرائع  السـنن  عدا ما كلِّ يف عام اللفظ أنّ والصحيح: قلت البـدع  نم 
 .)١(»يواملعاص

 
 :الدراسة والترجيح

  
 مـا ، ووافقه)٢(هو ترجيح ابن عطيـة بنصـه   من القول بالعموم رجحه القرطيبما 

 .)٤(، وابن عثيمني)٣(الشوكاين
حيث قال بعد أن استعرض بعض األقوال ؛ الطربي -من قَبلُ-وقد رجح هذا القول 

  :چ   چ :يف معىن
  چ :قوله تأويل يف عنه ذكرناها نعم ذكرناها اليت األقوال وهذه :جعفر أبو قال «
ـ  ذلك، يف الً قو – نهمم – قائلٍ لَّكُ ألنّ ؛بعض نم بعضها معىن قريب ،چ  هفإن 

 مـا  هو الكلمة تأويل حقيقة أنّ غري ،وأعماله آثاره يف الشيطان باعِات يِنه إىل أشار

                                                
 ).١٣-٣/١٢:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٢٧٠:(احملرر الوجيز: انظر)  ٢(
 ).٢/٤٨٨:(قديرفتح ال: انظر)  ٣(
 ).١/٢٠٠:(القرآن الكرمي تفسري: انظر)  ٤(



 

 ٤١٧

بينت، نم هاأن  )بعبني ما د آثاره مجيع يف تستعمل مث ،) يهقَدم وطُرقـد  ما على ه،ق 
بي١(»تن( . 
كأيب  مجاعةٌ من املفسرين، -من غري ترجيح بينها  -ذه األقوال، وغريها ه ركَذَقد و

، )٦(حيـان  ، وأيب)٥(، وابـن كـثري  )٤(لبغوي، وا)٣(، واملاوردي)٢(السمرقنديالليث 
 .)٧(والشوكاين
ة ه إرادسـبب   چ   چأنّ تعدد هذه األقوال يف بيان معـىن   -واهللا أعلم-والظاهر 

اليت ذَكَـر   چ چ ، وليس بيان معىنالتمثيل لطرق الشيطان ووسائله يف إغواء بين آدم
 الطربيهاأن  )بعبني ما د يهقَدم  (- اكما تقدكْر قوله قريبعن والنهي، -م ذ بـاع ات 
 . )٨(ياملعاص من سن ما اتباع وعن ، به االقتداء ترك عن كناية الشيطان خطوات

 ،املعـىن  متقاربـة  أقوالٌ وهذه...«: -ررا سبب تعدد هذه األقوالبم-قال أبو حيان 
صدتر ا واملعىن ،التمثيل سبيل على قائلها نم ّـ ، اهللا معصية نع النهي هاكل هوكأن 

 إىل يالتخطّ وعن ،اهللا معاصي عن اهم ،الطيب احلالل نم األكل هلم أباح املّ تعاىل
 ال مـا  بذلك نفيزي ،الشبهة جمرى جيري ما املرء إىل يلقي الشيطان ألنّ ؛احلرام أكل
 . )٩(»ذلك عن اُهللا فزجر، حيلّ

 وهـو  إليها؛ وخيطو يعملها، يتال أعماله أي چ   چ و « :وقال الشيخ ابن عثيمني
        چ  :تعـاىل  قال واملنكر؛ بالفحشاء يأمر الشيطان فإنّ دونه؛ فما ركللش شامل

ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    چ  :تعـاىل  وقال ،]١٦٩: البقرة[چ              ی  ی  ی  ی     

 كان ًءسوا ،الشيطان خطوات نم فهو اهللا مهحر شيء فكلُّ ؛]٢١: النور[چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

                                                
 ).٢/٣٧٥:(جامع البيان)  ١(
 ).١/٣٨٤:(حبر العلوم: انظر)  ٢(
 ).١/٤٩٠:(النكت والعيون: انظر)  ٣(
  ).١/٥٣٢:(معامل الترتيل: انظر  )٤(
 ).٢/٤٨٢:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٥(
 ).٢/٤٢٠:(البحر احمليط: انظر)  ٦(
 ).٢/٣٢٦:(فتح القدير: انظر  )٧(
 ).١/٤٧٨:(الكشاف: انظر)  ٨(
 ).٢/٤٢٠:(البحر احمليط)  ٩(



 

 ٨

 ويدعو به، وينادي به، يأمر هألن ذلك؛ غري أو استهزاء، أو تكذيب، أو استكبار، عن
 .)١(»إليه
ةومن قواعد الترجيح بني األقوال التفسريي :أنومل ميتنـع  ه إذا احتمل اللفظ عد ة معان

  .واهللا أعلم. )٢(إرادة اجلميع حمل عليها 
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/٤٨٢:(تفسري القرآن العظيم: انظر  )١(
 ).١/٩٣:(، والتحرير والتنوير)١٥/١١:(جمموع الفتاوى: انظر  )٢(



 

 ٤١٩

ی             چ  :قولھ تعالى) الفحشاء(و ) وءالسُّ(الفرق بین :مسألة
  :]١٦٩: البقرة[ چ            ی  ی  ی  

 
؛ حد فيه ما :أي) الفحشاء(معىن و فيه، حد ال ما :أي) وءالس(طيب أنّ معىن رجح القر

 :قوله إال ،انالز فإنه الفحشاء ذكر من القرآن يف ما لَّكُ إنّ: مقاتل وقال« :قالحيث 
 .الزكاة عنم فإنه ]٢٦٨: البقرة[چ ڭ    ڭ    ۇ  ۇ ڭ چ

 .حد فيه ما )الفحشاء(و فيه، حد ال ما )السوء(: قيل هذا فعلى: قلت
 .)١(»وغريه عباس ابن عن وحكي

 
 :الدراسة والترجيح

 
املـراد  و فيه، حد ال ما ):السوء(بـ من أنّ املراد-رجحه القرطيب  هذا القول الذي

، )٢(وذكره البغوي -رضي اهللا عنهما-نِسب البن عباس  -حد فيه ام ):الفحشاء(بـ
 .)٦(، واأللوسي)٥(، والشوكاين)٤(، وأبو حيان)٣(وابن اجلوزي

ـ ( اُهللا سماها فإمنا كذلك، ذلك كان فإنْ. اهللا معاصي هو )السوء( إن :وقيل سًءاو( 
 .)٧(الزنا ):لفحشاءا( إنّ: وقيل. اهللا عند له عاقبتها بسوء صاحبها تسوء ألا

   
 محيدة وعاقبة مصلحة فيه ليس بأنه وحكم العقل أنكره ما وهو واحد مبعىن مها :وقيل

 فـإن  احلقيقـتني  تغاير مرتلة الوصفني تغاير لترتيل حينئذ والعطف، الشرع واستقبحه
 :)١(مبا يلي القول ذاواستدلّ هل، اهإي باستقباحه وفحشاء، العاقل الغتمام ٌءوس ذلك

                                                
 ).٣/١٤:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٢٤:(معامل الترتيل: انظر)  ٢(
 ).٢/٣٧:(زاد املسري: ظران)  ٣(
 ).٢/٩٨:(البحر احمليط: انظر)  ٤(
 ).٢/١٨٧:(فتح القدير: انظر)  ٥(
 ).٢/٢٦٥:(روح املعاين: انظر)  ٦(
 ).٢/٨٩:(، واحملرر الوجيز)٢/١٠٠:(جامع البيان: انظر)  ٧(



 

 ٤٢٠

ـ  املعاصـي  مجيع ىمسU  اهللا أن -١ سڱ  ڱ     چ  :-شـأنه  جـلّ - قولـه  يف ةًئَي

ھ  ھ  ے  چ :، وقولـه تعـاىل  ]١١٤: هود[چ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ  :قولهو ]٨١: البقرة[چں

 .]٤٠: الشورى[چے
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   چ : تعاىل فقال بالفواحش املعاصي مجيع ىمسكذلك فقد و -٢

  .]٣٣: األعراف[ چڈ   ڎ    ڎ  ڈ  
هـو أنّ   – والعلم عند اهللا تعـاىل  -يف الفرق بني السوء والفحشاء والذي يترجح 

هي كبائر الذنوب؛ وقد رجح الشيخ ابـن  ) الفحشاء(هو صغائر الذنوب، و) السوء(
 :عثيمني هذا الرأي؛ فقال

 چی چ سيئات؛ال أي الصغرية؛ املعاصي من يسوء ما كل أي چ  چ : تعاىل وقوله« 
  .)٢(»وذا ذا، يأمر] الشيطان: أي[ فهو كالزنا؛ الكبرية، املعاصي أي

ڱ  چ :ومما يرجح هذا القول أنّ اهللا تعاىل مسى كبائر الذنوب فواحش يف قوله سبحانه

 .  ]٣٢: النجم[چ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ
 .)٣(»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك«و

 هـو  ما انهم الكبائر ألنّ ؛الكبائر كبائر: أيچ  ڻ چ: وقوله« :قال الشيخ ابن عثيمني
فاحش يسفْتحش ويستظَعم ويسقْتببِ حش٤(»ذلك دون هو ما ومنها ة،د( .  

 .؛ كما تقدم، واهللا أعلمخالف مارجحه القرطيبوهذا القول 
*    *    * 

                                                                                              
 ).٢/٢٦٥:(روح املعاين: انظر)  ١(
 ).٢/٢٣٧:(تفسري القرآن الكرمي)  ٢(
 ).١/٢٩٩:(الترجيح عند املفسرين قواعد: انظر )  ٣(
 ).٤/٢٤٣:(املرجع السابق)  ٤(



 

 ٤٢١

، تحریم لحم ]١٧٣: لبقرة[ چک  گ  چ  :قولھ تعالى ھل ُیؤَخُذ ِمْن: مسألة
  :؟الِخْنزیر دون غیره من أجزاء الِخْنزیر كالشحم ونحوه

 
 على ليدل رجح القرطيب حترمي مجيع أجزاء اخلرتير، وأنّ املقصود من ذكر اللحم

حني –؛ وليس اختصاصه بالتحرمي من بني أعضاء اخلرتير؛ حيث قال عينه حترمي
   :-ئل هذه اآليةتعداده ملسا

 اخلرتير من اللحم ركْذ تعاىل اهللا صخ چک  گچ :تعاىل قوله - عشرة اخلامسة «
كِّذُ عينه حترمي على لَّليدمل أو ي ذَيك، وليعالغضاريف من هنالك وما الشحم م ،

 .وغريها
 ال :عشـرة  السـابعة  ...اخلرتيـر  شحم حترمي على األمة أمجعت :عشرة السادسة

 .)١(»... ةٌمرحم اخلرتير ةَلَمج أنّ خالف
 

 :الدراسة والترجيح
 

القرطيب مجاعة ممن حكى اإلمجاع على حترمي شحم اخلنزير مـن أهـل    وافق
، وووافقهـم  )٥(، والـرازي )٤(، وابن رشد)٣(، وابن حزم)٢(كالسمرقندي: العلم

-قياس على اللحم؟ ، على خالف بينهم يف دليل اإلمجاع، هل هو ال)٦(الشوكاين
: ، أو هو كون الضمري عائداً على اخلنزير يف قولـه -كما يقوله مجهور املفسرين-

                                                
 )٣٢-٣/٣١:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).١/١٧٧(:حبر العلوم للسمرقندي)  ٢(
 ).٧/٣٩١(:احمللى)  ٣(
حممد بن أمحد بن حممد بن رشـد األندلسـي، أبـو الوليـد     : هو رشدوابن ). ١/٤٥٢(:بداية اتهد)  ٤(

بكالم أرسطو، وترمجه إىل العربية، وزاد عليه زيادات كثري، وصنف حنواً مـن مخسـني    الفيلسوف، عين
يف الفقـه املقـارن،   ) بداية اتهد واية املقتصد(يف العقيدة، و) الكشف عن مناهج األدلة: (كتاباً، منها
 ).٢١/٣٠٧(، السري )٢/٢٥٧(الديباج املذهب : انظر. ه٥٩٥تويف سنة 

 ).٥/٢٢(:تفسري الرازي)  ٥(
 ).١/١٦٩(:فتح القدير)  ٦(



 

 ٤٢٢

وما سوى ذلـك؟   همحولَ همحش مرحه، فهو ملَّساً كُج؟ وإذا كان رِچے  ے  چ
 .)١(وهذا رأي ابن حزم رمحه اهللا

فإنه أخـذ بظـاهر    ،)٢(إال عن داود الظاهرِيومل يؤثر يف هذا خالف عن أحد 
 .ما ذكره ابن عطية من اإلمجاع )٣(اآلية؛ وألجل ذلك استنكر أبو حيان

واحلق أن قولَ داود قولٌ شاذٌّ ال يعول عليه؛ فلم يوافقه أحد من األئمـة سـلفاً   
 . وخلفاً

ـ  ةُميف هذه اآليات على حترمي حلم اخلنزير، واُأل صن« : قال اجلصاص قَلَت من ع
 ر، فـإنّ كْناه مثل ما عقلت من تنزيله، واللحم وإن كان خمصوصاً بالذِّتأويله ومع

  بتغـى  املراد مجيع أجزائه، وإمنا خص اللحم بالذكر؛ ألنه أعظم منفقتـه، ومـا ي
 .)٤(»منه

 
؛ كالشحمِ وحنوه اخلنزير مجيع أجزاءيف القول بتحرمي وذا يترجح قول القرطيب 

ـ  مدقَتفسري مجهور السلف م«وذلك لنقل اإلمجاع عليه، وألنّ  تفسـري   لِّعلى كُ
 .)٥(»شاذٍّ

 
*    *    * 

                                                
 ).٧/٣٩١(:احمللى)  ١(
داود بن علي بن خلف األصـبهاين،  : وداود هو). ٦/٥٧(:، روح املعاين)٣/٤٢٣:(حمليطالبحر ا: انظر ) ٢(

، ولـد بالكوفـة   )فاشان(امللقب بالظاهري، أحد األئمة اتهدين يف اإلسالم، أصبهاين األصل، من أهل 
 ).١٣/٩٧(:والسري، )٨/٣٦٩(:تاريخ بغداد: انظر. ه٢٧٠داد سنة ببغ وتويف ، ه٢٠١سنة 

 ).٣/٤٢٣(:يطالبحر احمل ) ٣(
 ).١/١٥٣(:أحكام القرآن للجصاص)  ٤(
 ).١/٢٨٨:(قواعد الترجيح عند املفسرين:انظر)  ٥(



 

 ٤٢٣

 
: البقـرة [چ...ڑ  ڑ   ککچ :ف ي قول ھ تع الى   ) ال ّدم (ھل ُیقیَّد تحریم :مسألة

  :؟)١(بـأن یكون مسفوًحا ]١٧٣
 
 

 :رجح القرطيب تقييد حترمي الدم بالدم املسفوح؛ ونقَلَ اإلمجاع على ذلك؛ فقال
» ذَكَر  مـده يف األنعـام بقولـه     -هاهنـا   -اُهللا سبحانه وتعاىل الدطْلقًـا، وقيم :
، فالدم يراد قيد إمجاعاق على املُطلَاملُ - هاهنا - وحملَ العلماء ، ]١٤٥: نعاماأل[چھچ

 جمعم بإمجاع، وكذلك الكبد والطِّحال مرحبه املسفوح؛ ألنّ ما خالط اللحم فغري م
 .)٢(.»عليه

 
 :الدراسة والترجيح

 
، وهـو  هو الصحيح -من تقييد حترمي الدم بأن يكون مسفوحا- ما رجحه القرطيب  

وأبو  )٥(ابن عطيةو، )٤(الطربي: ذلك، وقد حكى اإلمجاع على )٣(قول عامة املفسرين
 .، وغريهم)٧(والشوكاين )٦(حيان

ح؛ دون ما كان منه غري مسـفوح؛  وأما الدم، فإنه الدم املسفو «:قال اإلمام الطربي
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  چ: قال -جلّ ثناؤه-ألنّ اهللا 

، فأما ما كان قد صار يف معىن اللحم؛ كالكَبِد والطِّحال، ومـا  ]١٤٥: األنعـام [ چہ  ھ

                                                
والنكـت  ، )١/٤٨٢:(حبر العلـوم : انظر. الدم اجلاري من احليوان بذبحٍ أو جرح: هو الدم املسفوح،  )١(

 ).١/٣٣٩:(والعيون
 .)٣١-٣/٣٠:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
وزاد ، )١/١٤٠(:ومعـامل الترتيـل  ، )١/٢٢٢(:، والنكـت والعيـون  )١/١٧٧:(حبر العلـوم : انظر ) ٣(

 ).١/٩٠(:وأضواء البيان، )٢/١١٨(:والتحرير والتنوير، )٣/٥٧(:اينروح املعو، )١/١٧٥(:املسري
 ).٩/٤٩٢(:جامع البيان  )٤(
 ).٢/٦٨(:احملرر الوجيز  )٥(
 ).١/٤٨٧(:البحر احمليط ) ٦(
 ).١/١٦٩(:فتح القدير ) ٧(



 

 ٤٢٤

 .)١(»على ذلككان من اللحم غري منسفحٍ، فإنّ ذلك غري حرام؛ إلمجاع اجلميع 
 املطلـق  حملفي ،)األنعام( يف باملسفوح وقيده هنا، الدم وأطلق ...«:وقال ابن عادل

 . )٢(»قيداملُ على
كانوا يضعون اللحم ] الصحابة: أَي[وقد ثبت أنهم  «:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

خالفًا يف العفْوِ عنه، وأنه  بالقدر فيبقى الدم يف املاء خطُوطًا، وهذا ال أعلم بني العلماء
 .»ال ينجس باتفاقهِم

 rعلى عهـد الـنيب    yبل غَسلُ حلم الذبيحة بِدعةٌ؛ فما زال الصحابة  «: وقال
يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغري غسله، وكانوا يرون الدم يف القدر خطوطًا؛ 

م عليهم املسفوحا ما يبقى يف العروق  أي املصبوب: وذلك أنّ اهللا إمنا حراملهراق، فأم
 .)٣(»فلم يحرمه، ولكن حرم أنْ يتبعوا العروق كما تفعل اليهود

چ  :وقَالَ ]١٧٣: البقرة[چڑ  ڑ   ک  ک  کچ  :قال اهللا تعاىل «:وقال أبو بكر اجلصاص

 ميحتـر  ذلك ىضقتال اآليتني هاتني غَير رميهحت يف ديرِِ مل فلو ،]٣: املائـدة [چٱ  ٻ  ٻ  ٻ
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ :ىأُخر آية يف قال افلم ا،وكثريِه اقليله اِءالدم رِئسا

 هـو  الدمِ من حرماملُ أَنَّ ىعل ذلك دلَّ ]١٤٥: األنعام[ چڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ
 .غريه دون املسفوح

 يف لُـه وقو الصـفَة،  هذه ىعل منه كان افيم اصخ چہ  ہ  ھچ :قَولُه: ائلٌق قال فَإِن
 ما ةياآل يف ليس إذْ عمومه؛ ىعل اؤهإجر فوجب اِء،الدم رِسائ يف امع اُألخريني اآليتنيِ
هصخي. 

ـ  ام إال اِءالدم رِسائ رِميِلتح نفْي فيه جاء چہ  ہ  ھچ :قوله: لَه قيلَ  اـذ  منـه  ناك
 وإِذْ چہ  ہ  ھچ :هلقو إىل چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹچ :قال نهَأل صف؛الو

 متأَخرا چڑ  ڑ   ک  ک  کچ  :لُهقو يكون أَنْ من يخلُ لَم انوصفْ ام ىعل ذلك كان
 .عام نزال ايكون أَنْ أَو چہ  ہ  ھچ :قوله عن

                                                
 ).٩/٤٩٢(:جامع البيان  )١(
 ).٢/٣٢٧:(اللباب يف علوم الكتاب)  ٢(
 ).٢١/٥٢٤(:الفتاوى  )٣(



 

 ٤٢٥

 الدم رميحت ذحينئ يثْبت فال عا،م انزولهِمبِ كماحل وجب اآليتني نزولِ تاريخ اعدمن مافل
 . )١(»مسفُوحا يكون نْأ وهو الصفَة ذه معقُودا إال

 هارِظاهبِ لُّدت اآلية هذه. اآلية ]١٧٣: البقرة[چڑ  ڑ   ک  ک  کچ  «:الشنقيطيوقال 
ڑ  ڑ   ک  ک  چ :النحل سورة يف تعاىل قوله هالُثْوم، حرام مِالد أنواع مجيع أنّ على

 ركَذَ وقد ،اآلية]٣: املائدة[چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :املائدة سورة يف وقوله، اآلية]١١٥: النحل[چک
 يف تعاىل قوله وهي ،اوحفُمس كان إذا إال مرحي ال الدم أنّ على لُّيد ما خرىأُ آية يف

 املسألة هذه أنّ واجلواب، ةاآلي]١٤٥: األنعـام [ چۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ چ :األنعام سورة
قَواملُ قلَطْاملُ تعارض مسائل نموأمحد والشافعي مالك أصول على واجلاري ،دي، حلُم 
ـ ظْت اليت ةرمكاحلُ وحٍفُمس غري كان إذا مفالد هذا وعلى ،...ديقَاملُ على قِلَطْاملُ هيف ر 

القرِد اللّ تقطيع رِثَأَ نم؛حبرام ليس فهو مح لحقَاملُ على قِلَطْاملُ لِم٢(»دي(.  
 مدعلى ما ع مدقَم رآنيةٌقُ آيات هديؤالقول الذي ت «ويترجح هذا القول مبا تقرر أنّ  

 .)٣(»ذلك
 

*    *    * 
 
 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  چ  :معنى االضطرار ف ي قول ھ تع الى   : مسألة
  :؟]١٧٣: البقرة[چ ...ں  ڻ     ڻ

 
صيره العدم واجلوع إىل األكل مما حرم؛ حيـث  : أي چڱچ رجح القرطيب أنّ معىن

 :قال
 .خممصة يف جبوعٍ أو مٍظال نم بإكراه يكون أنْ خيلو ال االضطرار «

                                                
 ). ١/٢٣٤:(أحكام القرآن، للجصاص  )١(
 ).١٨٣:(دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب  )٢(
 ).١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر  )٣(



 

 ٤٢٦

ـ  مدالع رهصي نم هو اآلية معىن يف والعلماء الفقهاء من اجلمهور عليه والذي والغثُر  
 .الصحيح وهو ذلك، إىل -اجلوع وهو-

أُكْرِه عليـه،   يعين: )١(جماهدقال . معناه أُكرِِه وغُلب على أَكْلِ هذه املُحرمات: وقيل
كالرجلِ يأخذه العدو فيكرِهونه على أكْلِ لَحمِ اخلرتيـر وغـريه مـن معصـية اهللا     

 .)٢(»...تعاىل
 

 :الدراسة والترجيح
 
رجحـه   ،عدم واجلوع إىل األكـل ممـا حـرم   صيره ال: أي چڱچ القول بأنّ معىن 

 .)٥(وابن عطية، )٤(وأبو حيان ،)٣(الطربي
ونجماهد عنل ق أنّ معىن املُضطر :الرلُج يأخذُه العدو فيدكمـا  ؛اهللا معصية إىل ونهع 

 .تقدم
 األكل صيره العدم واجلوع إىل: أي چڱچ أنّ معىن: القول األول هو والذي يترجح

 :؛ وهذا القول يؤيد مبا يأيتمما حرم
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  چ :اآلية األخرى يف سورة املائدة، وهي قوله تعاىل -١

–، وهـي  )املخمصة(، فحدد سبب االضطرار يف هذه اآلية أنه ]٣: املائدة[ چک  ک  گ
 .)٦(ذاءالغمن ااعة اليت خيلو ا البطن : -كما ذكر املفسرون

 .)٧(»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك «ومن املُقرر أنّ 

                                                
 ).٣/٥٨:(جامع البيان: اخرج قوله هذا الطربي يف  )١(
 ).٣/٣٥:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).٣/٨٥:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).٢/٢٧٠:(البحر احمليط: انظر  )٤(
 ).٢/٢٩٢:(احملرر الوجيز: انظر  )٥(
، )١/٣٧٩:(، والنكت والعيون)١/٥٤١:(، ومعامل الترتيل)١/٤٩٧:(علوم، وحبر ال)٣/٨٥:(جامع البيان: نظرا )٦(

 ).١/٣٨٧:(، وأضواء البيان)١/٣٨٧:(، وإرشاد العقل السليم)١/٤٢٥:(والكشاف
 ).١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند املفسرين: انظر)  ٧(



 

 ٤٢٧

، )٢(، وأبـو حيـان  )١(أنّ هذا القول هو قول اجلمهور، كما نقل ذلك املاوردي -٢
 .)٣(والقرطيب، وتفسري مجهور السلف مقدم على كل تفسري شاذ

ا دخول املُكْأمرجواز  مِكْه يف حفهو كما قال الشنقيطي ،ن هذه املُحرماتاألكل م :
»يؤذُخ وحديث ،ىولَاَأل بطريق ]١٠٦: النحل[چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ :تعاىل قوله نم : ))

  .واهللا أعلم. )٥(»)٤())عليه واهرِكْاست وما سيانوالن أَطَاخلَ يتمأُ عن يل جتاوز اهللا إنّ
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٣٧٩:(النكت والعيون: انظر)  ١(
 ).٢/٢٧٢:(البحر احمليط: انظر ) ٢(
 ).١/٢٨٨:(واعد الترجيح عند املفسرينق:انظر)  ٣(
 ).٢٨٤(احلديث تقدم خترجيه ص   )٤(
 ).١/٣٨٧:(أضواء البيان  )٥(



 

 ٤٢٨

 

ڳ ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  چ :في قول ھ تع الى  ) العادي(و) اغيالب(معنى :مسألة
  :؟]١٧٣: البقرة[چ ...ں  ں  ڻ     ڻ

 

؛ حيـث  عليهم چڱ    ں چ املسلمني على :أي چ ڱ    ڱ چ عىنمرجح القرطيب أنّ 
 :قال

 چڱ    ں چ ،املسلمني على چ ڱ    ڱ چ املعىن: وغريمها جبري وابن جماهد وقال...«
 يف واملسافر ،لطانالس على جواخلارِ ،الطريق اعطّقُ والعادي باغيال يف فيدخل عليهم،

 .شاكله وما ،املسلمني على والغارة محالر عِطْقَ
 .)١(»...الفساد قصد :اللغة يف يالبغ أصل فإنّ ،صحيح وهذا

 

 :الدراسة والترجيح
   

 ،بسـيفه  ئمةاأل على جٍخارِ غري :أيچڱ    ڱ چ :من أنّ معىن-ما رجحه القرطيب 
 عبـاس  ابـن نقل عن  -وعدوان بٍرحبِ عليهم چڱ    ں چ ،جورٍ بغري عليهم باغيا

 .)٣(، وإليه ذهب الشافعي)٢(جبري بن وسعيد وجماهد
ڱ    چ ،هلأكْ نم عليه محر ما بأكله باغٍ غري: چڱ    ڱ چ :قوله تأويل إنّ :قوم وقال

 .، وقيل غري ذلك)٤(هنم له أبيح الذي معتد وال چں
ـ أكْ عليـه  محر امم هلكْبأَ باغٍ غري أي :چڱ    ڱ چ وقد رجح الطربي أنّ معىن  ،هلُ

ـ  مما غريه بوجود- أكله ترك عن وله ،هلأكْ يف أي: چڱ    ںچومعىن  -لـه  اهللا هأحلّ
مندةٌوح وغ٥(ىن(. 

                                                
 ).٣/٤٥:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
، ومعامل )١/٣٠٣:(، وتفسري ابن أيب حامت)٢/١١١:(جامع البيان: انظر يف نسبة هذه األقوال  )٢(

 ). ٢/٩٨:(فتح القدير، و)٢/٨٦:(، وزاد املسري)١/٥٤٩:(الترتيل
 ).٢/١٦١:(، والبحر احمليط)١/٥٤٩:(ومعامل الترتيل) ١/١٨٣:(أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٣(
، ونِسب هذا القول البن )٢/٨٦:(، وزاد املسري)١/٥٥٠:(، ومعامل الترتيل)٢/١١٢:(جامع البيان: انظر  )٤(

 ).١/١٨٣:(للجصاص أحكام القرآن: انظر. عباس واحلسن ومسروق، ومالك بن أنس
 ).٢/١١٣:(جامع البيان: انظر)  ٥(



 

 ٤٢٩

 :؛ لسببنيوهذا القول هو الذي يترجح
رد يف اآلية هو ذكر املُحرمات من املطعومات؛ ومل ترِد اإلشـارة مـن   أنّ الوا: األول

قريبٍ وال من بعيد إىل أنّ املراد بالبغي والعدوان معنامها املعروف، وهو اخلروج على 
إدخـال الكـالم يف    «واإلمام؛ فوجب رد معنامها إىل املعىن الذي سيقت فيه اآلية، 

   .)١(»ن اخلروج به عنهما، إالَّ بدليل جيب التسليم لهى مولَمعاين ما قبله وما بعده أَ
ڱ     چ عـىن أنّ القول الذي روي عن جماهد وغريه، ورجحه القرطيب من أنّ م :الثاين

، يعين أنّ البغاة يحرم عليهم األكل ممـا  عليهم چڱ    ں چ املسلمني على :أي چ ڱ
فعم إذا اضطروا إىل ذلك، وقد ضرن سبب ضعفه، فقال حهذا القول الطربي؛ وبي:  

 كـان  وإذْ ؛حبـال  نفسه قتلِ يف دألح خصري مل - هركْذ تعاىل - اهللا أنّ وذلك...«
 مـا  أتيـا  قد كانا وإنْ الطريق، عوالقاط اإلمام على جاخلارِ أنّ شك فال كذلك ذلك
 األرض، يف باإلفساد هذا وسعي عليه، خرج نم على هذا خروج نم عليهما اهللا حرم
فغري هلما يحٍبِم فلُعم مما فعال ما ماهم كان ما- عليهما اهللا حرقبـل  عليهمـا  اهللا حر 

 .)٢(»...نفسهماأ لِتقَ نم -ذلك نم أتيا ما إتياما
؛ ومما هوذكر ردودا عليه من عدة أوجه، وبين ضعف ،كما ضعفه أبو بكر اجلصاص 

 :قال
 .اصيللع ةَرخص وال للْمضطر رخصةٌ امليتة ةُإباح: ائلٌق قال نْفإِ «

 :وجهنيِ من أَاخلط ةُاملعارض هذه متانتظ قد: له قيل
ـ عل فرض امليتة أَكلَ َألنَّ وذلك ؛)رللمضطَّ رخصةٌ ةاملَيت إباحةُ( :قولك: أَحدمها   ىــ

احلظْ يزيل واالضطرار ،املضطرومىت ،ر امتنع املضطر نا مهى أَكْلالً  ارـص مات حتقـات 
 انــك مات تىح كَاناِإلم الِح يف اِءامل شربو اخلبز أَكْل ترك من ةمنزلبِ ،فِْسهنل
 غـريِ  يتـة املَ إىل ضـطَر املُ حكْم اهذ أَنَّ في خالف وال، فِْسهن ىعل انِياج للَّه اصياع
 .اغيالب

 أَكْلِ إباحةَ إنَّ(: - قال لو - قوله ةبِمنزل )للْمضطَر رخصةٌ الْميتة إباحةُ( :ائلِالق فقول
 كلّهـم  الناس نََّأل ؛يعقلُ أَحد اهذ طْلقي وال ،)املُضطَر لغريِ ةٌرخص اِءامل وشرب بزاخل

                                                
 ). ١/١٢٥:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر  )١(
 .املرجع السابق)  ٢(



 

 ٤٣٠

 اصـي الع خيتلف لَم املّو ا؛بينهم فَرق فال أَكْلُها، تةيامل إلَى ضطَرامل ىعل فُرِض: يقولون
 .ورةرالض عند يتةاملَ أَكْلِ في لككذ اِءامل شربِو اخلبز أَكْل يف واملُطيع

 ةٌفاسـد  ةٌقضي وهذه )للْعاصي رخصةَ ال إنه(: قولك فهو ؛إِاخلط من الثّاين الوجه امأو
 ريضـا، م كان اإذ رمضان يف اراِإلفط اصيالع للمقيم رخصوا ألنهم مني؛لاملس اعِبإِمج
 نْأ اصـي الع للمقيم ويرخصون ،املاء عدم عند التيمم السفَرِ يف له يرخصون ذلككو

 .ةًوليل مايو ميسح
، )١( ولَياليها أَيامٍ ثَةَثَال وللْمسافرِ لَةًولَي يوما للْمقيمِ رخص أَنهr  النيب عن روِي وقد
 . )٢(»املقالة هذه سادف اوصفن امب فبان ؛واملُطيع يالعاص بني فيه يفَرق ومل

ڱ    چ:  عبـاس  ابن قال «: -مقررا ضعف هذا القول أيضا- نيوقال الشيخ ابن عثيم

 ،بسـفره  عاصٍ الو اإلمام على جٍخارِ غري: وقيل ،هلأكْ نم چڱ    ںچ ،امليتة يف چڱ
ـ د ركذُ ما لِّحب املقصود وألنّ الثاين، على اآلية يف دليل ال هألن ؛لاألو واألرجح  عفْ
ـ املُ السفر حال ويف اإلمام، على اخلروج حالِ يف ةٌعواق وهي الضرورة، حوغـري  ،مر 

 .)٣(»ذلك

*    *    * 
: البقرة[چ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  چ  :الىھل یؤخذ من قولھ تع: مسألة

؛ ع  دم إباح  ة الُمحّرم  ات للمس  افر س  فر معص  یة حت  ى وإن اض  ُطّر  ]١٧٣
  :لذلك؟

 
رجح القرطيب أنه جيوز للمضطر األكل من احملرمات من األطعمة حىت وإن كـان يف  

 :سفر معصية؛ فقال

                                                
 ،)١/٢٥٩:(التوقيت يف املسح على اخلفني :الطهارة ، باب :كتابه، صحيحأخرج مسلم يف  احلديث)  ١(

ثالثة أيام ولياليهن  rجعل رسول اهللا ((:-نيحني سئلَ عن املسح على اخلُفَّ-قال  tمن حديث علي 
 )).مللمسافر ويوما وليلة للمقي

 ).١/١٨٣:(أحكام القرآن للجصاص)  ٢(
 حتتمل ال واآلية واملعىن، اللفظ اختالف :، وذكره الشيخ مثالًا على)٧٢:(أصول التفسري مقدمة يف ) ٣(

 .منهما حاألرج على اآلية حملفت بينهما، للتضاد ؛امع املعنيني



 

 ٤٣١

 عليه فحظرها ؛سبيل وإخافة يقطر بقطع معصية، بضرورته اقترن إذا العلماء اختلف «
 ،عونـاً  ذلـك  أبـاح  سبحانه اهللا نأل ؛معصيته ألجل قوليه أحد يف والشافعي مالك

 .وليأكل فليتب األكل أراد فإنْ يعان، أن لُّحي ال والعاصي
 طاعتـه  بـني  استباحته يف ياوسو له، اآلخر القول يف والشافعي حنيفة أبو له وأباحها
 .ومعصيته

ـ أَ وما املعصية، على التمادي مع ذلك له يبيح ممن وعجباً: عريبال ابن قال  اأحـد  نظُ
 .)١(اقطع خمطئ فهو قاله فإن يقوله،

 ممـا  معصية أشد املعصية سفر يف نفسه املرء إتالف فإن ؛هذا خالف الصحيح: قلت
 الح ثاين يف يتوب ولعله عام، وهذا ]٢٩: النساء[چ ڃ  چ  چچ  :تعاىل اهللا قال فيه، هو

 .)٢(»كان ما عنه التوبة فتمحو
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :اختلف العلماء يف رخص السفر هل تباح للمسافر سفر معصية على قولني
 .)٣(أن املسافر سفر معصية ال تباح له رخص السفر :القول األول

 
 :أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية واستدلّ

فاشترط يف إباحة ؛ ]١٧٣: البقرة[چ ں    ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ  چ :قوله تعاىل -١
رابة، أو قطع واملسافر على وجه احل وال عادياً الضرورة للميتة أن ال يكون باغياً

و باغٍ إمثٍ بِلَ، أو طَمِالطريق أو قطع الرحمتع٤(فلم توجد فيه شروط اإلباحة د(. 

                                                
 ).١/٥٨:(أحكام القرآن، البن العريب)  ١(
 ).٣/٤٦:(، للقرطيباجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
وهو مذهب املالكيـة والشـافعية    ،y وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباسهذا القول مروي عن علي، ) ٣(

 )٢/٩٩:انظر املغين. (إنه قول أكثر أهل العلم: وقال ابن قدامة. واحلنابلة
 ).٣/٤٦:(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(



 

 ٤٣٢

 ؛إىل املصلحة الًملباح توصع لإلعانة على حتصيل املقصد ارِش صالترخ نّإ: قالوا -٢
رِفلو شص يف سفر املعصية لَع الترخرِشعانة على املُاإل عحللمفسدة  م حتصيالًر

والشرع منز١(عن ذلك ه(. 
النصوص اليت وردت يف رخص السفر وردت يف حق الصحابة  نّإ: وقالوا -٣

م، فقياس سفر وكانت أسفارهم مباحة فال يثبت احلكم يف سفرة خمالفة لسفره
 .)٢(املعصية على سفر الطاعة يف ذلك قياس باطل لتضادمها

املسافر سفر معصية يباح له من رخص السفر ما يباح للمطيع  أنّ :القول الثاين
 .)٣(سواء

 :واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية
چ  چ  چ      ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ چ  :السفر مطلقة كقوله تعاىل صِخر ةَلَّدأَ أنّ -١

يف املسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثالثة  rت النيب ووقّ، ]١٨٤: البقرة[چ  چ  ڇ  ڇ
ومل يفرق يف ذلك بني سفر معصية وسفر طاعة، وزيادة قيد يف ذلك  )٤(أيام ولياليها

 .)٥(حتكم بغري دليل
ما يصاحبه أو السفر ليس معصية إذ هو عبارة عن خروج وإمنا املعصية في سفْن أنَّ -٢

 .)٦(يؤول إليه فاجلهة منفكة
وذهب الطربي إىل أن األوىل يف حق العاصي هو التوبة مث أكل امليتة واملمتنع من ذلك 

فالواجب على قطاع الطريق، والبغاة على األئمة العادلة «: اد إىل إمثه إمثا، فقالدإمنا يز

                                                
 .)٢/١٠١:(البن قدامة ،املغين ) ١(
 .املصدر السابق ) ٢(
 انظر املغين. (وهو مذهب األحناف هذا القول مروي عن الثوري واألوزاعي يف رواية وبه قال أبو حنيفة ) ٣(

 .)٢/١٠١:(البن قدامة
جعـل  : ((-ملسح على اخلفـني  حني سئل عن ا –قال  tمن حديث علي  هأخرج مسلم يف صحيح ) ٤(

، باب كتاب الطهارة: صحيح مسلم )) ( وليلة للمقيم  ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً rرسول اهللا 
 ).٢/٤٢:التوقيت يف املسح على اخلفني

 . )٢/١٠١:(املغين: انظر ) ٥(
 .)٢/١٠١:(، البن قدامةاملغين: انظر ) ٦(



 

 ٤٣٣

يه والتوبة من معاصي اهللا ال األوبة إىل طاعة اهللا والرجوع إىل ما لزمهما الرجوع إل
 .)١(»قتل أنفسهما بااعة فيزدادان إىل إمثهما إمثا وإىل خالفهما أمر اهللا خالفا

واز جب القولمن  القرطيبهو ما ذهب إليه  -واهللا أعلم– يف هذه املسألة يترجحوالذي 
تـة عنـد   امتناعهم من أكل املي أنّوهذه احملظورات للباغي والعادي ومن يف معنامها، 

  ،مما ارتكباه من البغي والعدوان الضرورة وقتلهم ألنفسهم بذلك االمتناع أعظم وزراً
 ألخف فيكون أكل امليتة وما يف معناها من احملظورات هو الواجب يف حقهم ارتكاباً

 إىل إمثهـم إال أنّ  ألعظم الوزرين، وإن كانوا يزدادون بذلك إمثـاً  الضررين واجتناباً
إمث قتل النفس أعظم من إمث تناول امليتة وما يف معناها من  وت، وال شك أنّاآلثام تتفا

إمنا هو يف ارتفاع  احملظورات اليت تبيحها الضرورة؛ والفرق بني العاصي واملطيع حينئذ
كان كل  ن أجلأته معصيته إىل تلك الضرورة، وإنْاإلمث عن املضطر غري العاصي دون م

 .واهللا أعلم. )٢(بتناول ما اضطر إليه من ذلك بإحياء نفسه منهما مطالباً

                     
*    *    * 

 

                                                
 .)٢/٨٨:(جامع البيان) ١(
 ).٣/٤٧:(اجلامع ألحكام القرآن :انظر  )٢(



 

 ٤٣٤

 
 :ھل عدم تكلیم اهللا لبعض البشر یوم القیامة كما في قولھ تعالى:مسألة

 :على الحقیقة؟]١٧٤: البقرة[چ...ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ

 

 عـن  بـارةٌ عخللْقِ؛ إنما هو رجح القرطيب أنّ املراد بِنفْيِ تكْليمِ اِهللا تعاىل عن بعض ا
 :؛ حيث قالعنهم ضاالر وإزالة عليهم الغضب

: يقـال  ،عنهم الرضا وإزالة ،عليهم بِضالغ عن بارةٌع چٷ  ۋ ۋچ  :تعاىل قوله «
 .عليه غضب إذا افالن مكلِّي ال فالنٌ
 .حيبونه مبا چٷ  ۋچ  عىنامل: )١(الطربي لوقا
 .]١٠٨: املؤمنون[چڤ  ڤ   ڦ     ڦچ  :الترتيل ويف

 .)٢(»ةيحبالت املالئكة إليهم لرسي وال املعىن: وقيل
 

 :الدراسة والترجيح
 

اهللا تعـاىل لـبعض   املفسرون يف معاين النصوص اليت صرحت بنفي كـالم   اختلف
 :؛ على أقوال-كما يف هذه اآلية-املخلوقني يف اآلخرة 

 يكلِّمه  عليه فإنّ من عقوبته أالب اُهللاإنّ هذا النفي على إطالقه؛ فمن غض: فقيل -١
 فإنهـا  دلّت على تكلـيمهم  اُخرآيات ألنه قد وردت و ؛يف اآلخرة أبدا -سبحانه-

 .U، وليس هو اهللا تؤول على أنّ من يكلِّمهم هم املالئكة
 .)٥(لوسي، واآل)٤(، وابن عادل)٣(الرازي: وذكر هذا القول

 كـان  إذا ؛االنفُ ملِّكَالي فالنٌ: يقال كما ؛غضبان عليهم نيكو هأن به أراد: وقيل -٢
 .-كما رجح ذلك القرطيب–، وليس املراد نفي الكالم بالكلّية غضبان عليه

                                                
 ).٢/٢٠٦:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٣/٥٠:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).٢/٧٢:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).٢/٦٨:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر  )٤(
 ).٢/١٨٦:(روح املعاين: انظر  )٥(



 

 ٤٣٥

، )٤(، وأبو حيـان )٣(، وابن عطية)٢(، واملاوردي)١(البغوي: -أيضا- وذكر هذا القول
 .)٥(لوسيواآل

تكرمي؛ أما كالم التقريع والتوبيخ واملُحاسـبة  إنّ الكالم املنفي هو كالم ال: وقيل -٣
فليس مبنفي.  

ـ ابن أيب زو، )٦(ورجح هذا القول الطربي ٩(، والبغـوي )٨(، والسـمرقندي )٧(ننيم( ،
 .)١٣(، وابن عثيمني)١٢(، والشنقيطي)١١(، وابن عاشور)١٠(لوسيواآل

آن الكرمي ما يدلُّ ؛ ألنه قد ورد يف آيات من القرهو الذي يترجح األخري وهذا القول
كَعلى أنّ اهللا يجمع بـني   لِّم الكفّاريوم القيامة، فوجب املصري إىل هذا القول حىت ي

ن الكفّار وحنوهم، وبني األدلّـة  األدلّة النافية لكالم اهللا يوم القيامة لبعض املخلوقني م
 .  إياهم -سبحانه-اليت املُثبِتة لتكليمه 

ـ الكُ ملِّكَاهللا ال ي ها على أنّرِظاهبِ لُّدذه اآلية ته «:الشنقيطي الشيخ قال  ار يـوم  فّ
 ر يف علم األصول أنّوقد تقر، يف سياق النفي لٌعف چٷ  ۋچ  :قوله تعاىل ألنّ ؛القيامة

 . ..فعل يف سياق النفي من صيغِ العمومال
ٿ   ٿ  ٿ  چ  :القيامة؛ كقوله تعاىل وقد جاءت آيات أُخر تدلُّ على أنّ اهللا يكَلِّم الكُفّار يوم

اآلية، واجلواب عن هـذا   ]١٠٨ –١٠٧ :املؤمنـون [چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ
 :)١(بأمرين

                                                
 ).١/٥٤٨:(معامل الترتيل: انظر  )١(
 ).١/٤٦١:(يونالنكت والع: انظر  )٢(
 ).٢/٨٦:(احملرر الوجيز: انظر  )٣(
 ).٢/٩٢:(البحر احمليط: انظر  )٤(
 ).٢/١٨٦:(روح املعاين: انظر  )٥(
 ).٢/٢٠٦:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/١٥٣:(تفسري ابن أيب زمنني: انظر  )٧(
 ).١/٣٨٦:(حبر العلوم: انظر  )٨(
 ).١/٥٨٤:(معامل الترتيل: انظر  )٩(
  ).٢/١٨٦:(روح املعاين: انظر  )١٠(
 ).٣/١١٩:(التحرير والتنوير: انظر  )١١(
 ).٢٩٧:(دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب: انظر  )١٢(
 ).٢/٢٦١:(تفسري القرآن الكرمي: انظر  )١٣(



 

 ٤٣٦

لاألو-أنّ: وهو احلق الكالم الذي نفى اهللا أنه يكلمهم به هو الكالم الذي فيه خري ،
وأما التوبيخ والتقريع واإلهانة فكالم اهللا هلم به مقصد بالنفي ن جنس عذابه هلم ومل ي

 . چٷ  ۋچ  :يف قوله
  .)٢(»وأمرهم املالئكة بإذنه هملِّكَما توإن ،م أصالًهملِّكَه ال يأن: الثاين

ـ ملِّكَي ال يعين چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ :تعاىل قوله «:عثيمنيوقال الشيخ ابن  تكلـيم  مه 
 كـالم  هـو  الذي ؛طلقاملُ للكالم هولكن الكالم؛ قملطل انفي ليس هنا فالنفي ؛ىضرِ
٣(»ىضالر(. 
  

*    *    * 

                                                                                              
أنّ ذلك استعارة : الرازي وابن عادل يف تفسرييهما؛ وزادا ثالثًا، وهو -من قبل -وذكر هذين األمرين   )١(

 ).   ٢/٨٨:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٧٢:(مفاتيح الغيب: انظر!. غضبعن ال
 ).٢٩٧(:دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب  )٢(
 ).٢/٢٦١:(تفسري القرآن الكرمي  )٣(



 

 ٤٣٧

 
ف  ي اآلی  ة  -، ث  م قول  ھ ]١٧٧: البقــرة[چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  :ول  ھ تع  الىق :مس ألة 
 : سوى الزكاة؟ افي المال حق یدّل على أّن ھل چڄ  ڄچ  :-نفسھا 

 
ا سوى الزكاة؛ حيث إنّ يف املال حق: رجح القرطيب أنّ يف هذه اآلية دليالً ملن قال

 :قال
 ،الزكاة سوى احق املال يف إنَّ: قال نم به استدل  چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  :تعاىل قوله «

البِ كمال امور. 
 بنت فاطمة عن الدارقطين خرجه ملا ؛ُّأصح لواألو املفروضة، الزكاة املراد: وقيل
 هذه تال مث ،)٢())الزكاة سوى احق املالِ يف إنّ(( :r اهللا رسول قال :قالت )١(قيس
 .اآلية آخر إىل ]١٧٧: البقرة[ چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ  :اآلية
 نم نفسها اآلية يف ما معىن تهحص على دلّ فقد ؛مقالٌ فيه كان وإنْ واحلديث: قلت
 دليلٌ وذلك الصالة، مع الزكاة فذكر  ]١٧٧: البقرة[ چڦ     ڄ  ڄ  ڄچ : تعاىل قوله
 يكون كان ذلك فإنّ املفروضة، الزكاة ليس چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ :بقوله املراد أنّ على

٣(»لمأع واهللا ا،تكرار(. 
 

         : الدراسة والترجيح
 
 : لعلماء هل يف املال حق سوى الزكاة أم ال؟؛ على قولنياختلف ا 

                                                
 )١ (ن املهاجرات اُألهي فاطمة بنت قيس بن خالد األكرب القرشية الفهرية، كانت مل، وكانت ذات عقل و

، قدمت الكوفة مع أخيها t ا اجتمع أصحاب الشورى ملا قتل عمر بن اخلطابوكمال، ويف بيته
 ).     ٦/٢٣٠:(أسد الغابة يف معرفة الصحابة: انظر. الضحاك بن قيس وكان أمريا؛ فسمع منها الشعيب

 يف والترمذي ،)٢/١٠٩(:تعجيل الصدقة قبل احلول: الزكاة، باب:الدارقطين يف سننه، كتاب أخرجه )٢(
: وقال ،)٣/٤٩:(الزكَاة سوى حقا الْمالِ في أَنَّ جاَء ما: ، بابrالزكاة عن رسول اهللا :كتاب ه،سنن

، وأخرجه البيهقي يف السنن )فيضع األعور ميمون محزة وأبو بذاك، إسناده ليس حديث هذا(
حه أمحد بن وقد جر هذا حديث يعرف بأيب محزة ميمون األعور الكويف،(: ، وقال)٤/٨٤:(الكربى

 .)٩/٣٧٠:الضعيفة السلسلة:(يف األلباين ، وضعفه)حنبل وحيي بن معني فمن بعدهم من حفاط احلديث
 ).٦٠-٣/٥٩:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 ٤٣٨

 .يف املال غري الزكاة ه ال حقأن :القول األول
املاوردي،  ، وعزاهاهللا عنهما ن عمر وابن عباس رضيهذا القول عن ابوروي 

 .)١(النووي للجمهورو
واست؛ منها لّدأصحاب هذا القول بأدلّة : 

ليس يف ((: احلديث الذي تقدم خترجيه والكالم عليه؛ وأحد ألفاظ هذا احلديث -١
٢())الزكاةسوى  املال حق(.   

ن النصوص ورد م ، وماأنه ال جيب من احلقوق غري الزكاةفهذا احلديث صريح يف 
 .)٣(خمالفا له حممول على الندب ومكارم األخالق

ال ينهض لالحتجاج به؛ ألنّ فيه ا الل بأنّدض على هذا االسترِواعت حلديث ضعيف
ن م درمبا و صصخه موضه لالستدالل جياب عنه بأن ضِر، وعلى فَضعفًا واختالفًا

  .)٤(املسلم وحنوها قِمر ، وسديف وجوب الضيافة ةأدلّ
 لِن أهمr إىل رسول اهللا   لٌجاء رج((: قال t )٥(اهللاعبيدحديث طلحة بن  -٢
ندج، ثائالرأس ر، يسمدوِ عي هصوت، قَفْوال ي؛ما يقول ه ن رسول اهللا حىت دنا مr 

قال ف ،يف اليوم والليلة مخس صلواتr :اهللا  لرسو، فقال فإذا هو يسأل عن اإلسالم
ع، وصيام شهر رمضان، إال أنْ ؛ال :غريها؟ قال هل عليتطّو ؟ غريه قال هل علي

غريها ؟ قال ال  هل علي: الزكاة، قال rوذكر له رسول اهللا  ع،وتطّ قال ال إال أنْ

                                                
، وشرح صحيح مسلم )١/١٨٣:(، والنكت والعيون للماوردي)٤/٨٤:(السنن الكربى للبيهقي: انظر )١(

  ).٧/٧١:(للنووي
 سيُء وهو؛)القاضي عبداهللا بن شريك(، ويف سنده )٣/٢٦١:(للفظ ابن ماجه يف سننهأخرج هذا ا)  ٢(

 السلسلة: انظر". الزكاة سوى حق املال يف ليس: "بلفظ عنه فرواه متنه؛ يف عليه اختلف وقد .احلفظ
  .، لأللباين)٩/٣٧٠:(الضعيفة

 ). ٧/٧١:(انظر شرح صحيح مسلم للنووي)  ٣(
     ).٨/١٧٥:(للشوكاين ،رانظر نيل األوطا )٤(
طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان القرشي، أبو حممد، صحايب شجاع من األجواد، وهو أحد العشرة املبشرين   )٥(

. باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثمانية السابقني إىل اإلسالم، من دهاة قريش وعلمائها
، )٣/٨٥:(، وأسد الغابة)٢/٣١٦:(، واالستيعاب)٣/١٥٥٠:(معرفة الصحابة: انظر. هـ٣٦تويف سنة 
 ).٣/٥٢٩:(واإلصابة



 

 ٤٣٩

 ،هنوال أنقص مواهللا ال أزيد على هذا : فأدبر الرجل وهو يقول: ع، قالوتطّ إال أنْ
 .)١( ))أفْلَح إنْ صدق :rفقال رسول اهللا 

 .)٢(»سوى الزكاة ه ليس يف املال حقعلى أن لٌّدتسيف احلديث م «:قال الشوكاين 
على  هذا احلديث دليالً لِعيف ج «: فقال ؛الشوكاين على هذا االستدالل مث اعترض

ق به يف ما وقع يف مبادئ التعليم ال يصلح التعلّ ألنّ ؛عندي ر نظركعدم وجوب ما ذُ
صروإال لزم قَ ،ما ورد بعده فصر ها على اخلمس املذكورةرِواجبات الشريعة بأس، 
وإنجلمهور الشريعة لإلمجاع وإبطالٌ ه خرق، فاحلق أنإذا ورد  رِه يؤخذ بالدليل املتأخ

موردا صحيح٣(»أو حنومها أو ندبٍ ن وجوبٍا ويعمل مبا يقتضيه م(.  
  .ا سوى الزكاةيف املال حق أنّ: القول الثاين

، وجعله ومسروق ،عن عمر، وعلي، وابن عمر، والشعيب، واحلسنهذا القول وروي 
 .)٦(، والرازي)٥(ورجحه ابن عطية. )٤(اع الصحابةابن حزم مقتضى إمج

واستة؛ منهاباألدلّ أصحاب هذا القول لَّد: 
ذكر منها إيتاء املال  فاتعلى ص رالبِ قلَّعU اهللا  ؛ وذلك أنّاآلية داللة هذه -١

؛ ملا يقتضيه غري الزكاة املراد باملال حق أنّ ملا ذكر الزكاة بعد املال ع، فلموالزكاة
العطف من املغايكالم القرطيبةر م يف نصكما تقد ،.  

 ذلك لقوهلم واعتلُّوا ،الزكاة سوى جتب حقوق فيه: بعضهم فقال «:وقال الطربي
 نوم ،]١٧٧: البقرة[ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ :وتعاىل تبارك اهللا قال املَ: وقالوا اآلية، هذ
چڦ     ڄ  ڄ  ڄچ  :بعد قال مث معهم، اُهللا ىمس، علف الذي- املالَ أنّ نامصو 

 همأن ذكر اليت الزكاة غري -معهم مسى نوم القرىب، ذَوي يؤتونه همأن به املؤمنني
 كان فلما: قالوا ،مفهوم ىمعن لتكريره يكن مل واحدا ماالً كان لو ذلك ألنّ ؛يؤتوا

                                                
يف صحيحه،  ، ومسلم)١/١٤٦:(الزكاة من اإلسالم: اإلميان، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )١(

 . )١/١٠٩:(بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم: اإلميان، باب:كتاب
 ).٣٣٦/ ١:(نيل األوطار)  ٢(
 .جع السابقاملر)  ٣(
 ).٧/٧١:(، وشرح النووي على صحيح مسلم)١٥٩-٦/١٥٦:(احمللى البن حزم: انظر)  ٤(
 ).٢/١٦٣:(احملرر الوجيز: انظر  )٥(
 ).٢/٢٧٤:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(



 

 ٤٤٠

تعاىل - يقول أنْ جائز غري كْذأنّ علمنا له، معىن ال قوالً - هر كْحاملال م لاألو غري 
 .)١(»هغري بعد ذكرها اليت الزكاة وأنّ الزكاة،

 يريد به الصدقة الواجبة تمل أنْحي چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ:قوله تعاىل «:اصوقال اجلص، 
على الصدقة  وإمنا حثٌّ ،على أا الواجبة وليس يف اآلية داللةٌ ،عيريد به التطو وأنْ

وذلك أنّ ،بالثواب عليها ووعد أكثر ما فيها أنن البِها مينطوي على  وهذا لفظٌ ،ر
به الزكاة  درِه مل يلى أنع يف سياق اآلية ونسق التالوة ما يدلُّ إال أنّ ؛الفرض والنفل

ه مل يرد الزكاة على أن فلما عطف الزكاة عليها دلّ چڦ     ڄ  ڄ  ڄچ  :لقوله تعاىل
  .)٢(»بالصدقة املذكورة بعدها

كقوله  ؛القرابة واحلاجة األمر باإلحسان إىل الوالدين وذوييف  النصوص الواردة -٢
ں   ںڻڻٹٹۀۀہہہہ  ھ چ :ولهوق، ]٢٦: اإلسراء[چ                  چ:تعاىل

وما ملكت املساكني وابن السبيل  فأوجب تعاىل حق، ]٣٦: النساء[چ ھھھے  ے
وذي القرىب، واملساكني،  ،وافترض اإلحسان إىل الوالدين ،اليمني مع حق ذي القرىب
  .)٣(؛ واإلحسان يقتضي القيام مبا حيتاجونهواجلار، وما ملكت اليمني

 أنّ ؛-وهو ما رجحه القرطيب وغريه–الثاين  هو القول ه املسألةيف هذ والذي يترجح
ن أوجب اهللا تعاىل اإلحسان إليه،ا على األغنياء للفقراء يف املال حقوذلك  وغريهم مم

احلق م يف كالم الرازي والقرطيب حول هذه الزكاة املفروضة غريح هذا مبا تقدويترج ،
، فدلّ على أنّ إيتاء هذا املال چٿ  ٿچ  :ء الزكاة بعد قولهاآلية، فإنّ اهللا تعاىل ذكر إيتا

.واهللا أعلــم. غــري إيتــاء الزكــاة املفروضــة؛ ألنّ العطــف يقتضــي التغــاير

                                                
  ). ٢/٩٨:(جامع البيان ) ١(
  ). ١/١٣١:(أحكام القرآن، للجصاص ) ٢(
  ).٦/١٥٦:(حزم انظر احمللى، البن ) ٣(



 

 ٤٤١

 

: البقـرة [چ ...ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ ژ  ڑ چ :في قول ھ تع الى   چڑ چمعنى :مسألة
 : ؟]١٧٨

 

 

  :؛ حيث قالتثبِوأُ ضرِفُ: أي چڑ چ رجح القرطيب أنّ معىن
 : ربيعة أيب بنا رمع قولُ هنوم ،تثبِوأُ ضرِفُ :معناه چڑ چ،چڑ  ک ڑ   چ :تعاىل قوله «

ــكُ ــالقَ بت لُت ــالُوالق ــا ت  علين
 

ـ  الغانيات وعلى  جالـذُ  ر١(ولِي( 
 .)٢(»القضاء به قبوس ،احملفوظ اللوح يف بتكُ اعم إخبار هنا چڑ چ إنّ: قيل وقد 

   

 :يحالدراسة والترج
 

 

 :يف هذا املوضع چڑ چاختلف يف معىن 
 .القضاء به وسبق، احملفوظ اللوح يف بتكُ ما عن إخبار وهو، حقيقته على هو: قيلف

 .)٤(، وأبو حيان)٣(عطيةابن : وذكر هذا القول
أنه مبعىن : يف هذا املوضع هو ما رجحه القرطيب وغريه چڑ چ يف معىن والذي يترجح

 :؛ وذلك ملا يلي)تفُرِض وأُثبِ(
ٷ  ۋ   ۋ  چ :كقوله تعاىل واإللزام؛ هو الفرضقرآن األصل يف مثل هذا التعبري يف ال أنّ -١

چ  :تعاىل هلوقمثل و، -وقد كانت الوصية واجبة - ]١٨٠: البقرة[ چۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 .)٥(]٢١٦: رةالبق[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ پچ :Y، وقوله ]١٨٣: البقرة[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ
٥(]٢١٦(. 

 ن أسلوب القرآن  « ّر يف قواعد الترجيح أنوقد تقرلَ معاين كالم اهللا على الغالب ممح
 .)٦(»ومعهود استعماله أَولَى

                                                
 .من هذا البحث) ٩٤(تقدمت نسبة البيت ص   )١(
 ).٣/٦٤:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).٢/١٩٠:(احملرر الوجيز: انظر  )٣(
 ).٢/٤٨٠:(البحر احمليط: انظر  )٤(
 ).٢/٣٦٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٥(
 ).  ١/١٧٢:(قواعد الترجيح عند املفسرين :انظر)  ٦(



 

 ٤٤٢

 أشعارهم ويف موجود، العرب كالم يف «فُرِض وأُثْبِت، وذلك : تأيت مبعىن) كُتب(أنّ  -٢
مستفيض، الشاعر قول نهوم : 

ــكُ ــالقَ بت وال لُتــالُق ــا ت  علين
 

ــذُ رجــ الغانيــات وعلــى  ولِيال
 :جعدة بين نابغة وقولُ 

 )١( فَعـال  مـا  اَهللا أَمنعن فَهلْ عنكُم أَخرجنِـي  اِهللا كتـاب  عمي، بِنت يا
  .)٢(»صىحي أنْ نم مهِوكالم مهأشعارِ يف أكثر وذلك

ھ  ھ  چ :تعاىل قوله يف كما؛ بالوجوب ةٌرشعم ي، وهچڑ چ بعد چٻچ    لفظة جميء -٣

  .)٣(]٩٧: عمران آل[چے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
 يف احلروف نقش الكتابة وأصل ،)٤(اكثري الدائمة داتلّخاملُ األمورِ يف لٌمعتسم )بتالكَ(و
 ،رهتذكّ دوام به نقش مبا قالتوثُّ به يراد النقش ذلك كان وملا ؛ثوبٍ أو رقٍو أَو حجر يف

 .)٥(القتيل ألهل قح أي ،تبوثَ حق :معىن على چڑ چ أطلق
 :إلزامه فيما إذا مل يعف أولياُء الدمِ أو بعضهم؛ كما يشري إليه قوله تعاىل: فَفَرض القصاص

 .)٦(اآلية]٣٣: اإلسراء[ چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀہ   ہچ
 

*    *    * 

                                                
، والصحاح، )٢/١٢٩:(مقاييس اللغة، البن فارس: غة اجلعديانظر يف نسبة هذا البيت للناب) ١(

  ).١/٥٩٨:(، ولسان العرب، البن منظور)٢/١٠٦(للجوهري
 ).٢/٢٩٠:(جامع البيان)  ٢(
 ).٢/٣٦٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٣(
 ).٢/١٩٠:(احملرر الوجيز: انظر)  ٤(
 ).٣/٢١٠:(التحرير والتنوير: انظر)  ٥(
 ).١٨٩(:عن آي الكتاب دفع إيهام االضطراب)  ٦(



 

 ٤٤٣

 

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :حك  ام والنس  خ ف  ي قول  ھ تع  الى اإل:مس  ألة
  :]١٨٠: البقرة[چ...ې
 

 :رجح القرطيب أنّ هذه اآلية نِسخت بالسنة؛ حيث قال
ـ كَحم هـي : فقيل ؛ةمكَحم أو منسوخة هي هل اآلية هذه يف العلماء اختلف « ة،م 

ظاهاخلصوص ومعناها العموم هار ... 
 الـدهر،  نم ةًرهب ا مكْاحلُ روتقر ،ةٌعام اآليةُ: وقتادة اأيض واحلسن باسع ابن وقال

ِسونلُّكُ منها خ كان نم ثُرِي الفرائض بآية. 
: r قولـه  وهي أخرى، ةبضميم بل ؛بنسخها تستقلّ مل الفرائض آيةَ إنّ: قيل وقد

 ...)١( ))ثلوار ةوصي فال ،هقَّح قح ذي لِّكُل أعطى قد اهللا إنّ((
 ...العلماء أقوال نم الصحيح على ،باإلرث ال ،الثابتة ةنبالس كان إمنا اآلية فنسخ
ـ  منسـوخ  الـوارثني  لألقربني الوصية وجوب أنّ ظهر فقد بالسـا  ةنوأ ـ م ستند 

 .)٢(»نيعمجاملُ
 
 

 :الدراسة والترجيح
 

                                                
، والترمذي يف سننه، )٣/١١٤:(ما جاء يف الوصية للوارث: الوصايا، باب: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب) ١(

: ، وابن ماجه يف سننه، كتاب)٢/٣٧٧:(ما جاء ال وصية لوارث: ، بابrالوصايا عن رسول اهللا : كتاب
حسن ((:وقال الترمذي عن هذا احلديث tمامة الباهلي ، عن أيب أُ)٢/١١٩:(ال وصية لوارث: الوصايا، باب

ن أهل العلم  «:وقال عنه) الرسالة(، وأخرجه الشافعي يف ))صحيحن حفظنا عنه مووجدنا أهل الفتيا وم
، وال يقتل مؤمن الوصية لوارث((:قال عام الفتح rباملغازي من قريش وغريهم ال خيتلفون يف أنّ النيب 

نه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم باملغازي فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان ويؤثرو ))بكافر
، مث بين أنّ يف أسانيده »أقوى يف بعض األمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه جممعني

وصححه ). ١٣٩(ص:إلمام الشافعيانظر الرسالة ل. مقاالً وأنه إمنا قبلَه ملا وصف من نقل العامة عن العامة
 ). ٢/١١٢:(صحيح سنن ابن ماجه: األلباين يف

 ).١٠٠-٣/٩٩:(القرآن اجلامع ألحكام)  ٢(



 

 ٤٤٤

عن ابن عباس،  وصية يف هذه اآلية رويمن القول بنسخ حكم ال -ما رجحه القرطيب 
اختاره ، و)٤(، وأمحد يف رواية عنه)٣(، والشافعي)٢(، وبه قال مالك)١(وابن عمر، وقتادة

 .)٨(، وابن كثري)٧(، وابن تيمية)٦(، وابن العريب)٥(اجلصاص
دهلذا القول بأنَّ هذه اآلية أوجبت الوصية للوالدين واألقربني، ومنهم وارثون لّواست ،

ولو كان الوارث جتب له الوصية  عنها، والوصية للوارث منسوخة باإلمجاع، بل منهي
النتقضت قثهم، وصار هلم أكثر من فريضة اهللا هلمسمة اهللا هلم فيما ور ،ن هنا وم

٩(ن التعارض بينها وبني املرياثقالوا بنسخ آية الوصية ملا وجدوا م(. 
ة يف هذه اآلية ليس مبنسوخ؛ وهو قول؛ فقالوا إنّ حكم الووخالف قومالضحاك،  صي

 ،)١٢( النحاس جعفر وأيب ،)١١(اختيار ابن جرير الطربيهو ، و)١٠(واحلسن، وطاووس
 .)١٦(عثيمني، وابن )١٥(، والسعدي)١٤(، والرازي)١٣(وابن حزم

                                                
 ).١/٢٩٩:(تفسري ابن أيب حامت، و)٣/١٢٨:(جامع البيان :انظر  ) ١(
 .)٢/٧٦٥:(املوطأ: انظر   )٢(
 .)٤/١٣٠:(كتاب األم :انظر   )٣(
 .)١/٤٩٧:(عظيمتفسري القرآن ال: انظر  ) ٤(
 .)١/٢٠٣:(أحكام القرآن :انظر   )٥(
 .)١/١٠٢:(، البن العريبأحكام القرآن: انظر   )٦(
 .)١٧/١٩٨:(جمموع الفتاوى :انظر  ) ٧(
   .)١/٤٩٧:(تفسري القرآن العظيم :انظر)  ٨(
   .)١/٤٩٧:(، وتفسري القرآن العظيم)٢٣/١٣:(االستذكار: انظر )  ٩(
 .)١/٢٩٩:(، وتفسري ابن أيب حامت)٣/١٢٧:(انجامع البي: انظر ) ١٠(
 .)٣/١٢٤:(جامع البيان: انظر ) ١١(
 .)١/٤٨٥:(، للنحاسالناسخ واملنسوخ :انظر ) ١٢(
 .)٤/٤٩٩:(اإلحكام يف أصول األحكام: انظر)  ١٣(
 .)٥/٦١:(مفاتيح الغيب: انظر)  ١٤(
 .)١/١٢٨:(تيسري الكرمي الرمحن: انظر ) ١٥(
 ).٢/٣٠٦:(الكرمي تفسري القرآن: انظر  )١٦(



 

 ٤٤٥

دلَّواست ن هلذا القول بأنَّ النسخ ال يثبت إالَّ بدليل، أو بتعارض الناسخ واملنسوخ م
نهما فيحكم عليه بالنسخ، م مدقَتاملُ مه، ال ميكن معه اجلمع والعمل ما، وعلجو كلّ

 .)١(وال دليل على نسخ هذه اآلية، كما أنه غري ممتنع العمل ا وبآية املواريث
مل يرد دليل جيب التسليم هذه اآلية ألنه  أنه ال تصح دعوى النسخ يف ذي يترجحوال

كما أنّعلى أنَّ هذه اآلية منسوخةٌ له ينص ، كْحمها مل ينتف بل ميكن  ؛وجه لِّن كُم
اجلمع بينها وبني ناسخها عند مد٢(ي النسخع(. 

ذلك تنازع بني أهل العلم، مل  وإذا كان يف نسخِ «:-رمحه اهللا-ي قال اإلمام الطرب
ةجإالَّ حب ه منسوخالتسليم هلا؛ إذْ كان غري مستحيل  جيب يكن لنا القضاُء عليه بأن

ة، بغري مدافعة على صححكم آية املواريث يف حالٍ واحدة اجتماع حكم هذه اآلية، و
حكم إحدامها حكم األخرى، وكان الناسخ واملنسوخ مها املعنيان اللَّذان ال جيوز 

 .)٣(»اجتماع حكمهما على صحة يف حال واحدة؛ لنفي أحدمها صاحبه
 :ن ال يرثذكر القول بالنسخ، والقول بالتخصيص مب بعد أنْ -السعدي  وقال الشيخ

، ردها اهللا إىل ةٌٌلَمجهذه الوصية للوالدين واألقربني م إنّ :يقال واألحسن يف هذا أنْ «
 .العرف اجلاري

ن األقارب الوارثني هذا املعروف قدر للوالدين الوارثني وغريمها م -تعاىل-مث إنَّ اهللا 
دين ن الوالوا مثُرِوبقي احلكم فيمن مل ي آيات املواريث بعد أنْ كان جممالً، يف

 ف، فإنَّ اإلنسان مأمورصص أو وخشحجِب بِ نمماملمنوعني من اإلرث وغريمها 
بالوصية هلؤالء وهم بِالناس بِ أحقهر. 

                                                
 .)٤/٤٩٧:(، واإلحكام يف أصول األحكام البن حزم)٣/١٢٤:(جامع البيان:انظر)  ١(
 .)٢/٥٩٥:(ملصطفى زيد ،، والنسخ يف القرآن)١/٤٩٨:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٢(
 .)٣/١٢٤:(جامع البيان ) ٣(



 

 ٤٤٦

وهذا القول تتفكالً ولني املتقدمني؛ ألنّة، وحيصل به اجلمع بني القق عليه اُألم ن م
 .، واختلف املورداظًحلْم ظَحالقائلني ما كل منهما لَ
ه إنْفبهذا اجلمع حيصل االتفاق واجلمع بني اآليات، فإن ن أمكن اجلمع، كان أحسن م

اد١(»صحيح عليه دليلٌ لّعاء النسخ الذي مل يد(. 
د هذا القولومميهاملعتربة عند العلماء  الترجيحية ةاعدالق: ا يؤال تصح  «:وهي أن

دعوى النسخ يف آية من كتاب اهللا إالَّ إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من 
إذا وقع التعارض بني احتمال النسخ واحتمال التخصيص  «:وقاعدة .)٢(»كل وجه

 .)٣(»فالتخصيص أوىل
 بآيات منسوخ هذا هل -اهللا رمحهم- العلماء واختلف «:قال الشيخ ابن عثيمني

 على العلماء فأكثر .قولني على ؛؟تصصخ املواريث وآيات ،حكمم هو أم املواريث؛
 إنّ: فيقال ،التخصيص إلمكان مبنسوخ؛ ليس أنه الراجح القولَ ولكن منسوخ؛ أنه
 كانوا إذا همأن مبعىن ،وارثني كانوا إذا مبا خمصوص ]١٨٠: البقرة[چ ې   چ :تعاىل قوله

 عمومها على اآلية وتبقى ،املواريث نم هلم اهللا فرضه ملا اكتفاًء ؛هلم وصية فال وارثني
 .واهللا أعلم .)٤(»الوارث سوى فيمن

 
*    *    * 

                                                
 .)١/١٢٨:(تيسري الكرمي الرمحن)  ١(
 .)٢/٣٨٥:(سرينقواعد الترجيح عند املف ) ٢(
 .)١/٨٥:(املرجع السابق)  ٣(
 ).٢/٣٠٦:(الكرمي تفسري القرآن)  ٤(



 

 ٤٤٧

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ  :ھ  ل ُیؤخ  ذ ِم  ن قول  ھ تع  الى   : مس  ألة
 :اِجَبٌة على ُكلِّ أَحٍد؟أّن الوصّیة و ]١٨٠: البقرة[چ                   

 

ة يف قول اهللا تعاىلرجأنّ األمر بالوصي ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :ح القرطيب

 :؛ حيث قالواالستحباب وليس على سبيل الوجوب بِدهو للن چې

 ووجـوب،  فرض ثبوت ال ،وحتصنيٍ نظرٍ ثبوت ثابتاً يعين چ   چ  :تعاىل قوله « 
 علـى  لكـان  فرضاً كان لو النه ،ندباً كونه على يدل وهذا چ    چ :قوله بدليل
 إال الزم غري أنه على دل ،تقصرياً خياف أي يتقي، من اهللا خص فلما املسلمني، مجيع
 عنه سكت إنْ نهأل به، ةيوالوص هبِتكَبِ املبادرة فرضاً فيلزمه مات، إن تلفه يتوقع فيما
    .)١(»منه وتقصرياً له تضييعاً كان

 
 :الدراسة والترجيح

 
كون هذه اآلية تدلّ على وجوب الوصية أو على استحباا؛ علـى  اختلف العلماء يف 

 : قولني
 ، )٣(اجلصـاص ، واختاره )٢(احلسن، وقتادة، وبه قال ةالوصية واجب أنّ :القول األول

 
 
 

 ،)٥(مبـن اليـرث مـن الوالـدين واألقـربني     وهو عندهم خمصوص  ،)٤(والطربي
                                                

 ).٣/١٠٩:(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ).١/٢٣٢:(والنكت والعيون، )٢/١١٥:(جامع البيان: يف نسبة هذين القولني :انظر )٢(
 ).١/١٦٤:(أحكام القرآن للجصاص: انظر )٣(
 ).٢/١١٦:(جامع البيان: انظر )٤(
 .)٤٢٢/ ٥:(، وفتح الباري)١/٢٣٢:(،  والنكت والعيون)٢/١١٦:(جامع البيان للطربي :انظر )٥(



 

 ٤٤٨

وصية فأوجبت ال ت طائفةٌوقد شذّ ((: نعته ابن عبد الرب بالشذوذ فقال القول وهذا 
املعروف واجب كمـا  ، واحتجوا بظاهر القرآن وقالوا ال يعدون خالفا على اجلمهور

   .)١( ))على الناس كلهم أن يكونوا متقني ، قالوا وواجبجيب ترك املنكر
 : أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية واستدلّ

ٹ       چ :معناه فُرِض عليكم،  فهـو كقولـه   چٷ  ۋچ  قوله تعاىل يف هذه اآلية أنّ -١

يعين  ]١٠٣: النساء[ چٹ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  چ  :، وقوله]١٨٣: البقرة[ چٹ  ٹ  
 .)٢(تاًقّفرضا مؤ

ب عليكم واعترض القرطيب على هذا االستدالل بإمكان محل اآلية على اإلرادة أي كت
  .)٣(ةمت الوصيدإذا أر

: رضي اهللا عنهما– من حديث ابن عمرالصحيح يف ويشهد ملا ذهب إليه القرطيب ما 
))ما حئٍامرِ ق مسيت ليلتني إال ووصـيته كتوبـة   له شيء يريد أن يوصي فيه يب مٍل

 .))له شيء يريد أن يوصي فيه :((الشاهد منه قولهف ؛)٤())عنده
 شطط فيه وال تقصري املعروف معناه العدل الذي ال: قالوا  چ    چ  :قوله تعاىل -٢

خالف يف وجوب هذا  وال؛ ]٢٣٣: البقـرة [چ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ : كقوله تعاىل
فذكر املعروف فيما أوجب اهللا تعاىل من الوصية ال ينفي وجوا بل  ،الرزق والكسوة

ضـد   ومعـروف أيضـاً أن   ،غري منكر يؤكد وجوا إذ كان مجيع أوامر اهللا معروفاً
املعروف هو املنكر، وأنّ ما ليس معروفاً فهو منكر، واملنكر مذموم مزجور عنه؛ فـإذن  

 . )٥(املعروف واجب
 .)٦(تأكيد للوجوب؛ إذ على التقوى وحتصيلها وجوباً چ        چ :أنّ قوله -٣

                                                
 .)٥٠٤/ ٥:(التمهيد البن عبد الرب )١(
  .  )١١٥/ ٢:(، وجامع البيان)١٦٤/ ١:(أحكام القرآن للجصاص :انظر) ٢(
 ).٣/١٠٩:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
ووصيته مكتوبة :((rقول النيب  : الوصايا، باب :كتاب: أخرجه البخاري يف صحيحه )٤(

  .)٣/٢٦٥)):(عنده
 ).١٦٤/ ١:(أحكام القرآن للجصاص :انظر)  ٥(
  ).١١٥/ ٢:(جامع البيان للطربي :انظر) ٦(



 

 ٤٤٩

كيد إلجياا؛ ألنّ على الناس ففيه تأ چ        چ: وأما قوله « :قال أبو بكر اجلصاص
وال خالف بني املسلمني أنّ تقوى اهللا فرض فلما جعل تنفيذ هذه ... أن يكونوا متقني

 .)١(»الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إجياا
 –ما حق  امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني ((: حديث ابن عمر السابق -٤

إنّ هذا التأكيد يدل على وجوب : فقالوا ))وبة عندهأو ثالث ليال إال ووصيته مكت
 .)٢(الوصية

وهذا القول عزاه ابن عبد الرب للجميع؛ بل حكى  ،أنّ األمر بالوصية للندب :القول الثاين
عند شرحه حلديث ابن عمـر يف   -عليه اإلمجاع وصف القول بالوجوب بالشذوذ فقال 

التأكيد يف ذلك ، وهذا على الندب ال ففي هذا احلديث احلض على الوصية و«: -الوصية
على اإلجياب عند اجلميع ، ال خيتلفون يف ذلك، وقد أمجع العلماء على أنّ الوصية غـري  
واجبة على أحد إال أن يكون عليه دين أو تكون عنده أمانة أو وديعة فيوصي بذلك ويف 

فـة فأوجبـت   إمجاعهم على هذا بيان ملعىن الكتاب والسنة يف الوصية، وقد شذت طائ
 .)٣(»الوصية ال يعدون خالفا على اجلمهور

 .)٤(»مذهبنا ومذهب اجلماهري أا مندوبة ال واجبة« :وقال النووي
 : واستدلّ أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية

؛ ]٢٣٦: البقرة[ چۆ  ۈ  ۈچ  :هذا كقوله: قالوا چ           چ  :قوله تعاىل -١
چ  :؛ فقوله)٥(سان واملتقون وغريهم يف الواجب سواءاملعروف هو التطوع باإلح: قالوا

دال علي عدم الوجوب؛ ألنه لو كان فرضا لكان على مجيع  چ            
   .)٦(املسلمني

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد  ((:rما روي يف حديث ابن عمر املتقدم من قوله  -٢
ذلك بإرادة  rفتعليقه : الوا؛ ق))أن يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده

                                                
   ).١٦٤/ ١:(أحكام القرآن للجصاص) ١(
   ).٤٢٢/ ٥:(، فتح الباري للحافظ ابن حجر)١٦٤/ ١:(انظر أحكام القرآن للجصاص) ٢(
 ).٥٠٣/ ٥:(التمهيد البن عبد الرب )٣(
  .)١١/٧٤:(شرح صحيح مسلم للنووي )٤(
  .)٥٠٥/ ٥:(التمهيد البن عبد الرب) ٥(
  .)٣/١٠٩( :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )٦(



 

 ٤٥٠

املوصي دليل على عدم الوجوب، ولو كانت واجبة مل جيعلها إىل إرادة املوصي، ولكان 
 .)١(ذلك الزما على كل حال

٣- نم رِجأنّ امليت إذا مل يوص كان ماله لورثته باإلمجاع؛ فلو كانت الوصية واجبة ُألخ
 .)٢(ماله سهم ينوب عن الوصية

؛ فإن كان على اإلنسان حق للغري التفصيل يف املسألةهو  -واهللا أعلم- رجحوالذي يت
فعند ذلك يقال بوجوب الوصية؛ لورود احلديث الصحيح يف ذلك كما تقدم عن ابن 

 .  )٣(»إذا ثبت احلديث وكان يف معىن أحد األقوال فهو مرجح له على ماخالفه«عمر، و 
فيما لو كان عليه  -الوصية قد تكون واجبة ...«: –رمحه اهللا-قال احلافظ ابن حجر 

وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة األجر ،  –حق للغري أوله حق عند الغري 
ومكروهة يف عكسه ، ومباحة فيمن استوى األمران فيه ، وحمرمة فيما إذا كان فيها 

 . )٤(»)اإلضرار يف الوصية من الكبائر(: إضرار كما ثبت عن ابن عباس
وهذا القول الذي ترجح هو خالف قول القرطيب باحلكم بأنّ الوصية مندوبة على 

 . واهللا أعلم. اإلطالق
*    *    *

                                                
    .ملرجع السابقا )١(
  . )٥/٤٢٢:(تح الباري للحافظ ابن حجرف :انظر) ٢(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند املفسرين )٣(
، وقال )٦/٣٢٠:(، وما ذكره عن ابن عباس أخرجه النسائي يف السنن)٤٢٣/ ٥:(فتح الباري البن حجر) ٤(

   .)٥/٤٢٣:(بن حجرفتح الباري ال): رجاله ثقات( :وقال احلافظ



 

 ٤٥١

 
چ ڄ  ڃ    ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :معن   ى قول   ھ تع   الى:مس  ألة  

  :؟]١٨٤: البقرة[
 

كْم القضاء واجِبا ؛ فيكون ح)فأفطر:(رجح القرطيب أنّ يف هذه اجلملة حمذوفًا؛ تقديره
   ـدعقـه ينفَرِ أو املرض؛ فإنن صام يف السا من رمضان، وأما مامن أفطر أيم يف حق

 :صيامه وال قضاء عليه؛ حيث قال
» استذه لَّد اآلية القضاء وعليه السفر يف ينعقد ال الصوم إنّ: قال نم اهللا فإنّ ا،أبد 

 فعليه أي  ]١٨٤: البقرة[چ ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃچ  :يقول تعاىل
عوال ،ةٌد ذْحإضمار وال الكالم يف ف. 

 يكـن  مل ما: قال ،)١())رالسف يف الصيام رالبِ نم ليس((: والسالم الصالة عليه وبقوله
البِ نمفهو ر السفر يف جيوز ال رمضان صوم أنّ على ذلك فيدلُّ مث،اإل نم. 

 .تقدم كما ،]فأفطر[ حمذوف فيه: يقولون واجلمهور
 بيع فلم ،رمضان يف r اهللا رسول مع سافرنا: (قال ؛سأن حلديث الصحيح، وهو

 .)٣(»...)٢()الصائم على رطفْاملُ وال ،رِطفْاملُ على الصائم
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :اختلف املفسرون عند تفسري هذه اجلُملة، وانقسموا يف ذلك إىل فريقني

                                                
ليس من الرب الصوم يف :((rقول النيب : الصوم، باب: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )١(

جوازالصوم والفطر يف شهر رمضان : الصيام، باب:  صحيحه، كتاب، ومسلم يف)٣/٣٢٢)):(السفر
 .t، عن جابر بن عبداهللا )٣/١٤٢:(للمسافر يف غري معصية

بعضهم بعضا يف  rمل يعب أصحاب النيب : الصوم، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ٢(
 عشرة لست r اهللا سولر مع غزونا: (قال اخلدري سعيد أيب عن مسلم وأخرجه، )٣/٣١٤:(الصوم
، )الصائم على رطفْاملُ وال ،رِطفْاملُ على الصائم بعي فلم أفطر، من ومنا صام من فمنا رمضان من مضت
 .)٣/١٤٢:(جوازالصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية: الصيام، باب:كتاب

 ).١٤٣-٣/١٤٢:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٣(



 

 ٤٥٢

اهرها وال تقدير فيهـا؛  رأَوا أنّ هذه اآلية محكَمةٌ تجرى على ظ: الفريق األول -١
زم الظـاهري،  ن هؤالء ابن ح، وم)١(فيكون اإلفطار يف السفر عزمةٌ وليس بترخيص

، وال خمصوصةٌ، وهذه آية محكَمةٌ بإمجاع من أَهلِ اإلسالم؛ ال منسوخةٌ « :حيث قال
على الإ الشهر صوم ضرِيفْ مل تعاىل هللا أنّ فصح نم هِشدفَ وال ،هرعلى املـريض   ض

: وال جيوز لمن قال، وهذا نص جلي ال حيلة فيه، واملسافر إالَّ أياما أُخر غري رمضان
   چ:قال اهللا تعاىل، ؛ ألنها دعوى موضوعة بال برهان)إنْ أفطرا فيه: (إنما معىن ذلك

  .)٢(»]١١١:البقرة [چ             
وأبـو  ، مروِي عن بعض السلف منهم عمـر  -رمحه اهللا-وما ذهب إليه ابن حزم  

وحكي عـن  ، yومجاعة من الصحابة ، وعبدالرمحن بن عوف، وابن عباس، هريرة
 .-رمحهما اهللا-وإبراهيم النخعي ، الزهري

أنّ رسـول اهللا  ( tما ذهب إليه حبديث ابن عباس  -رمحه اهللا-وقد أيد ابن حزم 
r الكَ فصام حىت بلغ، خرج عام الفتح يف رمضانوكان صـحابة  ، مث أفطر، )٣(يدد

 .)٤()يتبعون األحدث فاألحدث من أَمرِه rرسول اهللا 
يدلُّ على ) يتبعون األحدث فاألحدث من أمرِه rوكان صحابة رسول اهللا :( فقوله

 .نسخ الصوم يف السفر
كمـا هـو ظـاهر    ، tنها مل تثبت أنها من قول ابن عباس وحقيقة هذه اجلُملة أ

ال أدري من قـول  : ( -وهو أحد رواة احلديث  -السياق؛ بل قال سفيان بن عيينة 
 .)٥()من هو؟

، وال على من أفطـر ، ال تعب على من يصوم «:أنه قال tوقد ثبت عن ابن عباس 
 .)١(»يف السفر وأفطر rقد صام رسول اهللا 

                                                
 ).٣/١١٦:(يانجامع الب: انظر)  ١(
  ).٦/٢٥٣:(احمللى: انظر) ٢(
)٣( يدجارية بينها وبني املدينة سبع مراحل، و: الْكَد عنيفرعي مومِ الْيضِ« بِاسمالْح« ضأَر نيفَانَ بسصٍ علَيخو 

  ).٤/٤٤٢:(ومعجم البلدان، )٧/٢٣٠:(شرح النووي على مسلم: انظر. مكَّةَ من كَيالً ٩٠ علَى
جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر : الصيام، باب: أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب)  ٤(

 ).٢/٧٨٤:(معصية يف غري
 .املرجع السابق: انظر)  ٥(



 

 ٤٥٣

لـيس مـن البِـر الصـوم يف     : (( rستدلّ أصحاب هذا القول؛ بقول النيب كما ا
أولئـك  ، أولئـك العصـاة  :(( وبقوله يف حق بعض الصائمني يف السفر، )٢())السفر
 .)٣())العصاة

يف قَضيتي عنيٍ ال ميكن تعميمهما إال فيما كان نظريا  rوهذان احلديثان قاهلما النيب 
فالفطر أو أُغمي عليه من أجله ، وتضرر به، الصوم أنْ شق عليه حلاليهما، فمن بلغ به

نيعتيف حقِّه م ،مرحأو م ٤(وصومه مكروه(. 
 إباحـة  وعليه فإنّ ،)فأفطر(إنّ يف هذه اجلُملة حمذوفًا تقديره : الفريق الثاين؛ قالوا -٢

 صـام  نفم ؛الصوم والفرض لعباده، صهارخ تعاىل، اهللا نم ةٌصخر السفر يف اإلفطار
  .)٥(، وعليه القضاءأفطر له اهللا فربخصة أفطر نوم ،، وال قضاء عليهأدى فرضه
، وابـن  )٦(قول اجلمهور، ورجحـه الطـربي  وهو  ،هو الذي يترجح القول وهذا

 .، وغريهم)٨(، وابن كثري)٧(العريب
منها احلديث الذي ذكـره القـرطيب،   كثرية من السنة؛  وقد استدلّ هلذا القول بأدلّة

 يف r اهللا رسول مع خرجنا :(قال t الدرداء أيب عن الصحيحني يف ثبتومنها ما 
 احلـر  شدة نم رأسه على يده ليضع ناأحد كان إنْ حىت شديد، حر يف رمضان شهر
 .)٩()رواحة بن اهللا وعبد r اهللا رسولُ إال صائم فينا وما

                                                                                              
جوازالصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري :الصيام، باب:مسلم يف صحيحه، كتاب أخرجه ) ١(

 .)٣/١٥٠:(معصية
)٢  (م خترجيه ص تقد)٤١١(. 
جوازالصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري :الصيام، باب:مسلم يف صحيحه، كتابأخرجه )  ٣(

 .t، عن جابر بن عبداهللا )٣/١٤٢:(معصية
 . مع عون املعبود)٧/٤٩(حاشية ابن القيم على سنن أيب داود : انظر)  ٤(
 ).٣/١١٧:(جامع البيان: انظر)  ٥(
 .رجع السابقامل: انظر)  ٦(
 ).١/٣٧٨:(أحكام القرآن، البن العريب: انظر)  ٧(
 ).٢/٤٩٣:(العظيم تفسري القرآن: انظر)  ٨(
، وبنحوه )٣/١٣٧:(التخيري يف الصوم والفطر يف السفر:الصيام، باب:أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب)  ٩(

 ).٣/١٨٧:(رإذا صام أياما من رمضان مث ساف:الصوم، باب:البخاري يف صحيحه، كتاب



 

 ٤٥٤

 القول وهذا «:-، وذاكرا لبعض وجوه هذا الترجيحا هذا القولحجرم-قال الطربي 
 وهـو - رمضـان  شهر صام لو مريضا أنّ ىعل اجلميع إلمجاع بالصواب، أوىل عندنا

ماإلفطار له نم لمرضأنّ -ه برأ إذا عليه قضاء وال عنه، جمزئ ذلك هصوم مرضه نم 
بعدة أُ أيامٍ نما فكان ر،خأنّ كبذل معلوم املسافر مكْح كْحمعليـه  قضاَء ال أنْ يف ه 
ـ  ةعد قضاء نم به وأمر اإلفطار نم للمسافر جعل الذي ألنّ ؛سفره يف صامه إنْ نم 
جعل الذي مثلُ أخر، امٍأي للمريض ذلك نم به وأمر القضاء نم. 
 قول وذلك. ابغريه ذلك صحة على شاهد استشهاد عن مغنية كفايةٌ اآلية داللة يف مث
ـ  أعظم رعس وال ،]١٨٥: البقرة[چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋچ  :ذكره تعاىل اهللا أنْ نم 
 عليه احلالني أثقل يف هضرفَ أداَء فتكلّ وقد ر،خأُ امٍأي نم ةًدع سفره يف صامه نم يلزم
 . )١(»!اهوأد قضاه حىت

فـأفطر  : ن لطيف الفصاحة؛ ألنّ تقريرههذا القول م: قال علماؤنا «:وقال ابن العريب
                     ې  ې چ  :كمـا قـال تعـاىل    ، فعدةٌ من أيـامٍ أُخـر  

 .فَحلَق ففديةٌ: تقديره ]١٩٦:البقرة[چ 
وهذا ال يقول به إال ، صامه أو أفطره، إنْ سافر يف رمضان قضاه: وقد عزِي إىل قوم

 .)٢(»)فأفطر(وقوة الفصاحة تقتضي ، لقولفإنّ جزالة ا، ضعفاء األعجام
ا ما ورد عمأمن املسـافر يف  وقوهلم بعدم ص ن السلف،ن تقدم ذكرهم محة الصوم م

هذا خالف ما عليه مجاعة العلماء وأئمـةُ   «أنّ : سفره فريد عليه ما قاله ابن عبدالرب
وقد ثبت ، -ثَبت ما ذكرناه عنهم هذا إنْ-الفقه، وال حجة يف أَحد مع السنة الثابتة 

على من وال ، وأنه مل يعب على من أفطر، من وجوه أنه صام يف السفر rعن النيب 
 .)٣(»ولزم التسليم له، صام؛ فثبتت حجته

 -يف عدة أحاديـث - yوعن الصحابة  rويترجح هذا القول مبا ثبت عن النيب  
إذا ثبت احلديث وكـان يف   « قواعد الترجيح أنه أنهم صاموا يف السفر؛ وقد تقرر يف

 .)٤(»خالفه معىن أحد األقوال فهو مرجح له على ما
                                                

 ).٣/١١٧:(جامع البيان)  ١(
 ).١/٣٧٨:(البن العريب، أحكام القرآن: انظر  )٢(
 ).٧/٣٤٩:(فتح الرب يف الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالرب  )٣(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند املفسرين )٤(



 

 ٤٥٥

 
*    *    * 



 

 ٤٥٦

 

 :ُنِسَخ التخییر بین الصیام واإلطعام الوارد ف ي قول ھ تع الى    ھل :مسألة
  :أم لم ُینسخ؟  ]١٨٤: البقرة[چ ...ڇ  ڍ      ڍ  ڌڌڎڎڈڈ ژ  ژ  ڑ   ڑچ
 

 أنّ حكم التخيري بني الصيام واإلطعام الوارد يف هذه اآلية ليس مبنسوخ؛ رجح القرطيب
 :حيث قال

  .»...منسوخة هي: فقيل ،باآلية املراد يف العلماء واختلف «
: أي[ رمضـانُ  لَزنr : حممد أصحاب حدثنا :قال ،)١(ليلى أيب ابنمث نقل حديث 
 طيقهي نمم الصوم ترك اينكسم يومٍ لّكُ أطعم نم فكان ،عليهم قفش، ]األمر بصيامه

٢(]١٨٤: البقرة[چ کک  ک   گچفنسختها ذلك يف هلم صورخ(... 
 هـا وأن ،مبنسوخة ليست اآلية أنّ عباس ابن عن الصحاح باألسانيد ثبت فقد: قلت

مكَحيف ةٌم حق مذُ ن٣(»رك(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :ية؛ على قولنياختلف يف القول بنسخ هذه اآل
 عن ابن عباس، هذا روي على أنها منسوخة، و فأكثر املفسرين

 ،عكرمة، واحلسن، والشعيب، وعطاءوابن عمر، ومعاذ بن جبل، و
، )٢(، وابن العريب)١(، والزخمشري)٦(اجلصاصو، )٥(قول الطربيهو ، و)٤(والزهري 

                                                
بن اجلالح األنصاري األوسي،  أُحيحةيسار بن بالل بن بليل بن  ،الرمحن بن أيب ليلىأبو عيسى عبدهو   )١(

أدركت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهللا " :روي عنه أنه قال ،تابعي جليل، ثقة إمام
r"، وأراده احلَويذاكر احملدثني ،وكان يكرم القراء ويلزمهم ،تويف يف وقعة  ،اج على القضاء فأىبج

 ).٣٤٩(ص :، وتقريب التهذيب)٦/١٠٩(:انظر الطبقات الكربى البن سعد. هـ٨٣اجلماجم سنه 
 .)٣/١٦٨:(]١٨٤: البقرة[چڇ  ڍ ڍ ڌڌ  ڎڎچ:الصوم، باب: البخاري يف صحيحه، كتاب أخرجه)  ٢(
 ).١٤٧-٣/١٤٥:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٣(
 ).١/٣٠٧:(، وتفسري ابن أيب حامت)٣/١٦١:(جامع البيان :انظر )٤(
 ).٣/١٧٨:(جامع البيان :انظر)  ٥(
 ).١/٢١٩(:أحكام القرآن: رانظ)  ٦(



 

 ٤٥٧

، )٧(، وابن عاشور)٦(ري، وابن كث)٥(، وأبو حيان)٤(، وابن تيمية)٣(وابن اجلوزي
 :)٩(وقد استدلّ هلذا القول مبا يلي .)٨(والشنقيطي

مثّ   ]١٨٤: البقرة[چ ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  :أنّ يف اآلية اليت قبلها يقول سبحانه -١
، اآليتني يوهم التعارض وظاهر ]١٨٥: البقرة[چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :قال يف هذه اآلية

فطار للقادر على الصيام مع الفدية، ويف الثانية ففي األوىل دليل على جواز اإل
أوجب اهللا الصيام على كل قادرٍ شهد الشهر؛ فدلّ ذلك على أنّ احلُكْم األول 

 .منسوخ
ا ملّ(:قال )١٠(التصريح بنسخ اآلية؛ فقد صح من حديث سلَمة بن األكوع -٢

ن من شاء منا صام، ،كا]١٨٤: البقرة[چ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ :نزلت هذه اآلية
 .)١١()ومن شاء أنْ يفتدي فعل، حىت نسختها اآلية اليت بعدها

 
ڇڍ ڍ  ڌ  چ :تعاىل روي عن ابن عباس وعكرمة، وقتادة، والربيع بن أنس أنَّ قولهكما 

ا هلما صخرللشيخ الكبري والعجوز اللذين يطيقان الصوم، كان م حكما خاصا چڌ  ڎ
 ،چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :ذلك بقوله خِسطعام مسكني ويفطرا، مث نيفديا صومهما بإ أنْ

                                                                                              
 ).١/٣٣٥:(الكشاف :انظر)  ١(
 ).١/١١٣:(أحكام القرآن :انظر)  ٢(
 ).١٤٩:(ناسخ القرآن ومنسوخه: انظر)  ٣(
 ).٣١/٢٥٠:(جمموع الفتاوى :انظر)  ٤(
 ).  ٢/٤٣:(البحر احمليط :انظر)  ٥(
 ).  ١/٥٠٤:(تفسري القرآن العظيم :انظر)  ٦(
 ).  ٢/١٦٧:(تنويرالتحرير وال :انظر)  ٧(
 ).٢٦٣:(إيهام االضطراب دفع: انظر)  ٨(
 ).  ١/٢١٩(:، وأحكام القرآن للجصاص)٣/١٧٤(:، وجامع البيان)١/٤٩٤:(الناسخ واملنسوخ: انظر)  ٩(
عوا حتت الشجرة، كان شجاعاً سلمة بن عمرو بن سنان األكوع األسلمي، صحايب، من الذين بايهو   )١٠(

ومعرفة  ،)٢/١٩٨:(االستيعاب: انظر). هـ٧٤(:تويف باملدينة املنورة سنة ًءا،اعد بطالً راميا
 ).٢/٤٢٣:(، وأسد الغابة)٣/١٣٣٩(:الصحابة

مسلم يف و ،)٤/١٧٧:(چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ :قوله :التفسري، باب :أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )١١(
ۀ  ہ  ہ  ہ   چ :بقوله چڌ   ڌ  ڎڇ  ڍ      ڍ  چ :بيان نسخ قوله تعاىل :الصيام، باب :كتاب ،صحيحه

 ).٣/٦٣:(چہ



 

 ٤٥٨

ن الصوم مثل الذي لزم الشباب إالَّ أن يعجزا عن الصوم، فيكون ذلك فلزمهما م
 .)١(احلكم الذي كان هلما قبل النسخ ثابتاً هلما حينئذ حباله

 .رطيبإنّ هذه اآلية ثابتة احلُكم، وليست مبنسوخة؛ كما رجح ذلك الق :يلوق
ي، وسعيد بن املسيب، والسد -أيضا–واستدلّ لذلك مبا روي عن ابن عباس 

وعلى الذين يطيقونه يف حال شبام وحداثتهم ويف حال صحتهم : املعىن والشافعي أنّ
وقوم، إذا مرِهِتِر عن الصوم فديةٌضوا وكربوا فعجزوا مبن الك مسكني، ال أنَّ  طعام

ِّخ٢(، وهم على الصوم قادرين إذا افتدواهلم يف اإلفطار صالقوم كان ر(. 
روي عن علي بن أيب طالب، وابن عباس، كما استدلّ أصحاب هذا القول مبا 

نسخ، لت مل تنزِوعائشة، وعكرمة، وجماهد، وسعيد بن جبري أنَّ اآلية ثابتة احلكم منذ أُ
ا منسوخة: ن قالوأنكروا قول م٣(إ(. 
قول بأنّ اآلية منسوخة؛ للتصريح بنسخها كما يف حديث سلمة هو ال والذي يترجح
إذا ثبت احلديث وكان يف  «، وهو حديثٌ صحيح كما تقدم؛ وtابن األكوع 

  .)٤(»خالفه معىن أحد األقوال فهو مرجح له على ما
وهو يف كتب احلديث  -وقد ثبت باتفاق أهل العلم «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

اهللا ملا أوجب رمضان كان املقيم  أنّ -ها، وكتب التفسري والفقه وغري الصحاح
مخياا بني الصوم ورم كُلَّ يومٍ مسكينطعم الصوم بعد ذلك  ، مث إنّ...بني أنْ ياهللا حت

 .  )٥(»وأسقط التخيري
 فحاصل األمر أنّ «:ساق اختالف السلف يف اآلية وقال احلافظ ابن كثري بعد أنْ

ۀ  ہ  ہ  ہ   چ  :املقيم بإجياب الصيام عليه بقولهيف حق الصحيح  تالنسخ ثاب

 .  )٦(»...چہ

                                                
 ).١/٣٠٧:(،وتفسري ابن أيب حامت)٣/١٦٧:(جامع البيان :انظر ) ١(
، )٣/١٦٩(:، وجامع البيان)١/١٢٥:(للشافعي ، وأحكام القرآن)١/٧٠:(تفسري عبد الرزاق :انظر )٢(

 ).١/٣٠٨:(وتفسري ابن أيب حامت
  ).٣/١٧٢:(جامع البيان: انظر )  ٣(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند املفسرين )٤(
 ) . ٣١/٢٥٠(:اوىجمموع الفت )  ٥(
 ) . ١/٥٠٤: (تفسري القرآن العظيم  )  ٦(



 

 ٤٥٩

 

*    *    * 



 

 ٤٦٠

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :م  ا معن  ى ن  زول الق  رآن ف  ي قول  ھ تع  الى   :مس  ألة 
 :؟]١٨٥: البقرة[چ...ڱ

 

 من لنزأُ :(عن نزول القرآن الكرمي -رحمه اهللا-رجح القرطيب عدم صحة قولِ مقاتل 
 اللـوح  مـن  ةرفَالس إىل نزل مث الدنيا، مساء إىل درالق ليلة يف عام كل احملفوظ اللوح

ذلك خيالف  ر أنّكَ، وذَ)١()سنة عشرين يف جربيل به ونزل شهرا، عشرين يف احملفوظ
 :؛ فقالةًدحوا ةًلَمج لَنزِأُ القرآن أنّ :اإلمجاع نم لَقن ما
 يـبني  وهو رمضان، شهر يف لَزن رآنالقُ أنّ يف نص چڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :تعاىل قوله «

 ...]٣ – ١: الدخان[چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻپ  پ  پ  پ        ڀچ :U قوله
 احملفـوظ  اللوح نم لَزِنأُ:(قال چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :تعاىل قوله يف مقاتل وقال

 عشرين يف احملفوظ اللوح نم ةرالسفَ إىل لَزن مث الدنيا، مساء إىل القدر ليلة يف عامٍ لَّكُ
سنة عشرين يف جربيل به ونزل ا،شهر(. 
ـ أُ القـرآن  أنّ :اإلمجـاع  نم لَقن ما خالف هذا مقاتل وقول: قلت لَزِن جـ م  ةًلَ

 .)٢(»واحدة
 

 :الدراسة والترجيح
 

ةً أَنزلَ القُرآنَ الكرمي جملَ Uما رجحه القرطيب يف هذه املسألة هو الصواب؛ فإنّ اهللا 
واحدةً إىل بيت العزة يف السماء الدنيا يف ليلة القَدرِ من شهر رمضان، وكان كـذلك  

 :يف شهر رمضان، ومن األدلّة على هذا rابتداُء إنزاله إىل النيب 
پ  پ  پ        پچ :وقولـه .]١٨٥: البقـرة [ چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : قوله تعـاىل  -١

 .]١: القدر[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ  :،وقوله]٣: الدخان[چڀ
فهذه اآليات تدلّ مبجموعها على أنّ نزولَ القُرآن الكرمي كان يف ليلة وصفت بأنهـا  

 . )٣(مباركة، وأنها ليلة القدر، وأنها يف شهر رمضان
                                                

 ). ١/١٨٤:(حبر العلوم: أخرجه السمرقندي يف)  ١(
 ).٣/١٦١:(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
القـرآن  وتفسـري   ،)٤/٣٤(:، والتسـهيل لعلـوم التنزيـل   )١٥١-٢/١٥٠(:جـامع البيـان  : انظر  )٣(

 .)١/٣٦٨:(سلف وخمالفيهمالقرآن الكرمي ومنزلته بني ال: وانظر). ٤/١٣٧(:العظيم



 

 ٤٦١

وظاهر هذه اآليات أنَّ نزول القرآن كان مجلةً واحدةًً، وهذا نزولٌ غري النزول علـى  
 .هو منجم، وكان يف عدة سنواتالذي  rالنيب 

ـ  ليلة لِأو يف u إبراهيم فحص تلَزِنأُ(( :أنه قال rما روي عن النيب  -٢ نم 
ـ  تلَخ عشرة لثالث واإلجنيل ،رمضان نم نيضم لست التوراة لتنزِوأُ ،رمضان نم 
 .)١( ))رمضان نم تلَخ وعشرين ألربع الفرقان لنزِأُو ،رمضان
 .)٢(نزول املَلَك بالقرآن من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا -واهللا أعلم  -وهذا 

أَنزلَ اهللا القرآن إىل السماء  «:أنه قال -رضي اهللا عنهما-ما ورد عن ابن عباس  -٣
الدنيا يف ليلة القدر، فكان اهللا إذا أراد أنْ يوحي منه شيئًا أوحاه، أو أنْ يحدث منه يف 

 .)٣(»ئًا أحدثهاألرض شي
كثرية، يعضد بعضها بعضا، وهـي   -رضي اهللا عنهما–واآلثار يف هذا عن ابن عباس 

؛ ألنّ هذا مما ال جمـال  rوإن كانت موقوفة يف مجلتها فإنّ هلا حكم الرفع إىل النيب 
  كِّـدؤه يا أنن اإلسرائيليات، خصوصمتعلق بالقرآن فال يكون م للرأي فيه، وهو خرب

  .)٤(تلقول بالتفصيل والتحديد، فيحمل هذا على السماع، وأنّ هذا التنزيل ثابهذا ا
 وذا يتبين صحة مارجحه القرطيب، ويعترب قول مقاتل قوالً شـاذا، وقـد تقـرر أنّ   

 .)٥(»تفسري مجهور السلف مقدم على كل تفسري شاذ«
*    *    * 

                                                
وقـال األلبـاين يف السلسـلة    ). ٤/١٠٧(:رواه اإلمام أمحد يف املسند، من حديث واثلة بن األسـقع   )١(

 .» هذا إسناد حسن، رجاله ثقات «): ١٥٧٥(ح) ٤/١٠٤(:الصحيحة
 ).١/٢١٦(:قرآن العظيملتفسري ا: انظر  )٢(
 ،، واحلاكم يف مستدركه، كتاب التفسري، سورة القدر)٥٩(ص: رواه النسائي يف فضائل القرآن )٣(

 ".هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "، وقال)٢٨٧٧(ح
 ).١/١٦٨:(ومنزلته بني السلف وخمالفيهم القرآن الكرمي: انظر)  ٤(
 ).١/٣١٢:(قواعد الترجيح عند املفسرين  )٥(



 

 ٤٦٢

 

  :شتقٍّ؟ھل ھو اسم ُمشتقٌّ أم غیر ُم چڱچلفظ :مسألة 
 

 كتابل مٍلَع ماس( :كما قيل مشتق من القراءة، وليس   چڱچرجح القرطيب أنّ لفظ 
 :؛ حيث قال)واإلجنيل كالتوراة مشتق غري اهللا،

 املقروء، ىنـمبع وهو تعاىل، اهللا لكالم اسم: )القرآن( ]١٨٥:البقرة[ چڱچ :تعاىل قوله «
 يقرأ قرأ مصدر هو: قيل هذا وعلى ا،كتاب ىيسم واملكتوب ا،شراب يسمى كاملشروب

 : الشاعر قال   .ىعنمبِ ،اوقرآن قراءةً
ضبأَ واحشطَم عنوان السجبـه  ود 
 

طِّقَيالليلَ ع  ١(وقرآنـا  اتسـبيح( 
 .راءةًق :أي 

 شياطني البحر يف نّإ:((-رضي اهللا عنهما–و عمر بن اهللا عبد عن ،مسلم صحيح ويف
ـ  النـاس  على فتقرأ خترج أنْ كيوشu  سليمان أوثقها مسجونة أي ،)٢( ))اقرآن 

 قـراءة  أي، ]٧٨:اإلسـراء [چڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ  :الترتيل ويف .قراءة
 .الفجر

 كتسميتهم املصدر، باسم املفعول تسميتها يف العرب عادة على اقرآن املقروء ويسمى
 اشـتهر  مث ذكرنـا،  كمـا  ا،شـرب  وللمشروب ،اضرب وللمضروب ،اعلم للمعلوم

 وهـو ...اهللا، لكالم اامس القرآن فصار الشرعي، العرف به واقترن هذا يف االستعمال
مشتق قَ نمأْريءالش ت: جمعهت. 
 عـن  حيكـى  وهـذا  ،واإلجنيل وراةكالت قتشم غري اهللا، لكتاب مٍلَع اسم هو: وقيل

 .)٣(»...،اجلميع يف قاالشتقا والصحيح .الشافعي
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، والبيت يف قصيدة يعيب حسان فيها على من )٤١٠(ص:، وهو يف ديوانهtبن ثابت  البيت حلسان)  ١(

 .وتقواه tعثمان  عبادة، ويصفt من قتل عثمان 
 .)١/٣٦:(النهي عن الرواية عن الضعفاء:املقدمات، باب:صحيح مسلم، كتاب)  ٢(
 ).١٦٢-٣/١٦١:(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

 ٤٦٣

 :على قولني) القرآن(اختلف العلماء يف اشتقاق لفظ 
ل للشـافعي،  أنه علَم على كتاب اهللا تعاىل غري مشتق، ونِسب هذا القو: القول األول

معـاين  ؛ وذلك ألنّ األمساء اجلوامد ال)٢(وقد ضعف هذا القول، )١(واختاره السيوطي
هو قياس على التوراة واإلجنيل، والتوراة  -أيضا-، وهذا انتقاص من حق القرآن، مثّ هلا

 .)٣(واإلجنيل امسان هلما معان، وليستا جامدتني
: والقرآن يف األصـل مصـدر، حنـو    «:أنه مصدر مشتق، قال الراغب: القول الثاين

 :قولني ، مثّ اختلف يف اشتقاقه على)٤(».حانجران، ورفْكُ
 -، ويدلّ له قول ابن عباس )قرأ يقرأ قراءةً، وقرآنا(أنه مشتق من القراءة، مصدر  -١

: القيامـة [چ    چبينـاه،  : ، يقولچ    چ :يف قوله تعاىل  « -رضي اهللا عنهما 

 املفسـرين  فـإنّ  ،)القرآن( افأم «:، قال ابن جرير الطربي)٥(»اعمل به: قول، ي]١٨
ـ : عبـاس  ابن قول على تأويله يكون أنْ والواجب ،تأويله يف اختلفوا الـتالوة  نم 

 مـن  )اخلُسـران ( كقولـك  قـرأت،  :القائل قول نم رادصم يكون وأنْ والقراءة،
 )والفرقـان ( ،)كفرتك( نم )الكُفران( و ،)لك اهللا غفر( نم )الغفْران( و ،)خِسرت(
ق( نمنـاه  فإذا: هذا عباس ابن قول معىنو...)والباطل احلق بني اهللا فَربـالقراءة،  بي 

 معـىن  أنّ: عبـاس  ابـن  عن اخلرب هذا صرح فقد .... بالقراءة لك بيناه مبا فاعمل
 . )٦(»بيناه ما على قَرأت،: القائل قول نم مصدر هفإن القراءة، عنده )القرآن(

واستدلَّ له بقـول   ،)٧(اموعتلو وهو اجلمع، واملراد به امل) القُرء(أنه مصدر من  -٢
   .)٨(»وتأليفهحفْظه «:، يقول]١٧: القيامة[ چ        ی  چ :قتادة يف قوله تعاىل

                                                
 ).١/٦٣:(يف علوم القرآن اإلتقان: ظران)  ١(
 ).٣/١٦٢(، واجلامع ألحكام القرآن)١١/٧٨:(لسان العرب: انظر  )٢(
 ).٣٠-١/٢٧:(القرآن الكرمي ومرتلته بني السلف وخمالفيهم: انظر  )٣(
 ).٤٠٠(ص:املفردات يف غريب القرآن  )٤(
 .)٥/٣٩٠:(القيامةسورة تفسري : باب التفسري، :كتابيف صحيحه، أخرجه البخاري  )٥(
 ).٦٨-١/٦٧:(جامع البيان  )٦(
 ).٨٨٤(ص:مقاييس اللغة: انظر  )٧(
 ).١/٦٨:(ه الطربي يف تفسريهأخرج  )٨(



 

 ٤٦٤

ـ  مصـدرا،  يكون أنْ الواجب فإنّ قتادة، قولِ على اوأم «:قال ابن جرير قـول  نم 
 تأويـلَ  نأ قتادة فرأى ...ضبع إىل بعضه تموضم مجعته إذا الشيء، قرأت: القائل

 .)١(»التأليف: )القرآن(
 .مشتق من القراءة، وليس من القُرء) القرآن(يف هذه املسالة أنّ  والذي يترجح 

 وقـول  عباس ابن قولَ أعين- القولني ولكال «:ل الطربي؛ حيث قالورجح هذا القو
 بتأويـل  يهماقولَ أوىل أنّ غري ؛العرب كالم يف صحيح وجه حكينامها، يناللذَ -قتادة
 ابن قولُ ]١٨ – ١٧: القيامة[ چ                          ی  چ : تعاىل اهللا قول
 ومل إليه، أوحى ما باعبات ترتيله نم آية غري يف هنبي رمأَ - ثناؤه جلّ - اهللا ألنّ؛ عباس
   چ : قوله فكذلك ،له القرآنَ تأليفه وقت إىل أمره نم شيٍء باعات ترك يف له يرخص

 مـا  بـاع بات فيها اهللا هرمأَ اليت القرآن آي يف ما سائر نظري ]١٨: القيامة[چ       
 . )٢(»ترتيله يف إليه أوحى

 نمr  الرسول به بدئ ما لأو ألنّ «:ورجحه الطاهر ابن عاشور، وعلّل ذلك بقوله
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ  ٺ  چ  :تعاىل وقال ،اآلية،]١: العلق[ چچ  چ  چ  چ  :الوحي

 .)٣(»النعفُ ووزنه أصلية )آنرقُ( فهمزة ]١٠٦: اإلسراء[چٿ
القول اأم :هبأن وصف نم أو اجلمع،: مبعىن ءالقَر هأن مشتق أو القرائن، نم هأن مشتق 
قَ نمرنأو بالشيء، الشيء ت موضوع أي مرجتل هأن نم ا األمر لأولَمالكالم على ع 
 ،وجيـه  هوج له يظهر ال أولئك فكلّ ،) لا(  نم دجمر وال مهموز غري املرتل ملعجزا

 .)٤( اللغة وموارد االشتقاق قواعد عن دبع نم وال كلفة، نم هبعض توجيه خيلو وال
 

*    *    * 

                                                
 ).٦٨-١/٦٧:(جامع البيان  )١(
 .املرجع السابق)  ٢(
 ).١/٧٤:(، مقدمة التفسري، املقدمة الثامنة؛ يف اسم القرآن وآياتهالتحرير والتنوير)  ٣(
 ).٣٠-١/٢٧:(القرآن الكرمي ومرتلته بني السلف وخمالفيهم، و)١/١٤:(مناهل العرفان :انظر)  ٤(



 

 ٤٦٥

 

  :؟]١٨٥: البقرة[چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  :في قولھ تعالى چہ چمعنى :مسألة 
 

 دهِش نم: (أي  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :قوله تعاىل يب أنّ معىن شهود الشهر يفرجح القرط
الشهرِ لَأو وآخرلْفَ هيصدام ما م أنّ: (؛ وليس معناه)امقيم الشـهر  دخول حضر نم 

؛ حيـث  )أقام أو ذلك بعد سافر صيامه، لْمكْفلي هوأهل هبلد يف لهأو يف امقيم وكان
 :   قال

 وسـويد  ،عباس وابن ،طالب أيب بن علي فقال هذا، تأويل يف العلماء تلفاخ وقد «
 دخـول  حضـر  نم أي )دشهِ نم(: ...- الصحابة من أربعة - ؛وعائشة ،غفلة بنا

 ؛أقـام  أو ذلك بعد سافر صيامه، لْمكْفلي هوأهل هبلد يف لهأو يف امقيم وكان الشهر
السفر يف يفطر ماوإن سفر يف وهو ضانرم عليه دخل نم. 

 أدركه نوم ر،خأُ امٍأي نم ةٌدع وعليه أفطر امسافر رمضانُ أدركه نم: عندهم واملعىن
فلْ احاضريصهم. 
 أفطر، سافر فإنْ ؛امقيم دام ما مفليص هروآخ الشهرِ لَأو شهد نم: ةاألم مجهور وقال
 .)١(»ةالثابت األخبار لُّتد وعليه ،الصحيح هو وهذا
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  :، على قولني]١٨٥: البقرة[چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  :اختلف املفسرون يف معىن قوله تعاىل

ـ  نم :أي  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ على أنّ معىن  -كما ذكر القرطيب-فاجلمهور  هِشد لَأو 
 .؛ فإذا سافر فله الفطر وعليه القضاءامقيم دام ما مفليص هروآخ الشهرِ

  
 ،)٢(الطـربي  اختار هذا القول ، و)١(وسعيد بن املسيب الشعيب، واحلسن،وهو قول 

، وابـن  )٦(، وابـن العـريب  )٥(، والزخمشري)٤(والبغوي، )٣(ديوأبو اللّيث السمرقن

                                                
 ).٣/١٦٣:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(



 

 ٤٦٦

، وهذا هو الذي رجحـه  )١٠(، وابن عاشور)٩(، والشوكاين)٨(، وابن كثري)٧(اجلوزي
 . القرطيب؛ كما تقدم يف نص كالمه

الشهر  دهِن شم على أنّ ةهلذا القول باألحاديث الصحيحة الصرحية الدالَّ لّاستدقد و
رف ،مث سافر وهو مقيمفْطأنْ ي لَه. 

سـافر  ( :قـال  ؛ أنه-رضي اهللا عنهما-ما صح عن ابن عباس : ومن هذه األحاديث
نزل به، فـدعا   )١١(ن املدينة إىل مكة حىت إذا أتى عسفانيف رمضان مr رسول اهللا 

 .)١٢()فوضعه على يده لرياه الناس، مث شربه بإناٍء
لثمان عشرة مضت من  rنا مع النيب جرخ( :حديث أيب سعيد اخلدري قال: ومنها

على الصائم، وال الصـائم علـى    رطفْب املُعر، فلم يطفْا املُنا الصائم ومن، فمرمضان
 .)١٣()رطِفْاملُ

                                                                                              
، ومعـامل  )١/٢٤٠: (والنكت والعيون، )١/٣١٢:(، وتفسري ابن أيب حامت)٣/١٩٦:(جامع البيان: انظر)  ١(

 ).٢/٢٣٦: (املنثور ، والدر)١/٥٠٧:(، وتفسري القرآن العظيم)١/١٩٩(الترتيل
 ).٣/٢٠١:(جامع البيان :انظر)  ٢(
 ).١/١٨٥:(حبر العلوم: انظر)  ٣(
 ).١/١٩٩:(معامل الترتيل: انظر)  ٤(
 ).١/١١٤:(الكشاف :انظر  )٥(
 ).١/١١٩:(أحكام القرآن :انظر  )٦(
 ).١/١٨٧:(زاد املسري :انظر  )٧(
 ).١/٥٠٧:(تفسري القرآن العظيم :انظر  )٨(
 ).١/٢٣٢:(فتح القدير :انظر  )٩(
 ).  ٢/١٧٣:(التحرير والتنوير :انظر)  ١٠(
وتقع  اجلحفة ومكة، وهي معروفة ذا  االسم إىل اليوم،بضم أوله، وسكون ثانيه، موضع بني :عسفان)  ١١(

 ).٢/٩٤٠:(طالعمراصد اال: انظر .الْمدينة إلَى الطريق علَى شماالً مكَّةَ من كيالً ٨٠ على مسافة
، )٣/١٧٥:(ا صام أياما من رمضـان مث سـافر  باب إذ الصوم،:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ١٢(

شهر رمضـان للمسـافر يف غـري     جواز الصوم والفطر يف:الصيام، باب:ومسلم يف صحيحه، كتاب
 .)٣/١٣٣:(معصية

ضان للمسـافر يف  شهر رمأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف   )١٣(
 .)٣/٧١:(غري معصية



 

 ٤٦٧

فعليه صيامه إىل آخره، سـافر أو   ل الشهر وهو مقيمأو دهِن شفم: عىنامل نّإ :وقيل
، يعن علي بن أيب طالب، وابن عباس، وعائشـة، والسـد  هذا القول وروي  .أقام

 .)١(وغريهم
القول بداللة أَهذا أصحاب  لّوقد استدذلك يشـمل املقـيم   ، والشاهد بالصوم رِم

 .)٢(امةاإلق واملسافر بعد مشاهدة الشهر حال
ة على أنَّ من شـهد  لألحاديث الصحيحة الصرحية الدالّ وهذا قولٌ مردود؛ ملعارضته

ـ بعد أَ -، وكذلك فإنّ اهللا تعاىل قالالشهر وهو مقيم مث سافر فله أن يفطر رِمـن   هم
؛ ]١٨٥: البقرة[چھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ  :-شاهد الشهر بالصيام 

املريض واملس فخصافر جبواز الفطر لعدة من أيام أخر، ومل يقين شهده حال د ذلك مب
 .السفر دون اإلقامة
طر للمسافر الف جوازهذا القول ساقطًا؛ بل ونقلوا اإلمجاع على أنّ  وقد جعل العلماء

رخكي، أو مسافرسواًء استهلّ الشهر عليه وهو مقيم ةٌص٣(اإلمجاع على ذلك ، وح(. 
 .واهللا أعلم. الذي يترجحوهذا هو  .)٣(ذلك

        
*    *    *

                                                
 ).١/٢٤٠:(،والنكت والعيون)١/٢٢٨:(،وتفسري ابن أيب حامت)٣/١٩٢:(جامع البيان: انظر  )١(
 .)٢٦٣-٢٦٢/ ٦:(، واموع للنووي)١٤٧-١٤٦/ ٢:(جامع البيان: انظر) ٢(
، واموع )٤/٣٠٦:(غينوامل، )٢/١٤٢: (، وبدائع الصنائع)١/١١٩:(أحكام القرآن البن العريب: انظر)  ٣(

 ).٤/٢١٣:(، وفتح الباري)٣/١٦٣:(، واجلامع ألحكام القرآن)٦/٢٦٥:(واموع شرح املهذب



 

 ٤٦٨

 

ھ ل ھ و     ]١٨٥: البقـرة [  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋچ  :قول ھ تع الى   :مسألة 
  :عامٌّ أْم خاصٌّ؟

 
، يعم أُمور الدينِ كُلِّهـا، وال خيـتص   چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :تعاىل قوله رجح القرطيب أنّ

 :؛ حيث قالالسفر يف الصومب چۋچو السفر، يف الفطرب چۆچ
 ...چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :تعاىل قوله «

 .السفر يف الصوم چۋچ و السفر، يف الفطر چۆچ: اكوالضح جماهد قال
والوجمورِأُ مجيع يف اللفظ عموم ه ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چ :تعاىل قال كما ؛ينالد

ـ ي((:r وقال ،)١())رسي اهللا يندr:)) النيب عن وروي ،]٧٨: احلج[چ ۓ سوال وار 
تعس٣(»)٢())وار(. 
 

   :الدراسة والترجيح
   

يف مجيع  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋچ  :مارجحه القرطيب من القول بعموم قوله تعاىل
، وابـن  )٥(، والزخمشـري )٤(لدين هو قول أكثر املفسرين، وممن اختاره البغويأمور ا
 .)٢(، وابن عثيمني)١(، والسعدي)٨(ر، وابن عاشو)٧(، وابن كثري)٦(عطية

                                                
ي يف جممع اهليثم قالو ،)٣٧٢ رقم ،١٧/١٤٦(: يف األوسطوالطرباين ،)٥/٦٩(:يف املسند أمحد أخرجه)  ١(

 .»وغريه يالنسائ وضعفه ، داود وأبو حامت أبو وثقه ، هالل بن عاصم فيه «:)١/٦٢(:الزوائد
 ال كي والعلم باملوعظة يتخوهلم r النيب كان ما :العلم، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ٢(

األمر بالتيسري وترك : اجلهاد والسري، باب:كتاب ، ومسلم يف صحيحه،)١/٤٨:(ينفروا
 .t، عن أنس بن مالك )٥/١٤١:(التنفري

 ).١٦٦-٣/١٦٥:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٣(
 ).٢/١٣:(معامل الترتيل: انظر)  ٤(
 ).١/٤٧٧:(الكشاف: انظر)  ٥(
 ).٢/١٥٤:(احملرر الوجيز: انظر)  ٦(
 ).٢/٣٧٦:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٧(
 ).٣/٢٤٧:(التحرير والتنوير: انظر)  ٨(



 

 ٤٦٩

 .فيه الصوم رسوالع السفر، يف رطْالف هو رسالي نّإ :وقيل
  :)٣(كوالضحا وجماهد، عباس، وابن ي،عل عن هذا القول وروي

الرخصة للمريض  Uاآلية؛ فإنّ قبل هذه اجلُملة بين اهللا   سياقب اآلية أنّواستدلّ له ب
 . رمها يف رمضان؛ ملّا شق عليهما ذلكواملسافر؛ جبواز فط

 تفسـريهم  حملوي. )٥(وتبِعه ابن عادل ،)٤(ازي يف تفسريهورجح هذا القول اإلمام الر
 .)٦(العموم أفراد نم بفردِ التمثيل على

 :ما يلي ؛ القائل بالعموم، ويدلُّ لهيترجح هو القول األول والذي
القرآن الكرمي والسنة الصحيحة اليت دلّت على تيسـري   عموم األدلّة الشرعية من :أوالً

 : )٧(يف تشريعاته؛ ومن ذلك دين اإلسالم، وعدم إرادة التعسري
 .]٧٨: احلج[چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ:Yقول اهللا  -
 .)٨())اسريم امعلِّ، ولكن بعثين مانتعتوال م اتنعاهللا مل يبعثين م إنّ ((:r النيب قول -
 
 .)٩())ميسرينإنما بعثتم  :((rقوله  -
 .)١٠())تنفِّروا وال وسكِّنوا وا،رسعت وال وا،ريسr: )) وقوله -

                                                                                              
 ).١/٣٥٥:(تيسري الكرمي الرمحن: انظر)  ١(
 ).٢/٣٣٥:(القرآن الكرمي تفسري: انظر)  ٢(
 ).٢/٣٥٤:(البحر احمليط: انظر ) ٣(
، وترجيحه هذا القول جاء يف رده على بعض الشبه اليت أوردها املعتزلة )٢/٣٩٩:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(

، واإلرادة )شرعية(، و)كونية(يهم القولُ بتقسيم اإلرادة إىل استداللًا ذه اآلية؛ ويكفي يف الرد عل
 .  سم الثاين؛ كما سيأيتالواردة يف هذه اآلية من الق

 ).٢/٢٤٠:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر)  ٥(
 .املرجع السابق: انظر)  ٦(
 ).٢/٣٥٤:(، والبحر احمليط)٢/٣٧٦:(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٧(
أنّ ختيري امرأته اليكون طالقًا إال :الطالق، باب:كتاب جزٌء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه،)  ٨(

 .t، عن جابر بن عبداهللا )٤/١٨٧(:بالنية
يسروا وال :(rقول النيب :األدب، باب:جزٌء من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ٩(

 .tعن أيب هريرة ) ٥/١٩٤):(تعسروا
، )٥/١٩٤):(يسروا وال تعسروا:(rقول النيب :األدب، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  )١٠(

، عن أنس بن )٥/١٤١:(األمر بالتيسري وترك التنفري: اجلهاد والسري، باب:كتاب حيحه،ومسلم يف ص



 

 ٤٧٠

 :الـيمن  إىل بعثهمـا  حـني  -رضي اهللا عنهما– موسى وأيب ملعاذ قال r وقوله -
))وال رابش ترا،فِّن ويسوال ار تع١())راس(. 

ما يرجح القول بالعموم أنّ هذه اإلرادة إرادةٌ شرعيةٌ أحبهـا اهللا واختارهـا   وم :ثانيا
 . لعباده املؤمنني

 اهللا إىل أحبـهما  ذلـك  كان إال أيسرمها فاختار أمرين بني لٌجر ريخ ما: الشعيب قال
U)٢(. 

ـ الي وظاهر «:قال أبو حيان رس ـ والع ـ  األحـوال  مجيـع  يف العمـوم  رس  ةالدنيوي
  .)٣(»واألخروية

 لكـم  بحي: واملعىن ؛ةٌيشرع فاإلرادة ؛بحي أي چۇچ  و «:قال الشيخ ابن عثيمنيو
ـ  اليسر بنا أراد لو وتعاىل سبحانه اهللا ألنّ الكونية؛ اإلرادة وليست اليسر؛ مـا  اكون 
على األمور رتتعس أحأبداً؛ د ال وهلـذا  ة؛الشرعي هنا باإلرادة املراد يكون أنْ نفتعي 

جِتالشريعة هذه يف - هللا واحلمد - د عسار ٤(»اأبد(.  
الصوم يف السفَرِ فَحسب؛ لكان من يصـوم يف  : چۋ چ نّ املراد بـلو قيل إأنه  :ثالثًا

السفر قد أتى العسر الذي مل يرِده الشارع للعبد؛ فيكون بفعله هذا قد أتى محرمـا،  
لفطر ما دام مسافرا، ويترتب على هذا القول إلزامه بالقضاء إذا وكان الواجب عليه ا

صام حال السفر أو املرض، وهذا القول قد رده احملققون من أهل العلم؛ كما تقدم يف 
: البقـرة [چ ڄ  ڃ    ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :معىن قوله تعـاىل : مسألة

 .)٥(من هذا البحث، ]١٨٤

                                                                                              
. النفس على واهلدوء الطمأنينة إدخال واملراد التحريك ضد التسكني من ):سكِّنوا: (ومعىن. tمالك 
 ).٩/٣٦:(فتح الباري: انظر

من التنازع واالختالف يف مايكره :اجلهاد والسير، باب:أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)  ١(
األمر بالتيسري وترك : اجلهاد والسري، باب:، ومسلم يف صحيحه، كتاب)٣/٣٠٤:(احلرب
 .)٥/١٤١:(التنفري

 ).٢/١٤:(معامل الترتيل: ذكره البغوي يف)  ٢(
 ).٢/٣٥٤:(البحر احمليط)  ٣(
 ).٢/٣٣٥:(تفسري القرآن الكرمي)  ٤(
 ).٤١٢( ص: انظر)  ٥(



 

 ٤٧١

العموم يف    چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :؛ أنّ املراد بقوله تعاىلح القول األولرجيوذا يتضح ت
 .مجيع أمور الدين، وهذا القول هو ما رجحه القرطيب وغريه

ويدخلُ يف هذا العموم حكم جواز الفطر يف ار رمضان للمسافر واملريض؛ تيسـريا  
        .هللا أعلموا. )١(ورمحةً بعباده -تعاىل-من اهللا 

 
*    *    *

                                                
 ).٢/٣٥٤:(، والبحر احمليط)١/٤٧٧:(افالكش: انظر)  ١(



 

 ٤٧٢

 

: البقـرة [چ ...             چ : معن ى ال دعاء ف ي قول ھ تع الى     :مسألة 
  :؟]١٨٦

 
العبـادة ؛  :چ             چ :رجح القرطيب أنّ معىن الدعاء املذكور يف قوله تعاىل

 :حيث قال
 چ             چ :تعاىل قوله «
 .القبول مبعىن واإلجابة دة،العبا مبعىن فالدعاء عبدين، نم عبادة لُبقْأَ :أي 

 ؛العبادة هو الدعاء((: قال r النيب عنt  بشري بن النعمان عن داود أبو رواه ما دليله
ٿ   ٿ  ٿ  چ :تعاىل قوله هنوم ،عبادةً الدعاُء ىفسم )١())]٦٠: غافر[چ  ٺ  ٺ  ٺچ  :ربكم قال

 .)٢(»دعائي :أي ]٦٠:غافر[چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
 

 :حالدراسة والترجي
 

 :ؤولَ الدعاُء بأُمور؛ منها، وتاختلف املفسرون يف معىن الدعاء يف هذه اآلية
 .)٣( اهللا على والثناء التوحيد عن عبارة الدعاء يكون أنْ -١
 .)٤(الذنوب عن التوبة :الدعاء نم املراد يكون أنْ -٢
 

 .)٥(سؤال اهللا تعاىل : الدعاء نم املراد يكون أنْ -٣

                                                
الدعاء، :كتاب ابن ماجه يف سننه،و ،)١/٤٤١:(الدعاء:الصالة، باب:يف سننه، كتاب داود وأب أخرجه) ١(

سورة :، بابrتفسري القرآن عن رسول اهللا :كتاب يف سننه، والترمذي ،)٢/٢٥٢:(فضل الدعاء:باب
ن األلباين يف صحيح وضعيف سن وصححه ،»هذا حديثٌ حسن صحيح«:البقرة، وقال

  ).٣/٤٦٩:(الترمذي
 ).٣/١٧٨:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر احمليط)٢/٤٢٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٣(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر احمليط)٢/٤٢٠:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر)  ٤(
 .سابقنياملرجعني ال: انظر)  ٥(



 

 ٤٧٣

 .)١( تعاىل اهللا عبادة عن عبارة الدعاء ونيك أنْ -٤
 

 : يف تفسري معىن الدعاء قوالن واملُعترب
      ٺٺ  ڀٺٺچ :تعـاىل  قولـه  عليـه  يدلُّ ومما ؛العبادة :الدعاء نم راداملُ يكون أنْ: األول

 .)٢( العبادة هو ههنا الدعاء أنّ فظهر ،]٦٠:غافر[چڤ ٹ  ٹ  ٿٿٹٹ   ٿٿ
؛ كما هو ظاهر روايات سبب نزول هذه  دعاء املسألة: راد من الدعاءملُأنْ يكون ا: الثاين
 .)٣(اآلية

وقد استنبط بعض العلماء من ورود هذه اآلية بعد األمر بصيام رمضـان؛ أنّ املقصـود   
  .اإلجابة وجرم الصائم أنّو ،دعاء املسالةبالدعاء هنا 

 أنّ وإىل اإلجابـة،  مرجـو  الصائم أنّ إىل إمياٌء اآلية هذه ويف «:قال الطاهر ابن عاشور
ـ  يـومٍ  لِّكُ انتهاء عند اءـعالد ةـمشروعي وإىل ه،دعوات ةٌمرجو انـرمض هرـش نم 

  .)٤(»رمضان
 

ال ميتنع إرادة القولني؛ فيكون املراد نوعي الدعاء؛ دعاء العبادة ودعاء أنه  :والذي يترجح
 .، من أنّ املراد دعاء العبادة فَحسب-رمحه اهللا- ، وهذا خالف ما رجحه القرطيباملسألة

 مسـألة  دعاء لُّوكُ املسألة، لدعاء مستلزِم عبادة دعاء لُّفكُ «:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
متضمچ                                  چ :فقولـه  ؛العبادة لدعاء ن

 ،سـألين  إذا عطيـه أُ: قيل. اآلية ترسفُ منهما وبكل الدعاء، ينوع يتناول ،]١٨٦: البقرة[
 . )٥(»متالزمان والقوالن ي،نِدبع إذا هيبثأُ: وقيل

ومن القواعد اليت قررها كثري من العلماء أنه إذا احتملَ اللفظُ عدة معان ومل ميتنـع إرادةُ  
 .واهللا أعلم.)٦(اجلميعِ حمل عليها 

                                                
 ).٢/٣٥١:(، والبحر احمليط)٢/٤٢٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ١(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر احمليط)٢/٤٢٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(
، )٢/٦٣:(، ومعامل الترتيل)١/٤٥٢:(، وتفسري ابن أيب حامت)٣/٢١:(جامع البيان: انظر يف سبب نزوهلا)  ٣(

 ).٢/٤٨٨:(وتفسري القرآن العظيم
 ).٣/٢٦٧:(التحرير والتنوير  )٤(
  ).٧/٢٠١:(جمموع الفتاوى  )٥(
 ).١/٩٣(:، والتحرير والتنوير)١٥/١١(:جمموع الفتاوى: انظر )٦(



 

 ٤٧٤

 
*    *    * 



 

 ٤٧٥

 
: البقرة[چ ...             چ  :جابة في قول ھ تع الى  معنى اإل:   مسألة 

 :؟]١٨٦
 

القبول؛ حيـث  : چ             چ :يف قوله تعاىل اإلجابةرجح القرطيب أنّ معىن 
 :قال

 چ             چ :تعاىل قوله «
 .القبول مبعىن واإلجابة العبادة، مبعىن فالدعاء عبدين، نم عبادة لُبقْأَ :أي 

 ؛العبادة هو الدعاء((: قال r النيب عنt  بشري بن النعمان عن داود أبو رواه ما دليله
ٿ   ٿ  ٿ  چ :تعاىل قوله هنوم ،عبادةً الدعاُء ىفسم )١())]٦٠: غافر[چ  ٺ  ٺ  ٺچ  :ربكم قال

 .)٢(»دعائي :أي ]٦٠:غافر[چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
 

 :الدراسة والترجيح
 

 نم كثري رىأنه ي: هذه اآلية، ومنشأُ هذا االختالفاختلف املفسرون يف معىن اإلجابة يف 
البرِش يدفال اَهللا ونع عاء، هلم جياب٣(چ           چ :قال وقد د( . 

 :يف هذه اآلية بأُمور؛ منها اإلجابةمعىن فتؤولَ 
 .)٤(العبادة قبول :اإلجابةمعىن  يكون أنْ -١
 .)٥(التوبة قبول :عاءالد إجابة نم املراد يكون أنْ -٢
 .أمسع: قال فكأنه ؛السماع يه اإلجابة أنّ -٣
 خـري  له أختار يإنف :فاملعىن ،هعنموبِ املسؤول بإعطاء يكون أنْ نم أعم اإلجابةأنّ  -٤

 .والرد العطاء نم األمرين

                                                
  .تقدم خترجيه يف املسألة السابقة) ١(
 ).٣/١٧٨:(اجلامع ألحكام القرآن)  ٢(
 ).٢/٤٢٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(، ومفاتيح الغيب)٣/١٨:(البيان جامع: انظر)  ٣(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر احمليط)٢/٤٢٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر احمليط)٢/٤٢٠:(اللباب يف علوم الكتاب: انظر)  ٥(



 

 ٤٧٦

ـ  «:-بعد أنْ ساق جمموعةً من األقوال؛ كاليت سبق ذكرها-قال أبو حيان   ههـذ  لُّوكُ
 . )١(»الظاهر خالف التفاسري

 : واملُعترب يف تفسري معىن الدعاء واإلجابة قوالن
 نم للمطيعني ضمن مبا الوفاء عن بارةٌع للدعاء تعاىل اهللا إجابة نم راداملُ يكون أنْ: األول
 .)٢(]٢٦:الشورى[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  :قال كما ؛الثواب
اإلجابة من اهللا تعاىل هي حتقيق مطلوب الداعي؛ كما هو ظاهر أنْ يكون املُراد من : الثاين

 .)٣(-يف سورة البقرة- روايات سبب نزول هذه اآلية
 .-رمحه اهللا-، وهو خالف ما رجحه القرطيب -واهللا أعلم-الذي يترجحهذا الثاين هو و

؛ فقد أجـاب  دعاء هلم جابي فال اهللا ونعدي البشر نم كثري رىأنه ي: أما قول من قال
  :العلماء  عنه بأجوِبة؛ منها

ـ  الدعوة، إجابة من أكثر اآلية يف ليس :ويقال مسع،أ :أي چ چ :قوله معىنأنّ  -١ افأم 
 ؛سؤله يعطيه ال مثّ هدلَو دوالوال ه،عبد دالسي جييب وقد فيها، مبذكور فليس املسألة إعطاء

 .)٤(الدعوة حصول عند حمالة ال كائنةٌ فاإلجابة
 لـه  خراد له هردقَي مل وإنْ أعطاه، سأل ما له ردقَ فإنْ دعاءه، خييب ال هأن :اهمعنأنّ  -٢

 .)٥(اسوًء به عنه كف أو اآلخرة، يف الثواب
 إذا الـداعِ  دعـوة  جييب تعاىل اهللا أنّ «:وقد ذَكَر الشيخ ابن عثيمني من فوائد هذه اآلية

ـ  إجابة رخيؤ قد تعاىل هألن مسألته؛ جييب أنْ ذلك نم يلزم وال دعاه؛  ليـزداد  ألةـاملس
 أو ثوابـه؛  ويـزداد  انه،ـإمي بذلك فيقوى الدعاء؛ يف ااحـوإحل اهللا، إىل اعتضر الداعي

يدعنه يدفع أو القيامة؛ يوم له رهخ ٦(»للداعي فائدةً أعظم هو ما السوء نم(. 

                                                
 ).٢/٣٥١:(البحر احمليط)  ١(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر احمليط)٢/٤٢٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(
، )٢/٦٣:(، ومعامل الترتيل)١/٤٥٢:(، وتفسري ابن أيب حامت)٣/٢١:(جامع البيان: انظر يف سبب نزوهلا)  ٣(

 ).٢/٤٨٨:(وتفسري القرآن العظيم
 ).٢/٦٤:(معامل الترتيل: انظر)  ٤(
 .املرجع السابق :ظران)  ٥(
 ).٢/٣٤٥:(تفسري القرآن الكرمي  )٦(



 

 ٤٧٧

شيٌء من موانع اإلجابة؛ كاالعتداء يف الدعاء، أو الـدعاء   أنّ الداعي قد يوجد عنده -٣
  .)١(باإلمث وقطيعة الرحم، أو استعجال اإلجابة، وأكل احلرام، وحنو ذلك

 

*    *    * 

                                                
، والبحر )٢/٤٢٠:(، واللباب يف علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيبو، )٢/٦٤:(معامل الترتيل: انظر  )١(

 .)٢/٣٥١:(احمليط



 

 ٤٧٨

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ: ف ي قول ھ تع الى   ) بھ ا (مرِجع الضمیر في  :مسألة
  :؟]١٨٨: البقرة[ چ...ڻ  ڻ    ٹ  ٹ

 
يف هذه اآلية يعود إىل األموال؛ فعند تفسريه ) بِها(الضمري يف رجح القرطيب أنّ مرجع 

 : ، قال]١٨٨: البقرة[ چ...ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹچ :لقول اهللا تعاىل
 بـاحلجج  احلكام إىل االدالء وبني بالباطل املال أكل بني جتمعوا ال: االية يف واملعىن «

 .]٤٢: لبقرةا[ چگ  گ  گ  گ   ڳڳچ : كقوله وهو الباطلة،
 .اللنب وتشرب السمك تأكل ال: قولك قبيل من وهو
 فالياء منها، أكثر على لكم ليقضوا وترشوهم احلكام لكمابأمو تصانعوا ال املعىن: وقيل
إلزاق مجدر ... 
 هلـا  جيرِ ومل )ةجاحلُ( إىلاألول  القول وعلى ،)األموال( إىل ترجع )ا( قوله يف واهلاء

كْذ١(».أعلم واهللا ،األموال لذكر الثاين القول يفقو ؛ر(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :قوالن چڻ  ڻ     چ :للمفسرين يف مرجع الضمري يف قوله تعاىل
املذكورة يف اآلية وهذا القول هـو الـذي رجحـه     األموالأا ترجع إىل  :أولُهما

 ابن عادلوافقهم ، و)٣(ي، والبغو)٢(الطربي القرطيب؛ كما يف نص كالمه، ووافق فيه
 .)٤(احلنبلي

 

                                                
 ).٣/٢٢٥:(اجلامع ألحكام القرآن)  ١(
 ).٣/٧٢:(جامع البيان: نظرا)  ٢(
 ).٢/٢٤٥:(معامل الترتيل: نظرا)  ٣(
 ).٣/١١٢:(اللباب يف علوم الكتاب: نظرا)  ٤(



 

 ٤٧٩

صومة، وهي غري مصرحٍ ا يف اآلية، ولكن املعـىن  اخلأا ترجع إىل  :والقول الثاين
وتدلوا خبصوماتكم وحججِكم إىل احلُكّام لتأكلوا أمـوال النـاس   : على هذا القول

 . بالباطل
 الشيخ ابن عثـيمني  ذكر، و)٢(، واملاوردي)١(أبو الليث السمرقندي: وذكر هذا القول

 .)٣(ن صحيحاالقولني أنّ
أنّ مرجع الضمري يف قوله : هو القول األول -والعلم عند اهللا تعاىل  - والذي يترجح

، وهذا چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ :املذكوره يف بداية اآلية األموالإىل  چڻ  ڻ     چ :تعاىل
 .الذي رجحه القرطيب وغريه القول هو

ح هذا القولويرج: أنَّ عـه    الضمري إىل أقرب مذكور هو األصل، فمن ودادعـى أن
، وال دليل صريح هنا يـدلّ علـى أنّ   )٤(فعليه الدليل ذلك يرجع العطف فيه إىل غري

 .الضمري يرجع إىل اخلصومة وهي غري مذكورة أصالً يف هذه اآلية
 قال مث ،چڱ  ڱچ :قال تعاىل اهللاوقد أورد بعضهم إشكاالً حول هذا املعىن، وهو أنّ 

 احلكم؟ بنفس احلكم يعلل كيفف         چۀ چ : بعدها
 ذلك فعلتم إذا أنكم يعين ،للعاقبة هنا الالمبل  للتعليل؛ ليست هنا الالم نّأ: واجلواب 

: تعاىل قوله يف كما للعاقبة، الالم وتأيت الناس؛ أموال من فريق أكل- األكل يف وقعتم
 ولكن الغرض؛ هلذا يلتقطوه مل فرعون فآل .]٨: قصـص ال[چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ

 .واهللا أعلم .)٥(العاقبة هذه كانت
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/١١٨:(حبر العلوم: نظرا)  ١(
 ).١/٣٩٠:(النكت والعيون: نظرا)  ٢(
 .أنّ الضمري يرجع إىل األموال، وإىل اخلصومة: ، والقوالن)٢/٣٦٥:(تفسري القرآن الكرمي: نظرا)  ٣(
 ).١/٣١٢:(ح القدير، وفت)١/٢٧٦:(أحكام القرآن البن العريب :انظر ) ٤(
  ).٢/٣٦٦:(تفسري القرآن الكرمي، البن عثيمني: نظرا)  ٥(



 

 ٤٨٠

 الخاتمة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خري اخللقِ، نبينا حممد وعلى 
 -:آله وصحبه أمجعني، أما بعد

اجلامع (يف تفسريه  -رمحه اهللا  -ام القرطيب فقد عشت فترةً من الزمن مع ترجيحات اإلم
من خالل هـذا  ، وقارنت أقواله بأقوال كثريٍ من املفسرين وقد توصلت )ألحكام القرآن

 -:، من أمهها ما يليالبحث إىل نتائج
وتبحرِه يف كثري من العلوم كالتفسري والفقه واألصول  -رمحه اهللا  -سعة علم القرطيب -١

 .واللغة وغريها
اهتمامه بأفضل وأصح أنواع التفسري، وهو تفسري القرآن بالقرآن، مث بالسنة، مث بأقوال -٢

 .الصحابة والتابعني
متيزه يف استخدام ألفاظ الترجيح، فيستخدم عند كل ترجيح اللفظ املناسب الذي يعطي -٣

 .ترجيحه قوة ومكانة
فاملعتمد عنده صحة قصده ترجيح األصوب، وعدم تعصبه ملذهب أو شخص معني، -٤

 .الدليل، وقوة االستدالل به
من خالل تفسريه بوضوح، فهو  –رمحه اهللا  -ظهور الشخصية العلمية الناقدة للقرطيب -٥

ال يكاد يذكر خالفًا تفسرييا، أو فقهيا، أو لغويا، أو غريه؛ إال ويديل فيه برأيـه، ويـبني   
 .ترجيحه، ويناقش األقوال املرجوحة

سة املبنية على املقارنة واملوازنة بني األقوال تنمي لدى الباحـث ملكـة   أن الدرا-٦
  .مناقشة األقوال والترجيح بينها، وال خيفى ما يف ذلك من النفع والفائدة

 : فما يأيت -بعد عملي يف هذا البحث-أما التوصيات اليت أراها 
اسة ترجيحـات  الباحثني واملعنيني بالدراسات القرآنية باالهتمام بدر أوصي -١

املفسرين واستيعاا ، ففيها ثروة علمية تفسريية كبرية، وتقوية مللكة التفسري واملوازنة 
 والترجيح لدى الباحث، واالطالع الشامل على كتب التفسري، ووضوح أوجه الشبه 

 
 



 

 ٤٨١

واالختالف بني املفسرين، ونقل املتأخر عن املتقدم ، واملستقلني بآرائهم وترجيحام 
 .فسرينمن امل
األقسام واجلمعيات العلمية املتخصصة يف الدراسات القرآنيـة أن تـويل    أوصي -٢

دراسة املسائل املشكلة يف التفسري بالعناية ، وأن حتث الباحثني على إفراد كل مسـألة  
. بدراسات مستقلة ؛ فقد ظهر يل أن هناك الكثري من املسائل ال زالت حباجة إىل حترير

ن قد اهتموا بتفسري القرآن كامالً للحاجة إىل ذلك؛ فـإن احلاجـة   وإذا كان املتقدمو
 .اآلن تدعو إىل إفراد تلك املسائل بالدراسة

تستكمل دراسة الترجيحات اليت مل تبحث لعدد من املفسرين املتقـدمني  أرى أن  -٣
 .واملتأخرين

ينظر يف مشروع جامع إلخراج الدراسات والبحـوث الـيت انتـهت     أرى أن -٤
 .تها من مواضيع الترجيحات، بعد ترتيبها وتنسيقهادراس

 
ويف اخلتام أمحد اهللا تعاىل وأشكره على ما من به علي من إمتام هذا البحث، وأسأله تعاىل 

 .أن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يتجاوز عما كان فيه من خطَإٍ وتقصري
 

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 .أمجعني

 



 

 ٤٨٢

   
   : 

 
 فھرس اآلیات القرآنیة )  ١ ^
 . فھرس القراءات)  ٢ ^
 . فھرس األحادیث)  ٣ ^
 .فھرس اآلثار)  ٤ ^
 .فھرس األعالم)  ٥ ^
 .المشروحة فھرس المصطلحات)  ٦ ^
 .فھرس الِفَرق والقبائل)  ٧ ^
 .دانفھرس األماكن والبل)  ٨ ^
 .فھرس الشواھد الشعریة)  ٩ ^
 .فھرس المصادر والمراجع)  ١٠ ^
 .  فھرس الموضوعات)  ١١ ^

 



 

 ٤٨٣

 
 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ١٥٧-٨٠-٦٣-٣٩ ]٢: الفاتحة[چپ  پ  پ  پ چ 
 ٦٢ ]٣: الفاتحة[چڀ  ڀچ 
 ١٧٢-٣٧ ]٤: الفاتحة[  چٺ  ٺ    ٺچ 
 ٥٩ ]٥: الفاتحة[ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ
 ٨٨ ]٦: الفاتحة[ چٹ   ٹ  ٹچ

 ٢٢٢-٧٢-٤٠ ]٧:الفاتحة[ چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ 
 ٢٠٠-١٩١ ]١: البقرة[چٱچ 
 ٢٠٠-١٩٨-٨٢-٥٣ ]٢: البقرة[چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پچ
-٨٨-٧٢-٥٧-٥٣-٣٧ ]٣: البقرة[چٺ  ٺ ڀ  ٺ  ٺ چ

٢٢٢-٢١٩ 
 ٢٢٨-٢٠٦ ]٤: البقرة[ چ ڦ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ
 ٢٣٣ ]٦:البقرة[چٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ   ڀچ 
 ٢٣٣ ]٧:البقرة[چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  چ
 ٥٥ ]١١: البقرة[چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ
 ٣٨ ]١٥: البقرة[چ              چ

 ٥٧ ]٢٠: ةالبقر[چ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ 
 ٢٤٠ ]٢١:البقرة[ چڱ  ڱ  ں  ںچ

 ٦٣-٣٨ ]٢٢:البقرة [ چ...ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭچ 
 ٢٤٢-٦٣ ]٢٣: البقرة[چ          ۉ  ې  ې  ې  ې  ۉچ

 ٢٤٨-٥٨ ]٢٦: البقرة[چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ 
 ٧٣ ]٢٧:البقرة[چ...ہ  ہ  ہ   ہچ 
 ٢٦٠-٧٨ ]٢٩: البقرة[چ...                    چ

 ٢٦٨-٢٦٦-٨٢-٣٧ ]٣٠: البقرة[ چٿ   ٿ  ٿچ 
 ٢٦٤-٤٥ ]٣٠: البقرة[چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 
 ٢٧١-٩٢ ]٣١:البقرة[چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ
 ٢٨٢ ]٣٣: البقرة[چگ  گ  گچ
 ٢٧٨-٢٧٤-٧٦ ]٣٤: البقرة[ چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ چ

 ٢٧٩-٧٤ ]٣٥: البقرة[ چ...ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ ڭ  چ 
 ٨٠ ]٣٦ :البقرة[چ                      چ 
 ٥٠ ]٣٧: البقرة[چ             ی  ی  چ 
 ٢٨٥-٢٥٣-٥٤ ]٤٠: البقرة[ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چچ
 ٢٨٨-٨٦-٦٥-٤٤ ]٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ
 ٦٥ ]٤٥: لبقرةا[چ ۓ  ۓ  ڭچ
 ٥٠ ]٤٨: البقرة[ چ                                     چ

 ٢٩١-٧٦-٤٧ ]٤٩: البقرة[چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀچ 
 ٧٥-٣٨ ]٥٠: البقرة[چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 
 ٢٩٣-٨٧ ]٥٣: البقرة[ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ 
 ٨٩-٧٥ ]٥٤: البقرة[ چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گچ 



 

 ٤٨٤

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
: البقرة[ چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ 

٥٥[ 
٥٩ 

 ٨٩ ]٥٦: البقرة[ چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅچ 
 ٢٩٦-٤٨ ]٥٧: البقرة[چ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ

 ٦٥ ]٦١: البقرة[چ                                  چ 
 ٦٣-٤٥ ]٦٣: البقرة[ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڤ   ڤچ 
: البقرة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ 

٧٠[ 
٥٢ 

 ٣٠٥ ]٧٤: البقرة[چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ
                         ی   ی  ی  ی                 چ
 ]٧٦: البقرة[  چ           

٥٩ 

 ٣١٤ ]٧٨: البقرة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  چ 
 ٦٦-٤٢ ]٧٩: البقرة[چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
 ٥٥ ]٨١: البقرة[ چڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ چ 
 ٥١ ] ٨٣: البقرة[چ ې    ې  چ 
 ٣١٦ ]٨٤: البقرة[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ
 ٨٤-٥٨ ]٨٥: البقرة[چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ ڄ   ڃ چ

 ٨٤ ]٨٥: البقرة[چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ چ 
 ٣١٧-٢٩٠ ]٨٥: البقرة[چ ڃ  ڃ  چ  چ   چچ 
 ٣١٩ ]٨٧: البقرة[چ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچ
 ٦٠ ]٨٩: البقرة[ چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ
 ١٨٤ ]٩٠: البقرة[چڍ  ڍ  ڌ  ڌچ
 ٦٦ ]٩٣: البقرة[چ              چ

 ٣٢٥-٣٢٣-٤٩ ]١٠٢: البقرة[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پچ 
 ١٥٥-٦٠ ]١٠٦: البقرة[چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ

 چک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱچ 
 ]١٠٩: البقرة[

٣٣٣-٣٣١ 

 ٤١٣-٣٦٣ ]١١١:البقرة [چ                 چ
 ٣٣٥-٨٨ ]١١٤: البقرة[چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ 
 ٤٠ ]١١٦: البقرة[ چۓ  ڭ  ڭچ 
 ٣٤٢-٣٣٩-٨٩ ]١٢١: البقرة[ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ
 ٣٤٦-٧٧ ]١٢٤: البقرة[چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ
 ٣٥٢-٣٤٩-٨٣ ]١٢٥: البقرة[ چۉ  ې  ې  ې   ېچ

 ٤٢ ]١٢٦: البقرة[چ                                      چ 
 ٣٥٤-٧٥-٤٦ ]١٢٨: البقرة[ چٺ  ٿ  ٿ   ٿچ

 ٣٥٦ ]١٢٩: البقرة[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃچ 
 ٣٦٠ ]١٣٠: البقرة [چڎ  ڎ     ڈ     ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کچ 
 ٣٥٩-٩٠ ]١٣٢: البقرة[ چہ  ہ    ہ   ہ   ھ  چ 
 ٤٦ ]١٣٨: البقرة[ چڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹچ 
 ٣٦٢-٧٨ ]١٤٠:البقرة[چ                      چ



 

 ٤٨٥

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
                                  یی  ی  ی           چ 
 ]١٤١: البقرة[ چ  

٦٦ 

: البقرة[چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
١٤٣[ 

٣٦٤ 

 ٢٢٧-٥٦ ]١٤٥: البقرة[چ                     ې  ې  ې  چ 
 ٣٦٧ ]١٤٥: البقرة[چ                چ 
 ٣٦٩ ]١٤٩: البقرة[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑکچ

 ٣٧٤-٣٧٢-٧٣ ]١٥٤: البقرة[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ 
 چڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ
 ]١٥٩: البقرة[

٣٨٠-٣٧٦-٤٣ 

 ٣٧٩ ]١٦٠: البقرة[ چ...ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ
 ٣٨٤ ]١٦٦: البقرة[ چ...ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ

 ٣٩٠ ]١٦٩: البقرة[چ              ی  ی  ی  ی             چ 
 ٦٤٠ ]١٧٠: البقرة[چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ 
 ٣٩٤-٣٩١-٩٢ ]١٧٣: البقرة[چ...ڑ  ڑ   ککچ
 ٣٩٩ ]١٧٤: البقرة[چ...ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ٷ چ

 ٤٠٤-٤٠٢ ]١٧٧: البقرة[ چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 
 ٤٠٦-٩٣ ]١٧٨: البقرة[چ ...ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ ژ  ڑ چ
 ٤١١-٤٠٨-٤٠٦-٦٠ ]١٨٠: البقرة[چ     ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ
 ٤٠٦ ]١٨٣: البقرة[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ 
 ٤٣٢-٤١٧-٤١٢ ]١٨٤: البقرة[چ ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڃ    ڃ  چ 
-٤١٨-٤١٥-٤١ ]١٨٥:البقرة[ چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ

٤٢٨-٤٢٦-٤٢١ 
 ٤٣٥-٤٣٣ ]١٨٦: البقرة[چ ...             چ 
 ٣١٨ ]١٨٨: البقرة[چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ 
 ٤١٥ ]١٩٦:البقرة[ چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ 
 ٨٤ ]١٩٦:البقرة[چ                      ې  ې چ 
: البقرة [چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹچ 

٢٠٣[ 
٣١ 

 ٢١٧ ]٢١٣: البقرة[ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ
 ٤٠٦ ]٢١٦: البقرة[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ پچ 
 ١٢٢-٣١ ]٢٢٢:البقرة[چۀ ۀ  ہ ڻ ڻ ٹٹچ

 ٨٥ ]٢٢٤: البقرة[چ ی  ی  ی  ی                      چ 
 :البقرة[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ 

٢٤٩[ 
٧٧ 

 ١٥٧ ]٢٥٥: البقرة[چٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ
 چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ 
 ]٢٨٤ :البقرة[

٧٩ 

 ٢٨٣-١١٤ ]٢٨٦: البقرة[چ            ې  ې  ې  چ 
 ١٩٤ ]٧: آل عمران[چ ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ چ



 

 ٤٨٦

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٧٥ ]١٩: آل عمران[چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ

 ٧٩ ]٢٨ :آل عمران[ چ ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
 ٧٩ ]٢٩ :آل عمران[ چ               ی  ی  ی  ی      چ 
 ٢٥١ ]٨١: عمران آل[چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 
 ٤٠٧ ]٩٧: آل عمران[چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 
 ٨٠ ]١٥٥: عمران آل[ چھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓچ 
 ٦٦ ]١٦٧: آل عمران[ چڃڃچ 
: آل عمران[ چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

١٦٩[ 
٣٧٣ 

 ٣٧٤ ]١٧٠: آل عمران[ چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  چ 
 ٢٨٧-٢٥٤ ]١٨٧: عمران آل[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ 
: عمران آل[چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    گچ

١٩٦[ 
٣٧٣ 

 ٢٣٦ ]٢:النساء[چ ڃ   چ  چ  چ  چچ
 ٩٠ ]٤: النساء[چ  ٹ   ۀ  ۀ  ہچ 
 ٨٥ ]٢٤: النساء[چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀ چ
 ٣١٨ ]٢٩: النساء[چ ڃ  چ  چچ
 ٤٠٥ ]٣٦: النساء[چ ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہچ
 ١٠٩-٦١ ]٥٩: النساء[ چ                             چ
 ١٨٠-١٧٩-٧٢ ]٦٩: النساء[چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌچ

 ٧٩-٧٨ ]٧٧: النساء[ چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻچ 
 ١١٢ ]٨٣: النساء[چ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 
 ٢٨١ ]٩٦: النساء[چچ  چ  چ  ڇچ 
 ٣٠٧ ]١٢٢:النساء[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ

 ٢٨١ ]١٣٤: النساء[چ           چ 
 ٣٧٢ ]١٤٥: النساء[چۓ  ڭ   ڭ ڭ ڭۇۇچ

 ٢٣٠ ]١٥٥: النساء[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 
 ٢٨١ ]١٥٨: النساء[چڱ  ڱ  ڱ  ں چ 
 ٣٧          ]٣: المائدة[چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ 

 ٣٩٥-٣٩٢ ]٣: المائدة[چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  
 ٢٥٣ ]١٣:المائدة[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇچ

 ٩٠          ]٤٥: املائدة[چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ 
 ١٨٤ ]٦٠: المائدة[چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍچ 
 ٣٥٣ ]٧١:المائدة[چ                          چ 
 ١٨٤ ]٧٧: المائدة[چٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ

 ٣٨          ]١٠٣: المائدة[ چ                      چ 
 ٣٢١ ]١١٠: المائدة[چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 
 ١٦٦-٣٨ ]١:األنعام[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پچ 



 

 ٤٨٧

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٦٦ ]٣٨: األنعام[ چڃ  ڃ    چ  چچ 
 ٢٠٧ ]٥٩: ماألنعا[چ                     چ 
 ٢٠٠ ]٩٢: األنعام[چڍ  ڌ   ڌچ 
 ٢٣١ ]١١٠:األنعام[ چ                                 چ 
 ٢٣٩ ]١١٢:األنعام[چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ 
 ١٤٩ ]١١٨: األنعام[ چی  ی  ی  ی        چ 

 ١٤٩ ]١١٩: األنعام[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ 
 چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ چ
 ]١٤٥: األنعام[

١٩٢ 

 ٢٦٤ ]١٦٥:األنعام[چ     چ
 ٣٥٦ ]١١: األعراف[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅچ 
 ٨٠ ]٢٠ :األعراف[چڭ   ۇ  ۇچ

 ١١١ ]٣٣: األعراف[چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژچ 
 ٢٨٣ ]٥١: األعراف[چ                      چ

 ٣٨٢ ]٥٧: األعراف[ چ            ې  ې   ې    ېچ 
 ٢٨٠ ]٨٣: األعراف[چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ

 ٥٩ ]٨٩: األعراف[چک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ 
 ٣٠٧ ]١٤٣:األعراف[ چ                           چ 
 ١٨٨ ]١٥٢:األعراف[چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کچ

 ٦٤ ]١٧١ :األعراف[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پچ 
 ١٧٢-٥٥ ]١٧٢: األعراف[چ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃچ 
 ٣٧٦ ]١٩٨: األعراف[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 
 ٣٥٣ ]٢٠١: األعراف[چڑ  ڑ  ک  ک  کچ 
 ٦٠ ]١٩: األنفال[چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ
 ١٥٧ ] ٢٤:األنفال[چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ
 ٣٧ ]٣٥ :األنفال[چٹ  ٹ   ڤ   ڤ  ڤچ

 ٣٨ ]٤١ :األنفال[ چٹ  ڤچ 
 ٣٣١ ]٢٩: التوبة[چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ چ

 ٢١٤-٢١٣ ]١٠٣: التوبة[چ  ۀ ۀ  ہ  ہ  ڻ  ٹٹ  چ 
 ٢١٩ ]٥٩: یونس[ چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ چ 
   ی  ی  ی  ی                                       چ 
 ]٩٧، ٩٦: یونس[ چ  

٢٢٧ 

 ٢٢٢-٢٢٠ ]٦: ھود[ چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ٻ  چ
 ٢٧٨ ]٤٣: ھود[ چ ې   ې  چ
 ١٣٥ ]٢: يوسف[ چہھھھھےچ
 ٢٠٠ ]٣: یوسف[ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 
 ٣٧٦ ]٤:يوسف[چ       چ 
 ٣٩ ]٤٢: یوسف [چۆ  ۆ  ۈچ 



 

 ٤٨٨

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٢٠٦ ]٥٢: یوسف[چ                  چ 
 ٢٧٧-٢٧٥ ]١٠٠: یوسف[چ ک  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     چ

 ٣٨٣ ]١٢:الرعد[ چ         چ 
 ٣٠٦ ]١٣:الرعد[ چ                   چ
 ١٣٥ ]٤:إبراهيم[چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ
 ٣٥٦ ]٣٦-٣٥:إبراھیم[چڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃچ
 ٢٧٥ ]٢٩: الحجر[ چ                          چ

 ٤٩ ]٤٧: الحجر[ چ ې  ې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 
 – ٤٩: الحجر[ چی   ی   ی  ی                         چ

٥٠[ 
٦٣ 

 ١٦٤-١٦١-١٥٦-٧٤ ]٨٧:الحجر[چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ
 ١٤٩ ]٤٣:النحل[ چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺچ 

 ١١٤-١١١ ]٤٤: النحل[ چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ 
 ٣٢٠ ]١٠٢ :النحل[چ          چ

چ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںچ 
 ]١١٥:النحل[

٣٩٣ 

 ٢٠٠ ]٩:اإلسراء[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ
 ٤٠٥ ]٢٦: اإلسراء[چ                    چ
 ٤٠٧ ]٣٣: اإلسراء[چ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀہ   ہچ
 ٣٠٦ ]٤٤:اإلسراء[چگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ

 ٦٢ ]٥٩:اإلسراء[چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀچ 
 ٢٧٥-٢٧٤ ]٧٨: اإلسراء[چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ

 ٤٢٣ ]٧٨:اإلسراء[چڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چچ 
 ٨١ ]٨٥: اإلسراء[ چی               چ 
 ٣٨ ]١٠٦: اإلسراء[ چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿچ 

 
 ٣٧ ]١١٠: اإلسراء[چڳ  ڳ  ڱچ 
 ٣٧٢  ]٢٩: الكھف[چڍ  ڍ  ڌچ 
 ٣٢٠ ]١٧: مریم[ چڍ   ڍ      ڌچ
 ٢٦٥ ]٥٩: مریم[چہ  ہ  ہ   ھچ

 ١١٥-٦١-٣٨ ]٢٤: طھ[چۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭچ 
 ٢٨٢-٧٥ ]١١٥: طھ[ چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ
 ٣٥٨ ]١٢٢-١٢١:طھ[چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ

 ٢٨٣ ]١٢٦: طھ[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پچ 
 ٣٧ ]١٣٢: طھ[چۓ  ۓ    ڭچ
 ٣٣٠-٣٢٨ ]٢٠: األنبیاء[ چۓ ۓ ڭ  ڭ ڭچ
 ٣٢٨-١٥٤ ]٢٧ –٢٦: األنبیاء[چٹ  ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڦچ 
 ٢٩٣-٨٧ ]٤٨: األنبیاء[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ



 

 ٤٨٩

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ٣٤٨  ]٦٩:األنبياء[ چۇ  ۇ  ۆ ۆ   ۈ  ۈ  ٷچ 
 ٣٠٧ ]١٨: الحج[چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ

 ٣٥٣ ]٢٩: الحج[ چۓ  ڭ  ڭچ 
 ٦٠-٤٩ ]٥٢: الحج[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 
 چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

 ]٥٣:الحج[
٣٥٧ 

 ٣٧٣ ]٥٦: الحج[چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ 
 ٢٤١ ]٧٧: الحج[ چگ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱچ 
 ٤٢٩ ]٧٨: الحج[چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ
 ٤٠١ ]١٠٨: المؤمنون[چڤ  ڤ   ڦ     ڦڤ   چ

 ٣٩٠ ]٢١: النور[چ ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 
 ٣٧ ]٢٥: النور[ چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 
 ٣٠٦ ]٤١: النور[چ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋچ

: النور[چ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ چ 
٤٥[ 

٢٧٣-٢٧٢ 

 ٣١٨ ]٦١:رالنو[ چٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ 
 ١٧٠ ]١:الفرقان[  چۆ  ۈ  ۈچ 
 ١٥٢ ]٦٠:الفرقان[ چڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     چ 
 ٩٣  ]٦٢:الفرقان[ چٹ   ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 
 ١٦٩ ]٢٤ – ٢٣: الشعراء[چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ

 ٣٨ ]٦٣: الشعراء[ چڤ  ڤ ڤ  ڦ   ڦچ 
 ٢٢٢ ]٨٠: الشعراء[ چ          چ 
 ٨٧ ]٩٨: الشعراء[ چۀ  ۀ  ہ  ہچ

 ٨٨ ]١٩٢: الشعراء[ چگ  گ  گ  ڳ   چ 
 ٣٢٠-٨٨ ]١٩٣: الشعراء[ چڳ  ڳ     ڱ     ڱچ
 ٨٨ ]١٩٤:راءشعال[چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ
 ٣٤٥-٨٨ ]١٩٥: الشعراء[چٹ  ۀ     ۀچ

 ٨١ ]٢١٢: الشعراء[ چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ 
 ٢٨٠ ]٤١: النمل[چٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ         ۈچ 
 ٢٦٤ ]٦٢: النمل[ چ ۋ  ۅ  ۅچ

 ٢٠٠ ]٧٦: النمل[چ                            چ 
 ٩٤ ]٢٧:الروم[چ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
 ٥٦ ]٥١: الروم[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ٢١٤ ]٥٦: األحزاب[ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ 
 ٣٠٧ ]٧٢:األحزاب[چ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ

 ١٦٦ ]١٣:سبأ[چ              چ 
 چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ
 ]٢٤: سبأ[

٣٦٦ 

 ٣٨٥ ]٣١:سبأ[چ ی  ی                               چ



 

 ٤٩٠

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
چ ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ       چ
 ]٣٢:سبأ[

٣٨٥ 

: سبأ[چ ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ
٣٣[ 

٣٨٥ 

 ١٦٦ ]١:فاطر[ چ ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ چ 
 ٢٦٢ ]٢٤:فاطر[ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  چ 

 ٢٦٤ ]٣٩:فاطر[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 ٨٦ ]٤٥ :فاطر[ چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ 
 ٣٢٨ ]٤٠: یس [چ          چ 
 ٨١ ]٨ :الصافات[ چچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ چ

 ٣٧ ]٥٣: الصافات[چڀ   ڀچ 
 ٣٠ ]١٠٧: سورة الصافات[ چٹ  ڤ  ڤچ 
 ٢٦٦-٨٢-٣٧ ]١٤٣: الصافات[چڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀچ 
 ٨٧ ]١٥٨: الصافات[ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ چ 
 ٣٢٨ ]١٨٠: الصافات[ چی  ی  ی  ی      چ

 ١١٢ ]٢٩: ص[ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ چ 
 ٣٣ ]٤٤:ص[ چٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤچ 
 ٣٠ ]٤٥:سورة ص[ چڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ 
 ١٩٩ ]٤٩-٤٨: ص سورة[چ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
: الزمر[ چھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇہ  ہ    ہ  ہ   چ

١٨-١٧[، 
١٥٦ 

 ٢٢٧ ]١٩:الزمر[ چۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉۆ  ۈ  ۈ  ٷ   چ 
 ٣٧٤ ]٣٠: الزمر[ چ             چ 

                               چ 
 ]٥٥:الزمر[چ      

١٥٧ 

 ٦٣ ]٣: غافر[چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ
 ٢٨٩ ]٥: غافر[چںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ
 ٣٧٤ ]١١:غافر[ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ

 ٣٧ ] ١٧: غافر[ چٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پچ 
 ٣٧٤ ]٤٦:غافر[چں   ں  ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھچ
 ٤٣٣ ]٦٠:غافر[ چ ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ٺچ
 ٢٧٥ ]٣٧: فصلت[ چۅ  ۉ  ۋ ۋ  ۅچ

 ١٨٧ ]١١: الشورى[ چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ 
 ٤٣٤ ]٢٦:الشورى[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ

 ٢٤٥  ]٤٠:الشورى[چ  ھ  ھ  ے  ےچ 
 ٣٨ ]١: الزخرف[چڇچ 
 ٣٨ ]٢:الزخرف[چڍ  ڍ چ
 ٣٨ ]٣:الزخرف[چڌڎڎڈڈژچ
 ٣٨ ]١٥: الزخرف[ چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ



 

 ٤٩١

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٣٨ ]١٩: الزخرف[ چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ

 ٣١٩ ]٥٢:الشورى[چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 
 ٢٦٤ ]٦٠: الزخرف[چ       ی  ی  ی  ی     چ 
 ٤٢١ ]٣: الدخان[چپپ  پ  پ        ڀچ

 ٢٥٨ ]١٣: الجاثیة[چ                                   چ 
 ٣٧ ]٢٨: اجلاثية[ چۉ    ۋ     ۋ  ۅ  ۅچ 
 ٦٠ ]٢٩: الجاثیة[ چ                        چ 
                                                   چ
 ]٥:األحقاف[چی      

٣٨٥ 

 ٣٨٥ ]٦ :األحقاف[ چٻ  پ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ   ٻ      ٻ  چ
 ٢٥٦ ]٢٢:حممد[ چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 

 ١١٢ ]٢٤:حممد[چکگگگگڳڳچ
: الذاریات[ چڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ 

٣٦ – ٣٥[ 
٧٥ 

 ٢٧٥ ]٦٢:النجم[ چھھہ ہ ہچ
 ١٤٩ ]٩٦:الواقعة[ چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 
 ٣٠٧ ]٢١:الحشر[ چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ چ 
 ١٨٨ ]١٣:الممتحنة[ چچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ   چ 
 ٢٣١ ]٥: الصف[چ              چ 
 ٢٣٦ ]١٤:الصف[چ                 چ 
 ٣٣٠-٣٢٨ ]٦: التحریم[چ          چ 
 ٣٥٣ ]١٩: القلم[ چٿ  ٿ  ٿچ 
 ٣٨ ]١١: الحاقة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
 ٢١١ ] ٢٣: المعارج[چڑ  ک  ک  ک  کچ

 ٢١١ ]٣٤: المعارج[چ             چ 
 ٣٧٤ ]٢٥:نوح[ چۅ  ۅ  ۉ  چ 
 ٩٣  ]٨:املزمل[ چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    چ 
 ٢٤٩ ]٣١:المدثر[چ ۓ  ۓ  ڭ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے چ
 ٤٢٥-٤٢٤ ]١٧: القیامة[ چ        ی  چ
 ٤٢٥-٤٢٤ ]١٨: القیامة[ چ             چ  
 ١٩٢ ]١:اإلنسان[ چۈ  ٷ  ۋ  ۋچ

 ٢٢١ ]٦: اإلنسان[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ٣٨ ]٤: المرسالت[ چڱ  ڱ  چ 
 ٢٩٩ ]٣٣:المرسالت[چڳ         ڳ  ڳ چ

  ]٢٤: النازعات[ چڃ  چ  چچ 
 ٣٣٠ ]١٦-١٥: التكویر[چژ  ژ  ڑڑ  ک    کچ 
 ١٤١  ]٢٥:التكوير[چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    چ 



 

 ٤٩٢

 الصفحة اآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٣٧٢ ]١٤-١٣:اإلنفطار[چگژژڑڑککککچ

 ٢٣١ ]١٤: المطففین[چڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍچ 
 ١٠٢  ]٢:االنشقاق[ چٺ  ٺ      ٿ   چ 
 ٢١٣-٥٤ ]٤: الغاشية[ چڦ  ڦ     ڄچ
 ٤٤٣ ]٢: مسالش[چٻ  ٻ  پچ

 ٤٢٥-١٤٩ ]١:العلق[ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 
 ٤٢١ ]١: القدر[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 ٣٦٤ ]١: الفيل[ چڑ  ک  ک     ک  کچ 
 ٣٤٩-٨٣ ]١: كافرونال[چٱ  ٻ  ٻچ 
 ١٥٥ ]١:املسد[ چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 
 ٣٤٩-٨٣ ]١: خالصاإل[چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 
 

 



 

 ٤٩٣

 فھرس القراءات
 :تواترةالقراءات الم: أّوًال

 الصفحة من قرأ ا القراءة م
 ٤٨ محزة ويعقوب ]٧: الفاحتة[﴾عليهم﴿ ١
الباقون غري محزة  ]٧: الفاحتة[﴾عليهِم﴿ ٢

 ويعقوب
٤٨ 

عاصم والكسائي  ]٤: الفاحتة[﴾مالك يوم الدين﴿ ٣
 ويعقوب وخلف

٧٧ 

 ٧٧ الباقون ]٤: الفاحتة[﴾ملك يوم الدين﴿ ٤

 ٧٧ محزة ]٣٦: البقرة[﴾لشيطانُفَأَزالَهما ا﴿ ٥
 ٧٧ الباقون ]٣٦: البقرة[﴾فأزلّهما الشيطانُ﴿ ٦
٧ ﴿ هبر نم ملَقَّى آدفَت

اتم٣٧: البقرة[﴾كَل[ 
 ٤٧ ابن كثري

 ٤٧ ابن كثري وأبو عمرو ]٤٨: البقرة[﴾ال تقْبلُ منها شفاعةٌ﴿ ٨
 ٤٨ محزة والكسائي ]٨٣: البقرة[﴾وقُولُوا للناسِ حسنا﴿ ٩

ال يسمعون إىل املإل ﴿ ١٠
 ]٨: الصافات[﴾األعلى

 ٧٨ الباقون

ال يسمعون إىل املإل ﴿ ١١
 ]٨: الصافات[﴾األعلى

محزة، وحفص عن 
 عاصم، والكسائي

٧٨ 

  ١٢ ﴿ ين٥١ عاصم ﴾ يا ب 
  ١٣ ﴿ ين٥١ الباقون ﴾يا ب 
  ١٤ ﴿ ٥١ ابن عامر ﴾ يا أبت 
  ١٥ ﴿ ٥١ الباقون ﴾ يا أبت 
 



 

 ٤٩٤

 
 :القراءة الشاذة: ثانيا

 الصفحة من قرأ ا القراءة م

 ٤٨ ابنٍ أيب إسحاق ]٧: الفاحتة[﴾ عليهمو﴿ ١
احلسن وعمرو بن  ]٧: الفاحتة[﴾ عليهِمي﴿ ٢

 فائد
٤٨ 

٣ ﴿هابيش ٤٩ حيىي بن يعمر ]٧٠:البقرة[﴾ إنّ الباقَر 
٤ ﴿هابش٤٩ احلسن، واألعرج ]٧٠:البقرة[﴾ إنّ البقر ت 
 ٤٩ أيب بن كعب ]٧٠:البقرة[﴾ إنّ البقر تشابهت﴿ ٥
٦ ﴿هبش٤٩ جماهد ]٧٠:البقرة[﴾ إنّ البقر ت 

وما أُوتوا من العلْمِ إال ﴿ ٧  
 ]٥٨: اإلسراء[﴾قَليلَا

 ٦٧ ابن مسعود

 
 



 

 ٤٩٥

 فھرس األحادیث
 الصفحة طرف الحدیث م

 ٩٤ ...))مزامیر،القرآُن  ُیتََّخَذأن ((   .١
 ١٠٨ ...))َعِلْمُتْم َما ِإلَّا َعنِّي اْلَحِدیَث اتَُّقوا((  .٢
 ٣٣١ ))القدس بروح ُهْدیَِّأ ّماللُھ ي،عنِّ ْبِجَأ((  .٣
 ٢١٦ ))... ،ْبِجُیفْل طعاٍم إلى كمأحُد يعُد إذا((  .٤
 ُمَعلََّقٌة قناِدیُل لھا ُخْضٍر َطیٍر َجوِف ِفى َأرواُحُھم((  .٥

 ))...الَعرشِب
٤٠٥ 

 ١٢٧ )) …ُأْعِطیُت مكاَن التَّْوراة السبَع الطِّواَل((  .٦
 ٤٠ ))القنوت طول الصالة أفضل((  .٧
 ٢٢٠ ))قَدَص إْن َحَلْفَأ((  .٨
 ٩٤ ...))اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتھا((  .٩

 لیلٍة في بھما قرأ ْنَم البقرة سورة ِرآِخ ْنِم اآلیتان(( .١٠
 .))كفتاه

١٠٠ 

 ٤٧٦ ...))العبادة ھو الدعاء(( .١١
 بین باعدت كما خطایاي وبین بیني باعد ّماللُھ(( .١٢

 ))...والمغرب المشرق
٢٧٥ 

 ١١٠ )).اللَّھّم فقِّھُھ في الدِّین، وعلِّمھ التأویل(( .١٣
 ١٨٦ .))النصارى: الیھود، والضالین: المغضوب علیھم(( .١٤
 ٩٥ ...))إّن األذان سھٌل َسْمح(( .١٥
 ١٩٠ ))الرب غضب لتطفئ الصدقة إّن(( .١٦
تي الخطأ والنسیان وما ّماهللا تجاوز لي عن ُأ إّن(( .١٧

 ))ھوا علیھكِراسُت
٢٨٩ 

 ٢٥٣ ))یدیھ إلیھ عبدال رفع إذا يِییستْح كریٌم يٌِّیَح اهللا إّن(( .١٨
 وصیة فال حقھ حق ذي لكل أعطى قد اهللا إّن(( .١٩

 ))لوارث
٤٤٧ 

ا، ولكن بعثني نًِّتَعَتا وال ُمًتنَِّعاهللا لم یبعثني ُم إّن(( .٢٠
 ))اسًِّرَیا ُمًمعلُِّم

٤٧٣ 

 في سوداُء ُنْكتٌھ كانت ذنًبا أذنب إذا المؤمَن إّن(( .٢١
 ...))قلبھ

٢٣٥ 

كان یقرأ في صالة الصبح یوم  rأّن النبي (( .٢٢
 ))چۈ  ٷ  ۋ  ۋچالسجدة، و.چٱچ :الجمعة

١٩٥ 

 َلَمفَر الركن استلم البیت رأى لما r النبي أّن(( .٢٣
 ..))اثالًث

٧٩ 

چ             ې  ې  ې  چ  :لما قرأ rالنبي  أّن(( .٢٤
 ))قد فعلت ،نعم: قال اهللا، ]٢٨٦: البقرة[

٢٨٨ 

 اآلِخِر َوالیوِم َوُرُسِلِھ َوُكُتِبِھ ومالِئَكِتِھ ِباللَِّھ ُتؤِمَن َأْن(( .٢٥
 ))...َوَشرِِّه َخیِرِه ِبالَقَدِر َوُتؤِمَن

٢٠٨ 



 

 ٤٩٦

 ٣٩ ))ھاَتربَّاَألَمُة  َدِلَت أْن(( .٢٦
لم یغضب قبلھ ، إّن ربي قد غضب الیوم غضًبا(( .٢٧

 .))ولن یغضب بعده مثلھ، مثلھ
١٨٩ 

، خرج عام الفتح في رمضان rأّن رسول اهللا (( .٢٨
 ..))فصام حتى بلغ الكدید

٤٥٦ 

لما ذھب بعد طوافھ ِلَحّجِتِھ إلى  rأّن رسول اهللا (( .٢٩
 ))...چۉ  ې  ې  ې   ېچ :المقام، وقرأ

٣٧٣ 

 u سلیمان أوثقھا مسجونة شیاطین البحر في أّن(( .٣٠
 ))اقرآًن الناس على فتقرأ تخرج أْن ُكیوِش

٤٦٦ 

 ٢٣٤ ))...ُھلُُّك ُدَسالَج َحَلَص ْتَحَلَص إذا ًةَغْضُم دِسَجاَل في إّن(( .٣١
 ٤٤١ ))الزكاة سوى احق الماِل في إّن(( .٣٢
 ما قَرُءوافا َأحُرٍف سبعِة على ُأْنِزَل القرآن ھذا ِإنَّ(( .٣٣

 ))ِمْنُھ تیسَّر
٦٨ 

 ٣٢٤ )...)بُسْحَن وال بُتْكَن ال ٌةّیمُِّأ ةمَُّأ اإّن(( .٣٤
 نِم لیلٍة ِلأّو في u إبراھیم ُفُحُص تَلِزْنُأ(( .٣٥

 ...))،رمضان
٤٦٥ 

 ٤٧٤ ))إّنما ُبِعثتم ُمَیسِّرین(( .٣٦
 ١٥٨ )) Uإنھا أعظم آیة في كتاب اهللا (( .٣٧
 أْن َلْبَق عليَّ ُملَِّسُی كان ةبمّك ًراَجَح فألعِر إني(( .٣٨

 ...))ثبَعُأ
٣١٧ 

 ٣٣١ ))معك وجبریل-مِھاِجَھ: أو- ْمُھُجْھا(( .٣٩
 ٤٥٧ ))أولئك العصاة، أولئك العصاة(( .٤٠
 ٨١ ))؟كھواُم أیؤذیك(( .٤١
 ٤٧٤ ))راسَِّعُت وال اَرسِّوَی را،فَِّنُت وال رابشِّ(( .٤٢
 ِمْن َنِقیًضا َسِمَع r ِبيِّالنَّ ِعْنَد َقاِعٌد u ِجْبِریُل َبْیَنَما(( .٤٣

 ...اْلَیْوَم ُفِتَح السََّماِء ِمْن َباٌب َھَذا :َفَقاَل َرْأَسُھ َفَرَفَع َفْوِقِھ
(( 

١٦٣ 

ثالثة أیام ولیالیھن للمسافر  rجعل رسول اهللا (( .٤٤
 ))ویوما ولیلة للمقیم 

٤٣٤ 

 ١٢١ ))...َأْرَبَعٍة ِمْن اْلُقْرآَن ُخُذوا(( .٤٥
لثمان عشرة َمَضْت ِمن  rع النبي َخَرْجنا م(( .٤٦

 ...)رمضان
٤٧١ 

 َحرٍّ في رمضان شھر في r اهللا رسول مع خرجنا(( .٤٧
 )شدید

٤١٤ 

 ٤٤٢ ))خمس صلواٍت في الیوم واللیلة(( .٤٨
 ٤٧٢ ))ٌرْسُی اهللا یُنِد(( .٤٩
دیناٌر أنفقتھ في سبیل اهللا، ودیناٌر أنفقتھ في (( .٥٠

 ...))رقبة
٤٦٧ 



 

 ٤٩٧

ھو على ناقتھ، وھي تسیر بھ، یقرأ و rرأیت النبي (( .٥١
 ... ))وھو یقرأ سورة الفتح

٩٧ 

 ٩٨ .))زیُِّنوا القرآن بأصواتكم(( .٥٢
في رمضان ِمن المدینة إلى  rسافر رسول اهللا (( .٥٣

 ...)مكة
٤٧٠ 

 بیِع فلم ،رمضان في r اهللا رسول مع سافرنا(( .٥٤
 ...))رِطْفالُم على الصائم

٤٥٥ 

 ٢٧٣  ).)وحوالرُّ ئكةالمال بَُّر وٌسدُُّق وٌحبُُّس(( .٥٥
التِّیِن (یقرأ في العشاء بـ rسمعت النبي (( .٥٦

 . )))..والزیتوِن
٩٨ 

 اْلُفْرَقاِن ُسوَرَة َیْقَرُأ ِحَزاٍم ْبِن َحِكیِم ْبَن ِھَشاَم َسِمْعُت(( .٥٧
 ...))ِلِقَراَءِتِھ َفاْسَتَمْعُت r اللَِّھ َرُسوِل َحَیاِة ِفي

١٠٤ 

عت ل(( .٥٨ ف ة ش الثون آی رة ث ر سو ف ى ُغ ل حت رج
ھ  ))...ل

١٤٥ 

 ٤١ ))الفصال رمضت إذا ابیناألّو صالة(( .٥٩
ي (( .٦٠ لنب َف ا ْل یت َخ ّل ر، rص م ر، وع ك أبي ب ، و

أ ر ق ھم ی ا من مع أحًد لم أس مان، ف ٱ       چ : وعث
رھا چٻ  ٻ  ٻ ي آخ ٍة وال ف ء ا ل قر  )) .في أّو

١٤٥ 

َأْخُرَج  َطَرَأ َعَليَّ ِحْزٌب ِمَن اْلُقْرآِن َفَأَرْدُت َأْن ال(( .٦١
 ))َحتَّى َأْقِضَیُھ

١٢٩ 

قص الشارب، وإعفاء اللحیة، : عشر من الفطرة(( .٦٢
 ...))والسواك، واستنشاق الماء، وقص األظفار،

٣٧٠ 

م وشققت لھا الرِح خلقُت ،أنا الرحمن: Uقال اهللا (( .٦٣
 ...))اسمي مِنا اسًم

٨٩ 

ل اهللا (( .٦٤ ن  «:Uقا ی ي وب الة بین لص ُت ا ْم قَس
فین ص   ))»...عبدي ِن

١٤٥ 

 ١٧٣ )).چپ  پ  پ  پچ :یا محمُد قل: قال جبریُل لمحمٍد(( .٦٥
 ...یقطع قراءتھ آیًة آیةإذا قرأ  rكان رسول اهللا (( .٦٦

((  
١٤٦ 

 ١١١ ...))؟َقَضاٌء َلَك َعَرَض ِإَذا َتْقِضي َكْیَف(( .٦٧
 ٢٢٢ ...))َكَراھة وال َلَك آَذَن ال(( .٦٨
 اْلَبْیِت ِمْن َیْنِفُر الشَّْیَطاَن ِإنَّ ؛َرَمَقاِب ُبُیوَتُكْم َتْجَعُلوا ال(( .٦٩

 ))اْلَبَقَرِة ُسوَرُة ِفیِھ ُتْقَرُأ الَِّذي
١٠٤ 

، النساء سورة وال، عمران آل سورة وال، البقرة سورة تقولوا ال(( .٧٠
 ...))كلھ القرآن وكذلك

١٠٥ 

 ١٦٣ ))ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب(( .٧١
أْن یسجد لَبَشٍر َألَمْرُت  ال؛ لو كنت آِمًرا بشًرا(( .٧٢

 ...))المرأَة أْن َتْسُجَد لزوجھا
٢٨٢ 



 

 ٤٩٨

 ٩٥ ))لم یأَذِن اهللا لشيء ما َأِذَن لنبيٍّ أن یتغنى بالُقران (( .٧٣
 ١٥٨ ))لم ُیر مثلھن قط (( .٧٤
َلمَّا ُأْنِزَلِت اآلَیاُت اَألَواِخُر ِمْن ُسوَرِة اْلَبَقَرِة، َخَرَج (( .٧٥

نَّ ِفي اْلَمْسِجِد، َفَحرََّم التَِّجاَرَة ِفي َفَتالُھ rَرُسوُل اِهللا 
 ..)).اْلَخْمر

١٣٢ 

چ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ :لّما نزلت ھذه اآلیة(( .٧٦
 ...))]١٨٤: البقرة[

٤٦٠ 

 النبي إلى أرسلتھ الزبیر بن اهللاعبَد أسماُء ولدت مال(( .٧٧
r، علیھ ىوصّل ھَحَسَم ثم((. 

٢١٦ 

 ٩٧ ...))ءتك البارحةلو رأیتني وأنا أستمع لقرا(( .٧٨
 ٤٤٢ ))لیس في المال حقٌّ سوى الزكاة(( .٧٩
 ٤٥٧ ))السفر في الصیام رِّالِب نِم لیس(( .٨٠
 ٩٨ ))لیس ِمّنا َمن لم َیَتَغنَّ بالقرآن(( .٨١
ما َأِذَن اهللا لشيء ما أِذَن لنبيِّ َحِسِن الصوت (( .٨٢

 ...))بالقرآن
٩٩ 

 ٩٨ ...)بالقرآن یتغنىالصوت ما أِذن اهللا لشيء ما أِذَن لنبيٍّ حسن (( .٨٣
 ٨٠ ))وبحمده اهللا سبحان ،لعباده أو، لمالئكتھ اهللا اصطفى ما(( .٨٤
 وتواصلھم مِھِموتراُح مِھتوادِّ في المؤمنین ُلَثَم(( .٨٥

 ...))الواحد الجسد بمنزلة
٣٢٧ 

 َفْلَیْقَرْأُه ُأْنِزَل َكَما َغضا اْلُقْرآَن َیْقَرَأ َأْن َأَحبَّ َمْن(( .٨٦
 ))َعْبٍد ُأمِّ اْبِن ِقَراَءِة َعَلى

١٢٢ 

 ١٣٢ .))َمْن َحِفَظ َعْشَر آَیاٍت ِمْن َأوَِّل ُسوَرِة اْلَكْھف ُعِصَم ِمَن الدَّجَّاِل(( .٨٧
 ١١٥ .))ناٍر ِمن ِبِلَجاٍم اْلِقَیاَمِة َیْوَم ُأْلِجَم َفَكَتَمُھ ِعْلٍم َعْن ُسِئَل َمْن(( .٨٨
 ١٠٨ )) َأْخَطَأ َفَقْد َفَأَصاَب ِیِھِبَرْأ اْلُقْرآِن ِفي َقاَل َمْن(( .٨٩
 ٢٥١ ))والجن اإلنس شیاطین من باهللا نعوذ(( .٩٠
 ٣١٨ ))ُھبُِّحُنَو اَنبُِّحُی ٌلَبَج ھذا(( .٩١
 ٤٠ ))؟علیھ ھابُُّرَت ٍةَمْعِن نِم لك ھل(( .٩٢
 ١٥٨ )) والذي نفسي بیده إنھا لتعدل ثلث القرآن(( .٩٣
 ٢٨٣ ))بالخواتیم األعمال ماوإّن(( .٩٤
 لو :فیقولون ،القیامة یوم المؤمنون ویجتمع(( .٩٥

 ...))آدم فیأتون ؛ناربِّ إلى استشفعنا
٢٧٨ 

 َیْعَمُلوَن َكاُنوا الَِّذیَن َوَأْھِلِھ اْلِقَیاَمِة َیْوَم ِباْلُقْرآِن ُیْؤَتى(( .٩٦
 ))...ِعْمَراَن َوآُل اْلَبَقَرِة ُسوَرُة َتْقُدُمُھ ِبِھ

١٠٤ 

 معك اللَِّھ ِكتاِب ِمن آَیٍة يَُّأ دِرىَأَت رالُمنِذ َأبا َیا(( .٩٧
 ))؟أعظم

١٥٨ 

 ٣٥١ ))... ابحّب أبو قال ما تسمع ألم :دْعَس یا(( .٩٨
َیا ُعَمُر أَََلا َتْكِفیَك آَیُة الصَّْیِف الَِّتي ِفي آِخِر ُسوَرِة (( .٩٩

 !))النَِّساِء؟
١٣٢ 



 

 ٤٩٩

 ًمایو َأرَبِعیَن ُأمِِّھ َبطِن في َأَحِدُكم َخْلُق ُیْجَمُع((.١٠٠
 ...))ُنْطَفًة

٢٢٣ 

 ِمْن َأْسَقْطُتَھا آَیًة ،َوَكَذا َكَذا َأْذَكَرِني َلَقْد اللَُّھ َیْرَحُمُھ((.١٠١
 )) َوَكَذا َكَذا ُسوَرِة

١٠٥ 

 ٧٩ ))ھذا البحر َثَبَجون ُبَكْرَی((.١٠٢
 ٤٧٤ ))واُرسَِّعُت وال واُرسَِّی((.١٠٣
 ٤٠ ...))یعِقُد الشیطان على قافیة رأس أحدكم((.١٠٤

 



 

 ٥٠٠

 فھرس اآلثار
 الصفحة القائل طرف األثر م

 لك أنفسنا رنطھِّ المعنى: چٹ  ٹچ « ١
  »مرضاتك ابتغاء

 ٢٧٣ الضحاك

 ٨٥ الفضیل بن عیاض )طریق الحج: (چٹ  ٹچ« ٢

٣ 
 ُرھَِّطوُن َكُدجَِّموُن كُمظَِّعُن:أيچ ٹٹچ «
 إلیھ نسبك مما بك یلیق ال اعّم ككَرِذ

  »الملحدون

 ٢٧٣ مجاھد

ابن عباس والبراء   » الثقلین عدا ما مخلوقاتال چڭچ« ٤
 بن عازب

 ٤٣ 

 وھذا أبیض ھذا الخالف، نِم چہچ« ٥
 »أسود

 ٩٠ مجاھد

 ٨٤ مجاھد »والباطل الحق بین افرًق:چۇچ« ٦

 ،الرأس في ٌسْمَخ بالطھارة، اهللا ابتاله« ٧
 »...الجسد في ٌسْموَخ

 ٣٦٩ ابن عباس

 ٨٤ نالحس »اهللا عبادة في الشیطان أشركوا« ٨

٩ 
أقول فیھا برأیي فإن كان صوابًا فِمن «

اهللا، وإن كان غیر ذلك فِمني وِمن 
 »...الشیطان

 ١١٤ أبو بكر الصدیق

وم كانوا ظاھروا بختنصر على الرُّ« ١٠
 ».خراب بیت المقدس

 ٣٥٥ السّدي

 ٤٨ الضّحاك »يانَمالسَّ ھو: ىَوْلالسَّ« ١١

١٢ 
، والحسن ،مجاھد »ینالدِّ :بغةالصِّ«

لعالیة، وأبي ا
 وقتادة 

٤٦ 

 دون ةخاّص الجبال نِم َتَبأْن ما الطور« ١٣
 »تنِبُی لم ما

 ٤٥ ابن عباس

 علیھ اهللا مكّل الذي للجبل اسٌم :الطور« ١٤
 »التوارة فیھ علیھ وأنزل u موسى

 ٤٥ ابن عباس

 ٍبْنَذ بكل منھ یقبض كالكّف القلب« ١٥
  » یطبع ثم إصبع،

 ٢٣٤ مجاھد

 ٤٦ قتادة والسّدي »ھُمومعاِل الحجِّ مناسك: )المناسك« ١٦
 ٤٦ مجاھد   »الذبح مواضع أي ،المذابح :المناسك« ١٧
 ٤٢ ابن عباس .»العذاب من المشقة :الویل« ١٨

 فیھ یھوي لینجب بین جھنم في واد :الویل« ١٩
  »اخریًف أربعین الھاوي

 ٤٢ أبو سعید الخدري

أنَزَل اهللا القرآن إلى السماء الدنیا في لیلة « ٢٠
  »...القدر

 ٤٦٥ ابن عباس

إنَّما ُألِّف القرآن على ما كانوا َیسمعون « ٢١
 ».rِمن قراءة َرُسول اِهللا 

 ١٢٨ مالك بن أنس



 

 ٥٠١

 ١٢٨ ابن مسعود » ِإنَُّھنَّ ِمَن اْلِعَتاِق اُألَوِل، َوُھنَّ ِمْن ِتَالِدي« ٢٢

٢٣ 
َرِضي اهللا -ِإنِّي ِعْنَد َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنیَن «

َأيُّ اْلَكَفِن : ْذ َجاءَھا ِعَراِقيٌّ َفَقاَلَعْنَھا، ِإ
  »...َخْیٌر؟

 ١٢٧ یوسف بن ماھك

 عرضُت َةالجنَّ ِةالجنَّ أھُل ُلدُخَی ما لأّو« ٢٤
 ..عینان لھم

 ٧٤ ابن عباس

 ٣٥٥ قتادة »...أولئك أعداء اهللا النصارى« ٢٥
 ١٢٢ ابن عباس  »...؟َأوََّل َتُعدُّوَن اْلِقَراَءَتْیِن يُّأََ« ٢٦
 ٤٦ مجاھد، وقتادة  »كان ٍلَبَج أّي« ٢٧

أيُّ سماٍء ُتِظلُِّني؟، وأيُّ أرٍض « ٢٨
 »...ُتِقلُِّني؟

 ١٠٩ أبو بكر الصدیق

َتَدُعَھا، َیا اْبَن َأِخي ال ُأَغیُِّر َشْیًئا ِمْنُھ ِمْن « ٢٩
 ».َمَكاِنِھ

 ١٣٤ عثمان بن عفان

 ٤٥ قتادة »اللغة في ِھِفْرُع على ؛اهللا سبحان: تسبیحھم« ٣٠

ابن مسعود وابن  »صالتھم :تسبیحھم« ٣١
 عباس

٧٨ 

 ٩٦ سفیان بن عیینة »یستغني بھ: تفسیره« ٣٢

 َأْرَبَعٌة rِ النَِّبّي َعْھِد َعَلى اْلُقْرآَن َجَمَع« ٣٣
 »...اْلَأْنَصاِر ِمْن ُكلُُّھْم

 ١٢٣ أنس بن مالك

٣٤ 
 رمضان نزل: r محمد أصحاب حدثنا«

 یوٍم ّلُك أطعم ْنَم فكان ،علیھم فشق
  »..الصوم ترك ایًنِكْسِم

 ٤٦٠ ابن أبي لیلى

 الناس فطر التي اهللا فطرة :ِصبغة« ٣٥
 »علیھا

 ٤٦ مجاھد

پ  پ  چ :یا محمُد قل: قال جبریُل لمحمٍد« ٣٦
  »چپ  پ

 ١٧٣ ابن عباس

اثنتین  rقرأُت ِمن ِفي رسول اهللا « ٣٧
  »...وسبعین سورة

 ١٢٣ ابن مسعود

 األرض في علج إذا أنھ أعلمھم اهللا كان« ٣٨
 »الدماء وسفكوا أفسدوا« اًقْلَخ

 ٤٥ قتادة

یحرص أْن ُیْؤِمَن r كان رسول اهللا « ٣٩
  »...جمیُع الناس

 ٢٣١ ابن عباس

٤٠ 
ْأِتي َعَلْیِھ  rَكاَن َرُسوُل اِهللا « ِممَّا َی

الزََّماُن َوُھَو ُیْنَزُل َعَلْیِھ ِمن السَُّوِر َذَواِت 
  » اْلَعَدِد

 ١٢٦ عثمان بن عفان

 ٧٧ مجاھد »ونمُعیْس ال ولكن ونُعیتسّم كانوا« ٤١
 ٤٢٧ ابن مسعود  »..فھو بمكة چڱ  ڱ چكل شيء نزل « ٤٢

َأْسَلُموا  rُكْنُت ِفي اْلَوْفِد الَِّذیَن َأَتُوا النَِّبيَّ « ٤٣
 »…ِمْن َثِقیٍف

 ١٢٦ أوس الثقفي

 ٤٥٨ سفیان بن عیینة  »ال أدري ِمن قول َمن ھو؟« ٤٤
 ٨٣ مجاھد وقتادة والنصرانیة ھودیةالی تخلطوا ال« ٤٥



 

 ٢

  »باإلسالم

 الكتاب في الحق من عندكم ما تخلطوا ال« ٤٦
  »بالباطل

 ٤٤ ابن عباس

وال على َمن ، ال َتِعْب على َمن یصوم« ٤٧
  »أفطر

 ٤٥٩ ابن عباس

 ٣٧٠ ابن عباس  »ین مثلھبوظائف الدِّ ٌدَحما قام َأ« ٤٨

 َغْیُر ْلُقْرآَنا َیْجَمْع َوَلْم r النَِّبيُّ َماَت« ٤٩
 »...َأْرَبَعٍة

 ١٢٤ أنس بن مالك

 ٣٧٥ سعید بن جبیر  »مكة على الطارئین للغرباء معناه« ٥٠
 ٢١٣   »ُھیَنِد َظِفَح ،ھا وحافظ علیھاَظِفن َحَم« ٥١

 يوعل وعمر بكر يأب في نزلت« ٥٢
 »والصحابة

 ٧٤ علي بن الحسین

 ١٠٤ ابن مسعود  »اْلَبَقَرِة َرُةُسو َعَلْیِھ ُأْنِزَلْت الَِّذي َمَقاُم َھَذا« ٥٣

 ویؤمنون ،ِھِمَكْحبُم یعملون الذین ھم« ٥٤
  »بمتشابھھ

 ٣٤٩ الحسن البصري

 ٤٦ مجاھد »بالسریانیة جبل لكّل اسم ھو« ٥٥

 عنُةالّل فترتفع بھصاِح ُنَعیْل الرجل ھو« ٥٦
 »...صاحبھا تجد فال تنحدر ثم السماء إلى

ابن مسعود 
 والسّدي

٤٣ 

 بِّي في ثالث، أو واَفْقُت ربي وافقني َر« ٥٧
U في ثالث...«  

 ٣٧٣ عمر بن الخطاب

 ُسوَرٌة ُأْنِزَلْت َما َغْیُرُه ِإَلَھ َلا الَِّذي َواللَِّھ« ٥٨
  »...ُأْنِزَلْت َأْیَن َأْعَلُم َأَنا ِإلَّا اللَِّھ ِكَتاِب ِمْن

 ١٢٤ ابن مسعود

 



 

 ٥٠٣

 فھرس األعالم
 الصفحة الَعَلم م
 ٦٨ )النظام(ار إبراھیم بن سّی ١
 ٢٧ )ابن فرحون(إبراھیم بن علي  ٢
 ٩٤ إبراھیم بن یزید النخعي ٣
 ٤٧ ابن كثیر المّكي ٤
 ٤٦ أبو إسحاق الزّجاج ٥
 ٧٣ أبو الحسن األشعري ٦
 ٢١ أبو الحسن علي بن قطرال ٧
 ٢٣ )ابن الُجمَّیِزي(أبو الحسن علي بن ھبة اهللا اللَّخمي  ٨
 ٤٦ أبو العالیة الرِّیاحي ٩
 ٢٢ أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي ١٠
 ٤٧ أبو الفرج ابن الجوزي ١١
 ١٢٥ )الكرماني(أبو القاسم محمود بن حمزة  ١٢
 ٢٥ أبو بكر محمد بن أبي العباس القسطالني ١٣
 ٢٤ أبو جعفر أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الغرناطي ١٤
 ٤٧ أبو جعفر النّحاس ١٥
 ١١٨        األنصاري خزیمة أبو ١٦
 ٤٢ عید الخدريأبو س ١٧
 ٢١ أبو عامر یحیى بن عبدالرحمن األشعري ١٨
 ٩٦       أبو عبید القاسم بن سالم ١٩
 ٦١ أبو عبیدة معمر بن المثنى ٢٠
 ٤٧ أبو عمرو البصري ٢١
 ١٧ أبو عمرو الداني ٢٢
 ٢٢ أبو محمد عبد الوھاب بن ظافر بن رواج ٢٣
 ٤٣ أبّي بن كعب ٢٤
 ٩٣ أحمد بن حنبل ٢٥
 ١٧ )النسائي(ليأحمد بن شعیب بن ع ٢٦
شیخ اإلسالم (أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم  ٢٧

 )ابن تیمّیة
٢٧ 

 ٢٩ )أبو بكر الجّصاص(أحمد بن علي الرازي  ٢٨
 ٩٨ )ابن حجر(أحمد بن علي العسقالني  ٢٩
 ٤٧ )المھدوي(أحمد بن عّمار  ٣٠
أبو بكر (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي ٣١

 )البّزار
٢٤٧ 

 ٦٥ )ابن فارس(س بن زكریا أحمد بن فار ٣٢
 ٢٠ )ابن أبي حّجة(أحمد بن محمد القیسي ٣٣



 

 ٥٠٤

 ٢٧ )ابن العماد(أحمد بن محمد بن إبراھیم  ٣٤
 ١٦٤ )الثعلبي(أحمد بن محمد بن إبراھیم  ٣٥
 ١٤٩ )السمین الحلبي(أحمد بن یوسف بن عبد الدایم  ٣٦
 ٢١٦ أسماء بنت أبي بكر ٣٧
 ٤٨ )الجوھري( ادإسماعیل بن حّم ٣٨
 ٤٣ )السّدي(اعیل بن عبد الرحمن إسم ٣٩
 ٢٦ ) ابن كثیر(إسماعیل بن عمر ٤٠
إسماعیل بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالصمد  ٤١

 الخراستاني
٢٤ 

 ٧٩ أم حرام بنت ملحان ٤٢
 ٩٤ أنس بن مالك ٤٣
 ١٢٨ أوس بن أبي أوس الثقفي ٤٤
محمود بن القضي شھاب الدین (بدر الدین العیني  ٤٥

 )أحمد
              ١١٩ 

 ٤٣ البراء بن عازب ٤٦
 ٢٠٥ )جمیل ُبثینة(جمیل بن عبداهللا بن معمر  ٤٧
 ٨٠ )أبو ذر الغفاري(جندب بن جنادة  ٤٨
 ١٥٧ )أبو سعید بن المعلى(الحارث بن نفیع  ٤٩
 ٩٤ حذیفة بن الیمان ٥٠
 ٣٢٩ حّسان بن ثابت األنصاري ٥١
 ٩٤ الحسن البصري ٥٢
 ٣٠٤ )يأبو علي الفارس(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  ٥٣
 ٢٣ الحسن بن محمد البكري ٥٤
الراغب (الحسین بن محمد بن المفضل  ٥٥

 )األصفھاني
١٦٨ 

 ١٦٤ )البغوي(الحسین بن مسعود بن الفراء  ٥٦
 ٤٨ حمزة بن حبیب الزّیات ٥٧
 ١١٧       األنصارّي ھالفاِك بن ثابت بن خزیمة ٥٨
 ٢٠٣       )خفاف بن ابن ندبة(خفاف بن ُعَمیر السلمي  ٥٩
 ٣٠٤ یع بن أنس بن زیاد البكريالرب ٦٠
 ٢٧٦ الربیع بن ُخَثْیم ٦١
 ٢٠ ربیع بن عبدالرحمن االشعري ٦٢
 ٩٣ سعید بن المسیب ٦٣
 ٨٩ سعید بن جبیر ٦٤
 ٩٦ سفیان بن عیینة ٦٥
 ١٥٤ َسَالمُة بُن َجْنَدٍل السعديُّ ٦٦
 ٤٦١ سلمة بن األكوع ٦٧
 ٢٦ )الجمل(سلیمان بن عمر العجیلي  ٦٨



 

 ٥٠٥

 ١٥٣ سھیل بن عمرو ٦٩
 ٢٤ )ابن القرطبي(شھاب الدین أحمد  ٧٠
 ٣٣٤      )أبو أمامة الباھلي(صدي بن عجالن  ٧١
 ٢٢٢      فَلَخ بن ةیََّمُأ بن صفوان ٧٢
 ٤٦ الضحاك بن مزاحم ٧٣
 ٤٤٢ طلحة بن عبید اهللا ٧٤
 ١٢٧ )أّم المؤمنین(عائشة بنت أبي بكر الصّدیق  ٧٥
 ٢٩ )ابن عطیة(عبد الحق بن غالب  ٧٦
 ٣٥٣ )ابن باز(عبد اهللا بن عبدالرحمن عبد العزیز بن  ٧٧
 ٢١٦ عبد اهللا بن الزبیر بن العوام القرشي ٧٨
 ١٧٣ )ابن قتیبة(عبد اهللا بن مسلم الدینوري  ٧٩
 ٤٦٠ عبدالرحمن بن أبي لیلى ٨٠
 ١١٥ )أبو شامة(عبدالرحمن بن إسماعیل المقدسي  ٨١
 ٨٣ عبدالرحمن بن زید ٨٢
 ٧١        )أبو ھریرة(عبدالرحمن بن صخر الدوسي  ٨٣
 ٨٩ عبدالرحمن بن عوف ٨٤
 ٢٠٥ عبداهللا بن الزِّبَِْعَرى ٨٥
 ٩٥ عبداهللا بن المبارك ٨٦
 ٤٢ عبداهللا بن عباس ٨٧
 ١٢١ عبداهللا بن عمرو بن العاص ٨٨
 ٩٧ )أبو موسى األشعري(عبداهللا بن قیس  ٨٩
 ٤٣ عبداهللا بن مسعود ٩٠
 ٩٧ عبداهللا بن مَغفَّل ٩١
 ٤٥ عبدالملك بن جریج ٩٢
 ١٠٥ میمونعبیس بن  ٩٣
 ١٨٦ عدي بن حاتم الطائي ٩٤
 ١٠٣ )أبو مسعود البدري(عقبة بن عمرو  ٩٥
 ١٣٩ )ابن حزم الظاھري(علي بن أحمد بن سعید  ٩٦
 ٣٣٤ علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ٩٧
 ٤٨ )األخفش(علي بن الفضل  ٩٨
 ٤٨ )الكسائي(علي بن حمزة  ٩٩
 ٩٤ )ابن بطال(علي بن خلف  ١٠٠
 ٩٤ )ورديالما(علي بن محمد  ١٠١
 ١٦٤ )السخاوي(علي بن محمد بن عبد الصمد  ١٠٢
 ٢٩ )الكیا الھراسي(علي بن محمد بن علي  ١٠٣



 

 ٥٠٦

 ١٦٥ عماد الدین الكندي ١٠٤
 ٢٩ )ابن الُمَلقِّن الشافعي(عمر بن علي بن أحمد  ١٠٥
 ٣٤٤               )المالكي الفرج أبو(عمرو بن محمد اللیثي  ١٠٦
 ٢٢٣        عبس بن َةّرُم بن عمرو ١٠٧
 ٢٣٢ )أبو جھل(عمرو بن ھشام بن المغیرة القرشي ١٠٨
 ١٣٣ )أبو الدرداء(عویمر بن عامر األنصاري  ١٠٩
 ١٠٤       )القاضي عیاض(عیاض بن موسى  ١١٠
 ٤٤١ فاطمة بنت قیس ١١١
 ٩٦ )أبو عبید(القاسم بن سالم  ١١٢
 ٤٥ قتادة بن دعامة السدوسي ١١٣
 ٢٣٠  كعب بن األشرف ١١٤
 ٤٨ لسدوسيمؤرج بن عمرو بن الحارث ا ١١٥
 ٩٣ مالك بن أنس  ١١٦
 ٢٠٤       مالك بن حمار الفزاري ١١٧
 ٤٣ مجاھد بن جبر ١١٨
 ١٢٣ مجّمع بن جاریة األنصاري ١١٩
 ٢٦ )الشنقیطي(محمد األمین بن محمد المختار  ١٢٠
 ١٤٦ محمد الطاھر بن عاشور ١٢١
 ١٠٠ )ابن القیم(محمد بن أبي بكر  ١٢٢
 ٣٠٤ ) األزھري(محمد بن أحمد بن األزھر  ١٢٣
 ٢٧ )الذھبي(محمد بن أحمد بن عثمان  ١٢٤
 ١٤٩ )ابن جزّي الكلبي(محمد بن أحمد بن محمد  ١٢٥
 ٩٥ )الشافعي(محمد بن إدریس  ١٢٦
 ٤٣ محمد بن إسحاق ١٢٧
 ٩٦ )البخاري(محمد بن إسماعیل  ١٢٨
 ١٨٥ )السلمي(محمد بن الحسین  ١٢٩
 ١٦٤ )الزركشي(محّمد بن بھادر  ١٣٠
 ٢٩ )الطبري(محمد بن جریر  ١٣١
 ٩٤ سیرینمحمد بن  ١٣٢
 ٢٤٤ محمد بن صالح بن عثیمین ١٣٣
 ٢٩ )بن العربي(محمد بن عبداهللا  ١٣٤
 ٢٦ محمد بن علي الشوكاني ١٣٥
 ١٦٤ )الرازي(محمد بن عمر بن الحسن  ١٣٦
 ١٧ )الترمذي(محمد بن عیسى بن سورة  ١٣٧
 ١٢٧ )أبو بكر ابن األنباري(محمد بن قاسم بن بّشار  ١٣٨



 

 ٥٠٧

 ٣٢٩        محمد بن كعب بن سلیم القرظي ١٣٩
 ٢٦ )الخطیب الشربیني(محمد بن محمد الشربیني  ١٤٠
 ٥٤ )المبرد(محمد بن یزید  ١٤١
 ٤٠٣ )الفیروزآبادي(محمد بن یعقوب  ١٤٢
 ١٢٧       )الكرماني(محمود بن حمزة  ١٤٣
 ١٤٦ )األلوسي(محمود بن عبد اهللا الحسیني  ١٤٤
 ٢٧ )الزمخشري(محمود بن محمد  ١٤٥
 ١٦٩ محمود بن محمد شاكر ١٤٦
 ٤٠٥ األجدعمسروق بن  ١٤٧
 ١١١ معاذ بن جبل ١٤٨
 ٩٧       بن قرة الُمزني ةمعاوی ١٤٩
 ١٥٨ )السمعاني(منصور بن محمد بن عبد الجبار  ١٥٠
 ٢١٧ )األعشى(میمون بن قیس بن جندل الوائلي ١٥١
 ١٤٤ )أبو اللیث السمرقندي(نصر بن محمد  ١٥٢
 ٩٩ )أبو حنیفة(النعمان بن ثابت  ١٥٣
 ١٠٤ النواس بن سمعان ١٥٤
 ١٤٦ )أم سلمة(تبة ھند بنت ع ١٥٥
 ١٢٨ واثلة بن األسقع ١٥٦
 ٤٧ )الفّراء(یحیى بن زیاد ١٥٧
 ١٢٧ یوسف بن ماھك الفارسي ١٥٨

 
 



 

 ٥٠٨

 فھرس المصطلحات والمفردات المشروحة
 الصفحة المصطلح أو المفردة م

 ١٦ األْجران ١
 ٣٤٢ اإلسرائیلیات ٢
 ٢٥٠ االلتفات ٣
 ١٩٥ اإلیجاف ٤
 ٣٥٢ ِةَرْحالَب ٥
 ٤١ ترمض ٦
 ١٢٨ تالدي ٧
 ٢٨٣ َتْیھاء ٨
 ٧٩ ثَبج ٩
  ٢٨٣ الَحْزن ١٠
 ٤٢٧ الدم المسفوح ١١
 ٢٩٩ راِھِشْیِھ ١٢
 ٢٢١ السِّخال ١٣
 ٤٧٤ سكِّنوا ١٤
 ٣٠٤ السلوى ١٥
 ٣٠٣ السَُّماني ١٦
 ٧٥ السیاق ١٧
 ١٣٨ الصِّْرفة ١٨
 ٤١ صالة األّوابین ١٩
 ١٢٨ العتاق األول ٢٠
 ٣٥١ عجاجة ٢١
 ١٤١ عكاه ٢٢
 ٢٢٨ فحوى الخطاب ٢٣
 ٨٢ الَفَرق ٢٤
 ٤١ الفصال ٢٥
 ١٧ الَقرَمد ٢٦
 ٣٥١ ةیَِّكَدَف یفٌةِطقَ ٢٧
 ٢٨١ الَمجاز ٢٨
 ١٩٨ الَمْھَیع ٢٩
 ١٦٣ َنِقیًضا ٣٠
 



 

 ٥٠٩

 
 فھرس الفرق والقبائل

 
 الصفحة الفرقة أو القبیلة م
 ٥٩ الباطنیة ١
 ٢٨٤ الَجْبِریَّة ٢
 ٣٠٦ ِكناَنة ٣
 ٢٢١ المعتزلة ٤
 



 

 ٥١٠

 
 فھرس األماكن والبلدان

 
 الصفحة و الَبَلدالمكان أ م
 ١١٥ إْرِمْیِنَیة ١
 ٢١ أشبیلیة ٢
 ٤٦٩ ُعْسفان ٣
 ١٤ قرطبة ٤
 ٤٥٦ الكدید ٥
 ٢١ مراكش ٦
 ٣٥ منیة بني خصیب ٧
 ٢٠ میورقة ٨
 ٢٤ غرناطة ٩
 



 

 ٥١١

 فھرس الشواھد الشعریة
الصفح البیت

 ة
 ٣٢٩ وروح القدس لیس بھ خفاء وجبریٌل رسول اهللا فینا

 ٢٠٥ بــفقلت كالنا یا بثین مری أربتني یلیا جم ُبثینة قالت
 ٣٠٩ ُھنَّ ُصْفٌر أوالُدھا كالزًَّبیب ِتْلَك َخْیلي ِمْنُھ َوِتْلَك ِركابـِي

 ھذه ما ٍدَسَأ بني ْلساِئ ُھَتیَِّطَم يِجْزالُم الراكب ھاّیا أی
 الصوُت

٥٧ 

 ٥٧ الموُت أنا إني مُكُئرَِّبُی اقوًل واُسِمَتواْل بالعذر واُرباِد لھم وقل
 ٣٠٣ ما بي ِغًنى عنك وإْن َغِنْیُت لو ُأْشَرُب السلوان ما سلیُت

 ٢٩٩ ُمتقلِّدًا سیفًا وُرْمحـــــا یا لیَت زوَجك قد غـــــدا
 ٩١ بأوحد فیھا لسُت سبیل فتلك تأُم وإْن أموت أْن رجال ىتمّن

 ٩٩ ارإن الِغناء لھذا الشعر ِمْضم َتَغنَّ بالشعر إما ُكنَت قائَلُھ
عَلْیِك ِمْثُل الَِّذي َصلَّْیِت 

 َفاْغَتِمِضي
َنْوَمًا ِفِإنَّ َلِجْنِب الَمْرِء 

 ُمْضَطَجَعـا
٢١٧ 

َیا َربِّ َجنِّْب َأبي اَألْوَصاْب  تُقوُل َبْنِتِي وَقْد وّدْعُت ُمْرَتِحًال
 والَوَجَعا

٢١٧ 

 ١٩٥ جافال تحسبي أنَّا نسینا اإلی قاف: ِقِفي لنا، فقالت: قلنا لھا
 ٢٠٥ اــوخیبر ثم أجمعنا السیوف قضینا من تھامة كّل ریـبٍٍ

 ٢١٣ وقامت الحرب بنا على ساق ....................................
 ١٥٤ وما َیَشِأ الرحمُن َیْعِقْد وُیْطِلِق عجلتم علینا َعْجَلَتْینا علیكُم

 ٢٠٤ اــأنا ذلك ا إننيل خفاًفتأّم ُھـَـر متنـُأقول لھ والرمح یأِط
 ُتْما على عیني تیّمًدْمفَع ھاصیب صمیُمقد ُأ يخیِل تُك فإْن

 كاماِل
٢٠٤ 

 ١٤١ ورماه في السِّجِن واألغالل اهــــعك عصاه شاطٍن اّیمأ
 ٤٤٦ َفَعال َما اَهللا َأْمَنَعنَّ َفَھْل َعْنُكم َأْخَرَجِني اِهللا ِكَتاُب َعمِّي، ِبْنَت َیا

 ٩١ ُلأّو المنیة تعدو ناأیِّ على ألوَجُل نيوإ أدري ما لعمرك
 ٩١ وأطول أعز دعائمھ ابیًت لنا بنى السماء سمك الذي إّن

 ٢٠٦ ولــإنما الریب ما یقول الجھ ٌبـلیس في الحق یا أمیمة ری
 ٩١ وِلُیالذُّ رَُّج یاِتالغاِن وعلى علینا تاُلوالِق القتُل َبِتُك

 ٩١ َلَأْمَیُل الصدود مع إلیك اقسًم وإنني الصدود ألمنحك إني
 ٩٩ غنى یٍد والنفِس ثُّم الزِم واستغن عن كتب اُألَلى طالًبا

تغ       نَّ ب       القرآن َحسِّ       ن ب       ھ  
 الصــــــــــــــو

ت حــزیًنا جـــــــــــــاھًرا 
 رنِِّم

٩٩ 

 وَقُس یم الخیُلِقحتى ُت   واُحَرْبلم َی ُمقال أتیُتوإذا ُی
 عاِنِط

٢١٣ 

 ٩٦ عفیف الُمَناِخ َطویَل التََّغْن ًا زمًنا بالعراقوكنت اْمرء
 ١٤٢ یُنـــَرِھ بھا والفؤاُد انتـفب شطوُن َنًوى عنك ادــبسع نأت

 ٤٦٦ وقرآنا اتسبیًح اللیَل ُعطَِّقُی بھ وِدُجالسُّ اِنَوْنُع َطَمْشبَأ واحََّض



 

 ٥١٢

 ٣٠١ َوَمْیَنا وَألَفى َقْوَلَھا َكِذبًا َوَقدََّمِت اَألِدیَم لَراھِِِشْیھ
ألذُّ من السَّْلوى إذا ما  وقاسمھا باهللا َعْھًدا ألْنُتُم

 َنُشورھا
٣٠٣ 

صحیح السُّرى والِعیُس تجري  أال لیت ِشعري ھل أبیتّن لیلة
 عروُضھا

٢٨٣ 

 اراًخِف كانت قد ِنْزالَح قطا ھاكأّن يُِّطوالَم ٍرْفَق اَءَھْیَتِب
 بیوضھا

٢٨٣ 

أَال قَضب الرحمُن ربٍّي  َھجِِیَنھا أال ضَرَبْت تلك الفتاُة
 یمینھا 

١٥٤ 

 ٩٦ ونحُن إذا متنا أشّد َتَغانیا ِكالنا َغِني عن أخیھ َحیاَتُھ
 ٢٣٩ يعنِّ ازیاًد اُهللا قتل قد ينَِّجِم اقالًب تراني كیف

 
 



 

 ٥١٣

 
 فھرس المصادر والمراجع

 
شـافعي املتـوىف سـنة    جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ال ،اإلتقان يف علوم القرآن .١

 .١٩٨٧مصطفى البغا، دار ابن كثري: ، ت هـ٩١١

دار اهلي :عبداهللا الدوسري، الناشر: أثر اختالف القراءات يف األحكام الفقهية، للدكتور .٢
 .  هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة األوىل، سنة  -دار الفضيلة: مصر، توزيع -النبوي

ضريي ، دار الوطن ، الرياض ، الطبعـة  اإلمجاع يف التفسري ، حملمد بن عبد العزيز اخل .٣
 .هـ ١٤٢٠األوىل ، 

 . مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، حممد بن عبد اهللا، أحكام القرآن البن العريب .٤
دار الكتب العلمية بـريوت  ، أبو بكر بن أمحد علي الرازي، أحكام القرآن للجصاص .٥

 .هـ ١٣٣٥، الطبعة األوىل، لبنان

: االعتقادية من خالل شرحيهما لصحيح مسلم، للـدكتور  آراء القرطيب واملازري .٦
 .هـ١٤٢٧عبداهللا الرميان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 ،أبو السعود حممد بن حممد العمادي، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي .٧
 .هـ١٤١١الطبعة الثانية  - بريوت -دار إحياء التراث العريب 

املكتـب  ، األلباين حممد ناصـر الـدين  ، ختريج أحاديث منار السبيلرواء الغليل يف إ .٨
 .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥الطبعة الثانية  ، بريوت –اإلسالمي 

كمال بسيوين : أسباب نزول القرآن، أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي، حتقيق .٩
 .دار الكتب العلمية، بريوت: زغلول، نشر

مـنرية الدوسـري، دار ابـن    : ورةأمساء سور القرآن الكرمي وفضائلها، للدكت .١٠
 . هـ١٤٢٦اجلوزي، الطبعة األوىل، 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معـاين   .١١
اآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار ، للحافظ أيب عمر  يوسف بن عبد الرب النمري 

 .داملعطي قلعجي، مؤسسة الرسالةعب.د: هـ ، ت٤٦٣القرطيب املتوىف سنة 



 

 ٥١٤

أمحد بن علي بن حممد بن حجـر   :احلافظ شيخ اإلسالمل، الصحابة متييزاإلصابة يف  .١٢
 .هـ١٣٢٨مطبعة السعادة، مصر  هـ ،٨٥٢العسقالين املتوىف سنة 

لعز الدين ابن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري أسد الغابة يف معرفة الصحابة،  .١٣
دار :حممد إبراهيم البنا، وحممد أمحد عاشـور، نشـر  : ، حتقيق هـ٦٣٠املتوى سنة 

  .الشعب، القاهرة
حممد األمني بن حممـد املختـار   ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي .١٤

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، اجلكين

 .القلم، دمشقمشهور حسن حممود سلمان، دار ، اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري .١٥

قاموس تراجم ألشهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب واملسـتعربني      (األعالم،  .١٦
الطبعة الثالثة عشرة، سنة دار العلم للماليني، : ، خلري الدين الزركلي، نشر)واملستشرقني

 .م١٩٩٨

مصور عن طبعـة دار  ، طبعة مؤسسة مجال للطباعة، األغاين أليب الفرج األصبهاين .١٧
 .الكتب

ناصر الدين أيب سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد ، رتيل وأسرار التأويل للبيضاويأنوار الت .١٨
 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، دار الكتب العلمية، الشريازي

هـ، حتقيق ٤٠٣: ت - أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين االنتصار لنقل القرآن،  .١٩
 . حزم، الطبعة األوىل حممد عصام القضاة، دار ابن: الدكتور

 املتـوىف سـنة  ، حممد بن يوسف األندلسـي ، أليب حيان يف التفسري، البحر احمليط .٢٠
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، دار الكتب العلمية، هـ٧٤٥

حممد بن عبداهللا بن ادر ، أبـو   البحر احمليط يف أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي .٢١
وزارة األوقـاف  : عبدالقادر عبداهللا العاين، نشر: ، حتقيقهـ٧٩٤ سنة عبداهللا املتوىف

 .هـ١٤١٣والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة الثانية، سنة 

دار الكتـب  ، أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم، حبر العلوم للسمرقندي .٢٢
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، العلمية

حسني بن عبـداهللا  : طالع مبحاسن القرن السابع، حملمد بن علي الشوكاين، حتقيقالبدر ال .٢٣



 

 ٥١٥

 .هـ١٤١٩دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، سنة : العمري، نشر

: حممد أبو الفضل إبراهيم،نشر:الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، حتقيق .٢٤
 .هـ١٣٩١عرفة، بريوت،الطبعة الثانية،سنة دار امل

د الدين  حممد بن يعقـوب الفريوزابـادي  ،    ،تراجم أئمة النحو واللغة يفلغة الب .٢٥
 .هـ٨١٧املتوىف سنة  

، دار مكتبة هـ ٣٧٩أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي املتوىف سنة تاج العروس،  .٢٦
 .احلياة بريوت 

سـنة   بن حممد الذهيب املتوىف تأليف اإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا تاريخ اإلسالم، .٢٧
 .م١٩٨٩مر تدمري، دار الكتاب العريب ع: ، تهـ ٧٤٨

 هـ٤٦٣للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ملتوىف سنة ، تاريخ بغداد .٢٨
 . بريوت  -ودار الكتب العلمية  -دينة املنورة املكتبة السلفية امل -

 .هـ ١٤٠٠للنباهي املالقي، دار اآلفاق اجلديدة، ، تاريخ قضاة األندلس .٢٩

 .م١٩٨٢، الدار التونسية للنشر، حممد الطاهر، التحرير والتنوير البن عاشور .٣٠

 .م١٩٦٣حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، القاهرة .٣١

فؤاد أمحد زمريل،  دار الكتاب العـريب، الطبعـة   : التذكار يف أفضل األذكار، ت .٣٢
 .األوىل

 .سلفية باملدينة املنورةالتذكرة يف أحوال املوتى، للقرطيب، املكتبة ال .٣٣

زكريا عمريات، :تذكرة احلفاظ لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب،وضع حواشيه .٣٤
 .هـ١٤١٩ بريوت،الطبعة األوىل، سنة دار الكتب العلمية،:نشر

، بـريوت ،الطبعـة   جزي الكليب ، دار الكتب العلمية يل ،البنالتسهيل لعلوم الترت .٣٥
 .هـ١٤١٥األوىل 

هـ ١٤١٧، مكة املكرمة الطبعة األوىل، مكتبة نزار حممد الباز، متتفسري ابن أيب حا .٣٦
 . م١٩٩٧ -

 .الطبعة األوىل –بريوت  –دار القلم  –التفسري واملفسرون للدكتور حممد حسني الذهيب  .٣٧



 

 ٥١٦

اململكة العربية السـعودية  ، دار البخاري املدينة النبوية، تفسري أيب املظفر السمعاين .٣٨
 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الطبعة األوىل 

وجالل الدين حممد بن  السيوطي تفسري اجلاللني جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر .٣٩
 .الطبعة اخلاصة مبؤسسة احلرمني اخلريية، احمللي أمحد

للحافظ عماد الدين أيب الوفاء إمساعيل بن كثري الدمشـقي  ، تفسري القرآن العظيم  .٤٠
، الطبعة الثانية، ار السالم الرياضيحاء دمشق ومكتبة دمكتبة دار الف، هـ٧٧٤املتوىف 
 . م١٩٩٨-هـ ١٤١٨

لإلمام أيب بكر عبد الرزاق بـن مهـام   ) تفسري عبد الرزاق ( تفسري القرآن العزيز  .٤١
 –دار املعرفة  –حتقيق الدكتور عبداملعطي قلعجي  – هـ ٢١١الصنعاين املتوىف سنة 

 .هـ١٤١١األوىل  –بريوت 

الطبعـة   -دار ابن اجلوزي. صاحل العثيمني،  طتفسري القرآن الكرمي، للشيخ حممد  .٤٢
 .هـ١٤٢٣ -األوىل

أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين املتوىف سنة  :لحافظتقريب التهذيب ، ل .٤٣
 . هـ ، دار القلم ، دمشق ١٤١١، حممد عوامة ، الطبعة الثالثة: ق ، حتقي هـ٨٥٢

العسقالين املتوىف سنة أمحد بن علي بن حممد بن حجر : التهذيب ، للحافظذيب  .٤٤
هـ ، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية ١٣٢٦هـ، مصور عن الطبعة األوىل ٨٥٢

 . صادر ، بريوت  اهلند ، دار –، حيدر أباد 

: قيقحت ، هـ٣٧٠املتوىف سنة  ،يأليب منصور حممد بن أمحد  األزهر ،ذيب اللغة .٤٥
 . هـ  ١٣٨٤للتأليف والنشر  املؤسسة املصرية العامة -عبدالسالم حممد هارون 

مؤسسة ، عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي .٤٦
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، الرسالة

، املتوىف  عثمان بن سعيد بن عثمان، أليب عمرو الداين؛ )ت السبعيف القراءا(التيسري  .٤٧
 الطبعة الثالثة، دار الكتاب العريب، بريوت، :ا برتز، نشرأوتو:هـ، تصحيح٤٤٤سنة 

 .هـ١٤٠٦

أبوعبد اهللا ، اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان للقرطيب .٤٨



 

 ٥١٧

 -هـ ١٤٢٧، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، مؤسسة الرسالة، حممد بن أمحد األنصاري
 .م٢٠٠٦

أبوعبد اهللا ، ا تضمنه من السنة وآي الفرقان للقرطيباجلامع ألحكام القرآن واملبني مل .٤٩
 -هــ  ١٤١٤، الطبعـة األوىل ، القاهرة، دار احلديث، ، حممد بن أمحد األنصاري

 . م١٩٩٤

، املتوىف سـنة  أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي .٥٠
 ١٣٨٨، لطبعة الثالثـة ا، مصر، شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده، هـ٣١٠
 .م١٩٦٨ -هـ 

دار إحياء التـراث  ، حممد بن عيسى بن سورةَ الترمذيعيسى  وأب، جامع الترمذي .٥١
 .بريوت –العريب 

ـ  اهللا اجلعفي البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبد، جلامع الصحيح املختصرا .٥٢ ن دار اب
 .١٩٨٧ – هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة،  بريوت –كثري، اليمامة 

، لإلمام احلافظ عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ، مطبعة جملس دائرة والتعديلاجلرح  .٥٣
 .عارف العثمانية ، الطبعة األوىلامل

مجال القراء وكمال اإلقراء، أليب احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد السـخاوي،   .٥٤
مؤسسة الكتب الثقافيـة، بـريوت،   :عبد احلق عبد الدامي سيف القاضي، نشر: حتقيق
 .هـ١٤١٩ عة األوىل، سنة الطب

لإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن ة، حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهر .٥٥
دار : خليل املنصور، نشـر : ، حتقيق هـ٩١١بن أيب بكر السيوطي املتوىف سنة 

 .هـ١٤١٨الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

، دار  أمحد بن عبـد اهللا األصـبهاين  حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أليب نعيم  .٥٦
 . هـ ١٤٠٠الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر البغدادي ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة،  .٥٧
 . ١٤١٨الطبعة الرابعة ، 

املطـريف،  داود وسليمان عليهما السالم يف القرآن والسنة، للدكتور عويد بن عياد  .٥٨



 

 ٥١٨

 .هـ، غري حمدد دار الطباعة١٤١٨الطبعة األوىل 

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، ألمحد بن يوسف املعروف بالسمني احللـيب،   .٥٩
 .هـ١٤٠٦دمشق، الطبعة األوىل، سنة   دار القلم،:أمحد حممد اخلراط، نشر: حتقيق

لدين عبد الرمحن بن أيب بكـر  لإلمام احلافظ جالل ا ر،يف التفسري باملأثو لدر املنثورا .٦٠
 .م١٩٩٣بريوت ،  -دار الفكر  ،هـ٩١١السيوطي املتوىف سنة 

للشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي آيات الكتاب ،  دفع إيهام االضطراب عن .٦١
 .هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بريوت ، الطبعة األوىل ، هـ١٣٩٣املتوىف 

 .م١٩٨٩حممود شاكر، مكتبة اخلاجني بالقاهرة: دالئل اإلعجاز، للجرجاين، ت .٦٢

لإلمام برهان الدين إبراهيم بن علي ، ب يف معرفة أعيان علماء املذهبالديباج املذه .٦٣
 . م١٩٩٦، دار الكتب العلميةبن فرحون املالكي

 . دار صادر، ديوان النابغة الذبياين .٦٤

 .مكتبة اآلداب القاهرة، ميمون بن قيسديوان األعشى الكبري،  .٦٥

 .م١٩٨٠، بريوت، طبعة دار اآلفاق اجلديدة، وان رؤبة بن العجاجدي .٦٦

 .طبعة دار املعارف مبصر، ديوان الشماخ بن ضرار .٦٧

أمحـد أمـني و عبدالسـالم    : ، تحملمد عليان املرزوقـي  شرح ديوان احلماسة، .٦٨
 .م١٩٥١طبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر.هارون

إحسان عباس، :راكشي، القسم الثاين، تالذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للم .٦٩
 .م١٩٦٥دار الثقافة ببريوت 

دار الكتب ، حممود أبو الفضل، لوسيروح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين لآل .٧٠
 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، العلمية

ن علي القرشـي  مجال الدين عبد الرمحن ب، زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي .٧١
 . م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧، الطبعة الرابعة، بريوت لبنان، املكتب اإلسالمي، البغدادي

شوقي ضيف، دار املعارف .د: ، تألمحد بن موسى ابن جماهدالسبعة يف القراءات،  .٧٢
 .مبصر



 

 ٥١٩

 .الرياض –مكتبة املعارف ، األلباين حممد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة .٧٣

 .الرياض –مكتبة املعارف ،  حممد ناصر الديناأللباين، ضعيفةالسلسلة ال .٧٤

 .دار الفكر، سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،أبو داود، سنن أيب داود .٧٥

مكتبـة   ،البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي الكربى .٧٦
 .م١٩٩٤ –هـ  ١٤١٤مكة املكرمة،  -دار الباز 

مكتب املطبوعات اإلسالمية ، شعيب أبو عبد الرمحن النسائي أمحد بن، النسائي سنن .٧٧
 .١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية ، ، حلب –

 .بريوت –دار الفكر ، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويينابن ماجه ، سنن ابن ماجه .٧٨

 –دار الكتـاب العـريب    ،الدارمي عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد، سنن الدارمي .٧٩
 .هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل،، بريوت

بريوت،  -دار املعرفة ، الدارقطين علي بن عمر أبو احلسن البغدادي ،سنن الدارقطين .٨٠
 .م١٩٦٦ –هـ  ١٣٨٦

شـعيب  :  ت ،لإلمام مشس الدين بن حممد بن أمحـد الـذهيب   ،سري أعالم النبالء .٨١
 .هـ  ١٤١٠الطبعة السابعة  -بريوت  -مؤسسة الرسالة  -األرناؤوط 

دار الكتـاب   :ط ،حملمد بن  حممد خملوف ،قات املالكيةشجرة النور الزكية يف طب .٨٢
 .هـ ١٣٤٩عام  ١ط ،بريوت ،العريب

عبدالقادر : ت   ،البن العماد احلنبلي الدمشقي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .٨٣
الطبعـة  األوىل   -بريوت  -دمشق  -دار ابن كثري  -األرناؤوط وحممود األرناؤوط 

 . هـ  ١٤١٠

، بـريوت  –دار الكتب العلميـة   ،يهقي أبو بكر أمحد بن احلسنيالب، شعب اإلميان .٨٤
 .هـ١٤١٠الطبعة األوىل، 

مؤسسة الرسالة ، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، صحيح ابن حبان .٨٥
 .م١٩٩٣ – هـ١٤١٤الطبعة الثانية، ، بريوت –

 .الرياض –ف مكتبة املعار، األلباين حممد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب .٨٦



 

 ٥٢٠

دار إحيـاء  ، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسـابوري ، صحيح مسلم .٨٧
 .لبنان، بريوت –التراث العريب 

ـ ١٤٠٩صحيح سنن أيب داود ، حملمد ناصر الدين األلباين ، الطبعة األوىل ،  .٨٨ ،  هـ
 .املكتب اإلسالمي ، بريوت 

،  ملكتب اإلسالمي ، بـريوت الدين األلباين ، اصحيح سنن الترمذي ، حملمد ناصر  .٨٩
 . هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل ، 

زهري الشاويش ، الناشر : ، إشراف  الدين األلباينحملمد ناصر  ،صحيح سنن النسائي .٩٠
 . هـ  ١٤٠٩الرياض ، الطبعة األوىل  -مكتب التربية العريب لدول اخلليج : 
: الشاويش ، الناشـر  زهري: حملمد ناصر الدين األلباين ، إشراف  ،صحيح سنن ابن ماجه .٩١

 . هـ  ١٤٠٨الرياض ، الطبعة الثالثة  -مكتب التربية العريب لدول اخلليج 

، املكتب اإلسـالمي ، األلباين حممد ناصر الدين، صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته .٩٢
 .بريوت

الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقائهم وأدبائهم أليب القاسم خلـف   .٩٣
 .الدار املصرية للتأليف والترمجة: هـ، ط٥٧٨بد امللك بن بشكوال املتوىف سنةابن ع

 .الرياض –مكتبة املعارف ، األلباين حممد ناصر الدين، الترغيب والترهيب ضعيف .٩٤

ضعيف سنن أيب داود، حملمد ناصر الـدين األلبـاين ، املكتـب اإلسـالمي ، الطبعـة       .٩٥
 هـ١٤١١األوىل،

اصر الـدين األلبـاين ، املكتـب اإلسـالمي ، الطبعـة      ضعيف سنن الترمذي، حملمد ن .٩٦
 .هـ ١٤١١األوىل،

زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي : حملمد ناصر الدين األلباين ، إشراف  ،ضعيف سنن النسائي .٩٧
 . هـ  ١٤١١دمشق ، عمان ، الطبعة األوىل  -، بريوت 

،الرياض، الطبعة األوىل، سنة ضعيف سنن ابن ماجة، حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف .٩٨
 .هـ١٤١٩

مكتبة وهبة، : علي حممد عمر، نشر: طبقات احلفاظ، جلالل الدين السيوطي، حتقيق .٩٩
 .هـ١٤١٥ مصر، الطبعة الثانية، سنة



 

 ٥٢١

 طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهاب بن علـي السـبكي  املتـوىف    .١٠٠
ـ   ٧٧١ األوىل : ، طد احللـو هـ حتقيق حممود حممد الطناحي، وعبـد الفتـاح حمم

 .، مطبعة البايب احلليب القاهرةهـ١٣٨٤

:  ، تلإلمام أيب عبد اهللا حممد بن عبداهلادي الدمشـقي  ،طبقات علماء احلديث .١٠١
 . هـ  ١٤٠٩الطبعة األوىل  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة -أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق 

 -بريوت  -لعلمية دار الكتب ا ،حممد بن عبدالقادر عطا: ت ،طبقات ابن سعد .١٠٢
 . هـ  ١٤١٠الطبعة األوىل  -لبنان 

دار الكتب العلمية  -للحافظ حممد بن علي بن أمحد الداوودي  ،طبقات املفسرين .١٠٣
 . لبنان  -بريوت  -
 .للحافظ جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية،بريوت طبقات املفسرين، .١٠٤

املتـوىف سـنة    ،ن الزبيـدي أليب بكر حممد بن احلست النحويني واللغويني، طبقا .١٠٥
 .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مصر:، تهـ٣٧٩

 طبعة أمحد شاكر-البن سالم اجلمحي  -طبقات فحول الشعراء  .١٠٦

اإلمام مشس الدين أيب عبـد اهللا بـن حممـد    للحافظ  ،العرب يف تاريخ من غبر .١٠٧
 ،زغلـول  جر حممد السعيد بن بسيوينأيب ها :ت ، هـ٧٤٨الذهيب املتوىف سنة 
 . هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل  ،بريوت ،دار الكتب العلمية

 ،أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسـقالين العجاب يف بيان األسباب للحافظ  .١٠٨
، الطبعة وزي دار ابن اجل: ، ط، حتقيق عبداحلكيم حممد األنيسهـ ٨٥٢املتوىف سنة 

 .هـ١٤١٨األوىل 
 . ن ابن اجلزري ، مكتبة املتنيب ، القاهرةغاية النهاية يف طبقات القراء، لشمس الدي .١٠٩

للحافظ أمحد بن علي بن حممد بن حجر ، تح الباري شرح صحيح البخاريف .١١٠
 .هـ١٣٧٩بريوت ،  -دار املعرفة ، هـ٨٥٢العسقالين املتوىف سنة 

حممـد  ، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري للشوكاين .١١١
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤: الفكر دار، بن علي ابن حممد



 

 ٥٢٢

بن حزم أبو حممد علي بن أمحد بـن سـعيد   ا، لفصل يف امللل واألهواء والنحلا .١١٢
 .القاهرة –مكتبة اخلاجني ، الظاهري

قواعد الترجيح عند املفسرين ، حلسني بن علي احلريب ، دار القاسم ، الطبعـة   .١١٣
 .هـ ١٤١٧ األوىل،

عبدالسالم حممد هارون :  ،تقنرب لسيبويه أيب بشر عمرو بن عثمان بن ،الكتاب .١١٤
مكتبة اخلاجني : الناشر  -هـ  ١٤٠٨الطبعة الثالثة  -بريوت  -دار الكتب العلمية  -

 . بالقاهرة 
حممـود  ، الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري .١١٥

 .دار املعرفة بريوت لبنان، بن عمر اخلوارزمي

 .عبد ا هللا حاجي خليفة ، مكتبة املثىن ببريوت كشف الظنون، ملصطفى بن .١١٦
دار ، علي بن حممد بن إبراهيم البغـدادي ، لباب التأويل يف معاين الترتيل للخازن .١١٧

 .م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، الكتب العلمية

  عـادل              :حتقيـق  أليب حفص عمر بن عادل احلنبلـي،  اللباب يف علوم الكتاب، .١١٨
 سـنة  دار الكتب العلمية ،بريوت، الطبعة األوىل،: أمحد عبد املوجود وآخرون ، نشر

 .هـ١٤١٩

 بـريوت  –دار صادر ، بن منظور حممد بن مكرم األفريقي املصريا، لسان العرب .١١٩
 .الطبعة األوىل

لسان امليزان، للحافظ أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين، املتوىف  .١٢٠
 .تاب اإلسالمي القاهرة ، الطبعةاألوىلهـ ، دار الك٨٥٢سنة 

الناشر  -حممد فؤاد سزكني : تعليق  -أليب عبيدة معمر بن املثىن  ،جماز القرآن .١٢١
 . مكتبة اخلاجني مبصر : 
للحافظ نور الدين علي بن أيب بكـر اهليثمـي   الزوائد ومنبع الفوائد ، جممع  .١٢٢

 . ، طبعة الكتاب العريب  هـ٨٠٧املتويف سنة 

عبد الرمحن بن قاسم : ى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ، مجع وترتيب جمموع فتاو .١٢٣



 

 ٥٢٣

 . هـ ١٤١٢، دار عامل الكتب ، 

، حممد عبد احلق بن غالب األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية .١٢٤
 . م١٩٧٥-هـ  ١٣٩٥، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية اململكة املغربية

، أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود، ئق التأويل للنسفيمدارك الترتيل وحقا .١٢٥
 .بريوت لبنان، دار الكتاب العريب

ن زين اهللا ، مكتبـة علـوم   حمفوظ الرمح. د: مسند البزار البحر الزخار ، حتقيق  .١٢٦
 . هـ ١٤٠٩، الطبعة األوىل ، القرآن

 .القاهرة –قرطبة  مؤسسة، أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين ،مسند أمحد بن حنبل .١٢٧

صـاحل غـرم اهللا   : املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف للزخمشري، للـدكتور  .١٢٨
 .هـ١٤١٨حائل، الطبعة األوىل ،  -الغامدي، دار األندلس

دار الفكر، :، لفخر الدين حممد بن عمر الرازي، نشر)التفسري الكبري(مفاتيح الغيب .١٢٩
 .هـ١٤٠٥بريوت،الطبعة الثالثة، سنة 

حتقيق الـدكتور عـدنان    - لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،أصول التفسري مقدمة يف .١٣٠
 .هـ١٤١٥ –مكة املكرمة  -دار الرسالة  –زرزور 

 .م١٩٦٧، دار الكتاب اللبناين، الطبعة الثالثة، بريوتمقدمة ابن خلدون .١٣١
الرياض اململكة العربيـة  ، دار طيبة، حممد بن احلسني بن مسعود، معامل الترتيل للبغوي .١٣٢

 . هـ ١٤٠٩، ديةالسعو

جامعة أم القـرى اململكـة   ، أمحد بن حممد بن إمساعيل، معاين القرآن الكرمي للنحاس .١٣٣
 .م١٩٨٨ -١٤٠٨الطبعة األوىل ، العربية السعودية

، هـ٣١١أليب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج املتوىف سنة القرآن وإعرابه ،  معاين .١٣٤
 .م١٩٨٨ -١٤٠٨، عامل الكتب الطبعة األوىل

بريوت سنة  -دار صادر: البلدان لشهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت احلموي،  ط معجم .١٣٥
 .هـ١٣٧٩

: إبراهيم مشس الدين، نشر:معجم مقاييس اللغة،أليب احلسني أمحد بن فارس، حتقيق .١٣٦
 ).هـ١٤٢٠(دار الكتب العلمية،بريوت، الطبعة األوىل،سنة



 

 ٥٢٤

عادل بن يوسف :،حتقيقمعرفة الصحابة،أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين .١٣٧
 ).هـ١٤١٩(دار الوطن، الرياض،الطبعة األوىل،سنة: العزازي،نشر 

إلمام مشس الدين أيب عبد اهللا بن حممد الذهيب املتوىف سـنة  ل،  معرفة القراء الكبار .١٣٨
مؤسسة  -وشعيب األرناؤوط وصاحل مهدي عباس  -عواد  بشار: حتقيق - هـ٧٤٨

 . هـ١٤٠٨ية الطبعة الثان -بريوت  -الرسالة 

مناهل العرفان يف علوم القرآن، حملمد عبد العظيم الزرقاين، نشر مؤسسة التـاريخ   .١٣٩
 .هـ١٤١٢ العريب، بريوت، سنة

وزارة الثقافة : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، البن تغري بردي األتابكي، نشر .١٤٠
 .مصر -باعة والنشرواإلرشاد القومي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والط

دار  -النشر يف القراءات العشر للحافظ أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلـزري   .١٤١
 . لبنان  -الكتب العلمية بريوت 

برهان الدين أبو احلسن إبراهيم ، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي .١٤٢
 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، بن عمر

حممد حمي  :حتقيق ،حملمد املقري التلمساين ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب .١٤٣
 .بريوتدار الكتاب العريب، : ط ،الدين عبد احلميد

دار الكتب : ط، علي بن حممد بن حبيب البصري، النكت والعيون للماوردي .١٤٤
 .بريوت، العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية

املعـروف بـابن    -لإلمام املبارك بن حممد اجلزري : ثر النهاية يف غريب احلديث واأل .١٤٥
 .بريوت  -املكتبة العلمية  :ط ،وحممود حممد الطناحي -طاهر أمحد الزاوي : ت ،األثري

هدية العارفني بأمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنـون، إلمساعيـل    .١٤٦
  .هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية،بريوت، سنة : باشا البغدادي، نشر

دار القلم ، أبو احلسن علي بن أمحد، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للواحدي .١٤٧
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، الطبعة األوىل، الدار الشامية بريوت-دمشق

إحسان عباس،دار النشر، فرانز : الوايف بالوفيات ، لصالح الدين الصفدي،ت .١٤٨



 

 ٥٢٥

 . هـ١٤١١شتايز،

: عباس أمحد بن حممد ابن خلكـان، ت وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب ال .١٤٩
 ).م١٩٦٨(إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، سنة

الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض أليب الفضل القاضي عياض السبيت األصـبحي   .١٥٠
هـ دراسة وحتقيق الدكتور حممد عبد الكرمي ، ط الـدار العربيـة   ٥٤٤املتوىف سنة 

 .م ١٩٧٩للكتاب، ليبيا وتونس 

 
 

 :ة غري مطبوعةرسائل علمي

 .رسالة دكتوراه غري مطبوعة .لزيد مهارش ،ترجيحات النحاس .١٥١

 .رسالة دكتوراة غري مطبوعة. لعبدالعزيز بن حممد اخلليفة ،ترجيحات ابن عطية .١٥٢

 .رسالة دكتوراة غري مطبوعة .حملمد بن زيلعي هندي ،ترجيحات ابن تيمية .١٥٣

 .غري مطبوعةرسالة دكتوراة  .ترجيحات ابن العريب، حملمد الشنقيطي .١٥٤

غـري   ماجسـتري رسـالة  . مجع القرآن يف مراحله التارخيية، حملمد شرعي أبو زيد .١٥٥
 .مطبوعة

 



 

 ٥٢٦

 فھرس الموضوعات
 الصفحة املوضوع

 ١ ملخص الرسالة
 ٣ التعريف باملوضوع

 ٤ أمهية املوضوع 
 ٤ أسباب اختيار املوضوع

 ٥ الدراسات السابقة 
 ٦ اإلضافات العلمية 
 ٦ ثحدود هذا البح

 ٦ خطة البحث
 ٩ منهج البحث

 ١٤ ) ترمجة اإلمام القرطيب( التمهيد 
 ١٤ امسه ونسبه ومولده
 ١٦ نشأته وطلبه للعلم

 ١٩ مكانته العلمية
 ٢٠ شيوخه وتالميذه
 ٢٠ شيوخه باألندلس

 ٢٢ شيوخه مبصر
 ٢٤ تالميـذه 

 ٢٦ آثاره ومؤلفاته
 ٣٥ وفاته

 ٣٦ رطيب يف تفسريهمنهج اإلمام الق :الفصل األول
 ٣٧ تفسريه القرآن باملأثور: املبحث األول
 ٣٧ تفسري القرآن بالقرآن: املطلب األول
 ٣٩    تفسريه القرآن بالسنة: املطلب الثاين



 

 ٥٢٧

 ٤٢ تفسريه القرآن بأقوال الصحابة: املطلب الثالث
 ٤٥ تفسريه القرآن بأقوال التابعني: املطلب الرابع

 ٤٧ ايته بالقراءاتعن: اخلامساملطلب 
 ٥٠ تفسريه القرآن باللغة: املبحث الثاين
 ٥٠ .عنايته مبعاين املفردات: املطلب األول
 ٥٢ .عنايته مبعاين احلروف واألدوات: املطلب الثاين
 ٥٤ .عنايته باإلعراب: املطلب الثالث

 ٥٦ .عنايته باألسلوب العريب يف اخلطاب القرآين: املطلب الرابع
 ٥٨ :مطلبانمتهيد وتفسريه القرآن بالرأي، وفيه : لثالثاملبحث ا

 ٥٨       متهيد 
 ٦٠  .عنايته باملناسبات: املطلب األول
 ٦٢ .عنايته بأسرار التعبري: املطلب الثاين
 ٦٤  :منهج اإلمام القرطيب يف الترجيح يف التفسري: الفصل الثاين

، وفيـه متهيـد   م القرطيبصيغ الترجيح وأساليبه عند اإلما: املبحث األول
  :وثالثة مطالب

٦٥ 

 ٦٥ متهيد
 ٦٦ .التنصيص على القول الراجح: املطلب األول
 ٦٧ .التفسري بقول مع النص على ضعف غريه: املطلب الثاين
التفسري بالقول الراجح وذكره بصيغة اجلزم وذكر األقـوال  : املطلب الثالث

 .األخرى بصيغة التمريض
٦٩ 

 ٧١ :وجوه الترجيح عند اإلمام القرطيب، وفيه عشرة مطالب: املبحث الثاين
 ٧١ .الترجيح بالنظائر القرآنية: املطلب األول
 ٧٣ .الترجيح بظاهر القرآن: املطلب الثاين
 ٧٥ .الترجيح بالسياق: املطلب الثالث
 ٧٧ .الترجيح بالقراءات: املطلب الرابع



 

 ٥٢٨

 ٧٩ .الترجيح باحلديث النبوي: املطلب اخلامس
 ٨١ .الترجيح بأسباب الرتول: املطلب السادس

 ٨٣ .الترجيح بأقوال السلف: املطلب السابع
 ٨٥ .الترجيح بداللة األصل املعترب أوالً يف كالم العرب: املطلب الثامن
 ٨٨ .الترجيح بداللة تصريف الكلمة واشتقاقاا: املطلب التاسع
 ٩٠ .الترجيح باللغة والشعر: املطلب العاشر
ترجيحات اإلمام القرطيب من أول الكتـاب إىل اآليـة    :القسم الثاين

 .من سورة البقرة) ١٨٨(رقم  
٩٢ 

 ٩٢ ):اجلامع ألحكام القرآن(تفسريه ترجيحات القرطيب يف مقدمة : أولًا
 ٩٣ .الكرمي قراءة القرآنحكم التغني ب :مسألة
 ١٠٣ .قول سورة كذا: مسألة
 ١٠٧ .لرأيتفسري القرآن با: مسألة
 ١١٥ .السبع؟هي القراءات  السبعة األحرفهل  :مسألة
 ١١٧ .سقوط آية براءة يف إحدى مرتي جمع القرآن الكرمي: مسألة

 ١٢١ .r القرآن يف عهد النيب t مجع عبداهللا بن مسعود :مسألة
 ١٢٥ .ترتيب السور :مسألة
 ١٣٢ .كرمييف كلّ سورة من سور القرآن ال ترتيب اآليات :مسألة
 ١٣٥ هل ورد يف القرآن الكرمي كلمات خارجة عن لغة العرب؟ :مسألة
 ١٣٨ .القول بالصرفة :مسألة
 ١٤١ .)الشيطان(اشتقاق اسم  :مسألة
 :ترجيحات القرطيب يف التفسري: ثانيا
 ترجيحات القرطيب يف سورة الفاحتة -أ   

١٤٣ 

 ١٤٤ ن السور أم ليست بآية منها ؟هل البسملة آية من الفاحتة وغريها م :مسألة
 ١٤٩ .)اسم(لفظ اشتقاق  :مسألة
 ١٥٢ .)الرمحن(اشتقاق اسم : مسألة



 

 ٥٢٩

 ١٥٦ .تفضيل بعض اآلي والسور على بعض: مسألة

 ١٦٢ .أم مدنية؟ سورة الفاحتة مكيةهل  :مسألة

 ١٦٦ .بالفاحتة uنزول جربيل :مسألة
 ١٦٨ .رالشكواحلمد الفرق بني  :مسألة
 ١٧٢ .چپچ املراد بـ :لةمسأ

 ١٧٥ ؟)مالك( أم )كلم(أيهما أبلغ  :مسألة
 ١٧٩ .چٹ  ٹچمعىن  :مسألة
 ١٨٢ ؟ چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ:من هم املُنعم عليهم يف قوله تعاىل: مسألة
ڦ  چ :يف قوله تعـاىل  )نالضالو(ومن هم  ،)املغضوب عليهم(من هم  :مسألة

 .؟ چڄ ڦ  ڦ   ڄ
١٨٥ 

 ١٩٠ ؟ چڦ  ڦ چ: غضب يف قوله تعاىل ال معىن: مسألة
 ١٩٣ :ترجيحات القرطيب يف سورة البقرة -ب  

 ١٩٤ .القول يف احلروف املقطعة يف أوائل السور: مسألة
 ٢٠١ .)هذا(مبعىن   ]٢: بقرةال[چٻ  ٻچ: يف قوله تعاىل) ذلك(جميء : مسألة
 ٢٠٥ .]٢: بقرةال[چٻ   پپ  پچ: معىن الريب يف قوله تعاىل : مسألة
 ٢٠٨ .]٣: بقرةال[چڀ  ٺ  ٺ  چ : معىن الغيب يف قوله تعاىل: مسألة
 ٢١٣ .]٣: بقرةال[چٺ  ٺ چ :معىن إقامة الصالة يف قوله تعاىل : مسألة
 ٢١٦ ]٣: بقرةال[ .چٺ  ٺ چ: يف قوله تعاىل) الصالة(اشتقاق اسم : مسألة
 ٢١٩ ]٣: ةبقرال[ .چٺ  ٺ چ: املراد بالصالة يف قوله تعاىل : مسألة
 ٢٢١ ]٣: بقرةال[ .چٿ  ٿٿچ: معىن الرزق يف قوله تعاىل : مسألة
 ٢٢٧ ]٣: بقرةال[ .چٿ  ٿٿچ :املراد بالنفقة يف قوله تعاىل: مسألة
 ٢٣٠ ]٦: بقرةال[ .چٱ     ٻ  ٻچ  :من املُراد بقوله تعاىل: مسألة
خـتم      ]٧: بقرةال[چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ :هل اخلتم املذكور يف قوله تعاىل: مسألة

 حقيقي؟
٢٣٤ 



 

 ٥٣٠

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  چ:عود الضمائر يف قوله تعاىل: مسألة
 ٢٣٨ .]٧: بقرةال[چٹ  ڤ

 ٢٣٩ ]١٤: البقرة[چۅ  ۉ  ۉ  ېچ :يف قوله تعاىل چۉ  چ معىن: مسألة

ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ :ما املراد بالشياطني يف قوله تعاىل يف وصف املنـافقني : مسألة
 ٢٤٢ ؟]١٤: البقرة[چې ې  ې  

 ٢٤٤ .]١٥: البقرة[  چ       چ :معىن االستهزاء املذكور يف قوله تعاىل: مسألة
 ٢٤٧      .ضابط للتفريق بني املكي واملدين: مسألة
 ٢٤٩ .]٢١: البقرة[چڱ  ڱ  ں  ںچ: املراد بالناس يف قوله تعاىل: لةمسأ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ   چ :معىن االستحياء يف قوله تعاىل : مسألة
 .]٢٦: البقرة[چڍ   ڌ

٢٥١ 

  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :قولـــــه تعـــــاىل: مســـــألة
 .هل هي من قول الكافرين؟، ]٢٦: البقرة[

٢٥٥ 

 ٢٥٨ ].٢٧:البقرة[چ...ہ  ہ  ہہچ  :ما العهد املذكور يف قوله تعاىل: مسألة
ھ  ے  ے     چ :ىلما الشيء الذي أمر اهللا به أن يوصل يف قولـه تعـا  : مسألة

 ]٢٧: البقرة[ چ...ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 
٢٦٢ 

                   چ  :يف قولـه تعـاىل  ) لكـم (معـىن  : مسـألة 
 ]٢٩: البقرة[چ 

٢٦٥ 

 چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :يف قوله تعـاىل ) خليفة(معىن : مسألة
 ٢٦٨ ]٣٠: البقرة[

 ٢٧١ ].٣٠: البقرة[چٿ   ٿ  ٿچ :معىن التسبيح يف قوله تعاىل: مسألة
 ٢٧٣ .]٣٠: البقرة[چ ٹ  ٹچ  :معىن التقديس يف قوله تعاىل: مسألة
 ٢٧٦ .uما هي األمساء اليت علّمها اهللا آدم : مسألة
 چ ...ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھچ  :معىن السجود آلدم يف قوله تعاىل: مسألة

 ]٣٤: البقرة[
٢٧٩ 

 ٢٨٣ .]٣٤: البقرة[ چۓ  ڭ ۓ چ :يف قوله تعاىل) كان(معىن : مسألة



 

 ٥٣١

 ٢٨٧ .من الشجرة اليت نهي عنها uسبب أكل آدم : مسألة
 ٢٩٠ ].٤٠: البقرة[ چڃ  ڃچ :املراد بالعهد يف قوله تعاىل: مسألة
 ٢٩٣ ].٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ :املراد بقوله تعاىل: مسألة
 ٢٩٦ .  ]٤٩: البقرة[چپ  ڀچ :املقصود باألبناء يف قوله تعاىل: مسألة
: البقـرة [ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ :يف قوله تعـاىل ) الفرقان(معىن : مسألة

٢٩٨ .]٥٣ 

بعثٌٌ  ]٥٦: البقرة[ چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋچ  :هل البعث املذكور يف قوله تعاىل:مسألة 
 ٣٠١ على احلقيقة؟

: البقـرة [چ  ې  ې  ې  چ  :هل السلوى املذكور يف قوله تعـاىل : مسألة
 طائر؟]٥٧

٣٠٣ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  :هل كان مسخ بعضِ اليهود قردةً؛ كما يف قوله تعاىل: مسألة
 مسخاً على احلقيقة؟ ]٥٦: البقرة[چڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ 

٣٠٦ 

 ٣٠٩ ].٦٩: البقرة[ چ ی  چ :معىن قوله تعاىل: مسألة
 :، يف قولـه تعـاىل  چڤ   ڤ چ:دخول النفي من عدمه علـى مجلـة  : مسألة
 ].٧١: البقرة[چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦٿٿچ

٣١٢ 

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   چ :هل هبوط احلجارة من خشية اهللا كما يف قوله تعاىل: مسألة
 ، على احلقيقة؟]٧٤: البقرة[چۇ  ۆ  ۆ

٣١٥ 

: البقـرة [ چ                ې  چ  :بقوله تعاىل رادمن املُ: مسألة
 ٣٢٠ ؟]٧٥

 چڀ  ڀچ :ولـه تعـاىل  من هم اُألميـون الـوارد ذكـرهم يف ق   : مسألة
 ؟]٧٨:البقرة[

٣٢٤ 

 ٣٢٦ ]٨٤: البقرة[چٻ   ٻ  پچ  :معىن قوله تعاىل: مسألة
: البقرة[چ ڭ   ڭ  ۇچ :من هو روح القدس الوارد ذكره يف قوله تعاىل: مسألة

 ٣٢٩ ؟]٨٧



 

 ٥٣٢

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ چ  :، كما يف قول اهللا تعاىل) ميكائيل(و) جِربيل(معىن : مسألة
 ٣٣٣ ].٩٨: البقرة[ چہ  ہ  ہ  ہ  

 ٣٣٦ .]١٠٢: البقرة[چٿٿ  ٿٿ چ  :يف قوله تعاىل) ما( نوع: مسألة
 :مدى صحة القصة اليت وردت عن امللَكَني عند تفسري قوله تعـاىل : مسألة
 ٣٤٠ ؟]١٠٢: البقرة[چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

لسـنة  هل يمكن أن تكون بعض آيات القرآن الكرمي قد نِسخت با: مسألة
 املتواترة؟

٣٤٤ 

 ٣٤٨ .]١٠٦: البقرة[چ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :يف قوله تعاىل چپچ معىن:مسألة 
 :هل كلّ آية فيها األمر بالعفو والصفح عن الكفار، مثل قوله تعاىل: مسألة
 تعترب مكّية ومنسوخة؟] ١٠٩: البقرة[چ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ

٣٥٠ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  :من املراد  بقوله تعـاىل : مسألة
 ٣٥٤ .؟]١١٤: البقرة[چ چ  ڇ  ڇ

 ]١١٩: البقـرة [ چ         سأَلْتَ چ  :معىن قراءة النهي يف قوله تعاىل:مسألة

 .؟
٣٥٨ 

: البقـرة [ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ :من هم املقصودون بقوله تعاىل: مسألة
 ؟ ]١٢١

٣٦٢ 

 ٣٦٥ .]١٢١: البقرة[چڃ  ڃڃ    چ :معىن قوله تعاىل: مسألة
مـا هـي    ،]١٢٤: البقرة[چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ :يف قوله تعاىل: مسألة

 ؟uالكلمات اليت ابتلى اهللا ا إبراهيم 
٣٦٩ 

چ ۉ  ې  ې  ې   ېچ :املذكور يف قوله تعاىل uما هو مقام إبراهيم : مسألة
 ؟]١٢٥: البقرة[

٣٧٢ 

              چ  :هم يف قوله تعاىلمن هم الطائفون الوارد ذكر: مسألة
 ٣٧٥ ؟]١٢٥: البقرة[چ        

 ٣٧٧              چ  :من هم العاكفون الوارد ذكرهم يف قوله تعـاىل : مسألة



 

 ٥٣٣

 :؟]١٢٥: البقرة[چ               
              چ  :لم خص الكعبة يف األمر بالتطهري يف قوله تعـاىل  :مسألة
 :؟]١٢٥: لبقرةا[چ               

٣٧٩ 

 ٣٨٢ ].١٢٨: البقرة[چڤ  ڤچ  :uسبب قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم : مسألة

 ٣٨٧ .؟ ]١٢٩:البقرة[ چچ  چ  ڇ   چ  :ما معىن احلكمة يف قوله تعاىل:مسألة
 ٣٨٩ ؟]١٣٢: البقرة[چہ  ہ    ہ   ہ   ھچ  :مرجع الضمري يف قوله تعاىل: مسألة
                 چ :ذكورة يف قوله تعـاىل هي الشهادة امل ما: مسألة
 ٣٩٢ ؟]١٤٠:البقرة[چ     

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀچ  :وقت نزول قوله تعـاىل : مسألة
 :؟ ]١٤٢:البقرة[

١٩٤ 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  چ  :من قوله تعـاىل ) لنعلم(معىن : مسألة
 ]١٤٣: البقرة[چ ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

٣٩٦ 

 ٣٩٩ ]١٤٥: البقرة[چ                چ  :معىن قوله تعاىل: مسألة
ڇ چ :معىن تكرار األمر بتولية الوجه شطر املسجد احلرام يف قوله تعاىل: مسألة

 ٤٠١ ]١٤٩: البقرة[چڍ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ک

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  چ : يف قوله تعاىل) أحياء(معىن : مسألة
 ]١٥٤: البقرة[چڀ  ٺڀ   

٤٠٤ 

ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  چ  :من هم الالعنون الوارد ذكرهم يف قوله تعـاىل : مسألة
 ٤٠٨ ؟]١٥٩:البقرة[ چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

: البقـرة [ چ...ۇ ۇ  ۆ  ۆۈچ :ما املراد بالتبيني املذكور يف قوله تعاىل: مسألة
 ؟]١٦٠

٤١١ 

 ٤١٣ ]١٦٤: البقرة[ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  :يف قوله تعاىل) املُسخر(ىن مع: مسألة
ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ :مىت تكون رؤية العذاب  الوارد ذكره يف قوله تعاىل: مسألة

 ٤١٦ ؟]١٦٦: البقرة[ چ...ۀ  ۀ  ہ  ہ

 ٤١٨                      ې  چ  :ملن اخلطاب يف قوله تعـاىل : مسألة



 

 ٥٣٤

 ؟]١٦٨: رةالبق[چ ...           
 ٤٢٠ ؟   ]١٦٨: البقرة[چ    چ :ما املقصود بقوله تعاىل: مسألة
ی  ی  ی             چ  :قوله تعاىل) الفحشاء(و ) السوء(الفرق بني  :مسألة

 ٤٢٣  .]١٦٩: البقرة[ چ            ی  

حتـرمي حلـم   ، ]١٧٣: لبق رة [ چک  گ  چ  :هل يؤخذُ من قوله تعاىل: مسألة
 ٤٢٥ .خلنزير دون غريه من أجزاء اخلنزير كالشحم وحنوه؟ا

]  ١٧٣: البقرة[چ...ک ڑ  ڑ   ککچ :يف قوله تعاىل) الدم(هل يقيد : مسألة
 ؟أن يكون مسفوحاًبـ

٤٢٧ 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  چ  :معىن االضطرار يف قوله تعـاىل : مسألة
 ].١٧٣: البقرة[چ ...ں  ڻ     ڻ

٤٣٠ 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  چ  :يف قوله تعـاىل ) العادي(و) الباغي(معىن : سألةم
 ٤٣٢ ].١٧٣: البقرة[چ ...ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ

: البقرة[چ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  چ  :هل يؤخذ من قوله تعاىل: مسألة

 :عدم إباحة املُحرمات للمسافر سفر معصية حىت وإن اضطُر لذلك؟؛ ]١٧٣
٤٣٥ 

ٷ  ۋ  چ :هل عدم تكليم اهللا لبعض البشر يوم القيامة كما يف قوله تعاىل: سألةم
 ٤٣٨ على احلقيقة؟ ]١٧٤: البقرة[چ...ۋ  ۅ  ۅ

يف اآليـة   -، مث قولـه  ]١٧٧: البقرة[چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  :قوله تعاىل: مسألة
 هل يدلّ على أنّ يف املال حقا سوى الزكاة؟ چڄ  ڄچ :-نفسها 

٤٤١ 

چ ...ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ ژ  ڑ چ: يف قولـه تعـاىل  ) كُتب(ىن مع: مسألة
 ٤٤٥ ؟]١٧٨: البقرة[

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :اإلحكام والنسخ يف قوله تعاىل :مسألة
 ٤٤٧ .]١٨٠: البقرة[چ...ې

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  :هل يؤخذ مـن قولـه تعـاىل   : مسألة

 :نّ الوصية واجِبةٌ على كُلِّ أحد؟أ ]١٨٠: البقرة[چ      ې
٤٥١ 



 

 ٥٣٥

چ ڄ  ڃ    ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :معىن قوله تعاىل: مسألة
 ٤٥٥ .]١٨٤: البقرة[

ڇ  ڍ      چ :هل نِسخ التخيري بني الصيام واإلطعام الوارد يف قولـه تعـاىل  : مسألة
 أم مل ينسخ؟ ]١٨٤: البقرة[چ ...ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ

٤٦٠ 

: البقرة[چ...ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :ما معىن نزول القرآن يف قوله تعاىل: مسألة

 ؟]١٨٥
٤٦٤ 

 ٤٦٦ هل هو اسم مشتق أم غري مشتق؟ چڱ چلفظ : مسألة
 ٤٦٩ .]١٨٥: البقرة[چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  :يف قوله تعاىل چہ چمعىن: مسألة
هل هو  ]١٨٥: البقرة[  چۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ ۇ  ۇ  ۆ چ  :قوله تعاىل :مسألة

 عام أم خاص؟
٤٧٢ 

 چ...             چ  :قوله تعاىلالدعاء يف معىن : مسألة
 ٤٧٦ .]١٨٦: البقرة[ 

: البقـرة [چ ...             چ  :قوله تعاىل اإلجابة يف معىن: مسألة
٤٧٩ .]١٨٦ 

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ   ڱ  ڱ چ :يف قوله تعـاىل ) ا(مرجِع الضمري يف : مسألة
 .]١٨٨: البقرة[ چ...ٹ

٤٨٢ 

 
 اخلامتة     

٤٨٤ 

 ٤٨٦ الفهارس
 ٤٨٧ فهرس اآليات القرآنية

 ٥٠٥ فهرس القراءات املتواترة
 ٥٠٦ فهرس القراءات الشاذة
 ٥٠٧ فهرس األحاديث النبوية

 ٥١٢ فهرس اآلثار
 ٥١٥ فهرس األعالم



 

 ٥٣٦

 ٥٢٠ فهرس املصطلحات واملفردات املشروحة
 ٥٢١ فهرس الفرق والقبائل

 ٥٢٢ فهرس األماكن والبلدان
 ٥٢٣ فهرس الشواهد الشعرية
 ٥٢٥ فهرس  املصادر واملراجع

 ٥٣٨ فهرس  املوضوعات
 

 


