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  :المقدمة

وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده اهللا فـال   أنفسـنا،ر ونستغفره، ونعوذ باهللا مـن شـرو   ونستعينه،احلمد هللا، حنمده،  إن

  .عبده ورسوله ااهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدً  الله، وأشهد أن ال إله إ  يمضل له، ومن يضلل فال هاد

 الـَّـِذي َربَُّكــمُ  اتـَُّقــواْ  النَّــاسُ  أَيـَُّهــا يَــا( ،١)مُّْســِلُمون َوأَنــُتم ِإالَّ  َمتُــوُتنَّ  َوالَ  تـَُقاتِــهِ  َحــقَّ  اللّــهَ  اتـَُّقــواْ  آَمنُــواْ  الـَّـِذينَ  أَيـَُّهــا يَــا(

َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نـَّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنـْ  ِإنَّ  َواَألْرَحـامَ  بِـهِ  َتَسـاءُلونَ  الـَِّذي الّلهَ  َواتـَُّقواْ  َوِنَساء َكِثريًا رَِجاالً  ِمنـْ

 ُذنُـوَبُكمْ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ  * َسِديًدا قـَْوالً  َوُقوُلوا اللَّهَ  اتـَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا( ،٢)َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  الّلهَ 

  .٣)َعِظيًما فـَْوًزا فَازَ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُيِطعْ  َوَمن

  ...بعد أما

ا، موراأل وشر حممد، هدي ياهلد وأحسن اهللا، كتاب احلديث أصدق نإف  بدعة وكل بدعة حمدثة وكل حمدثا

  .النار يف ضاللة وكل ضاللة،

وهـو ! ؟كيف ال  ا،وتفسريً  اوحفظً  اوتعليمً  اقراءة وتعلمً  ،-وعال جل-كتاب اهللا   األعمارأجل ما صرفت فيه  إن

 مـن فيـه نبـأ ،و كتـاب احليـاة واألحيـاءفهـ عة،الرف وأصول لنجاح،وأسباب ا ،وقواعد النجاة ،الذي مجع أسس اخلري كلها

بــل يظــل  ،خيلــق مــن كثــرة الــرد وإال ،وال ينطفــئ نــوره ،ال تنقضــي عجائبــه ،مــا بيــنكم كــموح ،قــبلكم وخــرب مــن بعــدكم

 يــهِ يَْأتِ  الَ *  َعزِيــز َلِكَتــابٌ  َوِإنـَّـهُ {: قــال تعــاىل  ا،وثباتًــ اســطوعً  إالمــرور الــزمن  يــدهوال يز  ،جديــدا يزيــده التكــرار حــالوة 

يد َحِكيمٍ  مِّنْ  تَنزِيلٌ  َخْلِفهِ  ِمنْ  َوالَ  َيَدْيهِ  بـَْنيِ  ِمن اْلَباِطلُ    .٤}محَِ

م حوله ،منذ نزوله همائدت على العلماء عكف وإعرابـه، وبالغتـه، وتفسـريه  ،وقراءاتـه ،بهيف غري ؛وتعددت دراسا

  .طويل ومتوسط وخمتصر بني اتاألوىف من هذه الدراس بالنصيب حظيالذي 

                                                            
 ١٠٢: عمران آل١‐
 ١: النساء - ٢
 ٧١- ٧٠: األحزاب - ٣
 ٤٢- ٤١:  فصلت -  ٤
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الـذي بسـط وأوجـز يف  )ـهـ٤٦٨ املتـوىف( الواحـدي محـدأاملفسر أبو احلسن علـي بـن  اإلماممن بينهم جهد  نكا

منه السنون  أخذت بذله من جهد مضنٍ  ملا ؛ينهلون من كنوزها الثمينة عده،ملن جاء ب اوصارت كتبه مرجعً  ،هذا العلم

وطـال علـي األمـر  ،إىل مثلـه سـبقكتـاب يف التفسـري مل أُ  بإبـداع ابتـدأت: "وجيزالـ تفسريه"حىت قال يف مقدمة  ،الطويلة

ا   .١ومواجب من حق النصيحة لكتاب اهللا تعاىل حتملتها ،يف ذلك لشرائط تقلد

 أنالـدوافع الـيت محلتـه علـى تـأليف هـذا الكتـاب القـيم ومـا عانـاه يف سـبيل  ٢"البسـيط"ذكر يف مقدمة كتابه  وقد

  :امثله كما قاله  يف مقدمة تفسريه الوجيز سابقً  ىلإ قسبَ يُ  مل انادرً  اومرجعً  انفيسً  اخيرج سفرً 

يف الكشـف عـن غـوامض معانيـه،  ارً َقـفِ  :دهر حتدثين نفسي بأن أعلق ملعاين إعراب القرآن وتفسريه فمنذ :وبعد"

ـــ ى متطلـــين بصـــروفها علـــ يـــاماألو علـــل القـــراءات فيـــه، يف ورقـــات يصـــغر حجمهـــا ويكثـــر غنمهـــا،  إىليف اإلشـــارة  اونكًت

 محتمهــم صــادقة، فســ لتحقيــقخنــاق التقاضــي قــوم هلــم يف العلــم ســابقة، ويف ا يأن شــدد علــ إىل ،اخــتالف صــنوفها

م   وااللتــواء،قـرونيت بعــد اإلبــاء، وذلــت صــعوبيت بعـد النفــرة  وذلــك لتــوفر دواعــي أهـل زماننــا علــى اجلهــل، وظهــور رغبــا

  ."ألوىلعن العلم، الذي فيه شرف الدين والدنيا، وعز اآلخرة وا

مخسـة  يف "البسـيط": ومـن تصـانيفه: قاضـي شـهبة قـائالً  ابـن :مـنهم ؛مـن أهـل العلـم كثـريعلي تفسـريه   أثىن حىت

ا عن التأليف يف هذا العلم اجلليل لعظـيم  بل ،وهو من أحسن التفاسري، ومل يصنف مثله جملداً، عشر اكتفى بعضهم 

فيـه شـيخنا  صـنف يكفـي مـا: فقـال  ؟،ال تصـنف يف التفسـري ملَِ  :لئِ حني سُ  الذي الغزايل كاإلمامقدرها، وعلو منزلتها  

كتـب   بأمسـاء يف الفقـه لثالثـةولعل هذا اإلعجاب من الغزايل محله على أن يسـمى تواليفـه ا ؛الواحدي اإلمام أبو احلسن

خطـــة  جـــاءت وقـــد ،خامتـــةو  ،فصـــلنيو  ،قدمـــةم :البحـــث املختصـــر يف هـــذاوقـــد تناولـــت  ،يف التفســـري الثالثـــةالواحـــدي 

   :كاآليتالبحث  

   .الواحدي مترمجة اإلما :األول الفصل
  . وآثاره العلمية حياته :احديالتعريف بالو : األول املبحث

                                                            
 الشامية الدار، القلم دار :النشر دار داوودي، عدنان صفوان: حتقيق ،١/٨٥ احلسن، أبو الواحدي أمحد بن لعلي ؛العزيز الكتاب تفسير في الوجيز-١

 .هـ ١٤١٥ األوىل،: الطبعة ،بريوت دمشق، -
 الرسـائل سلسـلة ـهـ١٤٣٠ اإلسـالمية سـعود بـن حممـد اإلمـام جامعـة وىل،األ :الطبعـة ١/٣٩٣ احلسـن، أبـو الواحدي أمحد بن لعلي ؛البسيط التفسير -٢

 .الفوزان اهللا عبد بن صاحل بن حممد. د حتقيق اجلامعية،
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  . للعلم،  ورحالته فيه، والعلوم اليت برز فيها طلبه: الثاين املبحث
  :فيه ومنهجهالتعريف بكتابه البسيط  ومصادره : الثاين الفصل
  . والباعث على تأليفه إليهالبسيط ونسبته  هابكت:  األول املبحث
  . الواحدي يف تفسريه منهج: الثاين املبحث
  . يف تفسريه  مصادره :ثالثال املبحث
  . قيمة  الكتاب  العلمية:رابعال املبحث
  .بعده من العلماء من خالل كتبه منأثر الواحدي في: اخلامس املبحث
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ترجمة اإلمام الواحدي:  األول الفصل  

  العلمية وآثاره حياته: التعريف بالواحدي: األول مبحثال

وكنيته، وأسرته ،اسمه، ونسبه: األول  المطلب  

 :بهاسمه ونس: أوًال 

اليت وردت فيها  املصادر نسبه يف أكثر هذا ،علي الواحدي النيسابوري الشافعي علي بن أمحد بن حممد بن هو

  .١ترمجته

ـــ أجـــدادهد أحـــ" متويـــه "فـــذكر  ؛بعضـــهم يف نســـبه وزاد وقـــال ابـــن  ،"املتـــوي : "٢فقـــال ابـــن خلكـــان ه،ونســـبه ل

اْلِمـيم  ِبَفـْتح- )املـيت(اْلُمَفّسـر اْلَمْشـُهور  َعلـّي بـن َأْمحـد بـن متويـه املتـويي الواحـدي سـنالواحـدي أيب احل ِنْسَبة: "٣األثري

 ، ِإْسَحاق ُحمَمَّد بن عبد اهللا بن ِجْربِيل بـن مـت املـيتَوُهَو جد أيب "مت"َهِذه النِّْسَبة ِإَىل  -َوَتْشديد التَّاء فـَْوقَها نقطتان

  ".اباذيمسع ِإْسَحاق بن عمر بن بشر الزَّاِهد َوأَبا سهل َهاُرون بن َأْمحد االسرت  "نسف"من أهل 

 :وقيل ،٤مهرة الواحد بن الديل بن إىلنسبة " الواحدي"و ،وقد وقع تصحيف يف امسه عند بعض من ترجم له"

  .الواحد بن الدين بن مهرة :وقيل ،٥ميسرة  بنا

                                                            
 األوىل،: الطبعـة٢/١٠١٧) هــ٤٦٧: املتـوىف( احلسـن أبـو البـاخرزي، الطيـب أيب بـن علـي بـن احلسـن بـن لعلـي ؛العصـر أهـل وعصـرة القصـر دميـة: انظر -١

 ،النــبالء أعــالم وســير ،لبنــان - بــريوت – اإلســالمي الغــرب دار: الناشــر م،١٩٩٣ األوىل الطبعــة ،٢/٣٢ احلمــوي يــاقوت ،األدبــاء عجــموم. هـــ ١٤١٤
  .وغريها الرسالة، مؤسسة الناشر ،م١٩٨٤ -ه١٤٠٥األويل الطبعة ،١٨/٣٣٩ ) هـ٧٤٨: املتوىف( الذهيب عثمان بن محدأ بن حممد الدين مشس لإلمام

: الناشـر عبـاس، إحسـان:  احملقق ،٣/٣٠٣ خلكان، بن بكر أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أليب ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات: انظر -٢
 .م ١٩٠٠ ،األوىل الطبعة بريوت، – صادر دار

  األوىل مجـــادى ٤ :الـــوالدة ســـنة ،٣/١٦٣ ري،اجلـــز  الشـــيباين حممـــد بـــن حممـــد الكـــرم أيب بـــن علـــي احلســـن ألىب ،األنســـاب تهـــذيب فـــي اللبـــاب: انظـــر -٣
 .بريوت :النشر مكان م،١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ :النشر سنة صادر، دار :الناشر هـ،٦٣٠ شعبان :الوفاة سنة/ هـ٥٥٥

 . ٣/٣٠٤ :األعيان وفيات -٤
 محـاة صـاحب املؤيـد، امللـك أيـوب، بـن هنشـاهشا بـن عمر بن حممد بن حممود بن علي بن إمساعيل الدين عماد الفداء أليب ،البشر أخبار في المختصر -٥

 .األوىل: الطبعة املصرية، احلسينية املطبعة: الناشر ٢٨٠/ ١)هـ٧٣٢: املتوىف(
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قبيلــة عربيــة مشــهورة  ومهــرة .١لكلــب جبــل وواحــد مهــرة بــن الــديل بــن للواحــد: الواحــدي بطــن يف مهــرة والواحــد

  .٣نيسابور من أهم مدن خراسان إىلنسبة  والنيسابوري ،٢قضاعة إىلترجع 

كنيته: اثاني   

  .٤حيفولعله تص" احلسني: "فإنه قال ؛يعلى هذا أكثر املصادر سوى القفط" أبا احلسن" يكىن

  أسرته: اثالثً 

مــن  وأصــلهم ،٥أن أبــاه يعــد مــن التجــار: مــا قيــل عنهــا لعــن أســرة الواحــدي، وكــ اكثــريً   اتــذكر املصــادر شــيئً  مل

  .فيه التفوقللعلم و  تفرغهيأت له ال ،،  فالواحدي نشأ يف أسرة ذات يسار"ساوة"

  : ذكر عن أسرته أن له أخوين ومما

  .ـه٤٨٧سنة  ويفتأخوه األكرب، مستور صاحل،   ،عبد الرمحن: مهاأحد

  . حيرتف السمسرة نكا  ،عفيف ،مستور ،ثقة ،شيخ ،سعيد:  الثاين

                                                            
: املتــوىف( الشــافعي املــدين رضــوان الســيد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــاس ،األنســاب واجــب مــن اللبــاب لــب فــي أهمــل بمــا األربــاب رب فــتح مختصــر -١

 .م١٩٢٦ - هـ١٣٤٥: لنشرا عام مصر، اجلمالية، قسم جبوار املعاهد مطبعة: رالناش ،١/٦٥ ،)هـ١٣٤٦
 من جلنة: حتقيق٤٨٥ ،١/٤٤٠)هـ٤٥٦: املتوىف( الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أليب ،العرب أنساب جمهرة: انظر -٢

 .م١٤٠٣/١٩٨٣ ىل،األو : الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار: الناشر العلماء،
: الطبعـة ،بـريوت صـادر، دار: الناشـر ،٣٣٣-٥/٣٣١)هــ٦٢٦: املتـوىف( احلمـوي الرومـي اهللا عبـد بن ياقوت اهللا عبد أيب الدين لشهاب ،البلدان معجم -٣

 .م١٩٩٥ الثانية،
 .٢/٢٢٣"  الرواة ءإنبا:  "انظر  -٤
 بـــريوت، – الكتـــب عـــامل: النشـــر دار خـــان، العلـــيم عبـــد احلـــافظ. د: احملقـــق ،٣/٢٨٩ للســـبكي الكـــربى الشـــافعية وطبقـــات ،١٢/٢٥٧ األدبـــاء معجـــم -٥

 .هـ ١٤٠٧ األوىل،: الطبعة
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  والدته و وفاته: الثاني  المطلب

 الواحـدي كانـت يف مثـانٍ  إلمـاماملصـادر أن وفـاة ا عـتأمج وإمنـايذكر أحد ممـن تـرجم للواحـدي تـاريخ مـيالده،  مل

، وكـــان مـــن أبنـــاء  شـــاخبنيســـابور بعـــد مـــرض طويـــل أمل بـــه وكـــان قـــد  ،١أربعمائـــة هجريـــة يف مجـــادي اآلخـــرةوســـتني و 

  . للهجرة ٣٩٨ ـعلى وجه التحديد ولكنها تقدر ب ومل تذكر املصادر تاريخ والدته. ٢السبعني

  موطنه: الثالث المطلب

 ،"نشـاوور" :والعامة يسمونه -أوله بفتح- ٤نيسابور إىلولكن أسرته انتقلت منها  ،٣"ساوة"الواحدي من  أصل

فيمـا طوفـت مـن الـبالد مدينـة كانـت  مل أرَ  ،ومنبع العلماء ،معدن الفضالء ،ذات فضائل جسيمة ،وهي مدينة عظيمة

  .اإلمام الواحدي  دلِ حيث فيها وُ  ؛واليت استقرت فيها ،٥مثلها

  عقيدتهمذهبه و : الرابع المطلب

يف  األشـــعريةمبـــذهب اإلمـــام الشـــافعي، ومـــذهب  -نيســـابور-يف موطنـــه  ائدً اإلمـــام الواحـــدي مبـــا كـــان ســـا تـــأثر

والغالـب أن اإلنسـان ال يكـاد ينفـك عمـا عهـد النـاس عليـه،  ،فإنه الغالب على أهل بلـده ؛العقيدة، و ال غرو يف ذلك

لـــه مرتمجـــوه والنـــاقلون  أثبتـــهومـــا  ،-اهللا تعـــاىل رمحـــه-فيـــه  خـــالل تآليفـــه   اذلـــك جليـــ ويظهـــر ،يف بيئتـــه اومـــا كـــان ســـائدً 

  .لعلومه

                                                            
 بـريوت، العنصـرية، املكتبـة: ،الناشـر٢٢٤-٢٢٣/ ٢،)هــ٦٤٦: املتـوىف( القفطـي يوسـف بـن علـي احلسـن أبو الدين جلمال ،النحاة أنباه على الرواة إنباه -١

 .هـ ١٤٢٤ األوىل،: الطبعة
 أبــو: احملقــق ،٢/٣٢٤،م ١٣٤٧ ـــ) هـــ٧٤٨: املتــوىف( الــذهيب قَاْميــاز بــن عثمــان بــن أمحــد بــن حممــد اهللا عبــد أبــو الــدين لشــمس ،غبــر مــن خبــر فــي العبــر -٢

 .بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر زغلول، بسيوين بن السعيد حممد هاجر
 ،افرســخً  ثالثــون والــري مهــذان مــن واحــد كــل وبــني بينهــا ،ســطاو  يف ومهــذان الــري بــني حســنة مدينــة -ســاكنة هــاء بعــدها مفتوحــة واو األلــف بعــد- ســاوه -٣

ــا  علــى فســاوه. بــريوت – الفكــر دار:  الناشــر ،٣/١٧٩ اهللا، عبــد أبــو احلمــوي اهللا عبــد بــن ليــاقوت ،البلــدان معجــم ،فســاوه آوه :هلــا يقــال مدينــة وبقر
 . يديايبويك ،اآلن طهران من اكيلومرتً  ١٣٠بعد

: املتـوىف( ـهـ١٠٣٢: الـوالدة سـنة الفـالح، أبـو احلنبلـي، الَعكـري العمـاد بـن حممـد بـن أمحـد بـن احلـي لعبـد ،ذهـب مـن أخبـار فـي الذهب شذرات: انظـر -٤
 .هـ ١٤٠٦ األوىل،: الطبعة بريوت، – دمشق كثري، ابن دار: الناشر األرناؤوط، القادر عبد: أحاديثه خرج ،٣ ٣٠/ ٣ ،)هـ١٠٨٩

 .٥/٣٣١.البلدان معجم :انظر -٥
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  التي برز فيها لومطلبه للعلم، ورحالته فيه، والع: الثاني المبحث

  طلبه للعلم ورحالته فيه: األول المطلب

يــأت لــه أســباب التحصــيل والطلــب فيــه؛  نشــأ اإلمــام الواحــدي يف مدينــة نيســابور مدينــة العلــم والعلمــاء، وقــد 

ابتـدأ  حيـث ؛وكـان أخـوه سـعيد يعمـل كـذلك يف السمسـرة ا،يها؛ حيث كان أبوه تاجرً بسبب ثراء عائلته وسعة الرزق ف

تواصـل تلقيـه عـن  مث ،١تعلمه يف املدرسة االبتدائية يف نيسابور على يد الشـيخ  أيب عمـرو سـعيد بـن هبـة اهللا البسـطامي

 ابورزيـــادي حمـــدث نيســـشـــيخه أيب طـــاهر حممـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــش ال ىفتلقـــى الفقـــه واحلـــديث علـــ ،علمـــاء مدينتـــه

  . وهو يف عمر الثانية عشر من عمره تقريبا ـ،ه٤٠٩كان ذلك سنة   ،وفقيهها

أمحــد بــن احلســن احلــريي يف  ســنة  كــرب مثــل القاضــي أيب ،كبــار العلمــاء فيهــا  لــىفتلقــى ع ،التحــق بــدار الســنة مث

  .ـه٤١٠

اهللا  رمحـه–احلسن علي بـن حممـد الضـرير مث تفرغ يف  صباه  لتعلم علم النحو والصرف واملعاين على شيخه أيب  

مث تنقل يف مساجد  ـ،ه٤١٦ إىلواللغة والشعر على يد شيخه أيب الفضل أمحد بن حممد بن عبد اهللا العروضي  -تعاىل

القاسـم علـي  أيبفتلقى القـرآن والقـراءات وعللهـا واختيـارات األئمـة علـى شـيخه   ،يتلقى عن علمائها ،البلد ومدارسها

 ،"والبيــان الكشــف"الثعلــيب صــاحب  إبــراهيمأمحــد بــن محــد بــن  إســحاقوالتفســري علــى شــيخه أيب  ،بســيتبــن أمحــد ال

  ."يف علم القرآن الكامل"و

طلب العلم لبلدان عـدة يبحـث عـن أسـاطني العلـم فيهـا فيتلقـى عـنهم،  يف ذلك مشر للرحالت واألسفار بعد مث

ولـو : " ... "البسـيط"م قال اإلمـام الواحـدي يف مقدمـة لكثر -نيسابور وغريها-عنه يف  ىتلق من حىت صعب حصر

عــنهم هــذا العلــم مــن مشــايخ نيســابور وســائر الــبالد الــيت وطئتهــا طــال اخلطــب  واقتبســتاملشــايخ الــذين أدركــتهم  بــتأث

  ".الناظر ومل

                                                            
 . ٢/١٠١٨ للباخرزي القصر دمية: انظر-١
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 برز فيها التيالعلوم : ثانيال المطلب

بويــة الــيت أخــذها عــن كبــار حمــدثي عصــره وأدرك فيــه العلــوم الــيت بــرز فيهــا فتنوعــت وتعــددت، مثــل الســنة الن أمــا

ـ اكـان إماًمـ: "عنه ابن تغـري بـردي  قال ،١اإلسناد العايل
ً
حيـث يعتـرب  أحـد أعـالم مـذهب  والفقـه ،٢"احمـدثً  ابارًعـ اعامل

 فـةمـا أن معر اجتاهه هل وسبب ،٣..." ايف النحو واللغة وغريمها شاعرً  اإمامً  اكان فقيهً :  "األسنوي قالاإلمام الشافعي، 

ـا مـا جنـده مـن  ،ألن هـذا الكتـاب منـزل بلسـان عـريب مبـني ؛ذلك هو طريق ملعرفة كتـاب اهللا وتفسـريه ويشـهد لتضـلعه 

أمســـاء اهللا  شـــرح"و ،"يف اإلعـــراب اإلغـــراب"وكتابـــه  ،"لـــديوان املتنـــيب شـــرحه"و ،"البســـيط"مســـائل هـــذا العلـــم يف كتابـــه 

 مأمــا التفســري فقــد كــان إمــا ،"قصــيدة للنابغــة الــذبياين شــرح"و ،"-وســلم ليــهعاهللا  صــلى-أمســاء النــيب  شــرح"و "احلســىن

والــيت مجعهــا يف كتــاب  ،"الــوجيز"و "الوســيط"و "البســيط": الثالثــة فيــه بــهعصــره فيــه، ويشــهد إلمامتــه يف هــذا العلــم كت

اإلمــام : "قــال القفطــي ،هوأمــا النحــو فقــد كــان أســتاذ عصــره فيــ  ،"النــزول أســباب"وكتابــه  ،"يف التفســري احلــاوي"مســاه 

والشعر الذي قضى فيـه علـى  ،٥"وكان أستاذ عصره يف النحو والتفسري: "خلكان نبا لوقا ،٤"املفسر النحوي ملصنفا

  :أشعارهومن  ،٦الذهيبلذلك  شارأ كما ،وكان له فيه شعر رائق ،دواوين الشعر كلها

  علي األرض بالرحب والسعه وضاقت  الدنيا وأبدت عوارها تشوهت

ارها لتوديع وأظلم   فؤادي ةقد بان عين بأربع من    يف عيين ضياء 

 ٧والدعه واألنسعاد الكل      واملسرة والكرى  فإن عاد وعيشي

                                                            
 .٢/١٢٣ الرواة إنباه: انظر -١
 ،)هـــ٨٧٤: املتــوىف( الــدين مجــال احملاســن، أبــو احلنفــي، الظــاهري اهللا عبــد بــن بــردي تغــري بــن ليوســف ،والقــاهرة مصــر ملــوك فــي الزاهــرة النجــوم:انظــر -٢

 .مصر الكتب، دار القومي، دواإلرشا الثقافة وزارة: الناشر ٥/١٠٤
 ،١/٢٥٦ ،)هــ٨٥١: املتـوىف( شـهبة قاضـي ابـن الـدين تقـي الدمشـقي، الشـهيب األسـدي عمـر بـن حممـد بن أمحد بن بكر أليب ،الشافعية طبقات: انظر -٣

 .هـ ١٤٠٧ األوىل،: الطبعة بريوت، – الكتب عامل: النشر دار خان، العليم عبد احلافظ. د: احملقق
 . ٢١٣/ ٢.الرواة نباهإ :انظر٤ ‐ 

 .٣/٣٠٣ ؛الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -٥
 .١٨/٣٤١ ،)هـ٧٤٨:  املتوىف( الذهيب قَاْمياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس ،النبالء أعالم سير -٦
 .٢٢٤/  ٢"  الرواة نباهإ" و ،١٠٢٠ - ١٠١٨/  ٢" القصر دمية" :يف نظم بعض انظرو  -٧
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  وتالميذه مع تعريف موجز بهم شيوخه :الثاني المطلب

يتتبـــع   الواحـــدي يف نيســـابور معـــدن الفضـــالء، ومنبـــع العلمـــاء، وتنقـــل يف أرجـــاء العـــامل اإلســـالمي اإلمـــام عـــاش

هلذا كثـر  ؛واحلديث ،والتفسري ،واألدب ،والنحو ،علم اللغة :فأخذ عنهم ،العلماء، ويتلقي عنهم ما عندهم من العلوم

ولو أثبت املشايخ الذين أدركتهم، واقتبست عنهم هذا العلم من مشـايخ نيسـابور :  "وعز حصرهم، حىت قال ،شيوخه

  "لناظراليت وطئتها طال اخلطب ومل ا البالد وسائر

  : أشهر شيوخه من

الشـــافعي " الصـــفار": ـبـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن يوســـف العروضـــي املعـــروف بـــ أمحـــدأبـــو الفضـــل  الشـــيخ -١

  .واألدب أخذ عنه الواحدي اللغة ١)ـه ٤١٦-٣٣٤(

األديــب ، أخــذ عنــه علــم  ،النحــوي رير،بــن عبــد اهللا القهنــدزي الضــ إبــراهيماحلســن علــي بــن حممــد بــن  أبــو -٢

  .٢واملعاين صريفوالتالنحو 

ـ قَـالَ  ،الشريف سناحل أَبُو احلسن، عمران بن موسى املغريب أبو -٣ فَاضـل، حنـوي َكبِـري، كثـري  شـيخ: َياقِيف السِّ

َمـاَت  ،وََكـاَن مـن أفاضـل اْلَعْصـر اِئق،َوَلقـي اْلِكبَـار، َولـه الـّنظم اْلَفـ ِبَالد،َوأفَاد واستفاد، َوطَاف الـ بور،قدم نيسا ْفظ،احلِ 

من اخلَْْمسِماَئةِ  اَقرِيبً 
٣.  

أخــذ عنــه الواحــدي القــرآن وقــراءات أهــل األمصــار واختيــارات  ،ئالقاســم، علــي بــن أمحــد البســيت املقــر  أبــو -٤

 .٤ـه٤٢٧تويف سنة  ،األئمة

                                                            
 .١/١٥٤ الرواة  وإنباة ،٤/٢٦١ األدباء معجم - ١
 .٢٤٠ص البسيط مقدمة  -٢
 الفضــل أبــو حممــد: احملقــق ،٢/٢٣٣ ،)هـــ٩١١: املتــوىف( الســيوطي الــدين جــالل بكــر، أيب بــن الــرمحن عبــد ،والنحــاة اللغــويين طبقــات فــي الوعــاة بغيــة -٣

 .صيدا – لبنان - العصرية املكتبة: الناشر إبراهيم،
 ،٦٧ص هــ،٦٤١ الوفـاة سـنة/ هــ٥٨٢ الـوالدة سـنة الصـريفيين، حممـد بـن إبـراهيم إسـحاق أيب الـدين لتقـي ،نيسـابور لتاريخ السياق كتاب من نتخبالم-٤

 .بريوت النشر مكان هـ،١٤١٤ النشر سنة التوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار الناشر حيدر، خالد حتقيق
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شيخ كبري ثقة صاحل عامل بـالقرآن  ،الزعفراين احلريي املقرئ إبراهيمعثمان، سعيد بن جممد بن حممد بن  أبو -٥

  .١)ـه٤٢٧ ت( تأخذ عنه الواحدي القراءا ،د يف علم القراءاتمقصو 

  .٢)ـه٤٣١سنة  تويف(أخذ عنه الواحدي القراءات كذلك  ،املقرئبن حممد الفارسي  ياحلسن، عل أبو -٦

أخذ " الكشف والبيان": ـأمحد بن حممد الثعليب النيسابوري املفسر، صاحب التفسري املشهور ب إسحاق، أبو-٧

  .٣)ـه٤٢٧يف سنة تويف(علم التفسري،  عنه الواحدي

 تــويف(الشــيخ اإلمــام أبــو عمــر، ســعيد بــن هبــة اهللا املوفــق البســطامي، أخــذ عنــه اإلمــام الواحــدي علــم الفقــه -٨

  .٤)ومخسمائة نيتعصر يوم عرفة سنة اثن

ديث إمـام أصـحاب احلـ ،اإلمام أبو طاهر، حممد بن حممد بن حممـش بـن علـي بـن أيـوب املعـروف بالزيـادي -٩

 .٥أخذ عنه اإلمام الواحدي علم احلديث والفقه )ـه٤١٠سنة  تويف(ومفتيهم  ،وفقيههم ،خبراسان

وأحـد الثقـات، تلقـى عنـه  ،اإلمام حممد بن أمحد بن جعفر املولقاباذي، أبو حسان املزكـي، مسـند نيسـابور-١٠

  .٦)ـه٤٣٢سنة  تويف( الواحدي علم احلديث

                                                            
 أمحـد بن حممد بن) بكر أيب( اهللا عبد بن حممد ،وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في مشتبهال وتوضيح ، ب٦٧ السياق من المنتخب -١

 مؤسسـة: الناشـر العرقسوسـي، نعـيم حممد: ،احملقق١/٣٦١)هـ٨٤٢: املتوىف( الدين ناصر بابن الشهري الدين، مشس الشافعي، الدمشقي القيسي جماهد بن
 .م١٩٩٣ ىل،األو : الطبعة بريوت، – الرسالة

 تيميـة، ابـن مكتبـة: ،الناشـر ٥٧٢/ ١)هــ٨٣٣: املتوىف( يوسف بن حممد بن حممد اجلزري، ابن اخلري أبو الدين لشمس ،القراء طبقات في النهاية غاية  -٢
 .١١٢ السياق من املنتخب برجسرتاسر، ،١ج ـ،ه١٣٥١ عام مرة ألول بنشره عين: الطبعة

: املتـــوىف( الســـيوطي الـــدين جـــالل بكـــر، أيب بـــن الـــرمحن لعبـــد ،العشـــرين المفســـرين طبقـــاتو ،١/٧٩ األعيـــان وفيـــات ،٣٨- ٥/٣٦ األدبـــاء معجـــم -٣
 .١٣٩٦ األوىل،: الطبعة القاهرة، – وهبة مكتبة: الناشر عمر، حممد علي: احملقق ،١/٢٨)هـ٩١١

  .١٠٨٢/ ٢ القصر دمية -٤
 . أ١١٤ل ب،٢ل السياق من املنتخب-٥
 .٢/٢٦٧ غرب من خرب يف والعرب ، ١٧/٥٩٦ النبالء أعالم سنوسري أ٧ل السياق من املنتخب -٦
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  :من أشهر تالميذه: اثاني 

اإلمام الواحدي مبلغ املشاهري من أهل العلم حىت جلس إليه كبار شيوخ العلم وأخذوا عنه حىت صـار إمامـا  بلغ

 :، وقعد لإلفادة والتدريس ، فقصده الطالب ، وصار له تالميذ كثريون كان منهم 

ــ أبــوعبــد اجلبــار بــن حممــد بــن أمحــد اخلــواري، -١ ــ احممــد كــان إماًم ميــذ الواحــدي، هــو أكــرب تال ا،متواضــعً  امفتي

  .١)ـه ٥٣٦سنة  تويف(

أخـذ عـن اإلمـام الواحـدي  ،مفـيت نيسـابور ،الفقيه الشافعي ،يالراونري  يايناألرغ اهللا نصر، حممد بن عبد أبو -٢

  .٢ )ـه٥٢٩سنة  تويف(

مســع مــن  ،اصــاحلً  ا، أخــو أيب نصــر الســابق، كــان شــيخً  الــراونرييعبــد اهللا األرغيــاين  بــنالعبــاس، عمــر  أبــو -٣

  .٣)ـه ٥٣٤سنة  تويف( ،"النزول أسباب"واحدي ال

املقـــربي الليبكـــي مـــن أهـــل نيســـابور، مســـع مـــن الواحـــدي  املقـــرئبـــن حممـــد  رحيمأبـــو بكـــر، حيـــي بـــن عبـــد الـــ -٤

  .٤)ـه٥٢٢سنة  تويف( ،فيها زهاوأج "النيب تفسري"و "الوجيز"و "الوسيط"

 ،"األمثـال جممع"له كتاب  ،ثالعامل باللغة واألمأمحد بن حممد بن أمحد امليداين النيسابوري، أديب فاضل،  -٥

  . وغريهم كثري   ....٥)ـه٥١٨ تويف( ،واحديختصص بصحبة ال

                                                            
 ،٢٠ص املقدمــة) هـــ٥٦٢: املتــوىف( ســعد أبــو املــروزي، الســمعاين التميمـي منصــور بــن حممــد بــن الكــرمي عبــد.األنســابو ، أ١٠٨ل الســياق مــن املنتخـب  -١

 وطبقـات .م١٩٦٢ - هــ ١٣٨٢ األوىل،: الطبعـة آبـاد، حيـدر العثمانيـة، املعـارف دائـرة جملس: الناشر وغريه، اليماين املعلمي حيىي بن الرمحن عبد: احملقق
 حممـد الفتـاح عبـد. د الطنـاحي حممـد حممـود. د: احملقـق ،٧/١٤٤،) هــ٧٧١: املتـوىف( السـبكي الـدين تقي بن الوهاب عبد الدين لتاج ،الكبرى الشافعية
 ..هـ١٤١٣ الثانية،: طبعةال والتوزيع، والنشر للطباعة هجر: الناشر احللو،

 الســبكي الــدين تقــي بــن الوهــاب عبــد الــدين لتــاج ،الكبــرى الشــافعية طبقــاتو ،٤/٢٢١ األعيــان وفيــات ،٥٢/ ٦ ، ١/١٦٧ للســمعااين األنســاب  -٢
 .٦/١٦٤ ،)هـ٧٧١: املتوىف(

 .٧/٢٤٧للسبكي الشافعية وطبقات ، ٦/٣٥ األنساب -٣
 نـاجي منـرية: احملقـق ،٣٧٧/ ٢) هــ٥٦٢: املتـوىف( سـعد أبـو املـروزي، السـمعاين التميمـي منصـور بـن حممـد بـن كـرميال عبـد ،الكبير المعجم في التحبير  -٤

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ األوىل،: الطبعة بغداد،– األوقاف ديوان رئاسة: الناشر سامل،
 .١/١٤٨ األعيان وفيات ،٥/٤٥ األدباء ومعجم ،١/١٥٦ الرواة إنباه: انظر - ٥
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  مؤلفاته: رابعال المطلب

مـــن العلـــم، فكثـــر  اوافـــرً  االواحـــدي للعلـــم منـــذ نشـــأته، وقـــد هيـــأ اهللا لـــه أســـباب التحصـــيل، فـــأدرك حظًـــ انقطـــع

بــالقبول  ممــن املصــنفات الــيت طــار صــيتها، واشــتهر ذكرهــا وتلقاهــا أهــل العلــاملســتفيدون منــه، وانقطــع لتــأليف العديــد 

ا يف كثري من العلوم على رأسها اللغة والتفسري اواالستحسان حىت أصبحت مرجعً  ومنها املقطوع  ،لكل مدرس يف أبوا

  :كتبه املقطوع نسبتها إليه  من ا،خمطوطً ومنها ما زال  ،منها املطبوع ،ومنها غري مقطوع يف نسبتها إليه ،إليهيف نسبتها 

أكثــر فيــه مــن اإلعــراب  ،قبــل التحقيــق اجــزءً  ١٦وهــو أكــرب كتبــه يف التفســري يقــع يف  "فســرييف الت البســيط" -١

  .والشواهد واللغة

وزاد فيــه  ،"البســيط"خمتصــر مــن  ،ذكــر يف مســائل لغويــة وحنويــة وتفســريية "البســيطبــني املقبــوض و  الوســيط" -٢

وحققــت الفاحتــة والبقــرة  ،نســخه مــن مصــر وغريهــا مــن الــبالد بإحضــاروقــد قمــت  ،كثــار مــن الروايــةاإل  "البســيط"علــى 

  . القرآن وعلومه من كلية أصول الدين يف الرياض قسم - مبقيته على جمموعة من طلبة جامعة اإلما مسِّ مث قُ  ،منه

الســـيوطي يف تكملتـــه للتفســـري اإلمـــام  مـــدهاعت ،اصـــفحة تقريبًـــ ٤٠٠يقـــع يف حـــوايل  "يف التفســـري الـــوجيز" -٣

ســــنة  ،اويللشــــيخ حممــــد نــــووي اجلــــ "مــــراح لبيــــد تفســــري"هــــامش  علــــىوهــــو مطبــــوع  ،"اجلاللــــني تفســــري: "ـاملشــــهور بــــ

   .ـه١٣٠٥

  .-اهللا عليه وسلم صلى-النيب  ءويف بعض الكتب تفسري أمسا "-اهللا عليه وسلم صلى-النيب  تفسري" -٤

العجـاج يف "ابـن حجـر لكتابـه  عتمـدها ،هومـن أولـ ،الفـن ذاألـف يف هـمـن أشـهر مـا  وهو، "النزول أسباب" -٥

  ه فحذف أسانيده ٧٣٢واختصره أبو اسحاق العربي ت" أسباب النزول

   ".القرآن مقاتل"ومنهم من مساه  "القرآن قتلى" -٦

   ".القرآن فضائل" -٧

  ."التحريف عن القرآن الشريف نفي" -٨

  . كثرته وأكثره فائدة  على ديوانا الأفضل شرح هلذ "ديوان املتنيب شرح"-٩
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   ".يف علم اإلعراب اإلغراب" -١٠

  ".يف شرح أمساء اهللا احلسىن التحبري" -١١

  ".الدعوات" -١٢

  ".املغازي" -١٣

  .عن ذكرها لالختصار تله أعرض تهاولكنها غري ثابتة يف نسب ،منسوبة للواحدي اتسعة عشر كتابً  وهناك

  ية وأقوال أهل العلم فيهمكانته العلم: خامسال المطلب

وتتجلـى يف   ،ااإلمام الواحـدي يف العلـم واألدب يشـهد لـه فيهـا أهـل العلـم مجيًعـ هلا لالعلمية اليت وص ملكانةا إن

والطــالب فاســتفادوا منهــا ونقلــوا عنــه مــن   لعلمــاءكثــرة شــيوخه وتالميــذه واآلخــذين عنــه، وكتبــه الــيت نالــت القبــول عنــد ا

  .فوائد مجة "لبسيطا"خاصة من كتابه  ،كتبه

  : معاصريه بقوله  دمث ثناء العلماء املعاصرين له والالحقني، حىت أثىن عليه أح 

  ١مجع العامل يف واحد         عاملنا املعروف بالواحدي قد

 ،البـــارع يف العلـــم، املصـــنف ،اإلمـــام العالمـــة الكبـــري" :الـــرتاجم تـــبالعبـــارات الـــيت تـــرددت يف ك همـــن هـــذ وكـــان

  .٢"شاعراللغوي، صاحب اإلسناد العايل، ال النحوي حد عصره يف التفسريوا ،املفسر

 ،املتـوي ،احلسن علي بن أمحد بن حممد بـن علـي بـن متويـه الواحـدي أبو :-للواحدي اوقال ابن خلكان مرتمجً  

علـــى  صـــاحب التفاســـري املشـــهورة؛ كـــان أســـتاذ عصـــره يف النحـــو والتفســـري، ورزق الســـعادة يف تصـــانيفه، وأمجـــع النـــاس

 ،"الـوجيز"وكـذلك " الوسيط"يف تفسري القرآن الكرمي، وكذلك " البسيط"يف دروسهم، منها  نوذكرها املدرسو  ،حسنها

  .٣ومنه أخذ أبو حامد الغزايل أمساء كتبه الثالثة

                                                            
  ).ـه ٤٤٢ سنة ت( النيسابوري مظفر بن احلسن عن ذكره ١١/٢٦٠  :باءاألد معجم -١
 .١٠١٧ وغريها/ ٢ :القصر دمية  -٢
  ،٣/٣٠٣خلكان، بن بكر أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أليب ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -١
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ــا اْلَواِحــِديُّ فَإِ  :أن شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة نقــد تفاســري الواحــدي وشــيخه الثعلــيب إال أنــه قــال ومــع نَّــُه تِْلِميــُذ َوأَمَّ

 َواِحـِديِّ َوتـَْفِسـُري ال هُ ِمْن اْلِبدَِع َوِإْن ذََكَرَهـا تـَْقِليـًدا ِلغَـْريِِه، َوتـَْفِسـريُ  َسَالَمةٌ  َأَخبَـُر ِمْنُه بِاْلَعَربِيَِّة، َلِكنَّ الثـَّْعَلِيبَّ ِفيهِ  وَ الثـَّْعَلِيبِّ، َوهُ 

  .١"َجِليَلةٌ  ِفيَها فـََواِئدُ  َوِجيزِ َوالَوِسيِط َوال َبِسيطِ ال

  :العلمية وقيمة كتبه في هذا الشأن الواحدي مكانة

  :ويدل على مكانة اإلمام ه،العلماء واملؤلفني ممن جاء بعد انتفاع

  :يأيتما نقلوا عنه كما  بعضب نيمستدل ،بعضهم إىلسبيل املثال ال احلصر نشري  على

قـــال  :الـــرازي القـــ }َكـــاَن َكبُــــَر َعلَـــْيُكم مََّقـــاِمى ِإن{:  قولـــهعلـــى ســـبيل املثـــال : الفخـــر الـــرازي يف تفســـريه -١

  .وغريه كثري ،٢يف السن، وكرب األمر والشيء إذا عظم يكرب كرباً وكبارة اً ربِ كِ   ًرب كْ يَ  ُرب كَ   :يقال": البسيط"الواحدي يف 

وقـال الواحـدي  )..اناً َوبِاْلوالِـَدْيِن ِإْحَسـ( :قولـه: عن الواحدي حيان ناقًال  أبو قال: يف البحر احمليط حيان أبو-٢

   .٣بزيد فامرر، انتهى: من صلة اإلحسان، وقدمت عليه كما تقول )واِلَدْينِ َوبِال(الباء يف قوله : "البسيط"يف 

: تعـاىل قولـه حـديينقـل عـن الوا حيـث ؛"املكنـون لكتـاباملصـون يف علـوم ا الـدر: "احللـيب يف كتابـه السمني -٣

  .٤»وأكثُر أهل اللغة على أنَّ التأذُّن مبعىن اِإليذان وهو اِإلعالمُ «: قال الواحديُّ  ،}ذَّنَ تَأَ  َوِإذْ {

 الَّـــِذينَ  ُشـــرََكاِئيَ  نَـــاُدوا يـَُقـــولُ  َويـَـــْومَ { :ينقـــل عـــن الواحـــدي حـــول هـــذه اآليـــة ":التفســـري غرئـــب"الكرمـــاين يف  -٤

نَـُهمْ  َوَجَعْلَنا َهلُمْ  َيْسَتِجيُبوا فـََلمْ  َفَدَعْوُهمْ  َزَعْمُتمْ    .١والكافرين املؤمنني وبني بينهم حاجزاً : الواحدي قال ،٥}ْوِبًقامَ  بـَيـْ

                                                            
 مصـطفى - عطـا القـادر عبـد حممـد: احملقـق ٥/٨٥ ،)هــ٧٢٨: املتـوىف( احلـراين تيميـة بـن احللـيم عبـد بن أمحد العباس أيب الدين لتقي ؛الكبرى الفتاوى  -٢

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ األوىل الطبعة: الطبعة العلمية الكتب دار:  الناشر ،عطا القادر عبد
 أعمـال مـن بـالري ولـد الـدين فخـر اهللا عبـد بـوأ ،الـرازي بـالفخر املعـروف ،الشـافعي الـرازي احلسني بن عمر بن حملمد ،الكريم القرآن من الغيب مفاتيح -٣

 .العريب الرتاث إحياء دار :النشر دار ،الكثرية تصانيفه من ،١/٢٣٩٥فارس،
 - هــــ ١٤٢٢ - بـــريوت/ لبنـــان - العلميـــة الكتـــب دار: النشـــر دار ٦/٢٣ األندلســـي، حيـــان بـــأيب الشـــهري يوســـف بـــن حملمـــد ،المحـــيط البحـــر تفســـير -٤

 .معوض حممد علي الشيخ - املوجود عبد أمحد عادل الشيخ:  قيقحت ،األوىل:  الطبعة ،م٢٠٠١
 حممــد أمحــد الــدكتور :حتقيــق ،٥/٤٩٧ ،)ـهــ٧٥٦ ســنة املتــوىف( احللــيب بالســمني املعــروف يوســف بــن ألمحــد ،المكنــون الكتــاب علــم فــي المصــون الــدر-١

 .دمشق -القلم دار الناشر اخلراط،
 ٥٢: الكهف -٥
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ولـــو   ،٢}بِـــاْلَمْعُروفِ  وَِكْســَوتـُُهنَّ  رِْزقـُُهـــنَّ  لَــهُ  اْلَمْولُـــودِ  َوعَلـــى{: حيـــث يقــول ؛"القــرآن غرائـــب"يف  النيســابوري -٥

األوىل أن حيمــل : "البســيط" وقــال الواحــدي يف ،ذكــره الســدي ،كانــت الزوجيــة باقيــة لوجــب ذلــك للزوجيــة ال للرضــاع

جتبـان  كسوةمث إن النفقة وال رة،وإمنا تستحق األج ،على املزوجات يف حال بقاء النكاح، ألن املطلقة ال تستحق النفقة

  .٣جمل تتفرغ خلدمة الزو  ضانةفإذا اشتغلت باإلرضاع واحل مكني،يف مقابلة الت

 َيُكــنِ  ملَْ {: قولــه يفيقــول  -ســبيل املثــال علــى-كثــرية   مــن الواحــدي يف مواضــع اســتفاد" تفســريه"يف  اخلــازن -٦

ــُروا الَّــِذينَ  ــنيَ  َواْلُمْشــرِِكنيَ  اْلِكَتــابِ  َأْهــلِ  ِمــنْ  َكَف مــا يف  عباآليــة مــن أصــ وهــذه": "بســيطة"الواحــدي يف  قــال ،٤}ُمنَفكِّ

  .٥"وتفسرياً وقد ختبط فيها الكبار من العلماء، القرآن نظماً 

ـــُروا الَّـــِذينَ  َيُكـــنِ  ملَْ {: حيـــث يقـــول ؛اســـتفاد مـــن الواحـــدي اأيًضـــوهـــو  "روح املعـــاين تفســـري" -٧ ـــنْ  َكَف  َأْهـــلِ  ِم

 ":البسـيط"حـىت قـال الواحـدي يف كتـاب  اكثـريً   ااختلفوا يف املعىن املراد باآلية اختالفًـ وقد }ُمنَفكِّنيَ  َواْلُمْشرِِكنيَ  اْلِكَتابِ 

ا"   .٦"على أن الكفر وصف لكل من الفريقني ذلك بناءً  ّني وب ،اوتفسريً  امن أصعب ما يف القرآن نظمً  أ

 ؛القــــــرآن الكــــــرمي مزايــــــا إىل الســــــليم العقــــــل إرشــــــاد: تفســــــريه يف العمــــــادي حممــــــد بــــــن حممــــــد الســــــعود أبــــــو -٨

 ،الوعـد ُخيلِـف أن امتنـع وإن الوعيـدَ  ُخيلِـفَ  أن جيـوزُ  -وجـل عزّ - هللا ِإنَّا ذلك يف واألصلُ : قال الواحدي: حيث يقول 

 عليـــه اهللا صـــلى- أنـــه -عنـــه اهللا رضـــيَ -أنـــٍس  حـــديث يف -وســـلم عليـــه اهللا صـــلى- اهللا رســـول عـــن الســـنة وردت ـــذا

                                                                                                                                                                                                
 ،دار١/٦٦٣،)هــ٥٠٥ حنـو: املتـوىف( القـراء بتـاج ويعـرف الكرمـاين، الـدين برهـان القاسـم أبو نصر، بن محزة بن حملمود ،التأويل وعجائب التفسير غرائب-١

 بريوت - القرآن علوم مؤسسة جدة، - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: النشر
 .٢٣٣: البقرة -٢
 .التفاسري موقع ٢/٦٩ للنيسابوري ،النيسابوري تفسير -٥
 ١: لبينةا -٤
 دار: النشــر دار ،٧/٢٧٧ باخلــازن، الشــهري البغــدادي إبــراهيم بــن حممــد بــن علــي الــدين لعــالء ،التنزيــل معــاين يف التأويــل لبــاب املســمى ،الخــازن تفســير -٧

 .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ -لبنان/  بريوت - الفكر
 .بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: الناشر ٣٠/٢٠٢ الفضل، بوأ األلوسي حملمود ،المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح  -٨
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 »باخليــار فهــو ِعقابــاً  عملــه علــى أوعــده ومــن ،لــه ُمنِجــزُه فهــو ثوابــاً  عملــه علــى -تعــاىل– اهللا وعــده مــن«: قــال -وســلم

  . ١"تفريع إىل ضرورة ال أنه: والتحقيقُ 

اإلهليـة بتوضـيح تفسـري اجلاللـني للـدقائق  الفتوحـات": هتفسـري  يفلعجيلـي الشـهري باجلمـل بن عمـر ا سليمان -٩

 لوقــت الســنة أو قــتلو  :فــإن صــرح بالوقــت بــأن قــال ؛إخل ....أنــت طــالق لســنة :ولــو قــال :قولــه :؛ حيــث يقــول"ةاخلفيــ

  .ـا ه "أراد التأقيت مبنتظر فيحتمل قبوله فالظاهر الوقوع يف احلال وإن ؛اشيئً  وأقراه إن مل ينوِ  "البسيط"قال يف  ،البدعة

فـــإذا اشـــتغلت باحلضـــانة  ؛يف مقابلـــة التمكـــني جتبـــانوالكســـوة  النفقـــة:  حيـــث يقـــول" البيـــان روح" تفســـري -١٠

ا تسـقطان باخللـل الواقـع يف خدمـة الـزوج ،واإلرضاع مل تتفرغ خلدمة الزوج فقطـع  ؛فرمبا يتوهم متـوهم أن نفقتهـا وكسـو

  .٢"لبسيطا"هذا ما قال الواحدي يف  ،وإن اشتغلت املرأة باإلرضاع ،هم بإجياب الرزق والكسوةاهللا ذلك الو 

: كمـا ينقـل عنـه  "يف علوم الكتـاب اللباب"حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي احلنبلي يف كتابه  أبو -١١

  .٣"يَعِة عبارة عن َمْنِع الَواِجبِ كالِم الَعَرب عبارة عن َمْنع اإلْحَسان، ويف الشَّرِ   يفالُبْخُل : قال الواحدي

  :كثري من الكاتبني منهم" البسيط"فقد أفاد من : يف علوم القرآن وأما

يف مواضــع كثــرية مــن   واحــديحيــث ينقــل عــن ال ؛"يف علــوم القــرآن الربهــان"يف كتابــه  ،بــدر الــدين الزركشــي -١

نَـا ُموَسـى َوَلَقـدْ {: قوله: يقول -سبيل املثال على-كتابه  ـا: أثـري الـدين يف تفسـريه خوزعـم الشـي. ٤}اْلِكتَـابَ  آتـَيـْ الم  أ

ــا الم القســم: "البســيط"وقــد قــال الواحــدي يف  ،ولــيس كمــا قــال ،التوكيــد ألن الم  ؛وال جيــوز أن تكــون الم ابتــداء ،إ

  .٥"املضارعوما يكون مبنزلتها ك ،االبتداء ال تلحق إال األمساء

                                                            
 ،٢/٢١٧ ،)هــ٩٨٢: املتـوىف( مصـطفى بـن حممد بن حممد العمادي السعود أليب ،الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد" السعود أبي تفسير -١

 .بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: الناشر
 .العريب الرتاث إحياء دار :النشر دار ،١/٢٩٩اخللويت، احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي اعيلإلمس ،البيان روح تفسير  -٢
 لبنـــان/  بـــريوت - العلميـــة الكتـــب دار: النشـــر دار ،٦/٣٧٧ احلنبلـــي، الدمشـــقي عـــادل بـــن علـــي بـــن عمـــر حفـــص أليب ،الكتـــاب علـــوم فـــي اللبـــاب -٣

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
 ٨٧: البقرة -٤

 األوىل،:  الطبعة إبراهيم، الفضل أبو حممد:  احملقق ،٤/٣٣٨.هـ٧٩٤:  املتوىف( الزركشي ادر بن اهللا عبد بن حممد الدين لبدر ،القرآن لومع يف الربهان -٢
 .وشركائه احلليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار: الناشر م،١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦
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كمــا   ،عنــه يف مواضــع كثــرية نقــلكــذلك ي  وهــو ،"القــرآنيف علــوم  تقــاناإل" الــدين الســيوطي يف كتابــه جــالل -٢

 ،االسـتدراك عـن اتـرد للتوكيـد جمـردً  وقـد) لكن(: معاين األدوات اليت حيتاج إليها املفسر فةيف معر : األربعون النوع: يقول

ألن الشـجاعة والكـرم  ،كـرمي  كنـهل امـا زيـد شـجاعً  :حنـو ،وفسر االستدراك برفع ما تـوهم ثبوتـه ،"البسيط"قاله صاحب 

  .١"فنفي أحدمها يوهم نفي اآلخر ،ال يكادان يفرتقان

  والصواب من ذلك ،يالعلماء للواحد نقد :دسالسا المطلب

  : وهي ،وجهت إليه يف بعض القضايا، والكمال يف البشر عزيز انتقادات هذا العامل الكبري مل يسلم من ولكن

 -رمحــه اهللا تعــاىل-ذكرهــا شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  االعتقــاد،ة يف الســالمة مــن البــدع، وعــدم الســالم عــدم -١

ُقــوَالتِ ِفيَهــا فـََوائِــُد َجِليَلــٌة، َوِفيَهــا َغــثٌّ َكثِــٌري ِمــْن  َوِجيزِ َوالــ َوِســيطِ َوال َبِســيطِ الَواِحــِديِّ ال َوتـَْفِســريُ " : عــن تفاســريه وقــال  اْلَمنـْ

  .٢"اْلَباِطَلِة َوَغْريَِها

 قـال ،لصـالحاإلسـالم ابـن تيميـة والكتـاين وابـن ا خعلم احلديث ذكرها ابن اجلزري وشـي ضعف البضاعة يف -٢

  َحاِديـثِ األَ  ِمـنَ  طَائَِفـةً  يـَـْرِوي الثـَّْعلَـِيبَّ  َأنَّ  بِاحلَِْديثِ  اْلِعْلمِ  َأْهلُ  َأْمجَعَ  فـََقدْ : شيخ اإلسالم ابن تيمية
َ
 َوِهلَـَذا. ..ْوُضـوَعاِت،امل

  ِمنَ  َوأَْمثَاُهلَُما تِْلِميُذُه، َواِحِديُّ ال َوَهَكَذا َلْيلٍ  اِطبِ َكحَ  ُهوَ : " يـَُقوُلونَ 
ُ
ُقلُـونَ : َفسِّرِينَ امل ـا َوِهلَـَذا ،َوالضَّـِعيف الصَّـِحيحَ  يـَنـْ  َلمَّ

 يعلمـون العلـم هـذا يف بتـدئنيامل أن: األلبـاين خالشي قال ،٣َواْلَواِحِديِّ  الثـَّْعَلِيبّ  ِمنَ  ِبهِ  َأْعَلمَ  ِديِث،بِاحلَ  َعاِلًما بَـَغِويُّ ال َكانَ 

  .٤يصح مل وما صح بأسانيدمها يروي مفسر، هو وإمنا. السنن أصحاب من ليس الواحدي أن

                                                            
 .بالقاهرة حجازي: مطبعة طبعة ،١/١٧٣ ،السيوطي الدين جالل الكمال بن الرمحن لعبد ،القرآن علوم في اإلتقان -٣
 .واجلزء الصفحة نفس السابق املصدر -٢
 حممـد بـن القاسـم أيب بـن اهللا عبـد بـن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ،القدرية الشيعة كالم نقض في النبوية السنة منهاج  -٣

 األوىل،: الطبعة اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة: الناشر سامل، رشاد حممد: احملقق ،٧/١٢ ،)هـ٧٢٨: املتوىف( الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية بن
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦

 األلبـاين األشـقودري آدم، بـن جنـايت بـن نـوح احلـاج بـن الـدين، ناصـر حممـد الـرمحن عبـد أليب ،وفوائـدها فقههـا من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة -٤
 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦:النشر ،عام)املعارف ملكتبة( األوىل،: الطبعة الرياض، والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة: ،الناشر٥/٦٤٦ ،)هـ١٤٢٠: املتوىف(
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 االنتقـــادات وهـــذه ،تلميـــذه عبـــد الغـــافر الفارســـي ، وأبـــو ســـعد الســـمعاين ذكرهـــا ،"األئمـــة املتقـــدمني غمـــز" -٣

ألنـه أورد   ؛ولكن أقواهـا يف حقـه ضـعفه يف علـم احلـديث ،فهي من وجهة نظر قائليها ،امجيعً  تسلم لإلمام الواحدي ال

  .كتابه عنها  هنز وكان حري به أن ي ،من األحاديث الضعيفة يف تفاسريه اكثريً 

وتلقيـه   اكبـريً   افـذلك النتشـار مـذهب األشـاعرة يف موطنـه انتشـارً  ؛االعتقـادمـنهج السـلف يف  نكون بعده عـ  وأما

  .كان عن رجال هذا املذهب

  مـنفكثـري مـن أهـل العلـم حـذروا  ،مـن انتقـده وحيـدفلـيس هـو ال ؛اللسان يف أيب عبد الرمحن السلميبسطه  وأما

  .عن مواضعه، وتبديل مراد اهللا من اآليات بغري مراده هللاحيث حتريف لكالم ا ؛كتابه ومنهجه فيه

  ، وقـد-وجـل عـز-لكتـاب اهللا  لنصـحوهـو عـني ا ،وكالمـه حـق وعـدل ١الواحدي يف هذا معـذور مـأجور واإلمام

يف تصــانيفه أحاديــث  :ويف اجلملــة:  (عــن كــالم الواحــدي   الــيس بعيــدً  االــذهيب يف ترمجتــه للســلمي كالًمــ مــامقــال اإل

من زندقة الباطنية، وعـدها بعضـهم  ئمةبعض األ عدها ،وحكايات موضوعة، ويف حقائق تفسريه أشياء ال تسوغ أصًال 

وىوحقيقة، نعوذ باهللا من الضالل ومن  اعرفً    .٢)الكالم 

  فيه ومنهجه ومصادره ،البسيط تفسيرهب التعريف :نيالثا الفصل

 ئصالطرائق اليت سلكها املفسر يف تفسريه والشروط اليت وضعها لنفسه، واخلصا: تفسريه يف فسرمبنهج امل يقصد

ـا هـذا املفسـر يف تفسـريه عـن غـريه نتعـرف عليـه  اوأحيانًـ ،ة كتابـهيـذكره املفسـر يف مقدمـ اانًـوهـذا املـنهج أحي ،اليت متيـز 

  . واالستقراءبالتقصي 

حيـــث ذكرهـــا يف مقدمـــة كتبـــه ممـــا ســـهل علـــى  ؛يف بيـــان منهجـــه يف تفاســـريه كلهـــا االواحـــدي كـــان دقيًقـــ واإلمـــام

 .مباحث مخسة إىلوجنعل هذا الفصل  ،الدارسني التعرف على منهجه

   

                                                            
 .١٨/٣٤٢ النبالء أعالم سري -١
  .٢٥٥-١٧/٢٤٧ النبالء أعالم سري -٢
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  .ويشتمل على ثالثة مطالب ،على تأليفهوالباعث  إليه،ونسبته " البسيط" تفسيره: األول المبحث

  ".البسيط"بكتابه  التعريف: ولاأل المطلب

  .بتاومنها ما هو غري ث ،ليهكان منها ما هو ثابت يف نسبته إ  ،الواحدي بعدة كتب يف التفسري اإلمام اشتهر

يستغين عنها طالـب ال  ةيكونت مدرسة تفسري   ،نسبتها لإلمام الواحدي ثالثة كتب كتب التفسري الثابتة يف  فمن

، وســــأخص احلــــديث عــــن كتابــــه "الــــوجيز"و" الوســــيط"و" يف التفســــري البســــيط"كتــــاب : وهــــي ،هلــــذا العلــــم الشــــريف

  ".البسيط"

  :"في التفسير طالبسي" كتاب

 ةحيــث يقــع هــذا الكتــاب يف ســت ؛أكــرب كتبــه يف هــذا العلــم"لإلمــام الواحــدي " يف التفســري يطالبســ"كتــاب   عــديُ 

 –النسـخة احملققـة مـن جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية  يف او مخسـة وعشـرين جـزءً  ،التحقيققبل  اعشر  جزءً 

: هــذا التفســري يف مقدمــة كتابــه  إىل ةوقــد جــاءت اإلشــار  ،اإلعــراب والشــواهد واللغــة مــن أكثــر فيــه الواحــدي ،بالريــاض

كتـاب يف تفسـري وسـيط، يـنحط عـن درجـة   كنـت أطالـب بـإمالء  اوقدميً " :حيث قال ؛"الوسيط بني املقبوض والبسيط"

 اسـمورد  كمـا ،١..."اقتصـر فيـه علـى اإلقـالل  الـذي "زالـوجي"البسيط الذي جتر فيه أذيال األقـوال، ويرتفـع عـن مرتبـة 

 َوُهــوَ ": والنهايــة البدايــة"يف  وردكمــا   –اهللا تعــاىل  رمحــه–هــذا  الكتــاب يف مجيــع املصــادر الــيت ترمجــت لإلمــام الواحــدي 

ـــةِ  التـََّفاِســـريِ  بُ َصـــاحِ  وأطلـــق عليـــه يف  ،٣"كبـــري"بعضـــهم أنـــه  ووصـــفه ،٢"الـــوجيز"و،   "الوســـيط"و ،"البســـيط"  :الثََّالَث

  ".٤"معاين التفسري  املسمى التفسري البسيط" :")ب(جسرتبيت "خمطوطة 

  

                                                            
 .  ١/٦ الوسيط:  انظر -١
 بـن عمـر بـن إمساعيـل الفـداء أليب  ،والنهاية والبداية ،١٨/٣٤٠"  النبالء أعالم سري" و ،٣٠٣/ ٣ األعيان وفيات"و ،١٢/١٥٩ األدباء معجم: انظر -٢

 "الكـربى الشـافعية طبقـات"و ،م١٩٨٦ - هــ ١٤٠٧: النشـر عـام الفكـر، دار: الناشـر.،١٢/١١٤،)هــ٧٧٤: املتـوىف( الدمشـقي مث البصـري القرشـي كثري
 .٣/٢٩٠ للسيكي

 .كذلك النسخ بعض ويف ،٢/٢٢٣ الرواة إنباه -٣
 .٣٧٣٢ ،٣٧٣١ برقم ميكروفيلم مصورة نسخة يف -٤
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  :لمؤلفالكتاب ل ةثبوت نسب: الثاني المطلب

كنـت أطالـب بـإمالء    اوقـدميً : حيـث قـال ؛"الوسـيط"ة كتابـه مقدمـ يفالواحـدي نفسـه لتأليفـه هـذا الكتـاب  أشار

الذي " الوجيز"الذي تنجر فيه أذيال األقوال، ويرتفع عن مرتبة " البسيط"ينحط عن درجة  ،"وسيط"كتاب يف تفسري 

  .١"...اقتصر فيه على اإلقالل

 ســري"ىف كتابــه  الــذهيبم كــان مــنهم اإلمــا  ،أن أكثــر مــن تــرجم للواحــدي نســب هــذا الكتــاب إليــه وأثبتــه لــه كمــا

  . ٢"الوجيز"، و "الوسيط"، و "البسيط: "صنف التفاسري الثالثة: يقول حيث ؛"أعالم النبالء

  :تأليفهالباعث على : لثالثا المطلب

  :لذلك، ومها دافعنيفذكر   ،"البسيط"بتفسري  فابتدأ ،اإلمام الواحدي الباعث على تأليفه يف علم التفسري ذكر

  . تراوده حىت دفعته لتحقيق ذلك نتكارغبة قدمية  -١

فمنـــذ دهـــر حتـــدثين نفســـي بـــأن أعلـــق ملعـــاين إعـــراب القـــرآن : "البســـيط"الواحـــدي يف مقدمـــة كتابـــه تفســـري  قـــال

ــ ارً َقــفِ  :وتفســريه يف اإلشــارة إىل علــل القــراءات فيــه، يف ورقــات يصــغر حجمهــا  ايف الكشــف عــن غــوامض معانيــه، ونكًت

  .٣..."ويكثر غنمها ،

  .قوم أحلوا عليه من أهل العلم طلب-٢

إىل أن شـــدد علـــي خنـــاق التقاضـــي قـــوم هلـــم يف العلـــم ســـابقة، ويف ".... : لســـابقذلـــك يف تتمـــة القـــول ا ذكـــر

  .٥" ٤وااللتواءبعد النفرة  يتالتحقيق مهم صادقة، فسمحت قرونيت بعد اإلباء، وذلت صعوب

                                                            
 وآخــرون، املوجــود عبــد أمحــد عــادل: ،حتقيــق١/٥٠ مقدمتــه يف النيســابوري، الواحــدي احلســن أيب أمحــد بــن لعلــي ،المجيــد القــرآن تفســير فــي الوســيط -١

 .لبنان-بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر
 .١٨/٣٤٠ الذهىب، عثمان بن أمحد بن حممد الدين مشس لإلمام ،النبالء عالمأ سير -٢
 عادل الشيخ حتقيق ،العلمية الكتب دار: الناشر م،١٩٩٤-ـه١٤١٥ األوىل، الطبعة) املصنف مقدمة( ،٣٩٤-٣٩٣ الواحدي، لإلمام ،البسيط مقدمة -٣

 .وآخرون املوجود عبد أمحد
 . ألمرا على تابعته: نفسه ذلت قرونيت -٤
 .٣٩٤-٣٩٣ص ،البسيط مقدمة -٥
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  . ائة للهجرةيف سنة ست وأربعني وأربعم "البسيط"انتهى من تفسري  وقد

كنـت أطالـب بـإمالء    اوقـدميً " :حيـث قـال ؛"الـوجيز"و "الوسـيط"فهما  "البسيط"فسرمها بعد  ذينلتفسرييه ال أما

 الــذي "الــوجيز"كتــاب يف تفســري وســيط، يــنحط عــن درجــة البســيط الــذي جتــر فيــه أذيــال األقــوال، ويرتفــع عــن مرتبــة 

  .١"اقتصر فيه على اإلقالل

   ":البسيط" تفسيرهالمؤلف في مصادر : ثانيال المبحث

  :مطالب وفيه

اإلمــام الواحــدي علومــه عــن فحــول أئمــة اللغــة والنحــو والتفســري ومعــاين القــرآن والقــراءات؛ لــذلك كثــرت  تلقــى

 وبـدون اوكـان يعـزو حينًـ ا،وبـالنص أحيانًـ اونقـل منهـا بـاملعىن حينًـ ،اكثـريً   رمصادره يف تفسريه، وقد أفاد من تلك املصاد

يشر لبعضها  ومل ،منها أخذهمقدمة كتبه وطريقة  وأكثر عن بعضها وأقل عن بعض، وقد أشار لبعضها يف ا،نً عزو أحيا

  .املصادر ذهتنوعت املادة اليت أخذها من ه كما ،اآلخر

  :الرئيسة المصادر

  : االتفسير مرتبة تاريخي  في: األول المطلب

  .)ـه٦٨ت( –اهللا عنه  رضي–ابن عباس  تفسري: أوًال 

حـرب هـذه األمـة  -اهللا عنـه رضـي–باعتمـاده علـى تفسـري ابـن عبـاس  "البسيط"تفسريه  ةالواحدي يف مقدم حصر 

َـا َغِنْمـُتْم  َواْعَلُمـوا{: كما هنـا يف هـذه اآليـة  -صلى اهللا عليه وسلم -هللارسول ا داهللا تعاىل، بع كتاب وأعلمه بتفسري أَمنَّ

فنسخها اهللا بـاخلمس، وهـذا  ،خاصة -صلى اهللا عليه وسلم -الغنائم يومئذ للنيب نتفكا ،٢}لِلَِّه ُمخَُسهُ  نَّ ِمْن َشْيٍء َفأَ 

تفسـريه للقـرآن الكـرمي  بـالرجوع يف فهـم  يف -رضـي اهللا عنـه-والذي كان منهجـه  ،٣رواية الواليب عنه يفقول ابن عباس 

هللا بــــه عليــــه مــــن طريــــق النظــــر ، وإىل مــــا يفــــتح ا-صــــلى اهللا عليــــه وســــلم -مــــن رســــول اهللا عــــهمعــــاين القــــرآن إىل مــــا مس
                                                            

 .١/٥٠ الواحدي لإلمام ،الوسيط تفسير -١
 .٤١: األنفال -٢
 .ـه١٤٣٠ -الرياض -اجلامعية الرسائل سلسلة ،ـه١٤٣٠: الطبعة اإلسالمية سعود بن حممد  اإلمام جامعة ،١٠/١٣. البسيط -٣
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ــ يف االســتعانةواالجتهــاد، مــع  كــان   اذلــك مبعرفــة أســباب النــزول والظــروف واملالبســات الــيت نــزل فيهــا القــرآن، و أحياًن

وكتبهم  يأخذ عنهم  يف دائرة حمدودة ضيقة، تتفق مـع القـرآن وتشـهد لـه،  قرآنيرجع إىل أهل الكتاب فيما اتفق فيه ال

  .فكان ابن عباس ال يقبله وال يأخذ به ،مع الشريعة اإلسالميةمنه  اىفأما ما تن

وال يعلـم  اروايـات تفسـريية مل يقلهـ يف التفسـري نسـب لـه كثـري مـن الكـذابني -رضي اهللا عنه -ابن عباس ولشهرة

اهللا  رضــي-وهــذه الروايــات كثــري مــن املستشــرقني تلقفهــا للطعــن يف تفســري ابــن عبــاس  ،ــا؛ هلــدم هــذا العلــم مــن أصــوله

وممــا يؤســف لــه أن بعــض املفســرين كالواحــدي وشــيخه الثعلــيب مــع جاللــة قــدرهم يف علــومهم، وعظــيم  ،وتوهينــه -عنــه

 فاإلمـام الواحـدي ،ناقـدينلنقـد ال النفع يف ما تركوه لنا يف هذا العلم مل ينزهوا كتبهم عن هذه الروايات مما جعلهم جماًال 

البــن  ســبولكنــه روى مــن بينهــا مــا نُ  ،رواياتــه يف التفســري -ي اهللا عنــهرضــ-روى عــن ابــن عبــاس  ،مــثًال  -اهللا رمحــه-

  .  اومل يروه أبدً  اعباس كذبً 

وإعطائــه األولويــة علــى  -رضــي اهللا عنــه-أخــذه عــن ابــن عبــاس  "البســيط"أشــار الواحــدي يف مقدمــة كتابــه  وقــد

بتــدئ يف كــل آيــة عنــد التفســري وأ: "حيــث قــال  ؛ســواه، بغــض النظــر عــن درجــة الروايــة مــن حيــث الصــحة أو الضــعف

  ."انص  لهبقول ابن عباس ما وجدت 

-عمن ال ترضى روايته عن ابن عباس  االواحدي يف منهجه بالصحيح من الرواية جعله يروي أحيانً  التزام وعدم

  :أمثال -اهللا عنه رضي

الصـــنعاين، الـــدجال مـــن طريـــق موســـى بـــن عبـــد الـــرمحن الثقفـــي  :١الروايـــة املنســـوبة إىل عطـــاء بـــن أيب ربـــاح -١

ذه الروايات ال  عطاء وال ،٢الوضاع   .ومل يروياها -اهللا عنه رضي-ابن عباس  ومل يسمع 

   

                                                            
 وأبـو عبـاس ابـن عـن روى عبـاس بـنا تالميـذ أجـل مـن احلـديث كثـري عاملـاً  افقيًهـ ثقـة كـان حممـد، أبـو مـوالهم القرشـي املكـي أسـلم بن رباح أيب بن عطاء -١

 بـن حممـد بـن علـي بـن أمحـد الفضـل أبـو ،التهـذيب تهـذيب ،٥/٧٨ النـبالء أعـالم سـري ،٤٦٣/ ٦ ،للبخـاري الكبـري التاريخ: انظر )ـه١١٤ ت( هريرة
 .هـ١٣٢٦ األوىل، الطبعة: الطبعة اهلند، النظامية، املعارف دائرة مطبعة: رالناش ،١٩٩/ ٧)هـ٨٥٢: املتوىف( العسقالين حجر بن أمحد

 االعتـدال ميـزان  ،اشـيئً  عطـاء مـن يسـمع مل جـريج فـابن ،كـذب وهـو عبـاس ابـن عـن عطـاء عـن جـريج البـن  مبجلـدين يقـدر الذي تفسريه نسب: انظر -٢
 .١/٢٦٣ الحثيث الكشف ، ٦/١٢٤ الميزان لسان ، ٣١١ص والمتروكين الضعفاء ديوان ،٤/٢١١
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عـــن ابـــن  ٢عـــن أيب صـــاحل مـــوىل أم هـــانئ ١روايـــة أيب النضـــر حممـــد بـــن الســـائب الكلـــيب وهـــي :روايـــة الكلـــيب -٢

كـل : قـال يل الكلـيب: سـفيان الثـوري قـال وهي روايـة مكذوبـة، وقـد روى البخـاري بسـنده عـن -رضي اهللا عنه -عباس

حـــدثتكم عـــن أيب صـــاحل   يءكـــل شـــ: قـــائًال  مرضـــه وقـــد اعـــرتف ألصـــحابه يف ،مـــا حـــدثتك عـــن أيب صـــاحل فهـــو كـــذب

ــ َربُّــَك ِمــنْ  كَ َأْخَرَجــ َكَمــا{: يف تفســري هــذه اآليــة جــاء بقــول الكلــيب :مثــال ،كــذب
ُ
 نيَ ْؤِمنِ بـَْيِتــَك بِــاَحلقِّ َوِإنَّ َفرِيًقــا ِمــَن امل

 ،ألن جربيـل نـزل وأخـربه بعـري قـريش ؛بـاخلروج وأمـرهإليـه  وحـىكأنـه أَ   ،بـالوحي أي قبـاحل: ييقول الواحد ،٣}َلَكارُِهونَ 

، وهـو "تنـوير املقبـاس يف تفسـري ابـن عبـاس" :ـوتفسـريه هـذا هـو املعـروف بـ ،٤"الكلـيبقـول  هذا معـين إليهاوأمره باملسري 

ألن  ؛وهـي سلسـلة الكـذب ،اسعن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عبـ ٥الصغري حممد بن مروان السدي قيرويه من طري

 :آيــةيف تفســري ســورة األنفــال  يواحــداليقــول اإلمــام  اأيًضــعلــي ذلــك  مثــاًال  ،الصــغري معــروف بالكــذب كــذلك لســديا

َ  َما بـَْعدِ {   . ١٠/٣٣بهجيادلونك يف القتال بعد ما أمرت  :اسصاحل عن ابن عب أبوقال  ،}تـَبَـنيَّ

عبـاس جيـد  نوالذي يرجع ملوقف املفسرين لروايـات ابـ ،من الروايات اليت حتتاج للتدقيق يف درجة صحتها وغريها

  :حيث اختلفوا على ثالث فرق ؛يف أخذهم هلذه الروايات املفسرينبني هؤالء  اواضحً  اتباينً 

ضــوعة، كــان مــنهم اإلمــام مــن أخــذ بكــل مــا روي عنــه، فوقعــوا يف كثــري مــن الروايــات الضــعيفة واملو  فمــنهم -١

اختلفـوا يف املالئكـة  ،٦}اْسـُجُدواْ  لِْلَمآلِئَكـةِ  قـُْلنَـا َوِإذْ {: قولـه: قال اإلمـام الواحـدي ،الواحدي والثعليب ومن أخذ عنهم

  .١هم الذين كانوا مع إبليس يف األرض: ممن هم؟ فقال بعضه ؛بالسجود آلدم أمرواالذين 

                                                            
 الصـغير الضـعفاء ،١/١٠١ الكبيـر التـاريخ) ـهـ١٤٦ت( بـالرفض ورمـي بالكـذب، مـتهم ،املفسـر النسـابة ،الكلـيب بشـر بـن السـائب بن حممد النضر أبو -١

 املـزي الكلـيب القضـاعي مـدحم أيب الزكي بن الدين مجال احلجاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن ليوسف ،الرجال أسماء في  الكمال تهذيب ،١٠١ص
 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠ األوىل،: الطبعة بريوت، – الرسالة مؤسسة: الناشر معروف، عواد بشار. د: احملقق ،٢٥/٢٤٧ )هـ٧٤٢: املتوىف(
 يءبشـ فلـيس الكلـيب هعنـ روى فـإذا بـأس بـه لـيس هـانئ أم مـوىل صـاحل أبـو: يقـول معـني بـن حيىي مسعت :خيثمة ابن قال ، هانئ أم موىل باذام صاحل أبو -٢

 أيب مسعـت عبـاس ابـن عـن] ١ - صـاحل أيب عـن ومـرة[ صـاحل أيب عـن ومـرة رأيـه مـن مـرة بـه حيـدث الكلـيب ألن بـأس بـه فلـيس الكلـيب غـري عنه روى وإذا
 املنــذر بــن إدريــس نبــ حممــد بــن الــرمحن عبــد حممــد أليب ،والتعــديل الجــرح :انظــر ،بــه حيــتج وال حديثــه يكتــب احلــديث صــاحل بــاذان صــاحل أبــو :يقــول

 دار -اهلنــد–الــدكن آبــاد حبيــدر – العثمانيــة املعــارف دائــرة جملــس طبعــة: الناشــر ،٢/٤٣٢ ،)هـــ٣٢٧: املتــوىف( حــامت أيب ابــن الــرازي احلنظلــي، التميمــي،
 .م١٩٥٢ هـ ١٢٧١ األوىل،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء

 .٥: األنفال -٣
 .١٠/٣٢ ،رميالك للقرآن البسيط التفسري -٤
 .  ٢٦٥/ ٥ النبالء أعالم سيرو ،٤/٣٢ االعتدال ميزان :انظر ،كذاب ،مرتوك ،الكليب صاحب  الصغري السدي وهو ،الكويف السدي مروان بن حممد -٥
 ٣٤: البقرة -٦
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: يح دون غــريه، لكــنهم مل يــرووا عنــه إال القليــل، كــان مــنهم الشــيخانمــن اقتصــر علــى روايــة الصــح ومــنهم -٢

  .البخاري، ومسلم يف صحيحهما

وروى مــا ســواها مــن صــحيح وضــعيف، وهــم أكثــر املفســرين  ،مــن جتنــب الروايــات املوضــوعة فقــط ومــنهم -٣

ك مـن روى بعـض تفسـري ابـن وكـذل ،٢جريـر الطـربي وابـن أيب حـامت كـابن ،بنقل تفسري الصحابة والتابعني واالذين اهتم

  .وغريهم والبيهقي، واحلاكم، والرتمذي، حنبل بن أمحد واإلمام ٣عبد الرزاق الصنعاين لعباس من علماء السنة مث

ــ فقــد أكثــر  ،املصــادر الرئيســة للواحــدي نتفســري مقاتــل مــ عــديُ : ٤)ـهــ١٥٠ت(تفســري مقاتــل بــن ســليمان : اثاني

 ال} اْلُمْؤِمنُـونَ  ُهـمُ  أُْولَــِئكَ {: قـال مقاتـل آليـةنقل عنه يف تفسـري هـذه ا ماك ،خرىأ وباملعىن تارة تارة بالنصالنقل عنه 

م كشــك املنــافقني ومــن استحســنه كــان  هتفســري  لبِــغــري واحــد، مــن قَ  كذبــهولكــن مقاتــل بــن ســليمان    ،٥"شــك يف إميــا

  .يضعفه

 دَعـيُـ  ،٦جعفـر، حممـد بـن جريـر الطـربي يبأل وهـو): لقـرآنالبيـان عـن تأويـل آي ا جـامع(تفسري الطربي أو : اثالثً 

عنـوا بالتفسـري النقلـي،  الذينوأشهرها، كما يعترب املرجع األول عند املفسرين  سرياتفسري ابن جرير الطربي من أقوم التف

علـى  ملا فيه مـن االسـتنباط، وتوجيـه األقـوال، وتـرجيح بعضـها انظرً  العقلي؛ غري قليل األمهية من مراجع التفسري اومرجعً 

  .الدقيق يعتمد على النظر العقلي، والبحث احلر ابعض ترجيحً 

                                                                                                                                                                                                
 .١/٢٢٤ ،الطربي علي تعليقه يف شاكر الشيخ قال كما اإلسناد، ضعيف وهو الطربي، أخرجه يالذ عباس، ابن عن الطويل اخلرب ضمن هذا وورد -١
 سـنة تـويف( الناقـد املفسـر الفقيـه، األصـويل احملـدث اإلمـام ، حـامت أيب بـابن اشـتهر ، حممـد أبـو ، الـرازي احلنظلي املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد -٢

 .١٣/٢٤٦ النبالء أعالم سير ، ٤/٢٨٧ ،للسمعاني األنساب  )ـه٢٤٠
: انظـر ،تشـيع فيـه كـان )ـهـ٢١١ سـنة تـويف( املشـهورين الثقـات  احلفـاظ أحـد احلمـريي مـوالهم الصـنعاين، احلمـريي بكـر أبو نافع، نب مهام بن الرزاق عبد -٣

 .١/٣٤ المدلسين طبقات ،١٨/٥٢ الكمال تهذيب ، ٢/٣٢٠ الصغير التاريخ ،٦/٢٣٠ الكبير التاريخ
 اشــتهر  الكبــري التفســري صــاحب  واللغــة القــراءات عــامل املشــهور املــتكلم املفســر ، البلخــي ، اخلراســاين األزدي بشــري بــن ســليمان بــن مقاتــل ، احلســن أبــو-٤

 . ٢٠٢-٧/٢٠١ النبالء أعالم سري ، ٤٥١-٢٨/٤٣٤ الكمال ذيب ، ٣٥٥-٨/٣٥٤ والتعديل اجلرح: انظر.  والتشبيه بالتجسيم
 . ه١٤٣٠ -الرياض -اجلامعية الرسائل سلسلة ،ـه١٤٣٠ ميةاإلسال سعود بن حممد  اإلمام جامعة: الطبع ،١٠/٢١ اجلزء ،البسيط -٥
 َمِديـدَ  الوجـه ملـيح أعـني أمسـر وََكـانَ  َ◌َوِمـائـَتَـْنيِ، َوِعْشـرِين َأْربَـعٍ  َسـَنةِ  ِيف  َمْولِـُدهُ  كـان الطـربي، جعفـر أبـو اإلمـام غالـب بـن َكثِـريِ  بْـنِ  يَزِيـدَ  بْـنِ  َجرِيـرِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  -٦

 لكتـاب احافظًـ وكـان َعْصـرِِه، أَْهـلِ  ِمـنْ  َأَحـدٌ  ِفيـهِ  ُيَشـارِْكهُ  ملَْ  َمـا اْلُعلُـومِ  ِمـنَ  َمجَـعَ  قَـدْ  وََكـانَ  نظري، له يوجد ال اّلذي الكامل التفسري وله لَِّساِن،ال َفِصيحَ  اْلَقاَمةِ 
 الصََّحابَةِ  بِأَقْـَوالِ  َعارِفًا َوَمْنُسوِخَها، َونَاِسِخَها َوَسِقيِمَها، َوَصِحيِحَها َوطُرُِقَها، َننِ بِالسُّ  َعاِلًما ْحَكاِم،األَ  ِيف  َفِقيًها بِاْلَمَعاِين، َبِصريًا كلها، بالقراءات اعارفً  اهللا،

 ،٤/١٩١ األعيـان توفيـا ،١٨/٩٠ األدبـاء معجـم ،١١/١٤٥ كثـري، البـن ،والنهايـة البدايـة: انظـر ،َوَأْخبَـارِِهمْ  النَّـاسِ  بِأَيـَّامِ  َعارِفًا َوَمْنبَـْعَدُهْم، َوالتَّاِبِعنيَ 
 . ٢/٧١٠ الحفاظ تذكرة
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مـن  امـن آثـار السـلف يف التفسـري، وكثـريً  افنقـل عنـه كثـريً  ،الطـربي الواحدي يف تفاسريه بتفسـري ابـن جريـر استفاد

 . ردها ويناقشهاما يو  ابل كثريً  ،وغري ذلك، ولكن الواحدي كان ال يسلم ألقوال الطربي ،املسائل اللغوية والقراءات

ِم ِيف {: قـال ابـن جريـر: اإلمـام الواحـدي قالذلك  لومثا  ميف  :معنـاه }مَّـَرضٌ  قـُلُـِو شـك  أي مـرض، اعتقـادا

: واحـديقـال ال ،)اركـيب يـا خيـل اهللا: (ألن حملها القلـوب كقـوهلم ؛االعتقادات وشبهة، فاستغين بذكر القلوب عن ذكر

وألن الشــك ينــايف  ،هاهنــا االعتقــاد فــأي فائــدة لتقــدير ، القلــب علــى احلقيقــةالشــك يف ألن ؛مــا قــال علــيولــيس األمــر 

  .١"كانوا شاكني  إذاوهم ليسوا معتقدين  االعتقاد

ـــ  املصـــادرمـــن " تفســـري الثعلـــيب" أو" نالكشـــف والبيـــا" تفســـري يعتـــرب: ٢للثعلـــيب "والبيـــان الكشـــف"تفســـري : ارابًع

والثعلـيب كـان حـرب علمـاء زمانـه بـل  ،خ الواحـدي وقـد أخـذ عنـه التفسـريالرئيسة عند الواحدي، كيف ال وأن الثعليب شي

بل فخرهم، وأوحد األمة بل صدرهم يف التفسري، فتفسريه سـار مسـري  ،ةاألئم وزينبل بدرهم،  ،حبرهم، وجنم الفضالء

هـو أن امللـك   :أبو روق وقال: ومثال ذلك ،كافة األمة على اختالف حنلهم  لتهالشمس يف كل بلدة، واتفقت على منز 

قـد دنـوت  إينّ : فيقول -اهللا عليه وسلم صلى-فيأيت الرجل من أصحاب النّيب  ،كان يشّبه بالرجل الذي يعرفون وجهه

فيقـــّوي  ا،بعًضـــ همبـــذلك املســـلمون بعضـــ فتحـــّدث) لنكشـــفنّ (واهللا لـــئن محلـــوا علينـــا  :مـــن املشـــركني فســـمعتهم يقولـــون

  .وإن مل يصرح بذلك ،واحدي من شيخه الثعليبهذا ما أخذه ال ،٣"أنفسهم ويزدادون جرأة

  :في تفسيره ااعتمدها مصادرً  تيكتب القراءات ال  منو : الثاني المطلب

  :٤أليب علي الفارسي "للقراء السبعة احلجة" -١

                                                            
 .١٤٨-٢/١٤٧ ،البسيط التفسري -١
 تفسـري عـن والبيـان الكشـف( املشهور التفسري صاحب )ـه٤٢٧ ت( املفسرين شيخ العالمة احلافظ اإلمام الثعليب إبراهيم بن حممد بن أمحد ، إسحاق أبو-٢

 طبقــات ،٤/٥٨،٥٩للســبكي طبقــات ،٣/١٠٩ الحفــاظ تــذكرة ،١/٧٩،٨٠ األعيــان وفيــات  ، ٣٧-٣٦/ ٥ األدبــاء معجــم: انظــر ،وغريهــا )القــرآن
 .٥ص المفسرين

 .١٠/٥٣ ،البسيط -٣
 بغـداد تـاريخ: انظـر )ـهـ٣٧٧ ت( والقـراءات اللغـة عـامل علـي، أبـو  الفسـوي، الفارسـي أبـان بـن سـليمان بـن حممد بن الغفار عبد بن أمحد بن احلسن هو -٤

 .١٦/٣٧٩ النبالء أعالم ،١٦٤-١/١٦٣ ،األعيان وفيات ،٢٧٦-٧/٢٧٥
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مـن القـراء  قـارئللقراءات وتوثيقهـا وتوجيههـا، والتمـاس الـدليل لقـراءة كـل  االحتجاجكتابه من أفضل كتب   دُّ عَ يُـ 

كل استدالل بآية أو حـديث أو   امدعم  ،إىل قاعدة مشهورة يف العربية باالستنادعة الذين اختارهم ابن جماهد، إما السب

  .آخره إىلمن اللغة  يءش

 ،دون عـزو اويعزوا له، وأحيانًـ ايف توجيه القراءات، وكان يصرح أحيانً  اكبريً   ااعتمادً الواحدي هذا الكتاب  اعتمد

َربُُّكـْم َعلَـى  َكتَـبَ { :مـن قولـه األخـرىمـا يف هـذه اآليـة  ١}ِكتَـابٌ  لـَّْوالَ {: املـراد بقولـه: لفارسـياعلـي  أبـوقال : كقوله

  .٣}٢َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  حَ نـَْفِسِه الرَّْمحََة أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِجبََهاَلٍة ُمثَّ تَاَب ِمْن بـَْعِدِه َوَأْصلَ 

  :الواحدي دهاب معاني القرآن التي اعتمكت   ومن: لثالثا المطلب

  :٤للفراء، أيب زكريا حيي بن زياد "القرآن معاين" -١

، وحشـــد فيـــه مـــن املســـائل النحويـــة، والصـــرفية، واللغويـــة، ومـــذاهب العـــرب، "معـــاين القـــرآن: "الفـــراء كتابـــه ألـــف

  .العربية من وجهة عربية إلبراز مذهبه الكويف يف علوم لقرآنالقراءات، وتفسري ا توجيهو 

ينقـل وال  ايصرح بنقله عنه بـالعزو إليـه، وأحيانًـ اوكان أحيانً  ا،الفراء، ونقل عنه كثريً  تابأفاد الواحدي من ك وقد

كقولـه ) لَ َعـجَ وَ ( ارمنصـبها بإضـ نـهأوهو : الثاين ما قاله الفراء والوجه" :}ِغَشاَوةً {إعراب  يفيقول  كما ،يصرح بذلك

  .٦"٥}ِغَشاَوةً  َبَصرِهِ  َعَلى َوَجَعلَ  َوقـَْلِبهِ  َمسِْعهِ  ىَعلَ  َوَخَتمَ { :يف اجلاثية

  :١للزجاج "القرآن معاين" -٢

                                                            
 .٦٨: األنفال -١
 .٥٤: األنعام -٢
 .١٠/٢٥٩تفسري البسيط،  -٣
 منهـا كتابـه حيي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور األسلمي، املعـروف بـالفراء الـديلمي أبـو زكريـا، مـوالهم الكـويف، تلميـذ الزجـاج  صـاحب التصـانيف، والـيت -٤

، أخبــار النحــويني البصــريني، للحســن بــن ١٤-٩/ ٢٠، معجــم األدبــاء ٣٠٤-٣٠١/ ٢وفيــات األعيــان : ،  انظــر)ه٢٠٧ت ("  معــاين القــرآن"املشــهور 
املدرســني بــاألزهر الشــريف،  –طــه حممــد الــزيين، وحممــد عبــد املــنعم خفــاجي : ، احملقــق٥١ص ) هـــ٣٦٨: املتــوىف(عبــد اهللا بــن املرزبــان الســريايف، أبــو ســعيد 

 .  ١/٣٣٨م؛ تذكرة احلفاظ ١٩٦٦ -هـ  ١٣٧٣:  احلليب، الطبعةمصطفى البايب: الناشر
 ٢٣: اجلاثية -٥
 .٢/١١٩.التفسري البسيط -٦
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 اونقـل  كثـريً  ،وأفـاد منـه ،اكبـريً   ااعتمـادً  واحـديكتاب الزجاج من أعظم كتب معاين القـرآن، وقـد اعتمـده ال  دُّ عَ يُـ  

 أيبتــدكلمــة ) أال: (الزجــاج وقــال :ييقــول الواحــد مــاك ،بــالعزو تــارة ودون عــزو تــارة أخــرى ؛القضــايا اللغويــة والتفســريية

  .٢"بعدها علي صحة ما يدل ا،ا املخاطب توكيدً  وينبه ا،

  :٣معمر بن املثىن "القرآن أليب عبيدة جماز" -٣

 لالستشـهاد اكتاب أيب عبيدة يف تفسري القرآن باللغة أول كتاب اهتم ببيان معىن غريـب القـرآن باللغـة مكثـرً   دُّ عَ يُـ 

  .بالشعر لمعىنل

ـــاالت يف   يف ةاإلمـــام الواحـــدي عـــن أيب عبيـــد نقـــل واللغـــة والصـــرف والشـــواهد الشـــعرية  لتفســـريا: كثـــري مـــن ا

-شأنه جل-قوله تعاىل  يف: مثل قوله ،أخرى اأحيانً  ةوبالواسط اأحيانً  ةالكتاب مباشر  إىلدون اإلشارة  ولكن ،وغريها

  .٥"التحيز والتحوز: وفيه لغتان ،التحيز التنحي: ةعبيد أبو قال ٤}ُمَتَحيِّزاً إىل ِفَئةٍ  َأوْ { :

  :٦خفشلأل "القرآن معاين" -٤

مـع ذكـره لـبعض معـاين القـرآن   ايف النحـو غالبًـ رهلكنه قص ،يف معاين القرآن لِّفهذا الكتاب من أوائل ما أُ  عتربيُ 

  .ا مذهب البصريني يف  النحومربزً 

                                                                                                                                                                                                
 مصـنفات لـه ،وفضـل ديـن ذو ،واألدب اللغـة يف بـرع ،"الزجـاج" فسـمي الزجـاج خراطـة حياتـه أول يف احـرتف سـهل، بـن السري بن إبراهيم ،إسحاق أبو -١

-١/١٩٤ الـــرواة إنبـــاه ،٦/٢٧٣ األنســـاب ،١٥١-١٨/١٣٠ األدبـــاء معجـــم ،٩٣-٦/٨٩ بغـــداد تـــاريخ ،"القـــرآن معـــاين" كتـــاب :منهـــا ،نافعـــة عديـــدة
٢٠٠. 

 .٢/١٥٩، البسيط التفسري -٢
 :نظرا )ه٢٠٩ ت( ،اخلوارج من إنه :قيل  ،"القرآن جماز": منها واليت ،التصانيف صاحب ،النحوي البصري، موالهم التيمي، املثىن بن معمر عبيدة، أبو -٣
  .١/٢٣٨للذهيب احلفاظ وطبقات ،م١٩٨٥لسنة ٣ط األردن املنار مكتبة طبعة ٨٦ص، األدباء طبقات يف األلباء زهةن
 ١٦: األنفال -٤
 .١٠/٦٢تفسري البسيط  -٥
سيبويه وهو أسن منه فيما يروى ولقي من لقيه ، فهو من مشهري حنويي البصرة وهو أحذق أصحاب )املعروف باألخفش(أبو احلسن سعيد بن مسعدة موىل لبين جماشع بن دارم  -٦

إنباه  ٥١-٥٠، ص١/٤٠،)هـ٣٦٨: املتوىف(أخبار النحويني البصريني للحسن بن عبد اهللا بن املرزبان السريايف، أبو سعيد : سيبويه من العلماء والطريق إىل كتاب سيبويه األخفش، انظر
 .٨٦٨/ ١، معجم األدباء ١٠/٢٠٦:ء سري أعالم النبال ٣٨٠/ ٢، وفيات األعيان ٢/٣٦الرواة 
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 علـى ذلـك مثـاًال  ،املباشـر وتـارة يكـون بواسـطة لنقـلا يكـون باأحيانًـ ،نحـوا مـن مسـائل الكثريً   واحديعنه ال أخذ

ُهَمـا َخيْـرُجُ {وقـال مقاتـل : يقول الواحـدي وهـذا القـول  ،-العـذب وامللـح-ا مـن املـائني مجيًعـ :أي ١}َواْلَمْرَجـانُ  اللُّْؤلُـؤُ  ِمنـْ

  .٢"أيًضازعم قوم أنه خيرج من العذب : فقال ،ذكره األخفش

   :مصادره في اللغة من:عالراب المطلب

  :٣ألزهريأليب منصور ا" ذيب اللغة : "كتاب

 ،والكتــاب عمــدة ملــا ظهــر بعــده مــن املعجمــات ،مــن أهــم وأضــخم املعــاجم اللغويــة "ــذيب اللغــة"كتــاب   عتــربيُ 

راتـه بالسـند ينقـل عبا اريً وقـد أفـاد الواحـدي مـن هـذا املرجـع اهلـام كثـ ،م يف جمال اللغة واشتقاق الكلماتوهو مصدر ها

 تشـهدحينمـا اس: "على ذلك مثاًال  ،وهو األكثر ،ويعزو إليه، وتارة يفيد منه دون عزو ،لألزهري تارة، وتارة بدون سند

  :ـالواحدي  ب

  أَتـُْؤ َكُل جارايت وجارك ساملُِ    ِمحاٍر ظلَّ َيْكِدُم َجنْمًة  َأُخْصَييْ 

أن يقلــع النجمــة مــن األرض وكــدمها ارتــدت  أرادإذا  قــال ذلــك ألن احلمــار إمنــا: قــال األزهــري: الواحــدي قــال

  .٤"مؤخره إىلخصياه 

   :المصادر الثانوية التي نجدها في كتاب الواحدي من: امسالخ المطلب

  :٥كتاب سيبويه-١

                                                            
 ٢٢: الرمحن١-
 .٢١/١٥٥. تفسري البسيط -٢
: ، انظر"ذيب اللغة: "كتاب: وعن عمر تسعني عاًما، مصنفاته عدة، منها) ه٣٧٠: ت(أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهر، اهلروي، كان رأًسا يف اللغة والفقه، ثقة ثبًتا ديًنا -٣

 .١٦/٣١٥، وسري أعالم النبالء ٤/٣٣٤،  وفيات األعيان ١٦٧ -١٦٤/ ١٧معجم األدباء 
 .٢١/١٣٦تفسري البسيط،  -٤
، مراتب ٢٣٧عن أربعني سنة، وقيل غري ذلك املعارف البن قتيبة ص) ه١٨٠ت (أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب، الفارسي، مث البصري إمام النحو واألدب، وحجة العرب  -٥

 . ١٨/٣٥١، سري أعالم النبالء ١٢/١٩٥، تاريخ بغداد ٦٥النحويني أليب الطيب ص
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 "تفســري الثعلــيب"وقــد ينقــل بواســطته مثــل  ،يف علــم النحــو ومســائله ومقاييســه وعللــه كتــاب لــيس لــه نظــري  وهــو

قـــال : قـــال الواحـــدي ١}انُ ُذو اْلَعْصـــِف َوالرَّْحيَـــ َواْحلَـــبُّ { :ا مـــا ينقـــل عنـــه مثـــلوكثـــريً  ،وإعرابـــه وغريهـــا "القـــرآن معـــاين"و

  .٢"اواسرتزاقً  ايحً تسب هسبحان اهللا ورحيانه تقدير : يقال: سيبويه

  :٣كتب الكسائي  -٢

وهـــو مـــن  ،"معـــاين القـــرآن"مـــن آرائـــه واختياراتـــه اللغويـــة مـــن كتابـــه  اكثـــريً  كســـائيعـــن ال واحـــدياإلمـــام ال نقـــل

  .عليبأقواله من طريق شيخه الث لولكنه نق ،املفقودات

  .٥"تكذيب) مبعىن(كاذبة : قال الكسائي :٤}ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبَةٌ  لَْيسَ { :اآليةالواحدي حول هذه  قال

   :الكتب التالية نالواحدي كذلك م ستفادا وقد

 وكتـــاب" لعزيـــزيف كتـــاب اهللا ا املنســـوخالناســـخ و " كتـــابرأســـها   وعلـــى ٦ســـالم نكتـــب أيب عبيـــد القاســـم بـــ  -١

  .وأقواله يف اللغة ،وهو مفقود" القراءات"

: هــي عنــدنا بــالرفع مبعــىن :٧}ُحــوٌر ِعــني{ :يف إعــراب عبيــد أبــوقــال : ينقــل اإلمــام الواحــدي عنــه قــائًال  حيــث

  .٨"هذا كالمه ليس يطاف عليهم باحلور، نهوعندهم حور عني، وال أحب اخلفض أل

  .٩وكتاب غريب القرآن  لعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة نتأويل مشكل القرآ -٢

                                                            
 .١٢: الرمحن -١
 .١٢/١٤٧. تفسري البسيط -٢
من بن فريوز األسدي الكويف، أحد القراء السبعة، وكان إماًما يف النحو واللغة والقراءات، له -٣ ت (وغريه  " معاين القرآن"مصنفات عدة، منها أبو احلسن، علي بن أمحد  بن محزة بن 

 .٢٩٥/ ٣وفيات األعيان : ، انظر)ه١٨٩
 .٢: الواقعة -٤
 .٢١/٢١١. تفسري البسيط -٥
تهد، ذو الفنون  -٦ سري أعالم : وغريها، انظر" القراءات"، "الناسخ واملنسوخ: "مبكة له مصنفات عديدة، منها) ه٢٢٢ت (أبو عبيد، القاسم بن سالم بن عبد اهللا اإلمام احلافظ ا

 .١٠/٤٩٠النبالء 
 .٢٢:  الواقعة -٧
 .٢١/٢٢٤. تفسري البسيط -٨
تاريخ بغداد : ، انظر"غريب القرآن: "مصنفاته عديدة، منها) ه٢٧٦ت (أبو حممد ، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الكاتب، صاحب التصانيف، كان ثقة ديًنا فاضًال   -٩

 .١٣/٢٩٦م النبالء ، سري أعال٣/٤٢، وفيات األعيان ٢/١٤٣، إنباه الرواة ١٠/١٧٠
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  ،"غريــب القــرآن"و ،"مشــكل القــرآن"وخاصــة كتــايب  ،املصــادر الرئيســة للواحــدي نكتــب اإلمــام ابــن قتيبــة مــ  عــدتُ 

  .يف األدب واللغة والنحو والقرآن ظمهامع ،اتبلغ اخلمسني مؤلفً  ،كتب ابن قتيبة كثرية

بــالورق واحلمــل،  أو آخــره، إىل أولــهمــن  مــلاملنضــود الــذي نضــد باحل: "قــال ابــن القتيبــة: مــام الواحــدياإل يقــول

  .١"فليست له سوق بارزة

  :٢)ه٢٨٥ت(كتب املربد -٣

  .ا اعتمده الواحدي يف تفسريها هامً كانت  آراء املربد وأقواله يف كتبه مصدرً   لقد

 املثــلالتــنعم والفــرح، ومنــه : واحلــربة ،احلــربة واحلبــور: وقــال املــربد :٣}ونِيف َرْوَضــٍة ُحيْبَـــرُ {الواحــدي يف تفســري  قــال

  . ٤"وستمأل عربة ما دار ملئت حربة إال": السائر

  :٥أليب علي اجلرجاين "نظم القرآن" -٤

ا من مصادر تفسريه يف مسائل نظم القـرآن مصدرً " نظم القرآن": خاصة كتاب ،الواحدي كتب اجلرجاين اعتمد

  .لغة والنحوومسائل ال

ـــ ُقـــلْ {: الواحـــدي يف تفســـري هـــذه اآليـــة قـــال ـــَماَواِت َواْألَْرِض ُق ـــا ِيف السَّ ـــى نـَْفِســـِه الرَّْمحَـــَة  لْ ِلَمـــْن َم ـــَب َعَل لِلَّـــِه َكَت

  جـبأوجـب، والقسـم يو  ألنـه مبعـىن }َكَتبَ {: ا لقولهجوابً  }َلَيْجَمَعنَُّكمْ {" :٦}َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َال َرْيَب ِفيهِ 

                                                            
 .٢١/٢٣١. تفسري البسيط -١
ترمجته : ، انظر)ه٢٨٦ت " (املقتضب يف النحو والكامل يف األدب: "أبو العباس ، حممد بن يزيد املربد كان على قدر كبري من العلم وغزارة األدب وكثرة احلفظ، له كتب من أشهرها -٢

 .٣/٢٤١، وإنباه الرواة ٣/٣٨٠يف تاريخ بغداد 
 .١٥: لروما -٣
 .١٨/٢٧. تفسري البسيط -٤
خزمية وأيب العباس السراج والبغوي وابن صاعد وغريهم كان قد كتب  أَبُوَعِليٍّ احلََْسُن ْبُن َأْمحََد ْبن حيىي ْبن املغرية الثقفي اْجلُْرَجاِينّ روى َعْن عمران ْبن ُموَسى وحممد ْبن إسحاق ْبن -٥

حتت مراقبة حممد : ،احملقق١/١٨٧، )هـ٤٢٧: املتوىف(تاريخ جرجان، أليب القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي اجلرجاين : ائة؛ انظرالكثري ومات ِيف سنة سبعني وثالمث
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الرابعة : بريوت، الطبعة–عامل الكتب: عبد املعيد خان، الناشر

 .١٢: األنعام -٦
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مثـــل معـــىن القســـم محـــل اجلـــواب علـــى معـــىن القســـم، قالـــه } َكَتـــبَ {: فلمـــا كـــان معـــىن قولـــه ،}َكَتـــبَ {كمـــا يوجـــب 

  .١"اجلرجاين

  :٢كتب أيب بكر بن األنباري  - ٥

املشـــكل يف معـــاين "و"  الزاهـــر: "كتـــب ابـــن األنبـــاري مـــن املصـــادر الرئيســـة لإلمـــام الواحـــدي خاصـــة كتابيـــه  تعـــد

  ".آنالقر 

إن الشـهادة مل تقـع : يقـال أنوجيـوز  ٣}َوَشِهَد َشـاِهٌد مِّـْن َأْهِلَهـا{قال ابن األنباري يف : ما قال الواحدي :لامث

وقعـت يف أذنـه مـن ألفـاظ يوسـف يف حـال  ظـةلف أومن وراء البـاب،  رأةإال على معلوم عند الشاهد بكالم مسعه من امل

  .٤..."علم به للمخاطبني من جهة العقلا ليؤكد الهربه، فأوقع يف الشهادة شرطً 

  :٥يأبو القاسم الزجاج -٦

 احـــديولكـــن مل يشـــر الو  -ا يف املســـائل اللغويـــة والنحويـــةخصوًصـــ-الواحـــدي عـــن أيب القاســـم الزجـــاجي  أخـــذ

  .لكتب الزجاج اليت أخذ منها

فـأقيموا وجـوهكم : اأن معـىن هـذزعـم مجيـع النحـويني : وقال الزجاج :٦}ُمِنيِبَني ِإلَْيهِ {يقول الواحدي يف تفسري  

  .٧..."األمة: تدخل معه فيها -صلى اهللا علبه وسلم-النيب خماطبةمنيبني، ألن 

القطــع " خاصــة مــن كتــاب ،ا يف تفســريهالواحــدي مــن كتــب النحــاس كثــريً  اســتفاد ١كتــب أيب جعفــر النحــاس  -٧

  ."تئنافسواال
                                                            

 . ٨/٣٥. تفسري البسيط -١
إشارة : انظر) ه ٣٢٧ت (ب، البغدادي، حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن األنباري، إمام ثقة، حنوي لغوي، مفسر، أديب، حافظ، من أعلم الناس باللغة واألدأبو بكر  -٢

وي من علماء القرن احلا.، وطبقات املفسرين ١/٢١٢، بغية الوعاة ٢١٢، والبلغة ص٣٣٥التعيني ص سليمان بن : ،احملقق١/٦٦)هـ١١ق : املتوىف(دي عشر ألمحد بن حممد األد
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧األوىل، : السعودية، الطبعة –مكتبة العلوم واحلكم : صاحل اخلزي، الناشر

 .٢٦: يوسف -٣
 .١٢/٨٢. تفسري البسيط -٤
إنباه الرواة : وغريه، انظر" اجلمل الكربى يف النحو: "له تصانيف كثرية، مثل) ه٣٣٧ت (أبو القاسم ، عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي  النهاوندي، لقب الزجاجي حنوي لغوي   -٥

 .٢/٧٧، بغية الوعاة ١٣٦/ ٣" وفيات األعيان"، و٢/١٦٠
 .٣١:  الروم -٦
 .١٨/٥٩. تفسري البسيط -٧
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ــِه َوَمــْن بـََلــغَ ِإَيلَّ َهــَذا ا َوأُوِحــيَ {: هــذه اآليــة يفالواحــدي  قــال ــِذرَُكْم ِب ــْرآُن ِألُْن فيــه قــول ) و(وقــال النحــاس  :٢}ْلُق

  .٣"فال يكون إضمار اهلاء ،ومن احتلم أي} َوَمْن بـََلغَ {: آخر

  الزجاج من املعاين أليب علي الفارسي  فلهاإلغفال فيما أغ -٨

  .ب الزجاج يف تفسريها يف استدراكات الفارسي على كتاكثريً   "اإلغفال"الواحدي من كتاب  استفاد

َمـا  ْعلَـمُ َوُهـَو اللَّـُه ِيف السَّـَماَواِت َوِيف اْألَْرِض يـَْعلَـُم ِسـرَُّكْم َوَجْهـرَُكْم َويَـ {قولـه تعـاىل يف علـي أبـوقـال : الواحدي قال

 :ـبـ وهو عندي إضمار القصة واحلديث، كأن معنـاه األمـر هللا }يـَْعَلمُ { :ـبمنتصب املوضع عندي  الظرف: ٤}َتْكِسُبونَ 

اهللا جــاز عنــدي يف قيــاس  باســما وإذا جعلــت الظــرف متعلًقــ: قــال ،وات ويف األرض ســركم وجهــركمايف الســم }يـَْعَلــمُ {

  ٥..."وات واألرضاله، ألن املعىن يكون وهو املعبود يف السم إال أصلهاسم اهللا  علقول من ج

  :أليب علي الفارسي  "بياتاحلل املسائل"-٩

عنـه حـول  قلهما ن : على ذلكمثاًال  .وأشار إليه يف تفسريه ،الكتاب يف بعض املسائلالواحدي من هذا  استفاد

  :٧حيث يقول ٦}ُقْل أََرأَيـَْتُكمْ { :إعراب هذه اآلية

بفــتح التــاء يف مجيــع األحــوال، فالكــاُف ال َخيْلــو أن يكــون » َأَرأَيـْتَــَك زيــداً مــا فعــل«: » قــوهلم«: أبــو علــي قــال

مسيِة خملوٌع منه، أو يكون داًال على االسم مع داللته على اخلطاب، ولو كان امساً لوجَب أن للخطاب جمرداً، ومعىن اال

َ أن يكـون  ،االسُم الذي بعده هو هو يكونَ  ألن هذه األفعاَل مفعوُهلا الثـاين هـو األول يف املعـىن، لكنـه لـيس بـه، فتعـنيَّ

ـرَّ  بتمسية ثاالمسيُة، وإذا ثبت أنه للخطاب ُمعرَّى من اال نهخملوعاً م أال تـرى أنـه ينبغـي  ،اخلطـاب دأن التـاء ال تكـون 

أن يـَْلحق الكلمَة عالمتا خطاب، كما ال يلحقها عالمتا تأنيث وال عالمتا استفهام، فلمَّا مل َجيُز ذلك أُْفرَِدت التاء يف 

                                                                                                                                                                                                
الناسخ "و " معاين القرآن"و" إعراب القرآن"من مصنفاته ) ه٣٣٨ت (ه أبو جعفر ، أمحد بن  حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحاس، املصري، حنوي لغوي مفسر أديب، فقي -١

 .٩٩/ ١٠، سري أعالم النبالء ٢٢٤/ ٤، معجم األدباء ١/٣٥وفيات األعيان : وغريها،  انظر" واملنسوخ
 .١٩:  األنعام -٢
 .٨/٤٩. تفسري البسيط -٣
 ٣: األنعام -٤
 .٨/١٥تفسري البسيط  -٥
 .٤٠: األنعام -٦
 .٩٦ -٤٢أليب علي الفارسي ص.احللبيات. ٨/١٢٧: البسيط تفسري --٧
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واحـد اسـتغناًء مبـا يلحـق الكـاف،  األحوال على لفظ يعالفعل ال بد له من فاعل، وُجِعل يف مج نمجيع األحوال َلمَّا كا

كـان يلحـق التـاء، وممـَّا كـان يلحـق الكـاف، فلمـا كـان ذلـك   اولو حلق التاَء عالمُة الفروع الجتمع عالمتان للخطاب مم

  .يؤدِّي إىل ما ال نظَري له رُِفَض وُأْجري على ما عليه سائر كالمهم

  :١أليب الفتح عثمان بن جين" سر صناعة اإلعراب" كتاب-١٠

ا جين يف كتابه هذا على علم التصريف واملسائل النحوية، وقد استفاد الواحدي من كتـب ابـن جـين كثـريً  ناب ركز

  .يف تفسريه

أصحابنا إىل أن حـذف اجلـواب  وذهب: (الفتح املوصلي أبوقال  ٢}َوَلْو تـََرى{ يف تفسري: الواحدي يقول كما

 :أال تـرى أنـك إذا قلـت لغالمـك :قـالوا ،ذلك ما حذفت هذه األجوبـةيف هذه األشياء أبلغ يف املعىن من إظهاره وأنه ل

 ،والقتــل والكســر وغــري ذلــك الضــربذهــب بفكــره إىل أنــواع املكــروه مــن  ؛وســكت عــن اجلــواب ،واهللا لــئن قمــت إليــك

لــئن واهللا  :ولــو قلــت ؟أيهــا يتقــي فتكــاثرت عليــه وعظمــت احلــال يف نفســه ومل يــدرِ  ،يف فكــره أنــواع العقوبــات ثلــتفتم

فكــان ذلــك  ،وال خطــر ببالــه نــوع مــن املكــروه ســواه ،ا غــري الضــربمل يتــق شــيئً  فأتيــت بــاجلواب ،قمــت إليــك ألضــربنك

  :ومثل معناه قول كثري :قال أبو علي ،دون حذف اجلواب يف نفسه

  ٣إذا وطنت يوما هلا النفس ذلت     بةفقلت هلا يا عز كل مصي

مــا  التقــاطا يف حســن بــل كــان مــاهرً  ،فلــم يكــن جمــرد ناقــل فســريهت كثــرة املصــادر الــيت اعتمــدها الواحــدي يف  مــع

 ةحــىت أخــرج هــذه األســفار النفيســة املليئــ ؛ويســري مــع منهجــه مــع قــوة مناقشــة األقــوال والرتجــيح بينهــا ،يصــلح لكتابــه

يف تصـرفه  فقد أخذ عليه بعـض امللحوظـات حالـة اختصـاره أو قطـع بعـض النصـوص أو :ومع كل ذلك ،بالدرر الثمينة

  .وهذه املالحظات ال تنقص من قدر هذا السفر الثمني ،االنص أحيانً 

  :تفسيره وفيه مطلبان فيمنهج الواحدي : ثالثال المبحث

                                                            
، ١١/٣١١تاريخ بغداد : انظر" سر صناعة اإلعراب"و" اخلصائص: "أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي النحوي اللغوي ، صاحب التصانيف البديعة  يف األدب والنحو، من مصنفاته -١

 . ٢٤٦/ ٣وفيات األعيان " ، و ٨١/ ١٢" معجم األدباء"، و ٣٣٥/ ٢" إنباه الرواة"و 
 ٢٧: األنعام -٢
 .٨/٧٣: تفسري البسيط -٣
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وأنـه أراد التخفيـف علـى طالبـه  ،"البسـيط"اإلمام الوحدي هدفـه مـن عمـل تفاسـريه كلهـا يف مقدمـة تفسـريه  بني

  .من الكتب املطوالت  بهفكان كتا ،ولكنه خالف ذلك ،بالقصري بعمل تفسري ميكن الوقوف عليه ليس بالطويل وال

والقـراءات واللغـة والنحـو واألدب والبالغـة  تفسريه من علـوم القـرآن، يف عليهااليت ركز  املوضوعات الرئيسة وذكر

  .للمفسرألمهية هذه العلوم كلها  والسنة النبوية وأقوال األولني السابقني له

مون مـن البيـان مـع قيـام احلاجـة مـا قصـر فيـه املتقـد كمـًال اإلعجـاز يف اإلجيـاز، م جـ بني الواحـدي أنـه سـلك مث

  .مباحث لغوية وحنوية خارجة عن إطار  التفسري إىل تابهمؤلفنا أنه استطرد يف ك ولكن لوحظ على ،له

  :أهم معالم منهج اإلمام الواحدي في تفسيره ما يلي ومن

   :القرآن بالقرآن تفسري :األولالمطلب 

ـم يف القرآن الكرمي هو املصدر األول للتفسري، فما أمجـل يف موضـع قـد يـرد مفصـًال  يعد  يف موضـع آخـر، ومـا أ

مكان قد يرد مبينا يف مكان آخر وهكذا وقد أعتمد الواحدي على هذا املصدر يف تفسـريه فكثـريا مـا يـورد آيـة لتفسـري 

  . لنواحي النحوية واللغوية وهكذاخصوصا يف ا لالستشهادآية، وقد يورد اآليات الكثرية 

أورد } احلَْْمـــُد لِلَّـــِه َربِّ اْلَعـــاَلِمني{ :ذلـــك يف تفســـري آيـــة بآيـــة أخـــرى مـــا ذكـــره يف تفســـري قولـــه تعـــاىل  مثلـــةأ ومـــن

يـدل علـى هـذا القـول مـن :إنه مجيع املخلوقـات قـال : فذكر قول احلسن وقتادة يف تفسري العامل} اْلَعاَلِمني{األقوال يف 

نَـُهَما * َوَما َربُّ اْلَعاَلِمني{: نزيل قوله الت   .٢العاملني جبميع املخلوقات فسر، ١}قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

 اواحتجــو  ،أبــو اهليــثم واألزهــري اختــاره، هــم واجلــن واإلنــس: يف روايــة ســعيد بــن جبــري عبــاسوقــال ابــن : "قــال مث

}َني نَــِذيًرالَِيُكــوَن لِْلَعــاَلمِ { :بقولــه
أَتَــْأُتوَن { :تعــاىل لقولــه هــم  بنــو آدم: وقــال احلســني بــن فضــل وأبــو معــاذ النحــوي ،٣

  .٥..".٤}الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمني

                                                            
 ٣٢: الشعراء -١
 ٢:الفاحتة : البسيط -٢
 ١: الفرقان-٣
 ١٦٥: الشعراء -٤
 ٢: البسيط الفاحتة -٥
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  :باآليات يف املسائل النحوية واللغوية لالستشهاد ألمثلةا ومن

أن يتعــدى إىل : أحــدمها ؛فإنــه علــى ضــربني "اختــذ" وأمــا :قــال١}ُمثَّ اختََّــْذُمتُ اْلِعْجــلَ { :ذلــك يف قولــه تعــاىل مثــال

َـْذُت َمـَع الرَُّسـوِل َسـِبيالً {: كقوله  ،مفعول واحد فـإن الثـاين منهمـا هـو  ،أن يتعـدى إىل مفعـولني: والثـاين ،٢}يَـا لَْيتَـِين اختَّ

  .٤" ٣}اختََُّذوا َأْميَانـَُهْم ُجنَّةً {:األول يف املعىن كقوله تعاىل 

  :القرآن بالسنة واألثر تفسري: الثانيالمطلب 

أقــرب إىل كتــب التفســري بالدرايــة منــه إىل التفســري بالروايــة، حيــث أكثــر فيــه مــن املباحــث  "الوســيط"كتــاب   عتــربيُ 

ا احلـديث، أمـا خصوًصـ وايـةوتوجيـه القـراءات والنكـات التفسـريية والفوائـد حـول اآليـات، وأقـل مـن الر  ،اللغوية والنحوية

الــذي أكثــر فيــه مــن " البســيط"أكثــر مــن احلــديث خبــالف كتــاب  فهــي -ومــن بعــدهم-عني والتــاب بةاآلثــار عــن الصــحا

  .الرواية

. "الوسـيط"و" أسـباب النـزول: "حدي اإلسناد العايل، وكان له مشاركة يف  خدمة السنة  يف كتابيهاالو  دركأ وقد

ليـه االنتقـادات يف هـذا حيـث وجهـت إ ؛ولكن مع ذلك فبضاعة الواحـدي يف السـنة ليسـت مرضـية عنـد بعـض العلمـاء

هــذه املوضــوعات قطعــة كبــرية مثــل احلــديث الــذي يرويــه  مــن تفســريويف ال: "اجلانــب كــان مــنهم اإلمــام ابــن تيميــة قــال

  .٥..."الثعليب والواحدي والزخمشري يف فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم 

الزخمشــري أشــد لــذكرها دون   يعفيــه مــن اخلطــأ وإن كــان خطــأذكرهــا مــن الواحــدي والثعلــيب شــيخه بالســند الو 

  .إسناد

وقـد أخربنـا : "قـال  " احلمـد"عـىنأمثلة تفسري الواحدي القرآن بالسنة النبوية ما ذكـره يف تفسـري الفاحتـة يف م ومن

ن الـدبري، عـن ا حممـد بـن هاشـم، عـبـأمحـد بـن حممـد الفقيـه، أن ابـأن -اهللا عنه رضي–احلسني بن أيب عبد اهللا الفسوي 

                                                            
 ٥١:البقرة  -١
 ٢٧:الفرقان   -٢
ادلة -٣  ٢:،املنافقون ١٦ا
 ٥١: القرة : البسيط -٤
الثالثة، : دار الوفاء الطبعة: عامر اجلزار، الناشر -أنور الباز : احملقق  ٣٥٤/ ١٣) هـ٧٢٨: املتوىف (الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  لتقي. جمموع الفتاوى -٥

 .م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦
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، احلمد رأس الشكر: "قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن عبد اهللا بن عمر، أن النيب  ،عن معمر، عن قتادة رزاق،عبد ال

  .١"وما شكر اهللا عبد مل حيمده

ا على املسائل اللغوية حاديثبعض األ وهناك   .ذكرها الواحدي بدون سند لالستدالل 

   :والتابعني الصحابةل القرآن بأقوا تفسري: الثالثالمطلب 

مث التــابعون،  -رضــوان اهللا علــيهم-هــم أصــحابه  -لمصــلى اهللا عليــه وســ-النــاس بالتفســري بعــد رســول اهللا  أعلــم

ــم أعلــم باللغــة الــيت نــزل  ــم شــاهدوا أحــوال التنزيــل أو عاصــروا مــن شــاهدوها، وأل ــم أعــرف  ــاوذلــك أل القــرآن، وأل

وقد اعتمد الواحدي  ،م أبعد عن البدع والضالالت واألهواء الفاسدة والنحل اخلربةبأحوال من نزل فيهم القرآن، وأل

وأبتــدئ يف  " ":البســيط"صــرح بــذلك يف مقدمــة تفســريه  غريهــاوقــدمها علــى  ،يف تفســريه علــى أقــوال الصــحابة والتــابعني

، العلم من الصحابة وأتبـاعهم  هذاا، مث بقول من هو  قدوة يفكل آية عند التفسري بقول ابن عباس ما وجدت له نص 

ا ال وأحيانًـ ،ا يسـندأحيانً  ،ا بالتفصيلوأحيانً  ،ا يأيت بأقواهلم على وجه اإلمجالوأحيانً " مع التوفيق بني قوهلم ولفظ اآلية

: قـال، ٢}أنـَـَزَل اللّـُه بـَْغيـاً  بِْئَسَما اْشتَـَرْواْ ِبِه أَنُفَسُهْم َأن َيْكُفُرواْ ِمبَـا{: ما ذكره عند قوله تعاىل: فمن أمثلة اإلمجال ،يسند

  . احلسد: الغي ها هنا مبعىن: قال املفسرون

: قـال الواحـدي  ،٣}بـََلى َمن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِـِه َخِطيــَئُتهُ {: ما ذكره عند قوله تعاىل: أمثلة التفصيل ومن

هــي : و وائــل وأبــو العاليــة والربيــع وابــن زيــدواختلــف املفســرون يف معــىن اخلطيئــة هــا هنــا، فقــال ابــن عبــاس والضــحاك وأبــ

  .   الشرك ميوت عليه اإلنسان

   :منهجه يف ذكر اإلسرائيليات: الرابع المطلب

ألن أكثرهـا مـن  ؛االكتاب من يهود أو نصارى، ومسيت إسـرائيليات تغليبًـ أهلاألخبار املروية عن : اإلسرائيليات

  .أخبار بين إسرائيل أو من كتبهم

                                                            
 ].٢: الفاحتة[} اَحلْمُد هللاِ {: عند تفسري قوله تعاىل" البسيط"تفسري : انظر -١
 ٩٠:البقرة -٢
 ٨١: القرة  -٣
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ومنها  ،فهو عندنا مقبول ،جييزه العقل يشهد له ما بأيدينا من احلق، أو ذيالصحيح ال منهائيليات اإلسرا وهذه

وهو ال شك فيه من صنع زنادقة بين اسرائيل، يلبسون بـه  ما هو مكذوب لتكذيبه ما عندنا من احلق، أو حتيله العقول

وغالب ذلك  ،فال نؤمن به وال نكذبه ،سكوت عنهفهو م ،على الناس دينهم،  ومنها ما ليس من األول وال من الثاين

  .افيه يف أمر ديين وال ينتفع به يف تفسري القرآن؛  ولذا وقع فيه اخلالف عند املفسرين كثريً  فائدةمما ال 

نَّ َوقَـاَل َهلُـْم نِبِـيـُُّهْم إِ {: أمثلة هذا من الروايات اإلسرائيلية ما ذكره الواحدي من قصة طويلة عند قوله تعاىل ومن

  .١}.... آيََة ُمْلِكِه َأن يَْأتَِيُكُم التَّابُوتُ 

   .اآلية} َوقَاَل َهلُْم نِِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأن يَْأتَِيُكُم التَّابُوتُ {: -رمحه اهللا- قال

  .٢ما ذكرهآخر  إىل.....ياء من أوالده، با فيه صور األنإن اهللا تعاىل أنزل على آدم تابوتً : أصحاب األخبار قال

   :يف عرض القراءات منهجه: الخامس المطلب

كـان مـن بيـنهم اإلمـام   ،معاين الكتـاب العزيـز كان مسلك  بعض  املفسرين لتوجيه  االقراءات واالحتجاج  ذكر

ــ– ســبعالواحــدي الــذي كــان يــذكر القــراءات ال كتــاب اإلمــام أبــو علــي  يف أغلبهــا دوقــد اعتمــ ،بتوجيههــاويقــوم  -اغالًب

  ". احلجة يف قراءات السبعة" :ي الفارس

ــــ{ :مـــا ذكـــره الواحـــدي عنـــد تفســـريه قولـــه تعـــاىل مثلـــةاأل مـــن ـــْوِم الـــدِّيناَم القـــراءات مث دخـــل يف  ذكـــر، ٣}ِلِك يـَ

  ،ا كـان يـذكر بعـض الروايـات غـري السـبعية علـى طريقـة اللغـويني والنحـوينيوأحيانًـ ٤لكل قراءة مبا يطول ذكـره االحتجاج

  .ورمبا أخذ من غريها ،للزجاج" معاين القرآن"و ،للفراء" معاين القرآن"ا على كتاب يات اعتمادً كما نقل تلك الروا

  :مسائل يهوف يف علوم القرآن منهجه: السادس المطلب

                                                            
 ١٤٨:البقرة  -١
 .من سورة البقرة  ٢٤٨تفسري البسيط عند تفسري اآلية : انظر -٢
 ٤:الفاحتة -٣
 )مالك يوم الدين (تفسري البسيط عند تفسريه لقوله تعاىل :  انظر -٤
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وعلــى رأســها علــوم القــرآن  ،املكانــة لــكا يف العلــوم الــيت أهلتــه لتمتمكًنــ ،الواحــدي أســتاذ عصــره يف التفســري كــان

ال على رأسها علم ؛تعددةالكرمي بأنواعها امل خمتصـر فضـائل "و" أسباب النـزول: "لذا كان له بعض املؤلفات يف هذا ا

  :ومن هذه العلوم، كتابه البسيط  ، وغريها جبانب ما ضمنه من آراء يف"نفي التحريف عن القرآن"و" القرآن

   :أسباب النزول علم: األولى المسألة

ـــذا العلـــم اهـــتم  يفمثـــال ذلـــك ذكـــره ألســـباب النـــزول ، ه طريـــق لفهـــم معـــىن اآليـــة الكرميـــةألنـــ ؛اإلمـــام الواحـــدي 

  .٢موحنزلت يف سؤال عمرو بن اجل: قال، ١}َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقونَ { :تفسريه قوله عند قوله تعاىل

  :الوقف واالبتداء علم: الثانية المسألة

، وبــه تتضــح معــاين آياتــه ومعرفتــه حيتــاج لعلــوم كثــرية  لقــرآنالوقــف واالبتــداء علــم هــام بــه يعــرف كيــف أداء ا علــم

ذلـك عنــد تفسـري قولــه  نمــ تابـهوأظهــره يف ك ،الواحـدي اإلمــاملـذا اهــتم بـه  كـالنحو والقـراءات والتفســري واللغـة وغريهــا؛

ْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ { :تعاىل : قـال} َوَعلَـى َمسِْعِهـمْ { :ن فسـر قولـه أ فبعـد٣}...َخَتَم الّلُه َعَلى قـُُلِو

  .٤}َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ { :ومت الكالم ها هنا، مث قال

  :الناسخ واملنسوخ علم: لثةالثا المسألة

َمـا نَنَسـْخ ِمـْن آيَـٍة َأْو { :حتدث  عنه بتوسع عند قوله تعـاىلو   ،اهتم الواحدي بعلم الناسخ واملنسوخ يف تفسريه 

ــ ،٥}انُنِســهَ  ــْوَن ِمــنُكْم َويَــَذُروَن { :ذلــك مــا ذكــره عنــد قولــه تعــاىل مثــال ،تفســريها يف وقــد طبــق ذلــك عملي َوالَّــِذيَن يـُتَـَوفـَّ

َر ِإْخَراجٍ  َْزَواِجِهم مََّتاًعا ِإَىل احلَْْوِل َغيـْ  عن سبب نزول اآلية، مث أتبعهـا بـذكر عـدة الواحدي أوًال  تكلم ٦}َأْزَواًجا َوِصيًَّة ألِّ

  .، وهو ما ذكره يف هذه اآليةالمملتوىف عنها يف أول اإلسا

  :على هذه اآلية من وجهني سخمث ورد الن .... :وقال  

                                                            
 ٢١٩:البقرة  -١
 .من سورة البقرة  ٢٤٠تفسري البسيط عند تفسريه اآلية : انظر-٢
 ٧:البقرة  -٣
 .  ٤٨٥/ ١البسيط : انظر -٤
 ١٠٦:البقرة  -٥
 ٢٤٠:البقرة  -٦
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َوالـَِّذيَن {: أن العدة صارت مقدرة بأربعة أشهر وعشر، وقد تقـدمت اآليـة الناسـخة يقصـد قولـه تعـاىل: أحدمها 

  .١}ِبأَنُفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا بَّْصنَ يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـرَ 

  .٢أن املرياث ثبت هلا وسقطت نفقة العدة: الثاين والوجه

  :الربط بني اآليات :الرابعة المسألة

ــ النــاظر ــ اا معجــزً يف القــرآن الكــرمي جيــده كالًم ا ا وأحيانًــيف نظمــه وتــرابط آياتــه، وقــد تظهــر يف بعــض املــواطن جلي

وألمهيـة هـذا العلـم مـن أبـواب علـوم  ،معان نظر وتدقيق نظر، وال شك أن فوائد معرفة هذا العلم كثـرية ومتنوعـةتظهر بإ

مثـال ذلـك عنـد الواحـدي عنـد تفسـري قولـه  ،هتم به اإلمام الواحدي وأظهره يف تفسريه دون تكلف وال إسرافاالقرآن 

مث ذكــر اهللا :...اآليــة مبــا بعــدها فقــال  ربــط٣}أَأَنــَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تُنــِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنــونِإنَّ الَّــِذيَن َكَفــُرواْ َســَواٌء َعَلــْيِهْم { :تعــاىل

مْ {: فقال  نتعاىل سبب تركهم اإلميا   .٤}َخَتَم الّلُه َعَلى قـُُلِو

   :منهجه يف تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق: الخامسة المسألة

حيـث  ؛قد ومن املنافحني عنه؛ وذلك ألنه درس  العقيدة على أصول األشعريةاإلمام الواحدي أشعري املعت عديُ 

ذلــك  مــن :األمثلــة علــى الــيت تــدلل علــى مذهبــه العقــدي مــنو  ،ســاد يف بيئــة نيســابور الــيت يســود فيهــا معتقــد األشــعري

يف معـىن اإلميـان مـا  لوالقـو : وقـد أكـد مـا مـال إليـه بقولـه ،هو التصـديق اإلميان: حيث قال ؛عندما تعرض ملعىن اإلميان

  .٦مبصدق :أي، ٥}َوَما أَنَت ِمبُْؤِمٍن لَِّنا{: تعاىل  مستدلني بقوله قاله األزهري

أن : إن اإلميــان جمــرد التصــديق هــو املشــهور عنــد األشــاعرة، ولألشــاعرة قــول آخــر كقــول الســلف وهـــو: والقــول

  . شاعرة فيهااإلميان قول وعمل، فأخذ الواحدي يف هذه املسألة مبشهور قول األ

  :على الفرق الرد

                                                            
 ٢٣٤:البقرة  -١
 .من سورة البقرة  ٢٤٠البسيط تفسري آية : انظر  -٢
 ٦: البقرة  -٣
 . ٦تفسري البسيط تفسري اآلية : انظر -٤
 .١٧: يوسف  -٥
 . ٤٢٧تفسري البسيط ص  -٦
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 -علــى وجــه اخلصــوص-وكــان منهــا  ،لإلمــام الواحــدي اليــد الطــوىل يف الــرد علــى الفــرق املخالفــة لعقيدتــه كــان

م بالنص القـرآيناملعتزلة والقدرية راد  : مـن أمثلـة ذلـك ،ويل أعنـاق اآليـات لنصـرة مـذاهبهم الفاسـدة ،ا عليهم استدالال

مْ { :عند تفسري قوله تعاىل   .١}َخَتَم الّلُه َعَلى قـُُلِو

َخـــَتَم الّلـــُه َعَلـــى {معـــىن  :فأمـــا قـــول مـــن قـــال: قـــال مـــن اخلـــتم علـــى قلـــوب الكفـــار، ذكـــر الواحـــدي للمـــراد بعـــد

مْ  وهـذا القـول الـذي  ،اهللا بكفرهم غري صحيح؛ ألن أحدنا حيكم بكفر الكافر، وال يقال خـتم علـى قلبـه حكم }قـُُلِو

  .قول املعتزلةرد عليه اإلمام هو 

مْ { مث رد علـى القدريـة بقولـه وذهـب بعـض املتـأولني مـن القدريـة إىل أن معـىن  مســة  اومسهـ }َخـَتَم اللّـُه َعلَـى قـُلُـِو

م الشرع بتلك السمة وتفرق بينهم وبني املالئكةتدل على أن فيها الكفر لتعرفهم  واخلـتم : قـال ،املؤمنني الذين يف قلو

  .وعالمة يف قلب املطبوع على قلبه والطبع واحد، ومها مسة

وال يقــال ختمــت علــى  ،اللغــة لــيس هــو اإلعــالم يفألن اخلــتم  ؛علــيهم اإلمــام الواحــدي أن هــذا باطــل لغــة فــرد

ومـــن محـــل اخلـــتم علـــى اإلعـــالم فقـــد تشـــهى علـــى أهـــل اللغـــة، وجـــر كالمهـــم إىل موافقـــة  مبعـــىن أعلمـــت عليـــه، يءالشـــ

  .٢يدتهعق

  :يف املسائل الفقهية واألصولية منهجه: السادسة المسألة

جنــده يقــدم  حيــث ؛بــأدىن تأمــل لــكاإلمــام الواحــدي مــن كبــار علمــاء الشــافعية، والنــاظر يف تفاســريه يــدرك ذ عــديُ 

فــال يــذكر معــه غــريه إال  ،الشــافعية، ويســتدل هلــا، ويرجحهــا، ويقتصــر علــى مــذهب الشــافعي يف كثــري مــن املــواطن أقــوال

ــ، املاًمــ يف ذكــر الفــروع  االســتطراددون قائــل، وممــا يالحــظ عليــه أنــه يعــرض األقــوال دون  ةً قــوال جمــردا يعــرض األوأحياًن

وأمــا ،  منـهويف الغالـب نــاقًال  ،وقــد سـار يف ذلــك علـى مــنهج شـيخه الثعلــيب، اواملسـائل الـيت ال صــلة هلـا باآليــة إال أحيانًـ

  .تفسريه يفاملسائل األصولية فهي قليلة 

                                                            
 .٧: البقرة -١
م : ( ه تعاىل تفسري البسيط عند تفسري قول: انظر -٢  . من سورة البقرة ٧اآلية ) ختم اهللا على قلو
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جعلهــن : قـال ابـن عبـاس يف هـذه اآليـة ،١}اْحلَــجُّ َأْشـُهٌر مَّْعُلوَمـاتٌ { :تعـاىل  هه قولـومـن أمثلـة ذلـك عنـد تفسـري  

رمحـــه اهللا - عيوهــذا مـــذهب الشــاف ،بـــاحلج إال يف أشــهر احلـــج حيــرمفــال يصـــح أن  اهللا للحــج، وســـائر الشــهور للعمـــرة،

  .٢إذا أحرم باحلج يف غري أشهر احلج كره ذلك، وجيزيه: أيب حنيفة وعند -تعاىل

امنهجه يف اللغة وف: السابعة المسألة   :ويندرج حتتها فروع ،نو

  :اجلانب اللغوي :األول الفرع

ا وقـد حـوى تفسـريه كثـريً  ،ناللغـوي، حـىت عـد أحـد املراجـع يف هـذا الفـ انـباجلوانب يف تفسري الواحدي اجل أبرز

ممــا وصــفه بعــض أهــل العلــم أنــه وصــل  حــىت غلبــت علــى تفســريه ،وأحســن يف ربطهــا بتفســري اآليــة ،مــن املــادة اللغويــة

أليب " اإلغفـال"و" احلجـة"لألزهـري، و" ـذيب اللغـة"ا علـى كتـاب وقد اعتمد الواحـدي يف ذلـك كثـريً ، لدرجة اإلفراط

  . وغريها ريللزجاج والفراء، وأقوال ابن األنبا "معاين القرآن"علي الفارسي، و

ــ  واهللا تعــاىل ذكــره أنــزل كتابــه علــى قــوم عــرب أويل بيــان : "فســريها أمهيــة اللغــة لفهــم القــرآن وتقــال الواحــدي مبيًن

م، وصـيغة كالمهـم الـذين نشـأوا عليـه، يعرفـون وجـوه خطابـه، ويفهمـون  –جـل ذكـره- فاضل، وفهم بـارع، أنزلـه بلسـا

ب حـىت فنون نظامه، وال حيتاجون إىل تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة املولدين الناشـئني مـع مـن ال يعلـم لسـان العـر 

ــم احلاجــة مــن معرفــة بيــان  -اهللا علــيهم نرضــوا-ألصــحابه  -صــلى اهللا عليــه وســلم-وبــني النــيب .. يعلمــه  مــا عســى 

ــم وباألمــة عنــه، فاســتغنوا بــذلك عمــا حنــن إليــه اليــوم  ة، ومجيــع وجوهــه الــيت ال غــىن  جممــل الكتــاب، وغامضــه ومتشــا

ــا نــزل حمتــاجون مــن معرفــة لغــات العــرب واختالفهــا والتبحــر  فيهــا، واالجتهــاد يف تعلــم وجــوه العربيــة الصــحيحة الــيت 

 ،وكيــف يتــأتى ملــن جهــل لســان العــرب أن يعــرف تفســري كتــاب جعــل معجــزة يف فصــاحة ألفاظــه ،الكتــاب وورد البيــان

  .٣... "وبعد أغراضه 

َوَهلـُــم َعـــَذاٌب { :تعـــاىل لـــهيف اجلانـــب اللغـــوي مـــا ذكـــره عنـــد تفســـري قو  احـــديومـــن األمثلـــة علـــى مـــدى عنايـــة الو 

: ا أيا، فعـذب عـذوبً منعتـه منًعـ :أي ،اعذبتـه عـذبً  :يقـال ،من العـذب وهـو املنـع لعربأصل العذاب يف كالم ا ٤}أَلِيمٌ 
                                                            

 ١٩٧: البقرة  -١
 .من سورة البقرة  ١٩٧انظر تفسري البسيط  تفسري قوله  -٢
 ...انظر مقدمة البسيط  -٣
 ١٠:البقرة -٤
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عــذوب : امتنــع، ومنــه يقــال للفــرس إذا قــام يف املعلــف ومل يتنــاول العلــف وامتنــع عنــه: أي  ،اعــذوبً  فعــذبا، منعتــه منًعــ

، املعاقب عن معاودة ما عوقب عليه ا؛ ألنه يعذبنه مينع العطش، فسمي العذاب عذابً وعاذب، ومنه املاء العذب؛ أل

  .١مثله بويعذب غريه من ارتكا

  :النحوي اجلانب: الثاني الفرع

مـا عمـدتا التفسـري وبـاإلعراب  الناظر يف تفسـري الواحـدي جيـده أعطـى أمهيـة بالغـة للنحـو واألدب علـى اعتبـار أ

مــا عمــدت النحــوإن طريــق معرفــة تفســري كــالم اهللا تعــاىل " :ل الواحــدييتبــني املعــىن ويتضــح  قــا ولكــن  ،"اهواألدب فإ

وما  ،اا أكثر يف تفسريه مبسائل حنوية ال  عالقة هلا بالتفسري إطالقً الواحدي لرباعته يف هذا الفن حىت عده بعضهم حنوي 

} بـَــْنيَ {عـن  حتــدث ٢}َعــَواٌن بـَـْنيَ َذلِـكَ {: تعـاىله مثـال ذلــك عنـد تفسـري قولــ ،ــذا العلـم ومتكنـه فيــه شـغفهذالـك إال ل

ا    .٣يلة يفصل ذلكو مث استطرد بصفحات ط ،مصدر وظرف ؛سم يستعمل على ضربنياوأ

 ـذهال شك أن اإلكثار مـن مسـائل النحـو ، أليب علي الفارسي" اإلغفال"من كتاب  سألةنقله يف هذه امل وكان

واألصـــل االســـتعانة بـــاإلعراب يف تبيـــني املعـــىن القـــرآين  ،الـــيت نـــزل مـــن أجلهـــا عـــن املهمـــة تفســـريالصـــورة خيـــرج كتـــاب ال

  .وال يكثر منه فهو كامللح يف الطعام إن زاد أفسد ،ولكن على أن يكون مبقدار ،والوقوف على أغراض املتكلم

  :البالغي اجلانب :الثالث الفرع

اللغـة وسـر الفصـاحة فيهـا، وبـه يعـرف بعـض وجـوه ا ، إذ به تعـرف دقـائق البالغة من أجل علوم العربية قدرً  علم

القواعد اهلامـة  أحد" البالغة" حيث جعل ؛ا يف ذلكوالواحدي كان سباقً  ،إعجاز القرآن الكرمي، فال غىن للمفسر عنه

كــل ذلــك   ،لبالغيــةوالتشــبيه واإلجيــاز وغــري ذلــك مــن الصــور ا كاالســتعارةا مــن البالغــة  لتفســري كتــاب اهللا، فــذكر أنواًعــ

 :ما ذكره عند تفسري قوله تعـاىل ذلكمن  ،مبا حواه من فصاحة يف األسلوب وبالغة يف الرتكيب لقرآنا عجازإ ظهارإل

                                                            
 .من سورة البقرة  ١٠انظر تفسري البسيط تفسري اآلية  -١
 ٦٨:البقرة -٢
 .٢٣:البقرة تفسري البسيط، : انظر -٣
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مـن الغيبـة إىل اخلطـاب، والعـرب  رجوع}َمـِلِك يـَْوِم الدِّين{: قوله بعد }ِإيَّاَك نـَْعُبدُ {قوله  ١}ِإيَّاَك نـَْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعني{

  .٢، وهو نوع من البالغة والتصرف يف الكالماتفعل ذلك  كثريً 

  :الشعرية الشواهد: الرابع الفرع

ألنه كان يرى أن ذلك طريـق  ؛الواحدي سنني من عمره يف سبيل حتصيل األدب ودواوين الشعر العريب منه بذل

  .اهللا بلتفسري كتا

إنـك " :قائًال  –من األيام  ايومً –العروضي عاتبه  هذكره يف مقدمته أن شيخ مالتمكنه من الشعر العريب  ويشهد

يـا أبـت إمنـا أتـدرج  :فقلـت ...أما آن لك أن تتفرغ لتفسـري كتـاب اهللا العزيـز  ،ا من الشعر إال قضيت عليهمل تبق ديوانً 

  .٣..."وتعب مل أرم يف غرض التفسري عن كثب  دذا إىل ذلك الذي تريد، وإذا مل أحكم األدب جب

ا رأيـ  أو النحوية ه الشعرية يف املسائل اللغويةيف تفسريه جيد شواهد والناظر  ،ا يف التفسـريأو البالغية وقد يؤيد 

غُضـوِب َعلَـيِهْم َوَال الضَّـالِّني{: ومن األمثلة على الشواهد الشعرية مـا ذكـره عنـد تفسـري قولـه تعـاىل
َ
 كلـمت حـني٤}َغـِري امل

  :ا جتوز إذا تقدمه نفي كقولهإمن:  جيوزون زيادة ال يقولون ينوالذ ... :فقال" ال"عن 

  والطيبات أبو بكر وال عمر  كان يرضى رسول اهللا دينهم  ما

  .٥إىل آخر قوله... 

  :ويندرج حتتها مطلبان ،ةمقارنة بني تفاسري الواحدي الثالث: الرابع المبحث

   :متهيد: األول المطلب

                                                            
 ٥: الفاحتة -١
 .من سورة الفاحتة٥تفسري البسيط  عند تفسري اآلية  : انظر -٢
 .مقدمة تفسري البسيط: انظر  -٣
 ٧:الفاحتة  -٤
 ]من سورة الفاحتة  ٧[ تفسري البسيط عند تفسريه : انظر -٥
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هـا بـدرجات متفاوتـة يف الطـول والقصـر، ولكن )والـوجيز البسيط ، والوسيط،( :كتب يف التفسري   ةثالث للواحدي

ا، وأكثرهـا مسـائل، وفيـه مـن التـدقيق ا يعد أوسعها حبثً تأليفً  أولهفالبسيط  ة،وأمساؤها تظهر ذلك جليّ  ؛والبسط واإلجياز

  .  مث من بعدمها الوجيز وسيطمث يليه يف ذلك ال ،والتحقيق الشيء امللحوظ

  ":الوسيط" تفسريهقوله يف مقدمة مقارنة التفاسري الثالثة ب: الثاني المطلب

الـذي تنجــر فيــه أذيــال  "البســيط"ا كنــت أطالــب بـإمالء كتــاب يف تفســري وســيط، يـنحط عــن درجــة وقــدميً :" قـال

يــل و مــن التط هبتصــنيف مــا رســم مــن تفســري، أعفيــ الــذي اقتصــر فيــه علــى اإلقـالل، "الــوجيز"، ويرتفــع عــن مرتبــة قـوالاأل

األقــوم، حســنة بــني الســيئتني،  صــدزة واالختصــار، وآيت علــى الــنمط األوســط ، والقواإلكثــار، وأســلمه مــن خلــل الوجــا

 .١ومنزلة بني املنزلتني، ال إقالل وال إمالل

وأمــــا يف التــــأليف فكــــان  ،"البســــيط"خمتصــــرة مــــن  "الوســــيط"الواحــــدي جيــــد املــــادة العلميــــة يف  فاســــريلت القــــارئ

  .بعدمها "الوسيط"مث  "الوجيز" مث أوًال  "البسيط"

 مل، و "الوســيط"خمتصــر يف  كل، ولكنهــا جــاءت بشــالنحويــةيالحــظ اســتطرد الواحــدي يف املســائل اللغويــة و  كمــا

  .يذكرها يف الوجيز

وفيـه أورد روايـات فضـل السـور سـورة سـورة . "الـوجيز"و "البسـيط"أكثر من  "الوسيط"كثر الروايات يف   ويالحظ

  .ومل يذكر ذلك يف تفسرييه األخريين

وال نكـاد . "الوسـيط" يف بينما جنـده مقـال  ،"البسيط"تطراده يف القراءات وتوجيهها وتعليلها  يف نالحظ اس كما

  .يف الوجيز شيءجند منها 

  :الكتاب العلمية قيمة: الخامس المبحث

املكتبـــة  يفمكانـــة علميـــة عاليـــة  -بصـــدده نالـــذي حنـــ "البســـيط"خاصـــة تفســـريه - كتـــب تفســـري الواحـــدي  حتتـــل

ملــا حوتــه مــن ثــراء علمــي تفســريي وإســهاب يف جمــاالت اللغــة   ؛يف التفســري متخصصــنيا للا هاًمــ مرجًعــالقرآنيــة، وتعتــرب

                                                            
 .١/٥٠تفسري الوسيط : انظر -١
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حوتــه كتبــه مــن فوائــد  اوكــذلك ملــ ،ا رئيســة يف فهــم الــنص القــرآينوالنحــو والبالغــة والقــراءات وتعليلهــا الــيت تعــد أسًســ

  .!؟مكنكيف ال وهو األديب املت  ،وبمع حسن عرض ومجال أسل يةونكات تفسري 

  :منها ، هللا وحده الكمالف ،املآخذ، سنة اهللا يف خلقه عضهذا ال ختلو كتبه من ب ومع

ـا متفـق علـى وضـعها "الوسـيط"ألحاديث فضائل السور سورة سورة  اليت أوردهـا يف تفسـريه  ذكره ومنهـا ، مـع أ

والنحويـة الـيت ال عالقـة هلـا  لغويـةاحـث اليف بعـض املب االسـتطرادومنهـا اإلطالـة و  ،ذكره لإلسرائيليات داء أكثـر التفاسـري

  .ومنها عدم ذكره مصادر بعض النقول ،بالتفسري

  :أثر الواحدي فيمن بعده من العلماء :سادسال المبحث

مقــدار األثــر الــذي للعــامل أو لكتبــه فــيمن يــأيت بعــده مــن العلمــاء واملــؤلفني دليــل علــى مــدى األصــالة يف كتبــه  إن

والقارئ لكتب التفسري الـيت جـاء تأليفهـا بعـد تـأليف الواحـدي لكتبـه  ،أصبح إماما يف هذا الفنوالقوة العلمية له، وأنه 

، ، وتفسري القرطيبالغيب للرازي تيحمثل تفسري الكشاف للزخمشري، تفسري مفا ،ا لكثري من كتب التفسريجيدها مرجعً 

  .١أليب حيان "البحر احمليط"وتفسري 

  ."املصون يف علوم الكتاب املكنون الدر" يف تفسريه ٢احلليب والسمني

  ."الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني"يف تفسريه  ٣سليمان بن عمر العجيلي الشهري باجلمل واملفسر

  ".الربهان يف علوم القرآن" هيف كتاب ٥الدين الزركشي ، وبدر"روح املعاين"يف تفسري  ٤واأللوسي

  .كثري  وغريهم "يف علوم القرآن اإلتقان"يف كتابه  ٦الدين السيوطي جالل

                                                            
 .٢/٢٨٥" غاية النهاية"، و٢٨نكت اهلميات ص: انظر) ه٧٤٥ت(ندلسي، أثري الدين اإلمام الفذ إمام العربية والتفسري أبو حيان النحوي، حممد بن يوسف الغرناطي األ -١
 .١/٤٠٢، وبغية الوعاة ١/٥٣٦، وحسن احملاضرة ١/١٠١طبقات املفسرين للداودي : ، انظر)ه٧٥٦ت (شهاب الدين، أبو العباس أمحد بن يوسف، املعروف بالسمني احلليب  -٢
، واألعالم،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي ١/٤٠٦هدية العارفني ) ه١٢٠٤ت (هو سليمان بن عمر العجيلي املصري، األزهري، الشافعي الفقيه املفسر  -٣

 .م ٢٠٠٢مايو / أيار  -اخلامسة عشرة : دار العلم للماليني، الطبعة: ، الناشر٣/١٣١) هـ١٣٩٦: املتوىف(الدمشقي 
 .٧/١٧٦األعالم : انظر) ه٢٧٠ت (هو شهاب الدين حممود بن عبد اهللا األلوسي، مفسر حمدث، أديب  -٤
ادر الزركشي، من أعالم الفقه واحلديث والتفسري وأصول الدين  -٥  حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة، للسيوطي: انظر) ه ٧٩٤ت (هو اإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن 

١/٤٣٧ . 
 .١/٣٣٥حسن احملاضرة : انظر) ه٩١١ت (هو احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن كمال السيوطي، صاحب التصانيف املشهورة  -٦



  46

   :الخاتمة

مدرسة  تعد" الوجيز "و "الوسيط"و "البسيط"وكتبه يف التفسري ، الواحدي من أكرب علماء األمة يف التفسري يعد

  .يههامتكاملة يف التفسري باملأثور والتفسري اللغوي والنحوي والقراءات عللها وتوج

ا يف بـل كـان حاذقًـ ،لألقوال مع كثـرة مصـادره الـيت اعتمـدها لتـأليف كتبـهمل يكن الواحدي يف تفاسريه جمرد ناقل 
  .ا مثينة يعجز الكثري عن اإلتيان مبا جاء بهوكنوزً  ،حىت أخرج منها لوحة فنية ،اجلمع بني العبارات واألقوال

 -سـناد العـايلمـع أنـه بلـغ فيـه اإل- ضـعفه يف علـم احلـديث :عليـهمنزلة اإلمـام الواحـدي العلميـة إال أنـه أخـذ  مع

مع هذا كله إال أن كتبه  ،واللغة أكثر مما ينبغي نحوواإلسهاب يف ال ،اوروايته لإلسرائيليات اليت ال تزيد التفسري إال وهنً 

  .ا ال يستغين عنها  العلماء وطالب هذا العلم الشريفما زالت مرجعً 
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  المراجع فهرس

  الكرمي القرآن -١

: احملقــق ،)هـــ٣٦٨: املتــوىف( أبوســعيد الســريايف، املرزبــان بــن اهللا عبــد بــن ســنللح ،البصــريني النحــويني أخبــار -٢

: الطبعـــة احللـــيب، البـــايب مصـــطفى: الشريف،الناشـــر بـــاألزهر املدرســـني – خفـــاجي املـــنعم عبـــد وحممـــد الـــزيين، حممـــد طـــه

  . ١/٣٣٨ احلفاظ تذكرة ،م١٩٦٦ - هـ١٣٧٣

: الناشر ،)هـ١٣٩٦: املتوىف( الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري ،األعالم -٣

  .م٢٠٠٢ مايو/  أيار - عشرة اخلامسة: الطبعة للماليني، العلم دار

/ ٢،)هـــ٦٤٦: املتــوىف( القفطــي يوســف بــن علــي احلســن أبــو الــدين جلمــال ،النحــاة أنبــاه علــى الــرواة إنبــاه -٤

  .هـ١٤٢٤ األوىل،: الطبعة بريوت، العصرية، املكتبة: الناشر ،٢٢٤-٢٢٣

: احملقـق ،)هــ٥٦٢: املتـوىف( سـعد أبو املروزي، السمعاين التميمي منصور بن حممد بن الكرمي عبد. األنساب-٥

 األوىل،: الطبعــــة حيــــدرآباد، العثمانيــــة، املعــــارف دائــــرة جملــــس: الناشــــر وغــــريه، اليمــــاين املعلمــــي حيــــىي بــــن الــــرمحن عبــــد

 .م١٩٦٢ - هـ١٣٨٢

 ،)هـــ٧٧٤: املتــوىف( الدمشــقي مث البصــري القرشــي كثــري بــن عمــر بــن إمساعيــل الفــداء أليب ،يــةوالنها البدايــة -٦

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧: النشر عام الفكر، دار: الناشر

: املتــــوىف( الســــيوطي الــــدين جــــالل بكــــر، أيب بــــن الــــرمحن عبــــد ،والنحــــاة اللغــــويني طبقــــات يف الوعــــاة بغيــــة -٧

  .صيدا/  لبنان - العصرية املكتبة: الناشر اهيم،إبر  الفضل أبو حممد: ققاحمل ،)هـ٩١١

 ،)هــــ٤٢٧: املتـــوىف( اجلرجـــاين القرشـــي الســـهمي إبـــراهيم بـــن يوســـف بـــن محـــزة القاســـم أليب ،جرجـــان تـــاريخ-٨

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة بريوت، – الكتب عامل: الناشر خان، املعيد عبد حممد مراقبة حتت: احملقق

: املتــوىف( ســعد أبــو املــروزي، الســمعاين التميمــي منصــور بــن حممــد بــن الكــرمي عبــد ،الكبــري ماملعجــ يف التحبــري-٩

  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ األوىل،: الطبعة بغداد، – األوقاف ديوان رئاسة: الناشر سامل، ناجي منرية: احملقق ،)هـ٥٦٢
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 ،)هــ٧٤٨: املتـوىف( الـذهيب زقَاْميـا بـن عثمـان بـن أمحـد بـن حممد اهللا عبد أبو الدين لشمس ؛احلفاظ تذكرة-١٠

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األوىل،: الطبعة لبنان،-بريوت العلمية الكتب دار: الناشر

البســـيط أليب احلســـن علـــي بـــن أمحـــد الواحـــدي طبعـــة جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية ،  تفســـري-١١

اهللا  حممـد بـن صـاحل بـن عبـد. د حتقيـق سلسـلة الرسـائل اجلامعيـة –ه ١٤٣٠لسـنة  وديةالرياض ، اململكـة العربيـة السـع

  .الفوزان

يـــد للواحـــدي أليب احلســـن علـــي بـــن أمحـــد الواحـــدي النيســـابوري، تفســـري-١٢ دار  الوســـيط يف تفســـري القـــرآن ا

  لبنان -بريوت  ،الكتب العلمية 

 ،)هـــ٨٥٢: املتــوىف( العســقالين حجـر بــن أمحــد بــن حممـد بــن علــي بــن أمحـد الفضــل أبــو ،التهــذيب ـذيب-١٣

  .هـ١٣٢٦ األوىل، الطبعة: الطبعة اهلند، النظامية، املعارف دائرة مطبعة: الناشر

 الزكـي بـن الدين مجال احلجاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن ليوسف ، الرجال مساءأ يف الكمال ذيب-١٤

 – الرســـالة مؤسســـة: الناشـــر معـــروف، عـــواد بشـــار. د: احملقـــق ،)هــــ٧٤٢: املتـــوىف( املـــزي الكلـــيب القضـــاعي حممـــد أيب

  .م١٩٨٠ –ه١٤٠٠ األوىل،: الطبعة بريوت،

 أيب بـن الـرازي احلنظلـي، التميمـي، املنـذر بـن إدريـس بـن حممـد بـن الـرمحن عبـد حممـد أليب ،والتعـديل اجلرح-١٥

 الـرتاث إحيـاء دار، اهلنـد – الـدكن آبـاد حبيـدر – العثمانيـة املعـارف دائـرة جملـس طبعـة: الناشر ،)هـ٣٢٧: املتوىف( حامت

  .م ١٩٥٢ هـ ١٢٧١ األوىل،: الطبعة بريوت، – العريب

: املتــوىف( الظــاهري القــرطيب األندلســي حــزم بــن ســعيد بـن أمحــد بــن علــي حممــد أليب، العــرب أنســاب مجهـرة-١٦

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ األوىل،: الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار: الناشر العلماء، من جلنة: حتقيق ،)هـ٤٥٦

: املتـوىف( احلسـن أبـو البـاخرزي، الطيـب أيب بـن علـي بـن احلسـن بن لعلي، العصر أهل وعصرة لقصرا دمية-١٧

  . هـ١٤١٤ األوىل،: الطبعة ،)هـ٤٦٧
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 الطبعـــة) هــــ٧٤٨: تـــويفامل(يب الـــذه عثمـــان بـــن محـــد،أ بـــن حممـــد الـــدين مشـــس لإلمـــام، النـــبالء أعـــالم ســـري-١٨

  .ريهاوغ الرسالة، مؤسسة الناشرم، ١٩٨٤ -ه١٤٠٥األويل

 أبـــو احلنبلـــي، الَعكـــري العمـــاد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن احلـــي لعبـــد ،ذهـــب مـــن أخبـــار يف الـــذهب شـــذرات-١٩

 كثــري، ابــن دار: الناشــر األرنــاؤوط، القــادر عبــد: أحاديثــه خــرج ،)هـــ١٠٨٩: املتــوىف( ه١٠٣٢: الــوالدة ســنة الفــالح،

  . - هـ١٤٠٦ األوىل،: الطبعة بريوت، – دمشق

 بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــاس ، ألنســابا واجــب مــن اللبــاب لــب يف أمهــل مبــا ألربــابا رب فــتح خمتصــر-٢٠

: النشــر عــام مصــر، جلماليــة،ا قســم جبــوار املعاهــد مطبعــة: الناشــر ،)هـــ١٣٤٦: املتــوىف( الشــافعي املــدين رضــوان الســيد

  .م١٩٢٦ - هـ١٣٤٥

. د: احملقـق ،)هــ٧٧١: املتـوىف( كيالسـب الـدين تقـي بـن الوهاب عبد الدين لتاج، الكربى الشافعية طبقات-٢١

  .هـ١٤١٣ الثانية،: الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة هجر: الناشر احللو، حممد الفتاح عبد. د الطناحي حممد حممود

وي حممد بن ألمحد، املفسرين وطبقات -٢٢  ،١/٦٦ )هــ١١ ق: املتـوىف( عشـر احلـادي القـرن علماء من األد

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ األوىل،: الطبعة السعودية، – واحلكم العلوم مكتبة: الناشر اخلزي، صاحل بن سليمان: احملقق

 ،١/٢٨) هــ٩١١: املتـوىف( السـيوطي الـدين جـالل بكـر، أيب بن الرمحن لعبد ،العشرين املفسرين وطبقات -٢٣

  .١٣٩٦ األوىل،: الطبعة القاهرة، – وهبة مكتبة: الناشر عمر، حممد علي: احملقق

: املتــوىف( الــذهيب قَاْميــاز بــن عثمــان بــن أمحــد بــن حممــد اهللا عبــد أبــو الــدين لشــمس؛ غــرب مــن خــرب يف العــرب-٢٤

  .بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر زغلول، بسيوين بن السعيد حممد هاجر أبو: احملقق م،١٣٤٧ ـ) هـ٧٤٨

: املتـوىف( يوسـف بـن حممـد بـن مـدحم اجلـزري، ابـن اخلـري أبـو الـدين لشـمس ،القراء طبقات يف النهاية غاية -٢٥

 مـــن املنتخـــب برجسرتاســـر،. ج؛ هــــ١٣٥١ عـــام مـــرة ألول بنشـــره عـــين: الطبعـــة تيميـــة، ابـــن مكتبـــة: الناشـــر ،)هــــ٨٣٣

  .١١٢ السياق
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. احملقــق هـــ،٧٢٨:  املتــوىف( احلــراين تيميــة بــن احللــيم عبــد بــن أمحــد العبــاس أبــو الــدين لتقــيفتــاوى الكــربى  -٢٦

 - هـــ١٤٠٨ األوىل الطبعــة:  الطبعــة العلميــة الكتــب دار: الناشــر عطــا القــادر عبــد مصــطفى – طــاع القــادر عبــد حممــد

  .م١٩٨٧

 الـوالدة اجلزري،سـنة الشـيباين حممـد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أليب ،األنساب ذيب يف اللباب -٢٧

 م،١٩٨٠ - هـــ١٤٠٠ النشــر ســنة صــادر، دار الناشــر هـــ،٦٣٠/  شــعبان الوفــاة ســنة/ هـــ٥٥٥/  األوىل مجــادى/  ٤

  .بريوت النشر مكان

 احملقــق هـــ،٧٢٨:  املتــوىف( احلــراين تيميــة بــن احللــيم عبــد بــن أمحــد العبــاس أبــو الــدين لتقــي، جمموعــة فتــاوي-٢٨

  . م٢٠٠٥/  هـ١٤٢٦ الثالثة،: الطبعة الوفاء دار: الناشر اجلزار عامر – الباز أنور

-بـريوت-اإلسـالمي الغـرب دار: الناشـر م،١٩٩٣ األوىل الطبعة ،٢/٣٢ احلموي ياقوت ،األدباء معجم -٢٩

  .لبنان

 ،)هــــ٦٢٦: املتـــوىف( احلمـــوي الرومـــي اهللا عبـــد بـــن يـــاقوت اهللا عبـــد أبـــو الـــدين لشـــهاب ،البلـــدان معجـــم -٣٠

  .م١٩٩٥ الثانية،: الطبعة ،بريوت صادر، دار: الناشر

 ســنة الصــريفيين، حممــد بــن إبــراهيم إســحاق أبــو لــدينا لتقــي ،نيســابور لتــاريخ الســياق كتــاب مــن املنتخــب -٣١

 النشـــر ســـنة التوزيـــع، والنشـــر للطباعـــة الفكـــر دار الناشـــر حيـــدر، خالـــد حتقيـــق هــــ،٦٤١ الوفـــاة ســـنة/ هــــ٥٨٢ الـــوالدة

  .بريوت النشر هـ،مكان١٤١٤

 خلكــان، بــن بكــر أيب بــن حممــد بــن أمحــد الــدين مشــس العبــاس أليب ،الزمــان أبنــاء وأنبــاء األعيــان وفيــات -٣٢

  .م١٩٠٠:  الطبعة: الطبعة بريوت، – صادر دار: الناشر عباس، إحسان: احملقق ٣/٣٠٣
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  اآليات فهرس

 الصفحة رقم    اآلية رقم            السور أسماء

 الفاتحة سورة

 ٣٥            ٤              الدِّينِ  يـَْومِ  َماِلكِ 

 ٤٠               ٥            َنْسَتِعنيُ  َوِإيَّاكَ  نـَْعُبدُ  ِإيَّاكَ 

غُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّني
َ
 ٤٢              ٧          َغِري امل

 البقرة سورة

 ٣٧                ٦    ...              أَأَنَذْرتـَُهْم أَمْ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َسَواٌء َعَلْيِهْم 

ْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى  ٣٦،٣٧،٣٨          ٧      ...         َخَتَم الّلُه َعَلى قـُُلِو

 ٣٩            ١٠                  َوَهلُم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 ٢١              ٣٤                                        اْسُجُدواْ  لِْلَمآلِئَكةِ  قـُْلَنا َوِإذْ 

 ٣٣              ٥١                                          ُمثَّ اختََّْذُمتُ اْلِعْجلَ 

 ٤٠              ٦٨                                          َعَواٌن بـَْنيَ َذِلكَ 

 ٣٤              ٨١                  بـََلى َمن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيـَئُتهُ 

 ١٤              ٨٧                 اْلِكتابَ  ُموَسى آتـَْينا َوَلَقدْ 

 ٣٤               ٩٠        أنـََزَل الّلُه بـَْغياً  بِْئَسَما اْشتَـَرْواْ ِبِه أَنُفَسُهْم َأن َيْكُفُرواْ ِمبَا

 ٣٦           ١٠٦              اَما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسهَ 
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 ٣٥             ١٤٨             ... نَّ آيََة ُمْلِكِه َأن يَْأتَِيُكُم التَّابُوتُ َوقَاَل َهلُْم نِِبيـُُّهْم إِ 

 ٤٠             ١٩٧                                        احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماتٌ 

 ٣٦            ٢١٩             َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقونَ 

 ٣٧             ٢٣٤       ...  بَّْصنَ َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـرَ 

 ٣٦              ٢٤٠      ...      َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيَّةً 

 ١٣            ٢٣٣        بِاْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتـُُهنَّ  رِْزقـُُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوعَلى

  عمران آل سورة

 ١               ١                ... َوالَ  تـَُقاتِهِ  َحقَّ  الّلهَ  اتـَُّقواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا

 النساء سورة

 ١           ١          ...      ِمنْ  َخَلَقُكمْ  لَِّذيا بَُّكمُ ر  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا

  األنعام سورة

 ٣٠              ٣       ...        يـَْعَلمُ  اْألَْرضِ  َوِيف  السََّماَواتِ  ِيف  اللَّهُ  َوُهوَ 

 ٢٨               ١٢           ...     لِلَّهِ  ُقلْ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  َما ِلَمنْ  ُقلْ 

 ٣٠               ١٩          بـََلغَ  َوَمنْ  ِبهِ  ِألُْنِذرَُكمْ  اْلُقْرآنُ  َهَذا ِإَيلَّ  أُوِحيَ وَ 

 ٣١               ٢٧                  َوَلْو تـََرى

 ٣٠                ٤٠                     َأَرأَيـَْتُكمْ  ُقلْ 

 ٢٤                ٥٤          ... َعِملَ  َمنْ  أَنَّهُ  الرَّْمحَةَ  نـَْفِسهِ  َعَلى َربُُّكمْ  َكَتبَ 
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 األنفال سورة

 ٢١                   ٥        ...         َفرِيًقا َوِإنَّ  بِاحلَْقِّ  بـَْيِتكَ  ِمنْ  َربُّكَ  َأْخَرَجكَ  َكَما

 ٢٥                  ١٦                                                  ِفَئةٍ  إىل ُمَتَحيِّزاً  َأوْ 

 ١٩                   ٤١          ُمخَُسهُ  لِلَّهِ  فََأنَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  اَأمنََّ  َواْعَلُموا

 يوسف سورة

 ٣٧                  ١٧                                             َوَما أَنَت ِمبُْؤِمٍن لَِّنا

 ٢٩                  ٢٦                                       َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن َأْهِلَها

 الكهف سورة

 ١٣                  ٥٢        ...              َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  ُشرََكاِئيَ  نَاُدوا يـَُقولُ  َويـَْومَ 

 الفرقان سورة

 ٣٣                   ١                   َنِذيًرا لِْلَعاَلِمنيَ  لَِيُكونَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَانَ  نـَزَّلَ 

 ٣٣                  ٢٧                                يَا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً 

 الشعراء سورة

 ٣٢                 ٢٤            ...       قَاَل َربُّ السََّماَواتِ  * َوَما َربُّ اْلَعاَلِمني

 الروم سورة

 ٢٨                   ١٥                                            ونِيف َرْوَضٍة ُحيْبَـرُ 

 ٢٩                ٣١                 ُمِنيِبَني ِإلَْيهِ 
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 األحزاب سورة

 ١                 ٧١- ٧٠         ...   َسِديًدا قـَْوًال  َوُقوُلوا اللَّهَ  اتـَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا

 فصلت سورة

 ١                 ٤٢-٤١          ...             اْلَباِطلُ  يهِ يَْأتِ  الَ *  َعزِيز َلِكَتابٌ  َوِإنَّهُ 

 الرحمن سورة

ُهَما َخيْرُجُ   ٢٦                ٢٢                 َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤُلؤُ  ِمنـْ

 ٢٧                ١٢                 َوالرَّْحيَانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواحلَْبُّ 

 المجادلة سورة

 ٣٣                ١٦                          اختََُّذوا َأْميَانـَُهْم ُجنَّةً 

 المنافقون سورة

 ٣٣                   ٢                  اختََُّذوا َأْميَانـَُهْم ُجنَّةً 

 البينة سورة

 ١٣                ١                      ...وَ  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  ملَْ 

 الشواهد الشعرية فهرس

  ٧     علي األرض بالرحب والسعه وضاقت    الدنيا وأبدت عوارها تشوهت

ارها لتوديع وأظلم  ٧      فؤادي ةأربعقد بان عين ب من    يف عيين ضياء 

 ٧        والدعه واألنسعاد الكل      واملسرة والكرى  فإن عاد وعيشي
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 ٢٦                   أَتـُْؤ َكُل جارايت وجارك ساملُِ    ِمحاٍر ظلَّ َيْكِدُم َجنْمًة  َأُخْصَييْ 

 ٣١         إذا وطنت يوما هلا النفس ذلت     بةفقلت هلا يا عز كل مصي

  ٤٢         والطيبات أبو بكر وال عمر  نهمكان يرضى رسول اهللا دي  ما
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  الفهرس

  الصفحة                   الموضوعات

  ١                             املقدمة

  ٣                    الواحدي اإلمام ترمجة :األول الفصل

  ٣             العلمية وآثاره حياته: بالواحدي التعريف: األول املبحث

  ٣                             .     وأسرته وكنيته، ونسبه، امسه،: األول املطلب

  ٣                                                                                    .ونسبه امسه: أوًال 

  ٤                                   كنيته: اثاني 

  ٤                                  أسرته: اثالثً 

  ٤                                        ووفاته والدته: الثاين املطلب

  ٥                                موطنه: الثالث املطلب

  ٥                              ومذهبه عقيدته: الرابع املطلب

  ٥                 فيها برز اليت والعلوم فيه ورحالته للعلم، طلبه: الثاين املبحث

  ٥                        فيه ورحالته للعلم، طلبه: األول املطلب

  ٦                             فيها برز اليت العلوم: الثاين املطلب

  ٧                       م موجز تعريف مع وتالميذه شيوخه: الثالث املطلب

  ١٠                                                          مؤلفاته: الرابع املطلب
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  ١١             فيه العلم أهل وأقوال العلمية مكانته: اخلامس املطلب

  ١٥              ذلك من والصواب ،للواحدي العلماء نقد: السادس املطلب

  ١٦            ومنهجه فيه ومصادره البسيط بتفسريه التعريف: الثاين الفصل

  ١٦                 تأليفه على والباعث إليه ونسبته البسيط تفسريه:  األول املبحث

  ١٦                        البسيط بكتابه التعريف: األول لباملط

  ١٧                          إليه نسبته ثبوت: الثاين املطلب

  ١٨                            تأليفه على الباعث: الثالث املطلب

  ١٨                             مطالب وفيه تفسريه يف مصادره: الثاين املبحث

  ١٩                               التفسري يف: األول املطلب

  ١٩                             عنه هللا رضي– عباس ابن تفسري :أوًال 

  ٢٢                                سليمان بن مقاتل تفسري :اثانيً 

  ٢٢                                  الطربي تفسري: اثالثً 

  ٢٣                        للثعليب القرآن تفسري عن والبيان الكشف تفسري: ارابعً 

  ٢٣                          الواحدي اعتمدها اليت القراءات كتب: الثاين املطلب

  ٢٤                    الواحدي اعتمدها اليت القرآن عاينم كتب: الثالث املطلب

  ٢٦                         اللغة يف مصادره: الرابع املطلب

  ٢٦              يالواحد كتاب يف جندها اليت الثانوية املصادر من: اخلامس املطلب
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  ٣١           مطالب وفيه تفسريه يف الواحدي منهج: الثالث املبحث

  ٣٢                    بالقرآن القرآن تفسري: األول املطلب

  ٣٣                 واألثر بالسنة قرآنال تفسري: الثاين املطلب

  ٣٣             والتابعني الصحابة بأقوال القرآن تفسري: الثالث املطلب

  ٣٤            اإلسرائيليات ذكر يف منهجه:  الرابع املطلب

  ٣٥             القراءات عرض يف منهجه: اخلامس املطلب

  ٣٥            مسائل وفيه القرآن علوم يف منهجه: السادس املطلب

  ٣٥                               النزول أسباب علم: األوىل املسألة

  ٣٥                        واالبتداء الوقف علم: الثانية املسألة

  ٣٦                  واملنسوخ الناسخ علم: الثالثة املسألة

  ٣٦                     اآليات بني الربط: الرابعة املسألة

  ٣٧             الفرق على والرد العقيدة مسائل تقرير يف منهجه: اخلامسة املسألة

  ٣٨                  واألصولية الفقهية املسائل يف منهجه: السادسة املسألة

ا اللغة يف منهجه: السابعة املسألة   ٣٨            فروع حتتها ويندرج وفنو

  ٣٨                        اللغوي اجلانب: ألول الفرع

  ٣٩                 النحوي اجلانب: الثاين الفرع

  ٤٠               البالغي اجلانب: الثالث الفرع
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  ٤٠                الشعرية الشواهد: الرابع الفرع

  ٤١          مطلبان حتتها ويندرج الثالثة الواحدي تفاسري بني مقارنة: الرابع املبحث

  ٤١                   متهيد: األول املطلب

  ٤١        الوسيط تفسريه مقدمة يف بقوله الثالثة التفاسري مقارنة: ثاينال املطلب

  ٤٢                                          العلمية الكتاب قيمة: اخلامس املبحث

  ٤٢                          العلماء من بعده فيمن الواحدي أثر: السادس املبحث

  ٤٣                       اخلامتة
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