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لدراسات القرآنية جملة دورية تصدر عن اجلمعية العلميـة الـسعودية اجملة 
 : وتعنى بالبحوث العلمية، وفق األمور اآلتية. للقرآن الكريم وعلومه

 .جتاهًأن يكون البحث متسام باألصالة وسالمة اال  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا يف التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السالمة اللغوية  •
 .مراعاة عالمات الرتقيم   •
 .أال يكون قد سبق نرشه   •
 . أال يكون مستال من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية   •
توضع حوايش كل صفحة أسفلها عـىل حـدة ويكـون تـرقيم حـوايش كـل    •

 .ً وتضبط احلوايش آليا ال يدويا ً،قالصفحة مست
 .تثبت املصادر واملراجع يف فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نامذج من صور الكتاب املخطوط امللحق يف مكاهنا املناسب   •
 .ترفق مجيع الصور والرسوم املتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ين وال تقـل عـن عـرش) A٤( البحث عـن ثامنـني صـفحة صفحاتأال تزيد    •

 .صفحة
 Arabic( ونـوع اخلـط ،)١٤(وخط اهلامش ) ١٨(أن يكون خط األصل    •

Traditional( . 
سـم ومــن ٢,٥أن تكـون هـوامش الـصفحة مـن األعـىل واألسـفل واليـسار  •

 .سم٣,٥اليمني 
تكتب اآليات القرآنية وفق املصحف اإللكرتوين ملجمع امللك فهـد لطباعـة   •



 

 
 

 .املصحف الرشيف 
 .نسخ مطبوعة، مع ملخص ال يزيد عىل صفحة واحدة ثالث  الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من قبل اثنني عىل األقل  •  .ُحتكَّ
 .ُتعاد البحوث معدلة عىل قرص حاسويب  •
 .ال تعاد البحوث والدراسات إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش  •
ــة للمجلــة احلــق يف نــرش البحــث عــىل املوقــع اإللكــ  • ــة العلمي رتوين للجمعي

 .السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنرش
 .أن تكون املراسالت عرب الربيد اإللكرتوين •
 .ُيعطى الباحث نسختني من املجلة ومخس مستالت من بحثه •

 

 مجيع املراسالت وطلبات االشرتاك باسم 
 : رئيس هيئة التحرير عىل النحو التايل

 

  الرياض-لسعودية اململكة العربية ا
 ١١٤٩٤ : الرياض١٧٩٩٩ :ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥ هاتف وناسوخ
 quranmag@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

 عنوان اجلمعية
 - ٢٥٨٢٦٩٥ : هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩ : ب-ص 

٢٥٨٢٧٠٥  
 موقع اجلمعية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم



 

هللا خلق اإلنسان علمـه البيـان، والـصالة والـسالم عـىل نبينـا احلمد 
 .حممد، وآله ، وأصحابه ،  وأزواجه ،  وأتباعه ،  إىل يوم الدين

 : وبعــــــــــــــــد
فتــسعد هيئــة حتريــر جملــة الدراســات القرآنيــة الــصادرة عــن اجلمعيــة 

دها اجلديـد ،  أن تقدم عـد»تبيان«العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
لعموم القراء املكرمني وخصوص الباحثني واملهتمني ) العدد احلادي عرش(

حيث تسعى املجلة بدأب وحرص عـىل ، بالدراسات القرآنية،  واملتابعني هلا
أن تقدم لقرائها اجلديد،  واملفيد من البحـوث والدراسـات القرآنيـة ،  التـي 

دفع بـالبحوث والدراسـات هـا،  وتـءختدم ختصصها وتنفع به متابعيها وقرا
  ؛إىل مزيد من العمق يف البحث والـدرس واجلـدة يف املوضـوعات واملـسائل

مـن املجـالت اجلـادة واملحكمـة الـصادرة  -لتسهم مع وصيفاهتا ومثيالهتـا 
يف خدمة الباحثني ومعاجلة  -ومراكز البحوث  ، واجلمعيات،عن اجلامعات

 . وقضاياه بدقة وعمق،مسائل التخصص
 ؛هذا العدد بالعديد من املوضوعات املتنوعة، والقضايا املختلفةويأيت 

 . لتشبع رغبة القراء املتجددة 
 وعمق ،والزلنا وسنظل ندعوا الباحثني إىل حسن اختيار املوضوعات

 وهـو ،الدراسات، والفاحصني إىل بذل اجلهد واحلرص يف التقويم والتقييم



 

 
 

  ومجعيـتهم يف ميـدان املنافـسة لتتقـدم جملـتهم؛  ونأملـه مـنهم،ما نظنه فـيهم
 .الرشيفة يف خدمة كتاب اهللا ومايتصل به من علوم ودراسات

يـسعدين شـكر الـزمالء ) احلـادي عـرش ( وبمناسبة صدور هذا العدد 
أعضاء هيئة حترير املجلة عىل مابذلوه مـن جهـد وقـدموه مـن نـصح للرقـي 

 مـن املجـالت  العلميـة باملجلة لتحتل مكانتها املناسبة والالئقة بني مثيالهتـا
 . اجلادة 

والشكر موصول ملعايل مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية  
سليامن بن عبد اهللا ابا اخليل عىل تشجيعه للمجلة ودعمـه /األستاذ الدكتور

 .للجمعية
واليسعني إال أن اتقدم بالشكر والدعاء ملقام خادم احلرمني الرشيفني 

د العزيـز وويل عهـده صـاحب الـسمو امللكـي األمـري امللـك عبـد اهللا بـن عبـ
سلامن بـن عبـد العزيـز عـىل مايبذلونـه ويقدمونـه مـن دعـم وتـشجيع لكـل 

 .املناشط العلمية يف اململكة العربية السعودية
 .حفظ اهللا اجلميع وسدد خطاهم لكل خري وفضل

    تحرير المجلةهيئة رئيس 
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 

 
 



 

 
 







 اهلجريالتفسري يف أوربا يف القرن الرابع عشراجتاهات  

 )الكوسويف( خري الدين خوجه .د


مجعاً  – يف تفسري غريب القرآن تعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة
 ودراسة

 الشمراينبن عليوي عليوي بن عبداهللا . د



 دراسة تطبيقية على  - و ما بعدهاأسباب حذف الم الكلمة أمن
 سورة آل عمران

سالم عبداهللا حممود عاشور .د



 الصحيح (منهج اإلمام مسلم يف التفسري من خالل كتابه ( 
  احلريبالصاعديبن عبداهللا أمرية بنت عيل . د



وأصول الشبه املثارة حوله دالالت الوحي يف القرآن الكريم 
  د بن عبدالعزيز التوجيري الزهراء بنت حمم.د



من منظور الشيخ حممد الفاضل ابن عاشور يف  مسرية علم التفسري
 "التفسري ورجاله:"كتابه

 بن حممد احلسيني  حليلعبد الرمحن. د



 





 

 
 

 
 




 الشيخ -لبان االجتاه االجتامعي يف تفسري القرآن عند علامء األ
 ًاملفكر احلاج رشيف أمحدي أنموذجا

 )دراسة حتليلية نقدية ملنهجه يف التفسري( 
 تأليف

  )الكوسوفي( خير الدين خوجة . د
  

 
 

 )الكوسويف(خري الدين خوجة  .د
ـــرشيعة أســـتاذ  • ـــة ال ـــساعد كلي ـــة امل التفـــسري والدراســـات القرآني

 . جامعة قطر–والدراسات اإلسالمية 
ــة  • ــوحي –ماجــستري يف التفــسري والدراســات القرآني ــة معــارف ال  كلي

ـــسانية  ـــور – اجلامعـــة اإلســـالمية –والعلـــوم اإلن ـــا – كواالملب  ماليزي
 دراسـة –هج األسـتاذ سـيد قطـب يف فهـم آيـات الـدعوة بأطروحته من

 .ً سورة األنعام نموذجا–حتليلية نقدية يف تفسري يف ظالل القرآن 
 والعلوم الوحي معارف كلية - القرآنية والدراسات التفسري يف دكتوراه •

ــسانية ــة اإلســالمية اجلامعــة – اإلن  ، ماليزيــا – ملبــور كــواال – العاملي
ت الفكريـة والدينيـة يف الدراسـات القرآنيـة لـدى االجتاهـا: بأطروحته

 .علامء األلبان يف العرص احلديث، القرن التاسع عرش والعرشون
 .عضو يف اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه •

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

Kur'ani – Perkthim me Komentim ne 
Gjuhen Shqipe 

 
Perktheu dhe Komentoi:  

H. Sherif Ahmeti 
 

 )١( )نيه إىل اللغة األلبانية ترمجة و تفسري معا- القرآن( 
 : بقلم

  الشيخ املفكر احلاج رشيف أمحدي رمحه اهللا
 

                                                
 ترشف باألمر بطباعة هذا املصحف الرشيف و ترمجة معانيه و تفسريه إىل اللغة األلبانيـة، )١(

، ملـك اململكـة العربيـة " امللك فهد بـن عبـد العزيـز آل سـعود"خادم احلرمني الرشيفني 
 واســعة وأســكنه فــسيح جناتــه، ومتــت  هـــ، رمحــه اهللا تعــاىل رمحــة١٤١٣الــسعودية عــام 

طباعته يف جممع خادم احلرمني الرشيفني امللـك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف باملدينـة 
 .املنورة



 

 
 



 

 
 

  اهللا الرمحن الرحيمبسم
 : مقدمة

ًاحلمد هللا الذي أنزل الفرقان عىل عبده ليكون للعـاملني بـشريا ونـذيرا،  ً
ًوجعلــه هــدى ورمحــة للــذين يتلونــه حــق تالوتــه بكــرة وأصــيال، والــصالة  ً

ادي البشري النذير حممد بن عبد اهللا، الذي نزل عليـه القـرآن والسالم عىل اهل
ًورتلــه تــرتيال، وعــىل آلــه الطيبــني الطــاهرين وعــىل أصــحابه الكــرام الــذين  َّ َ
ًحفظوا القرآن ونقلـوه لنـا مجلـة وتفـصيال، ومـن سـار عـىل هنجهـم واقتفـى 

ً بالقرآن جهادا كبرياجاهدأثرهم و  :  بعدأما. ً
ًبخدمـة القـرآن تعلـام وتعلـيام، وتاحلمد هللا الذي رشفنـا   لفـضائله بيينًـاً

ومزايــاه، وترمجــة ملعانيــه وإجــالء ألرساره ودرره، ووفقنــا لدراســة جهــود 
ًالسابقني من العلامء الربانيني، الذين قـضوا نحـبهم يف خدمـة القـرآن تـالوة 

ًوحفظا وتفسريا  .فلله احلمد واملنة. ً
ر وجهود علامء األلبان يف  النقاب عن دوالعلامءلقد كشف الباحثون و

ًالعـرص احلــديث يف خدمــة القـرآن الكــريم، فكــان لزامـا علينــا القيــام ببيــان 
 املباركة، وإدراجهـا يف سلـسلة حلقـات جهـود العلـامء هودودراسة تلك اجل

 .السابقني العلمية املشكورة يف خدمة القرآن الكريم
 :املوسـومة بــ شاء اهللا بحكمته أن أترشف يف رسـالتي للـدكتوراه، لقد

 يف الدراسـات القرآنيـة لـدى علـامء األلبـان يف الدينيـة الفكرية واالجتاهات(
 أكثـر، أن أتنـاول جهـود ) والعـرشينعـرش القرن التاسـع –العرص احلديث 

 جهـودهم املـضنية يف خدمـة القـرآن وإبـرازعلامء األلبان يف العرص احلديث 



 

 
 

فقـد .  يف التفـسريالفكريـةو أفكـارهم واجتاهـاهتم املذهبيـة ة ودراسكريم،ال
 : علمية ألبانية بارزة، وهميات أربع شخصالتحليلتناولت فيها بالدراسة و

 ، يف التفـسري االجتـاه العقـدي املاتريـديرائـدالشيخ احلـافظ إبـراهيم داليـو، 
 والـشيخ ، يف التفـسري االجتاه اإلصـالحيرائدوالشيخ احلافظ عيل كورتشا، 

 يف التفسري، رحم اهللا عـز وجـل علمي الفلسفي االجتاه الرائدحسن حتسني، 
 رائـد والدكتور عيل فخري إليايس حفظه اهللا تعاىل، ،هؤالء الثالثة السابقني

 . يف التفسرياالجتاه العلمي التجريبي
وأما هذه الدراسة التي بني أيديكم، فقد كانت بذرة قمـت بزرعهـا يف 

 إال يف االسـتواء والنـضج و يكتـب هلـا رؤيـة النـورملكواال المبور بامليزيا، و
فهي لبنة جديـدة . املدينة املنورة، عىل ساكنها أفضل الصالة وأزكى التسليم

يف دراســايت الــسابقة حــول جهــود علــامء األلبــان يف الدراســات القرآنيــة يف 
 اهللا تبارك وتعاىل بأسامئه احلـسنى وصـفاته العليـا أن يتقبـل منـا أسأل. أوربا

ــ ا مــن الدراســات والبحــوث األخــرى املتعلقــة صــالح األعــامل وأال حيرمن
 لغـريهم، إنـه تعـاىل أكـرم مـسئول م الكـريم، سـواء لعلـامء األلبـان أنبالقرآ

 .وخري مأمول، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

 



 

 
 

 انتشار اإلسالم يف األرايض األلبانية يف اجلزيرة البلقانية :  متهيد
العثامنية يف نرش هـذا الـدين احلنيـف  الدولة هود لإلسالم و جلكان لقد

وتعزيزه بني أوساط األلبـان يف األرايض األلبانيـة يف أوربـا فـضل عظـيم يف 
 الدينية و العرقية، فوجود الدولة العثامنية أوقف عملية ماحلفاظ عىل هويته

االنصهار القومي والعرقي والديني لأللبان الذين كانوا يتعرضون هلـا أمـام 
 أن معلـومو. )١( والبلغـاريني املتعـصبنيواليونـانينيلـرصب السالفيني مـن ا

الدولــة العثامنيــة مل متــارس عمليــة اإلكــراه عــىل إجبــار األلبــان للــدخول يف 
اإلســالم، فاأللبــان كــانوا يــدخلون يف ديــن اهللا طواعيــة وعــن طيــب نفــس 

 األسـاليبالضغوط و  كانوا يامرسون شتىكس بينام الرصب األرثود،منهم
 . )٢( القمعية إلجبار األلبان عىل اعتناق النرصانية واملامرسات

 أنك جتد اليوم مجهور املثقفـني األلبـان وبـاحثيهم يف العـرص الغريبو
ِّاحلديث يعتقدون ويدرسون الطالب يف اجلامعات األلبانية خـالف مـا هـو 

 وأن ، عنـوة وبالـسيفانتـرشًثابت تارخييا، حيـث يـرى هـؤالء أن اإلسـالم 
 ليسلموا عـن طيـب ان و إال مل يكن األلباإلكراه،رسوا العنف والعثامنيني ما

ــة باطلــة، وفكــرة صــليبية الو!! نفــس مــنهم   شــك أن هــذه مغالطــة تارخيي
                                                

 :  للتوسع انظر)١(
P.Alpan Kaci, Nesim, Shqiptaret ne perandorine Osmane, 
Albin,Tirane, ٣٥،٤١،١٢٥ ,١٩٩٧; Frasheri Sami, Shqiperia c’ka 
qene, c'eshte, e c'do behete, ٣٦. 

 ٤٧٢-٤٧١ املصدر السابق، ص )٢(



 

 
 

 إحياءها بعض الـذين يتعـاونون مـع بعـض اجلهـات يدكاثوليكية ألبانية، ير
 هبدف ارتداد األلبان عن اإلسالم، والعـودة ،األوربية التنصريية والتبشريية

 . الديانة الكاثوليكيةإىل
 

 النزعة التجديدية عند األلبان
كانت رياح الفكر الديني اإلصالحي هتب من املرشق العـريب متجهـة 

ــرة )١(ًإىل العــامل اإلســالمي وأيــضا إىل األرايض األلبانيــة والبوســنية  يف جزي
 ىلطلبة العلم األلبان كـانوا يتجهـون إىل املـرشق العـريب وإ. البلقان يف أوربا

 لـتعلم العلـوم الدينيـة املختلفـة لكـون تركيا،بعض البالد اآلسيوية كاهلند و
ومــع مــرور . )٢( يف ذلــك الوقــت الثقافـة الــبالد مراكــز عامليــة للعلــم وتلـك

الـــزمن تـــشكلت عالقـــات أخويـــة دينيـــة بـــني هـــؤالء الطـــالب األلبـــان 

                                                
. اإلسالم يف يوغسالفيا مـن بلغـراد إىل رسايفـو. ١٩٩٣.  األرنؤوط، حممد موفاكو: انظر

 : ً، و انظر أيضا).د.دار البشري، ط: عامن(
Karcic, Fikret, Drustveno-pravni aspekt Islamskog 

reformizma - Pokret za reformu serijatskog prava i 
njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka, 
Sarajevo, ٦٧-٢٩ ,١٩٩٠. 

 :  انظر)٢(
Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne 

Shqiperi, ٢٠٩; Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare 
shqiptare.. ٣٩٣. 



 

 
 

 الفـرتة التـي نـادى فيهـا بعـض مـعوأساتذهتم، حيث تزامنت هـذه العالقـة 
ــة ا ــاهج واألفكــار الغربي ــأثرون باملن ــامء واملفكــرون اإلســالميون املت  )١(لعل

 املناهج الدراسية األزهريـة و إعـادة النظـر حولبإجراء إصالحات تعليمية 
 حالتهـا رأسها قـضية حتريـر املـرأة املـسلمة وىل الدينية، وعالقضايا بعض يف

 . )٢(االجتامعية 
فكــر الــديني اإلســالمي يف  فلــسفة الحلركــة نظــرة عــابرة وفاحــصة نإ

 وإىل طبيعـة اجلـدال والنقـاش احلـاد الـذي كـان ،األرايض األلبانية يف أوربا
 منهم، جتعلنـا أن املحافظنييدور بني علامء األلبان املنادين باإلصالح و بني 

ًنجزم بأهنم كانوا مهتمني أيضا هبـذه القـضايا الدينيـة التـي شـغلت الـساحة 
                                                

ُملفكرين و املشايخ، مؤسسو املدرسة اإلصالحية فقـد كتـب  حول جهود و أعامل هؤالء ا)١(
. د.ًانظر مثال دراسة أ.. الكثري، و نال هؤالء اهتامم كثري من الباحثني الغربيني و املسلمني

: الريـاض(،  املدرسة اإلصـالحية العقليـة يف التفـسريمنهج: الرومي، فهد بن عبد الرمحن
 : ً، وانظر أيضا)١٩٩٤، ١ط

Crecelius, Daniel Neil, The Ulema and the state in 
modern Egypt, Princeton, N.J, Princeton University 
Press, ١٩٦٧, Ph.D. thesis; Jansen, J.J.G, The 
interpretation of the Koran in modern Egypt. 

 حول تاريخ التجديـد الفكـر الـديني و إصـالحه وبعـض املجـددين الكبـار مـن الـسلف )٢(
 : انظر..اخللفو

Maududi, Abul A’La, A short history of the Revivalist 
Movement in Islam, transl. by Al-Ash’ari,The Other 
Press, Petaling Jaya, K.Lumpur, Malaysia, ٧٧– ٢٤ ,١٩٩٩. 



 

 
 

 . واإلسالميالفكرية يف العامل العريب
ومن القضايا العرصية األخرى التي ناقشها العلامء األلبان يف بـدايات 
القرن العرشين يف أوربا، حيث الشيوعية واإلحلاد يف أوجهـا؛ كانـت قـضية 

 وجـود اهللا عـز وجـل واحلاجـة إىل مسألة و،)١(االجتهاد وجماالته وضوابطه 
مية ومواجهة التحـديات الدين أو التدين، وقضية التمدن واحلضارة اإلسال

الغربية وحقوق اإلنسان يف املجتمـع، وقـضية العلامنيـة، والتـسامح الـديني 
والتعايش السلمي بني أتباع األديان والعرقيـات املختلفـة، وقـضية اإلحلـاد 
والشيوعية والرأساملية واالشرتاكية وغريها مـن القـضايا الفكريـة الـساخنة 

 .)٢(التي كانت يف عهدهم 
 

                                                
يم الشيخ إبـراه: لإلمام الشاطبي، حتقيق،  يف أصول الرشيعة اإلسالميةاملوافقات:  راجع)١(

، ٤دار املعرفـة، ط: بريوت(رمضان مقابلة عن الطبعة التي رشحها الشيخ عبد اهللا دراز، 
 .٦٣٨-٤٦٣، ص ٤، ج)١٩٩٩

ــشهرية األخــرى بعنــوان)٢(  Kultura( :  راجــع عــىل ســبيل املثــال املجلــة اإلســالمية ال
Islame(  ،والتـــي كانـــت تـــصدرها املجلـــس األعـــىل للـــشؤون ،  اإلســـالميةالثقافـــة 
ية، والتي أتيـت هبـا مـن ألبانيـا، و قـد صـورت مجلـة مـن األعـداد املختلفـة فيهـا اإلسالم

( : ًم، مقـاال بعنـوان١٩٤١، نوفمرب و ديسمرب، ٤-٣: ًمواضيع خمتلفة، راجع مثال العدد
Islami eshte gjalle( ، )ال يزال حيا اإلسالم ً(. 



 

 
 

 :جتاه اإلصالحي التجديدي عند األلبان االرواد
 نذكر عـىل سـبيل مفكرهيموأبرز الذين ناقشوا هذه املسائل من علامء األلبان و  

، )١(Mehdi Frasheri( : املفكــر األلبــاين الــشهري مهــدي فــرارشي :املثــال
ْواملفكـر الـشيخ احلـافظ عـصمت دبـرا ِ : )Hafiz Ismet Dibra .. ()٢(، 

ْملجدد احلاج وهبي دبـرا والعامل األلباين ا ِ)٣(، )Haxhi Vehbi Dibra(، 
ـــدري  ـــشيخ ق ـــشيخ املفكـــر ،)٤( ) )Hoxhe Kadriuواألســـتاذ ال  وال

، والشيخ املفكـر احلـافظ عـيل ) Hafiz Ali Kraja ( يا، عىل كرا)٥(احلافظ
                                                

 : ين باللغة األلبانيةتطور الثقافة اإلسالمية عند األلبان يف القرن العرش:  انظر)١(
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate 

shekullit XX, ٣١٤-٣١٢. 
 :  النقاش الذي جرى بينهامللتوسع انظر )٢(

Basha, Ali.M, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, ١٤١-١٤٠. 
 :  انظرللمزيد

Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra - personalitet dhe veprimtar i 
shquar ilevizjes kombetare, Albin, Tirane, ٢٠-٤ ,١٩٩٨; 
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures Islame te shqiptaret 
gjate shekullit XX, ٢٩١-٢٨٨.  

 : للتفاصيل انظر..)٤(
Skendi, Eqber, Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina, Rilindja, 

Prishtine, ٢١٩-٢١٧ ,٢٠-٨ ,١٩٩٢; Morina, Qemajl, Hoxhe 
Kadri Prishtina-Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise 
Islame, Prishtine, ٢٠٠٠ ,٩٧-٧. 

 :  للمزيد انظر)٥(
= 



 

 
 

 رحـم اهللا اجلميـع وغفـر لنـا ، و غريهم كثري،Hafiz Ali Korca كورتشا
 .وهلم

ملناقشات العلمية احلادة بني املحافظني واإلصـالحيني وبناء عىل هذه ا
األلبـان، فـإن التيــار اإلصـالحي بــدأ يتقـوى ويـؤثر يف الــرأي العـام بــشكل 

 سةباملشيخة اإلسالمية العليا وهي أكرب مؤسـ ملحوظ وكبري للغاية، مما أدى
-٠١، سنة ٢ :دينية إسالمية يف ألبانيا إىل اإلعالن والترصيح يف قرارها رقم

 احلجــاب، والــسامح بكــشف الوجــه واليــدين وجــواز بإلغــاء  ١٩٣٧-٠٣
و تـشري املـصادر التارخييـة إىل أن . ممارسة نشاطها يف احلياة اإلنـسانية العامـة

 كان ظـاهرة حـارضة رآناجتاه التفسري اإلصالحي واالجتامعي السيايس للق
 . وكالم وخطب علامء األلبان يف ذلك العرصكتاباتيف 

 يف )١(ًتيار االجتامعي يف التفسري، وجد أيضا اجتاه صـويف بجانب هذا ال
 .بعض تفاسري علامء األلبان

 االجتاهــات التفــسريية التــي ظهــرت يف العــرص احلــديث لــدى علــامء ومــن
األلبــان كــان االجتــاه العلمــي الفلــسفي املتمثــل يف فكــر الــشيخ الفيلــسوف 

                                                

= Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder 
shqiptaret..٣٢٩-٣٢٨ 

: لقـضايا الـصوفية الكبـرية كتـاب، و انظر للتوسـع يف ا١٠٥-١٠٤ املصدر السابق، ص )١(
ونحـن ، ٢٤٩-١٧٥عرفـان عبـد احلميـد فتـاح، ص .د، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها

 اهللا تبارك وتعاىل سنقوم بدراسة هذا االجتاه واالجتاه اآلخر االستـرشاقي عـام قريـب بإذن
 .إن شاء اهللا تعاىل



 

 
 

 ظهـر كام،  )Hoxha Hasan Tahsin Efendiu(حسن حتسني أفندي 
 علامء األلبان يف العرص احلديث االجتـاه العلمـي دراساتًأيضا يف كتابات و

ــي يف التفــسري املتمثــل يف فكــر ــشاري عــيل  التجريب الــدكتور الطبيــب االست
والـساحة  . Prim.Dr.Sci.Med. Ali Fahri Iljaziفخـري إليـايس 

حية العلميــة والفكريــة يف األرايض األلبانيــةكانت مليئــة باألفكــار اإلصــال
 .)١(والتجديدية

 يف ظل هـذه الظـروف واألجـواء االجتامعيـة الدينيـة املتـوترة بـدأت تظهـر  
فوجـد يف املجتمـع األلبـاين مـن .  لنصوص القـرآن الكـريم)٢(ترمجات جمزأة

                                                
 :  انظر للتوسع حول هذه املوضوعات)١(

Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina - Mendimtar Islam, 
Kryesia e Bashkesise Islame, Prishtine, ٤٨-٣٧ ,٣٥-٢٥ ,٢٠٠٠, 
٦٧-٦٣. 

: حول بعض القضايا الفكرية و املذهبيـة األخـرى و املتـشاهبة بتلـك التـي ذكرنـا، انظـرو
قـد يف  عاملي حـول جتديـد الفكـر اإلسـالمي، الـذي عر الزمان سعيد النوريس يف مؤمتبديع
 ,Yeni Bosna،، ١ط٨٣-٥٥. ، ترمجة أرخـان حممـد عـيل،  ، م١٩٩٢ سنة طنبولاست

Istanbul, ١٩٩٧ Nesil Basim-Yayin 

 حـول جــواز ومنــع ومــشاكل وضــوابط الرتمجـة للقــرآن الكــريم انظــر أبحــاث األســاتذة )٢(
 املـؤمتر حبيب الرمحن إبرمسا يف/ عبد القهار العاين، و د/ سعاد يلدريم، و د/ د: الكرام

 :  ترمجة القرآن الكريم املنعقد يف كواال ملبور بامليزيالالعاملي حو
٧th International Conference on Translation -The 

Translation of Religious Texts, ٨-٦ December, ١٩٩٩, 
= 



 

 
 

ًفرس ثلث القرآن الكريم تفسريا علميا منهجيـا، مثـل تفـسري الـشيخ احلـافظ  ً ً
ــو رمحــه اهللا ــراهيم دالي  أو خالصــة). (Hafiz Ibrahim Dalliu(  :إب

، كام أنه وجـدت هنـاك تفاسـري مطولـة لـبعض  )صفوة معاين القرآن الكريم
 مثل التفسري املطول لسورة الفاحتـة ،اآليات والسور لبعض العلامء اآلخرين

 احلـاج وهبـي ، (Haxhi Vehbi Dibra Agolli(  :مـن الـشيخ املفكـر
 Hafiz( : فظ عـيل كورتـشاوالتفسري الـوجيز مـن الـشيخ احلـا دبرا آغويل،

Ali Korca( ،معاين القرآن والتفسري املخترص الذي نحـن بـصدد ترمجة و 
رمحـه ) Haxhi Sherif Ahmeti( :دراسته للشيخ احلاج رشيف أمحدي
 . )١(هماهللا تعاىل، وغري هؤالء الذين ذكرنا

                                                

= Kuala Lumpur, Malaysia, ٣٥٥-٣١٩ ,٣١٥-٢٩٣ ,١٠٦-١٠١. 
ــشري بعــض املــصادر التارخيو )١( ــة األخــرى إىل أن أول ترمجــة للقــرآن الكــريم إىل اللغــة  ت ي

 عىل يـد مستـرشق مـسيحي George Sale(ترمجة (األلبانية كانت من اللغة اإلنكليزية 
 يف املهجـر يف رومانيـا، فظهـر املجلـد األول عـام Ilo Mitko Qafzezi: ألبـاين اسـمه

 .م١٩٢٧م، ثم بعد ست سنوات ظهر املجلد الثاين عام ١٩٢١
انظـر ..حول اخللفية التارخيية لرتمجات القرآن الكريم إىل اللغة األلبانية، كاملة و جمـزأة و

 : دراسة األستاذ الدكتور فتحي مهديو بعنوان
 Mehdiu, Feti; Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, 

Logos-A,Shkup,و بحث األستاذ املـؤرخ األلبـاين غازمنـد شـبوزا حـول ،١٩٩٩  ،
 : ات الكاملة و املجزأة للقرآن الكريم عند األلبان بعنوانالرتمج

 Shpuza, Gazmend, Kur'an ne gjuhen shqipe, ١٩.٠٦.٢٠٠٥, 
Instituti i Historise. 



 

 
 

ــذات يف األرايض هــذه ــا وبال  مقدمــة هامــة عــن اجتاهــات التفــسري يف أورب
ية يف اجلزيرة البلقانية أحببنا من خالهلـا أن نمهـد هلـذه الدراسـة التـي األلبان

بني أيديكم حتى تكون حلقاهتـا متـصلة مـع بعـضها وصـىل اهللا عـىل سـيدنا 
 .ونبينا حممد وعىل آله و أصحابه

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 : األولالفصل

 التعريف هبذا التفسري املخترص
  مباحثثالثةويشتمل عىل 

 . بالشيخ املفرس رمحه اهللالتعريف:  األولاملبحث
التعريــف هبـــذه الرتمجــة و هـــذا :  الثـــايناملبحــث
 .التفسري
 مقــدمات -معــامل مــنهج املفــرس :  الثالــثاملبحــث

 هامة عن القرآن الكريم
 



 

 
 



 

 
 

 التعريف بالشيخ املفرس رمحه اهللا :املبحث األول
  

 : وفاته  وأعامله ، تعلمهمولده،
 يف قريــــة غمناســــيال ولــــد الــــشيخ املفكــــر احلــــاج رشيــــف أمحــــدي

Gumnaselle حمافظــة لبيــان ْ ِLipjan م١٩٢٠ يف كوســوفا احلاليــة عــام .
أهنـى  . Banulle أخرى تـسمى بـانول قريةخترج من املدرسة االبتدائية يف 

 عاصـمة كوسـوفا - Prishtina يف بريشتنا )عالء الدين ( الثانوية الرشعية
يس يف نفـس الثانويـة م انضم إىل سـلك التـدر١٩٦٥ يف عام و. ١٩٤٤عام 

ً عني مديرا هلا إىل عام ١٩٧٠ عام ويف. الرشعية التي خترج منها ّ و . م١٩٨٤ُ
ًم عني مفتيا عاما يف كوسوفا١٩٨٥يف سنة  ً ّ ظل عىل منـصب اإلفتـاء إىل أن . ُ

م، و بمناســبة افتتــاح أول كليــة للدراســات ١٩٩٠ُأحيــل إىل التقاعــد ســنة 
ا، انتدب الشيخ رشيف أمحدي إليهـا  برشتن-اإلسالمية يف عاصمة كوسوفا

 .للتدريس
ــم  ــري يف حــضور حلقــات وجمــالس العل اشــتهر رمحــه اهللا باهتاممــه الكب

 يف Ahmet Mardokiللعلامء، فقد حرض دروس الشيخ أمحد مـاردوكي 
 عـرش سـنوات، ملـدةيف بريشتينا، و الزمه  Pirinaz :املدرسة الدينية برييناز

ومـن الثابـت والالفـت للنظـر أن الـشيخ . وحصل عىل اإلجازة العالية منـه
 يف الدول سرمحه اهللا مل يتتلمذ بني يدي األساتذة واملدرسني العرب ومل يدر

 ومل يتخرج من اجلامعات العربيـة واإلسـالمية، وهـو مـع ذلـك قط،العربية 
استطاع أن يمسك بزمام اللغة العربية من خالل احللقات العلمية التي كان 



 

 
 

 اهللا عــز وجــل وفــتح عليــه يف فوفقــه  العلــامء األلبــان، ومــشايخحيــرضها لل
العلوم الدينية والرشعية والعربية، مما أهله ذلـك إل القيـام بمـرشوع تفـسري 

 .القرآن الكريم، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، و اهللا ذو الفضل العظيم
 : أعامله

اب م ترجم من اللغـة البوسـنية إىل اللغـة األلبانيـة الكتـ١٩٦٨يف سنة 
ــوان ــشهور بعن ــم(  :اإلســالمي امل ــديرا . )١( ) Ilmihali : احلــالعل ًعــني م َ ُِّ

 الرتبيـة - Edukata Islame :لتحرير املجلة اإلسالمية املـشهورة بعنـوان
ظــل . ، وكانـت لـه مقـاالت وبحـوث متسلـسلة يف هـذه املجلـة )اإلسـالمية

األلبانيـة، ثم تـرجم وفـرس سـورة يـس إىل اللغـة . م١٩٨٣ًمديرا هلا إىل عام 
. م سلم إىل املطبعة ترمجة القرآن الكريم مع تفسريه املخترص١٩٨٧ويف عام 

، )مخـسون ألـف نـسخة (٥٠،٠٠٠ :ُطبع من هذا املـصحف املفـرس يف ليبيـا
 :ً، و أخـريا يف املدينـة املنـورة)ثالثـون ألـف نـسخة (٣٠،٠٠٠ :ويف القاهرة

 ).مليون نسخة  (١،٠٠٠،٠٠٠
 : رين له الشيخ و ثناء اآلخوفاة

ــف أمحــدي إىل الرفيــق األعــىل عــام  ــرس احلــاج رشي ــشيخ املف انتقــل ال
 العلـامء وطلبـة العلـم الـرشعي لـشييع جنازتـه والـصالة اجتمعم، و١٩٩٨

عليه من كافة مـدن كوسـوفا وحـرض حـشد كبـري مـن النـاس للـصالة عليـه 
                                                

هبذا الكتاب بدأ .  هذا الكتاب كتاب منهجي ديني إسالمي، فيه املبادئ اإلسالمية العامة)١(
سالم، فهو كتاب مهم و مشهور و معـروف لـدى اجليل اجلديد من الصبيان رحلته إىل اإل

 .األلبان و البوسنيني واألتراك



 

 
 

ِّوتشييع جنازة هذا العامل واألستاذ الكبري، وصيل عليه يف املـسجد الكبـ ري يف ُ
حرض جنازته وفود رفيعة املستوى من مقـدونيا وسـنجق . العاصمة بريشتنا

ــداومــدراء ــة رس امل ــذه احلكومي ــدة هب ــامت خال  وغــريهم، وكانــت هلــم كل
املناسبة، حيث أثنوا عىل الشيخ وذكروا مناقبه وجهوده العلميـة التـي امتـاز 

 ضـد النظـام ينيةالد املرحوم بمواقفه القومية والشيخ امتاز لقد. هبا املرحوم
كام كان له دور كبري يف احلفـاظ عـىل اهلويـة . الشيوعي الرصيب اليوغوساليف

اإلسالمية األلبانية واهلوية القوميـة األلبانيـة مـن االنـصهار والـذوبان أمـام 
 بعض احلارضين بمواقف ر الشيوعية الرصبية، وذكؤامراتاملخططات وامل

رة املـسلمني األلبـان إىل تركيـا الشيخ الشجاعة والباسلة يف عدم جـواز هجـ
فرحم اهللا الشيخ . )١(..َحتى ال ختلو األرض للرصب احلاقدين والعنرصيني

 . فسيح جناتهأسكنهرمحة واسعة و
                                                

 الرتمجة حلياة الشيخ نقلتهـا مـن آخـر كتـاب صـدر مـن بعـض تالميـذ الـشيخ احلـاج هذه )١(
 مقـاالت وآرائ وأعـامل أسـتاذهم ولكــنهم مل بجمـعحيـث قـام هـؤالء ، رشيـف أمحـدي

 كان يتمنى أن جتمع و أن تنرش كل أعاملـه يف والشيخ رمحه اهللا، يوفقوا جلمع كافة األعامل
هذا الكتاب، و لعل تالمذته املخلصون يدركون تقصريهم، ويوفون بعهـدهم و ينفـذون 
وصية شيخهم وأستاذهم و يستدركون القراء بإصدار كتاب آخر قد مجعوا فيه كل أعامل 

 األعـامل والبحـوث الشيخ رمحه اهللا تعاىل، ألن املـسلمني األلبـان بحاجـة ماسـة إىل تلـك
ــة ــة والديني ــاب ســنة . العلمي ــع هــذا الكت ــوان١٩٩٥طب  Komente dhe: م بعن

Mendime Islame) ًوانظــر أيــضأ املجلــة  ). تعليقــات ووجهــات نظــر إســالمية
ــــالمية األلبانيــــة ــــم ( Dituria Islame: اإلس  : ، و املجلــــة ) اإلســــالميالعل
Perpjekja Jone )٢٠٤ -١٩٩: ، ص )حماولتنا 



 

 
 

 التعريف هبذه الرتمجة و هذا التفسري :املبحث الثاين


 ٧٦٧تقع هذه الرتمجة للقرآن الكريم مع تفسريها املخترص يف 
استهل هذا التفسري بمقدمة . ١٣.٥ x ٢١.٥ :صفحة، من احلجم الوسط

 بتعاون مع املجمع لطباعة العربيةمن قبل رابطة العامل اإلسالمي باللغة 
  :املصحف الرشيف، جاء فيها بعد البسملة قوله تعاىل

} ë=≈tG Ï. çµ≈oΨø9 t“Ρr& y7ø‹s9 Î) Ô8t�≈t6ãΒ (#ÿρã�−/£‰ u‹Ïj9  ÏµÏG≈tƒ# u t�©.x‹ tFuŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρé& 

É=≈t6ø9 F{$# ∩⊄∪ {،] وقوله تعاىل]٢٩: ص ،: } Ÿξ sùr& tβρã�−/y‰ tF tƒ tβ# uö�à) ø9 $# 4 
öθ s9 uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈n= ÏF ÷z$# #Z�� ÏWŸ2 ∩∇⊄∪ { 

 .)١( " خريكم من تعلم القرآن و علمه" e، وقول النبي )٨٢ :النساء[
اجلبارة التي يبذهلا خـادم احلـرمني ًجاء فيها أيضا الثناء العطر للجهود 

الرشيفني واهتاممه البالغ بطباعة وترمجة املصحف الرشيف ونـرشه إىل كافـة 
لقــد أثبتــت الرابطــة رضورة ترمجــة القــرآن الكــريم وتفــسريه . أنحــاء العــامل

وبام أن الكـامل املطلـق . ونرشه إىل كافة اللغات العاملية، ومنها اللغة األلبانية
 جـاء يف حـدود الطاقـة فإن تفسري وترمجة هذا املـصحف الـرشيهللا تعاىل، ف

                                                
اجلامع املـسند الـصحيح املختـرص مـن أمـور رسـول اهللا : صحيح اإلمام البخاري املسمى )١(

eهيـثم نـزار متـيم، رشكـة داراألرقـم بـن أيب &حممد نـزار متـيم : حتقيق،  وسننه و أيامه 
 ١١٠٨: ، ص٥٠٢٧:  لبنان، احلديث رقم–األرقم، بريوت 



 

 
 

العلمية هلذا العامل اجلليل الشيخ املفكر رشيف أمحدي، وبنـاء عليـه فإنـه قـد 
يصيب وقد خيطئ، ذلك، ألن الرتمجات القرآنية مهام بلغت ذروهتا يف الدقة 

 .يموالتعبري فإهنا ال يمكن أن تصل إىل املقاصد العليا لنص القرآن الكر
 



 

 
 

  مقدمات هامة عن القرآن الكريم-معامل منهج املفرس  :املبحث الثالث


لقد ذكر املفرس الشيخ رشيف أمحدي رمحه اهللا يف مقدمته موقفه جتاه 
 وموقف الشيخ منها تعترب همةهذه املسائل امل. بعض القضايا القرآنية املهمة

ا أن نتطرق إليها ًمن معامل منهجه واجتاهه يف التفسري، فكان لزاما علين
 املتعلقة بعلوم القرآن، لعلمية القضايا اعضونذكر منهج املفرس من ب

ً بذلك قد سلطنا مزيدا من الضوء عىل فكر ومنهج الشيخ رمحه اهللا نكونو
 Veshtrim : هذه املقدمة من قبل الشيخ بعنواناستهلت لقد. تعاىل

Rreth Kur'anit) املسائل التي ، فمن) عامة حول القرآن الكريمنظرة 
 : ناقشها

 املفهوم و املصطلح : الوحي-١
 يبني فيها املفرس أن القرآن الكريم كالم رب العاملني بال نزاع، أوح

، املكتوب - عليه السالم - )١(إىل خاتم األنبياء والرسل بواسطة جربيل، 
ة يف املصحف، املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد بتالوته، املبتدأ بسورة الفاحت

ثم عقب بذكر بعض خصائص القرآن الكريم، . واملختتم بسورة الناس
أن القرآن الكريم ليس من صنع وإنتاج عقل البرش، وأنه كالم اهللا  :ومنها

çµ… { : منطوق وبلغة عربية، قال تعاىل،عز وجل ¯ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb>u‘ tÏΗs>≈yèø9$# 
                                                

 رشيف أمحدي رمحـه اهللا، هـي أنـه كلـام  من امللحوظات الدينية عىل فضيلة املفرس الشيخ احلاج)١(
وقد .  و اسم جربيل عليه السالم فهو مل يعقب بالصالة والسالم عليهامeذكر اسم نبينا حممد 

 . والسالم عليه كلام ذكر اسمهالصالةحثنا الرسول صىل اهللا عليه و سلم عىل 



 

 
 

∩⊇⊄∪ tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’n?tã y7Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζßϑø9$# {، 
y7 { :، وقال عز وجل]١٩٤-١٩٢ :الشعراء[ ¯ΡÎ)uρ ‘ ¤)n= çG s9 šχ#u ö�à)ø9$# 

ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym AΟŠ Î=tæ ∩∉∪  {،] ٦ :النمل [  
 ومن هنج هنجهم، رشقني فنّد مزاعم بعض املست-رمحه اهللا-ثم إنه 

 الكريم فقط، رآنمعنى الق eغ النبي ّ جربيل عليه السالم بلإنالقائلني 
 هو الذي عرب عن ذلك املعنى بألفاظ من eً حممدا أنوليس األلفاظ، و

ًفعقب الشيخ قائال بأن هذه الشبهات باطلة وال أساس هلا، لكوهنا !  ؟هعند
تتعارض مع رصيح القرآن والسنة النبوية واإلمجاع، وأنه ما كان إلعجاز 

 أو من eن يتحقق لوكانت ألفاظه من عند النبي القرآن البياين واللغوي أ
 βÎ)uρ Ó‰tnr& zÏiΒ÷ { :عند جربيل عليه السالم، واهللا يقول يف القرآن الكريم

šÏ.Î�ô³ßϑ ø9 $# x8u‘$ yftF ó™$# çν ö�Å_r'sù 4®L ym yìyϑó¡o„ zΝ≈n= x. «!$# ¢ΟèO çµøóÎ= ö/r& 

…çµ uΖtΒù'tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ åκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% �ω šχθßϑn= ôètƒ ∩∉∪ {، ] فالشيخ ] . ٦: التوبة
 . أثبت فيها أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من اهللا عز وجل-رمحه اهللا

ثم تطرق الشيخ رشيف أمحدي إىل موضوع الوحي وتعريفاته وأنواعه 
$ * ﴿ :ًوكيفية نزوله مستدال باآلية الكريمـة tΒ uρ tβ%x. A� |³u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3 ãƒ ª!$# 

�ω Î) $ ·‹ômuρ ÷ρr& ÏΒ Ç›!# u‘uρ A>$ pgÉo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ ö�ãƒ Zωθ ß™ u‘ z Çrθ ã‹sù  Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ $ tΒ 

â !$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) ;’ Í?tã ÒΟŠ Å6 ym ∩∈⊇∪  {] ـــــشورى ـــــاة ]٥١: ال ـــــر معان ، وذك
 . أثناء تلقيه الوحي والطريقة التي كان يأتيه هبا الوحيeالرسول 



 

 
 

حيث أثبت . هرة ثم تطرق إىل املصدر الترشيعي الثاين، السنة النبوية املط 
فالسنة هي وحي من اهللا . الوحي بالنفخ يف الروع :حجيتها وأطلق عليها
$ { :تعاىل بدليل قوله تعاىل tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“uθoλù;$# ∩⊂∪  ÷βÎ) uθèδ �ωÎ) Öóruρ 

4 yrθãƒ ∩⊆∪  {، ] ٤-٣: النجم.[ 
  القرآن الكريم وحمتوياتهموضوعات -٢

 حمتويات القرآن الكريم وموضوعاته  عند حديثه عن- رمحه اهللا-ذكر
أن القـرآن الكــريم كتــاب ديـن وتربيــة دائمــة، وكتـاب هدايــة ورمحــة للفــرد 

هذا الكتاب ينمي روح السالم بني الناس و حيـثهم . واملجتمع اإلنساين كله
عىل االرتقاء احلـضاري والـسمو الروحـي، ويمتـاز بالـشمولية يف األحكـام 

فمــن الناحيــة الدينيــة . اإلصــالح االجتامعــيواملبــادئ، كــام أنــه هيــدف إىل 
اشتمل القرآن الكريم عىل عقيدة التوحيد واإليـامن الـصحيح بـاهللا الواحـد 

ومن الناحيـة . األحد جل جالله، واإليامن باملالئكة، والكتب واليوم اآلخر
العلمية اشتمل عـىل دعـوة للبحـث والتـدبر للمخلوقـات والكائنـات التـي 

 هــذا الكــون، بغيــة التوصــل إىل أرسارهــا الناطقــة خلقهــا اهللا عــز وجــل يف
أمـا مـن الناحيـة التارخييـة  .بعظمة اهللا تعاىل والدالة عىل قدرة اهللا عـز وجـل

ّفقد قص علينا قصص األمم السابقة وأخبارهم لغرض االعتبار واالتعـاظ 
ّو أما عن رس كون تلك الكتب والـرشائع الـسابقة مؤقتـة، فإهنـا . واالهتداء
دف إىل هتيئة وإعداد تلك األمم والشعوب عىل معرفة اهللا عز وجل كانت هت

 صـالح لكـل زمـان ،)١(واإليامن به، ولقبول آخر كتاب منـزل شـامل ودائـم 
                                                

  ١٤-١٣:  تفسري الشيخ رشيف أمحدي، صراجع )١(



 

 
 

 .ومكان
  إعجاز القرآن الكريم- ٣

أكد الشيخ املفرس فيها عن كون القرآن الكريم معجـزة دائمـة وباقيـة، 
 عـز وجـل، ومـن شـأن تلـك ألنه كالم اهللا، والكـالم صـفة مـن صـفات اهللا

ــه، ...الــصفة الديمومــة ــي أو رســول كانــت لــه معجزتــه اخلاصــة ب فكــل نب
 eوأمـا معجـزة نبينـا حممـد . والكتاب املنزل عليه كان يمثل منهجه العميل

و لكـي يتحقـق إعجـازه فـإن ... فهو يف آن واحـد مـنهج ومعجـزة) القرآن(
عـز وجـل بـاحلفظ مـن نصه جيب أن حيفظ بدقـة وأمانـة، فلـذلك تكفـل اهللا 

 .التحريف والتغيري والتبديل
 :ويف هذا الـصدد نـاقش الـشيخ املفـرس مـسألتني مهمتـني للغايـة، مهـا
. مسألة التطبيق العميل للقرآن، ومـسألة احلفـظ لـه مـن التبـديل والتحريـف

ومن لطائف ما ذكر أنه مع مرور الزمن يضعف دافع التطبيق، بخالف دافع 
ولـو أنـا طبقنـا القـرآن الكـريم متـام التطبيـق يف . وىاحلفظ، فإنـه يـزداد ويقـ

ُحياتنا لكان طبيعيا ومنطقيا بأن حيفظ هذا القـرآن، ولكـن غفلتنـا وابتعادنـا  ً ً
ٍ الكريم وتعليامته، جتعلنا أال نسري بخط متواز مع شدة رآنعن توجيهات الق

تابـه ٌوأكرب برهان عىل أن اهللا عز وجل حـافظ ك. حفظ اهللا سبحانه وتعاىل له
ًأنك جتد بعض املسلمني قد عزم أن ينسخ القرآن الكريم و أن يكتبـه كـامال 

وتــرى اآلخــر . ويف صــفحة واحــدة وبحــروف دقيقــة للغايــة وبخــط مجيــل
و يف هـذا . يتنافس مع اآلخر يف إصدار أمجل وأحسن طبعـة للقـرآن الكـريم

ونـه يف  أن اهللا عز وجل هو الذي حيفظ كتابه وليس هم الذين يطبقدليل عىل



 

 
 

 .)١(حياهتم 
  جماالت إعجاز القرآن الكريم– ٤

 أن هنــاك جمــاالت وجوانــب تثبــت إعجــاز - رمحــه اهللا- الــشيخ ذكــر
اجلانــب  :القــرآن الكــريم، ولكنــه خــشية اإلطالــة ذكــر ثالثــة جوانــب فقــط

 .اللغوي، واجلانب العلمي واجلانب النفيس
  معجزة القرآن اللغوية-أ
ل بلغة العرب الذين بلغوا يف الفـصاحة والبالغـة  ذكر أن القرآن الكريم نز 

ًشأوا بعيدا والقرآن الكـريم قـد حتـداهم يف هـذا اجلانـب الـذي نبغـوا فيـه، . ً
ولكنهم عجزوا عن تقليده واإلتيان بمثله، فلـام عجـزوا عـن ذلـك مـا كـان 

 eمــنهم إال أن يقولــوا بــأن هــذا القــرآن رضب مــن الــسحر وأن الرســول 
ً رد عىل هذا االفرتاء معلال بأنه لو كان صحيحا - اهللارمحه-والشيخ ! ساحر ً

ُفيام ذهبوا إليه، للزم من ذلـك أن يـسحر هـؤالء، ألن مـن شـأن الـساحر أن 
يسحر املسحور و أن يسلب إرادته وحريتـه، ولكـن احلقيقـة كانـت خـالف 

 ورغم اهتـامهم إيـاه eفهؤالء العرب الفصحاء املعارضون للرسول . ذلك
 يؤمنـوا بـه، فهـذا دليـل قطعـي عـىل مل حقيقـة األمـر يفلكـنهم السحر، و  :بـ

ً مل يكـن سـاحرا ومل يـسحرهم، وإال فكيـف يمكـن eًكذهبم عىل أن حممـدا 
 ! ؟ )٢(للمسحور أن يعارض إرادة الساحر وأال يتقيد بأوامره 

                                                
 ١٤: رص للشيخ احلاج رشيف أمحدي، ص انظر التفسري املخت)١(

 ١٥:  انظر التفسري املخترص للشيخ احلاج رشيف أمحدي، ص)٢(



 

 
 

  معجزة القرآن العلمية-ب
زل بعد أن ذكر الشيخ املفرس ديمومـة إعجـاز القـرآن الكـريم لكونـه نـ

ٍّمن لدن إلـه حـي قيـوم، ذكـر بـأن رس دوام إعجـازه يكمـن يف كـون القـرآن  ٍ
ًالكريم معجزة علمية أيضا، بخالف املعجزات األخرى، والسبب يف كونـه 
معجزة علمية يعود إىل اكتشافات بعض الناس لبعض أرسار القرآن الكريم 

 مـن نزولـه قـد فالقرآن الكريم يف املراحل األوىل. العلمية يف اآلونة األخرية
أشار إشارة عابرة إىل هذه القضايا العلمية احلديثة املكتـشفة، ولكـن النـاس 
يف ذلك الوقت كانوا غري قادرين عىل فهـم دقـائق القـرآن الكـريم و أرساره 

 .العلمية
ًإن القرآن الكريم أشار أيضا إىل أرسار أخرى و اعتربها حقائق، سواء 

ركها، فهو بإشارته إىل تلك احلقائق كأنه  ذلك أم مل يدالبرشيأدركها العقل 
ًإذا قلت لكم شيئا أو أخربتكم عن يشء فال  :يريد أن يقول لنا بلسان حاله

وإذا وجد من بينكم من ال يصدق هبذا . تبحثوا عن الدليل، فأنا الدليل
الكالم ويريد أن يعتمد عىل حواسه الشخصية، فإنني سأمكن هلم ذلك 

ق ويف أنفسهم حتى يتبني هلم بأن الذي قلته هو حق، وسأرهيم آيايت يف اآلفا
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لقرآن الكريم مزق حجاب الزمان واملكان وفيه أبعاد زمنية  فا



 

 
 

إن . ومكانية، وقارئ القرآن سوف يالحظ هذه احلقيقة أثناء قراءته للقرآن
أرسار معاين القرآن الكريم تتجدد يف كل عرص ومع كل جيل، ومع توسعه 
ًيف نطاق الدالالت واملعاين، فإن القرآن الكريم يسري متوازيا مع عجلة 

ًياة والعرص الذي نعيش فيه، فحّق له أن يكون معجزة علمية أيضا، احل ُ)١(. 
  معجزة القرآن النفسية- جـ

 هذا املوضوع يف أن اهللا عز وجل قد حوليتلخص كالم الشيخ املفرس 
فالنفوس التي أرشبت يف قلبهـا . ًأنزل هذا القرآن ليكون رمحة ونورا للناس

آن الكـريم يف حقهـم كـان يمثـل رضبـة ودمها عبادة األصنام فإن نزول القر
فقد دعاهم القرآن إىل ترك ونبذ تلك العبادة التي ورثوها عن آبائهم . قاسية

ًهـذه الـدعوة القرآنيـة اجلديـدة شـكلت هلـم حتـديا . وأجدادهم ولكنهم أبوا
ً إىل القرآن شـيئا فـشيئايساقون ومع ذلك فقد كانوا ينقادون وية،ًكبريا للغا ً .

ً شـيئا وقلـوهبمآن الروحية والنفسية أخذت تؤثر يف نفوسهم إن معجزة القر
 : ولكـنهم دون وعـي مـنهم قـالوا لـهقتـه، معرتفـني بحقيهـم جعلممـاًفشيئا، 
و الشاهد عىل ذلك قصة أحد صناديد وفصحاء قريش، الوليد بـن !! سحر 
 .املغرية

                                                
، و حـول معجـزة القـرآن اللغويـة و ١٦ -١٤:  انظر تفـسري الـشيخ رشيـف أمحـدي، ص)١(

:  لـه بعنــواناباملوضـوعية للـشيخ املفـرس احلـاج رشيـف أمحــدي لـه بحثـان قـيامن يف كتـ
Komente dhe Mendime Islame ، )و اجتهـــادات إســـالميةآراء (   ،

، ١٩٩٦عـام بريـشتنا، –الكتاب من مطبوعات املشيخة اإلسـالمية يف عاصـمة كوسـوفا 
 ٣١٧-٣٠٧، و ٣٠٠٦-٣٠٠: ، فراجع البحثني فإن فيهام فوائد جليلة، ص١ط



 

 
 

  من خصائص القرآن- ٥
  مجعه يف الصدور-ً أوال

 يف الصدور والسطور، فذكر الشيخ أن أما عن مجع القرآن وحفظه
القرآن الكريم نزل عىل قوم أميني من العرب الذين ال يعرفون الكتابة وال 
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 واحلفظ، حيث كانوا حيفظون مئات نصوص الذاكرة بقية الشعوب بقوة

وملا نزل عليهم القرآن ودخلوا . الشعر واخلطب مع أسامء القائلني وأنساهبم
ظ األشعار واجتهوا إىل حفظ القرآن، ألهنم قد يف اإلسالم ختلوا عن حف

وجدوا بغيتهم الفكرية وضالتهم اللغوية فيه، ثم انترشوا يف اآلفاق 
وحفظ القرآن عن ظهر قلب من خصائص . واألمصار لتعليم اآلخرين

هذه األمة املحمدية، و هي هدية مهداة من اهللا عز وجل، ألنه تعاىل يرس 
  :ًعليهم حفظه قائال

} ô‰s) s9uρ $ tΡ÷�œ£o„ tβ#u ö�à) ø9$# Ì�ø.Ïe%#Ï9 ö≅ yγsù ÏΒ 9�Ï.£‰ •Β ∩⊇∠∪ {، ] ١٧: القمر[ 
 مجعه يف السطور :ًثانيا

فقد كان لدى رسـول . هذه خاصية ثانية من خصائص األمة املحمدية
 كتاب للوحي يكتبون ما يوحى إليه، وأدوات الكتابة مل تكن متـوفرة eاهللا 

م الـورق، إال مـا كـان يـصنع عنـد الفـرس يف ذلك الوقـت، ومل يكـن عنـده



 

 
 

والروم، بل وحتى عندهم مل يكن يصنع بكثرة، فكتبوا القرآن عىل األحجار 
امللــساء و جلــود اإلبــل وجريــد النخيــل وغريهــا مــن األدوات والوســائل 

 . )١(املتيرسة يف ذلك الوقت 
 إىل الرفيـق األعـىل e بعـد انتقـال الرسـول هثم ذكر الـشيخ املفـرس أنـ

ــة، وبــسبب مقتــل القــراء يف معركــة الياممــة يف خالفــة أيب بكــر اءأدو  األمان
الصديق، فقـد أشـار عمـر بـن اخلطـاب إىل سـيدنا أيب بكـر الـصديق بجمـع 

ــ ــرآن بمــوت صحفالقــرآن يف ال  أو يف مــصحف واحــد خــشية ضــياع الق
يف بادئ األمر تردد أبو بكر الصديق ثم وافق عمر بن اخلطاب عىل . احلفاظ
 .ذلك

مجع القـرآن الكـريم يف عهـد عـثامن عفـان ريض اهللا، ففـي خالفتـه أما 
اتسعت رقعة اإلسـالم إىل مـا وراء جزيـرة العـرب، حتـى فتحـت أرمينيـا و 
أذربيجــان، وقــد الحــظ الــصحايب اجلليــل حذيفــة بــن الــيامن ريض اهللا عنــه 
ًاختالفا يف قراءة القرآن من العرب وغريهم باألحرف والقراءات األخـرى 

أدرك هذه األمـة قبـل أن  :ًتلفة، فسارع إىل عثامن بن عفان قائال لهوبطرق خم
فام كان من عثامن ريض اهللا . ختتلف إىل كتاهبا كام اختلفت اليهود والنصارى

عنه إال أن مجع الصحابة وشاورهم، وبعد اتفاقهم أمر أن تنـسخ عـدة نـسخ 
بكــر ويتــضح مــن هــذا أن الفــرق بــني مجــع أيب . وأن تــوزع عــىل األمــصار

الصديق و مجع عثامن بن عفان ريض اهللا عنهام، هـو أن أبـا بكـر أمـر بجمعـه 
                                                

 ٢٠-١٩:  راجع التفسري املخترص للشيخ رشيف أمحدي، ص)١(



 

 
 

 - اهللا عنـه ريض–خـشية ضـياع القـرآن بمـوت احلفـاظ، بيـنام خـيش عـثامن 
 .)١(..االختالف يف القراءة

  مسألة تفسري وترمجة القرآن الكريم إىل لغة أخرى - ٦
 القـرآن الكـريم، تنـاول الـشيخ املفـرس أمهيـة تفـسري  آخر مقدماتـهويف
 إن توضيح وتفسري كالم اهللا عز وجل عىل النحو الـذي يريـده " :حيث قال

ًاهللا عــز وجــل مــن عبــاده يكــون أوال بــأن نفــرس كالمــه بكالمــه، أي تفــسري 
 تفسريه بكالم الصحابة رضوان ثمالقرآن بالقرآن، ثم تفسري القرآن بالسنة، 

 التـي مل تـستند إىل املـصادر األوىل وأما التفاسـري املتـأخرة. اهللا عليهم أمجعني
 .- تفاسري بالرأي اجلائز –السابقة، هي تفاسري عقلية بحتة 

 مسألة رضورية ومطلوبة، ألنـه مـن خالهلـا هي ترمجة معاين القرآن إن
يتعرف الناس إىل مبادئ القرآن الكريم وإرشاداته وآدابه القيمة، مع التأكيد 

 أمر غري جـائز هورآن الكريم إىل لغة أخرى  للقفيةأن الرتمجة النصية أو احلر
لتعذر ذلـك والسـتحالة بقـاء األسـلوب البيـاين والبالغـي األصـيل للقـرآن 
الكريم، ألن يف الرتمجة تضيع األصالة وروح العربية للنص، كام أن فصاحة 

 ري يغفر و يتجاوز عـن األخطـاء غـاهللاو.  وبالغته تفتقدان من خالهلاآنالقر
 .)٢( "..املقصودة

 

                                                
  بترصف٢٢-٢١ املصدر السابق، )١(

 ٢٢:  راجع تفسري الشيخ املفرس رشيف أمحدي، ص)٢(



 

 
 

  الكتاب املنظور والكتاب املسطورقراءة -٧
 من فضل اهللا عـز وجـل عـىل اإلنـسان أن يـرس لـه كتـابني للقـراءة كان

 هـو الكتـاب األول الكتـاب. واالستفادة مـنهام، حتـى هيتـدي إليـه سـبحانه
املنظور، أي هذا الكون الفسيح الذي من حولنا خلقه تعاىل ليتدبره اإلنسان 

هــذا الكتــاب . مــل والدراســة لظواهرهــا الطبيعيــةمــن خــالل البحــث والتأ
املخلوقـات والنباتـات  :املنظور غري نـاطق وال لـسان لـه، وإنـام لـسان حالـه

 هـم ابفالباحثون والدارسون هلذا الكت. واملعادن والكائنات املختلفة احلية
$ {: الــذين خيــشون مــن اهللا حــق اخلــشية،قال تعــاىل yϑ ¯ΡÎ)  ý øƒs† ©!$# ôÏΒ 
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وأمــا الكتــاب الثــاين النــاطق، هــو هــذا الكتــاب املــسطور، أي القــرآن 
الكريم الذي بني أيدينا، فقد أكد الشيخ املفرس عىل رضورة القراءة للكتابني 

ب للمعاين اجلديدة ًوالتوفيق بينهام، ألن القرآن الكريم ال يزال معينا ال ينض
 .لألجيال القادمة، و هذه هي معجزة القرآن العلمية واملوضوعية

  التفسري الذي أراده الشيخ تقديمه للقراء-٨
ًثم بني الشيخ املفرس رمحه اهللا منهجه يف التفسري باختـصار، قاصـدا أن 
يــصبغ عــىل التفــسري والرتمجــة صــبغة اإليــامن واألخــالق وروح الــرشيعة و 

 )١(..اإلسالميةاملقاصد 

                                                
 ٧٥٠-٧٤٣ انظر تفسري الشيخ احلاج رشيف أمحدي، )١(



 

 
 

 
 
 




 
مصادر تفسري الشيخ احلاج رشيف :  األولاملبحث
  وحتقيق القول فيه أمحدي
منهج الشيخ رشيف أمحدي وطريقته :  الثايناملبحث

 يف تفسريه
ها البعد في نامذج من تفسريه رمحه اهللا،:  الثالثاملبحث

 .املقاصدي واالجتامعي
بعض امللحوظات املنهجية عىل :   الرابعاملبحث
 .االقرتاحات، الشكر واخلامتة تفسريه،

 
 
 

 



 

 
 



 

 
 

 مصادر تفسري الشيخ احلاج رشيف أمحدي :املبحث األول
 . وحتقيق القول فيه

 

لقد ذكر الشيخ رشيـف أمحـدي املـصادر التـي اعتمـد عليهـا يف معرفـة 
 :  تفسري ومعاين اآليات القرآنية،موضوعات السور

 .، لألستاذ الشيخ املفرس حممد عيل الصابوين ) التفاسريصفوة( :كتاب -١
 . صديق حسن خانللشيخ ، ) البيان يف مقاصد القرآنفتح(  :كتاب -٢
 .، للكاتب املوسوعي فريد وجدي ) املفرساملصحف(  :كتاب -٣
 رجعًا كان ي حممد موسى، وأحيانن، للشيخ حس ) قرآينقاموس( :كتاب -٤

 تفـسري( لإلمـام الفخـر الـرازي، و )  الغيبمفاتيح(إىل التفسري الكبري 
، لإلمام ابن كثري، إضافة إىل بعـض املـصادر األخـرى  )القرآن العظيم

  . )١(التي مل يذكرها الشيخ رشيف أمحدي رمحه اهللا تعاىل 
رجـع وي. هي مصادر الشيخ رمحه اهللا يف تفسريه و التي ذكرها بنفـسههذه 

 هو أن ،اسبب اختيار الشيخ هلذه املصادر التفسريية واالقتصار عليها دون غريه
أصحاب تلك التفاسري هم من املعارصين الذين ركزوا يف تفاسريهم لكتاب اهللا 
تعاىل عـىل إبـراز املعـاين واجلوانـب والـدروس والعـرب االجتامعيـة واألخالقيـة 

اهنة يف ضوء القـرآن والـسنة، وعـىل واالقتصادية ومعاجلة املشاكل العرصية الر
 عىل ذلك اعتربناه أحد بناء تفسريه، و الشيخ رشيف أمحدي يفرهذا املنهج سا

 .  أعلماهللا واأللبان،رواد االجتاه االجتامعي عند 
                                                

 ٧٥٠:  راجع تفسري الشيخ رشيف أمحدي، ص)١(



 

 
 

 منهج الشيخ رشيف أمحدي وطريقته يف تفسريه :املبحث الثاين


 أنـه رمحـه اهللا من خالل دراستي و قراءيت هلـذا التفـسري املختـرص رأيـت
 :  وهذا األسلوبالطريقة سلك يف منهجه لتفسري القرآن هذه

 . آياهتاعدد القرآن، ولسور  املكي واملدينيذكر -
مـع ذكـر أسـامء الـسور،   املوضوعات التي اشتملت عليها السورة،يذكر -

 .)١(..كام فعل يف تفسريه لسورة الفاحتة
ف عند كل آيـة بالتفـسري،  املعنى اإلمجايل لآليات عامة، دون الوقويذكر -

  .)٢(..وإنام يكتفي بالرتمجة يف أعىل الصفحة فقط
ً أحيانا فضائل السورة، مستدال من كتب السنة ويذكر -  .)٣(.. الصحيحنيً
 لكل سورة مقدمة تناسبها ويعرض فيهـا باختـصار املواضـيع التـي يفرد -

ـــك  ـــاء عرضـــه لتل ـــه رمحـــه اهللا أثن ـــا، إال أن ـــسورة ملعاجلته ـــت ال تطرق
وضـــوعات ال يـــذكر موضـــوعات الـــسورة مرتبـــة كـــام عرضـــتها امل

 .)٤(..السورة
 ويرشح بعض الكلـامت القرآنيـة التـي هلـا أكثـر مـن معنـى، و يبـني يعلل -

                                                
 ٢٦:  املصدر السابق، ص)١(

 ٤٠، ١٠:  املصدر السابق، ص)٢(

  ٢٦:  املصدر السابق، ص)٣(

 ٢٩:  راجع تفسريه، ص)٤(



 

 
 

 ، املـدح، الـشكراحلمـد، :الفرق بينها وبني الكلامت املتشاهبة، مثل كلمـة
ًفيذكر معنى الكلمة لغة واصطالحا، و حيدد املعنى املراد و الـراجح مـن 

 .)١(..اآلية
 معاين الكلامت مفصلة مع ذكر مصادر تلك الكلامت النحوية، كـام يذكر -

ًأنه يـذكر أحيانـا املعـاين املـشاهبة هلـا حمـيال إىل اآليـات املامثلـة الـواردة يف  ً
ًالسور األخرى، مشريا إليهـا باألرقـام فقـط دون ذكـر اآليـات، و يثبـت 

 .)٢(..تنوع دالالت الكلامت
 .)٣(..حوية والرصفية املتعلقة باآلية باختصار شديد املسائل النيذكر -
الراجحة والقريبة   اآلراءخيتار إىل ذكر املسائل العقدية، وًانا أحييتعرض -

 . )٤(..اجلامعةإىل رأي أهل السنة و 
ــا - ــا ًأحيان ــات، مكتفي ــك اآلي ــالقرآن، مــع عــدم ذكــر لتل ــرس القــرآن ب ً يف

ــرس عــىل هــذ،)٥(..باإلشــارة إىل أرقامهــا ــام كــام بــني يف  ومل ي ــنهج دائ ًا امل
 .مقدماته

 آراء املفرسين مجلة حول موضوع واحد، كام ذكـر موقـف كـل مـن ينقل -
                                                

 ٣١، ٢٧: صفسريه،  راجع ت)١(

  ٢٨، ٢٧:  املصدر السابق، ص)٢(

 ٢٦٥، ٥٤٩:  راجع تفسريه، ص)٣(

 ٢٧٢، ٢٨:  راجع تفسريه، ص)٤(

 ٢٦٢، ٢٣٦، ٢١٠، ٢٨:  املرص السابق، ص)٥(



 

 
 

الزخمرشي وابن تيمية وابن كثري حول معاين احلروف اهلجائية املقطعة يف 
 ولكنــه ال حييــل القــارئ إليهــا، وال يــذكر ،)١(..بــدايات الــسور القرآنيــة

 .ملصادرأرقام الصفحات واألجزاء لتلك ا
 معاين بعض االصطالحات الدينية التي قـد تكـون غامـضة عـىل يوضح -

 .)٢(.. إبليس، اجلنة، بني إرسائيل، البدعةسجدة، :القراء، مثل كلمة
 اإلرسائيليات يف تفسريه، ولكـن باختـصار شـديد، كـام ذكـر قـصة يذكر -

ًفرعون عنـدما رأى رؤيـة أن طفـال مـن بنـي إرسائيـل سـيولد وسـيكون 
 اسـم ذكـر أسـامء أوالد سـيدنا نـوح وكـام يد ذلـك املولـود، وهالكه عىل

 .)٣( غرقوازوجته عندما 
 من قبلنا، رشيعةً أحيانا مقارنة بني رشيعتنا وري تفسريه لآليات، جيأثناء -

ًمبينا نقـاط االتفـاق واالخـتالف التـي بـني الـرشيعتني، وذلـك يف قـصة 
م أن يذبحوا بقرة القتيل يف بني إرسائيل عندما أمرهم موسى عليه السال

و يــرضبوا ببعــضها القتيــل، فــذكر أن القاتــل حيــرم مــن املــرياث، وهــذا 
 .)٤(..احلكم موجود يف رشيعتنا ورشيعة موسى عليه السالم 

 أسباب النزول، تارة عىل لـسان املفـرسين، وتـارة عـىل لـسانه هـو، يذكر -
                                                

 ٥٩، ٣١:  املصدر السابق، ص)١(

 ٤٨، ٢٦٥، ٣٨:  املصدر السابق، ص)٢(

 ٣٧٨، ٢٦٥، ٣٨:  راجع تفسريه، ص)٣(

 ٤٣، ٤١: محدي، ص راجع تفسري الشيخ رشيف أ)٤(



 

 
 

 .)١(..لكن دون اإلحالة أو اإلسناد
 .)٢(..خ واملنسوخ باختصارً أحيانا إىل ذكر الناسيتطرق -
 واألحاديـث النبويـة مـن صـحيح اإلمـام سـية باألحاديـث القديستشهد -

 ولكنـه مل ،)٣(..البخاري وصحيح اإلمـام مـسلم وكتـب الـسنة األخـرى
يلتزم طريقة واحـدة يف خترجيـه لألحاديـث، تـارة يـسندها إىل مـصادرها 

 )٤(..وتارة أخرى ال يسندها إىل مصادرها
هريني والطبيعيـــني ومــواقفهم مـــن البعــث والنـــشور  آراء الــدينــاقش -

 .)٥(..تصارباخ
 عىل اليهود املغضوب عليهم والنصارى الضالني، ويبني أنه كان من يرد -

 اهللا به صبغ وأن هذا اإلسالم هو الذي الدين،الواجب عليهم اتباع هذا 
 أنفـسهم النـصارى يصبغ هبـام اليهـود والذي لزيتعباده، وليس املاء وا

 .)٦(..للتربك
 بعض املفاهيم املغلوطة لدى بعض الناس و يبني وجه الصواب يصحح -

                                                
 ٧٩، ٤٥:  املصدر السابق، ص)١(

 ٤٧:  املصدر السابق، ص)٢(

 ٤٤٠، ٤٨:  املصدر السابق، ص)٣(

 ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨، ١٠٦، ٧٩، ٥٤:  املصدر السابق، ص)٤(

 ٤٨:  املصدر السابق، ص)٥(

 ٥١:  راجع التفسري املخترص للشيخ رشيف أمحدي، ص)٦(



 

 
 

 ال حقيقتهــافيهــا، مثــل تناولــه حلقيقــة اجلنــة وأوصــافها ونعيمهــا، وأن 
 أحد إال اهللا تعاىل، وكتناوله ملفهوم وحقيقة حيـاة الـشهيد، فـذكر هايعلم

م، بأهنم أحياء عند رهبم يرزقون، دون اخلوض يف كيفيـة وحقيقـة حيـاهت
وذكر أنه من اخلطأ االعتقاد بأن أجسامهم ال تبىل و ال تتالشـى، ألن اهللا 

وليس عندكم أو يف مفهومكم أنتم أهيـا  )  عند رهبمأحياء(  :تعاىل يقول
 .)١(..الناس

 يف تفسريه عىل استنباط الدروس والعرب والقواعد الفقهيـة العامـة، يركز -
ة، كـام يظهـر ذلـك يف تفـسريه آليـة ًمبينا األبعاد االجتامعية والدينية لآليـ

 يظـن كثـري مـن النـاس أن قطـع يـد " : حيث قال رمحـه اهللا،)٢(القصاص
إن أمثال . السارق عقوبة يف غاية الشدة والقسوة يف هذا العرص املتحرض

ــساد اإلداري  ــت الف ــضالة، جعل ــة وال ــسفات املخطئ ــك اآلراء والفل تل
 -لتـي ال تنفـذ احلـدود  و احلكومـات ا–.  يف نمـو وازديـادواالقتصادي

تقوم بتعذيب اجلاين أو مرتكب اجلريمة بالـسجن ممـا جعلـت الـسجون 
إن قطـع . مألى بالسارقني والغاصبني وقطاع الطرق املفسدين الظـاملني

 .)٣( "..يد واحدة تعالج وتشفي مدينة بأكملها
 يذكر األحكام الفقهية املستنبطة من اآليـة، وإنـام يكتفـي باإلحالـة إىل ال -

                                                
 ٢٩٥، ٥٣:  املصدر السابق، ص)١(

 ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٨:  املصدر السابق، ص)٢(

 ١٤٨:  املصدر السابق، ص)٣(



 

 
 

ظاهنــا، كأنــه يريــد أن يقــول، إن جمــال األحكــام الفقهيــة لــيس يف علــم م
 .)١(..التفسري، وإنام جماهلا الفقه، كام يظهر ذلك يف آيات احلج و العمرة

ــق - ــسري عــىل ضــوئها يف دالالت يطب  القواعــد األصــولية يف تفــسريه و ي
 .)٢(..اآليات

م محلـه  اخلصائص العامـة لإلسـالم، ويـذكر مجالـه وعظمتـه يف عـديذكر -
ًالناس عىل اإليامن به واالنقياد ألوامره وهم مكرهون، مبينا أن اإلسالم  َ ُ

 .)٣(..ٌّكل ال يتجزأ
  .)٤(ً يتعرض إىل ذكر القراءات القرآنية يف تفسريه أبدا ال -

                                                
 ٨١، ٦١، ٦٠، ٥٩:  املصدر السابق، ص)١(

 ٦٣:  املصدر السابق، ص)٢(

 ٦٤، ٦٣:  املصدر السابق، ص)٣(

 لعـدم ًحـديثاً أعلم يف عدم اهتامم علامء األلبان هبذا الفن قديام واهللا و يرجع سبب ذلك و)٤(
ولقد شاءت حكمة البارئ عز وجل .  متخصصة يف هذا املجالةوجود شخصيات علمي

 يف العـرص احلـديث مـن بانيـةأن يظهر هذا الفن العلمي القـرآين إىل الـساحة العلميـة األل
 عنـدما ختـرج طالبـان ألبانيـان مـن كوسـوفا مـن كليـة القـرآن ذلـكجديد وألول مـرة، و

ــة اإلســالمية بامل ــالكــريم و الدراســات اإلســالمية باجلامع ــورةدين ــام ة املن م و ١٩٩٤ ع
 العبد الضعيف الفقري إىل عفو مواله كاتب هذه السطور واملجاز يف -١: مهام،  و١٩٩٥

 بروايـة حفـص عـن عاصـم مـن e عـىل الـسند املتـصل إىل رسـول اهللا احلاصـلالقراءة و
 واألخ األستاذ الـشيخ احلـافظ صـفوت خوجـة حفظـه اهللا، مـدرس -٢طريق الشاطبية، 

 الثانويـة يف يف بريـشتنا عاصـمة كوسـوفا وسـالميةالقرآن الكريم يف الكلية اإلمادة تالوة 
ً هللا أوال و آخرااحلمدو، يف مدينة بريزرن )  الدينعالء(الرشعية  ً. 

= 



 

 
 

 يف معاجلتهـا، كـريم عىل بيان أمراض املجتمع مبينًا طريقة القرآن اليركز -
مع الـسليم، وذلـك مـن خـالل العالقـة  القرآن يف بناء املجتاهتامم يبنيو

ُّالرشعية بني الـزوجني، ورس دوام هـذه العالقـة إذا كـان للـزوجني ديـن  ِ
واحــد، وأمــا إذا اختلــف ديــنهام فهــذا االخــتالف جيعــل العالقــة بيــنهام 

 .)١(..قصرية العمر وغري مستديمة
 مقاصد األحكام الرشعية، مثل ما ذكر أن املقصد مـن الـزواج هـو يذكر -

 .)٢(..صان من الزنا واحلفاظ عىل النوع اإلنسايناإلح
 بني اآلراء ويكتفي بذكر الرأي الراجح فقـط، مثـل مـا ذكـر قـصة يرجح -

ًخلق آدم وحـواء علـيهام الـسالم، مكتفيـا بـام ورد يف القـرآن بـأن النـاس 
 .)٣(..أصلهم من آدم وأن حواء خلقت من نفس األصل

ـــا، وال ال - ـــة بعينه ـــرق املبتدع ـــرد عـــىل الف ـــسائل  ي ـــر امل يتوســـع يف ذك
 .)٤(..العقدية

≅  [: يقـول باملجـاز، كـام يظهـر ذلـك يف تفـسريه لقولـه تعـاىلًأحيانـا - è%   

šÏ%©#Ïj9 (#ρã�xÿ x. šχθ ç7n= øó çG y™ šχρç� |³ósè?uρ 4’ n<Î) zΟ ¨Ζyγ y_ 4 }§ ø♥Î/uρ 

                                                

=  
 ٧٣، ٧٠، ٦٦:  املصدر السابق، ص)١(

 ٦٦:  املصدر السابق، ص)٢(

 ١٠٩:  راجع تفسري الشيخ رشيف أمحدي، ص)٣(

  : املصدر السابق، ص)٤(



 

 
 

ßŠ$ yγ Ïϑ ø9  اعتــرب " :، يقــول رمحــه اهللا مــا نــصه]١٢: آل عمــران [ ،} ∪⊅⊆∩ #$
 بــأهنم ستكربينهـنم مثــل املهـد، واملــراد إخبـار األعــداء املـمكـاهنم يف ج

 مثــل الطفــل العــاجز يف مهــده، ال يملــك ضــعفاءســيكونون عــاجزين و
  . )١( "ًشيئا، يترصف فيه غريه 

 هناية ترمجته وتفسريه للسورة، يعيد خالصة كالمه يف نـصف صـفحة يف -
قاصــد ً املوضــوعات التــي اشــتملت عليهــا الــسورة، مــشريا إىل ميبــنيو

 ومن تلك املقاصد القرآنية جـذب قلـوب العبـاد لسورة،القرآن يف هذه ا
 القـرآنو.. إىل اخللـق أو املخلوقـاتظرهتمإىل معرفة اخلالق، من خالل ن

يقول بلسان حالـه للنـاس اقـرؤوا القـرآن املكتـوب يف الـسطور ثـم بعـد 
ذلك اقـرؤوا وتـدبروا هـذا الكتـاب املنظـور، وهـو الكـون، فـستجدون 

ًام توافقا وانسجاما كبريابينه ً ً..)٢(. 
ً إىل معاجلة القضايا االجتامعية الراهنة باختصار شـديد، مـستنبطا يتطرق -

مــن اآليــات العــرب والعظــات، كــام تنــاول مــسألة كــشف العــورة، ســواء 
للرجال أو النساء، حيث ذكـر أن ذلـك مـن تلبـيس إبلـيس وأن ذلـك ال 

 .)٣(..ًيعد حضارة وال تقدما
 شاذة، وال خيـرج عـن قـول مجهـور العلـامء، ويتقيـد بـام هـو اءآر تبنى يال -

                                                
 ٨٢:  املصدر السابق، ص)١(

 ١٠٧:  املصدر السابق، ص)٢(

 ١٨٩:  املصدر السابق، ص)٣(



 

 
 

 .)١(..ُالراجح فقط، وهذه امليزة يشكر عليها صاحبه رمحه اهللا تعاىل
 يوفق بني دالالت اآليات والتي ظاهرها التعارض وجيمـع بيـنهام ًأحيانا -

 .)٢(..إلزالة اللبس والتعارض
 .)٣(رآينً جدا يف إبراز العرب والعظات من القصص القهيتم -
ّ رس اآليات باالكتشافات احلديثـة ليلفـت عقـل اإلنـسان إىل ًانا أحييربط -

ً جليا يف تفسريه لقوله تعـاىل يف لكيظهر ذ. عظمة قدرة اهللا تبارك وتعاىل
≅Ÿ { :ســــورة النحــــل ø‹sƒø: $# uρ tΑ$ tó Î7ø9 $# uρ u�� Ïϑysø9 $# uρ $ yδθ ç6Ÿ2÷� tIÏ9 Zπ uΖƒÎ— uρ 4 

ß,è= øƒs†uρ $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ﴾، ] املخاطـب فذكر لـذلك اجليـل ،]٨: النحل 
وقت النزول أن يف هذه اآليات إشارة إىل أن اهللا عز وجـل قـادر عـىل أن 
خيلق وسائل مواصالت من نوع آخر، غري التي كـانوا يـستخدموهنا مـن 

 .)٤(..ريخيل أو بغال أو مح
ه  القرآنية يف ورودها بعبارات وصيغ خمتلفة، مثل قولاآليات أرسار يربز -

ــاىل ــه و،}يتفكــرون{  :تع ــون { :قول ــه و،} يعقل ــذكرون { :قول  "..} يت
 يف ذلك أنه بال تفكر عميـق للظـواهر الطبيعيـة ال حيـصل التعقـل الرسو

                                                
 ٢١١:  املصدر السابق، ص)١(

 ٢٢٢، ٢٢١:  راجع تفسري الشيخ رشيف أمحدي، ص)٢(

 ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٢:  املصدر السابق، ص)٣(

 ٣١٢:  املصدر السابق، ص)٤(



 

 
 

 .)١( "..املطلوب
ً يفـرس اآليـات تفـسريا علميــا، وإذا ورد يشء مـن ذلـك فإنـه حييــل إىل ال - ً

، ويـرد عــىل أهـل االختـصاص، مثـل القـضايا املتعلقـة باجلبـال والبحـار
ــذين يفــرسون اآليــات القرآنيــة حــس  أهــوائهم وشــهواهتم دون أن بال

 .)٢(..يستندوا إىل علم صحيح حمقق
 أمثلة عقلية وعلمية إلثبات البعث والنـشور مـن خـالل تفـسريه يرضب -

ـــا ـــات مـــن نب ـــي تناولـــت موضـــوع الكائن ـــوان و تلآليـــات الت  و حي
 .)٣(..إنسان

 ذلكواإلمجاع والقياس، و يظهر  لسنة عىل الذين ينكرون حجية ايرد -
$! { :عند تفسريه لقوله تعاىل tΒuρ ãΝä39s?#u ãΑθß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝä39pκtΞ 

çµ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù 4 (#θ à)̈?$# uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩∠∪  {، 
 : حيث استدل هبا عىل حجية السنة، كام استدل بقوله تعاىل،]٧: احلرش[
} tΒuρ È,Ï%$t± ç„ tΑθ ß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗ t6 s? ã& s! 3“y‰ßγø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ u�ö�xî È≅‹Î6y™ 

t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $tΒ 4’̄<uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôNu !$y™uρ #·��ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪  {، 
�t (#ρç { :، عىل حجية اإلمجاع، وبقوله تعاىل]١١٥: النساء[ É9tF ôã $$sù ’Í<'ρé'̄≈tƒ 

                                                
 ٣١٣:  املصدر السابق، ص)١(

 ٦١٩-٦١٨:  ص املصدر السابق،)٢(

 ٣١٩:  املصدر السابق، ص)٣(



 

 
 

Ì�≈|Áö/F{$# ∩⊄∪ {، ] ١(.. عىل حجية القياس،]٢: احلرش(. 
 خيص احلروف املقطعة ذكر رمحه اهللا أهنا مـن املتـشاهبات، كـام ذهـب فيام -

  .)٢(..إىل ذلك بعض العلامء مع وجود آراء أخرى حول هذه املسألة
.  طريقته رمحه اهللا يف تفسري آيات األسـامء والـصفات، ففيهـا تفـصيلأما -

 وتارة ليس لـه موقـف واضـح مـن ، اهللا تارة يثبت وتارة يؤولمحهفهو ر
 خـالل استعراضـنا هلـذه الـنامذج سيتـضح لنـا ومـن. التأويل أو اإلثبات

ــشهاد ال جمــال  ــا جمــال است منهجــه يف هــذه املــسألة املهمــة، واملجــال هن
 : استقصاء، فأقول وباهللا التوفيق

 
 أمثلة عىل مواضع اإلثبات ً:أوال

 &ÏMs9$s%uρ ßŠθåκu�ø9$# ß‰tƒ «!$# î's!θè=øótΒ 4 ôM̄=äî öΝÍκ‰É‰÷ƒr { :ريه لقوله تعاىل تفسيف •

(#θãΨÏèä9uρ $oÿÏ3 (#θä9$s% ¢ ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ ß,ÏÿΨãƒ y#ø‹x. â!$t±o„ 4 ∩∉⊆∪ .. {، 
، نجده رمحه اهللا أنه يف هذا املوضع يف ترمجته أثبت صفة اليدين ]٦٤: املائدة[

  . أو تبديل أو تغيري)٣(تعاىل كام ورد يف اآلية دون حتريفهللا 

                                                
 ٣٢٢:  املصدر السابق، ص)١(

 ٣٦١:  املصدر السابق، ص)٢(

، فقـد ذكـر رمحـه اهللا ٦٣٩: ، ص٤ج،  الطـربيتفسري، و انظر ١٥١:  راجع تفسريه، ص)٣(
فمنهم من أثبت صفة اليـد أو اليـدين هللا تعـاىل، . عدة آراء و أقوال حول تفسري هذه اآلية

 .و اهللا أعلم.. والعطاءالنعمةن أول صفة اليد بمعنى امللك و ممو منه



 

 
 

 (βÎ) šÏ%©!$# y7tΡθãèÎƒ$t6ãƒ $yϑ̄ΡÎ¨ {:  يف ترمجته وتفسريه لقوله تعاىلو •

šχθãèÎƒ$t7 ãƒ ©!$# ß‰tƒ «! $# s−öθ sù öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& 4 {، ] أثبت ]١٠: الفتح ،
 فهنا ،Dora - اليد :الشيخ يف الرتمجة والتفسري باللغة األلبانية صفة

 .)١(..ًأيضا الشيخ رمحه اهللا أثبت ومل يؤول

u {:  تفسريه لقوله تعاىليف • !$uΚ¡¡9$# uρ $yγ≈oΨ ø‹t⊥t/ 7‰&‹÷ƒr'Î/ $̄ΡÎ)uρ tβθãèÅ™θßϑs9  
 .)٢( " رفعنا السامء بقوتناونحن .. " :قال يف ترمجتها] ٤٧: الذريات[}

أن  " :رمحه اهللا ويف تفسريه آليات رؤية اهللا عز وجل يوم القيامة، ذكر  •
العلامء اختلفوا يف هذه املسألة إىل عدة أقوال، والراجح منها قول من 

و أن هذا هو مذهب أهل السنة ...قال بأن املؤمنني سريون اهللا تعاىل
 .)٣( "..واجلامعة

                                                
 ٥٨٩:  املصدر السابق، صانظر )١(

 أي ﴾ ﴿بأيـد":  يف تفسريه هلذه اآلية كثريابن، و قال ٦٠٤ -٦٠٣:  املصدر السابق، ص)٢(
: ، ص٤، راجـع تفـسريه ج"بقوة، قاله ابن عباس وجماهـد وقتـادة والثـوري وغـري واحـد

: ذكر من قـال ذلـك.  التأويلأهل وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال ": ربيالط، و قال ٣٠٣
 ﴾ٍ بأيـد﴿وعن جماهـد قولـه ... بقوة:  يقول﴾ والسامء بنيناها بأيد ﴿عن ابن عباس قوله 

راجــع ... أي بقــوة﴾ والــسامء بنيناهــا بأيــد ﴿وحــد ثنــا ســعيد عــن قتــادة ... بقــوة: قــال
 ٤٧٢: ، ص١١: ج: تفسريه

: انظـر.. بقوة وقدرة﴾  بنيناها بأيدوالسامء ﴿:  يف تفسريه لقوله تعاىلويالبغقال اإلمام و
 ٣٧٩: ، ص١ج

  ٦٨٤،  ٢٠٤، ١٧٨:  السابق، صصدر امل)٣(



 

 
 

yìoΨóÁçG { :يف تفسريه و تعليقه عىل قوله تعاىلو • Ï9 uρ 4’n?tã ûÍ_ø‹tã ∩⊂∪ {، 
 .)١(".. ولترتبى حتت رعايتي..": رمجته هلذه اآلية، قال يف ت]٣٩ :طـه[

tΠ { :يف تفسريه لقوله تعاىلو • öθ tƒ ß#t±õ3ãƒ tã 5−$ y™ tβ öθtã ô‰ãƒuρ ’ n<Î) 

ÏŠθàf�¡9$# Ÿξsù tβθãè‹ÏÜtGó¡tƒ ∩⊆⊄∪ {،) نجد الشيخ أنه فرس )٤٢: القلم ،
  . )٢(.. و شدة ذلك اليومهول :، بـ) الساق( معنى 

y7çG {:  لقوله تعاىل يف ترمجته وتفسريهو • ÷èuΖsÜô¹$# uρ Å¤øÿ uΖÏ9 {،] طـه :
 . )٣( " .. رسالتيحلملأي اخرتتك  .." :،ذكر يف الرتمجة]٤١

                                                
قال اإلمام حممد بـن عـيل الـشوكاين، يف تفـسريه لقولـه . ٣٦٢:  انظر املصدر السابق، ص)١(

جــ : راجـع تفـسريه، ".. أي ولرتبى وتغذى بمـرأى منـي": ﴾ عىل عيني﴿ولصنع: تعاىل
تربـى :  قال أبـو عمـران اجلـوين﴾  عىل عيني﴿ولتصنع ": ؛ و قال ابن كثري٥٢١: ، ص٣

 ﴾ ولتـصنع عـىل عينـي﴿تغذى عىل عيني، وقـال معمـر بـن املثنـى : بعني اهللا، وقال قتادة
 ١٩٩: ، ص٣ج: ، راجع تفسري ابن كثري"..بحيث أرى

 يـوم يكـشف ﴿ ":  يف تفسريه هلذه اآلية، قال ابن كثري٦٦٥-٦٦٣:  املصدر السابق، ص)٢(
 يعني يوم القيامة وما يكـون فيـه مـن األهـوال والـزالزل والـبالء واالمتحـان ساق﴾عن 

هو يوم :  قال﴾  يوم يكشف عن ساق﴿: وعن عكرمة عن ابن عباس...واألمور العظام 
يكـشف  ﴿يوم: وقال ابن أيب نجيح عن جماهد...رواه ابن جرير. القيامة يوم كرب وشدة

وقال . هي أول ساعة تكون يف يوم القيامة: شدة األمر، وقال ابن عباس:  قال﴾عن ساق
شدة األمر وجده، وقال عيل بـن أيب :  قال﴾  يكشف عن ساقيوم﴿ابن جرير عن جماهد 

 هـو األمـر الـشديد الفظيـع مـن ﴾ يكـشف عـن سـاق ﴿يـوم[طلحة عن ابن عباس قوله 
 ٥٢٥: ، ص٤جـ :  تفسري ابن كثريراجع، "..واهللا أعلم. ...اهلول يوم القيامة

 واصـطنعتك ﴿:  وقولـه": ٢٠٧: ، ص٣جـ: ، و قال ابن كثر٣٦٢:  املصدر السابق، ص)٣(
= 



 

 
 

 Ÿωuρ äíô‰s? yìtΒ «!$# $·γ≈s9Î) t�yz#u ¢ Iω {:  يف تفسريه وترمجته لقوله تعاىلو •
tµ≈s9 Î) �ω Î) uθèδ 4 ‘≅ä. >ó x« î7 Ï9$yδ �ωÎ) …çµ yγô_uρ 4 ã&s! â/õ3 çtø:$# Ïµø‹s9 Î)uρ 

tβθãè y_ö�è? ∩∇∇∪ {،] ذكر الشيخ احلاج رشيف أمحدي  ،]٨٨ :القصص
 ، اهللا سبحانه و تعاىلإال سيزولأن كل يشء سيهلك و... " : اهللاهرمح

 .)١("..دائمفإنه باق و
ففي تفسريه لقوله . َّ منهجه يف تفسري االستواء، فهو تارة أثبت وتارة أولأما •

 ™�χÎ) ãΝä3−/u‘ ª!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ’Îû Ïπ−GÅ ﴿ :تعاىل

5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθtGó™$# ’n?tã Ä ó̧�yêø9$# [، ]فهنا أثبت االستواء ]٥٤: ألعراف ،
 : قال يف بيان ذلك. )٢(.. حتريف أو تبديل أو تغيريأيدون 

“Qendrimin e Zotit mbi Arshin duhet besuar 
bindshem e pa kurfare komentimi.”  

 إن استواء اهللا عىل العرش مسألة جيب اإليامن والتصديق هبا " : أي
 . )٣( "..دون أدنى شك، ودون أي تفسري ملعنى وكيفية االستواء

                                                

 ": و قال البغـوي. " أي اصطفيتك واجتبيتك رسوال لنفيس أي كام أريد وأشاء﴾ لنفيس =
نـي  أي اخرتتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي يع﴾ لنفيسواصطنعتك ﴿:  عز وجلقوله

 ٢٧٤: ، ص١ جـ "..لتنرصف عىل إراديت وحمبتي

 ٤٥٢:  السابق، صاملصدر )١(

 ١٩٢:  راجع تفسري الشيخ رشيف أمحدي، ص)٢(

 ١٩٣:  املصدر السابق، ص)٣(



 

 
 

ً ترى أن الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف هذه اآلية كان واضحا للغاية يف فأنت
َّفهومل يؤول ومل حيرف، بل أمر. موقفه من مسألة االستواء َ  .)١(ها كام جاءت َ

َسورة يونس﴿ إن ربكم اهللاَُّ الذي خلَق  تفسريه آلية االستواء يف ويف  َّ ََّ ِ ُ َُ َّ ِ
َّالساموات واألرض يف ستة أيام ثم  ْ َ َُّ ٍ َّ َ ََ ِ ِ َِّ ِ َ َ ٰاستوىْ َ َ َ عىل العرش يدبر األمر ما ْ َ ْ ُ َْ ْ ِّ ُ ََ ِ ْ َ َ

ُمن شفيع إال من بعد إذنه ذلكم اهللاَُّ  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ْ ِ ِْ َ َّ ٍ َربكم فاعبدوه أفال تذكرون ﴾، َ َ َ َ َُ ْ ََّ َ َُ ُ ُ ُّْ ُ
 :  فيهاقال ]٣: يونس[

“Ai nuk pati as nuk ka nevoje per vend, por pasi 
krijoi gjithsine qendroi mbi Arshin. Para krijimit te 
gjithsise nuk pati nevoje per vend, nuk pati nevoje as 
pas krijimit; po perse atehere tha: qendron mbi Arsh? 
Kjo eshte pune e Tij, e askujt tjeter !” 

 إن اهللا عز وجل مل يكن بحاجة إىل مكان، ال قبل خلق الكون وال " :أي
بعد خلقه، ولكنه تعاىل بعد أن خلق الكون أخرب أنه استوى عىل 

َما الرس واحلكمة فيها ومل. رشالع  و كان ذلك ؟ هذه القضية ختصه هُّ
 .)٢( "..نه وتعاىل وليس ألحد أن يعرتض عىل ذلكسبحا

 الغموضأمثلة عىل مواضع التأويل و :ًثانيا
ِوأما يف تفسريه لالستواء يف سورة الرعد، ﴿ اهللاَُّ الذي رفع الساموات  • َِ ََ َّ ََ َّ

َّبغري عمد تروهنا ثم  َ َ َ ُْ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ٰاستوىِ َ َ ُ عىل العرش وسخر الشمس والقمر كْ َّ ََ َ ْ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََّ ِ ٌّل َ
                                                

.  التأويل يف القـرآن الكـريم بـني الغـالة واملعتـدلنيقضية.. سامل، إبراهيم بن حسن:   انظر٩١ 
 .١٩٩٣، ١دار قتيبة، ط: بريوت

 ٢٤٦-٢٤٥: ملصدر السابق، ص ا)٢(



 

 
 

ْجيري ألجل مسمى يدبر األمر يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم  َ َ ْ ُ  َ ُُّ ُِّ َ َ ِّ ُ ِّ ُ َِ َ َّ َ ُ َِ ِ َ َِ ِْ ْ َ ٍ ِ ْ َ
َتوقنُون ﴾، ِ  Ai" :، فإنه رمحه اهللا ترجم االستواء بـ]٢: الرعد[ُ

mbizoteroi Arshin .."كام . أنه تعاىل استوىل عىل العرش : بمعنى
واء يف تفسريه هلذه اآلية، و مل يتعرض هلا أنه رمحه اهللا أسقط تفسري االست

 .)١(..ًأبدا
ً اهللا أسقط ترمجة و تفسري معنى االستواء كليا يف تفسريه رمحه أنه كام •

ُالرمحن{ :لقوله تعاىل َ ْ َ عىل العرش استوىَّ ََ ْ ِْ ْ َ  فقال يف ترمجته ،]٥: طه [،}َ
 : لآلية ما نصه

“( E Ai eshte) Meshiruesi qe krijoi token dhe qiejt e 
larte…” 

، هذا نص ".. العىلالساموات الذي خلق األرض و الرمحنهو "أي
و ..كالمه يف الرتمجة، فأنت ترى أن ذكر االستواء مل يرد عىل لسانه قط

 "..أما يف تفسريه هلذه اآلية فقد ذكر ما نصه
“…qe krijoi gjithcka dhe prej fronit te vet udheheq 

me gjithcka..” ،العرش الذي خلق كل يشء ومن أن اهللا : أي 
 .)٢( ".. اهللا عز وجل األموريريد
 ترى ما يف هذا الكالم من الغموض و عدم الوضوح فيام خيص مسألة فأنت

 .استواء اهللا تعاىل عىل العرش و موقف املفرس منها، و اهللا أعلم

                                                
 ٢٩٠ - ٢٨٩:  املصدر السابق، ص)١(

 ٣٦١، و ٣٥٩:  انظر تفسري الشيخ رشيف أمحدي، ص)٢(



 

 
 

َوأيضا يف ترمجته لكلمة االستواء يف سورة الفرقان،﴿ الذي خلَق  • ََّ ِ ً
هام يف ستة أيام ثم  َّالساموات واألرض وما بينَ َ َ ْ َ َُّ ٍ َّ ُ ْ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِ َ َ ٰاستوىْ َ َ ُ عىل العرش الرمحن ْ ََٰ ْ ََّ ِْ ْ َ

ًفاسأل به خبريا ﴾،  ِ ِ ََ ِ ْ ، وجدناه رمحه اهللا أنه قد أول ]٥٩: الفرقان[ َْ
 : االستواء بـ

 “…e pastaj mbizoteroi Arshin “ أي أنه تعاىل استوىل عىل 
 .)١(..ًمل يتعرض الشيخ رشيف أمحدي لتفسري اآلية مطلقاو. عرشال

 ً اهللا أيضا أنه قد أول معنى االستواء يف سورة السجدة،رمحهنجده و •
َّ﴿اهللاَُّ الذي خلَق الساموات واألرض وما بينَهام يف ستة أيام ثم  َ َ ْ َ َُّ َ ٍَّ َّ ُ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ْ ٰاستوىَ َ َ ْ 

ُعىل العرش ما لكم من د َِّ َ ُْ َ ِْ َ َونه من ويل وال شفيع أفال تتذكرون ﴾َ َ َ َُ ٍَّّ ٍ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ]
 e pastaj…“ :ً بمثل الذي قلنا سابقا بمعنى االستيالء،]٤: السجدة

mbizoteroi arshin”،نفس هذا املعنى يف تفسريه، فذكر أنه أعاد و 
 qe mbizoteroi ": تعاىل استوىل عىل الكون، قال يف بيان ذلك

gjithsine " )٢(. 
ً نجده رمحه اهللا أيضا قد أول معنى االستواء يف ترمجته يف سورة و •

َّاحلديد﴿ هو الذي خلَق الساموات واألرض يف ستة أيام ثم  ْ َ َُّ َ ٍَّ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ْ َ ٰاستوىُ َ َ َ عىل ْ َ
َالعرش يعلم ما يلج يف األرض وما ْخيرج منْها وما ينزل من السامء و َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َِ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ِْ ُِ َ ِْ َ ِ َ ْ ِ ِ َما ِ

ٌيعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واهللاَُّ بام تعملون بصري ﴾ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ُ َ َ ْ َ ْ َ َُ ُِ ُ َ ُ ُ : احلديد[ ِ

                                                
 ٤١٨- ٤١٧:  املصدر السابق، ص)١(

 ٤٧٦- ٤٧٥:  املصدر السابق، ص)٢(



 

 
 

 ،“ pastaj mbisundoi Arshin… ”..ً بمثل الذي ذكرنا سابقا،]٤
و أما يف . أي أنه بعد خلق السموات و األرض استوىل عىل العرش

 .)١(...اًتفسريه فلم يتعرض لتفسري االستواء أبد
ً املسألة العلمية العقدية الشائكة أشغلت بال كثري مـن العلـامء قـديام هذه

 وعنــد التحقيـق والتأصــيل هلـذه املــسألة العلميـة الغيبيــة، نجــد أن ًحـديثا،و
القلب يطمئن ويميل ويرجح رأي مذهب السلف الـصالح يف عـدم تأويـل 

 الــسلف تلــك اآليــات وتفــسريها بتفــسريات بعيــدة كــل البعــد عــن مــنهج
 م كام جاءت لـسالمة مـذهبهإمرارهاالصالح، و أن الصحيح والواجب هو 

 .)٢( أعلماهللا وألة،وقوة أدلتهم يف هذه املس
 

                                                
 ٦٢٥:  املصدر السابق، ص)١(

يف املزيد، ها ملن يريد  ولقد ناقشت هذه املسألة يف رسالتي للدكتوراه بإسهاب فلريجع إلي)٢(
 املهمـــة و مـــسألة األســـامء لعقديـــة حـــول هـــذه املـــسائل اللمزيـــد، و٢٩٣- ٢٦٨: ص
 امليـرس الـرشح: أبو حنيفة، النعامن بن الثابت بن زطـي اخلـزاز الكـويف: انظر.. الصفاتو

 أيب مطيــع روايــة:  القــسم الثــاين- حنيفــة يب املنــسوبني ألاألكــربعــىل الفقهــني األبــسط و
مكتبـة الفرقـان، : عجـامن(حممد بن عبد الرمحن اخلميس، /د: تح عن أيب حنيفة، البلخي

 ١٥٩، ص )م١٩٩٩، ١ط
: ً، نقـال عـن١٧٩ص ،  حياتـه و آراؤه العقديـة– منـصور املاتريـدي أبـو:  الغايل، بلقاسم)٢(

ــشيخ زادة ــدنظــم: ال ــد ومجــع الفوائ ــدة،  الفرائ ــو . ٢٣-٢٢ ص ١٤: فري ــدي، أب ؛ املاتري
 ٢-١، ص٤ج،  الفتاوىجمموع: ؛ ابن تيمية٧٤ص ، حيدالتو: منصور



 

 
 

 نامذج من تفسريه رمحه اهللا، :املبحث الثالث
 فيها البعد املقاصدي واالجتامعي


  : يف بيان موقفه من احلكمة يف استبدال جلود أهل جهنمقال •

β¨ { : يف تفسريه لقوله تعاىلقال رمحه اهللا   Î) tÏ%©!$# (#ρã�xÿ x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ 

t∃ôθ y™ öΝÍκ�Î= óÁçΡ # Y‘$ tΡ $ yϑ̄= ä. ôM pg¾ÖmΩ Νèδ ßŠθè=ã_ öΝßγ≈uΖø9 £‰t/ # ·Šθè=ã_ $ yδu� ö� xî 

(#θè%ρä‹ u‹Ï9 z># x‹yèø9 $# 3 �χÎ) ©!$# tβ%x. # ¹“ƒÍ•tã $ VϑŠÅ3 ym ∩∈∉∪  {،] النساء :
  :، قال ما نصه]٥٦

 اجللــد دالو إبـ. ود أهـل جهــنم سـتبدل كلــام احرتقـت ونــضجت جلـ" 
وجتديده جيعلنا نفهـم أن ذلـك يكـون يف مقـدور اهللا عـز وجـل فقـط، و هـو 

ولـيس يف . الذي يملك أن يعذب اجلاين عىل كل جرم ارتكبه بتبـديل جلـده
إهنـم يعـذبون اجلـاين الـذي ارتكـب مائـة جريمـة . مقدور الناس فعل ذلـك

و الـرس يف إحـراق اجللـد و الرتكيـز . حد مرة واحدة فقطبتعذيب أو قتل وا
ـــة  ًعليـــه هـــو أن اجللـــد مـــن أشـــد املواضـــع إحـــساسا بـــاألمل مقارنـــة ببقي

 .)١("..األعضاء
 :  يف بيان موقفه من احلكمة يف مرشوعية اجلهادقال •
،  ) ســبيل اهللايف( كلــام ذكــر القتــال أو اجلهــاد يف القــرآن، ذكــر معــه .."

 أرض العـدو، وال الغنيمـة مـن حتالل من اجلهاد ليس الإلشعار بأن اهلدف
                                                

  ١٢٠:  انظر التفسري املخترص للشيخ رشيف أمحدي، ص)١(



 

 
 

احلرب أو غري ذلك، و إنام اهلدف منه احلرية التامة لقبول االعتقاد الصحيح 
وتنفيذ حدود اهللا، والناس أحـرار، واجلهـاد يف سـبيل اهللا لـيس خـسارة ألن 
ًاملقتول يف ساحة القتال يكون شهيدا، وأن الذي مل يكن له نصيب الشهـادة، 
فلـــه نـــصـيب اجلهــــاد لنـــرش العــــدل، و بنـــاء عليـــه، فـــإن أجـــره ســـيكون 

 .)١("..ًعظيام
 :  يف بيان موقفه من تنفيذ احلدودقال •
 يظن كثري من الناس أن قطـع يـد الـسارق، هـو عقوبـة يف غايـة الـشدة "

إن أمثال تلك اآلراء والفلسفات املخطئـة . والقسوة يف هذا العرص املتحرض
ــــس ــــضالة، جعلــــت الف ــــاد إلدارياد اوال ــــصادي يف نمــــو وازدي  – االقت

 تقوم بتعذيب اجلاين أو مرتكب اجلريمة -واحلكومات التي ال تنفذ احلدود 
بالسجن مما جعلت الـسجون مليئـة بالـسارقني والغاصـبني وقطـاع الطـرق 

 .)٢( "..إن قطع يد واحدة تعالج و تشفي مدينة بأكملها. املفسدين الظاملني
 : ن الزواج ونكاح املتعة يف بيان موقفه مقال •
و كذلك حيرم الزواج املؤقت ملصلحة مادية، ألنه لـيس مـن مقاصـد .."

ٍالزواج إشباع الـشهوات فقـط، وإنـام الـزواج لـه مقـصد إنـساين سـام، هـذا 
ــــال  ــــة األجي ــــساين جيــــب أن يكــــون منبعــــا ودافعــــا لرتبي ــــب اإلن ًاجلان ً

ية الـصاحلة والعفـة و والزواج له مقاصد، منها إنجاب الذر...)٣("..القادمة
                                                

 ١٢٣: ً، و انظر أيضا، ص٦٠:  املصدر السابق، ص)١(

 ١٤٨:  املصدر السابق، ص)٢(

 ١١٥:  راجع تفسري الشيخ رش يف أمحدي، ص)٣(



 

 
 

احلب املتبادل بني الطرفني، وليس فقط إشـباع الغرائـز، كـام أن نكـاح املتعـة 
 .)١(..ألجل معلوم حرام

 :  يف بيان موقفه من الرباقال •
 األغنيـاء واجـب ألن ية، اإلسـالمالـرشيعة مـع الربـا يف التعامـل حيرم... "

صادية ولـيس أن يثقلـوا مساعدة الفقراء واملحتاجني يف حتسني أوضاعهم االقتـ
وحيرم استغالل املـال ... "،)٢( "..عليهم األعباء واملشقات بمطالبة املزيد منهم

 .)٣( "..أو احلصول عليه بال كد وتعب، مثل الرسقة، والغش، والربا والغصب
 :  من منظور الشيخ املفرساملعايص •
النتـائج ال ينظر إىل املعصية مـن حيـث صـغرها وكربهـا، وإنـام العـربة ب..."

وأن اهللا ال حيــب العــصاة املــستكربين، لكــوهنم ال ... "، " )٤(..املولــدة عنهــا
حيرتمــون أي مبــدأ إنــساين أو ربــاين، مثــل عبــادة اهللا، واإلحــسان إىل الوالــدين 
 واألقارب واأليتام، كـام أنـه تعـاىل ال يقبـل األعـامل التـي كـان صـاحبها يرائـي

ًالك والزوال، إما عاجال أو آجـال، وكـل والظاملون مآهلم اهل..."،)٥( "..فيها ً
 .)٦("..ريهمظامل سيهلك وسيزال من الوجود، مثل ظاملو مكة و غ

                                                
 ١١٥:  املصدر السابق، ص)١(

 ٩٨، ٧٨: خ رشيف أمحدي، ص راجع تفسري الشي)٢(

 ١١٦:  املصدر السابق، ص)٣(

 ١١٦:  راجع تفسري الشيخ رشيف أمحدي، ص)٤(

 ١١٧:  املصدر السابق، ص)٥(

 ١٦٧:  املصدر السابق، ص)٦(



 

 
 

 :  موقفه من التفسري العلميبيان •
 يف مقاالتهموقفه من التفسري العلمي ظهر يل من خالل قراءيت لبحوثه و

تصدر املصادر األخرى، يف املجالت اإلسالمية باللغة األلبانية التي كانت 
أنه .. ".. املسألةهخالصة كالمه يف هذ. )١(يف املشيخة اإلسالمية يف كوسوفا 

 فيها، ألن العلم كل يوم يف شأن، كام أنه ال جيوز أن التأينجيب الرتيث و
 باآليات علميةّنحمل القرآن أو أن نكلف العلامء بتصديق االكتشافات ال

 تتشافات هي حقائق وليس أن تلك االكمنً أوال التأكدفعلينا . القرآنية
 أن القرآن الكريم ليس كتاب جغرافيا أو كيمياء أو ًثانيافرضيات، و

                                                
 ذكر أهل العلم بعض الضوابط والرشوط التي ينبغي مراعاهتا عند القيام هبذا النـوع وقد

 األول مـن صودن ال تطغـى تلـك املباحـث عـىل املقـ أ-١: من التفسري، نذكر منها ما يـيل
ــشافات أنــه ال حــرج عــىل-٢ اهلدايــة واإلعجــاز، هــوالقــرآن و  املفــرس أن يــستدل باالكت

 ومـا يتوافـق مـع روح قـرآين العلمية ما يغني و يثـري املعنـى الـوارد يف الـنص الاحلقائقو
 عـىل سـبيل فاتاالكتـشا وأن يـؤتى بـذكر تلـك -٣ الرشيعة اإلسـالمية، مقاصدالنص و

 أن ال نـصاب باهلزيمـة -٤. مزيد من الضوء عىل عظمة اآليـة الكريمـةإلقاءاالستئناس و
النفسية حتى نثبت أمام الناس أنه كلام ظهر يشء جديد نقول إن ذلك من إعجـاز القـرآن 

و قـد . أن القـرآن نـزل ليحقـق لنـا الـسعادة يف الـدنيا واآلخـرة-٥حتى يؤمنـوا بـالقرآن، 
 فلريجـع التوسـعفمـن أراد املزيـد ولـدكتوراه، املسألة بإسهاب يف رسـالتي لناقشت هذه 
:  انظـروللمزيـد، ) عرض املنهج العلمـي يف امليـزان مبحث( ، ٢٣٦ – ٢٢١: إليها يف ص

: القـاهرة،  يف التفسري العلمي يف القرآن الكريماجتهادات. ١٩٨٨.  اخلري، حممد عادلأبو
التفسري العلمـي . ١٩٩١. ؛ أبو حجر، أمحد عمر)، ١طمركز الدلتا للطباعة، اسبورتنج، 

 ).١دار قتيبة للطباعة و النرش، ط: بريوت( . للقرآن يف امليزان



 

 
 

إنام هو كتاب هداية وعقيدة، وإنام فيه إشارات ومفاتيح إىل تلك ...الطب
 .)١( "..العلوم العرصية

  من السحرموقفه •
  السحر ليس له أي جـدوى، و جيـب عـدم اإليـامن":  ما نص كالمهقال
مـا هـو إال رضب . ً إال بإذن اهللا تعاىل، كام أنه لـيس لـه حقيقـة، مطلقـابتأثريه

 .)٢( "..من اخلداع
   من النسخموقفه •

 القـرآن يف مجهور العلامء عـىل أن النـسخ وقـع يف.." :قال ما نص كالمه
                                                

تــصدرها اللجنــة التنفيذيــة ، Edukata Islame:  اإلســالميةالرتبيــة:  راجـع املجلــة)١(
، سنة ٨-٣: ، ص٤٧-٤٦: العددكوسوفا، –باللغة األلبانية مجاعة من العلامء يف بريشتنا 

 القـرآن الكـريم تفـسريو للشيخ املفرس رشيـف أمحـدي عمـوده اخلـاص ل. ١٩٨٦: الطبع
 :  يف املجلة املذكورة يف هذه األعدادتعىل شكل احللقا

مــــصادر اإليــــامن : ( ، بعنــــوان٣٢-٣٠، ٨ -٣: ، ص١٩٨٢: ، ســــنة الطبــــع٣٤ -٣٣
 ) اإلنسانيةالعالقاتواإلسالم و

  البقرةسورة من ٧٠-٢٦: ، اآليات٧٨-٧٣: ، ص١٩٨٣: ، سنة الطبع٣٨ -٣٧
 كـان لكـم يف رسـول لقـد﴿: ، قوله تعاىل٤٤ -٣٧، ٨-٣: ص، ١٩٨٤: ، سنة الطبع٣٩

 ﴾ اهللا أسوة حسنة
و ،  سورة البقرةمن ٢٨٦ -٢٠١: ، اآليات٦٨-٦٠: ، ص١٩٨٥: سنة الطبع: ٤٢-٤١
 . الزلزلة سورة ١١-٣: ص
 ســـورة آل مـــن ٢٠٠- ١٥٦: ، اآليـــات٢٢-١٣: ، ص١٩٨٧: ، ســـنة الطبـــع٤٩-٤٨

  عمران

 ٤٦:  املصدر السابق، ص)٢(



 

 
 

 العلامء من يرى أن النسخ مل يقـع يف القـرآن، و إنـام مناألحكام و اآليات، و
 .)١( "..السابقةوقع النسخ يف الرشائع 

  من البدعةموقفه •
 كل بدعة يف الدين أو العبادة و التي ليس هلا أصل " :قال ما نص كالمه

 فهي مقبولـة رشعيف الرشع، فهي ملعونة و مذمومة، و إن كان هلا أصل يف ال
 .)٢( "..و حممودة

  من تكفري املسلمنيموقفه •
ني أين ما كانوا، و ما هناك قبلة واحدة جلميع املسلم .." :قال ما نص كالمه

ًداموا مستقبلني إىل قبلة واحدة، فإنه حيرم حتريام قطعيا تكفري أحد املستقبلني إىل  ً
 .)٣( "..القبلة
  من التقليد األعمىموقفه •

 مــع العلــم بــأن تلــك جــدادتقليــد اآلبــاء و األ.." : مــا نــص كالمــهقــال
 عـاملذلك من أ ضارة، فذلك خطأ فادح و إثم كبري، ألن التقاليدالعادات و
 النافعــــة فمطلــــوب حفاظهــــا التقاليــــدو أمــــا العــــادات و...املــــرشكني
 .)٤(..واحرتامها

                                                
، و أفضل ما رأيته من الباحثني املعارصين من فـصل القـول يف ٤٧:  املصدر السابق، ص)١(

 هـل - اخلـاتمالنبـي: مجال احلسيني أبو فرحة، يف كتابه: هذه املسألة، هو األستاذ الدكتور
 ١٠٠ - ٩١: ، ص٢٠٣، ١قاهرة، ط ؟، مركز احلضارة العربية، الوجد؟ و من يكون

 ٤٧:  املصدر السابق، ص)٢(

 ٥٣:  املصدر السابق، ص)٣(

 ٥٦:  املصدر السابق، ص)٤(



 

 
 

  األنبياء من اتباع موقفه •
 حقيقـة املحبـة هللا تعـاىل ال تنـال إال بطاعـة واتبـاع " : ما نص كالمـهقال

 . )١( ".. ألن اهللا اختارهم واصطفاهمرسله، ونبيائهأ
 : رأة يف بيان موقفه من تعلم املقال •

فقد أشار الشيخ املفرس رمحه اهللا يف مقال له خاص يف مصدر آخر 
بأن اإلسالم ال يمنع من تعلم املرأة  ..."،) وتعلم املرأةاإلسالم( :بعنوان

وتثقيفها، بالعكس فإن يف تعلمها إحياء لسنة الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
ُ ومتحى األمية وسنة أصحابه الكرام، ألن بالتثقف والتعلم حيارب اجلهل

اإلسالم طلب من املسلمني أن حيتلوا مجيع . ّلكوهنام ألد أعداء اإلسالم
 ذلك الرجال و ميادين العلوم، الدينية والكونية دون استثناء، واعترب يف

ًالنساء عىل حد سواء، وألجل ذلك علم اهللا نبيه حممدا أن يسأل مزيدا من  ً
ْوقل [ :العلم، فقال تعاىل ُ ْ رب زدَ ِِّ ًين علامَ ْ ِ  وأنه ال فصل بني ،]١١٤: طـه[]ِ

.  املظلمة يف أورباالنحطاطيف عصور ا الدين والدنيا، كام فعل النصارى
 باألمة إىل ويدفع ًأخرويا كان أو ًدنيويا خيدم الدين أو الدنيا، علمفكل 

 فهو مطلوب من منظور ؛احلرية والتقدم وإىل اخلروج من قبضة املستعمر
ال جنسية له وال عنرصية، كام أنه ليس لفئة أو طائفة معينة القرآن، والعلم 

من الناس دون اآلخرين، فهو ملك للجميع، للرجال و النساء عىل حد 
 .)٢( ".سواء

                                                
 ٨٦:  املصدر السابق، ص)١(

 Komente dhe Mendime Islame:  للمزيـد راجـع كتـاب الـشيخ املفـرس)٢(
= 



 

 
 

 :  موقفه من خطورة اليهودبيان •
أدرك الشيخ املفرس خطورة اليهود عىل مدى التاريخ البرشي، أي منذ 

 و هـذا يظهـر بوضـوح و جـالء يف عهد موسى عليه الـسالم إىل يومنـا هـذا،
فقـــد عـــرف هـــؤالء القـــوم باخلبـــث واخليانـــة والغـــدر والقتـــل . تفـــسريه
كل هذه الصفات املذمومة لليهود استطاع الـشيخ رشيـف أمحـدي ..واحليل

 )١(..أن يضعها بني يدي القارئ األلباين
 

                                                

 ٣٥٤-٣٥١، )آراء و اجتهادات إسالمية( =

 ١٥١، ١٤٢، ١٤٩ ،٨٤: ً راجع تفسريه مثال يف ص)١(



 

 
 

 بعض امللحوظات املنهجية عىل تفسريه،  :املبحث الرابع
  واخلامتةاالقرتاحات، الشكر

 

 بعـض املآخـذ ًيـضاإن املوضوعية واألمانة العلمية تقتـضيان أن نبـني أ
ــاء دراســتنا وقراءتنــا هلــذا  ــي اســتطعنا أن نقــف عليهــا أثن وامللحوظــات الت

 :  التوفيقباهللالتفسري املخترص القيم، فأقول و
 : امللحوظات املنهجية ً: أوال
 بـني املعاين املرتمجة لآليات و بنيق التطابال القارئ ال يمكنه الرتكيز وإن -١

هنـاك فــصل . التفـسري اإلمجـايل أو املختـرص لآليـات يف أسـفل الـصفحة
ــا يف  ــسريية هل ــاين التف ــني املع ــة و ب ــات املرتمج ــاين اآلي ــني مع ــاع ب وانقط

فتجد يف أعىل الصفحة اآليات املرتمجة، بينام ال جتد يف أسفل . الصفحات
بعد مـيض صـفحة ونـصف . آلياتالصفحة ذاهتا معاين أو تفسري لتلك ا

وهذا العمل يبدو يل أنه خلل .  جتد التفسري لتلك اآليات السابقةحةصف
 . واهللا أعلم، و ال يالم املفرس عىل ذلكمطبعي، وفني

راجـع . ً سقط ملعاين بعض اآليـات وقلـب ملعناهـا يف الرتمجـة متامـاهناك -٢
ِال متخــذات  و[ تعــاىل لقولــه املثــال تفــسري اآليــة وترمجتهــا بيلعــىل ســ ِ ّ ُ
ٍأخــدان  ْ  أســقط معنــى اآليــة و أثبــت نــه حيــث جتــده أ،]٢٥: النــساء[،]َ

زانيـات " :دنِ قـال يف معنـى اخلـحيث معنى خالف ذلك املعنى، كاهنام
 !!  ؟؟)١( " العلنيف الرس و

                                                
 ١١٤:  انظر تفسريه، ص)١(



 

 
 

 الـذي هـو –اخلـدن  : أثبـت يف ترمجتـه معنـىائـدة، جتده يف سـورة املبينام -٣
[ ،] ال متخــذي أخــدان و [ :عــالالــصاحب أو الــصاحبة، يف قولــه ت

 .)١(]٥: املائدة
 رمحه اهللا كان يشعر القـارئ يف تفـسريه بأنـه قـد رجـع إىل مـصادر الشيخ -٤

ولكن عند التحقيـق تبـني لنـا أن . متهأخرى غري تلك التي ذكرها يف مقد
تلك املصادر األخرى والتي مل يذكرها يف مقدمته، كانت يف حقيقة األمر 

ء املفرسين الذين نقل منهم، بيـنام يف حقيقـة األمـر مصادر ومراجع هلؤال
ًهو مل يرجع إليها ومل ينقل منها، فكان من األوىل يف حقـه رمحـه اهللا متـشيا  ّ
مع األمانة واملنهجية العلمية أن يكتفي بذكر تلك املصادر التي نقل منها 

 . ًمبارشة ورجع إليها هو شخصيا، واهللا أعلم
ذكرها يف مقدمته ويظن القارئ بأنه قـد رجـع  هذه املصادر التي مل يومن -٥

 الزخمـرشي، تفسري : وهو يف حقيقة األمر مل يرجع إليها، نذكر منها،إليها
وتفسري القرطبي، وتفسري أيب السعود، وتفـسري البحـر املحـيط، وتفـسري 

 النبوية الصحيحة، وكتب واألحاديث ،)٢(..الطربي، وتفسري سيد قطب
 وكتــب علــوم القــرآن والناســخ ،)٣(..  أمحــدالــسنة الــستة ومــسند اإلمــام

واملنــسوخ، وكتــب قــصص األنبيــاء والتــاريخ، وكتــب الــسرية النبويــة، 
                                                

 ١٤٠:  انظر تفسريه، ص)١(

ـــصفحات)٢( ـــسريه يف هـــذه ال ، ٤١٩، ٤٠٨، ٣٨٥، ٢٥٧، ٢٢٢، ١٧٢، ١٥٣:  راجـــع تف
٥٨٤، ٥٧٠، ٥٥٨  

 ٤٤٠:  راجع تفسريه، ص)٣(



 

 
 

 والكتــب العلميــة العــرصية املختلفــة، وآثــار ،)١(..وكتــب أصــول الفقــه
ــل ،)٢(..الــصحابة وكالمهــم ريض اهللا عــنهم ــار مث ــار واألئمــة الكب  وآث

 .لم واهللا أع،وغريهم .)٣(..اإلمام الشافعي
 

 اخلامتة والتوصيات وعرفان باجلميل :ًثانيا
 هللا الذي بنعمته تتم الـصاحلات والـصالة والـسالم عـىل أرشف احلمد  

ــه  ــني وأزواج ــه وأصــحابه الطيب ــد وعــىل آل ــا حمم ــيدنا ونبين ــات س املخلوق
ًالطاهرات، وسلم تسليام كثريا ً.     

 وبيــان  هللا الــذي وفقنــا لدراســة هــذا التفــسري املختــرص وعــرضاحلمــد
ــنهج صــاحبه رمحــه اهللا ــشوق . م ــسري باألســلوب امل ــاز هــذا التف ــد امت و لق

ً رمحـه اهللا واضـحا يف بهوكـان صـاح. واجلذاب والعبارات السلسة والسهلة
 عـرض دروسـه املـستفادة وبيـان معـاين اآليـات وإبـراز مقاصـد يفتفسريه و

 فـرتة مـن القرآن، وقد ساعده عىل ذلك خربته يف التـدريس باللغـة األلبانيـة
ً بليغـا كـان لقـد. الزمن غري قصرية ومتكنه من ناصية اللغة األلبانية والعربية

ًفصيحا غري متكلف، كل من يقرأ تفـسريه ينـدفع إليـه وال يـستطيع املفارقـة 
 . حلالوة أسلوبه وطالوة تعبريه

ــان ــع اآلرك ــه م ــة يف األخــالق واألدب يف تعامل ــاىل قم  اء رمحــه اهللا تع
                                                

 ١١٥:  راجع تفسريه، ص)١(

 ٢١٢، ١٨٤:  راجع تفسريه، ص)٢(

 ٥٥٩:  راجع تفسريه، ص)٣(



 

 
 

ً واهلــوى، متبعــا للحــق والــدليل التعــصب عــن التطــرف وًاملخالفــة، بعيــدا
 . )١(..الصحيح
 عـىل فكـر عرفـتً أفدت كثريا من خالل معايشتي هلذا التفسري، وتولقد

ً كـان ملتزمـا بمـذهب أهـل الـسنة و اجلامعـة  حيثب، قرعنالشيخ املفرس 
ًعموما ومل يشذ عنهم إال يف بعض املسائل العقديـة مثـل موقفـه مـن الـسحر 

و ال .  يف بعض املواضـع األخـرى" استواء اهللا عىل العرش "ألة تأويل ومس
.  هللا عـز وجـللـقشك أن هذا التقصري مـن صـفات البـرش وأن الكـامل املط

ــشيخ املفــرس رمحــه اهللا مقــاالت تفــسريية أخــرى يف بعــض املجــالت  ولل
املتسلسلة باللغة األلبانية والتي كانت تصدر من قبل املشيخة اإلسـالمية يف 

     .)٢(..دولة كوسوفا املسلمة
 فسيح جنته وأن جيزيـه نه اهللا عز وجل أن يتغمده برمحته وأن يسكنسأل

. عام قدم لإلسالم و املسلمني خري اجلزاء إنـه تعـاىل ويل ذلـك والقـادر عليـه
وال يسعني يف هذا املجال بعد شكر اهللا عز وجل و توفيقه إيـاي إلمتـام هـذا 

                                                
 .فسريه من أوله إىل آخره، فستقف عىل هذه احلقيقة تراجع )١(

ــوان)٢( ــسنوية بعن ــة ال ــات املــشيخة ، Takvim-Kalendar:  انظــر املجل ــن مطبوع م
، ١١١- ١٠٣: ، ص٤٧-٣٦: ، ص١٩٨٤سنة الطبـع كوسوفا، –اإلسالمية يف بريشتنا 

ً، و انظر أيضا املجلـة ا٦٧-٥٥: ، ص١٩٨٦ًو انظر أيضا املجلة املذكورة، سنة  ملـذكورة، َ
و للمزيد من آراء و اجتهادات الشيخ املفرس رمحه اهللا راجع . ٦٠-٥٠: ، ص١٩٨٧سنة 

 H.Sherif Ahmeti-Komente dhe Mendime: كتابـه املرجـع بعنـوان
Islame) ٣٥١:  كوسوفا، ص٠، بريشتنا ١٩٩٥، ١، ط ) و آراء إسالميةاجتهادات - 

 ٩٠ - ٨٢: ، ص٣٤٤-٣٤٠: ، ص٣٥٤



 

 
 

 هــذه الــصورة لــو ال  البحــث أن يظهــر عــىلالبحــث، وأنــه مل يكــن هلــذا
 يلة اللغوية واملوضوعية القيمـة ألصـحاب الفـضامللحوظاتاالقرتاحات و

 بالذكر، األستاذ الـدكتور حكمـت بـشري أخصالعلامء واألساتذة الزمالء و
يسني، أسـتاذ التفـسري يف اجلامعـة اإلسـالمية بكليـة القـرآن الكـريم باملدينـة 

 العقيـدة حممـد بـاجعامن، أسـتاذ احلـديث ووراذ الـدكتًاملنورة سابقا، واألست
 بجامعة طيبة باملدينة املنورة، واألسـتاذ الـدكتور حممـد بيةاملساعد بكلية الرت

 األستاذ بكلية الرتبية بجامعة طيبة، ويةعبد القادر هنادي، أستاذ اللغة العرب
 بكليـة اعدالدكتور مجال احلسيني أبـو فرحـة، أسـتاذ العقائـد واألديـان املـس

 الدكتور أيمن سيد الصياد، األستاذ املساعد األستاذاملجتمع جامعة طيبة، و
 مقدرً طيبة، فأنا هلم مجيعا شاكر وعةللغة العربية وآداهبا بكلية املجتمع بجام

  .عىل كل ما بذلوه من جهد طيب ومشكور
  : عن توصيايت و اقرتاحايت يف هذا الصددوأما

 الــدول  العلميــة العليــا واملعنيــة هبــذا الــشأن يففــإنني أناشــد اجلهــات ً:أوال
ً فريقــا علميــا ألبانيــا متمكنًــا مــن العلــوم ختــصصالعربيــة واإلســالمية بــأن  ً ً

الدينية والرشعية واللغة العربيـة واأللبانيـة وعلـومهام، حتـى يراجعـوا هـذا 
 ويستدركوا عىل الشيخ املفرس رمحه اهللا يف تـصحيح بعـض املخترصالتفسري 
ً التي ذكرناها آنفا، ومن ثم يعيدوا طباعـة هـذا التفـسري مـن جديـد، املسائل

مراعني عقيدة أهل السنة واجلامعة يف مسألة األسامء والصفات وغريها مـن 
 .القضايا األخرى

أدعـو إخـواين العلـامء والبـاحثني مـن األلبـان رجـال الفكـر واملعرفـة،  :ًثانيا



 

 
 

عـة، راغبـني وجـه اهللا عـز أصحاب الفكر السليم، فرسان أهل الـسنة واجلام
وجـل ورضــوانه، قاصــدين نـرش رســالة القــرآن إىل النـاس أمجعــني، واعــني 

 يف األرايض والـسيايسومدركني لواقـع حـال األلبـان الـديني واالجتامعـي 
 مــرشوع علمــي خالــد، إىل كتابــة إىل أدعــوهم أراضــيها، خــارجاأللبانيــة و

و . ا من هذا الـذي بـني أيـديناًتفسري آخر باللغة األلبانية أكثر شمولية وعمق
ــة ال جت ــي ألن اجلامع ــل اجلامع ــاد والعم ــتم إال باالجته ــعهــذا ال ي ــىل تم  ع

  اهللا عىل سيدنا و نبينا حممد و عىل آله و سلم، صىلالضاللة، واهللا أعلم، و
 . آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيو

 
  الفقري إىل عفو موالهوكتبه

 )الكوسويف (  خريالدين خوجة الدكتور
 ٢٠١١ بروناي سلطنة

 



 

 
 

  و املراجعاملصادر
 

 : املصادر و املراجع األلبانية ً:أوال
• Ahmeti, Sherif; ١٩٩٥, Komente dhe Mendime Islame, 

Lidhja, Prishtine. 
• Ahmeti,Sherif,١٩٩٣,Kur-ani–Perkthim me 

Komentim, Medine, Arabia Saudite 
• Basha, Ali. ٢٠٠٠, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, , 

Tirane. 
• Frasheri, Sami. ١٩٩٩. Shqiperia C-ka qene, C'eshte, e 

C'do behete. Prishtine: Dija 
• Dela Roka, Roberto Moroco.١٩٩٤. Kombesia dhe 

feja ne Shqiperi ١٩٤٤-١٩٢٠, ( Transl.) Luan Omari , 
Tirane: Elena Gjika. 

• Qafzezi, Ilo Mitko; Kur-ani (Kendimi), Perkthyer prej 
I.M.Q.,Me dy piktura-shtypet nde kater fashikulla, 
kjo eshte e I-ra, Edicja e I-re, Shtypur nde Rumani-
١٩٢١. 

• Morina, ٢٠٠٠, Qemajl; Hoxhe Kadri Prishtina-
Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise Islame, 
Prishtine 

• Mehdiu, Feti; ١٩٩٦. Perkthimet e Kur-anit ne gjuhen 
shqipe, Logos-A, Shkup 



 

 
 

• Pirraku, Muhamed.١٩٨٩.Kultura Kombetare 
Shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit. Prishtine: 
Instituti Albanologjik i Prishtines. 

• P.Alpan Kaci, , ١٩٩٧,Nesim; Shqiptaret ne 
perandorine Osmane, Albin,Tirane 

• Rizaj, Skender; ١٩٨٢ Kosova gjate shekujve XV-
XVI-XVII, administarta, ekonomia, shoqeria dhe 
levizja popullore,Rilindja, Prishtine. 

•  Skendi, Eqber; ١٩٩٢, Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina, 
Rilindja, Prishtine.  

• Shpuza,Gazmend,Kuvendime per 
historinekombetare,٢٠٠٠,Dituria, Tirane. 

• Zekaj, Ramiz. ١٩٩٧. Zhvillimi i Kultures Shqiptare te 
Shqipatert gjate shek. XX. Tirane: Instituti Shqiptar i 
mendimit dhe qyteterimit ilamik. 

• Xhelili, Qazim;١٩٩٨,Vehbi Dibra - personalitet dhe 
veprimtar i shquar ilevizjes kombetare, Albin, Tirane.  

 
 : املجالت و الدوريات األلبانية :ًثانيا

 ، اإلسالميةالثقافة،  )Kultura Islame(  :املجلة اإلسالمية األلبانية -
ــا ــشؤون اإلســالمية يف ألباني ــس األعــىل لل ــصدرها املجل ــدد،ت ، ٤-٣ : الع

 ١٩٤١نوفمرب و ديسمرب، 
 ،ةاإلسـالمي الرتبية ،)Edukata Islame( : اإلسالمية األلبانيةاملجلة -



 

 
 

– مجاعـة مـن العلـامء يف بريـشتنا لبانيـةتصدرها اللجنـة التنفيذيـة باللغـة األ

 :  هذه األعدادكوسوفا،
-٤١، ١٩٨٤، ســنة ٣٩، ١٩٨٣، ســنة ٣٨ -٣٧ ،١٩٨٢، ســنة ٣٤ -٣٣
  .١٩٨٧، سنة ٤٩-٤٨، ١٩٨٦ :، سنة٤٧-٤٦، ١٩٨٥سنة  :٤٢

-Takvim( : اإلســــــالمية األلبانيــــــة الــــــسنوية بعنــــــواناملجلــــــة -
Kalendar(، مـن مطبوعـات املـشيخة اإلسـالمية يف ، اإلسالميالتقويم 

 :، عــدد ســنة١٩٨٤ :عــدد ســنة : أعــداد هــذه األعــوامكوســوفا،–بريــشتنا 
 . ١٩٨٧: ، عدد سنة١٩٨٦

، الــصوت الــسامي، )Zani i Nalte ( : اإلســالمية األلبانيـةاملجلـة -
، ١٩٢٤ :ايو شهر مـ٨ :تصدرها املشيخة اإلسالمية يف ألبانيا، هذه األعداد

 ١٩٢٩ : شهر مارس٣، ١٩٢٤ : شهر يونيو٩
 

 :  و املراجع اإلنكليزية والبوسنيةاملصادر
• Karcic, Fikret; Drustveno-pravni aspekt Islamskog 

reformizma - Pokret za reformu serijatskog prava i 
njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka, 
Sarajevo, ١٩٩٠. 

• Crecelius, Daniel Neil; The Ulema and the state in 
modern Egypt, Princeton, N.J, Princeton University 
Press, ١٩٦٧, Ph.D. thesis; 

•  J. J. G.Jansen. ١٩٨٠. The Qoran Interpretation in 
Modern Egypt. Leiden: E.J.Brill. 



 

 
 

• Maududi, Abul A-la; A short history of the Revivalist 
Movement in Islam, transl.by Al-Ash-ari,The Other 
Press,Petaling Jaya, K.Lumpur,Malaysia, ١٩٩٩ 

• ٧th International Conference on Translation -The 
Translation of Religious Texts, ٨-٦ December, ١٩٩٩, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 

 
 : و املراجع العربية املصادر

 تفـسري القــرآن .هــ١٣٥٦ . كثـري، احلـافظ عـامد الــدين أبـو الفـداءابـن -
 ).د، مطبعة التجارية، مصطفى حممد.د، ط.م(  ،العظيم

عبـد الـرمحن بـن  :ترتيـب هــ مجـع١٣٩٨ .الفتـاوي جممـوع تيمية، ابن -
طبع بـأمر صـاحب الـسمو .  احلنبيلنجديحممد بن قاسم العاصمي ال

اململكــة  (،لكــي ويل العهــد املعظــم فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعودامل
 )١العربية السعودية، ط

. التفــسري العلمــي للقــرآن يف امليــزان. ١٩٩١.  حجــر، أمحــد عمــرأبــو -
 ).١دار قتيبة للطباعة و النرش، ط :بريوت(

 امليـرس الـرشح : حنيفة، النعامن بن الثابت بن زطـي اخلـزاز الكـويفأبو -
 : القـسم الثـاين-بسط و األكـرب املنـسوبني أليب حنيفـة عىل الفقهني األ

حممد بن عبد الرمحن /د : حتقيق أيب مطيع البلخي عن أيب حنيفة،رواية
 )م١٩٩٩، ١مكتبة الفرقان، ط :عجامن(اخلميس، 

ــو - ــادات. ١٩٨٨.  اخلــري، حممــد عــادلأب  يف التفــسري العلمــي يف اجته
  ).،١عة، اسبورتنج، طمركز الدلتا للطبا :القاهرة (القرآن الكريم



 

 
 

اإلسـالم يف يوغـسالفيا مـن بلغـراد . ١٩٩٣.  موفاكواألرنؤوط،حممد -
 ). د.دار البشري، ط :عامن. ( إىل رسايفو

 املختـرص مـن أمـور لصحيحاجلامع املسند ا : صحيح اإلمام،البخاري -
 هيـثم نـزار &حممـد نـزار متـيم  : حتقيـق، و سننه و أيامـهeرسول اهللا 
 . لبنان–ألرقم بن أيب األرقم، بريوت دار ا متيم، رشكة

خالـد : تـح.  التنزيلمعامل. ١٩٨٧.  احلسني بن مسعود الفراء،البغوي -
 ).٢دار املعرفة، ط :بريوت( مروان سوار، -العك

 ).٩مكتبة وهبة، ط :القاهرة. (املفرسون والتفسري : حسنيالذهبي،حممد -
 العقليـة يف  املدرسـة اإلصـالحيةمـنهج..  فهد بن عبد الرمحنالرومي، -

 ).١ط :١٩٩٤الرياض، (،التفسري
 جتاهــات التفـسري يف القــرن ا. ١٩٨٦ : فهــد بـن عبــد الـرمحنالرومـي، -

إدارة البحوث العلمية و اإلفتاء و الدعوة و اإلرشـاد يف . (الرابع عرش
 ).١اململكة العربية السعودية، ط

دار (  : العرفـان يف علـوم القـرآن،مناهـل : حممد عبد العظـيمالزرقاين، -
 .بديع السيد اللحام. د :، حتقيق١م، ط.قتيبة، د

.(  الفكريـة يف التفـسرياالجتاهـات. ١٩٧٧.  الـشحات الـسيدزغلول، -
 ).٢اهليئة املرصية العامة للكتاب، ط

 التأويل يف القرآن الكـريم بـني قضية. ١٩٩٣.  إبراهيم بن حسنسامل، -
 ).١دار قتيبة، ط :بريوت.( الغالة واملعتدلني

ـــشاطبي، - ـــحاق ال ـــو إس ـــات. ١٩٩٩. أب ـــرشيعة املوافق  يف أصـــول ال



 

 
 

مقابلة عن الطبعة التي رشحها  الشيخ إبراهيم رمضان. تح. اإلسالمية
 ).٤دار املعرفة، ط :بريوت( الشيخ عبد اهللا دراز،

فــتح القــدير اجلــامع بــني فنــي الروايــة و  ( ، حممــد بــن عــيلالــشوكاين، -
  بريوت، لبنان،١٩٨٩، ٢ البشائر، طدار، )الدراية يف علم التفسري

 البيـان عـن تأويـل جـامع. ١٩٩٧.  أبو جعفر حممد بن جريـرالطربي، -
 هذبه و قربه و خدمه صالح عبـد الفتـاح اخلالـدي، خـرج ،آي القرآن

 ).١دار القلم، ط :دمشق( أحاديثه إبراهيم حممد العيل، 
ـــاح، - ـــد، الفت ـــد احلمي ـــان عب ـــشأة. ١٩٩٣ عرف ـــصوفية ن ـــسفة ال  الفل

 ).،١دار اجليل، ط :بريت.(تطورهاو
 –املرجعيــة العليــا يف اإلســالم للقــرآن و الــسنة  : يوســفالقرضــاوي، -

 ). د.مكتبة وهبة، ط :القاهرة( .ضوابط و حماذير يف الفهم والتفسري
 اإلســالم يف ضــوء رشح مفــصل شــمول. ١٩٩٥ : يوســفالقرضــاوي، -

 ،مكتبـة وهبـة،: القـاهرة ( .لألصول العرشين لإلمام الـشهيد حـسن البنـا
 ).٢ط

ــــدي، - ــــصوراملاتري ــــد : أيب من ــــق،التوحي ــــف : حتقي ــــتح اهللا خلي  ،ف
 ).د.د، ت.دار اجلامعات املرصية، ط :سكندريةإلا(

ــديع - ــر ب ــد الفك ــاملي حــول جتدي ــؤمتر ع ــوريس يف م ــان ســعيد الن  الزم
م، ترمجة أرخـان حممـد ١٩٩٢ عقد يف استانبول سنة الذيإلسالمي، ا

 Nesil Basim-Yayin ١٩٩٧ Yeni Bosna, Istanbul،١عيل، ط
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 





 

 عليوي بن عبداهللا الشمراني. د
 

 
 

 
  

 عليوي بن عبداهللا الشمراين .د
 كليـة الرتبيـة -عـضو هيئـة التـدريس بقـسم الدراسـات اإلسـالمية  •

 . جامعة تبوك–واآلداب 
 كليـة – اإلسـالمية الدراسـات قسم من املاجستري درجة عىل حصل •

 القـاري عـيل مـال مـنهج:(بأطروحتة ، سعود امللك جامعة – ةالرتبي
 . )الفرقان  وأرسار القرآن أنوار تفسريه يف

 كليـة – اإلسـالمية الدراسات قسم من الدكتوراه درجة عىل حصل •
ــة ــة – الرتبي ــك جامع ــة – ســعود املل ــد (:بأطروحت ــيح قواع  الرتج
 ) .نويروالت التحرير عاشور ابن تفسري يف العرب بلغة املتعلقة

 



 

 
 



 

 
 

 ملخص البحث
 ) .ِتعقبات ابن قتيبة عىل أيب عبيدة يف تفسري غريب القرآن (

 : اسم الباحث
 – كليـة الرتبيـة واآلداب – جامعـة تبـوك –عليوي بن عبداهللا الـشمراين .  د

 .قسم الدراسات اإلسالمية 
 : امللخص

 وأشـار إىل أشــهر شــيوخه ،ُعـرض الباحــث إىل ترمجـة خمتــرصة أليب عبيــدة  
ّثـم عـرف بكتابـه .وذكر أبرز مؤلفاتـه .  وبعض أقوال العلامء فيه ،وتالميذه

 .جماز القرآن 
 وثنـاء العلـامء ،يـذه  وأشار إىل شيوخه وتالم،البن قتيبة أعقب ذلك برتمجة  

 .ّ ثم عرف بكتابه تفسري غريب القرآن ،عليه
 فذكر املواضع التـي رصح فيهـا ،قصد الباحث إىل صلب موضوع البحث  

 فوجد أن ابن قتيبـة تعقـب أبـا عبيـدة يف تـسعة ،أليب عبيدة   ابن قتيبة بتعقبه
 .مواضع 

 وذكر ، املفرسين وقارهنا بأقوال،قام الباحث بدراسة تلك املواضع التسعة  
 . ومن ثم رجح بني تلك األقوال ،أشهر أدلتهم

بعد الدراسة واملقارنة وجد الباحث أن الصواب كان مع ابن قتيبة يف سبعة   
 .مواضع من تلك املواضع التسعة 

تبني أن ابن قتيبة وإن بنـى كتابـه عـىل االختـصار إال أن ذلـك مل يمنعـه مـن   
 .ومن ثم نقده والرد عليه باألدلة دون إسهاب  ،اإلشارة إىل كالم أيب عبيدة

 . جاءت خامتة البحث بذكر النتائج التي ظهرت أثناء الدراسة   



 

 
 



 

 
 

 املقدمة 
 وعــىل آلــه وأصــحابه ، والــصالة والــسالم عــىل رســول اهللا،احلمــد هللا

 ... وبعد ، ومن سار عىل هنجهم إىل يوم الدين،وأتباعه
 وجـاء وفـق ،رآن نـزل بلـساهناوالقـ ،فإن لسان العرب أوسـع األلـسنة

ً كـان لزامـا ،ّ وتطلـع لفهـم معانيـه وأحكامـه، تفسريه  فمن رام معرفة،بياهنا
ــرب ــة الع ــرف لغ ــه أن يع ــا،علي ــا يف كالمه ــضلع بطرائقه ــننها يف ، ويت  وس

 .خطاهبا
 ، وتنوعـت أفناهنـا،وقد صنف أئمة اإلسالم مصنفات تعددت فنوهنـا

 .قرآن وفهم أحكامه واحتدت يف غايتها ؛ لبيان معاين ال
ــه ــان معاني ــك األعــالم مــن صــّنف يف غريــب القــرآن وبي  ،ومــن أولئ

 وقـد حـوى ،" تفـسري غريـب القـرآن "كاإلمام ابن قتيبة يف كتابه املوسوم بـ
كــل ":  فــ،ذاك الكتـاب فوائـد وفرائـد بثهــا ابـن قتيبـة يف ثنايـا هــذا الكتـاب

َالصيد يف جوف الفرا َ".  
 جمـاز "كتاب أيب عبيدة ذائع الصيت املعروف بــوقد أفاد ابن قتيبة من 

 فنجده ،ً بل كان ناقدا يف مواطن عدة،ابن قتيبة جمرد ناقل   ومل يكن"القرآن 
 . ويرد عليه قوله ،يتعقب أبا عبيدة يف اختياره

ُ فقد مجعت ،ُ والشأن ما ذكرت لك،ُوملا كان األمر عىل ما وصفت لك
 :  وسميته،تلك التعقبات يف هذا البحث

 ًمجعا ودراسة )تعقبات ابن قتيبة عىل أيب عبيدة يف تفسري غريب القرآن ( 
 : وإليك ثالثة أمور يف هذه املقدمة



 

 
 

 : أسباب اختيار املوضوع ً:أوال
 .ْ منزلة هذين الكتابني إذ مها من أوائل املصنفات يف غريب القرآن -١
 .ة  حماولة الكشف عن منهج ابن قتيبة يف تعقباته أليب عبيد-٢
 . معرفة منزلة تلك التعقبات التي أشار إليها ابن قتيبة -٣
 الوقوف عىل بعض قواعد الرتجيح التي أومـأ إليهـا ابـن قتيبـة واعتمـد -٤

 .عليها يف نقده 
 : خطة البحث :ًثانيا

 . وفهارس ، وخامتة، ومبحثني،جاء البحث يف مقدمة
 .ما تطالعه اآلن  :فاملقدمة

 املبحث األول
 وتعريف بكتابيهام ، وابن قتيبة، عبيدةترمجة أليب

 : وفيه أربعة مطالب
 .ترمجة أليب عبيدة  :املطلب األول
  ." جماز القرآن " :تعريف بكتاب أيب عبيدة :املطلب الثاين

 .ترمجة البن قتيبة  :املطلب الثالث
  ." تفسري غريب القرآن " :تعريف بكتاب ابن قتيبة :املطلب الرابع
 املبحث الثاين

 ِتعقبات ابن قتيبة عىل أيب عبيدة
 : وفيه تسعة مطالب

ْمعنى الضعفني  :املطلب األول ِّ. 



 

 
 

 .ًمعنى فارغا :املطلب الثاين
 .ًمعنى مسحورا :املطلب الثالث
 .معنى لواقح  :املطلب الرابع

 .ّداللة رد األيدي إىل األفواه :املطلب اخلامس
 .معنى يأمترون  :املطلب السادس 

ْ معنى الصور  :املطلب السابع ُّ. 
َمعنى السكر  :املطلب الثامن َّ. 
 .معنى املقوين  :املطلب التاسع

 . اخلامتة 
 . الفهارس 

 : منهج البحث :ًثالثا
  واستخلـصت تلـك املواضـع التـي رصح، قمت بقراءة كتاب ابن قتيبـة-١

 .فيها ابن قتيبة بتعقبه أليب عبيدة 
ع النقد التي وجهها إليه ابن  واستحرضت مواض، قراءة كتاب أيب عبيدة-٢

 .قتيبة 
 ، اقترص البحث عىل املواضع التي رصح فيها ابن قتيبة بتعقبه أليب عبيدة-٣

 وأشـري إىل القاعـدة التــي ،ًفـأذكر عنوانـا يـدل عــىل املـسألة موضـع الدراســة
 ،ًاعتمد عليها ابن قتيبة يف ترجيحه وتعقبه مقتبسا تلـك القاعـدة مـن كالمـه

 وأجتهد يف ذكـر أدلـة ، ثم أذكر أشهر أقوال املفرسين، قتيبةوأورد كالم ابن
 وأختم ذلك بالرتجيح والنتيجة التي ظهـرت مـن خـالل الدراسـة ،األقوال



 

 
 

 .واملوازنة 
لئال أثقل البحـث  مل أنقل من كالم املفرسين إال ما دعت إليه الرضورة ؛ -٤

ــدة فــأذكر كالمــه ؛ ليتــضح مــراده– النقــول بتلــك  ويظهــر ، حاشــا أبــا عبي
  .-اختياره

 وأومــأت إىل ،ّ وخرجــت األحاديــث النبويــة، عــزوت اآليــات القرآنيــة-٥
 ورشحـت غريبهـا إن مل يـرد بيانـه يف ، و عزوت الـشواهد الـشعرية،درجتها

وتالميـذ أيب  إال ما ذكرته مـن شـيوخ  ومل أترجم لألعالم. كالم من أوردها 
 .عبيدة وابن قتيبة حني التعريف هبام 

قد كففت القلم عن اإلسهاب واإلطناب يف أحـايني كثـرية ؛ خـشية  هذا و  
  ." حسبك من القالدة ما أحاط بالعنق " و ، عن الغاية اإلطالة واخلروج

 . أو وقع اخلطأ والنسيان ، أو قرص البنان،وأعتذر إليك إن ضعف البيان  
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد سيد ولد عدنان 

  
 

 
 

 
 
 



 

 
 




 املطلب األول 
 )١(  ترمجة أيب عبيدة 

 : اسمه ونسبه
َ أبو عبيدة معمـر بـن املثنـى، البحر، العالمة،اإلمام َْ  ، التيمـي مـوالهم،ُ
 . صاحب التصانيف ، النحوي،البرصي

 : مولده
 ) .هـ١١٠(:  واألقرب أنه ولد سنة،اختلف يف مولده

 : )٢(شيوخه
  .)٣( أحد القراء السبعة ، أبو عمرو بن العالء البرصي-١

                                                
: ُّ، وطبقــات النحــويني واللغــويني، للزبيــدي)٥٤٣: ص: ( ارف، البــن قتيبــةاملعــ:  انظــر)١(

ــديم)١٧٥: ص( ــن الن ــدادي)٥٨: ص: (، والفهرســت، الب ــب، للبغ ــاريخ اخلطي : ، وت
، وســري أعـــالم النـــبالء، )٥/٢٣٥: (، ووفيــات األعيـــان، البــن خلكـــان)١٥/٣٣٨(

يدة معمـر بـن املثنـى أبو عب، و)٢/٢٩٤: (، وبغية الوعاة، للسيوطي)٩/٤٤٥: (للذهبي
-٩: ص : (ودوره يف الكتابة التارخيية، رسالة ماجستري، للباحث إهيـاب فـوزي احلجـي

١٤٥ . ( 
 أبـو عبيـدة معمـر "انظر رسالة املاجستري املوسومة بــ . ً أليب عبيدة أكثر من سبعني شيخا )٢(

 ) ٥٦: ص:  (، للباحث إهياب فوزي احلجي"بن املثنى ودوره يف الكتابة التارخيية 
شـيخ . العريان، أبو عمرو بن العالء بن عامر التميمي املـازين البـرصي : ّزبان، وقيل:  هو)٣(

مـات يف . وكـان مـن أعلـم النـاس بـاألدب والعربيـة والقـرآن والـشعر . القراء والعربيـة 
= 



 

 
 

  .)١( النحوي، بن حبيب البرصييونس -٢
  .)٢(هشام بن عروة بن الزبري اإلمام الكبري-٣

 : تالميذه
 .)٣(ِّ عيل بن املديني اإلمام املحدث -١
 .)٤(  ُ أبو عبيد القاسم بن سالم اإلمام ذو الفنون-٢

                                                

، واملوسوعة امليـرسة )٦/٤٠٧: (سري أعالم النبالء، للذهبي: انظر. هـ ١٥٧: حدود سنة =
: م أئمــة التفــسري واإلقــراء والنحــو واللغــة، لوليــد بــن أمحــد الــزبريي وآخــرينيف تــراج

)١/٩١٤. ( 
هو يونس بن حبيب أبو عبـدالرمحن الـضبي مـوالهم، البـرصي، إمـام النحـو، كانـت لـه )١(

معـاين القـرآن، واللغـات، : مـن مؤلفاتـه. حلقة ينتاهبا الطلبة واألدبـاء وفـصحاء العـرب
، )٨/١٩١: (ســري أعــالم النــبالء، للــذهبي: انظــر. ـ هــ١٨٣: مــات ســنة. والنــوادر 

واملوســوعة امليــرسة يف تــراجم أئمــة التفــسري واإلقــراء والنحــو واللغــة، لوليــد بــن أمحــد 
 ) .٣/٢٩٨٢: ( الزبريي وآخرين

هو هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، أبو املنـذر القـريش، اإلمـام الثقـة، شـيخ )٢(
 ) .٦/٤٦: (سري أعالم النبالء، للذهبي: انظر. هـ ١٤٦: مات سنة. اإلسالم 

 عيل بن عبداهللا بن جعفر البرصي، أبو احلـسن، املعـروف بـابن املـديني، أمـري املـؤمنني يف )٣(
ســري أعــالم النــبالء، : انظــر. هـــ ٢٣٤: مــات ســنة. احلــديث، العــامل باألســانيد وعللهــا 

 ) .١١/٤١: (للذهبي
ُ، أبو عبيد اهلروي، البغـدادي، اإلمـام، احلـافظ، املجتهـد، ذو َّالقاسم بن سالم بن عبداهللا)٤(

ًالفنون، كان إماما يف القراءات، حافظا للحديث، رأسا يف اللغة وعلومها  ً : مـن مؤلفاتـه.ً
: مــات ســنة. غريــب احلــديث، وكتــاب القــراءات، والغريــب املــصنف يف علــم اللــسان 

، واملوسـوعة امليـرسة يف تـراجم )١٠/٤٩٠: (سري أعالم النبالء، للذهبي: انظر. هـ٢٢٤
 ) .٢/١٨٣٨: ( أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، لوليد بن أمحد الزبريي وآخرين



 

 
 

  .)١(م السجستاين النحوي اللغوي أبو حات-٣
 : عقيدة أيب عبيدة

ِنسب أبو عبيد  ، وقد أشار إىل ذلك بعـض تالميـذه، إىل رأي اخلوارجةُ
ِ ومن ألف يف الفرق، وإليك أشهر من اهتمه بذلك،ومعارصيه ّ : 

 وممن كان يرى رأي اخلوارج أبو عبيدة معمـر " :ْاجلاحظ إذ يقول عنه
ومل يكــن يف األرض خــارجي وال مجــاعي أعلــم  ،بــن املثنــى مــوىل تــيم مــرة

 )٢("بجميع العلوم منه 
ً كـان يكرمنـي بنـاء عـىل أننـي مـن " :ويقول أبو حاتم السجستاين عنه

  .)٣("سجستان  خوارج
َكان الغريب وأيام العرب أغلب عليه " :وقال عنه ابن قتيبة  ال وكان ،َ

 ، يـبغض العـربوكـان ،ً وخيطـئ إذ قـرأ القـرآن نظـرا،يقيم البيت إذا أنشده
ًوألف يف مثالبها كتبا   .)٤("  يرى رأي اخلوارجوكان ،ِ

ــو احلــسن األشــعري ــة " :ويقــول أب ــامء باللغ  وهــو مــن – ومــن العل
                                                

سهل بن حممد بن عثامن السجستاين ثم البرصي، أبو حاتم، املقـرئ، النحـوي، اللغـوي، )١(
. العامـةإعراب القرآن، واختالف املصاحف، وما يلحـن فيـه : صاحب التصانيف ومنها

، واملوسـوعة امليـرسة )١٢/٢٦٨: (سري أعالم النبالء، للـذهبي: هـ انظر٢٥٥: مات سنة
:      ( يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغـة، لوليـد بـن أمحـد الـزبريي وآخـرين

٢/١٠١٨. ( 
 ) .١/٢٨٠: (البيان والتبيني، للجاحظ)٢(
 ) .٩/٤٤٧: (سري أعالم النبالء، للذهبي)٣(
 ) .٥٤٣: ص: (املعارف، البن قتيبة)٤(



 

 
 

ً وكان صفريا،املثنى   ُ أبو عبيدة معمر بن–اخلوارج  ُ)٢(")١(. 
ُوالذي يظهر أن أبا عبيـدة إن صـحت نـسبته إىل اخلـوارج فإنـه مل يكـن 

 " : يقـول الـدكتور حممـد الـشيخ عليـو،ذا املذهب وال من أركانـهًرأسا يف ه
 لكنه مل يكن يأبـه ،ويف تقديري أن أبا عبيدة كان يرى أصول اخلوارج العامة

 بدليل عدم وجـود كـالم ،بام كانت ختتلف فيه فرقهم من املسائل واألحكام
  .)٣( "...له حيدد فرقته يف مصنفاته 

 : أقوال العلامء فيه
 وقد سبق يشء - ،ُالم العلامء يف أيب عبيدة بني املدح والقدحاختلف ك

 :  وإليك بعض ما قيل-من ذلك
 أعلــم مــن األنــصاريكــان أبــو زيــد  " :ِّفقــد أثنــى عليــه املــربد بقولــه

األصمعي وأيب عبيدة بالنحو، وكانا بعده يتقاربان، وكان أبـو عبيـدة أكمـل 
  . )٤( " القوم

 إال العـرب عـن حيكـي ال كـان " :وقـال ،وأثنى عليه عـيل بـن املـديني

                                                
 اختلف يف نـسبة الـصفرية، ولعـل أقـرب األقـوال أن هـذه الفرقـة تنـسب إىل عبـداهللا بـن )١(

صفار التميمـي الـذي كـان مـع ابـن األزرق يف بدايـة أمـره، ثـم انفـصل عنـه عنـدما وقـع 
خلوارج والشيعة، دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ا: انظر. اخلالف بني قادة اخلوارج 
 ) .٧٢: ص: (للدكتور أمحد حممد جيل

 ) .١/١٨٤: (مقاالت اإلسالميني)٢(
 ) .٨١٥: ص: (مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الرابع اهلجري)٣(
 ) .٥/٢٣٧: ( وفيات األعيان، البن خلكان)٤(



 

 
 

  .)١(" الصحيح اليشء
 ومـع ،قد كان هذا املرء من بحـور العلـم " :ّوبني الذهبي منزلته فقال 
 صـىل اهللا - وال العـارف بـسنة رسـول اهللا ،ذلك فلم يكن باملاهر بكتاب اهللا

وكــان  ، بــىل، وال البــصري بالفقــه واخــتالف أئمــة االجتهــاد،-عليــه وســلم 
 ولـه نظـر يف ، واملنطـق وأقـسام الفلـسفة، مـن معرفـة حكمـة األوائـلمعـاىف

  .)٢("املعقول 
 ،ووقائعهـا العـرب أيـام يف كثـرية ٌكتب وله ... " :وقال عنه األزهري

ًخمـال وكـان ،العـرب وأخبـار والغريـب ،الـشعر عليه الغالب وكان  بـالنحو ُ
 ِّغـث لكـل ًجامعـا ،العـرب مثالـب بنـرش ًمغـرى ذلك مع وكان ،اخلطأ كثري

 مـن العـرب عن يروي فيام به وموثوق ،اجلهة هذه من ٌمذموم وهو ،وسمني
  .)٣(" الغريب

َوكان " :وانتقده السيوطي فقال َ   .)٥(" )٤(ًا شعوبي َ
 ،ًالرجل كان عاملا بلـسان العـرب وأشـعارها وأسـاليب كالمهـا: قلت

 ،طع عـىل صـحتهًوأما اهتامه بالشعوبية فام زال اهتاما حتى يقوم الـدليل القـا

                                                
 ) .١٥/٣٣٨: ( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)١(
 ) .٩/٤٤٧: (م النبالء، للذهبي سري أعال)٢(
 ) .١/١٣: ( هتذيب اللغة)٣(
ُالـشعوبية"): ٣/١٤٤: (َّ يقول الزبيدي يف تـاج العـروس)٤( َّ َوهـم فرقـة ال تفـضل العـرب : ُِ ََ ِّ َ َُ ِ

ِعىل العجم، وال ترى هلم فضال عىل غريهم ِ ْ ََ َ ََ ْ ًَ َ َُ َ َ َ". 
 ) .٢/٢٩٥: ( بغية الوعاة)٥(



 

 
 

 .)١(واألصل الرباءة 
 : مصنفاته

 وكتـاب ،جمـاز القـرآن : ومنهـا،)٢(أبو عبيـدة ممـن أكثـر مـن التـصانيف
 .  وكتاب اخليل، وكتاب النقائض،تسمية أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم

  :وفاته
 . )٣( ) هـ ١١٠( : وقيل سنة). هـ ١٠٩( :تويف أبو عبيدة سنة

                                                
. د الشيخ عليو بكالم رصني حول اهتام أيب عبيـدة بالـشعوبية حتدث الدكتور حمم:   قلت)١(

-٨١٥: ص: (منـاهج اللغـويني يف تقريـر العقيـدة إىل هنايـة القـرن الرابـع اهلجـري: انظر
٨١٨. ( 

أن تـصانيف أيب عبيـدة تقـارب مـائتي ) ٥/٢٣٨: ( ذكـر ابـن خلكـان يف وفيـات األعيـان)٢(
وأشـار الباحـث . مائة وتسعة كتب ) ٥٨: ص: (وذكر ابن النديم يف الفهرست. مصنف 

 " أبو عبيدة معمر بـن املثنـى ودوره يف الكتابـة التارخييـة "إهياب فوزي احلجي يف رسالته 
 ) .٥٣ -٣٦: ص( ًإىل مائة وستة وثامنني كتابا أليب عبيدة 

 ) .٥/٢٤٣: (وفيات األعيان، البن خلكان:  انظر)٣(



 

 
 

 املطلب الثاين
 يف بكتاب جماز القرآن أليب عبيدةالتعر

ُ وإنـام سـمي بـذلك لكثـرة ،)١() جمـاز القـرآن (  مل يسم أبو عبيدة كتابه بــ-١
                                                

 باسم كتابه وبيـان الـسبب الـذي أيب عبيدةترصيح جاء يف بعض املصادر التارخيية :  قلت)١(
 الفـضل بـن الربيـع إىل البـرصة يف اخلـروج ّ أرسـل إيل": دعاه إىل تأليفه،  يقول  أبو عبيدة

خرب عن جتربه، فأذن يل، فـدخلت، وهـو يف جملـس لـه طويـل ُإليه، فقدمت عليه، وكنت أ
قـى إليهـا إال عـىل كـريس عريض فيه بساط واحد قد مأله، ويف صدره فرش عاليـة ال يرت

 ه عىل واستدناين حتى جلست معّوهو جالس عليها، فسلمت بالوزارة، فرد وضحك إيل
أنشدين، فأنشدته من عيون أشـعار أحفظهـا : شه، ثم سألني وألطفني وبسطني، وقالافر

قد عرفت أكثر هذه، وأريد من ملح الشعر، فأنشدته، فطرب وضحك : جاهلية، فقال يل
أتعرف : ثم دخل رجل يف زي الكتاب له هيئة، فأجلسه إىل جانبي، وقال لهوزاد نشاطه، 

ُهذا أبو عبيدة، عالمة أهل البرصة، أقدمناه لنستفيد من علمه، فدعا : ال، قال: هذا؟ قال َ
ئلت عـن مـسألة، ُ، وقـد سـً إليـك ملـشتاقاُإن كنـت: له الرجل وقرظه لفعله هذا، وقال يل

ــأذن يل أن أعرفــك إياهــا؟ قلــ               Mq      p o : قــال اهللا تعــاىل: هــات، قــال: تأفت
   rL )مل يعرف رف مثله، وهذا ُوإنام يقع الوعد واإليعاد بام قد ع) ٦٥: الصافات. 

 : إنام كلم اهللا العرب عىل قدر كالمهم، أما سمعت قول امرئ القيس: فقلت
 ومسنونة زرق كأنياب أغوال     أيقتلني واملرشيف مضاجعي  
وهم مل يروا الغول قط، ولكنه ملا كان أمر الغول هيوهلم أوعـدوا بـه، فاستحـسن الفـضل   

 يف القـرآن ملثـل هـذا ًذلك، واستحسنه السائل، واعتقدت من ذلك اليـوم أن أصـنع كتابـا
وأشباهه، وملا حيتاج إليه من علمه، فلـام رجعـت إىل البـرصة عملـت كتـايب الـذي سـميته 

إبـراهيم : هو من كتاب الوزير وجلـسائه، يقـال لـه: ، فقيل يلاملجاز، وسألت عن الرجل
ِبن إسامعيل بن داود الكاتب  َ ْ ، )١٥/٣٤١: (تـاريخ بغـداد، للخطيـب البغـدادي:  انظر"ِ

= 



 

 
 

 .مرة ) ٨٧٠( فقد ذكر كلمة املجاز نحو ،ورود هذا اللفظ يف كتابه
 أبــو عبيــدة حــني يطلــق كلمــة املجــاز فــإنام أراد اإلشــارة إىل بيــان معنــى -٢

 ومل يـرد باملجـاز حـرصه ،العرب يف كالمهـا أو أسلوب من أساليب ،غريب
 .البالغة  يف املجاز قسيم احلقيقة الذي يذكره أهل

 بـل ، يعد كتاب جماز القرآن من أوائل الكتب املـصنفة يف غريـب القـرآن-٣
 .)١(يصّنف يف الغريب  رصح بعضهم أنه أول كتاب

 العـرب  قصد أبو عبيدة من كتابه املجاز بيـان أن مـن تـضلع بمعرفـة لـسان-٤
ّوأبـان أبـو عبيـدة أن القـرآن عـريب ال . )٢(وسننها فقد هتيأ لفهم القرآن ومعانيـه 

  .)٣( وما جاء فيه مما يظن أنه معرب فذاك عىل اتفاق األلفاظ وتقارهبا،معرب فيه
 وإملامـه ، اعتمد أبـو عبيـدة يف كتابـه عـىل معرفتـه الواسـعة بلغـة العـرب-٥

 أتيت " : عمر اجلرمي أيبولق  ويدل لذلك، وأساليب بياهنا،بمعاين كالمها
ن أخـذت هـذا يـا ّعم: فقلت له) أي كتابه جماز القرآن ( أبا عبيدة بيشء منه 

 أبا عبيدة؟ فإن هذا خالف تفسري الفقهاء؟
هذا تفسري األعراب البوالني عىل أعقاهبم، فـإن شـئت فخـذه، وإن  :فقال يل

  .)٤("شئت فذره
                                                

 ) . ٥/٢٣٦: ( ، ووفيات األعيان، البن خلكان)١٠/٢٠٧: (واملنتظم، البن اجلوزي =
 ) .٥٤: ص: ( فهرسة، ابن خري اإلشبييل:  انظر)١(
 ) .١/٨: (جماز القرآن: انظر )٢(
 ) .١/١٧: (جماز القرآن:  انظر)٣(
 ) .١٧٦: ص: (ُّ طبقات النحويني واللغويني، للزبيدي)٤(



 

 
 

 التـي يوردهـا إمـا ،ًدة ديوانا للشواهد الـشعرية يعد جماز القرآن أليب عبي-٦
 أو داللة عىل أسلوب من أساليب العرب التي نزل عليها ،ًبيانا ملعنى غريب

 .)١(ًشاهدا) ٩٥٢( وقد بلغت تلك الشواهد الشعرية ،القرآن
 ،)٢(مسألة من مسائل النحـو) ١٠٠( عرض أبو عبيدة يف املجاز إىل نحو -٧

فلم يكن أبو عبيـدة يتقيـد بـرأي  ،ة ملدرسة نحويةوال يمثل جماز القرآن نرص
 وللرجـــل رأيـــه ،ً فقـــد كـــان معـــارصا ألوائلهـــم،البـــرصيني أو الكـــوفيني 

 .واختياره
 . جماز القرآن ال يمثل نرصة ملذهب اعتقادي -٨ 
 أقوال السلف يف كتابه ؛ وذاك يتفـق مـع املـنهج الـذي ة مل يذكر أبو عبيد-٩

رى أن تفــسري الــسلف يقــوم عــىل علمهــم بلغــة ْارتــسمه لكتابــه ؛ إذ كــان يــ
وكـأن أبـا عبيـدة أراد أن يـشري إىل املعـني       ،)٣( وسـننها يف كالمهـا ،العرب

 . الذي كان السلف ينهلون منه 
 : منهج أيب عبيدة يف جماز القرآن يتلخص فيام ييل -١٠

 ،القــرآن( :  قـدم بمقدمــة خمتــرصة لكتابــه ذكـر بعــض املــصطلحات مثــل-أ

                                                
 ) .٢/٣١٧: (جماز القرآن: انظر.  ذكر أرقام تلك الشواهد الدكتور فؤاد سزكني)١(
 سـالم عبـداهللا :املـسائل النحويـة يف جمـاز القـرآن أليب عبيـدة ورأيـه فيهـا، للباحـث: انظر)٢(

 ) .١١٠-١٠٦: ( حممود عاشور
وإغفال أيب عبيدة ملا جاء عـن الـسلف، أو عـدم نظـره : قلت) . ١/٨: (جماز القرآن: انظر)٣(

التفــسري اللغــوي للقــرآن : انظــر.للــسياق جعــل كتابــه عرضــة للنقــد يف بعــض املــواطن 
 ) .٣٥٧-٣٤٧: ص: ( الكريم، للدكتور مساعد الطيار



 

 
 

  .)١( ) واآلية ،ورةوالس
ِ ذكر عقب ذلك مجلة من األساليب العربيـة الـواردة يف القـرآن-ب  فأشـار ،َ

 .)٢(ًإىل نحو عرشين أسلوبا
 . رتب كتابه عىل تريب سور املصحف -ج
 . يذكر اسم السورة -د
 . وإنام يفرس مجلة من آياهتا ، مل يعرض آليات السورة كلها-هـ
 .ألساليب العربية يف اآليات  وا،باأللفاظ الغريبة ُ عني-و
 تفسريه وبيانه يقوم عىل ذكر الشواهد من كالم العرب وأشعارها، لبيان -ز

 . أو توضيح أسلوب ،غريب
 .)٣(ًواآلثار قليل جدا   إيراده للقراءات-ح

                                                
 ) .٧-١/١: (لقرآنجماز ا:  انظر)١(
 ) .١٩-١/٨: (جماز القرآن:  انظر)٢(
مل : قلــت. أحاديــث ) ٦(ًموضــعا، وذكــر نحــو ) ١٧( أشـار إىل بعــض القــراءات يف نحــو )٣(

 . يذكر أبو عبيدة أقوال السلف يف التفسري 



 

 
 

 املطلب الثالث
 )١(ترمجة ابن قتيبة

 : اسمه
بـن قتيبــة  عبـداهللا بـن مـسلم ، أبـو حممــد،ذو الفنـون ،الكبـري ،العالمـة

وري ّالدينَ َ ِْ   .)٣( صاحب التصانيف،)٢(ِّ
 : مولده

 ).هـ٢١٣( : ولد ابن قتيبة سنة
 : شيوخه

  .)٤( إسحاق بن راهويه-١
                                                

: ، وتــــاريخ اخلطيــــب، للبغــــدادي)١٠٥: ص: (الفهرســــت، البــــن النــــديم:  انظــــر)١(
: ،  و وفيات األعيان، البـن خلكـان)١٢/٢٧٦: (بن اجلوزي، واملنتظم، ال)١١/٤١١(
: ،، والبداية والنهايـة، البـن كثـري)١٣/٢٩٦: (،  وسري أعالم النبالء، للذهبي)٣/٤٢(
، واملوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، لوليد بن )١١/٥٦(

 ) .٢/١٤١٤: ( أمحد الزبريي وآخرين
ْن أعامل اجلبل، قرب مهذان، وينسب إىل الدين َور مجاعـة كثـرية مـن أهـل األدب  مدينة م)٢( ِّ

وتقـع دينـور يف : قلـت) . ٢/٥٤٥: (معجم البلدان، لياقوت احلمـوي: انظر. واحلديث 
 .غريب إيران يف منطقة إقليم كردستان 

 ) .١٣/٢٩٦: (سري أعالم النبالء، للذهبي)٣(
يمــي، أبـو يعقــوب بــن راهويــه، اإلمــام الكبــري، إمــام إسـحاق بــن إبــراهيم بــن خملــد التم)٤(

مــن . املــرشق، ســيد احلفــاظ، أحــد األعــالم، وعلــامء اإلســالم، واملجتهــدين مــن األنــام 
ســري أعــالم : انظـر. هـــ ٢٣٨: مــات سـنة. كتــاب الـسنن، واملــسند، والتفـسري : تـصانيفه

= 



 

 
 

  .)١( حممد بن سالم اجلمحي-٢
  .)٢( أبو حاتم السجستاين النحوي اللغوي-٣

 : تالميذه
 . )٣(أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ،ابنه أبو جعفر-١
ُبن درستويه  ا-٢ ُ)٤(. 

 .)٥( قاسم بن أصبغ -٣ 
                                                

ــذهبي = ــرسة يف تــراجم أئمــة ال)١١/٣٥٨: (النــبالء، لل تفــسري واإلقــراء ، واملوســوعة املي
 ) .١/٤٦٢: ( والنحو واللغة، لوليد بن أمحد الزبريي وآخرين

ًكان عاملا، أخباريا، أديبـا، بارعـا .ُحممد بن سالم بن عبيداهللا اجلمحي بالوالء، أبو عبداهللا )١( ً ً ً
: مـات سـنة. طبقات الـشعراء اجلـاهليني واإلسـالميني، وغريـب القـرآن : من تصانيفه. 

، واملوسوعة امليـرسة يف تـراجم )١٠/٦٥١: ( أعالم النبالء، للذهبي سري: انظر. هـ٢٣٢
 ) .٣/٢١٠٢:    ( أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، لوليد بن أمحد الزبريي وآخرين

  ) .٥:  ص: (  سبقت ترمجته)٢(
ً كان حيفظ كتب أبيه، وحدث هبا كلها حفظا بمرص، وتـوىل القـضاء بمـرص )٣( : مـات سـنة. ّ

 ) .١/٢٩٣: (معجم األدباء، للحموي: انظر. هـ ٣٢٢
ُعبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفاريس النحوي، أبو حممد، أحد من اشتهر وعـال قـدره،  )٤( ُ

ِّوكثـر علمـه، صــحب املـربد، وكــان شـديد االنتــصار للبـرصيني يف النحــو واللغـة، ومــن  ُ ِ َ
: مـات سـنة.  وغـري ذلـكرشح فصيح ثعلب، وأرسار النحو، ومعـاين الـشعر،: مصنّفاته
، وبغيــــة الوعـــــاة،  )٩٨: ص: (كتــــاب البلغــــة، للفريوزآبــــادي: انظــــر. هـــــ ٣٤٧

 ) .٢/٣٦(للسيوطي
قاســم بــن أصــبغ بــن حممــد بــن يوســف، اإلمــام، احلــافظ، حمــدث األنــدلس، أبــو حممــد )٥(

: مـات سـنة. مـسند مالـك، املنتقـى يف اآلثـار، كتـاب األنـساب : القرطبي، مـن تـصانيفه
= 



 

 
 

 : عقيدة ابن قتيبة
ْ وقـد رصح بـذلك إذ يقـول،ابن قتيبة من أهل السنة واجلامعة ولـو  " :ّ

 أن ننتقــل عــن أصــحاب احلــديث ونرغــب عــنهم إىل - رمحــك اهللا-أردنــا 
وعـن نظـام  ،خلرجنا من اجـتامع إىل تـشتت ،ونرغب فيهم،أصحاب الكالم

 ألن أصـحاب  ؛وعـن اتفـاق إىل اخـتالف ،نس إىل وحـشةوعن أ ،إىل تفرق
وعىل أنه  ،احلديث كلهم جممعون عىل أن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ ال يكون

وعىل أن اهللا تعـاىل  ،وعىل أن القرآن كالم اهللا غري خملوق ،خالق اخلري والرش
 وعـىل اإليـامن بعـذاب القــرب ال ،وعـىل تقــديم الـشيخني ،رى يـوم القيامـةـُيـ

 ، ومــن فــارقهم يف يشء منهــا نابــذوه وباغــضوه،خيتلفــون يف هــذه األصــول
  .)١( "...وبدعوه وهجروه 

ــه  ــة عن ــن تيمي ــول اب ــسبني إىل أمحــد" :ويق ــن املنت ــة هــو م ــن قتيب  ، اب
ــرصين ملــذاهب الــسنة املــشهورة،وإســحاق  ولــه يف ذلــك مــصنفات ، واملنت

 فإنـه خطيـب ،تزلـة للمع هو ألهـل الـسنة مثـل اجلـاحظ :ويقال... متعددة 
  . )٢(" كام أن اجلاحظ خطيب املعتزلة ،السنة

                                                

، واملوسوعة امليـرسة يف تـراجم )١٥/٤٧٢: (سري أعالم النبالء، للذهبي: انظر. هـ ٣٤٠ =
 ) .٢/١٨٣٣: ( أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، لوليد بن أمحد الزبريي وآخرين

 ) .٦٤: ص: (تأويل خمتلف احلديث)١(
. قـه ُاهتـم ابـن قتيبـة بـتهم يف عقيدتـه وعلمـه وخل: قلـت) . ١٧/٣٩١: (جمموع الفتاوى)٢(

وقد عـرض الـدكتور عـيل بـن نفيـع . وتلك التهم ال تثبت، بل هي جمازفات ال أساس هلا
 ) .١٢٥-١٠٨: ص: (عقيدة اإلمام ابن قتيبة: العلياين تلك التهم ودحضها يف كتابه



 

 
 

 :  ثناء العلامء عليه
 ،والنحـو ،باللغـة ًعاملـا ،يرويه فيام ًصادقا وكان"يقول عنه ابن النديم 

  .)١( " والتأليف التصنيف كثري ،والفقه ،والشعر ،ومعانيه القرآن وغريب
ــه ــ ثقــة كــان " :و قــال اخلطيــب البغــدادي عن  صــاحب وهــو ،ًفاضــال ًادين

 .  )٢(" املعروفة والكتب ،املشهورة التصانيف
ــه ــن اجلــوزي عن ــول اب ــا" :ويق ــا ك ــةًن عامل ــاً، ثق ــه  ،ً، فاضــالً، دين ول

  .)٣(" التصانيف املشهورة
 .)٤( " مفيدة كلها وتصانيفه " :ويقول ابن خلكان
 ، واألخبـار،ً وكـان رأسـا يف علـم اللـسان العـريب" :وقال عنه الذهبي

  .)٥("وأيام الناس 
النحوي اللغـوي صـاحب املـصنفات البديعـة  ": ويقول عنه ابن كثري

  .)٦(" نافعة    املفيدة املحتوية عىل علوم مجة
 : مصنفاته

: ، ومـن أشـهر مـصنفاته)٧(ابن قتيبة كثري التصنيف يف خمتلـف الفنـون 
                                                

 ) .١٠٥: ص: (الفهرست)١(
 ) .١١/٤١١: (تاريخ بغداد)٢(
 ) .١٢/٢٧٦: (املنتظم)٣(
 ) .٣/٤٢: (وفيات األعيان)٤(
 ) .١٣/٢٩٨: (سري أعالم النبالء)٥(
 ) .١١/٥٦: (البداية والنهاية)٦(
 ) .١٠٦-١٠٥: ص: (الفهرست، البن النديم: انظر)٧(



 

 
 

وتأويــل ،وتأويل مــشكل القرآن، وغريــب احلــديث،تفــسري غريــب القــرآن
 .  وأدب الكاتب ، والشعر والشعراء     وعيون األخبار،،تلف احلديثخم

 : وفاته
  .)١( )هـ٢٧٦( : تويف ابن قتيبة سنة

 
 
 

                                                
 ) .١١/٤١١: (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: انظر)١(



 

 
 

 املطلب الرابع
 التعريف بكتاب تفسري غريب القرآن البن قتيبة

 
 ، وكشف عن طريقته الـسائر عليهـا،أبان ابن قتيبة عن منهجه يف كتابه

ُفتـتح كتابنـا هـذا بـذكر أسـامئه احلـسنى، وصـفاته َن " : كتابـه فقال يف مقدمة ْ َ ُ ِ َ
ــك ألفاظــا ُالعــال خــرب بتــأويلهام واشــتقاقهام؛ ونتبــع ذل ً؛ فنُ ُ ِ ْ ُ ُ ُ كثــر تردادهــا يف ِ ْ َ

ُّمل نر بعض السور أوىل هبا من بعـض؛ ثـم نبتـدئ يف تفـسري غريـب  ،الكتاب
ْالقرآن، دون تأويل مشكله ً إذ كنا قد أفردنـا للمـشكل كتابـ ؛ُ ْ َ ًا جامعـا كافيـا،ْ ً    

 .بحمد اهللا
ْوغرضنا الذي امتثلناه يف كتابنا هذا ْأن نخترص ونكمل :َ ِّ وأن نوضـح ،ُ

َونجمــل؛ وأن ِ ْ ــة عــىل       ُ ــر الدالل ــذل، وال نكث ــظ املبت ــشهد عــىل اللف َال نست َ ُِّ ُ َ ََ ِ ْ ْ
َاحلرف املستعمل؛ وأن ال نحشو كتابنا بالنحو وباحلديث واألسانيد َّفإنا لو . ُ

َالحتجنا إىل أن نأيت بتفـسري الـسلف ؛لنا ذلك يف نقل احلديثفع  رمحـة اهللا -ِ
َ بعينه؛ ولو أتينا بتلك األلفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التـي ألفهـا -عليهم  َْ َّ َ َ

ْنقلة احلديث؛ ولو تكلفنا بعد اقتصاص اختالفهم، وتبيـني معـانيهم، وفتـَق  ُ ََ ِ َ ْ َّ ُ َ َ
َمجلهم بألفاظنـا، وموضـع اال ِ َ َختيـار مـن ذلـك االخـتالف، وإقامـة الـدالئل ُ ِ
ْ ألسهبنا يف القول، وأطلنـا الكتـاب؛َعليه، واإلخبار عن العلة فيه  ْ وقطعنـا ،ْ

َّمنه طمع املتحفظ، وباعدناه من بغية املتأدب؛ وتكلفنا من نقل احلديث، مـا  ُ ِّ ُِّ َ ُ َْ ْ
اه وكفيناه ِقد وقينَ ُِ وكتب أصحاب وكتابنا هذا مستنبط من كتب املفرسين، . ُ

َمل نخرج فيه عن مذاهبهم، وال تكلفنا يف يشء منه بآرائنا غري   .اللغة العاملني َّ



 

 
 

ِمعانيهم، بعد اختيارنـا يف احلـرف أوىل األقاويـل يف اللغـة، وأشـبهها بقـصة  َ َ َ ْْ َِ َ
َونبذنا منكر التأويل، ومنحول التفسري، اآلية َْ َ َُ َ ََ ")١(.  

 :  عدة نقاطويمكن أن نعرض كتاب ابن قتيبة يف
 ولكنــه أشــار يف مقدمتــه الــسابقة إىل ، مل يــسم ابــن قتيبــة كتابــه رصاحــة-١

  ."  ثم نبتدئ يف تفسري غريب القرآن" : بقوله   موضوع الكتاب
 :  فجاء عىل النحو التايل، ذكر ابن قتيبة ترتيب كتابه-٢
 . )٢(" وإظهار معانيه، اشتقاق أسامء اهللا وصفاته" :ً عقد بابا بعنوان-أ

  .)٣("باب تأويل حروف كثرت يف الكتاب  : أتبع ذلك بذكر-ب
 ،ً مرتبا كتابه وفـق ترتيـب املـصحف، رشع بعد يف تفسري غريب القرآن–ج 

 . ثم الغريب من ألفاظها مع بيان معناها ،يذكر اسم السورة
 .ابن قتيبة كتابه عىل اإلجياز واالختصار   بنى-٣
 والـراجح ، يف تأويل اآلية هو املختار عنـده املعنى الذي يذكره ابن قتيبة-٤

 . كام أفصح عن ذلك ،لديه
 أو ، اعتنى ابن قتيبة يف كتابه بذكر الشواهد الشعرية لبيان معنـى غريـب-٥

ًشـاهدا ) ٢٢٠( وقـد بلـغ عـدد تلـك الـشواهد نحـو ،للداللة عـىل أسـلوب
                                                

 ) .٤-٣: ص: (تفسري غريب القرآن)١(
ــرآن:  انظــر)٢( ــاب ). ٢٠-٦: ص: (تفــسري غريــب الق ــذكر يف هــذا الب ًفظــا وبــني ل) ٢٦(ف

 .معانيها
كلمـة تكـررت يف ) ٤٠(ذكر حتت هـذا البـاب ) . ٣٧-٢١: ص: (املصدر السابق :  انظر)٣(

 .بعض سور القرآن، وبني معناها 



 

 
 

 .ًشعريا 
ًحديثا نبويا)٣٠(أورد ابن قتيبة نحو -٦ ً)١(.  
تب عىل االخـتالف يف القـراءات اخـتالف املعنـى ذكـر ذلـك ابـن  إذا تر-٧

 .ًموضعا ) ٤٧( وقد ذكر نحو،قتيبة
 . اهتم ابن قتيبة ببيان اشتقاق الكلمة -٨
 كتاب تأويل مشكل القـرآن البـن قتيبـة أسـبق مـن كتابـه تفـسري غريـب -٩

 . ولذا كثرت اإلحالة عليه ،القرآن
 . يدة والفراء انتفع ابن قتيبة من كتايب أيب عب-١٠
 وقد أوضـح سـبب ذلـك ،ً أقوال السلف قليلة جدا يف كتاب ابن قتيبة-١١

 .يف مقدمته 
 
 

                                                
 ) . ٥٥٥: ص: (تفسري غريب القرآن: كام يف ترقيم السيد أمحد صقر)١(
 



 

 
 




 
ْمعنى الضعفني: املطلب األول ِّ 

 .القول الذي يؤيده سياق اآليات أوىل من غريه  :قاعدة
نظرنـا يف سـياق  ،دت أقواهلم وتعد،إذا اختلف املفرسون يف تفسري آية

اآليات فأوىل األقوال وأرجحها حينئذ ما اتفق وسياق اآليات ؛ ألن انتظـام 
 .وتشتيته الكالم أوىل من تفريقه

ً وتعقب أبا عبيـدة مـستندا إىل داللـة ،هبذه القاعدة ّوقد رجح ابن قتيبة
ــسياق ــاىل ،ال ــه تع ــد قول   M½ ¾ ¿ À Á Â Ã : فعن
Ä Å  Æ  ÈÇ É Ê Ë Ì ÍL )١( . 

ــول ــال M Ä Å  Æ  ÇL": يق ــو  ق ــدة أب ــل :عبي  ُجيع
  .َعبيدة أيب قول معنى هذا. اثنني ال ًثالثة ُالواحد

 :أي  M " # $ % &L :ُبعـد يقول ألنه كذاك؛ أراه وال
ْيطعهـــام ُ.     M'  ( ) *  +L )ـــدل فهـــذا ؛ )٢  أن عـــىل ُّي

َّثم )ِّالضعفني( ْمثالن :ًأيضا َ ِ. 
ْعفني،ِضــ فيجعـل ُالعـذاب، اهلــ َضاعفيـ :أراد وكأنـه  ُّكــل ْثلـني،ِم أي َ

                                                
 ) .٣٠: ( سورة األحزاب)١(
 ) .٣١: ( سورة األحزاب)٢(



 

 
 

ُمثلـه :اليشء وضعُف. اآلخر ضعُف منهام واحد ٍعمـرو أبـو قـرأ ولـذلك. ِ ْ َ: 
َّيضعْف( ْللمثل )َّضعفُي( أن رأى ألنه  )١( )َُ  .ذلك فوق ملا )ضاعفُي(و ِ

ْبــضعفني ككافأتــ ًدرمهــا َأعطيتنــي إن :الرجــل يقــول كــام وهــذا َ  أي- ِ
ِزوجني؛ ُأعطيتك ًفردا َعطيتنيأ فإن -بدرمهني ْ  MZ  :ُومثلـه. اثنـني يريـد َ

[ \ ] ^L َمثلني أي ْ ِ")٢(.  

 : أقوال املفرسين
 : ذكر املفرسون يف معنى هذه اآلية قولني

ْاملـثالن: أن املـراد بالـضعفني :القول األول  وهـذا ، فيكـون العـذاب مـرتني،ِ
  :منهم و ، وهو قول مجاهري أهل التفسري،اختيار ابن قتيبة
، ومكـي بـن )٦( والـسمرقندي ،)٥( والنحـاس،)٤( والزجاج،)٣(الطربي

                                                
ــن اجلــزر)١( ــول اب ــرشيق ــراءات الع ــه النــرش يف الق ــوا "): ٢/٣٤٨: (ي يف كتاب ُواختلف َ َ ْ : ِيف َ

M  Æ Å  ÄL َفقرأ َ َ ُابن َ ٍكثري ْ ِ ُوابن َ ْ ٍعامر َ ِ ِبالنُّون َ ِوتـشديد ِ ِ ْ َ ِالعـني َ ْ َ َوكـرسها ْ ِ ْ َ ْمـن َ ِ 
ِغري ْ ٍألـف َ ِ َقبلهـا َ َْ ِونـصب، َ ْ َالعـذاب ََ ََ َوقـرأ، ْ َ َ ُأبـو َ ٍجعفـر َ َ ْ ِوالبـرصيان، َ َّ َ َِ ْ ِاليـاءِب ْ َ ِوتـشديد ْ ِ ْ َ ِالعـني َ ْ َ ْ 

َوفتحها َِ ْ ْمن َ ِغري ِ ْ ٍألف َ ِ َقبلها َ َْ ِورفع َ ْ َ ُالعذاب َ ََ َوقرأ، ْ َ َ َالباقون َ ُ َكـذلك َْ ِ َ َّإال َ ْأهنـم ِ َُّ ِبتخفيـف َ ِ ْ َ ِالعـني ِ ْ َ ْ 
ٍوألف ِ َ َقبلها َ َْ َ ". 

 ) .٣٥٠: ص: ( تفسري غريب القرآن)٢(
 ) .٢٠/٢٥٥: (جامع البيان:  انظر)٣(
 ) .٤/٢٢٦: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٤(
 ) .٥/٣٤٣: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٥(
 ) .٣/٥٥: (بحر العلوم:  انظر)٦(



 

 
 

ـــــي )٢( وابـــــن اجلـــــوزي، )١(أيب طالـــــب ، )٤(، والبيـــــضاوي )٣(، والقرطب
ــسفي ــان،)٦( واخلــازن ،)٥(والن ــو حي ــسعود،)٨(واإلجيــي ،)٧( وأب ــو ال  ،)٩( وأب
  .)١٢( وابن عاشور،)١١( واآللويس،)١٠(والشوكاين

ّاآلية دل عـىل أن أزواج النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم سياق  :دليل هذا القول
ّ تبـني أن املـراد – فـإذا كـان ذلـك كـذلك - يؤتني األجر عىل الطاعـة مـرتني

 .بالضعفني من العذاب أن يكون مرتني كذلك 
ْأن املراد بالضعفني من العذاب أن جيعل العذاب ثالثة أعذبة : القول الثاين ُ، 
ــول ــول وهــذا ق ــدة إذ يق  أي  M Ä Å  Æ  ÇL " :ْأيب عبي

 وضـعفي الـيشء ،ألن ضـعف الـيشء مثلـه ؛جيعل هلا العذاب ثالثـة أعذبـة 

                                                
 ) .٩/٥٨٢٧: (اهلداية إىل بلوغ النهاية:  انظر)١(
 ) .٤/٣٧٢: (زاد املسري:  انظر)٢(
 ) .١٣/١٧٤: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٣(
 ) .٥/١١: (أنوار التنزيل:  انظر)٤(
 ) .٣/٤٤٠: (مدارك التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٥/٢٥٧: (لباب التأويل:  انظر)٦(
 ) .٧/٢٢٠: (البحر املحيط:  انظر)٧(
 ) .٣/٣٥٠: (تفسري اإلجيي:  انظر)٨(
 ) .٧/١٠١: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٩(
 ) .٤/٢٧٦: (فتح القدير:  انظر)١٠(
 ) .٢١/١٨٤: (روح املعاين:  انظر)١١(
 ) .٢١/٣١٩: (التحرير والتنوير:  انظر)١٢(



 

 
 

 ،جيعل اليشء شيئني حتى يكـون ثالثـة :أي )ُيضاعف(  : وجماز،مثال اليشء
 .)١( " جيعل اليشء شيئني : أي)فَّعَضُي(و :فأما قوله

نــى ذلــك أن ومع )ُيــضاعف(: القــراءة املتــواترة يف اآليــة :دليــل هــذا القــول
ــيشء إىليــضاف  ــة يكــون حتــى مــثاله، ال ــه ثالث  وعــىل هــذا فيحمــل ،أمثال

ِالضعفني من العذاب عىل أنه ثالثة أعذبة  ْ. 
 

 : الرتجيح
الذي يظهر أن الراجح اختيار ابن قتيبة ومجاهري أهل التفسري أن املـراد 

 :  وذلك ملا ييل،بالضعفني من العذاب يف اآلية أن يكون العذاب مرتني
 إال إذا ، و داللة السياق مقدمة عند التنـازع، سياق اآلية شاهد عىل ذلك-١

 . وال قرينة هنا،وجدت قرينة صارفة عن ذلك
 وإن كـان –ِّ الغالب يف كالم العرب أهنا تطلق الضعف وتريد بـه املثلـني -٢

 ولكـن األوىل – )٢(ال ينكر يف كالمها إطالق الضعف عىل ما زاد عىل املثلني
 . خاصة وقد شهد السياق بذلك ،آن عىل داللة الغالبمحل القر

َّضعف ــُي( :و) ُيـضاعف (  :وأما قول أيب عبيدة يف تفريقه بني داللـة َ (
 ال التفريـق بـني داللـتهام  فـذكر أن،أبو جعفر النحـاس فقد أجاب عن ذلك

 :أي واحـد ،)فَّعَضُيـ(و )ضاعفُيـ( يف واملعنـى ،اللغة أهل من أحد يعرفه

                                                
 ) .٢/١٣٦: ( جماز القرآن)١(
 ، )٩/٢٠٣: (لسان العرب، البن منظور:  انظر)٢(



 

 
 

 إليــك دفعــت ًدرمهــا ّإيل دفعــت إن :تقــول كــام ،مثلــني :أي ،ضــعفني جيعــل
  .)١(درمهني :يعني ،مثليه :أي ،ضعفيه
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
: ( ،  وجـــامع البيـــان، للطـــربي)٥/٣٤٤: (معـــاين القـــرآن الكـــريم، للنحـــاس:   انظــر)١(

٢٠/٢٥٥ . ( 



 

 
 

 ًمعنى فارغا: املطلب الثاين
 

ورجح ابن قتيبة بقاعدة الـسياق التـي سـبقت اإلشـارة إليهـا يف املثـال 
 Mj k  l m on p  q  :تعــاىل د قولــه ولــذا عنــ،الــسابق

r s t u  v  w x y  z  {  L)١( . 
ًفارغـا مـن  :قال أبو عبيـدة  Mj k  l m  onL  " :يقول

َمل يغرق :؛ أو قاللُاحلزن لعلمها أنه مل يقت ْ َ.  

ًكيـف يكـون فؤادهـا مـن احلـزن فارغـا يف  . وهذا من أعجب التفـسري ُ
ُوهل يربط إال عـىل قلـب! ؟  چہ ہ ہ  ۀ  ۀ چ :وقتها ذاك، واهللاُ سبحانه يقول َ ُ 

ألنـه ال .فـؤاده هـواء :ُوالعرب تقول للخـائف واجلبـان! اجلازع واملحزون؟
ًيعي عزما وال صربا ً ِ  .)٢(M) * L  :قال اهللا. َ

ً فقالوا أصـبح فارغـا مـن كـل يشء ،وقد خالفه املفرسون إىل الصواب
ــا مل هتــتم بــيشء  ــر موســى؛ كأهن ــن أم ــا هيــ-َّإال م ــيمم ــه احل َ إال أمــر -ُّتم ب ْ

  :أقوال املفرسين .)٣("ِولدها
اختلف املفرسون يف تفسري هذه اآلية فذكروا عـدة معـان مرجعهـا إىل 

 : قولني
ْفارغا من كل يشء إال مـن ذكـر موسـىأصبح فؤاد أم موسى  :القول األول ِ ِ ً           

                                                
 ) .١٠: ( سورة القصص)١(
 ) .٤٥: ( سورة إبراهيم)٢(
 ) .٣٢٨: ص: (القرآن تفسري غريب )٣(



 

 
 

 : وذهب إىل هذا املعنى .واحلزن عليه 
ــــــراء ـــــ)١(الفــ ــــــاج)٢(ـربي،والـــطـ ــــــاس)٣(،والـــزجــ                   ،)٤(،والنــحــ

 ،)٩(، والقرطبي)٨(والزخمرشي،)٧( والبغوي،)٦(، والواحدي)٥(والسمرقندي 
 ،)١٤( وابن كثـري،)١٣(،وأبوحيان)١٢( واخلازن ،)١١(، والنسفي)١٠(والبيضاوي
  .)١٨(، واآللويس)١٧( والشوكاين ،)١٦(، وأبو السعود)١٥(واإلجيي

                                                
 ) .٢/٣٠٣: (معاين القرآن:  انظر)١(
 ) .١٩/٥٢٨: (جامع البيان:  انظر)٢(
 ) .٤/١٣٤: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٣(
 ) .٥/١٥٩: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٤(
 ) .٣/٣٠٨: (بحر العلوم:  انظر)٥(
 ) .٨١٣: ص: (الوجيز:  انظر)٦(
 ) .٣/٥٢٥(: معامل التنزيل:  انظر)٧(
 ) .٣/٣٩٥: (الكشاف:  انظر)٨(
 ) .١٣/٢٥٤: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٩(
 ) .٤/٢٨٤: (أنوار التنزيل:  انظر)١٠(
 ) .٣/٣٣٠: (مدارك التنزيل:  انظر)١١(
 ) .٥/١٦٥: (لباب التأويل:  انظر)١٢(
 ) .٧/١٠١: (البحر املحيط:  انظر)١٣(
 ) .٦/٢٣٣: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)١٤(
 ) .٣/٢٣٨: (تفسري اإلجيي:  انظر)١٥(
 ) .٧/٢٢٦: (إرشاد العقل السليم:  انظر)١٦(
 ) .٣/١١٥: (فتح القدير:  انظر)١٧(
 ) .٢٠/٤٨: (روح املعاين:  انظر)١٨(



 

 
 

 يدل ،  M t u  v  w xL :التعقيب بقوله تعاىل  : القولدليل هذا
 ولـذا ،عليه السالمعىل أن قلبها فرغ من كل يشء إال من احلزن عىل موسى 

 . والقول الذي يؤيده السياق أوىل من غريه ،ربط اهللا عىل قلبها
لعلمهـا عليـه ًفارغا من احلـزن أصبح فؤاد أم موسى  أن املعنى :القول الثاين

ــه مل  ــدة إذ يقــول. يغــرق أن  Mj k  l m  " :ِوهــذا قــول أيب عبي
nL أي ،ٌدم فرغ :منه قوهلم ،ها أنه مل يغرقمًفارغا من احلزن لعل :جمازه: 

 .)١( "وال دية فيه ،ال قود فيه
  .)٤(وابن عاشور ،)٣( والعكربي،)٢(األخفش  :وقال هبذا املعنى

يقنـت بوعـد اهللا تعـاىل ّإن أم موسـى عليـه الـسالم أ :قـالوا :دليل هذا القـول
 . وحينئذ فرغ قلبها من احلزن عىل موسى عليه السالم ،بحفظ ابنها
 : الرتجيح

 وأن ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومـن وافقـه مـن املفـرسين
أن قلــب أم موســى  Mj k  l m  onL      :معنــى قولــه تعــاىل

 : وذلك ملا ييل ،ًأصبح فارغا من كل يشء إال من ذكر موسى واحلزن عليه
 واملعنى الذي يؤيـده الـسياق ، أن هذا القول هو القول األنسب للسياق-١

                                                
 ).٢/٩٨: (جماز القرآن)١(
 ) .٥٥٣: ص: (معاين القرآن:  انظر)٢(
 ) .٢/١٠١٧: (التبيان يف إعراب القرآن:  انظر)٣(
 ) .٢٠/٨٠: (التحرير والتنوير:  انظر)٤(



 

 
 

 .أوىل من غريه 
ْ هذا املعنى يتفق وما علم من شفقة األم وشدة وجدها عـىل أوالدهـا بـام -٢ ُ

 !ً أو خشية عليهم مكروها ؟،ّ فكيف إذا أمل هبم كرب،أودع يف نفسها
 وقول اجلامعة أوىل من غريه مـا مل ،املفرسين ذهب إىل هذا القول مجاهري -٣

 .تقم حجة عىل خالفه 
 : وجياب عن قول أيب عبيدة ومن وافقه
 . وللظاهر املتبادر من اخلطاب ،بأن قوهلم خمالف لسياق الكالم

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه 

 
 
 
 



 

 
 

 ًمعنى مسحورا: املطلب الثالث
 

 وال حاجة ملعنـى ،ين القرآن عىل أحسن الوجوه وأوضحهاحتمل معا :قاعدة
 : مستكره

 ومعـاين القـرآن هـي كـذلك يف ،القرآن نزل بأحـسن األلفـاظ وأمجلهـا
 فـال حاجـة إىل أن تفـرس معـاين – فـإذا كـان األمـر كـذلك -احلسن والبيان 

 .ُ ويف املعاين الواضحة اجللية غنية عن ذلك ،القرآن عىل وجه مستكره
ا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيدة وحيكم عىل املعنى الذي ذهب إليه وقد رأين

ُويف أقـوال الـسلف غنيـة عـن ذاك  ،ال ينبغـي القـول بـه ،بأنه معنى مـستكره
 M¿ À  Á Â Ã   Ä Å Æ Ç  È  : ولذا عند قوله تعاىل،املعنى
É Ê  Ë  Ì Í  Î Ï Ð      Ñ  L)١( . 

ــة ــن قتيب ــاجو :أي   MÇ  È ÉL " :يقــول اب َمتنَ ــسار بعــضهم  :نُ ُّي َ ُ
  .بعضا

MÍ   Î Ï Ð  Ñ  L ذا سـحر، أي ًبرشا يريدون :قال أبو عبيدة ٍ ْ َ
ٍذا رئة  َ  . ؟  ولست أدري ما اضطره إىل هذا التفسري املستكره  .ِ

َقـال جماهـد يف قولـه. وقد سبق التفسري من السلف بام ال استكراه فيه ُ: 
MÏ Ð ÑLِخمدوعا؛ ألن الـس : أي ً ُْ وقـالوا يف  .عـةحر حيلـة وخديَ

   (  ) 'M ؟ و َمـن أيـن ختـدعون :أي )٢(MÖ × Ø L  :قولـه
                                                

 ) .٤٧: ( سورة اإلرساء)١(
 ) .٨٩: ( سورة املؤمنون)٢(



 

 
 

* +  L)َأي من املعللني )١ ِ َّ  : وقال امرؤ القيس.  َُ
ِونسحر بالطعام َّ ُ َْ  )٢(ِ وبالرشاب ُ

َّأي نعلل، فكأنا نخدع َ ِوقال لبيد. ُ َ : 
َعصافري من هذا األنام املس        َّ فإننا؟َفيم نحن :فإن تسألينا ُ ِحر ُ َّ)٣( 
َّأي املعلل  .يريدون خدعتني. ْسحرتني بكالمك :والناس يقولون. َُ

  ؛يـدل عـىل هـذا التأويـل )٤(MÓ Ô  Õ Ö × L  :وقوله
ٌ ذا رئة، مل يكن يف ذلك مثل رضبوهًألهنم لو أرادوا رجال َ َ ٍ َ ولكنهم ملا أرادوا . ِ

ً خمدوعا ًرجال ُْ ِ كأنه باخلديعة سحر -َ . ّ شـبهوهًوتـشبيها رضبـوه، ً كان مثال-ُ
ِّوكأن املرشكني ذهبوا إىل أن قوما يعلمونـه وخيدعونـه وقـال اهللا يف موضـع . ً

  )٥(M! " # $ % & ' L  :آخر حكاية عنهم

ال جيوز أن يكـون   )٦(M© ª « ¬ L  :وقول فرعون
ٍإين ألظنك إنسانا ذا رئة؛ وإنام أراد :أراد به َ ِ ًإين ألظنك خمدوعا :ً ُْ َ َ ")٧( . 

                                                
 ) .١٥٣: ( سورة الشعراء)١(
ٍأرانا موضعني ألمر غيب: وصدر البيت) . ٧٨: ص: ( ديوان امرئ القيس)٢( ْ َ ِ َ ِ ِ ُ.  
 ).٤٧: ( ديوان لبيد)٣(
 ) .٤٨: ( سورة اإلرساء)٤(
 ) .١٠٣: ( سورة النحل)٥(
 ) .١٠١: ( سورة اإلرساء)٦(
 ) .٢٥٧-٢٥٥: ص: ( تفسري غريب القرآن)٧(



 

 
 

 : ملفرسينأقوال ا
 وإليــك ،ذكـر املفـرسون عـدة أقـوال يف املـراد باملـسحور يف هـذه اآليـة

 : أشهر أقواهلم
 وممـن ، وهـذا اختيـار ابـن قتيبـة،املخدوع :أن املراد باملسحور :القول األول

   :ذهب إليه من املفرسين
، واخلطيـــب )٤( واخلـــازن ،)٣(، والواحـــدي)٢(والنحـــاس،)١(جماهـــد

  .)٥(الرشبيني
 : ذا القولأدلة ه

 وال ينبغـي محـل ، معاين القـرآن حتمـل عـىل أحـسن الوجـوه وأوضـحها-١
 . وهذا التأويل واضح الداللة ال استكراه فيه ،مستكره  معانيه عىل معنى

ٍ ذا رئــةً ألهنــم لـو أرادوا رجــالسـياق اآليــات يؤيــد هـذا املعنــى ؛ -٢ َ  يأكــل ِ
ٌ، مل يكن يف ذلك مثل رضبوهويرشب َ  .  لهَ

  . هذه اآلية تدل عىل هذا التأويل  نظائر-٣
ِاملجنون الذي سحر فاختلط عقله :أن املراد باملسحور :القول الثاين  وذهب ،ُ

                                                
: ، وبحــر العلــوم، للــسمرقندي)٤/١٦١: (معــاين القــرآن الكــريم، للنحــاس:  انظــر)١(

 .ومل أهتد إليه يف تفسري جماهد املطبوع ) . ٢/٣١٤(
 ) .٤/١٦١: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٢(
 ) .٦٣٦: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٤/١٦٣: (لباب التأويل:  انظر)٤(
 ) .٣/٣٤٦: (الرساج املنري:  انظر)٥(



 

 
 

 :  ومنهم ،إىل هذا ملعنى مجاهري أهل التفسري
 وأبـو ،)٥( والنـسفي،)٤( والـرازي،)٣(، وابن اجلوزي)٢( وابن عطية ،)١(مقاتل
ــري ،)٦(حيــان  وابــن ،)١٠( واإلجيــي،)٩(والبقــاعي ،)٨( والثعــالبي،)٧( وابــن كث

  . )١٤( وابن عاشور،)١٣( والسعدي، )١٢( واآللويس،)١١(عجيبة 
 : أدلة هذا القول

 ويزاد عىل ذلك بأن أشـهر داللـة لكلمـة ،هي أدلة القول األول نفسها
ِهو ذاك املجنون الذي سحر فغلب عىل عقله ) مسحور( ُ ِ ُ. 

                                                
 ) .٢/٢٦٠: (تفسري مقاتل:  انظر)١(
 )٤٦١ /٣: (املحرر الوجيز:  انظر)٢(
 ) .٣٥٥: ص: (نزهة األعني النواظر:  انظر)٣(
 ) .٢٠/٣٥٢: (مفاتح الغيب:  انظر)٤(
 ) .٢/٢٦٣: (مدارك التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٦/٤٠: (بحر املحيطال:  انظر)٦(
 ) .٥/٨٣: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)٧(
 ) .٣/١٣١: (اجلواهر احلسان:  انظر)٨(
 ) .٤/٣٩١: (نظم الدرر:  انظر)٩(
 ) .٣/١٤٦: (، و)٢/٣٩٣:  (تفسري اإلجيي:  انظر)١٠(
 ) .٣/٢٠٥: (البحر املديد:  انظر)١١(
 ) .١٥/٨٩: (روح املعاين:  انظر)١٢(
 ) .٤٥٩: ص: ( الكريم الرمحنتيسري:  انظر)١٣(
 ) .١٨/٣٢٩: (التحرير والتنوير:  انظر)١٤(



 

 
 

 ،)١(رئـة : أي،رْحَسـالـذي لـه  :ة املراد باملسحور يف هـذه اآليـ: القول الثالث
  :ْ إذ يقول، وهذا قول أيب عبيدة،مثلكمبرش يأكل ويرشب فهو ولذا 

" MÍ  Î Ï Ð  ÑL ما تتبعـون  :كقولك،ما تتبعون :أي
َإال رجال مسحورا، أي له س ً ُوهـو أيـضا مـ ،رْحً وكـذلك كـل دابـة أو  ،رَّحَسً

 : ِّر الرئة، قال لبيدْحَّلسًرا، واْحَألن له س؛ مسحور  طائر أو برش يأكل فهو
ِعصافري من هذا األنام املسحر         َّ فإننا؟َفيم نحن :فإن تسألينا َّ َ ُ ُ 

ِونسحر بالطعام وبالرشاب  : )٢(وقال َّ ُ َْ ُ 
َفأرادوا أن يكون مل،َألن أهل السامء ال يأكلون؛ ُنغذي  :أي َ  .)٣(" ًكاَ

  . )٤(وذهب إىل هذا املعنى مكي بن أيب طالب
 : ل هذا القولدلي

 وعليــه فــإن املــرشكني أرادوا بقــيلهم ذاك صــد ،ِّر الرئــةْحَّالــس :قــالوا
 . فام هو إال برش مثلهم يأكل ويرشب ،الناس عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 فاملـسحور يـراد ،ّجوز بعض املفرسين محل اآليـة عـىل معنيـني :القول الرابع
وذهـب إىل هـذا  ،و يأكـل ويـرشب فهـ،ِالذي لـه رئـة : به  ويراد،املجنون :به

                                                
ْ السحر)١( ِمـا التـزق بـاحللقوم واملـرئ مـن أعـىل الـبطنالرئة، وعىل : يطلق عىل: َّ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ َِ ُ ْمـن قلـب -َ َ

ٍوكبد ورئة ٍَ َِ : ّ، وتـاج العـروس، للزبيـدي)٤/٣٤٨: (لسان العرب، البـن منظـور:  انظر-ِ
)١١/٥١٠. ( 

 )٢٤: ص: (امرىء القيس كام سبق:  أي)٢(
 ) .١/٣٨١: ( جماز القرآن)٣(
 ) .٨/٥١٧٩: (، و)٦/٤٢١٨: (اهلداية إىل بلوغ النهاية:  انظر)٤(



 

 
 

  .)٢( وأبو السعود،)١(الطربي :القول
 : دليل هذا القول

يمكن أن يستدل هلذا القول بأنه إذا أمكـن محـل القـرآن عـىل أكثـر مـن 
 .معنى فهو أوىل ؛ فذاك من خصائص الكالم البليغ 

 الرتجيح 
 ، وهو قـول مجـاهري أهـل التفـسري،الذي يظهر أن الراجح القول الثاين

ِاملجنون الذي سحر فاختلط عقله :أن املراد باملسحور  :  وذاك ملا ييل،ُ
 . قوة أدلتهم -١
 ومعـاين القـرآن حتمـل ، أن هذا املعنى هو املتبادر الـشائع عنـد اإلطـالق-٢

 .عىل املعروف املشهور يف لسان العرب 
 : وجياب عن األقوال األخرى

ْ وإن كـان لـه - املخـدوع :سحور قول ابن قتيبة ومن وافقه بأن املراد بامل-١
إال أن هـذا املعنـى لـيس هـو  -حظ من النظر ؛ ألن الـسحر حيلـة وخديعـة 

 .املتبادر عند اإلطالق 
قد أجاب عن . الذي يأكل ويرشب  : قول أيب عبيدة بأن املراد باملسحور-٢

 .هذا القول وتوىل الرد عليه ابن قتيبة فأجاد وأحسن 
بأن محل اآليـة عـىل  : جياب عن ذلك،عىل املعنيني القول بأن حتمل اآلية -٣

                                                
 ) .١٧/٤٦٠: (جامع البيان:  انظر)١(
 ) .٥/١٧٦: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٢(



 

 
 

 أما إذا ، وال قرينة مرجحة،أكثر معنى إنام حيسن إذا كانت املعاين كلها سائغة
 أو كـان أحـد تلـك املعـاين فيـه نظـر فـال يـصار إىل ،وجدت قرينـة للرتجـيح

 .القول بذلك 
َولذا تعقب ابن كثري ابن جرير الطربي يف تصويبه ُ  ": دةلقـول أيب عبيـ ّ

ئي يأتيـه بـام اسـتمعوه مـن ِوفيه نظر؛ ألهنم إنام أرادوا هاهنا أنه مسحور له ر
  .)١(" الكالم الذي يتلوه

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه   
 
 
 
 

                                                
 ) .٥/٨٣: ( تفسري القرآن العظيم)١(



 

 
 

 معنى لواقح: املطلب الرابع
 

 فذكر أن تفسري القرآن يكون عىل ،رجح ابن قتيبة بالقاعدة السابقة
 : وإليك كالمه عند قوله تعاىل،املعاين دون معنى مستكرهأحسن 

MX Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b  
c L)١( . 

 هي إنام )لواقح( :عبيدة أبو قال MX Y  Z L " :ْإذ يقول
 .تنتجه كأهنا. السحاب وتلقح الشجر تلقح أهنا يريد . ملقحة مجع ُمالقح،
 العـرب جيـد وهـو. هاالسـتكرا هبذا التفسري هذا إىل اضطره ما أدري ولست
َّالطرمـاح قـال. ًالقحـا والـريح لـواقح، الرياح تسمي ِ ًبـردا وذكـر ِّ  عـىل َّمـده ُْ

 : به يستظلون الشمس يف أصحابه
ِقلٌق ِألفنَان َ َالريا ْ ٍلالقح ِح       ِّ ِ ها ِ َمنْ ْوحائل ِ ِ َ َ)٢( 

. ًعقـيام :ويـسمون الـشامل أيـضا. الشامل :واحلائل.  اجلنوب :فالالقح
ِّقال كثري. ًكام سموا اجلنوب القحا. التي ال حتملوالعقيم  َ ُ : 

َومر بسفساف الّرتاب عقيمها  َُ َ َ ُّ َِ ِ َِ ِ ْ ِ)٣( 
                                                

 ) .٢٢: ( سورة احلجر)١(
َّ ديوان الطرماح)٢( ِ يصف الربد أنـه : وقلق. رضوهبا وأنواعها : أفنان الرياح) . ٢١١: ص: (ِّ

 .يضطرب وخيفق لرضب الرياح 
ِّ ديـــوان كثـــري عـــزة)٣(  . إذا مـــستثابات الريـــاح تنـــسمت: وصـــدر البيـــت ) .١٥٠:  ص: (ُ

س أســا: انظــر .من والربكــة التــي يرجــى خريهــاُ ذوات الــيالريــاح: مــستثابات الريــاحو
= 



 

 
 

 ألهنا حتمل السحاب - ً أي حامال- ًيعني الشامل، وإنام جعلوا الريح القحا
ِّوتقلبه وترصفه، ثم حتمله فينزل َوقـال أبـو وجـزة . ُفهـي عـىل هـذا احلامـل. َ َ ْ َ

َيذكر محريا ور َ ْدت ماءً َ : 
هن يف مسك ٍحتى رعني الشوى منْ َِ َ ْ َّ ُ َ ََّ َ َ ِمن نسل جوبة اآلفاق مهداج        َّ َ َْ َ َّ َ ِْ ِ ِِ َ ِ ْ)١( 

أدخلـن قـوائمهن يف املـاء حتـى صـار  :؛ أي)سلكن الشوى( :ويروى
َاملاء هلا كاملسك ُثم ذكر أن املاء من نسل ريح جتوب البالد. وهي األسورة. َ َ ْ َ. 

وممــا . ّ ألهنــا محلتــه وهــو ســحاب وحلتــه؛ كالولــدفجعــل املــاء للــريح
 ½¾ ¼ « Mµ ¶ ¸ ¹  º  :قوله تعاىل هذا يوضح
¿ À Á  Â Ã   L)٣( " محلت :أي )٢( . 

 : أقوال املفرسين
إىل عـدة  ) لـواقح (ـبـ ) الريـاح ( يف توجيـه وصـفاختلـف املفـرسون 

  :أقوال
ِأن لواقح :القول األول  مـل حتّ أن الريـاحأي حوامـل، واملعنـى ،ِمجع القح :ّ

ّاملاء والسحاب وتقلبه وترصفه ثم تـستدره ِْ َ َ ّ  وذهـب ، وهـذا قـول ابـن قتيبـة،ّ
                                                

 ) .١/١١٨: (البالغة، للزخمرشي =
َسـلكن ": ًشـارحا هـذا البيـت) ٤/٣٦: ( يقول األزهري يف هتذيب اللغة)١( ُاألتـن ِيعنـي ْ ُ  .

َّشواهن أدخلن ُ َمسك يف  .قوائمهن: أي َ َكاملسك صار ماء يف أي: َ  ذلك جعل ثم، أليدهيا َ
ِنسل من املاء ْ  ."محلته ألهنا :كالولد   للريح املاء فجعل، البالد جتوب ريح َ

 ) . ٥٧: ( سورة األعراف)٢(
 ) . ٢٣٧: ( تفسري غريب القرآن)٣(



 

 
 

  . )٣( والشنقيطي،)٢( وصديق حسن خان،)١(النسفي :إليه
 : أدلة هذا القول

، وتريــد بــذلك أهنــا )لــواقح ( جــاء يف لــسان العــرب وصــف الريــاح بـــ -١
 .حوامل للمطر

  M¿  À Áقوله تعـاىل  وذاك يف  ذا املعنى ورد يف القرآن ما يؤيد ه-٢
Â Ã   L  فعىل هذا تكون الريح القحة بمعنى حاملة حتمل ،محلتأي 

 .السحاب 
ِأن لـواقح : :القول الثـاين َ أي ذات لقـاح ،عـىل جهـة النـسبة ،ِمجـع القـح :ّ َ- 

 : ومنه قول النابغة –ذو متر  : وتامر :ذو لبن : أي ،البن :كقوهلم
ٍّكليني هلم َ ِ ِ ِ يا أميمة ناصبِِ ِ َ َ َ َْ ِ وليل أقاسيه بطىء الكواكب            َُ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َُ ٍ)٤( 

  .)٥( عىل جهة النسب،ذو نصب :أي :)ناصب(: فقوله
                                                

 ) .٢/٢٢٦: (مدارك التنزيل:  انظر)١(
 ) .٧/١٥٩: (فتح البيان:  انظر)٢(
 ) .٢/٢٦٨: (أضواء البيان:  انظر)٣(
: قولــه"): ٢/٣٢١: (يقــول البغــدادي يف خزانــة األدب) . ١٣: ص: ( ديــوان النابغــة)٤(

ًأمر من وكلت األمر إليه وكال من باب وعد، ووكوال: كليني ً إذا فوضته إليـه واكتفيـت : ٌ
مــن :  بمعنــى منــصب)ناصــب  (و. تــرخيم أمامــة، وهــي بنتــه،  تــصغري) أميمــة (و . بــه

ذي : النصب وهو التعـب، فجـاء بـه عـىل طـرح الزائـد، ومحلـه سـيبويه عـىل النـسب، أي
دعينـي هلـذا : يقـول. أكابده: ) أقاسيه (و . ذو خوف: طريق خائف أي: نصب، كام يقال

ًاهلم املتعب ومقاساة الليل البطيء الكواكب بالسهر؛وال تزيـديني لومـا وعـذال؛ وجعـل  ً
  ."ًبطء الكواكب دليال عىل طول الليل كأهنا ال تغرب فينقيض الليل

 ) .٢/٣٢٢: (خزانة األدب، لعبدالقادر البغدادي:  انظر)٥(



 

 
 

َ أن الرياح ذات لقاح :ومعنى اآلية  . فتلقح السحاب والشجر ،َ
  . )٣( وأبوحيان، )٢( والراغب األصفهاين،)١(الثعالبي :وذهب إىل هذا

 .ورود هذا املعنى يف أحاديث العرب وأشعارها  : القولدليل هذا
ِ مجـع ملقحـة،مالقـح : أي،أن معنى الريـاح لـواقح :القول الثالث ْ ِ وملقـح ،ُ ْ ُ
ِّ وردت الكلمــة إىل أصــلها ،ًختفيفــا املــيم تحــذفاســم فاعــل ف  ،)٤( )لقحــة(ُ

ــه،القحــة جتمــع كــام فجمعهــا ــاح ملقحــة ف  وعلي ِالري ــح ،لغريهــاُ  فهــي تلق
  MX Y " : ولـذا يقـول، والشجر، وهذا قول أيب عبيـدةالسحاب

Z L حـة للـسحاب، والعـرب قـد ِقْلُألن الـريح م؛ مالقـح  جماز :جمازها
ّ كقول هنشل بـن حـرى ،ألهنا تعيده إىل أصل الكالم؛ تفعل هذا فتلقي امليم  َِ َ ْ َ

 : يرثى أخاه
ٍليبك يزيد بائس لرضاعة ِ ٌ ُُ َّوأشعث ممن طوحته الطوائ     َ َْ  )٥(ُحَّ

ِفحذف امليم ألهنا املطاوح ِ َ.  

                                                
 ) .٢/٢٩٢: (ناجلواهر احلسا:  انظر)١(
 ) .٧٤٤: ص: (مفردات ألفاظ القرآن:  انظر)٢(
 ) .٥/٤٣١: (البحر املحيط:  انظر)٣(
 ) .٤/١٧٩: (املقتضب، للمربد:  انظر)٤(
يزيــد بالنــرص والكــرم للــذليل وطالــب يــصف الــشاعر ف .املــرشف عــىل اهلــالك : الطــائح)٥(

 فأرشف عىل دة السنني أصابته شمناملعروف، فيقصده الضارع للخصومة، ويلتجئ إليه 
، ولـسان العـرب، البـن )١/٣٠٧: (خزانـة األدب، لعبـدالقادر البغـدادي: انظر.اهلالك 
 ) .٢/٥٣٦: (منظور



 

 
 

 :  وقال رؤبة
ِْخيرجن من أجواز ليل غاض ِ ٍ َ ْ ُ)١( 

ِأي مغىض ُ.  
 : َّوقال العجاج

ْتكشف عن مجاته دلو الدال َّْ ُ ِ ِ َِ َ )٣(" )٢(.  
 ،)٦( وابـــــن كثـــــري،)٥( واخلــــازن،)٤(الواحـــــدي :وذهــــب إىل هـــــذا

 .)٧(والسعدي
                                                

ِنــضو قـداح النَّابــل النَّــوايض: وعجــز البيــت).٨٢: ص: (  ديـوان رؤبــة)١( ِ ِ ِ َ ْ : وليلــة غاضــية .َ
 ) .١٥/١٢٨: (لسان العرب، البن منظور: انظر.شديدة الظلمة

َعباءة غ: وعجز البيت). ١/٢٤٤: (ديوان العجاج )٢( ً ْراء من أجن طالْثَ ٍ ْ َ يقول ابـن قتيبـة،  . َ
ْهو اجلاذب للدلو ليخرجهـا، يقـال منـه: َّالدايل " ): ٦١٢: ص:  ( يف أدب الكاتب َّ َ دال : ُ

ُيدلو، و ْ ْ املديل (َ َهـو املـستقي، يقـال): ُ ْ ُأدىل دلـوه : ُ َ َ ْْ َ ولـو قـال ، ستقيإذا ألقاهـا يف املـاء ليـ: َ
ْالعجاج املديل لكان أشبه بام أراد، ولكنه أراد القافية، وعلم أن الدايل واملديل جيـوز أن يوصـف  ُْ ُ

ويقـول اجلـواليقي يف رشح  . " فأراد يكـشف عـن املـاء دلـو املـستقي: هبام املستقي بالدلو، قال
ئهـا، والـدايل اجلـاذب مجع مجة، ومجة البئر اجـتامع ما: تّواجلام "): ٣٠١: ص: (أدب الكاتب

: والعبايـة. للدلو من البئـر ليخرجهـا، ويقـال الـدايل معنـاه صـاحب الـدلو، كـالالبن والتـامر 
ألنـه ال ؛ -الطحلـب:  أي–ويعني بالعباية ما عىل املاء من الغلفق . الكساء، والغثراء كالغرباء 

 ."طال عليه طالء وهو ما ألبسه. املتغري : نِواألج. يورد 
 ) .١/٣٤٨: (القرآن جماز )٣(
 ) .١/٥٩٠: (الوجيز:  انظر)٤(
 ) .٤/٦٣: (لباب التأويل:  انظر)٥(
 ) . ٤/٥٣٠: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)٦(
 ) .٤٣٠: ص: (تيسري الكريم الرمحن:  انظر)٧(



 

 
 

 : أدلة هذا القول
ــالم العــرب ورود هــذا األســلوب -١ ــى ،يف ك  مــن إطــالق الفاعــل بمعن

ِمفعل ْ)١(.  
ُ ســياق اآليــات يؤيــد هــذا املعنــى ؛ فــإذا لقحــت الريــاح الــسحاب نــزل -٢ ّ

ــإذن اهللا-املطــر ــاىل، - ب ــه تع  \ ] MX Y  Z  : وتأمــل قول
] ̂  L . 

َ فالريــاح القحــة ملقحة،أن الريــاح لــواقح ومالقــح :القــول الرابــع ِّ  القحــة،ُ
ِّملقحة إلو ، املاء ملهاحل وممـن  فيـه، عملهـا  وذاكوالشجر السحاب لقاحهاُ

 ،)٥( والزجــاج،)٤( والطــربي،)٣( األخفــش،)٢(الفــراء : ّفــرس اآليــة عــىل هــذا
 ،)٩( والــــــرازي،)٨( وابــــــن عطيــــــة،)٧( والنحــــــاس،)٦(والسجــــــستاين

                                                
 ) .٢/٢٢: (اخلصائص، البن جني:  انظر)١(
 ) . ٢/٨٧: (معاين القرآن:  انظر)٢(
 ) . ٥٠٨: ص: (نمعاين القرآ:  انظر)٣(
 ) .١٧/٨٦: (جامع البيان:  انظر)٤(
 ) .٣/١٧٧: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٥(
 ) .٤٠٢: ص: (نزهة القلوب:  انظر)٦(
القحــة والقــح عــىل ّالنحــاس يــرى أن : قلــت) .٤/٢٠: (معــاين القــرآن الكــريم:  انظــر)٧(

النـسب أي جهـة القح عىل  جيوز أن يقال هلا -١:  عىل أحد معنينييأيتاحلقيقة بال حذف 
 . وجيوز أن يقال هلا القح أي حامل -٢.ذات لقاح، كأهنا تلقح السحاب والشجر 

 ) ٣/٣٥٦: (املحرر الوجيز:  انظر)٨(
 ) .١٩/١٤٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٩(



 

 
 

ـــي ـــضاوي ،)١(والقرطب ـــسعود،)٢(والبي ـــو ال ـــشوكاين،)٣(وأب وابـــن ،)٤( وال
 .)٥(عاشور

 فالريـاح ،سـائغ أن حيمـل عـىل كـال املعنيـني) لـواقح(لفظ  :لدليل هذا القو
 ومحـل ألفـاظ القـرآن عـىل ،)٦(لواقح فهي حاملة للمطر، وملقحة للسحاب

 مامل تكن قرينـة مانعـة ، فذاك من خصائص الكالم البليغ،أوسع املعاين أوىل
 .من ذلك 
 : الرتجيح

 ، عىل معنيـنيتدل) لواقح (  وأن ،القول الرابع الذي يظهر أن الراجح
 وال ، وذاك جـار عـىل أسـلوب العـرب يف كالمهـا، وملقحة،فالرياح القحة

 .قرينة مانعة من محل اللفظ عىل أوسع معانيه 
بأن اختيار أحد املعاين لـيس بـأوىل مـن املعنـى  :وجياب عن األقوال األخرى

ً مادام االستعامل واللفظ والسياق سائغا للقول هبا مجيعا ،اآلخر ً. 
يف محله لواقح عىل معنى مالقح -َقول أيب عبيده  وصف ابن قتيبةوأما 

قال " :ْ فريد عليه بقول ابن جني إذ يقول،ّ بأنه قول فيه استكراه واضطرار–

                                                
 ) .١٠/١٥: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)١(
 ) .٣/٣٦٦: (أنوار التنزيل:  انظر)٢(
 ) .٥/٧٢: (لعقل السليمإرشاد ا:  انظر)٣(
 ) .٣/١٢٧: (فتح القدير:  انظر)٤(
 ) .١٤/٣٧: (التحرير والتنوير:  انظر)٥(
 ) .٥/٢١٠: (معجم مقاييس اللغة، البن فارس:  انظر)٦(



 

 
 

؛ ألن الــريح  مالقــح :وقياســه  MX Y  Z L ": اهللا عــز وجــل
حـت ِقَ فـإذا ل،حت هـيِقَوقد جيوز أن يكون عىل ل. تلقح السحاب فتستدره

 لقحت السحاب، فيكون هـذا ممـا اكتفـى فيـه بالـسبب مـن املـسببت أَكَزَف
")١(. 

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة مل يكن يف مكانه 

 

                                                
 ) .٢/٢٢: ( اخلصائص)١(



 

 
 

 ّداللة رد األيدي إىل األفواه:  املطلب اخلامس
 

 .القول الذي تؤيده آية أخرى أوىل من غريه  :قاعدة
 فــأوىل تلــك ، وتعــددت أقــواهلم،إذا اختلــف املفــرسون يف معنــى آيــة

 ،ًاملعاين بالتقديم ما شهد له آية أخرى ؛ وذاك أن القرآن يفـرس بعـضه بعـضا
 .ويدل بعضه عىل بعض 

ّ وتعقـب أبـا عبيـدة ،وقد أومـأ ابـن قتيبـة إىل هـذه القاعـدة ورجـح هبـا
 :  ويدلك عىل ذاك حديثه عند قوله تعاىل،ّوضعف قوله

 MX  Y    Z   [ \    ]    ^ _    `   a     b 
c  d  fe  g h i kj l m n o  

p q r s t u    v  w x  y z { | } 
~ �   L)١(.  

 مـا تركـوا :عبيـدة أبـو قـال   Mo p q rL ": ْإذ يقول
ِيسلموا ومل به، مرواُأ ُ. 

 :واملعنـى! الـيشء عـن أمـسك إذا فيـه؛ يف َيـده َّرد :قال ًأحدا أعلم وال
ُّردوا  : الشاعر قال كام. وغيظا ًحنقا هاعلي ُّعضوا :أي أفواههم، يف أيدهيم َ

َيردون ُّ ِفيه ِيف َُ ْعرش ِ ِاحلسود َ ُ َ)٢( 
                                                

 ) .٩: ( سورة إبراهيم)١(
ــة : انظــر)٢( ــري، البــن قتيب : لألزهــري، وهتــذيب اللغــة، )٨٣٤: ص.: (كتــاب املعــاين الكب

: وعجــز هــذا البيــت). ١٢/١١٣: (، واجلــامع ألحكــام القــرآن، للقرطبــي)١٤/١٧٠(
= 



 

 
 

ُيغيظون أهنم :يعني  قـول ونحـوه العـرش، أصـابعه عـىل يعض حتى َاحلسود َ
َاهلذيل ُ:  

َقد  َى أنـَْفنأَ ُله أزمـِامـَ ْ َ ُ َفأضحى يعض عيل الوظيفا        ُهـَ َِ َ َ َ ََّ َ َ ُّ ْ َ)١(  
َّ أفناهــا بــالعض، فأضــحى يعــض عــيل قــد أكــل أصــابعه حتــى :يقــول ُّ

ُوظيَف الذراع، وهكذا فرس هذا احلرَف ابن مـسعود ُ واعتبـاره قولـه عـز ،)٢(ِ ُ
  .)٤( " )٣(M|  }  ~  �  ¡  ¢  £ L   :وجل يف موضع آخر

 : أقوال املفرسين
 ودونـك أشـهر تلـك ،ذكر املفـرسون عـدة معـان يف تفـسري هـذه اآليـة

  :األقوال
عىل ًوحنَقا  ً غيظا،ُّفعضوا عليها ،وا أيدهيم يف أفواههمُّأهنم رد :القول األول

 وذهب إىل ، واختيار ابن قتيبة، وهذا قول ابن مسعود ريض اهللا عنه،الرسل
 : هذا القول من املفرسين

                                                

ّحتى يعض عيل األكفا  = ُ ّ ّ َ َ   . 
: ْ األزم"): ١٢/١٦: (قال ابن منظور يف لـسان العـرب). ٢/٧٣: (ديوان اهلذليني: انظر)١(

:  يف اللـسانًوقال أيـضا . "شدة العض بالفم كله، وقيل باألنياب، واألنياب هي األوزام
ِّمستدق الذراع والساق مـن اخليـل واإلبـل ونحومهـا، واجلمـع: الوظيف "): ٩/٣٥٨( ُّ َ ْ ُ :

ِاألوظفة ْ َ ".  
 ) .١٦/٥٣١: (جامع البيان، للطربي:  انظر)٢(
 ) .١١٩: ( سورة آل عمران)٣(
 ) .٢٣١-٢٣٠: ( تفسري غريب القرآن)٤(



 

 
 

 ،)٥( والنيـسابوري،)٤( والقرطبـي،)٣( والواحـدي، )٢( والنحـاس، )١(الطربي
  . )٦(وأبو حيان

 : أدلة هذا القول
ِرد اليد إىل الفم  : واملعنى املفهوم من مجلة،كالم املعروفال هذا-١ ّ. 
 واملعنـى الـذي يـدل عليـه القـرآن أوىل مـن ، هذا القول تؤيده آية أخرى-٢

 .غريه 
 . وداللة السياق من قرائن الرتجيح ، سياق اآليات يشهد هلذا التأويل-٣

َأن هذا مثل رضبه اهللا تعاىل لبيان إعراضـه :القول الثاين   ولـذا ،م عـن احلـقَ
 Mo p q  " :ْ وهــذا قـول أيب عبيـدة إذ يقــول،سـكتوا فلـم جييبـوا

rL   وا عـام أمـروا بقولـه مـن ّفـَل، وموضعه موضـع كَجماز املث :جمازه
أمـسك إذا مل : أي   ، يـده يف فمـهّرد :ومل يؤمنوا به ومل يسلموا، ويقـال ،احلق
 .)٧("جيب

                                                
 ) .١٦/٥٣٤: (جامع البيان:  انظر)١(
 ) .٣/٥٢٠: (اين القرآن الكريممع:  انظر)٢(
 ) .٥٧٨: ص: ( الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٩/٣٤٥: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٧/٣٢١: (غرائب القرآن:  انظر)٥(
 ) .٥/٣٩٧: (البحر املحيط:  انظر)٦(
 ) .١/٣٣٦: ( جماز القرآن)٧(



 

 
 

 أن هـذا القـول )٢(لـشوكاين وذكر ا،)١(األخفش :وذهب إىل هذا املعنى
 وفرس السعدي اآلية عـىل هـذا ،أقرب إن ثبت هذا االستعامل يف لغة العرب

  .)٣(املعنى
 وطريقـة خطاهبـا ،جـاء يف سـنن العـرب يف كالمهـا :قـالوا :دليل هذا القول

 والقـرآن ، فيـه يـده يفّقـد رد :للرجل إذا أمسك عن اجلـواب وسـكتقوهلا 
 . لبيان معانيه  فهي طريق،نزل بلسان العرب

  M t :بوا الرسـل، وردوا علـيهم بـأفواههم، فقـالواّكذأهنم  :القول الثالث
u    v  w x  y z { | } ~ �   L، ـــــول  وهـــــذا ق
  . )٥( واختاره ابن كثري، وقتادة،)٤(جماهد

 ويؤيـد قـول جماهـد " :ابن كثري يف ترجيح هـذا القـول قال :دليل هذا القول
ـــتامم الكـــالم ـــك ب ـــسري ذل  | } M t  u    v  w x  y z :تف

} ~ �   Lِّتفـسري ملعنـى رد أيــدهيم يف  -واهللا أعلــم -هـذا    فكـأن َ
 .)٦(" أفواههم

                                                
ــي:  انظــر)١( ــان، للثعلب ــي، واجلــامع ألحكــام ال)٥/٣٠٧: (الكــشف والبي : قــرآن، للقرطب

: ، وفـــتح القـــدير، للـــشوكاين)٥/٣٩٨: (، والبحـــر املحـــيط، أليـــي حيـــان)٩/٣٤٦(
 .، ومل أهتد إليه يف كتاب معاين القرآن، لألخفش )٣/٩٧(

 ) .٣/٩٧: (فتح القدير:  انظر)٢(
 ) .٤٢٢: ص: (تيسري الكريم الرمحن:  انظر)٣(
 ) .١٢٥: ص: (تفسري جماهد:  انظر)٤(
 ) .٤/٤٨١: ( القرآن العظيمتفسري:  انظر)٥(
  ) .٤/٤٨١: ( تفسري القرآن العظيم)٦(



 

 
 

 :أشاروا بأيـدهيم إىل ألـسنتهم ومـا نطقـت بـه مـن قـوهلم أهنم :القول الرابع 
Mt u v  w  x L إقناطـا ،هذا جوابنا لكم ليس عندنا غريه :يأ ً

 ورجحه ابـن املنـري ،)١(خمرشي إىل قوة هذا املعنىّونبه الز . هلم من التصديق
  .)٣( واختاره اآللويس،)٢(يف حاشيته عىل الكشاف

        يف حاشـيته عـىل–قـال ابـن املنـري يف تـرجيح هـذا القـول  :دليل هـذا القـول
 عــىل املــصنف نبــه الــذي الوجــه هــذا الوجــوه هــذه وأقــوى " : -الكــشاف
ً قـوال يـامناإل مـن الرسل إقناطهم ألن؛ كذلك كان وإنام ،بالقوة اختصاصه

  .)٤("الكفر يف حلسدهم املناسب هو الفم يف اليد بوضع ًوفعال
أهنــم ردوا نعمهــم  :املعنــى و، الــنعماملــراد هبــاأن األيــدي  :القــول اخلــامس

 . )٥(ًجحودا هلا  بأفواههم
 ،ًأهنم كانوا يـضعون أيـدهيم عـىل أفـواه الرسـل ردا لقـوهلم :القول السادس

  .)٧( وإىل هذا املعنى ذهب مقاتل،)٦(ا قول احلسنوهذ
                                                

 ) .٢/٥٤٢: (الكشاف:  انظر)١(
 .املصدر السابق :  انظر)٢(
 ) .١٣/١٥٢: (روح املعاين:  انظر)٣(
 ) .١(مع حاشية ابن املنري عليه، حاشية ) ٢/٥٤٢: (الكشاف:  انظر)٤(
، )٣/١٢٥: (والنكـت والعيـون، للـامرودي، )٣/١٥٦: (معاين القـرآن، للزجـاج:  انظر)٥(

 ) .٢/٥٤٢: (والكشاف، للزخمرشي
ـــاموردي:  انظـــر)٦( ـــون، لل ـــة)٣/١٢٥: (النكـــت والعي ـــن عطي ـــوجيز، الب : ، واملحـــرر ال

)٣/٣٢٦. ( 
 ) .٢/١٨٥: (تفسري مقاتل:  انظر)٧(



 

 
 

ًأهنم وضعوا أيدهيم عىل أفواههم إخفاء لشدة الـضحك مـن  :القول السابع
 :وذهـب إىل هـذا القـول.  وذاك عىل سبيل االستهزاء بالرسل ،كالم الرسل
  .)١(ابن عاشور

 أشـاروا ،إين رسـول اهللا إلـيكم : أهنم كانوا إذا قال هلـم نبـيهم :القول الثامن
ــواههم  بأصــابعهم إىل ــه  :أف ــذيبا ل ــه ،ًأن اســكت تك ــه أبــو ،ًوردا لقول  قال

  .)٢(صالح
يمكن أن يستدل هلذه األقوال أن ألفـاظ اآليـة صـاحلة  :)٣(دليل هذه األقوال

 .ُلتحمل عىل كل معنى مما ذكر 
 : الرتجيح

 وأن ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومـن وافقـه مـن املفـرسين
 وذلـك ،األفواه العض عليها مـن شـدة احلنـق والغـيظ  نى رد األيدي إىلمع

 . وسالمتها من النقد ،لقوة أدلة هذا القول
 : وجياب عن األقوال األخرى

الـسكوت  :بأن املراد برد األيدي إىل األفواه ومن وافقه قول أيب عبيدة ً:أوال
  :  يرد عليه بام ييل،واالمتناع عن اجلواب

للرجل إذا أمسك عن م أن يكون ورد يف لسان العرب قوهلا  أنكر بعضه-١
                                                

 ) .١٣/١٩٦: (التحرير والتنوير:  انظر)١(
، )٤/٣٤٨: (، وزاد املسري، البن اجلـوزي)٣/١٢٤: (النكت والعيون، للاموردي:  انظر)٢(

 ). ٩/٣٤٥: (واجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي
 . من القول اخلامس إىل القول الثامن )٣(



 

 
 

ْوإن ثبـت هـذا يف كـالم العـرب فـإن  . )١( فيهقد رد يده يف :وسكت اجلواب
 والقرآن إنام حتمـل ،تأويل اآلية به خالف الظاهر املتبادر من ألفاظ وسياقها

 .املال عىل النادر قليل االستع،معانيه عىل الشائع املستعمل يف لسان العرب
ْوهذا أيضا قول ال وجه لـه" :ّ ضعف الطربي هذا القول فقال عنه-٢ َ  ألن ،ً

ِاهللا عز ذ  فقـد ،  M t  u v wL : قـد أخـرب عـنهم أهنـم قـالوا،رهْكَّ
 .فلم يسكتوا   .)٢(" أجابوا بالتكذيب

 والقـول الـذي أشـار الزخمـرشي إىل ، واختيـار ابـن كثـري،قـول جماهـد: ًثانيـا
ــ ــأن املــراد ب ــه، ب ــواهقوت ــه مــن  :رد األيــدي إىل األف اإلشــارة إىل مــا نطقــوا ب

بأن اآلية جاءت بأسلوب العطف ؛ والعطـف  : جياب عنه،التكذيب للرسل
 الظـاهر عنـدي " :َ ولذا تعقـب الـشنقيطي ابـن كثـري فقـال،يلزم منه املغايرة

 ؛ ألن العطف بالواو يقتـيض -رمحه اهللا تعاىل –خالف ما استظهره ابن كثري 
 اآليـة Mo p L  :ّ فيدل عىل أن املراد بقولـه،ما بعده ملا قبلهمغايرة 

    .)٣("غري الترصيح بالتكذيب باألفواه 
َ وأن املعنى ردوا نعم الرسل بأفواههم ،النعمة :القول بأن املراد باليد: ًثالثا ِ .

                                                
َابـن قتيبـة يف إنكـاره أن يكـون هـذا ) ٥/٣٩٨: (تعقب أبو حيان يف البحر املحـيط:  قلت)١(

 سمع، هذا أبو عبيدة وومن سمع حجة عىل من مل ي ": ُاألسلوب سمع عن العرب، فقال
  . " األخفش نقال ذلك عن العرب

تعقب أبو حيان ما قاله الطربي، ولكنه تكلف القول : قلت) . ١٦/٥٣٦: ( جامع البيان)٢(
 ) .٥/٣٩٨: (البحر املحيط: انظر. يف ذلك 

 ) .٢/٢٤٣: ( أضواء البيان)٣(



 

 
 

  :جياب عنه
حتـى أنكـره بعـض أهــل  ،يـدي عـىل الـنعم قليــل يف االسـتعاملاألمحـل  -١

  .)١(عىل أياد  جتمع النعمة بمعنىيداملعروف أن الواملشهور  ،اللغة
 يلزم عىل هذا املعنى محـل الكـالم عـىل املجـاز دون قرينـة تؤيـد ذلـك أو -٢

 .تدل عليه 
جياب  . ًيضعون أيدهيم عىل أفواه الرسل ردا لقوهلمالقول بأن الكفار  :ًرابعا
يف اآليــة عائــدة إىل  ؛ إذ الــضامئر بأنــه يلــزم مــن ذلــك تــشتيت الــضامئر :عنــه

 وال قرينـة عــىل ، وتفريـق الـضامئر خـالف األصـل مـامل تكـن قرينـة،الكفـار
 .التفريق يف هذه اآلية 

القــول بــأن رد الكفــار أيــدهيم إىل أفــواههم كــان مــن بــاب إخفــاء  :ًخامــسا
 وسـياق ،خمالفـة سـياق الكـالم بأنـه يلـزم مـن ذلـك :جيـاب عنـه. الضحك 

 كفــار أيــدهيم إىل أفــواههم كــان مــن بــاب الغــيظّاآليــات يــدل عــىل أن رد ال
 . ال من باب إخفاء الضحك ،واحلنَق 
 أشـاروا ،إين رسـول اهللا إلـيكم :أهنم كانوا إذا قال هلم نبيهمالقول ب :ًسادسا

بـأن يلـزم مـن  :جيـاب عنـه. ًأن اسـكت تكـذيبا لـه  :أفواههم  بأصابعهم إىل
والــسياق،  داللـة األلفـاظذلـك محـل الكـالم عــىل غـري الظـاهر املتبـادر مــن 

                                                
): ١/٢٧٩: ( اخلـصائصيقول ابن جني يف) . ١٣/١٩٣: (روح املعاين، لآللويس:  انظر)١(

. اليد التي هي العضو، قالوا فيهـا أيـد البتـة:   ...  باب يف االستغناء باليشء عن اليشء "
 أكثـر مـا تـستعمل يف الــنعم ال يف ) أيـاد (فأمـا أيـاد فتكـسري أيـد ال تكـسري يــد، وعـىل أن 

  ." ًوقد جاءت أيضا فيها. األعضاء



 

 
 

 .واملعنى الذي يؤيده ظاهر الكالم أوىل بالتقديم 
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 معنى يأمترون: املطلب السادس
 

 وسياق الكالم له أثر يف بيان ،األلفاظ قوالب املعاين ودالئل عليها
ْ أما إن ،ظ واملعنى وسياق الكالم فذاكاللف اتسق  فإذا،املعاين ووضوحها

ِمحل   وأن اللفظ،اخلطأ  ضاد املعنى اللفظ وما يدل عليه فتلك أمارة عىل ُ
 MÇ È  :  وقد تعقب ابن قتيبة أبا عبيدة عند قوله تعاىل،عىل غري معناه

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö 
 Ø ×L)١( .  

ــك نيتــشاورو :عبيــدة أبــو قــال   MÑ  Ò ÓL " :فقــال  في
 : الشاعر بقول َواحتج. ليقتلوك

ْمخر ِّكأين!ٍعمرو َبن ُأحار ِ ُويعدو           َ ْ ْيأمتر ما ِاملرء عىل َ ِ َ ْ َ)٢( 

                                                
 ) .٢٠: ( سورة القصص)١(
واختلف يف نسبة هذا البيت، ولذا يقول عبـدالقادر ) . ١٥٠: ص: ( القيس ديوان امرىء)٢(

) أي المـرئ القـيس  (وأثبت هذه القصيدة لـه ") : ١/٣٧٤(البغدادي يف خزانة األدب 
وزعـم األصـمعي يف روايتــه عـن أيب عمـرو بــن . أبـو عمـرو الـشيباين واملفــضل وغريمهـا

  . " ...معشربيعة بن ج: ال لهالعالء أهنا لرجل من أوالد النمر بن قاسط، يق
ِواخلمـر ( .  مـرخم حـارث):  حار (و ء، هلمزة للنداا: وإليك رشح مفردات هذا البيت َ (

ْالذي به بقية سكر، وقيل . جـار: وعـدا عليـه. خالطه: أيُ أو حب، هو الذي خامره داء: ُ
َإذا ائتمر أمرا غري : َأي، ْويعدو عىل املرء ما يأمتر: ومعنى ْ ْ َ ََ ً َ َ ْ َرشد عـدا عليـه فأهلكـهِ َ َ ٍ َ : انظـر . َ

 ) .٤/٢٦: (، ولسان العرب، البن منظور)١/٣٧٤: (خزانة األدب، للبغدادي



 

 
 

ٌبني غلط وهذا ٌومضادة تدبر، ملن ّ  . للمعنى َّ
 :أراد وإنـام! وخري؟ بركة ُواملشاورة فيه، شاور ما املرء عىل يعدو كيف

 وقـع حفـرة حفـر َمـن( :قـوهلم :ومثله. الرش من للناس به ّهم ما عليه يعدو
 . )١()فيها

ُّهيمــون أي MÏ  Ð   Ñ L :وقولــه ُّيــدلك. بــك َِ ُ  ذلــك عــىل َ
مر ُقول َتولب بن ِالنَّ ْ َ : 

ْاعلمن َ َ ٍمؤمتر َّكل ْأن ْ َ َُ ٌخمطئ     ْ ِ ْ َأحيانا َّالرأي يف ُ َ ْ 
ْيصب مل َفإذا  َرش ِ ِاللوم ُبعض َكان    ًداـَ يانا َّ َثنْ َ ُ)٢( 
 أن مـن بد فال مشاورة بغري فعل ما وفعل ُهواه ركب من كل أن :يعني

ْيصب مل فإذا. ًأحيانا َخيطئ ًرشدا ُ ْ ُالمه ُ ْمرتني ُالناس َ  بغـري َاألمر لركوبه ًمرة :َ
 .لغلطه ًومرة مشاورة،
 )٣(M< = > L  :وجل عز ُقوله ًأيضا ذلك عىل يدلك ومما

ِيرد مل ُتشاوروا، ُ َ ُّمهوا :أراد وإنام َ ِواعتزموا ،به ُ  هـو :تفـسريه يف وقـالوا. عليـه َ
ّترض ال أن ِ  .باملرأة ُالزوج وال بزوجها، ُاملرأة ُ

َعبيدة، أبو إليه ذهب الذي املعنى أراد ولو َأوىل لكان ُ  إن( :يقول أن به ْ
ُيتآمرون َاملأل َ َ َ ُيستأمر :أي) فيك َ ِْ َ  . )٤(" ًبعضا ُبعضهم َ

                                                
 ) .٢٧٠: ص: (األمثال، أليب عبيد القاسم بن سالم:  انظر)١(
 ) .١٣٥: ص: ( ديوان النمر بن تولب)٢(
 ) .٦: ( سورة الطالق)٣(
 ) .٣٣١-٣٣٠: ( تفسري غريب القرآن)٤(



 

 
 

 : أقوال املفرسين
 وإليـك تلـك ،)يأمترون بـك ( : ين يف املراد بقولهتنوعت أقوال املفرس

 : األقوال
 ، وهـذا قـول ابـن قتيبـة،ّهيمون بك :)يأمترون بك ( أن معنى  :القول األول

 .عىل هذا املعنى  )١(وتابعه النحاس
 وممـن فـرس ،يتـشاورون يف قتلـك :)يـأمترون بـك (  :أن معنـى :القول الثاين

  :اآلية عىل هذا املعنى
وأبـــو ،)٥(والبيـــضاوي ،)٤( والقرطبـــي،)٣( والـــرازي،)٢(الزخمـــرشي

ـــري،)٦(حيـــان  ،)١٠( واإلجيــي،)٩(، وأبــو الــسعود)٨(وابــن عــادل ،)٧( وابــن كث
 . )١٢( وابن عاشور،)١١(واآللويس

                                                
 ) .٥/١٧٠: (معاين القرآن الكريم: ظر ان)١(
 ) .٣/٣٩٩: (الكشاف:  انظر)٢(
 ) .٢٤/٥٨٨: (مفاتح الغيب:  انظر)٣(
 ) .١٣/٢٦٦: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٤/٢٨٨: (أنوار التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٧/١٠٦: (البحر املحيط:  انظر)٦(
 ) .٦/٢٢٦: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)٧(
 ) .١٥/٢٣٣: (اللباب يف علوم الكتاب: ظر ان)٨(
 ) .٧/٢٣٠: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٩(
 ) .٣/٢٤١: (تفسري اإلجيي:  انظر)١٠(
 ) .٢٠/٥٨: (روح املعاين:  انظر)١١(
 ) .٢٠/٩٥: (التحرير والتنوير:  انظر)١٢(



 

 
 

 ، يــأمر بعــضهم بعــضا بقتلــك :)يــأمترون بــك (  :أن معنــى: القــول الثالــث
  .)٣(ابن أيب زمنني و،)٢( والسجستاين، )١(الزجاج : املعنى وذهب إىل هذا
بـام اشـتمله اللفـظ مـن معـان ) يأمترون بـك  (  :أن يفرس قوله: القول الرابع
  MÏ ": ْ إذ يقـول، وبـذلك فـرس اآليـة أبـو عبيـدة، الكـالم تتفق وسياق
Ð  Ñ  ÒLهيمون بك ويتـوامرون فيـك ويتـشاورون فيـك  : جمازه

مرقال  ،ويرتئون َتولب بن ِالنَّ ْ َ : 
اس قد َأرى النَّ َ ْل حادثة يؤمترـويف ك        ِ أحدثوا شيمةَ َ ُ)٤( 

 : وقال ربيعة بن جشم النمري
ْأحار بن عمرو كأين مخر ِ َ ْويعدو عىل املرء ما يأمتر          َ َ ِ 

 )٥(" فربام كان هالكه مـن ذلـك ،ما يرى لنفسه فريى أنه رشد :ما يأمتر
. 

 ،)٧(لثعلبـي ا،)٦(الطـربي  :وممن فرس اآليـة بـام حـواه اللفـظ مـن معـان
، )١٠( والعـــز بـــن عبدالـــسالم ،)٩( والواحـــدي، )٨(ومكـــي بـــن أيب طالـــب 

                                                
 ) .٤/١٣٨: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)١(
 ) .٥١٨: ص: ( غريب القرآن:  انظر)٢(
 ) .٣/٣٢١: (تفسري القرآن العزيز:  انظر)٣(
 ) .٦٤: ص: ( ديوان النمر بن تولب)٤(
 ) .٢/١٠٠: ( جماز القرآن)٥(
 ) .١٩/٥٤٧: (جامع البيان:  انظر)٦(
 ) .٧/٢٤٢: (الكشف والبيان:  انظر)٧(
 ) .٨/٥٥٠٩: (اهلداية إىل بلوغ النهاية:  انظر)٨(
 ) .٨١٥: ص: (الوجيز:  انظر)٩(
 ) .٢/٤٨٤: (تفسري العز بن عبدالسالم: انظر )١٠(



 

 
 

  .)٢( والشوكاين،)١(والنسفي
يمكن أن يستدل لألقوال السابقة كلها بـأن لفـظ اآليـة صـالح  :أدلة ما سبق

 .ُلكل معنى مما ذكر 
 : الرتجيح

 ،لـكيتـشاورون يف قت أي) يأمترون بـك (  :الذي يظهر أن األقرب أن معنى
  : ويدل لذلك،ًويأمر بعضهم بعضا بذلك 

 مامل خيالف ذلك سياق ، أن املعاين التي حتتملها ألفاظ القرآن تعترب مرادة-١
  .)٣(الكالم

 ،ُ ائتمـر القـوم" : يقول األزهري، أصل هذه اللفظة عائد إىل هذه املعاين-٢
ً إذا أمر بعضهم بعضا ،وتآمروا  واختصموا ،ااقتتل القوم وتقاتلو :كام يقال.ُ

  . )٤( "  إذا تشاوروا،ُوائتمر القوم. ..وختاصموا 
ثم ... قبول أمر اآلمر فهو مطاوع أمره  :ِ وأصل االئتامر" :يقول ابن عاشور

ِشاع إطالق االئتامر عىل التشاور ؛ ألن املتشاورين يأخذ ِ َ ُبعضهم أمر بعـض  ِ
  .)٥("فيأمتر به اجلميع 

                                                
 ) .٣/١٨٥: (مدارك التنزيل:  انظر)١(
 ) .٤/١٦٥: (فتح القدير:  انظر)٢(
 ) .٨١٥: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٤/٢٦: (لسان العرب، البن منظور: ، وانظر)٢١٢-١٥/٢١١: ( هتذيب اللغة)٤(
:  كلامت القرآن الكريم، للمـصطفويالتحقيق يف: وانظر) . ٢٠/٩٦: ( التحرير والتنوير)٥(

)١/١٥٩. ( 



 

 
 

 ،هيمون بك :بمعنى) يأمترون بك( :سري قولهوجياب عن قول ابن قتيبة يف تف
 : بام ييل

 ، وإحيـاء القـصة، أن هذا التأويل ليس هو الظاهر املتبادر من ألفاظ اآلية-١
ــأل قــد جــاوزوا مرحلــة اهلــم إىل مرحلــة أمــر بعــضهم بعــضا بقتلــه ًبــل امل ّ، 

 .وتشاورهم يف طريقة اخلالص منه 
 ولكـن قـد ، أصـلها الغالـبذاك  قول ابن قتيبة أن الشورى بركـة وخـري-٢

 . أو لسوء املوضوع املستشار فيه ،تنحرف عن ذلك إما لسوء املستشارين
ــ-٣ ــن قتيب ــاىلة قــول اب ــرد مل )١(M< = > L  : أن قــول اهللا تع ِي ُ 

ُتشاوروا، َ ُّمهوا :أراد وإنام َ ِواعتزموا به، ُ َّ ال يـسلم لـه هـذا القـول. عليـه َ  بـل ،ُ
 ،ـر باملعروفاآلية دالة عىل التشاور واألم

 كاالشتوار بمعنى ،االئتامر بمعنى التآمر " :يقول الزخمرشي عند هذه اآلية  
وليأمر  :واملعنى.  إذا أمر بعضهم بعضا،ائتمر القوم وتآمروا :يقال. التشاور

  .)٢(" ًبعضكم بعضا
هـــو خطـــاب لـــألزواج  M< = > L  " :ويقـــول الـــشوكاين

ــام هــو ا :أي ،توالزوجــا ــنكم ب ــشاوروا بي ــروف غــري منكــرت ــل  ،ملع وليقب
ليـأمر بعـضكم  :وأصـل معنـاه ،بعضكم من بعـض مـن املعـروف واجلميـل

  .)٣("  بام هو متعارف بني الناس غري منكر عندهمًبعضا
                                                

 ) .٦: ( سورة الطالق)١(
 ) .٤/٥٥٩: ( الكشاف)٢(
، واجلامع ألحكام )٢٣/٤٦١: (جامع البيان، للطربي: وانظر) . ٥/٢٤٥: ( فتح القدير)٣(

= 



 

 
 

ــة-٤ ــى أرادلــو " : قــول ابــن قتيب ــذي املعن ــه ذهــب ال ــدة أبــو إلي َعبي  : أي-ُ
َأوىل لكان -التشاور ُيتآمرون َاملأل َ إن( :يقول أن به ْ َ َ فقد أجـاب عـن .  )يكف َ

 ًويفتعلـون يـأيت كثـريا ، وزنـه يفتعلـون) يأمترون (و " :ذلك ابن عطية فقال
وذهل ابن قتيبة إىل أنـه         .تزاوج  :ومنه ازدوج بمعنى ،يتفاعلون :بمعنى

 .)يتأمرون(وقال لو كان ذلك لكان  ،ًبمعنى يأمر بعضهم بعضا
ويف  ،يفتعــل بمعنــى يتفاعــلوذهــب عنــه أن  :قــال الفقيــه اإلمــام القــايض  

  .)١( " M< = > L   :القرآن
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة مل يكن يف مكانه   
 
 
 
 

                                                

 ) .٢٨/٣٢٩: (،  والتحرير والتنوير، البن عاشور)١٨/١٦٩: (القرآن، للقرطبي =
 ) .٤٦/٢٨٢(:  املحرر الوجيز)١(



 

 
 

 املطلب السابع
ْمعنى الصور ُّ 

 

 .ّالقول الذي يؤيده احلديث النبوي مقدم عىل غريه : قاعدة
 وثبــت عــن النبــي صــىل اهللا عليــه ،إذا اختلـف املفــرسون يف معنــى آيــة

 فـذاك القـول املؤيـد باحلـديث النبـوي هـو ،وسلم ما يؤيد أحد تلك املعـاين
وقـد ركـن ابــن قتيبـة إىل هــذه . َّ واملعنــى املـرجح عـىل غــريه ،القـول املعتمـد

ــه إياهــا،القاعــدة ــدة ملخالفت ــا عبي ــه، وتعقــب هبــا أب ــك قول ــول  وإلي  :ْإذ يق
"M¾ ¿ À Á   L )ْصو مجع وهو :عبيدة أبو قال )١ ْصو :يقال. َرةُ  َرةُ

َوصور َوصور ُ َ. 
ُسورة ومثله :قال َ ُوسوره البناء ُ  : وأنشد. ُ

ِرست إليه يف أعايل السور ُّ ُِ َ َ ُ ْ)٢( 
ِينفخ يف صور الناس :أي. وسور املجد أعاليه :قال َ ُ. 

ْالصو :وقال غريه ْالقرن بلغة قوم من أهل اليمن، وأنشد :رُّ َ : 
ْنحن نطحناهم غداة اجلمعني َ َْ ْ ُ ْْ ََ َ َبالضابحات يف غبار النَّقعني            ََ َْ ِ ُ ِ ِ َّ 

َنطحا شديدا ال كنَطح الصورين ُّ ًِ َ ً َِ ْ)٣( 
                                                

 ) ٨٧: ( سورة النمل)١(
  ) .٤٩:  ص: ( انظر الشاهد بتاممه)٢(
َصوت نفس الفرس إذا عـدا : والضبح) . ٤/٤٧١: (لسان العرب، البن منظور:  انظر)٣( َ .

 ) .٢٤٧: ص: ( فقه اللغة، للثعالبي: انظر



 

 
 

 لقـول رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ؛َّعجـب إيل مـن القـول األول َوهذا أ
َكيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنَى جبهته، ينتظر متـى ( : وعىل آله ْ ََ َ ْْ ُ َ

  . )٢(" )١( )ْيؤمر فينفخ
 : فرسينأقوال امل

ْاختلف املفرسون يف املراد بالصور إىل قولني ُّ : 
ْأن املراد بالـصور :القول األول ُّ  وهـذا اختيـار ابـن ،ُالقـرن الـذي يـنفخ فيـه :ّ

 :  وفرس اآلية عىل هذا املعنى مجاهري املفرسين،قتيبة
، )٧( والـسمرقندي ،)٦( والنحـاس،)٥(والزجاج ،)٤(والطربي ،)٣(مقاتل

 ومكـــــــــــي بـــــــــــن أيب ،)٩( والثعلبـــــــــــي،)٨(وابـــــــــــن أيب زمنـــــــــــني
                                                

حبـان يف ،  وابـن )٨٦٧٨: (، ح)٤/٦٠٣: (كتاب األهوال:  أخرجه احلاكم يف املستدرك)١(
كتاب الرقاق، باب األذكار، ذكر األمر ملـن انتظـر األمـر يف الـنفخ الـصور، أن : صحيحه

واحلـديث خمتلـف فيـه،   فقـد ) . ٨٣٢: (، ح)٣/١٠٥: (حسبنا اهللا ونعم الوكيـل: يقول
بعد سـياق ) ٢/١٧١(أشار احلاكم إىل ضعفه، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثري يف تفسريه 

 ." روي هذا من غري وجه، وهو حديث جيدوقد ": هذا احلديث
 ) .٢٦-٢٥: ص: ( تفسري غريب القرآن)٢(
 ) .٢/٣٤١: (تفسري مقاتل:  انظر)٣(
 ) .١١/٤٦٣: (جامع البيان:  انظر)٤(
 ) .٢/٢٦٤: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٥(
 ) .٦/١٩٢: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٦(
 ) .١/٤٧٩: (بحر العلوم:  انظر)٧(
 ) .٢/٧٨: (تفسري ابن أيب زمنني:  انظر)٨(
 ) .٤/١٦٠: (الكشف والبيان:  انظر)٩(



 

 
 

ـــن اجلـــوزي،)٢( والبغـــوي،)١(طالـــب ـــرازي،)٣( واب ـــي،)٤( وال  ،)٥(والقرطب
ـــزي)٦(والنيــســابوري ـــازن،)٧(وابــــن جـ وابــن  ،)٩(وأبــــو حيــان ،،)٨( واخلـ

 ،)١٣( وأبــو الــسعود،)١٢( واإلجيـــي،،)١١( وابـن عــادل،)١٠(كثــري
  .)١٧(، وابن عاشور)١٦(رشيد رضا  وحممد ،)١٥( واآللويس،)١٤(والشوكاين

                                                
 ) .٨/٥٤٧٤: (اهلداية يف بلوغ النهاية:  انظر)١(
 ) .٢/١٣٤: (معامل التنزيل:  انظر)٢(
 ) .٣/٦٩: (زاد املسري:  انظر)٣(
 ) .١٣/٣٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٤(
  .)٧/٢٠: (اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)٥(
 ) .٣/١٠٠: (غرائب القرآن:  انظر)٦(
 ) .١/٤٧٥: (التسهيل لعلوم التنزيل:  انظر)٧(
 ) .٢/١٤٧: (لباب التأويل:  انظر)٨(
 ) .٧/٩٤: (البحر املحيط:  انظر)٩(
 ) .٣/٢٨١: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)١٠(
 ) .٢٢٦ /٨: (اللباب يف علوم الكتاب:  انظر)١١(
 ) .١/٥٥٠(تفسري اإلجيي :  انظر)١٢(
 ) .٦/٣٠٣: (إرشاد العقل السليم:  انظر)١٣(
 ) .٢/١٣٠: (فتح القدير:  انظر)١٤(
 ) .١٦/٤٤: (روح املعاين:  انظر)١٥(
 ) .٧/٤٤٣: (تفسري القرآن احلكيم:  انظر)١٦(
 ) .٧/٣٠٨: (التحرير والتنوير:  انظر)١٧(



 

 
 

 : أدلة هذا القول
ْ ثبت يف السنة النبوية أن الـصور قـرن يـنفخ فيـه-١  عبـد اهللا بـن  فقـد روى،ُّ

عمرو ريض اهللا عنهام أن أعرابيا أتى النبي صىل اهللا عليـه وسـلم فـسأله عـن 
  .)١(" قرن ينفخ فيه " : قال،رْوُّالص

 .والتفسري النبوي مقدم عىل غريه 
 # " !M  : يدل لذلك قوله تعاىل، آيات القرآن تؤيد هذا املعنى-٢

$ % & ' ( ) *  +  , - /. 0 1 2 3 4 
5 6 7   L)ْاملــراد بالــصور كــان  ولــو  )٢ َمجــع صــورة ( ر َوُّالــص :ُّ ْ ُ (

ْىل أن املراد بـه الـصوروهذا يدل ع. )فيهن( أو )فيها(فخ ُن ثم :لقال القـرن  :ُّ
  .)٣(الذي ينفخ فيه 

ُّأن الصور   :لقول الثاينا يف األجـساد نفخ الـ :وعىل هذا فاملعنى  ،ةَرْوُمجع صّ
  :ْ إذ يقول، وهذا قول أيب عبيدة،عند البعثاألرواح لتعاد إليها 

                                                
ــستدرك)١( ــر:  أخرجــه احلــاكم يف امل ــسري ســورة الزم ــسري، تف ــاب التف : ، ح)٢/٤٧٣: (كت

وأخرجـه . ووافقـه الـذهبي  . هذا حديث صحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه: ، وقال)٣٦٣١(
باب إخباره صىل اهللا عليه وسـلم عـن البعـث وأحـوال النـاس يف : ابن حبان يف صحيحه

: ، ح)١٦/٢٠٣(ذلك اليوم، ذكر األخبار عن وصف الصور الذي ينفخ فيه يوم القيامة 
ثبت يف احلديث أن رسول اهللا صـىل  "): ٥/٣١٥: (  تفسريهوقال ابن كثري يف) . ٧٣١٢(

ُّاهللا عليه وسلم سئل عن الصور، فقال ِ َقرن ينفخ فيه": ُ ٌ َُ" .  
 ) .٦٨: ( سورة الزمر)٢(
 ) .٣/٦٩: ( زاد املسري، البن اجلوزي:  انظر)٣(



 

 
 

"  MB C  D  FE L ة تــنفخ فيهــا روحهــا فتحيــا، َرْوُيقــال إهنــا مجــع صــ
وارتفـع، َسور املدينـة واحـدهتا سـورة، وكـذلك كـل مـا عـال  :بمنزلة قوهلم
 : كقول النابغة

ًأمل تر أن اهللاَ أعطاك سورة َّ ُترى كل ملك دوهنا يتذبذب   َ ََ َ ْ ََّ َ َ ٍَ )١( 
َّوقال العجاج َ : 

ِفرب ذي رسادق حمجور ٍ َ ُ َُّ ِرست إليه يف أعايل السور     َ ُِّ ِ ُِ ْ)٢( 
 : أعاليه؛ وقال جرير :َسورة املجد :ومنها

َملا أتى خرب الزبري تواض َُّ ََ َِ ْ ُ َ َ َ ْعتَّ ُ سور املدينة واجلبال اخلشع       َ ُ ََّ ْ ُ ِْ ُ)٤(" )٣(.  
  .)٥(وارتىض البخاري هذا املعنى يف صحيحه

 : أدلة هذا القول
َإن صـور مجـع صـورة :قالوا -١ ْ ُ ْ  فـإذا كـان ذلـك كـذلك فـاملراد بـالنفخ يف ،ُ

ْالصور هنا نفخ األرواح يف األجساد  ُّ. 
 بفـتح )رَوُّيف الـص( :ز وأبـو املتوكـلقرأ احلسن ومعاذ القـارئ وأبـو جملـ -٢

ْ وهذا يدل عىل أنه مجع صورة ،الواو ُ)٦(.  

                                                
 ) .١٩: ص: ( ديوان النابغة)١(
ــة)٢( ــن رؤب ــوان العجــاج ب ــسفري : ، وصــدر البيــت)١/٣٤١: ( دي . أشــوس عــن ســفرة ال

 .الذي يميش بني القوم بالصلح : والسفري. الصلح : والسفارة. املتكرب : واألشوس
 ) .١/٩١٣: ( ديوان جرير)٣(
 ) .١/١٩٦: ( جماز القرآن)٤(
 ) .٦/٥٥: (كتاب تفسري القرآن الكريم، سورة األنعام: صحيح البخاري:  انظر)٥(
: ، واملحرر الوجيز، البن عطيـة)٤٥: ص: ( الفتاح القايضالقراءات الشاذة، لعبد:  انظر)٦(

= 



 

 
 

 : الرتجيح
ّ أن ، وهو قول مجاهري أهـل التفـسري، الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة  

ْاملراد بالصور القرن الذي يـنفخ فيـه  ولـسالمتها مـن ، وذلـك لقـوة أدلـتهم،ُّ
 .املعارضة 

ْدة أن املراد بالصوروجياب عن قول أيب عبي َمجع صورة :ُّ ْ   : بام ييل،ُ
َ القــول بــأن الــصور مجــع صــورة هــذا -١ ْ ُ ْ ُ  ،يف لغــة العــربلــيس بمعــروف ّ

 يف )٢(،ولذا أمجع القراء عـىل فـتح الـواو)١(رَوُص :ةَرْوُص    واملستعمل يف مجع
 . )٣(Mp q r L : قوله تعاىل

َيف الصور(  قراءة -٢  ،قـراءة شـاذة مل تثبـت -ْورةُ مجع ص–بتحريك الواو ) ُّ
                                                

 ) .٤/١٢٨: (، والبحر املحيط، أليب حيان)٢/٣٠٩( =
: يقـول األزهـري يف هتـذيب اللغـة) . ٦/١٩٢: (معاين القـرآن الكـريم، للنحـاس:  انظر)١(

ــه، : قــال الفــراء "): ١٢/١٦٠( ــذكر ســبق مجعــه واحدت ــظ الواحــد ال َكــل مجــع عــىل لف ُ َ ٍ ُّ
ّه بزيادة هاء فيه، وذلك مثـل الـصوف والـوبر والـشعر والقطـن والعـشب، فكـل ُفواحدت ْ َ َ

َواحد من هذه األسامء اسم جلميع جنسه، فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء، ألن مجيع  ْ ُْ ِ ْ ُ ٌ
ًهذا الباب سبق واحدته، ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقـالوا َ َصـوفة وصـوف، : َ ُ ٌ َ

َوبرسة وبرس، كام ُْ ٌُ َغرفة وغرف، وزلفة وزلف :  قالواَ َ ُْ ُ َ ُْ ُ. 
ْوأما الصو  ُر القرن فهو واحد ال جيوز أن يقال واحدته صُّ ُ ُ َْ ُرة، وإنام جتمع صورة اإلنـسان ْوُ َ

َصورا، ألن واحدته سبقت مجعه َ ُْ َ ْ َ ً ".  
: ، وتفسري القرآن احلكـيم، ملحمـد رشـيد رضـا)١٣/٢٩: (مفاتح الغيب، للرازي:  انظر)٢(

)٧/٤٤٣. ( 
 ) .٦٤: (سورة غافر)٣(



 

 
 

ْالصور (  بل القراءة املتواترة  .)١(بواو ساكنة ) ُّ
ر ألضـاف َوُّاملراد نفخ الروح يف تلـك الـص لو كان … " : يقول الرازي-٣

ــنفخ إىل نفــسه  ــك ال ــخ األرواح يف الــص؛ تعــاىل ذل ــضيفه اهللا إىل َوُّألن نف ر ي
 $ M :وقال ،)٢(M¾ ¿ À Á Â Ã  L  :نفسه، كام قال

% & '  L)٣( Mt u  v w L ر بمعنى ْوُّوأما نفح الص
 M´ µ  ¶        ¸    L  : فإنه تعاىل يضيفه ال إىل نفسه كام قال،النفخ يف القرن

 - ,  +  * ( ) ' & % $ # " !M  :وقال)٤(
/. 0 1 2 3 4 5 6 7  L)٦(" )٥(.  

 
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه   
 
 

                                                
 
 ) .٢٩: ( سورة احلجر)٢(
 ) .٩١: ( سورة األنبياء)٣(
 ) .٨: ( سورة املدثر)٤(
 ) .٦٨: ( سورة الزمر)٥(
 ) .١٣/٣٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٦(



 

 
 

 املطلب الثامن
َمعنى السكر َّ 

 

 .القول املعروف عند أهل التفسري أوىل من غريه  :قاعدة
ًإذا اختلف املفرسون وكان أحد املعاين معروفا عند أهل التفسري فذاك 

 وتعقـب هبـا أبـا ،ّاملعنى يقدم عىل غريه ؛ وقد رجح ابـن قتيبـة هبـذه القاعـدة
 MF G H I J K :  وذلك عنـد قولـه تعـاىل،عبيدة 

L M ON  P   Q  R S T   U L )١(.  
ونزل هـذا قبـل حتـريم . ًمخرا :أي    MJ  K LL " :يقول

ُالـسكر :عبيـدة أبـو وقـال. والزبيـب التمـر :يعني MM  N L . اخلمر ََّ: 
  . )٢( " التفسري يف هذا أعرف ولست.  ُّالطعم

  :أقوال املفرسين

َ الـسكر"ر بــ وتنوعـت عبـاراهتم يف املـ،اختلفت أقوال املفـرسين  إىل "َّ
 : أقوال

َاملــــراد بالــــسكر :القــــول األول   وهــــذا قــــول،ّ قبــــل أن حتــــرم،اخلمــــر :َّ
 ،)٤( والفـــــراء،)٣(مقاتـــــل :  املعنـــــى  وذهـــــب إىل هـــــذا،ابـــــن قتيبـــــة

                                                
 ) .٦٧: ( سورة النحل)١(
 ) .٢٤٥: ص: (غريب القرآن:  انظر)٢(
 ) .٢/٢٢٨: (تفسري مقاتل:  انظر)٣(
 ) .٢/١٠٩: (عاين القرآنم:  انظر)٤(



 

 
 

 ،)٥( والبغــوي،)٤( وابــن العــريب،)٣( والواحــدي،)٢( والنحــاس،)١(والزجــاج
 وابـــن ،)٩(النـــسفي و،)٨( والبيـــضاوي، )٧(وابـــن اجلـــوزي ،)٦(والزخمـــرشي

 ،)١٤( وابــن عجيبــة،)١٣( واإلجيــي،)١٢( وابــن كثــري،)١١( واخلــازن ،)١٠(جــزي
  .)١٨( والشنقيطي،)١٧( وابن عاشور،)١٦( والسعدي،)١٥(والشوكاين

                                                
 ) .٣/٢٠٩: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)١(
 ) .٤/٨٢: (معاين القرآن الكريم:  انظر)٢(
 ) .٦١١: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٣/١١٢: (أحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٣/٨٦: (معامل التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٢/٦١٧: (الكشاف:  انظر)٦(
 ) .١٩٦: ص: (تفسري الغريبتذكرة األريب يف :  انظر)٧(
 ) .٣/٤٠٨: (أنوار التنزيل:  انظر)٨(
 ) .٢/٢٤٣: (مدارك التنزيل:  انظر)٩(
 ) .١/٤٣٠: (التسهيل لعلوم التنزيل:  انظر)١٠(
 ) .٤/١٠٠: (لباب التأويل:  انظر)١١(
 ) .٤/٥٨١: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)١٢(
 ) .٢/٣٤٧: (تفسري اإلجيي:  انظر)١٣(
 ) .٣/١٤٢: ( البحر املديد: انظر)١٤(
 ) .٣/١٧٥: (فتح القدير:  انظر)١٥(
 ) .٤٤٣: ص: (تيسري الكريم الرمحن:  انظر)١٦(
 ) .١٤/٢٠٣: (التحرير والتنوير:  انظر)١٧(
 ) .٢/٤٠٤: (أضواء البيان:  انظر)١٨(



 

 
 

َاملعــروف يف لغــة العــرب إطــالق الــسكر :دليــل هــذا القــول ْاخلمــر ؛إذ عــىل  َّ
ْالعرب تطلق اسم السكر عىل ما حيصل به السكر َُّ ن بـاب إطـالق  وذلـك مـ،َّ

ِالسكر  إطالق  ومن،)١(املصدر وإرادة االسم َ ِ اخلمر عىلَّ ْ َ  : قول الشاعرْ
ُبئس الصحاة وبئس الرشب رشهبم ْ َ ُ َ َُ ْإذا مشت فيهم املزاء والس       ِ ُ َّ ُ ُكرَ َ )٢( 

َاملراد بالسكر :القول الثاين  ، رشبـه مـن ثـامر النخيـل واألعنـابَّالطعم مما حـل :َّ
ًأي طعام    MJ  K LL " :ْ إذ يقول،يدةأيب عب وهذا قول ْ  : ويقال،ُ

ٌطعام، وهذا له سكر أي :أي ً راَكَجعلوا لك هذا س ََ ً ْ َطعم، وقال جنْدل :ُ َ ْ ُ : 
َجعلت عيب األكرمني سكرا َ َ َِ ْ َ ْ ََ )٤(" )٣( . 

 وابـن عزيـز ،)٦( وابـن أيب زمنـني،)٥(الطـربي :وذهب إىل هـذا التأويـل

                                                
 ) .٤/٣٧٢: (، ولسان العرب، البن منظور)٢/٤٠٤: (أضواء البيان:  انظر)١(
ّواملزاء) . ١٠٩: ص: ( ديوان األخطل)٢( ُواملزاء: اسم من أسامء اخلمر، وقيل: ُ َّ  التـي اخلمر: ُ

، ولـسان )١٣/١٢٣: (هتـذيب اللغـة لألزهـري: انظـر. باحلامـضة وليست اللسان تلذع
 ) .٥/٣٠٧: (العرب، البن منظور

) . ٤/٣٧٢: (، ولسان العرب، البـن منظـور)١٠/٣٥: (هتذيب اللغة، لألزهري:  انظر)٣(
َالشاهد، وذكر أن محـل الـسكر يف البيـت ذا ُعقب الزجاج أبا عبيدة يف استدالله هبت: فلت َ

جعل فأنك جعلت تتخمر بأغراض الكرام، : اخلمر أشبه منه بالطعام، واملعنىعىل معنى 
معـاين القـرآن :  انظـر. شغفه بغيبـة النـاس ومتزيـق أعراضـهم جاريـا جمـرى رشب اخلمـر

 ) .٣/٢٠٩: (وإعرابه
 ) .١/٣٦٣: (لقرآن جماز ا)٤(
 ) .١٧/٢٤٦: (جامع البيان:  انظر)٥(
 ) .٢/٤٠٩: (تفسري ابن أيب زمنني:  انظر)٦(



 

 
 

 . )١(السجستاين
 .ورود هذا املعنى يف كالم العرب  :قولدليل هذا ال

عـن ابـن عبـاس ريض  :روي هـذا املعنـى .  النبيذ :َكرَّأن الس :القول الثالث
  .)٢( والسدي ، والشعبي، اهللا عنهام

َأن السكر :القول الرابع ّاخلل بلغة احلبشة: ّ  روي هذا املعنى عن ابن عباس ،َ
ّهو اخلل بلغ : وقال الضحاك،ريض اهللا عنهام   . )٣(ة أهل اليمن َ
َأن السكر :القول اخلامس ُّ يـسدما :َّ ُ مـأخوذ مـن سـكرت ،اجلـوع َ ْ َ ََ ْ ِ ُ َ إذا ،النهـرْ

ْسددته َ َ)٤(.  
 : الرتجيح

ّأن الراجح قول ابن قتيبة وهو قول مجاهري أهل التفسري أن الذي يظهر  ّ
َالـسكر هـو اخلمـر ّوالقـرآن يفـرس  ،املـشهور  ألن هـذا املعنـى هـو املعـروف،َ

 .املعروف املشهور يف لغة العرب ب
ّبأن ذلك املعنى وإن كـان لـه حـظ مـن النظـر إال : وجياب عن قول أيب عبيدة

ولـيس كـل مـا ثبـت يف . أنه ليس باملعنى األظهر املـشهور يف لـسان العـرب 

                                                
 ) .٢٦٦: ص: (نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن:  انظر)١(
ــان:  انظــر)٢( ــرآن، للجــصاص)١٧/٢٤٦: (جــامع البي ــام الق ، والنكــت )٥/٤: (، وأحك

 ) .٣/١٩٨: (والعيون، للاموردي
ــان:  انظــر)٣( ــاموردي) . ١٧/٢٤٦: (جــامع البي ، و زاد )٣/١٩٨: (والنكــت والعيــون، لل

 ) .٤/٤٦٤: (املسري، البن اجلوزي
 ) .٣/١١٢: (أحكام القرآن، البن العريب:  انظر)٤(



 

 
 

  .)١( بل للقرائن أثرها يف بيان املعنى،اللغة صح محل آيات القرآن عليه
ّ وذاك أن القـرآن نـزل عـىل أفـصح ، ظـاهرفـضعفها :وأما بقية األقوال

 . فلتحمل معانيه عىل أظهر املعاين ،اللغات
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه 
 
 
 

                                                
 ) .٢/٣٦٣: (قواعد الرتجيح عند املفرسين، للدكتور حسن احلريب:  انظر)١(



 

 
 

 املطلب التاسع
 معنى املقوين

 
 : املعنى الذي يؤيده الفهم الصحيح أوىل من غريه :قاعدة

 وكـان أحـد تلـك ،اين بتفسري اآليةإذا وقع التنازع بني املفرسين يف أوىل املع  
 فذاك املعنى هو الذي ينبغـي أن ،املعاين يؤيده الفهم الصحيح بطريق األوىل

 ولذا عند قوله ، وقد رأينا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيدة هبذه القاعدة،يصار إليه
 .)١(MÂ Ã Ä  Å ÆL : تعاىل

 :وهـو واءالق لنزوهلم :بذلك سموا.  املسافرين : يعنيMÆ L " :يقول  
ْالقفر َ. 
ِاملقـوي :َعبيدة أبو وقال ْ ِنفـد إذا الرجـل؛ أقـوى :يقـال ؛ معـه زاد ال الـذي :ُ َ 
  .زاده

ـــذي أرى وال األول؛ إال التفـــسري أرى وال   ـــار أوىل ُمعـــه زاد ال ال  وال بالن
ــا َأحــوج ــذي مــن إليه ــه ال ــزاد مع ــل. ُال ــزاد ُصــاحب ب ــا ،هبــا أوىل ال  وإليه
  .)٢("أحوج

                                                
 ) .٧٣: ( سورة الواقعة)١(
 ) .٤٥١: ص: (ن تفسري غريب القرآ)٢(



 

 
 

 : ينأقوال املفرس
 :  وإليك بياهنا،للمفرسين أقوال يف معنى املقوين  

 وذهـب ، وهذا اختيار ابن قتيبـة، )١(املسافرون :باملقوين املراد :القول األول
 : إليه

 وأبـو ،)٦( وأبـو حيـان،)٥( والواحـدي،)٤( والزجـاج،)٣( واألخفش،)٢(الفراء
ـــسعود ـــان،)٧(ال ـــشوكاين،)٨( وصـــديق حـــسن خ ـــسعدي،)٩( وال  ،)١٠( وال

  . )١١(والشنقيطي
  :أدلة هذا القول

َ القواء -١ أقوت : يقال ولذا ، القفر اخلالية البعيدة من العمراني األرضهَ

                                                
جـامع : انظـر.  وقيده بعضهم باملسافر الذي ال زاد معه وال يشء، وهـذا اختيـار الطـربي )١(

 ) .٢٣/١٤٥: (البيان
 ).٣/١٢٩: (معاين القرآن:  انظر)٢(
 ).٥٩٦: ص: (معاين القرآن:  انظر)٣(
 ) .٥/٩٢: (معاين القرآن وإعرابه:  انظر)٤(
 ) .٢/١٣٨: (الوجيز:  انظر)٥(
 ) .٨/٢١٣: (البحر املحيط: نظر ا)٦(
 ) .٩/٣٣: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٧(
 ) .١٣/٣٨٠: (فتح البيان:  انظر)٨(
 ) .٥/١٥٨: (فتح القدير:  انظر)٩(
 ) .٨٣٥: ص: (تيسري الكريم الرمحن:  انظر)١٠(
 ) .٧/٥٣٧: (أضواء البيان:  انظر)١١(



 

 
 

 فـإطالق املقـوين عـىل املـسافرين ألـصق مـن ،إذا خلـت مـن سـكاهنا :الـدار
 .حيث اللفظ واملعنى ؛ فالتفسري به أوىل 

وذلـك أهنـم يوقـدوهنا  ، أكثر من منفعـة املقـيمبالنار ة املسافرينمنفع أن -٢
  .وغري ذلك من املنافع ، وهيتدي هبا الضال، السباع  لتهرب منهمًليال

  أيبولقوهذا  ،هلمال الذين ال زاد معهم وال مهم  : املقوينّأن :ثاينالالقول 
ــدة ــول،عبي ــُامل MÅ ÆL  :ْ إذ يق ــاليوْق ــه وال م ــذي ال زاد مع  ، ال

 ،الكثـري املـال :يضع آخر املقو ومو،وكذلك الدار التي قد أقوت من أهلها
  .)١( " ٍوْقُ من مال فالن فإنه مِْرثْأك :يقال

ــثالقــول  ــد،أهنــم اجلــائعون :الثال ــن زي ــال اب اجلــائع يف كــالم  :املقــوي : ق
  .)٢(العرب

 : وذهـــب إىل هـــذا املعنـــى، واجلـــائعون،أهنـــم املـــسافرون :القـــول الرابـــع
  .)٤( وابن عاشور،)٣(اإلجيي

ِواملقـوي " :علـل ابـن عاشـور اختيـاره هلـذا املعنـى فقـال :دليل هذا القول ْ ُْ َ: 
ِالداخل يف القواء  َ َ ْ ِ ِّبفتح القاف واملد(َّ َْْ َ ْ ََ ِ ِ ِ املقوي ويطلق ،ْوهي القفر) ِ ْ عىل اجلائع ُْ
َ مـن القـوى ْإذ كال الفعلني مـشتق ،من الطعامخلت  :َ أي،ّألن جوفه أقوت ََ ْ ِ

 هـذا الوصـف يف هـذه اآليـة ليجمــع فإيثـار ... وفـراغ الـبطن ،وهـو اخلـالء
                                                

 ) .٢/٢٥٢: ( جماز القرآن)١(
 ) .٩/٢٧٦: (ة، لألزهريهتذيب اللغ:  انظر)٢(
 ) .٤/٢٥٢: (تفسري اإلجيي:  انظر)٣(
 ) .٢٧/٣٢٧: (التحرير والتنوير:  انظر)٤(



 

 
 

 ويـصطلون ،ِ فإن النار متاع للمسافرين يستـضيئون هبـا يف منـاخهم،املعنيني
زل فيـأوي ،هبا يف الـربد ُ ويراهـا الـسائر لـيال يف القفـر فيهتـدي إىل مكـان النـُّ ْ ً

 .)١(" ومتاع للجائعني يطبخون هبا طعامهم يف احلرض والسفر ،إليهم
ُ ممـا ذكـر يف األقـوال –فظ عىل ما حيتملـه مـن معنـى محل الل :القول اخلامس

، )٣(، وغالم ثعلب)٢(جماهد :إليه  وممن ذهب إىل هذا القول أو مال-السابقة
 ،)٨( وابن كثري،)٧( والنيسابوري،)٦( والنسفي،)٥( والبيضاوي،)٤(والزخمرشي
 . )٩(واآللويس

مزايـا الكـالم  ومـن ،ّأن اللفـظ صـالح ملـا قيـل مـن املعـاين :دليل هذا القـول
  . البليغ مجعه للمعاين الكثرية يف ألفاظ يسرية

 : الرتجيح
 بأن حيمل لفظ املقوين عـىل ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومن معه

 وألن املـسافرين هـم ، وذلك لشهرة هذا املعنـى يف كـالم العـرب،املسافرين
                                                

 ) .٢٧/٣٢٧: ( التحرير والتنوير)١(
 ) .٢٨٤: ص: (تفسري جماهد:  انظر)٢(
 ) .٥٠٣: ص: (ياقوتة الرصاط:  انظر)٣(
 ) .٤/٤٦٧: (الكشاف:  انظر)٤(
 ) .٥/٢٩١: (أنوار التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٤/١٧٢: (مدارك التنزيل:  انظر)٦(
 ) .٦/٢٤٦: (غرائب القرآن:  انظر)٧(
 ) .٧/٥٤٣: (تفسري القرآن العظيم:  انظر)٨(
 ) .٢٧/١٥٠: (روح املعاين:  انظر)٩(



 

 
 

 .بالنار  أحوج من غريهم إىل االنتفاع
ّبأن املعاين التـي ذهبـوا إليهـا وإن كانـت سـائغة يف : قوالوجياب عن بقية األ

، إال أن داللة السياق وقرائن احلـال هلـا اعتبارهـا يف الرتجـيح )١(لغة العرب 
 ال يدل عىل عدم انتفاع غريهم   ثم إن ختصيص املسافرين بالذكر،واالختيار

 . ولكن انتفاع املسافرين هبا أظهر وأشهر،هبا
وقــد تقــرر يف األصــول أن مــن موانــع اعتبــار مفهــوم  " :يقــول الــشنقيطي  

ــظ واردا-املخالفــة  ــان ً كــون اللف ــا.  لالمتن ــرب مفهوم ــه ال يعت ــه تعلــم أن  ًوب
 لغــري املقــوين مــن ً ألنــه جــيء بــه لالمتنــان أي وهــي متــاع أيــضا،للمقــوين

  .)٢( "...احلارضين بالعمران
 : النتيجة

  .تعقب ابن قتيبة أليب عبيدة كان يف مكانه  
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .١٥/٢٠٦: (لسان العرب، البن منظور:  انظر)١(
 ) .٧/٥٣٦: (أضواء البيان:  انظر)٢(



 

 
 

 
 اخلامتة وأهم النتائج

 أرسدها يف ،أهم النتائج - وجاد بفضله ،ّ بعد أن من اهللا تعاىل بلطفه-إليك 
 : ِ لتبق منك عىل ذكر،نقاط
ــدة -١ ــشواهد ) جمــاز القــرآن( ُ كتــاب أيب عبي ــراد ال مــن أهــم الكتــب يف إي

 أو أسـلوب مـن أسـاليب العـرب التـي نـزل هبـا ،الشعرية لبيان لفظ غريـب
 .لقرآن ا
أبـدع صـاحبه يف بيـان غريـب ) تفـسري غريـب القـرآن(  كتاب ابن قتيبة -٢

 . وإجياز العبارة ، صاحب ذلك حسن اللفظ،ألفاظ القرآن
ُ اشــتمل البحــث عــىل تــسعة أمثلــة رصح ابــن قتيبــة بتعقبــه ونقــده أليب -٣ ّ

 أن الصواب كان مع ابـن قتيبـة ، ظهر للباحث بعد الدراسة واملقارنة،عبيدة
 . سبعة مواطن منها يف
 ثـم يتعقبـه ،ُابن قتيبة كان يشري إىل قـول أيب عبيـدة وإىل دليلـه باختـصار -٤

 .ًويستدل ملا يراه راجحا ،بعد ذلك
ً وكـان النقـد متجهـا إىل ،ُ كان ابن قتيبة عف اللسان يف تعقبه أليب عبيدة-٥

 .القول دون قائله 
ُ ثبت للباحث أن كثريا من التهم التي رمي -٦ ً  مها ، وابن قتيبة،هبا أبو عبيدةّ

 .ُبراء منها 
َ كتاب أيب عبيدة وابن قتيبة مها من اللبنات األول يف بيان غريب وألفاظ -٧

 . واإلفادة منهام أتم ، فالعناية هبام ألزم، وأساليبه،القرآن
 ،،،وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني



 

 
 

  املصادر واملراجعسفهر
 ،رسـالة ماجـستري،دة معمـر بـن املثنـى ودوره يف الكتابـة التارخييةأبو عبي -

 .هـ ١٤٢٦ ، جامعة النجاح الوطنية،للباحث إهياب فوزي احلجي
 ، املعروف بابن العـريب، أحكام القرآن، أليب بكر حممد بن عبداهللا املالكي-

ـــق ـــاء الـــرتاث العـــريب،عـــيل حممـــد البجـــاوي :حتقي  ، بـــريوت، دار إحي
 . هـ ١،١٤٢١ط
:  حتقيـق، حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري أليب،أدب الكاتب -

  . مؤسسة الرسالة،حممد الدايل
بن حممد   أليب السعود حممد،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم -

  . بريوت،دار إحياء الرتاث العريب ،العامدي
 ،محــد، الزخمــرشي القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أ أليب،أســاس البالغــة -

ــق ــسود :حتقي ــون ال ــد باســل عي ــريوت ،حمم ــة، ب ــب العلمي  ،١ ط،دار الكت
 .هـ ١٤١٩

حمد األمـني بـن حممـد املختـار  مل،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -
دار الفكـر للطباعـة و النـرش و التوزيـع  ،بن عبـد القـادر اجلكنـي الـشنقيطي

 . هـ ١٤١٥ ،بريوت
 ،ّد القاســم بــن ســالم بــن عبــد اهللا اهلــروي البغــداديُ عبيــ أليب،ألمثــال ا-

 . هـ١٤٠٠، ١ ط ،دار املأمون للرتاث ،عبد املجيد قطامش الدكتور :حتقيق
  . بريوت،دار الفكر ،لبيضاوىل، أنوار التنزيل-
 :حتقيـق ، الليث نرص بن حممد بن إبراهيم الـسمرقندي أليب،بحر العلوم  -



 

 
 

  .ت بريو،دار الفكر ،حممود مطرجي.د
 : حتقيـق،حمـد بـن يوسـف الـشهري بـأيب حيـان األندلـيس مل،البحر املحـيط 

 ، بــريوت،دار الكتــب العلميـة،، وآخـرينالـشيخ عـادل أمحــد عبـد املوجــود
 .م ١،٢٠٠١ ط، هـ١٤٢٢

أمحـد بـن حممـد بــن   البـن عجيبـة،البحـر املديـد يف تفـسري القـرآن املجيـد -
أمحـد عبـد اهللا  : حتقيـق،لفايساملهدي بن عجيبة احلسني اإلدرييس الشاذيل ا

 . هـ ١٤١٩ ،القاهرة ،حسن عباس زكى :الدكتور :النارش ،قرشى رسالن
 الفداء إسامعيل بن عمر بـن كثـري القـريش البـرصي  أليب،البداية والنهاية -

دار إحيـاء ،عـيل شـريي: صـوله وعلـق حواشـيهأ قـقحققه ود ،ثم الدمشقي
 . هـ ١٤٠٨    ،١ ط،الرتاث العريب

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل  ل،ة الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةبغي -
 ، لبنان ،املكتبة العرصية ،حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق،الدين السيوطي

  .صيدا
عمـرو بـن بحـر بـن حمبـوب الكنـاين بـالوالء،  أليب عثامن ،البيان والتبيني -

  . هـ١٤٢٣ ،ل، بريوتدار ومكتبة اهلال :النارش،الليثي الشهري باجلاحظ
ّحمـد بـن حممـد بـن عبـد الـرزاق مل ،تاج العروس مـن جـواهر القـاموس - ّ ّ

  .دار اهلداية ،جمموعة من املحققني :حتقيق ،َّاحلسيني الزبيدي
 : حتقيـق، بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، أليبتاريخ بغداد -
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ، بشار عواد معروف.د

 ، حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري أليب،تأويل خمتلف احلديث -



 

 
 

 .هـ ١٤١٩، ٢ ط مؤسسة اإلرشاق، اإلسالمي    املكتب
 البقــاء عبــد اهللا بــن احلــسني بــن عبــد اهللا يب أل،التبيــان يف إعــراب القــرآن -

  .لبي ورشكاهعيسى البايب احل مكتبة ،عيل حممد البجاوي : حتقيق،العكربي
حمد الطاهر بن حممـد بـن حممـد الطـاهر بـن عاشـور  مل،التحرير والتنوير -

 .م  ١٩٨٤ ، تونس، الدار التونسية للنرش،التونيس
 دار الكتــب ، للحــسن املــصطفوي، التحقيــق يف كلــامت القــرآن الكــريم-

 .هـ ١٤٣٠ ،٣ ط، بريوت،العلمية
بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا،  القاسم، حممد أليب ،التسهيل لعلوم التنزيل -

رشكـة  :النـارش ، عبـد اهللا اخلالـدي.د  : حتقيـق،ابن جزي الكلبي الغرنـاطي
  . بريوت،دار األرقم بن أيب األرقم

 ،العلميــة الكتــب دار، الــرشبيني أمحــد بــن حمــد مل،املنــري الــرساج تفــسري -
  .بريوت

امللقـب بـسلطان  ،عز الدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسالم ل،تفسري القرآن -
 ، بـريوت،دار ابن حزم ،الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهبي : حتقيق،العلامء

 .هـ ١٤١٦، ١ط 
املعـروف  ، عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى، أليبتفسري القرآن العزيز -

ِبابن أيب زمنني املالكي َ حممد بـن و، عبـد اهللا حـسني بـن عكاشـةأيب : حتقيـق،َ
 .هـ ١٤٢٣ ،١ ط، القاهرة،الفاروق احلديثة :ارشالن،مصطفى الكنز

 دار ابــن ، للــدكتور مــساعد الطيــار، التفــسري اللغــوي للقــرآن الكــريم-
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط،اجلوزي



 

 
 

 العامـة املـرصية اهليئـة: النـارش رضـا عـيل بـن رشـيد حمـد، ملاملنار تفسري -
  .م ١٩٩٠  ،للكتاب

 ،الـدينوري قتيبـة بـن مـسلم بـن اهللا عبد حممد  أليب،القرآن غريب تفسري -
 . هـ ١٣٩٨ ، بريوت،العلمية الكتب دار ،أمحد صقر :حتقيق

أبو حممد  : ضبط نصه، أليب احلجاج جماهد بن جرب القريش، تفسري جماهد-
 . هـ ١٤٢٦ ،١ ط، بريوت، دار الكتب العلمية،األسيوطي

 :قيـقحت ، بـشري بن سليامن بن مقاتل احلسن يبأل،سليامن بن مقاتل تفسري -
 .هـ ١٤٢٤، ١ط  ،بريوت ،العلمية الكتب ،فريد أمحد

حممد عـوض  : حتقيق،منصور حممد بن أمحد األزهري، أليب هتذيب اللغة -
 م٢٠٠١ ،١ ط،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،مرعب

ــارص بــن الــرمحن عبــد ل،املنــان كــالم تفــسري يف الــرمحن الكــريم تيــسري -  ن
 ،الرســالة مؤســسة ،اللوحيــق معــال بــن نالــرمح عبــد :حتقيــق      ،الــسعدي

 . هـ١،١٤٢٠ط
 :حتقيـقحمد بن جريـر بـن يزيـد الطربي، مل،جامع البيان يف تأويل القرآن -

 . هـ ١٤٢٠ ،١ ط،مؤسسة الرسالة ،أمحد حممد شاكر
 ،القرطبـي عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكـر أليب،اجلامع ألحكام القرآن -

 ،٢ ط،القاهرة ،دار الكتب املرصية ،يم أطفيشأمحد الربدوين وإبراه :حتقيق
 .هـ ١٣٨٤

 خملــوف بــن حممــد بــن الــرمحن عبــد ل،القــرآن تفــسري يف احلــسان اجلــواهر -
  .بريوت ،للمطبوعات األعلمي مؤسسة ،الثعالبي



 

 
 

 ،البغـدادي عمـر بـن القـادر عبد ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة -
، ٤ ط القـاهرة ،اخلـانجي كتبـةم، هـارون حممـد الـسالم عبد :ورشح حتقيق
 . هـ ١٤١٨

 ،عبداحلميـد هنـداوي. د : حتقيـق، أليب الفتح عثامن بن جني، اخلصائص-
 .هـ ١٤٢٤ ،٢ ط، بريوت،دار الكتب العلمية

 للـدكتور أمحـد ،دراسة عن الفرق يف تـاريخ املـسلمني اخلـوارج والـشيعة -
 ، الريـاض،ةمركز امللك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمي،جيل  حممد

 .هـ ١٤٠٨ ،٢ط
 دار الكتـب ،مهدي حممـد نـارص الـدين : رشحه وقدم له، ديوان األخطل-

 .هـ ١٤١٤ ،٢ ط، بريوت،العلمية
 .م ١٩٢٧ ، مطبعة آدلف، ديوان األعشى مع رشح أيب العباس ثعلب-
ــاح- ــوان الطرم َّ دي ــه،ِّ ــي بتحقيق ــزة حــسن.د : عن ــريب،ِع ــرشق الع  ، دار ال

 .هـ١٤١٤ ،٢ ط،بريوت
عبداحلفيظ . د : حتقيق، رواية األصمعي ورشحه، ديوان العجاج بن رؤبة-

 . دمشق ، مكتبة أطلس،السطيل
 ، دار املعرفــة،ّمحــدو طــامس : اعتنــى بــه ورشحــه، ديــوان النابغــة الــذبياين-

 .هـ ١٤٢٦، ٢ ط ،بريوت
 دار ،حممـد نبيـل طريفـي. د : مجـع ورشح وحتيقـق، ديوان النمر بن تولب-

 .م ٢٠٠٠، ١ ط ، بريوت،صادر
  .٢ ط،م١٩٩٥ ، دار الكتب املرصية بالقاهرة، ديوان اهلذليني-



 

 
 

ُامــر ديـوان - ْ القــيس بــن حجــر بــن احلــارث الكنــديىءْ عبــد  :اعتنــى بــه ،َ
 . هـ ١٤٢٥ ،٢ ط ، بريوت ،دار املعرفة ،الرمحن املصطاوي

 دار ،نعامن حممد أمـني طـه. د : حتقيق، ديوان جرير برشح حممد بن حبيب-
  .٣ ط،القاهرة،ملعارفا

 دار ،وليم بن لـورد الـربويس : اعتنى بتصحيحه، ديوان رؤبة بن العجاج-
 . الكويت ،ابن قتيبة

 ، بـريوت، دار الثقافـة،إحسان عبـاس. د : مجعه ورشحه،ُ ديوان كثري عزة-
 .هـ ١٣٩١

 ،١ ط ،املعرفة دار ،ّطامس محدو :به اعتنى ،العامري ربيعة بن لبيد ديوان -
 . هـ ١٤٢٥

َقدم له ،أليب منصور اجلواليقي ،رشح أدب الكاتب البن قتيبة - َّ مصطفى  :َ
  . دار الكتاب العريب، بريوت،صادق الرافعي

 ،ُحممد بـن حبـان البـستي أليب حاتم ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -
 .هـ ١٤١٤ ،٢ ط، بريوت، مؤسسة الرسالة،شعيب األرنؤوط :حتقيق

حممد زهري  : حتقيق، البخاريإلمام حممد بن إسامعيل ل،صحيح البخاري -
  .هـ١٤٢٢ ،١ ط ،دار طوق النجاة، بن نارص النارص

ّ أليب بكــر حممــد بـــن احلــسن الزبيـــدي ، طبقــات النحــويني واللغـــويني-
  .٢ ط، دار املعارف،حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق،األندليس

 ، مكتبـة الـصديق،يـع العليـاين للدكتور عيل بن نف، عقيدة اإلمام ابن قتيبة-
 .هـ ١٤١٢ ١ ط،الطائف



 

 
 

نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني  ل،غرائب القرآن ورغائب الفرقان -
 ،دار الكتــب العلميــة ،الــشيخ زكريــا عمــريان :حتقيق،النيــسابوري  القمــي
 .هـ  ١٤١٦، ١ ط ،بريوت

 أيب ،السجـستاين ُعزيـر بـن حمـد مل،القلـوب بنزهة املسمى القرآن غريب -
 ط ،سوريا ،قتيبة دار ،مجران الواحد عبد أديب حممد : حتقيق ،ُالعزيري بكر
 .هـ ١٤١٦، ١
 الطيب حممـد صـديق خـان بـن حـسن أليب ،ُفتح البيان يف مقاصد القرآن -

ــوجي ّعنـي بطبعــه وقـدم لــه وراجعـه، البخـاري القنَّ َ عبــد اهللا بـن إبــراهيم  :ِ
َاملكتبة العرصية للطب ،َاألنصاري َّ رش، صيداَ َاعة والنّ َ  . هـ ١٤١٢ ،َ بريوت،ْ

 بـن حمـد، ملالتفسري علم من والدراية الرواية فني بني اجلامع القدير فتح -
  .بريوت ،الفكر دار ،الشوكاين حممد بن عيل

محـدو  : حتقيـق، أليب منـصور عبـدامللك الثعـالبي، فقه اللغة ورس العربيـة-
 .هـ ١٤٢٥ ،١ط، بريوت،دار املعرفة،طامس

 الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الـوراق املعـروف بـابن  أليب، الفهرست-
 .هـ ١٤١٧ ،٢ ط،بريوت ،دار املعرفة ،إبراهيم رمضان : حتقيق،النديم

حممـد فـؤاد  :وضـع حواشـيه ، أليب بكـر حممـد بـن خـري اإلشـبييل، فهرسة-
 .هـ ١٤١٩ ،١ ط، بريوت، دار الكتب العلمية،منصور

اإلمـام جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب  : تـأليف،اللغة كتاب البلغة يف أئمة -
 ، املكتبـة العـرصية،ّبركـات يوسـف هبـود : اعتنى به وراجعه،الفريوزآبادي

 .هـ ١٤٢٢، ١ ط،بريوت



 

 
 

 أليب حممـد عبـداهللا بـن مـسلم بـن ، كتاب املعـاين الكبـري يف أبيـات املعـاين-
 .هـ ١٤٠٥ ،١ ط، بريوت، دار الكتب العلمية،قتيبة الدينوري

 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل -
ــن عمــر الزخمــرشىأليب ــاب العــريب، القاســم حممــود ب ــريوت، دار الكت  ، ب

  . هـ١٤٠٧
ــان - ــشف والبي ــي أليب،الك ــراهيم الثعلب ــن إب ــد ب ــن حمم ــحاق أمحــد ب  إس

سـتاذ األ :مراجعة وتـدقيق ،اإلمام أيب حممد بن عاشور :حتقيق ،النيسابوري
 . هـ ١٤٢٢، ١ط ، بريوت،دار إحياء الرتاث العريب ،نظري الساعدي

 إبـراهيم بـن حممـد بـن عـيل الـدين عـالء ل،التنزيل معاين يف التأويل لباب -
 .هـ ١٣٩٩ ،بريوت ،الفكر دار، باخلازن الشهري البغدادي

حفص عمر بن عـىل ابـن عـادل الدمـشقى أليب  ، يف علوم الكتاباللباب -
 دار ، وآخــرين،عــادل أمحــد عبــداملوجود :الــشيخ :حتقيــق وتعليــق ،احلنــبىل

 .هـ ١٤١٩، ١ ط، بريوت،الكتب العلمية
 ،املـرصي األفريقـي منظور بن مكرم بن حممد البن منظور ،بالعر لسان -
  .١ط،بريوت ،صادر دار
 عارضه بأصوله وعلـق ، أليب عبيدة معمر بن املثنى التميمي، جماز القرآن-

 . القاهرة ، مكتبة اخلانجي،اد سزكنيحممد فؤ :عليه
 العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة تقي الدين أيب ل،جمموع الفتاوى -

جممـع امللـك فهـد  :النـارش ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم :املحقق ،احلراين
ــسعودية ــة ال ــة، اململكــة العربي ــة النبوي  ،لطباعــة املــصحف الــرشيف، املدين



 

 
 

 .هـ ١٤١٦
 حممد عبد احلـق بـن غالـب  أليب،جيز يف تفسري الكتاب العزيزاملحرر الو -

عبـد الـسالم عبـد الـشايف  :حتقيق،بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط بريوت، دار الكتب العلمية،حممد

 الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود أليب ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل-
ــسفي ــشي،الن ــشعار :خ حتقيــق ال  ، بــريوت،دار النفــائس ،مــروان حممــد ال
 .م ٢٠٠٥

سـالم  : للباحـث، املسائل النحوية يف جماز القـرآن أليب عبيـدة ورأيـه فيهـا-
سلــسلة الدراســات ( جملــة اجلامعــة اإلســالمية ،عبــداهللا حممــود عاشــور

 .م ٢٠٠٤، العدد الثاين،املجلد الثاين عرش) اإلنسانية 
ــستدرك - ــىل امل ــد أليب ،الــصحيحني ع ــاكم اهللا عب ــن حممــد احل  اهللا عبــد ب

 دار ،عطــا القــادر عبـد مــصطفى :حتقيـق ،البيــع بـابن املعــروف النيـسابوري
  .هـ ١٤١١ ،١ ط ،بريوت – العلمية الكتب

ثـروت  :حتقيـق ، حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أليب، املعارف-
  . م١٩٩٢، ٢ ط،قاهرةاهليئة املرصية العامة للكتاب، ال : النارش،عكاشة

 حممد احلسني بن مسعود بن حممد بـن  أليب،معامل التنزيل يف تفسري القرآن -
 ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب ،عبــد الــرزاق املهــدي :، حتقيــقالفــراء البغــوي

  . هـ١٤٢٠   ،١ ط،بريوت
 يوســف أمحــد : حتقيــق،الفــراء زيــاد بــن حييــى زكريــا يب أل،القــرآن معــاين -

  .مرص ، والرتمجة للتأليف املرصية دارال ،ن وآخري،نجاتى



 

 
 

 عـامل ،عبداألمري حممـد أمـني. د  : دراسة وحتقيق، لألخفش، معاين القرآن-
 .هـ ١٤٢٤، ١ ط، بريوت،الكتب

حاس أمحد بن حممد بن إسـامعيل بـن أليب ، الكريممعاين القرآن - َّ جعفر النَّ
ز إحيــاء الــرتاث  مركــ،الــشيخ حممــد عــيل الــصابوين :حتقيــق،يــونس املرادي

 .هـ ١٤١٠ ،١ ط، مكة املكرمة،العريب
َّ للزجاج،معاين القرآن وإعرابه -  .هـ١٤٠٨ ،١ ط، بريوت،عامل الكتب ،َّ
 :حتقيـق ،احلموي الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أليب ،األدباء معجم -

 .هـ ١،١٤١٤ط،بريوت اإلسالمي، الغرب دار ،سعبا إحسان
 عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي ب الـدين أيبشها لـ،معجم البلدان -

 .م ٢،١٩٩٥ط،دار صادر، بريوت ،احلموي
 التيمـي احلـسني بـن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد  أليب،الغيب مفاتح -

 ،العـريب الرتاث إحياء دار ،الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي
  .هـ ١٤٢٠،بريوت

عــدنان صــفوان  : حتقيــق،لراغــب األصــفهاين ل، مفــردات ألفــاظ القــرآن-
 .هـ ١٤٢٣ ،٣ط، دمشق، دار القلم،داوودي

 أليب احلـسن عـيل بـن إسـامعيل ، مقاالت اإلسالميني واخـتالف املـصلني-
 ، مكتبـة النهـضة املـرصية،حممد حميـي الـدين عبداحلميـد : حتقيق،األشعري
 .هـ ١٣٦٩، ١ ط،القاهرة

َّعبـد الـسالم حممـد  :حتقيـق ،الـرازيمحد بن فارس بـن  أل،اللغةمقاييس  -
ُهارون  .هـ ١٤٢٣ ،احتاد الكتاب العرب : النارش،َ



 

 
 

 األزدي، أبـو العبـاس، حمد بن يزيـد بـن عبـد األكـرب الـثاميل مل،املقتضب -
  .بريوت ،عامل الكتب ،حممد عبد اخلالق عظيمة : حتقيق،املعروف باملربد

 للدكتور ، القرن الرابع اهلجريمناهج اللغويني يف تقرير العقيدة إىل هناية -
 .هـ١٤٢٧، ١ط،  الرياض،مكتبة دار املنهاج،حممد الشيخ عليو حممد

امل الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن  جل،ملنتظم يف تاريخ األمم وامللوك -
مصطفى عبد القادر و  ،حممد عبد القادر عطا : حتقيق،عيل بن حممد اجلوزي

 .هـ ١٤١٢ ،١ ط،دار الكتب العلمية، بريوت ،عطا
 لوليـد ،والنحـو واللغـة املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء -

 ، بريطانيــــا، إصــــدارات جملــــة احلكمــــة،بــــن أمحــــد الــــزبريي وآخــــرين
 .هـ١،١٤٢٤ط
امل الـدين أيب الفـرج ، جلـنزهة األعني النـواظر يف علـم الوجـوه والنظـائر -

مؤسـسة  ، الكريم كاظم الـرايضحممد عبد: حتقيق ،عبد الرمحن بن اجلوزي
 .هـ ١٤٠٤ ،١،ط بريوت،الرسالة

 املطبعـة ،عىل حممـد الـصباغ : حتقيق، للجزري، النرش يف القراءات العرش-
 . التجارية الكربى

 ،البرصي املاوردي حبيب بن حممد بن عيل احلسن  أليب،والعيون النكت -
ــ دار ،الــرحيم عبــد بــن املقــصود عبــد بــن الــسيد :حتقيــق ــة بالكت  ،العلمي
 .بريوت

اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القـرآن وتفـسريه، وأحكامـه، ومجـل  -
ّ حممد مكي بن أيب طالب محـوش بـن حممـد بـن خمتـار ، أليبمن فنون علومه َ



 

 
 

جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسـات  :املحقق ،القييس القرطبي املالكي
 ،الشاهد البوشيخي :د.  بإرشاف أ جامعة الشارقة،،العليا والبحث العلمي

 ، كليـة الــرشيعة والدراســات اإلســالمية،جمموعـة بحــوث الكتــاب والــسنة
  .هـ  ١٤٢٩، ١ ط ،جامعة الشارقة

 ،عـيل بـن أمحـد الواحـدي أليب احلـسن ،الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز -
ـــق ـــدنان داوودي :حتقي ـــم  ،صـــفوان ع ـــشامية و، دار القل ـــدار ال  ،١ ط،ال
 .هـ ١٤١٥

 بـن أمحـد الـدين شـمس بـاس، أليب العالزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -
 ،عبـاس إحـسان : حتقيـق،الربمكي خلكان ابن بكر أيب بن إبراهيم بن حممد
  .بريوت – صادر دار
 أليب عمــر بــن حممــد بـــن ، ياقوتــة الــرصاط يف تفــسري غريــب القـــرآن-

حممـد بـن يعقـوب .د : حتقيـق، املعروف بغالم ثعلـب،عبدالواحد البغدادي
 .هـ ١٤٢٣، ١ ط ، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم،الرتكستاين



 

 
 

 
 
 
 


 

 دراسة تطبيقية عىل سورة آل عمران
  سالم عبد اهللا محمود عاشور.د

 

 سالم عبداهللا حممد عاشور .د
 جامعـة مـع املـشرتك الربنـامج شـمس عـني جامعـةبمـشارك أسـتاذ  •

 .األقىص
 يــونس قــار جامعــة -  ليبيــا مــن املاجــستري درجــة عــىل حــصل •

 دراسـة يـلعق البـن الفوائد تسهيل عىل املساعد كتاب: (بأطروحته
 .)وحتليل

ــــىل حــــصل • ــــدكتوراه درجــــة ع ــــا مــــن ال ــــار جامعــــة -  ليبي  ق
 العـراق نحاة عىل املرصي النخوي الدرس أثر: (بأطروحته  يونس

 ).احلديث العرص يف التجديد حماوالت ضوء يف
 



 

 
 



 

 
 

 ملخص
 احلــذف اللغــوي واحلــذف موضــوع دقيــق لطيــف يف اللغــة العربيــة؛ 

ًاضع عدة؛ ألغراض عدة أيـضا، وهـذا البحـث يركـز عـىل حـذف يعرتي مو
عالمة إعرابيـة، أو عالمـة بنـاء،  :أو ما بعدها، فقد يأيت) آخرها(الم الكلمة 

 .ًأو لعلة رصفية، أو طلبا للخفة
وقد وقع هذا احلذف يف مواضع عدة يف آيات من سورة آل عمران     

فعـال، يف أسـلوب الـرشط، ًحسب األغراض السابقة، فقد جاء كثـريا يف األ
ثم مع حـروف اجلـزم األخـرى ثـم مـع حـروف النـصب أمـا األسـامء فجـاء 

 .ًاحلذف مع اإلضافة غالبا، و لكنه بنسب متفاوتة يف أخرى
Abstract 

    Omission is subtle in Arabic language.  
     This linguistic Omission occurs in different situations 

and for different reasons as well.  
    This research paper focuses on the omission of the 

final letter of a word or the letter after the final one .  
    This phenomenon occurs as a parsing sign or as a 

construction one, for a morphological reason or finally for 
convenience purposes. 

The omission occurs throughout (Al Imran Chapter) in 
different places and for the above-mentioned purposes but 

with different proportions. 



 

 
 



 

 
 

 : مقدمة
ُّتعد اللغة أفضل وسيلة من وسائل االتصال، وأسهلها بني بني البـرش 

 يف العقل، ويرس إدراك، فإذا  معاين اللغةملا هبا من خفة وسعة، ورسعة متاثل
 بـرسعة فائقـة  ومعانيهاَّأراد اإلنسان أن يعرب عن فكرة ما متاثلت له الكلامت

ًمبدعا فيها ما شاء له اهللا، وفق ما ليختار منها ما شاء، ليقيم فكرته وجيسدها 
لديه من حمصول لغوي، أما الوسائل األخرى كالرموز والتمثيل وغريها من 
وسائل اتصال فتحتاج إىل وقت طويل، وجهـد عـسري حتـى يفعـل اإلنـسان 

 . ذلك
وملا كان اإلنسان حيتاج إىل التخفيف يف عمليـة االتـصال اللغـوي مـع 

ن احلذف، وعلـل النحـاة هـذه الظـاهرة بعلـل اآلخرين، فقد عمد إىل كثري م
عدة تذكر فيام بعد، وقد ورد احلذف يف اللغة العربية و القرآن الكريم شـاهد 
عىل ذلك، وقد تناول هذه الظاهرة عدد ال حيىص من العلامء يف اللغة العربيـة 

 .أو يف القرآن الكريم 
 بسورة ًوهذا البحث ليس بدعا من بني األبحاث، لكنه حيدد الدراسة

قد كثر فيها احلذف ألسـباب لغويـة مـن صـوتية ف) سورة آل عمران(معينة، 
ً، وقـد يكـون احلـذف اعتباطـا، لـذا وضـعته حتـت ........ورصفية ونحوية 

ًعنوان احلذف للتخفيف تعظيام للقرآن الكريم، وقد ركز البحـث عـىل هـذه 
د األسباب مع وصف و حتليل ما حدث فيها مـن حـذف مـع ذكـر سـببه، بعـ

  .استقصاء اآليات الكريمة التي ورد فيها احلذف لألسباب اللغوية



 

 
 

 : متهيد
ــف اللغــة قــديام وحــديثا، ف ًيتعــدد تعري ــي عــرف ً َّاللغــة بأهنــا ابــن جن

ْفأهنـا فعــلة مـن لغـوت؛ أي ... أصوات يعرب هبـا كـل قـوم عـن أغراضـهم" ُ َّ
 منظمــة مــن األجهــزة كــل جهــاز منهــا"َّ، وبعــضهم يــرى أهنــا )١("تكلمــت

ــف )٢("متكامــل مــع األجهــزة األخــرى ، وال حاجــة إلطالــة القــول يف تعري
ُومــا يلمــح لــه هــذان . َّاللغــة؛ ألن التعريفــات كثــرية وليــست مــراد البحــث

َّالتعريفـان هــو أن اإلنــسان يــستخدم األصـوات كجهــاز مــن أجهــزة اللغــة، 
ِّفيكون الكالم الـذي ينقـل بـه أفكـاره وإبداعاتـه لآلخـرين ويـسجلها، ومـا 

 .األصوات إال حروف الكلمة منطوقة تسمع، أو مكتوبة تقرأ
وقد تتفق هذه احلروف يف الصفات أو ختتلف، لـذلك قـال ابـن جنـي 

َّاعلم أن هذه احلروف كلام تباعدت يف التأليف " :ُعن تأليف الكلمة وحسنه
كانـت أحـسن، وإذا تقـارب احلرفـان يف خمـرجيهام قـبح اجـتامعهام، والسـيام 

َّ، وال شـك يف أن علـامء البالغـة لـدهيم تفـصيل طويـل يف )٣("حروف احللـق
ذلك عند حـديثهم عـن فـصاحة الكلمـة، فلـدهيم تـأليف الكـالم مقـسم إىل 

. تــأليف احلــروف املتباعـدة، وهــو األحــسن واملختــار :األول"ثالثـة أقــسام 
ــاين ــيل هــذا القــسم يف احلــسن :والث ــسه، وهــو ي ــضعيف هــذا احلــرف نف . ت
روف املتجـاورة، وهـو إمـا قليـل يف كالمهـم، أو منبـوذ تأليف احلـ :والثالث

ً، أي ال يستعمل، وإن اضطر املتكلم الستعامله فإنـه يكـون منبـوذا، )٤("ًرأسا َّْ
 .أو يضطر حلذف بعض احلروف حتى تقبله األلسنة



 

 
 

 : معنى احلذف
احلذف قطف اليشء من الطرف، " :معجم العني للخليلجاء يف  :لغة

الرمي عن جانـب، والـرضب عـن  :واحلذف... اةكام حيذف طرف ذنب الش
 )٥("جانب

ــى أو " :ًاصــطالحا ــأثر املعن ــر بــرشط أال يت َّهــو إســقاط كلمــة أو أكث
ويكــون ...إســقاط الــيشء لفظــا ومعنــى"، وقيــل هــو )٦("الــصياغة بــذلك

ّاحلذف جمازا إذا تغري حكم ما بقي من الكالم قد " : قال ابن جني، وقد)٧("ً
 َّملفرد واحلرف واحلركـة، ولـيس يشء مـن ذلـك إالحذفت العرب اجلملة وا

عـــن دليـــل عليـــه، وإال كـــان فيـــه رضب مـــن تكلـــف علـــم الغيـــب عـــن 
ً، والدليل املقصود، قد يكون دليال معنويـا أو مقاليـا كالعوامـل )٨("معرفته ً ً

    .أو االستثقال غريه
وهذا البحث ال يعنى بام سبق، فليس مـن هدفـه ذلـك إال حـذف الم 

 ما يليها، أي حذف احلرف األخري من حروف الكلمة األصلية أو أوالكلمة 
 حـرف زائـد عـىل -أحـدمها" :وحذف احلـرف يكـون عـىل رضبـني. ما بعده

، وقـد حتـدث )٩(" حرف من نفس الكلمة-واآلخر. الكلمة مما جييء ملعنى
ًعنه النحاة هنا وهناك يف مؤلفاهتم وعنوا به اعتناء شـديدا ألمهيتـه يف تكملـة 

ًاجلملة أو الكلمة، فيقدرون هنا أو هناك حمـذوفا إلكـامل املعنـى، وقـد معنى 
، وقـد )١٠("يف الكالم لكثـرة اسـتعامهلم كثـري"َّذهب سيبويه إىل أن احلذف 

َّ، وذهب ابن هشام إىل أنه من املهـامت، وفـصل )١١ً(يكون احلذف استثقاال
 )١٢(القول فيه ويف رشوطه



 

 
 

لجأ إليه اللغة العربية حتـى ختفـف ً وقد عد بعضهم احلذف ختفيفا ت   
دقيـق "َّ، وذهـب اإلمـام اجلرجـاين إىل أن احلـذف )١٣(النطق عىل أصـحاهبا

، وال يـرد عليـه )١٤("املسلك لطيف املأخـذ عجيـب األمـر، شـبيه بالـسحر
َّوذلـك أن احلـروف إنـام ... حـذف احلـروف لـيس بالقيـاس " :قول بعضهم َّ

ًذهبت حتذفها لكنـت خمتـرصا هلـا دخلت الكالم لرضب من االختصار، فلو 
َّ؛ ألنه هنا يعنى حـروف املعـاين )١٥("ًأيضا، واختصار املخترص إجحاف به

 :َّال حرف الالم أو ما بعده، الذي يقصده هذا البحـث؛ ألنـه قـال بعـد ذلـك
ــت" ــا عــن النفــي، وهــي مجلــة فعــل  :إذا قل مــا قــام زيــد، فقــد أغنــت م

 ).١٦("وفاعل
 : أسباب احلذف

كثــرة االســتعامل،  :، منهــااحلــذف كثــرية يف اللغــة العربيــة وأســباب   
وطــول الكــالم، وللــرضورة الــشعرية، ولإلعــراب، وللرتكيــب، وألســباب 

ْ مـــن أن  ومواضــعه أكثــرقياســية رصفيــة أو صــوتية، أو قياســـية تركيبيــة،
؛ لذا وضع اللغويون بعض الرشوط التي تضبط عمليـة احلـذف )١٧(حتىص

، وال حاجة الستقصاء ذلك ألهنـا منثـورة )١٨(كالقواعد له عددها بعضهم
  .يف كتب اللغة، وسيذكر بعضها يف مكانه

 حذف الالم وما بعدها
َّمعلوم أن الالم تقابل آخر حرف أصـيل يف الكلمـة، والكلمـة التـي     

َّيمكن أن حتذف المها هي الفعل، أو االسم لسبب من األسـباب كـذلك مـا 
 .خله الترصيفَّبعدها، أما احلرف فإنه ال يد



 

 
 

 : أسباب حذف الالم وما بعدها
ً تتعدد أسباب حذف الم الفعل، فقد يكون سـبب احلـذف صـوتيا؛    

  » M :قولـه تعـاىل كام جـاء يف ،أي اجتامع عدد من األصوات املتامثلة

¬ ®   ¯ ° ± ² ³ ´  µ  ¶  ̧
¹ º » ½¼ ¾  ¿ À L فقــــد ،١٨٦/آل عمــــران 

 ، لتوايل ثالث نونـات؛)لتسمعن( و) ونلتبل( : الفعلنيمن حذف نون الرفع
 ونــون التوكيــد املفتوحــة، والنــون ،هــي نــون الرفــع ونــون التوكيــد الــساكنة

متوسطة بني الشدة وهي  ، األصوات االنفجاريةقد تسبق ببعضَّمعلوم أهنا 
، وقد سامها بعض اللغويني ومنهم الدكتور رمـضان عبـد التـواب والرخاوة
ــة ــ ،)١٩(باملائع ــه مــن ال ــة، وعلي ــتكلم أن ينطــق هبــا متالحق ْصعب عــىل امل

ًفحذفت نون الرفع؛ ألهنـا مل تـأت ملعنـى، متـشيا مـع القاعـدة ِ زيـادة الثقـل " :َّ
ــف َّ، كــام حــذفت واو الفاعــل؛ ألهنــا التقــت )٢٠("تــستدعي زيــادة التخفي

بساكن وهو النون األوىل، ومن املتعذر النطق بـساكنني كـام هـو معلـوم عنـد 
 .العرب

 Mw x y  :ذف نون الوقايـة كـذلك، نحـو قولـه تعـاىل وقد حت   

z { | } Lــر ــسبب صــويت ٦٤/الزم ــذف ل ــد يكــون احل ، وق
، فحذف ٢٣٧/البقرةMÇ È É ËÊL: ورصيف كام يف قوله تعاىل

ــل ــواو األصــلية للفع ــا اجتمعــت ال ــو مل ــواو مــن الفعــل تعف ــن ،ال  وهــي م
 ا مــنَّ االنتقاليــة، أو الــصوائت، ولــيس كــام قــال بعــضهم إهنــاألصــوات

َّ؛ ألن ما قبلهـا مـضموم، وهـي سـاكنة مـع الـضمري )٢١(الصوامت الطويلة



 

 
 

َّواو اجلامعة، وهو ساكن أيضا ومن املتعذر النطق بالساكنني، وكأنـه اجتمـع  ً
 .أربع واوات

 وقــد حتــذف الــالم مــن االســم بــسبب صــويت ورصيف كــام يف قولــه    
ـــاىل ـــرافMf  g hL: تع ـــاء ١٥٢/األع ـــت الي ـــد اجتمع ، فق
َّ؛ ألن مـا قبلهـا )٢٢(ت الطويلـةئلية يف اسم الفاعل، وهي مـن الـصوااألص

ُّ؛ لكوهنا تعد أربع كـرسات متواليـة؛ ًأيضا مكسور، مع ياء النصب، فحذفت ُ
ًألن القــدماء كــانوا يعــدون احلركــات حروفــا قــصرية ، وعليــه يمكــن )٢٣(َّ

 َّالقول إن احلروف التي متاثـل احلركـات هـي حركـات طويلـة؛ أي أكثـر مـن
 .)٢٤(حركة، فعندما جتتمع حتذف للتناسق الصويت و االنسجام

: ًوقــد حتــذف الــالم ختفيفــا لــسبب صــويت كــام يف نحــو قولــه تعــاىل   
MA @  B DCL فقد اجتمع تنوين الرفع مع الياء ١٣٤/األنعام ،

 M ̀a b c d : ويف نحو قوله تعـاىل. فتعثر النطق هبام فحذف معها

e fL ن الياء بعد األلـف مـع سـكون ال فقد اجتمعت سكو، ٤١/ق
؛ أي )٢٥( الـصوامت الطويلـةمـنالتعريف يف املنادى والياء كام هو معلـوم 

وكذلك ما بعد . كرستني مع الكرسة عىل الدال فثقلت الثالث فحذفت الياء
 ١٠/مريم M¢ £ ¤ ¥  §¦L :الالم نحو قوله تعاىل

ًوقد يكـون سـبب احلـذف عـامال نحويـا، كـام يف قولـه تعـ     @ M: اىلً
A B C DL فحذف األلف مـن الفعـل جيـزى جلزمـه ١٢٣/النساء ،

 !M : وقد يكـون احلـذف بـسبب البنـاء، كـام يف قولـه تعـاىل. باسم الرشط



 

 
 

" # %$L ٢٦/مريم   
 MÁ Â : وقد حيـذف الم االسـم لعامـل نحـوي، نحـو قولـه تعـاىل   

ÃL ًويالحظ أن الفعل أكثر تعرضا للحذف لذلك يق. ٦٤/املائدة دم َّ
  .عىل االسم يف البحث



 

 
 

 :الفعل :املبحث األول
ُ معلوم أن الفعل يقسم إىل ماض ومضارع وأمـر، واملـضارع خيـص     ٍ َّ

َّباإلعراب، وقد سبق أن الفعل حتذف منه الـالم، وقـد حيـذف مـا بعـد الـالم 
           :ألسباب عدة

 : لسبب صويتاحلذف  ً:أوال
نـون الرفـع مـع الـالم، كـام يف قد يكون الفعل معتل الـالم فتحـذف    

، ٩٣/آل عمـــران ME F G H I J     K   L :قولـــه تعـــاىل
يأيت، يتلو، الياء والواو وهي من الصوائت الطويلة  :فقد حذف الم األفعال

كام سبق، فاجتمع أكثر من كـرستني و أكثـر مـن ضـمتني كـام سـبق فحـذفت 
ًأيـضا، فاجتمعـت العلتـان َّالياء والواو؛ ألهنام اتصلتا بـواو اجلامعـة الـساكنة 

وكـام . توايل األمثال، والتقاء الساكنني، فاجتمع هنا حذف الالم، وما بعدها
، فقـد ٢٠٠/آل عمـران M¿  À  Á Â ÃL :يف قولـه تعـاىل

ًيتقي؛ ألهنا اتصلت بواو اجلامعة، كام سبق أيضا :حذف النون من الفعل َّ. 
اء املـتكلم، فتجلـب ًوقد يأيت فعل األمـر مقرتنـا بالـضمري املتـصل يـ   

  M> ? @      A  B :نـون الوقايـة، وحتـذف نـون الرفـع، كـام يف قولـه تعـاىل

C D  E L ــع، ٣١/آل عمــران ــون مــن الفعــل يتب ، فقــد حــذف الن
التصاله بواو اجلامعة، وجلب نون الوقاية التصاله بياء املتكلم، فلام اجتمـع 

ًفكـان لزامـا أن حتـذف نونا الرفع والوقاية، أصبح هنـا ثقـل يف لفـظ الكلمـة 
 ؛ أي املائعـة،َّإحدامها؛ ألهنا مـن األصـوات املتوسـطة بـني الـشدة والرخـاوة

 .ويصعب النطق هبا هنا



 

 
 

 :  لسبب رصيفاحلذف :ًثانيا
فقد حيذف حرف مـن حـروف قد جيتمع السبب الصويت مع الرصيف، 

هناك َّالكلمة خاصة حروف العلة؛ ألهنا ساكنة، فإذا التقى ساكنان، ومل يكن 
ًسبيل للتخلص من هذا االلتقاء، جلأ العرب للحذف، حال هلـذه املـشكلة يف 

فلام كانت هذه السواكن ال حترك حذفت األلـف حيـث أسـكنت، "كالمهم 
َّبائنة من مجيع احلروف؛ ألهنا ال يمـد "، وهذه األحرف )٢٦("والياء والواو

املواضـع التـي صوت إال هبا، واإلعراب منها، وحتذف اللتقـاء الـساكنني يف 
 َّ أي أن هذه احلروف تساعد املتكلم عىل مد صوته،؛)٢٧("حترك فيها غريها

 وعالمـات اإلعـراب األصـلية أجـزاء منهـا، ويف حركة لـسانه عنـد الكـالم،
وهــي بعــض العالمــات الفرعيــة املعلومــة يف كثــري مــن األبــواب، ال حاجــة 

 .لذكرها
جيـري جمـرى املتحـرك؛ ًالساكن إذا كان مـدغام "َّن ألذف الساكن وحي

َّألن اللسان يرتفع هبا دفعة واحدة، فلذلك ال جيـوز اجـتامع الـساكنني إال إذا  َّ
َّكانـا عـىل الـرشط املـذكور، فـإن مل يكونـا عـىل الـرشط املـذكور، فـال بـد  ْ مــنْ

ْ ولـني، وهـو أن ّ كان الساكن األول حـرف مـدْحتريك أحدمها أو حذفه، فإن
ًأو ياء ساكنة قبلهـا كـرسة، أو واوا سـاكنة  -تحة  ساكنة، قبلها ف-ًيكون ألفا

، واحلذف يف استعامل )٢٨("َّقبلها ضمة، فإنه إذا لقيها ساكن بعدها حذفتها
فأمــا . ً حيــذف ختفيفــا-والثــاين.  جيــب عــن علــة-أحــدمها" :العربيــة نوعــان

ينقاس ويطرد أين وجدت علتـه، أوجبـت "َّاحلذف الذي جيب عن علة فإنه 
 . هذا احلذف قيايس أي؛)٢٩("حذفه



 

 
 

َّممـا ال ينقـاس وال يطـرد، وإنـام يـستعمل حيــث " -أمـا احلـذف الثـاين
ُاستعملته العـرب، ويـؤدى كـام سـمع، فمـن ذلـك  حـذف اهلمـزة واأللـف "َّ

  )٣٠("والواو والياء واهلاء والباء واحلاء واخلاء والفاء
 : احلذف القيايس

ن جعلهـا ثالثـة  يف عـددها مـنهم مـاحلذف القيايس له مواضع خمتلٌف
  :، منها)٣٢(، ومنهم ذكر مواضع عدة)٣١(مواضع
 . وعد يعد وترصيفاته :فاء الفعل املثال الواوي نحو -١
 . يكرم وترصيفاته،أكرم :احلرف الزائد يف الفعل، نحو -٢
ًعني الثالثي املكسورة التي من جنس المه، مسندا لضامئر الرفع  -٣

 )٣٣(ظللت، وله أحكام :املتحركة، نحو
فعل األجوف عند إسـناده لـضامئر الرفـع املتحركـة، نحـو عني ال -٤

 . قلت، وبعت؛ لسكون المه و اسم مفعوله مثله يف احلذف
الم الفعـل النــاقص املـسند لــضامئر الرفـع الــساكنة عـىل تفــصيل  -٥

 .الطالب سعوا للنجاح :يأيت، نحو
هـذا فتـى  :ًاالسم املقـصور عنـد تنوينـه حتـذف ألفـه لفظـا، نحـو -٦

ً مذكرا ساملا، نحومجيل، وعند مجعه  .األعلون وسيأيت يشء منه :األعىل :ً
ًاالسم املنقوص تسقط يـاؤه نكـرة، إذا جـاء مرفوعـا أو جمـرورا،  -٧ ً

ًهذا قـاض، مـررت بـساع يف اخلـري، وعنـد مجعـه مجعـا سـاملا للمـذكر،  :نحو ً
 .دعا الداعون للخري :نحو

 :نون الرفـع مـن األفعـال اخلمـسة عنـد توكيـدها بـالنون الثقليـة -٨



 

 
 

َّهـل تتقـدمان لالمتحـان؟ هـل تقـولن احلـق؟ هـل تقـولن احلـق؟ مـن  :نحو َِّ ُ ِّ
فمتـى . َّاملالحظ أن احلذف حيدث عند التقاء ساكنني، يف كثـري مـن مواضـعه

 يلتقي ساكنان؟
احلـرف "َّمعلوم أن عملية التحدث تعتمد عىل احلركات التي تلحق    

لم يف أدائه اللغوي، لذا ، فاحلركات تساعد املتك)٣٤("ليوصل إىل التكلم به
ــة، وقــد  َّفــإن الــسكون املتكــرر، أو التقــاء الــساكنني ال تفــضله اللغــة العربي

َّوضعت له حلوال عدة؛ ألنه  َّال جيوز، بل هو غري ممكن، وذلك من قبـل أن "ً ِ
كــاملوقوف عليــه، ومــا بعــده كاملبــدوء بــه، وحمــال االبتــداء  احلــرف الــساكن

، وذلـك يف غـري الوقـف، ومواضـعه )٣٥("ابساكن، فلذلك امتنع التقاؤمهـ
 .كثرية، وما خيص البحث ما يقع يف األفعال، و األسامء

 : َّأما ما جاء يف األفعال فهو كام يأيت
 :  الفعل املايض-أ
 : الفعل املايض معتل الالم باأللف عند اتصاله بتاء التأنيث، نحـو-١

 .سعت، دعت
سـقوا،  :او اجلامعـة، نحـوً الفعل املايض معتـل الـالم مـسندا إىل و-٢

 . دعوا
 :  املضارع–ب 
 الفعــل املــضارع معتــل الــالم عنــد إســناده إىل واو اجلامعــة أو يــاء -١

تـدعني،  :، ونحو٢٣/الزمر MC  DL :املخاطبة، نحو قوله تعاىل
هي الفعل املضارع املرفوع املؤكد ، واألفعال املؤكدة بالنون الثقيلة .وتعطني



 

 
 

، أو إىل واو ِّ، ولتــدعوانِّلتجتهــدان :الثنــني نحــوًوكــان مــسندا إىل ألــف ا
ــة، نحــو ــولن :اجلامع ــولنَّ، لرتضــونَّلتق ــة، لتق ــاء املخاطب ــسندا إىل ي َّ، أو م ِ ً ،

َّاجتهـدان، وارضـيان، واجتهـدن،  :، وأمره كـذلك تقـولَّ، ولتدعنيَّلرتضني ِّ ُِّ
َّواجتهدن، وارضون وارضني، وأما املايض فال يؤكد َ َّ َّ ِ. 

 : مر فعل األ–ج 
ً فعل األمر معتـل الـالم مـسندا إىل واو اجلامعـة، أو يـاء املخاطبـة، -١

 .ادعوا، تزكوا، ادعي، تزكي، واألفعال تلك موضع الدرس هنا
 : أما ما جاء يف األسامء

 هنـاك أسـامء معتلــة قـد يلتقـي فيهــا سـاكنان، وذلـك يف املقــصور أو   
ًاملنقوص وذلك عند مجعها مجعا مذكرا ساملا، و ً  .سيأيت إن شاءً

ًوكام سبق فإن اللغة حاولت أن تـضع حلـوال هلـذه الظـاهرة، ومنهـا     ْ َّ
حيـرك بغـريه "حتريك أول الـساكنني بالكـرس، وهـو األصـل عـىل رأي، فقـد 

ــتح  ــل، والف ــن الثق ــرار م ــتح األصــل؛ ألن الف ــا، وجيــوز كــون الف َّلوجــه م ٍ
ٍ، وإن مل يمكن ذلك، فاحلل عندئذ يكون احلذف )٣٦("أخف  .كام سبقْ

َّوال شك يف أن أكثر مواضـع احلـذف هـي مواضـع التقـاء الـساكنني    
ًاملذكورة آنفا، وهي التي ختص البحث يف هذا املوضع، وال حاجـة إلعادهتـا 

 .مرة أخرى
حــذف الــالم أو مــا يليهــا يف األفعــال اللتقــاء الــساكنني يف ســـورة آل 

 : عمران
َّأن احلذف ال يكـون إالًسابقا قد تبني  من املواضع التي ذكرت     عنـد َّ



 

 
 

، فـإذا التقيـا تعـني الـتخلص مـن هـذه املـشكلة  أو بسبب آخـرالتقاء ساكنني
حتـى يــسهل إخـراج الكلــامت بــصورة مقبولـة لــدى املـتكلم والــسامع؛ لــذا 
ًوضعت اللغة العربية حلوال للخروج منهـا، ومـا هيمنـا يف هـذا البحـث هـو 

ٍّنني حــرف مــد ولــني، أو تــوايل  يكــون أول الــساكْاحلــذف بــرشطه، وهــو أن
 .األمثال

 : )٣٧(ً وما يليها رصفيا يف الفعل بصور عدة،وقد جاء حذف الالم
 : الفعل املايض - أ
عل املايض املبنـي للمعلـوم يف مواضـع منهـا قولـه ـــدث يف الفــــح     

ــــــــــــــاىل آل  Mx  y z { | } ~ � ¡  ¢   £L :تع
م، وخلــوا، وهــي مــن ، فقــد حــذف الــالم يف الفعلــني لقــوك١١٩/عمــران

 يف الفعل لقي، لذا ضم ما قبـل واو اجلامعـة، والفعـل ياءاألفعال الناقصة بال
، )٣٨(ًالثاين ناقص باأللف أيضا املنقلبة عن واو لذا فتح ما قبل واو اجلامعة

ًفقد حذفت األلف الساكنة عندما أسند الفعلني لواو اجلامعة الساكن أيـضا، 
ــساكنني بحــ ــتخلص مــن ال ــن فكــان ال ــالم؛ ألهنــا م َّذف أحــدمها فكــان ال

 .ً، والواو فاعل عمدة ال حيذف إال نادرا)٣٩(الصوائت الطويلة
 M8 9 : ;  <  =  > ? @ A :وكذا قوله تعاىل   

B CL فقد حذف الـالم مـن آخـر الفعـل أتـى، وهـي ١٨٨/آل عمران ،
بـام  :يبُبام فعلـوا، ويـدل عليـه قـراءة أ :فمعنى بام أتوا... تكون بمعنى فعل"

 )٤١("، أي أعطوا)بام آتوا( :، و للفعل قراءة عن األعمش)٤٠("فعلوا
وقـد ورد احلـذف مـن املــايض املبنـي للمجهـول يف فعلـني يف قولــه      



 

 
 

 M° ± ² ³ ´  µ  ¶  ̧¹ º :تعــــاىل

» ½¼ ¾  ¿ ÀLمــن يــاء، فقــد حــذف ال١٨٦/ آل عمــران 
التــي تليهــا، كــام  يف هــذه اآليــة و والفعــل تتقــي املبنــي للمجهــوليتُالفعــل أ

 M3  4 :، يف قولـه تعـاىلي املبني للمجهـولحذفها من الفعل أوذ

5 6  7 8 9 :L أيضا ياء، ملا التقت ال١٩٥/آل عمران ً
 .بواو اجلامعة فحذفت الالم للسبب السابق

 : الفعل املضارع - ب
ً قد جاء الفعل املضارع مبنيا للمعلوم بصور عـدة، فقـد جـاء مـسندا    ً

َّعربا مـرة، وأخـرى مبنيـا؛ ألنـه اتـصل بنـون التوكيـد الثقيلـة، لواو اجلامعة م ً ً
ًوجاء مبنيا للمجهول مرفوعا مرة، ومؤكدا أخرى ً ً. 

ً أما ما جاء منصوبا أو جمزوما فقد اجتمع فيه حـذفان   حـذف الـالم  :ً
للساكنني، وحذف النون للنصب أو اجلزم، أمـا النـصب فكـام جـاء يف قولـه 

 M6 :، ويف قوله تعاىل٢٨/آل عمران M¿   À  Á Â Ã L :تعاىل
7     8 9 :   ; < =L ـــران ـــون ١٤٣/آل عم ـــد حـــذف الن ، فق

حـذف اليـاء مـن  للنصب، أما الالم من الفعل تتقي، ومن الفعل تلقى، فقـد
َّالفعل تتقـوا، واأللـف مـن الفعـل تلقـوه؛ ألن اليـاء واأللـف سـاكنان، وقـد 

رفان منهام، كام سبق يف اليـاء أسند الفعالن لواو اجلامعة الساكن، فحذف احل
 .والواو

ــاىل    ــه تع ــع يف آيتــني يف قول ــا املجــزوم فوق  MJI K L M  :أم



 

 
 

N O PL ويف قولــه تعــاىل١٢٥/آل عمــران ،: M¾  ¿ À 

Á Â Ã Ä   Å L ـــران ـــوا ١٨٦/آل عم ـــل تتق ـــد تكـــرر الفع ، وق
ًمعطوفــا عــىل الفعــل تــصربوا املجــزوم بحــذف النــون، وحــذفت الــالم منــه 

 .لساكننياللتقاء ا
ًأما املرفوع فقد جاء يف هذه السورة مبنيا للمعلوم كثريا    ، منهـا )٤٢(ً

آل  M°  ±   ²  ³  ́µ ¶  ̧¹ L :قولـــــــــه تعـــــــــاىل
، ١٨٧/آل عمــران M4  5  6L: ، ومنهــا قولــه تعــاىل٤٤/عمــران

، وذلك لاللتقاء الساكنني عند ي، ويشرتييلق :فقد حذف الالم من الفعلني
 .عة، فاجتمعت الياء والواو الساكننيإسنادمها لواو اجلام

 :ً وقد جاء املرفوع مبنيـا للمجهـول يف آيـة واحـدة، هـي قولـه تعـاىل   
ِوإنام توفون أجوركم يوم القيامة( َِ َ ْ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َُّ ُ ُ َّ ، فقد حـذف الـالم مـن ١٨٥/آل عمران)ِ

الفعل توىف، وهي األلف املنقلبة عن الياء؛ لفتح مـا قبـل آخـر املـضارع عنـد 
 )٤٣(نائه للمجهول؛ ألجل األلف املحذوفة اللتقاء الساكننيب

ً أما املضارع املؤكد بنون التوكيد الثقيلة فقد جـاء مبنيـا للمعلـوم يف    
  M° ± ² ³ ´  µ :، منهــا قولــه تعــاىل)٤٤(أربــع آيــات

¶  ̧¹ º » ½¼ ¾  ¿ ÀL  آل
 ) ' & % $ # " !M : ، ويف قوله تعـاىل١٨٦/عمران

)L فقد اجتمع فيهام حذف نون الرفع لتـوايل األمثـال ١٨٧/آل عمران ،
َّ؛ ألنـه بعـد أن حـذف نـون )٤٥(كام سبق، و ما بعد الالم، وهـو واو اجلامعـة



 

 
 

ــد،  ــواو والنــون األوىل مــن نــوين التوكي ــف التقــى ســاكنان ال الرفــع للتخفي
 )٤٦("وجد ما يدل عليها، وهو الضم قبلها"َّفحذف الواو ألنه 

ًملؤكد بالنون الثقيلة مبنيا للمجهول يف آية واحدة وقد جاء املضارع ا   
ــــــــاىل ــــــــه تع  آل M «  ¬ ®   ¯ °L :يف قول

الـالم، وهـي األلـف اللتقـاء ) ُتـبىل(، وقد حـذف مـن الفعـل ١٨٦/عمران
َّألنـه لـيس "الساكنني الواو واأللف، وفتح ما قبل الواو، و مل حيـذف الـواو؛ 

 )٤٨(لواو فتحركت فبقيت، وقد فتح ما قبل ا)٤٧("قبلها ما يدل عليها
 :  فعل األمر-ج

، )٤٩(وقع حذف الالم أو ما يليها من فعـل األمـر يف بعـض اآليـات
وكلها معتلة الالم مسندة إىل واو اجلامعة، وقد تكرر الفعل تعـالوا يف ثـالث 

آل  M=  >  ? @ A  BL :، منهــــا قولــــه تعــــاىل)٥٠(آيــــات
ف النون حسب القاعدة، ، فالفعل تعالوا فعل أمر مبني عىل حذ٦٤/عمران

ًوقد حذف المه األلف، لذا فتح ما قبـل آخـره دلـيال عـىل األلـف املحذوفـة 
حتركت الياء وانفتح ما قبلهـا  :تعاليوا، فيقال" :َّاللتقاء الساكنني، فإن أصله

 :ًفقلبت ألفـا، فـالتقى سـاكنان فحـذفت األلـف اللتقـاء الـساكنني، أو يقـال
اليـاء والـواو  :فـالتقى سـاكنان) احلركة(فت استثقلت احلركة عىل الياء فحذ

ًفحـــذفت اليـــاء اللتقـــاء الـــساكنني، وبقـــي مـــا قبـــل واو اجلامعـــة مفتوحـــا 
يـاء لوقوعهـا  َّألنـه مـن العلـو، فأبـدلت"وأصـل اليـاء واو ، )٥١("كتناجوا

 )٥٢("ًرابعة ثم أبدلت الياء ألفا
      ME F G H I J: وقـــد جـــاء احلـــذف يف قولـــه تعـــاىل



 

 
 

KL فقد وقـع احلـذف يف فعلـني، ومهـا مبنيـان عـىل ٩٣/انآل عمر ،
َّحذف النون، وقد حذفت الالم ملا أسند الفعلـني لـواو اجلامعـة؛ ألنـه التقـى 
َّساكنان، الياء والواو، ومل يفتح ما قبل الـواو؛ ألن الـالم مـن اليـاء يف الفعـل  ُ

 .يأيت، ومن الواو يف الفعل يتلو
 : احلذف بسبب العامل النحوي :ًثالثا

عـىل ركز النحاة عىل العامل يف النحو العريب حتى أصبح النحو يقـوم 
نظرية العامل، والعوامل منها ما هو خمتص باألسـامء، ومنهـا مـا هـو خمـتص 

 .باألفعال
وعوامل األفعال ختتص بالفعل املضارع املـسند للمفـرد وغـريه، فهـو 

حة ظاهرة أو قد يرفع، وقد ينصب، وقد جيزم، أما النصب يكون بعالمة الفت
مقدرة، وقد يكون بحذف النون، أما اجلزم فقد يكون بالسكون، وقد يكون 
بحذف الالم، وقد يكون بحذف النون، وقد يرشكه يف ذلك فعل األمر عند 

 ) ٥٣(الكوفيني
 : عوامل النصب

ال خيلو كتاب نحو من هذه العوامل، وهـي ختـص البحـث، إذ يكـون 
ون املـضارع مـن األفعـال اخلمـسة، النصب بحذف النون، وذلك عندما يكـ

 :وال خيتص هبا عامل معني، بل يقع احلذف مع مجيع عوامل النـصب، وهـي
َّأن، لن، كي، إذن، وقـد أفـرد سـيبويه إذن ببـاب وحـدها؛ ألهنـا  ْ عملـت يف "ْ

 ) ٥٤("الفعل عمل أرى يف االسم، إذا كانت مبتدأة
َّمعلوم أن عالمة النصب األصلية الفتحة إال أن هن اك عالمات فرعية َّ



 

 
 

األلف يف األسـامء الـستة، واليـاء يف املثنـى و مجـع املـذكر  :تنوب عنها، وهي
السامل، والكرسة يف مجع املؤنث السامل، وحذف النون يف األفعال اخلمـسة، و 
هي أفعال مضارعة اتصلت بأحد ضامئر الرفع الساكنة، والنون التي حتـذف 

ًبعد الم الفعل أيضا، وهي مـا خيـص لعامل النصب تأيت بعد هذه الضامئر، و
 .البحث

  :النصب بحذف النون يف سورة آل عمران
َّعلم أن النـصب بحـذف النـون يكـون يف األفعـال اخلمـسة نيابـة عـن  ُ
الفتحـة، وقــد ورد النـصب يف ســورة آل عمــران مـا يقــرب مـن ســبعة عــرش 

، بصور عدة، منها ما ينصب بـأن املـصدرية ظـاهرة، وذلـك يف )٥٥(ًموضعا
 :ًستة مواضع، وموضع جاء معطوفا عىل ما نصب بأن، وذلك يف قوله تعاىل

M D E   F  G H I J K L M N O P  Q   RL  آل
ْوكم نـصب بحـذف النـون؛ ألنـه عطـف عـىل أنُّ، فالفعل حياج٧٣/عمران َّ 

ــؤيت، وقــد ذهــب الزخمــرشي إىل أنــه  ــؤيت، والــضمري يف "َّي عطــف عــىل أن ي
ـــه يف م ـــد؛ ألن ـــىَّحيـــاجوكم ألح ـــع، بمعن ـــى اجلمي ـــري  :عن ـــوا لغ وال تؤمن

  )M  : مبـارشة يف نحـو قولـه تعـاىلْ، وقـد جـاء النـصب بـأن)٥٦("أتباعكم
) * + , - . / 0 1  2 L ١٤٢/آل عمــــــــران ،

 .فحذف النون من الفعل تدخلوا عالمة النصب الفرعية
 املـضمرة بعـد الـالم، فقـد جـاء يف ْبـأن أما حذف النـون مـن املـضارع

آل  Mo  p q r  tsL  :منهـــــا قولـــــه تعـــــاىل، )٥٧(موضـــــعني
، فحذف النون مـن الفعـل يـزدادون، ووقـع املـصدر املفعـول ١٧٨/عمران



 

 
 

وال حتسبن يا حممد إمالء الـذين  :الثاين لتحسب عىل القراءة بالتاء، والتقدير
ًكفروا خريا، ليزدادوا إيامنا، بـل ليـزدادوا إثـام ً ً، وورد منـصوبا بحـذف )٥٨(ً

 : مـضمرة يف موضـع واحـد، يف قولـه تعـاىلْىل املنصوب بأنًالنون معطوفا ع
Mm n  o p q r s t uL فقــــد ١٢٧/آل عمــــران ،

ًنصب الفعل ينقلبون عطفا عـىل ليقطـع املنـصوب، أو عـىل يكبـتهم، فـالالم 
ًمتعلقــة بمحــذوف، تقــديره ليقطــع طرفــا، أمــدكم باملالئكــة، أو نــرصكم، "

، والفعـل ينقلبـون معطـوف  مـضمرة بعـد الـالمْفالفعل يقطع منصوب بـأن
ًعليه، فحذف النون لذلك، وجاء منصوبا بأن مضمرة بعـد حتـى يف موضـع 

، ٩٢/آل عمـران M! " # $  % & 'L  :واحد، يف قولـه تعـاىل
 . املضمرة بعد حتى فحذف النونْفنصب الفعل تنفقون بأن

، )٥٩(، فقـد جـاء يف أربعـة مواضـعْأما ما نصب باحلذف باحلرف لن
، ١١١/آل عمـران MH I J  LK L : ء يف قولـه تعـاىلمنهـا مـا جـا

 .فقد حذف النون عندما نصب الفعل يرضون
أما ما نصب باحلذف باحلرف كي، فقد جاء يف موضع واحد، يف قوله 

 °  ¯ ® ¬ » M¦ §   ̈© ª :تعــــــــــاىل

±L فقــد جــاء احلــرف كــي بــني حــرف اجلــر ١٥٣/آل عمــران ،
ــي ال، وهنــا تعمــل كــي  بنفــسها، فالفعــل حتزنــون الــالم، وبــني حــرف النف

 .منصوب بكي وعالمة نصبه حذف النون
 " !M :وقد جتتمع أداتان للنصب يف آيـة واحدة، كام جاء يف قوله تعاىل

# $  % & 'L فقد نـصب الفعـل تنـالون بـاحلرف ٩٢/آل عمران ،



 

 
 

ْ، ونصب الفعل تنفقون عطفا عىل املنصوب بأن مضمرة بعد حتىْلن ً. 
       :اجلزماحلذف بسبب 
وقلـم . رضب مـن الكتابـة، وهـو تـسوية احلـرف" :َّ بأنـه اجلزمعرفوا

ً جيزم الكالم جزما، توضع احلـروف يف ْأن :ال حرف فيه، ومن القراءة :جزم
مواضعها يف بيان و مهل، واجلزم احلرف إذا سكن آخره، وجزمت القربة إذا 

ذه ، ومـن هنـا أخـ)٦٠("مألهتا، وجزمت له جزمـة مـن مـال أي؛ قطعتـه لـه
 .النحاة يف االصطالح

ســكون احلــرف أو قطعــه عــن احلركــة، وقــد جعــل النحــاة  :فــاجلزم
السكون عالمة اجلزم األصـلية، وقطـع بعـض احلـروف مـن الكلمـة عالمـة 
فرعية، فحذف حرف العلة من األفعال الناقصة، وحذف النون من األفعال 

 . اخلمسة، مها عالمتان فرعيتان للجزم
  :عوامل اجلزم

ث احلذف يف الفعل املضارع كعالمة فرعية، إمـا بحـذف الـالم، حيد   
ًأو بحذف ما بعدها، والفعل املضارع جيزم بعوامل عدة، منها ما جيـزم فعـال 

 .ًواحدا، ومنها ما جيزم فعلني
ًما جيزم فعال واحدا -١ ً : 

ــا  ــا  :وعوامــل جــزم الفعــل هن ــي، ومل، ومل ــي للنه ــر، وال الت الم األم
   )٦٢(وز أن تفصل بينها وبني األفعال بيشء، وال جي)٦١(أختها
 :  ما جيزم فعلني-٢

وضعت للداللة عىل تعليق بني مجلتني من غـري "وهي أدوات الرشط 



 

 
 

، فهـي حـرف هـو )٦٣("وقوع الثانية منهام متسببة عـن األوىل عنـد الوقـوع
، )٦٤(ساكنة النون متفق عليه، وحرف آخـر خمتلـف عليـه، وهـو إذمـا) ْإن(

َّ متى، أيـان، أيـن، حيـثام، أنـى، ويعـد ،مهام، أي ، ما،ْمن :امء، هيوالباقي أس
 ).٦٥(ْاحلرف إن أم الباب، والباقي يتضمن معناه

، ومعلـوم )٦٦(وهناك خالف حول عامل اجلـزم يف جـواب الـرشط 
َّأن الفاء السببية قد تسقط، فيجوز يف املضارع بعدها الرفع واجلـزم، وذهـب 

ٍجعلـوه معلقـا بـاألول غـري مـستغن عنـه إذا "َّألهنم َّسيبويه إىل أهنم جزموه؛  ً
َّأن  :آتـك، وزعـم اخلليـل :ْإن تأتني، غري مستغنية عـن :َّأرادوا اجلزاء، كام أن

َّ، وقـد مثـل )٦٧("، فلذلك انجـزم اجلـوابْهذه األوائل كلها فيها معنى إن
ــاىل ــه تع ، ٣/احلجــر M1 2 3  4 5L :للجــزم بقول
، ومـا خيـص ٩١/األنعـام MM  N O P  QL :وللرفع بقولـه تعـاىل

 . البحث، هو اجلزم املوجود يف سورة آل عمران
  :اجلزم بحذف آخر الفعل، أو النون يف سورة آل عمران

عالمة اجلزم األصلية السكون، وهناك عالمتان فرعيتان، هي حـذف 
الالم من الفعل املضارع معتلها وغري متصل بضامئر الرفع الساكنة، وحذف 

 .املضارع املتصل هبذه الضامئرالنون من 
وقد ورد اجلـزم يف هـذه الـسورة الكريمـة باحلـذف يف سـتة وعـرشين 
ــاك أفعــال  ًموضــعا، بحــذف الم الفعــل، أو حــذف النــون كــام ســيأيت، وهن
معطوفة عىل أفعال الرشط، وهناك أفعـال يف جـواب الـرشط، أو مـا عطـف 

فقـد جـاء احلـذف عليها، قد تكون يف موضع واحد، أما من حيث العوامل، 



 

 
 

ًبعوامل جتزم فعال واحدا، وبعوامل جتزم فعلـني، أو بعـد سـقوط الفـاء بعـد  ً
 .أمر أو ما يشبهه، كام سيأيت

ًاجلزم بعوامل جتزم فعال واحدا -١ ً:  
، كان اجلزم )٦٨(وقد جاء املضارع جمزوما باحلذف يف عرشة مواضع

  MM :جاء يف قوله تعاىلال الناهية ومل، أما اجلزم باحلرف مل، فقد  :باحلرفني

N O P  Q R SL فقــــد جــــزم الفعــــل ١٣٥/آل عمــــران ،
آل  M> ? @ A B CL: يرصون، فحذف النون منه، ويف قولـه

، أمـا بـاقي املواضـع، فقـد اسـتأثرت هبـا ال الناهيـة، فقـد كثـر ١٨٨/عمران
 M> ? @ A B   CL :النهي يف هذه السورة، وذلك نحو قوله تعاىل

 :ذف النون للجزم بـال الناهيـة، وكـام يف قولـه تعـاىل، فقد ح٧٣/آل عمران
MÇ È  É ÊL لوجود ي، فقد حذف الم الفعل ختز١٩٤/آل عمران 

كـام يف اجلزم مع أكثر من فعل يف آية واحـدة، ًالالم أيضا، وقد تكرر هذه الم 
ـــــــــه تعـــــــــاىل آل  M{ |  } ~ � ¡ ¢ £       ¤  L  :قول

 ١٣٩/عمران
  :اجلزم بعوامل جتزم فعلني -٢

، ويف )٦٩(ًوقد جاء احلذف بـأدوات الـرشط يف أربعـة عـرش موضـعا
، نحـو قولـه ْستة مواضع استخدم يف السورة القرآنية احلذف بعد احلـرف إن

آل  MÖ × Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß   àL :تعـــــــــــــــــــاىل
، ١١١/آل عمـران MM  N OL :، ونحو قوله تعاىل١٠٠/عمران



 

 
 

تلون، يولـون، وكلهـا تطيعـون، يـردون، يقـا :فقد حذف النون من األفعـال
   .جزمت بحذف النون

  MÍ :ًوقد جاء يشء منها معطوفا عىل فعل الرشط، كام يف قوله تعاىل
Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô  Õ ÖL ونحـو قولـه تعـاىل٢٩/آل عمران ،: 

M½  ¾ ¿ À Á   ÂL وغريهـا، فقـد جـزم ١٧٩/آل عمران ،
ًتبــدون، عطفــا عــىل ختفــون، وتتقــون عطفــا  :بحــذف النــون األفعــال عــىل ً

 .تؤمنون
 ْنَموضـعان بمـ. أما احلذف بأسامء الرشط، فقد جاء يف مخسة مواضع

، ٨٥/آل عمـــران M? @ A B  C D E FL :يف قولـــه تعـــاىل
، وقــد ١٦١/آل عمــران Mg  h i j k l mL :وقولــه تعــاىل

 ،ْنَحذف الم الفعل من فعل الرشط يبتغي، عالمـة للجـزم باسـم الـرشط مـ
 .عل يأيت يف جواب الرشطًكام حذف الالم أيضا من الف

ًوأما االسم ما فقد جاء جازما يف موضعني أيضا، يف قوله تعاىل ً: M) 

* +  , -  . / 0 L وكذلك يف قوله تعـاىل٩٢/آل عمران ،: M¿ 
À   Á Â   Ã ÄL فقــد حــذف النــون جزمــا، ١١٥/آل عمــران ،ً

 .تنفقون ويفعلون، ومها فعال الرشط :باالسم ما من الفعلني
 «M  :جلزم يف جواب األمر يف موضع واحد يف قوله تعاىلوقد جاء ا

¼ ½  ¾ ¿L فمــن النحــاة مــن جعلــه جمزومــا ٦١/آل عمــران ،ً
تعالوا، أمر فيه معنى التحريض، وبيان احلجة، ندع، " :ًجوابا لألمر، فالفعل



 

 
 

 :ً، ومنهم من جعله جمزوما برشط حمذوف، فقـال)٧٠("جواب األمر جمزوم
 :سامء الـسابقةل اخلليل عن األا، وقد ق)٧١("ندع، جواب لرشط حمذوف"
ْن هذه األوائل كلها فيها معنى إنإ"  )٧٢("، فلذلك انجزم اجلوابَّ

وقد جاء اجلزم بعد الرشط وجوابـه عنـدما اتـصل املـضارع بالفـاء يف 
  )       ' &  %  $M :موضع واحد وذلك يف قوله تعـاىل

) * + ,L فيه ، فالفعل تنقلبون جيوز١٤٩/آل عمران 
اجلزم عىل العطف، والرفع عىل االستئناف، والنصب عىل اجلواب بإضـامر "
أحـسن  :ً تقم أحسن إليك فأعطيك درمها، اجلزم عىل معنـىْإن :، كقولكْأن

 عـىل العطـف ْفأنـا أعطـي، والنـصب بإضـامر أن :الرفع عـىل معنـىووأعط، 
 .)٧٣(" تقم يكن إحسان فإعطاءْإن :َّاملعنوي، كأن املعنى

ًاجتمع احلذف جزما ونصبا يف موضـع واحـد، كـام جـاء يف قولـه وقد  ً
ــاىل ــرانM¿ À   Á Â   Ã ÄL :تع ــذف ١١٥/ آل عم ــد ح ، فق

ًالنــون جزمــا مــن فعــل الــرشط يفعلــون، وحــذف النــون أيــضا مــن الفعــل  ً
ْيكفرون نصبا باحلرف لن  .، املقرتنة بالفاء الواقعة يف جواب الرشط ً

  أكـاناء يف سـورة آل عمـران سـواءَّيالحظ أن احلذف بالعامل، قد ج
بعد الناصب أم بعد اجلازم، وكان حذف النـون أكثـر مـن حـذف الم الفعـل 
مع اجلوازم، وقد جاء اجلزم يف أسلوب الرشط أكثر من حـروف اجلـزم، فـام 

َّجاء جمزوما به أكثر من الثلـث بقليـل فقـط، وهـذا يعنـي أن  القـرآن خياطـب ً
ً وينهـاهم أيـضا عـن كثـري خطابه للمفـرد،جمموع املسلمني بالرشط أكثر من 

 وقـد جـاء احلـذف بالنـصب أكثـر ًمن األشياء ملجيء اجلزم بال الناهية كثريا،



 

 
 

 .من نصف مواضع اجلزم بقليل
 : البناء :ًرابعا

قد يكون احلذف يف الفعل عالمـة عـىل البنـاء، وذلـك إذا كـان الفعـل 
لـك عنـد صـياغة فعـل املضارع معتل الالم، أو كان من األفعال اخلمسة، وذ

 .األمر منهام، فاحلذف يكون عالمة عىل البناء
 ؛وفعل األمر مبني عند البرصيني، جمزوم عند الكوفيني بـالم مـضمرة

َّأي أنــه خمتلــف حــول بنائــه، وعــىل رأي البــرصيني فهــو مبنــي، وهــو الــرأي 
ًالدارج بني املعلمني واملتعلمني، لذا فإن البناء يعد سببا يف حذف الم ا لفعل، َّ

 .أو ما بعد الالم
، وقـد )٧٤(وقد ورد فعل األمر يف سـورة آل عمـران يف عـرشين آيــة

يذكر فعل األمر يف اآليـة أكثر من مـرة، منها ما جاء حمذوف الالم، ومنها مـا 
 .جاء حمذوف النون

  M9 :يف قولـه تعـاىل :أما ما جاء حمذوف الالم، فقـد ورد يف آيتـني

: ;  <L د حــذف الــواو مــن الفعــل يعفــو ، فقــ١٥٩/آل عمــران
، ١٩٣/آل عمـران M½  ¾ ¿L :عالمة عىل البنـاء، ويف قولـه تعـاىل

 . فقد حذف الالم من الفعل يتوىف عالمة للبناء
َّأما باقي املواضع جـاءت بحـذف النـون؛ ألهنـا مـن األفعـال اخلمـسة 
سواء أكـان معتـل الـالم أم صـحيحها، أمـا مـا جـاء صـحيح الـالم حمـذوف 

آل  M� ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦L :و قولــه تعــاىلالنــون، نحــ
َّيقنـت، يـسجد، يركـع؛ ألهنـا  :، فقد حذف النـون مـن األفعـال٤٣/عمران



 

 
 

 Mk  l m :اتــصلت بــضمري املخاطبــة املفــرد املؤنــث، وقولــه تعــاىل
n o  qp   rL ــون مــن ١٣٧/آل عمــران ، فقــد حــذف الن
 . َّيسريون، وينظرون؛ ألهنا اتصلت بواو اجلامعة :الفعلني

يكون الفعل معتل الالم رغم ذلك حتذف الالم، كام جاء يف قوله وقد 
ـــاىل ـــران M»  ¼ ½  ¾ ¿L :تع ـــد حـــذف الم ٦١/آل عم ، فق

ــــه تعــــاىل آل  ME  F G H I J     K L :الفعــــل، ويف قول
ــأيت، يتلــو،  :، فقــد حــذف الم األفعــال٩٣/عمــران َّوالنــون ألهنــا تعــاىل، ي

 . جتمع حذف الالم، وما بعدهااتصلت بواو اجلامعة عالمة عىل البناء، فا
أحدمها صحيح الالم، واآلخـر معتلهـا، كـام  :وقد يأيت يف اآلية فعالن

، فقــد ٢٠٠/آل عمــران M¿  À  Á Â ÃL :يف قولــه تعــاىل
َّيصرب، ويـصابر، ويـرابط، ويتقـي؛ ألهنـا اتـصلت  :حذف النون من األفعال

 .ًبواو اجلامعة، وحذفت الالم من الفعل يتقي أيضا
ًء فعل األمر مقرتنا بالضمري املتصل ياء املتكلم، فجاءت نـون وقد جا

  M> ? @      A  B C  :الوقاية، وحذفت نون الرفع، كام يف قوله تعـاىل
D E L فقد حـذف النـون مـن الفعـل يتبـع، التـصاله ٣١/آل عمران ،

 .بواو اجلامعة، وجلب نون الوقاية التصاله بياء املتكلم
 : احلذف للتخفيف :ًرابعا

، وقـد )٧٥(قد حيذف ما بعد الم الفعل للتخفيف أو لكونه رأس آيـة
 M®   ̄°L :جاء يف هذه السورة الكريمة يف آيتني مهـا قولـه تعـاىل

ـــه تعـــاىل٥٠/آل عمـــران ، ١٧٥/آل عمـــران M7 8 9L  :، وقول
فهناك ضمري متصل هو الياء يف حمل نصب؛ لذا جلب نون الوقاية وكرسها، 

 .)٧٦(ة يف هذه احلالة واجبةَّومعلوم أن نون الوقاي



 

 
 

 :املبحث الثاين
 :احلذف يف األسامء

 

 كـان احلـذف فيهـا ْقد حتذف الالم أو ما بعدها يف بعض األسامء، وإن
أقل من األفعال، وقد حتذف الالم لعلـة صـوتية أو رصفيـة، وقـد حيـذف مـا 

 .بعد الالم لوجود العامل، أو للتخفيف
 : احلذف بسبب صويت ً:أوال

َّ احلــذف لعلــة صــوتية و رصفيــة يف األفعــال الناقــصة، فــإن كــام كــان
احلذف هنا يكون يف األسامء املشتقة منها كاسم الفاعل واملفعول وغريها من 

 . شتقات واملصادر عند التقاء الساكننيامل
وقد جاء اسم الفاعل يف ثالث آيات، مـن الفعـل اتقـى مـرتني، ومـن 

ـــك يف قولـــه تعـــ آل  M+ ,L :اىلالفعـــل عفـــى مـــرة واحـــدة، وذل
، ويف ١٣٨/آل عمران Mx yL: ، ويف قوله تعاىل١٣٣/عمران

َّ، ويالحـظ أيـضا أهنـا ١٣٤/آل عمـران M5 6  7L :قوله تعـاىل ً
ًساملا، وقد اتصل حرف اإلعراب اليـاء الـساكن بنظـريه ًمذكرا ًجمموعة مجعا 

التقــى أي  ؛األصــوات االنتقاليــة، أو الــصوائتوهــي مــن األصــيل الــساكن 
ن فحذف احلرف األصيل منهام؛ لتعذر النطـق هبـام، كـام هـو معلـوم يف ساكنا

َّالعربية، وحذف احلرف األصيل؛ ألن حرف اإلعراب جاء ملعنى، ومـا جـاء 
 .ملعنى ال حيذف

وأصل املتقني مجع موتقي، فاتصلت الياء المه، بياء اإلعراب فـالتقى 



 

 
 

حـذفت اليــاء حـذفت الكــرسة مـن اليـاء األوىل لثقلهــا، ثـم "سـاكنان، وقـد 
َّ، واملحذوف هو الياء األصلية، ال يـاء اجلمـع؛ ألهنـا )٧٧("اللتقاء الساكنني
إذا حـذفت ال يبقـى عـىل ذلـك املعنـى دليـل فكـان إبقاؤهـا "جاءت ملعنـى و

 )٧٨("أوىل
ًوقد جاء اسم التفضيل من الفعل عال جمموعا أيـضا، يف قولـه تعـاىل ً: 

M� ¡L ت بـالواو والنـون، ، فمفردها أعـىل، مجعـ١٣٩/آل عمران
األصـــوات االنتقاليـــة، أو  وهـــي مـــن بـــاأللف الـــساكن، فالتقـــت الـــواو،

فحذف األلف اللتقاء الساكنني، وبقيت الفتحة "فالتقى ساكنان الصوائت، 
 . ، كام سبق لتعذر النطق هبام)٧٩("تدل عليها

 : احلذف لعلة رصفية :ًثانيا
 M¿   À  Á :ىلفقد جـاء مـصدر الفعـل اتقـى يف آيتـني يف قولـه تعـا

Â Ã L ـــــــــــــة٢٨/آل عمـــــــــــــران آل  M7 8 9 :L  :، واآلي
وقية، فأبـدلت الـواو تـاء كـام أبـدلوها " :، و تقاة مصدر أصله١٠٢/عمران

ًجتاه وتكاه، وانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتـاح مـا قبلهـا، وهـو مـصدر  :يف
َّأنـه َّ، وهي مـن الفعـل الثالثـي وقـى، إال )٨٠("ُعىل فعلة كالتؤدة، والتخمة

 .ومصدره افتعال) افتعل(استخدم األمر من اخلاميس اوتقى 
 : احلذف للعامل :ًثالثا

ِّمعلوم أن النون يف املثنى واملجموع عىل حده، حتـذف عنـد اإلضـافة؛  َّ
 :لـيس باسـم وال ظـرف، فقولـك"َّألهنا من العوامل التي جتر االسم، وهـي 



 

 
 

افة لفظ اجلاللة لعبد، جعلتـه َّ، فإن إض)٨١("مررت بعبد اهللا، وهذا عبد اهللا
َّجمـرورا، وقــد علــم مـن كــالم لــه أن اجلـر لــيس عاملــه اإلضـافة  وإنــام هــي "ً

ــوع مــن  ــيض هــذا الن ــاس يقت ــا أن القي ــىض ههن ــى باملقت ــه، واملعن ــضية ل َّاملقت
اإلعراب لتقع املخالفة بينه وبني إعراب الفاعل واملفعول، فيتميـز عـنهام، إذ 

 بــني املعــاين، والعامــل هــو حــرف اجلــر أو َّاإلعــراب إنــام وضــع للفــرق
ــى )٨٢("تقــديره ــى مــن أو بمعن ــالم أو بمعن ــى ال ، واإلضــافة تكــون بمعن

، وهذا ينـاقض قـول بعـض النحـاة يف مـسوغات االبتـداء بـالنكرة، )٨٣(يف
ْبأهنا إن كانت عاملة فيام بعدها اجلر جيوز االبتـداء هبـا، كـام جـاء يف احلـديث  َّ

ٍمخس صلوات ( :الرشيف    )٨٤)(كتبهن اهللا عىل العبادُ
، أو نون تلحـق املثنـى )٨٥(وحيذف لإلضافة ما يف املضاف من تنوين

َّ، وذلك ألن اإلضافة تنزل منزلة التنوين)٨٦(ومجع السالمة للمذكر َّ)٨٧( ،
نون زائدة ساكنة تلحق اآلخر لغري "َّويفرتق التنوين عن النون، بأن التنوين 

، وهنـاك فـرق آخـر بيـنهام، )٨٩( دون اخلـط، وذلك يف اللفـظ)٨٨("توكيد
، والنون ليست كالتنوين يف الداللة )٩٠(َّوهو أن كل تنوين نون، ال العكس

ًعىل التنكري واالنرصاف واإلعراب، كام أهنا ليـست عوضـا مـن يشء َّ)٩١( ،
، ً خطـاَّوعليه فالتنوين ليس مما نحن فيه؛ ألنه يكون عالمة فوق الم الكلمـة

، أمـا النـون يف املثنـى واجلمـع ً إال صوتا إثر احلركـة اإلعرابيـةاوال يأيت بعده
عىل حده، فهي مما بعد الم االسـم، وهـي عالمـة لكنهـا مـستقلة بنفـسها مـع 

 .حركتها
، هـي قولـه )٩٢(يف هذه السورة يف ثـالث آيـات مباركـةاحلذف ورد 



 

 
 

 MKJI: ، ويف قولـه تعـاىل١٣/آل عمران M ̂_L :تعاىل

LL ـــــــاىل، ويف٤٩/آل عمـــــــران ـــــــه تع آل  MÒ  Ó ÔL : قول
مثلـني؛  :، ففي اآلية األوىل والثالثة حذف نون املثنى من قولـه١٦٥/عمران

إلضافتها لضمري الغائـب، ويف اآليـة الثانيـة حـذف النـون مـن بنـني امللحـق 
؛ إلضــافته لالســم الظــاهر إرسائيــل، وقــد جــاء )٩٣(بجمــع املــذكر الــسامل

 .يتني األوىل والثانية واجلر يف الثانيةاآلاحلذف بعد عالمة النصب الياء يف 
 : احلذف يف االسم للتخفيف :ًرابعا

، )رب( الكريمــة يف لفظــة واحــدة ةورد هــذا احلــذف يف هــذه الــسور
ــ ــتكلم يف ثالث ــاء امل ــاىل : مواضــعةمــضافة لي ــه تع  MH I  J K L  :قول

ML وقوله٤٠/آل عمران ،:  M[ \ ]  ̂_L ويف ٤١/آل عمران ،
َّ، ال شــك يف أن كلمــة رب ٤٧/آل عمــران M) * + , -  .L  :اآليـة

وقعت يف نداء يفيد الدعاء، وقد أضيف إىل ضـمري املـتكلم املفـرد، ومعلـوم 
ِيا غالمـي ويـا " :َّأن هذه الياء إذا أضيفت للمنادى، فيها مخسة أوجه، فتقول

َّغالمي، ويا غالم، ويا غالما، ويا غـالم، بحـذف األلـف مـع خفتهـا؛ ألهنـا  َ َِ
 روى، وقـد )٩٤("من الياء، فجرت جمراها يف االسـتغناء عنهـا بحركـةبدل 

ضم االسـم ُضم املنادى، حيث يكتفى من اإلضـافة بنيتهـا، ويـ : لغةبعضهم
 MY Z [ \ ]L :نحــــــو قــــــراءة... ضم املفــــــردات،ُكــــــام تــــــ
ِّ، فقد ضم كلمة رب وهي منـادى، وهـذه اآليـات التـي )٩٥("٣٣/يوسف

 أقوى اللغات، وهي حذف الياء وإبقـاء وردت بحذف الياء، قد جاءت عىل
 .الكرسة



 

 
 

 : أهم النتائج
ــة  ــد َّأن احلــذف ظــاهرة متأصــلة يف اللغــة العربي ــة وق َدرس يف العربي ُِ

 . الدراسةاملزيد من  يستحق و وه،والقرآن دراسات كثرية
 .كان اهلدف من احلذف التخفيف عىل القارئ أو املتكلم

ً فـضال عـن يـة، والنحويةف، و الـرصية الـصوت الظـواهراحلذف يشمل
 .احلذف البالغي

منهـا يكـون لغـرض صــويت و  :احلـذف كـان مـن أجـل أغـراض عـدة
ت الطويلة املتعـذر النطـق ئرصيف ألجل جتنب التقاء الساكنني، حيث الصوا

 يكون عالمة ؛ أي نحوي بسبب يكون بسبب التخفيف، و منها ماهبا، ومنها
 .إعرابية

 .ن األسامء يف سورة آل عمرانحدث احلذف يف األفعال أكثر م
ًكان احلذف عالمة إعرابية فرعية جزما ثم نصبا أكثر منه كعالمة بناء،  ً

 ثم ما جاء لعلة رصفية ثم ما جاء عالمة للبناء، ثم ،أو لعلة صوتية أو رصفية
 .ما جاء لعلة صوتية أو للتخفيف

 .كان حذف النون أكثر من حذف الم الفعل مع اجلوازم
 .ف فيه باجلزم أكثر من ثلث مواضع احلذف بقليل ما جاء احلذ

 .وقد جاء احلذف بالنصب أكثر من نصف مواضع اجلزم بقليل
 .قد يكون احلذف عند التقاء ساكنني، وله رشوط



 

 
 

 فهرس اهلوامش
 ابن جني، عـثامن، اخلـصائص، حتقيـق حممـد عـيل النجـار، اهليئـة العامـة -١

 ١/٣٤ م١٩٩٩للكتاب، مرص، 
 متام، اللغة بني املعيارية والوصـفية، دار الثقافـة، القـاهرة، حسان، دكتور-٢

 .١١ص ، م١٩٩٢
 ابن جنى، عثامن، رس صناعة اإلعراب، حتقيق الدكتور حسن هنـداوى، -٣

 ١/٦٥م، ١٩٩٣دار القلم، دمشق، 
ــن ســنان اخلفــاجي-٤ ــد اهللا،  اب ، دار الكتــب العلميــة، رس الفــصاحة، عب

 .٥٨: ص م١٩٨٢، بريوت
دي، اخلليل، العني، حتقيق الدكتور مهـدي املخزومـي والـدكتور  الفراهي-٥

 )حذف (٣/٢٠١،٢٠٢م ١٩٨٦اهلالل، بريوت،  إبراهيم السامرائي، دار
حممــد، وغــريه،املعجم املفــصل يف علــم اللغــة العربيــة، دار . التــونجي، د-٦

 ٢٦٤ص  م١٩٩٣الكتب العلمبة،بريوت،
رعــدنان درويــش وغــريه، الكفــوي، الكليــات، أبــو البقــاء، حتقيــق دكتو -٧

 ٨٠٦،٣٨٤م ص١٩٩٣مؤسسة الرسالة، بريوت، 
 ٣/٣٦٢ ابن جني، عثامن، اخلصائص -٨
 ٣/٣٨٣ املصدر السابق -٩

 سـيبويه، عمــرو، الكتـاب، حتقيــق عبـد الــسالم هـارون، اهليئــة العامــة -١٠
 ٢/١٣٠م ١٩٧٣للكتاب، مرص، 

ــة، حممــد بــن عبــد اهللا،-١١ ــدايل،  حتقيــق، حممــأدب الكاتــب، ابــن قتيب د ال



 

 
 

 .٢٢٩ص، م١٩٨٢بريوت،، مؤسسة الرسالة
 مغني اللبيب عـن كتـب األعاريـب، حتقيـق حممـد ، ابن هشام، عبد اهللا-١٢

  ٢/٦٩٢م ١٩٩١، بريوت،حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية
ــدار -١٣ ــف يف النحــو العــريب، ال ــدكتور أمحــد، ظــاهرة التخفي ــي، ال  عفيف

 .٢١٧م، ص١٩٩٦املرصية اللبنانية، القاهرة،
 اجلرجــاين، عبــد القــاهر، دالئــل اإلعجــاز، حتقيــق حممــد عبــد املــنعم -١٤

 . ١٧٨خفاجي، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ب ت، ص 
 ٢/٢٧٥ ابن جني، عثامن، اخلصائص -١٥
  املصدر السابق والصفحة-١٦
طاهر، ظاهرة احلـذف يف الـدرس اللغـوي، الـدار املـرصية، .  محودة، د-١٧

  وما بعدها٢٧ب ت صاإلسكندرية، 
، وما بعدها ويف ظاهرة التخفيف ذكر أقل من ١٠٩ ظاهرة احلذف ص-١٨

 وما بعدها ٢١٧رشوطه ص 
إبــــراهيم، األصــــوات اللغويــــة، دار الطباعــــة احلديثــــة، . أنــــيس، د-١٩

متام،منـــاهج البحـــث اللغوي،مكتبـــة .د ،وحـــسان،٦٦ص م١٩٧٩مـــرص،
رمضان، املدخل .، د،عبد التواب١٠٥م ص ١٩٩٠األنجلو املرصية، مرص،

  ٢٢٦م ص ١٩٨٢إىل علم اللغة، مكتبة اخلانجي، القاهرة،
أمحــد، ظــاهرة التخفيــف يف النحــو العــريب، الــدار املــرصية .د عفيفــي،-٢٠

  ٣٣٦م ص١٩٩٦اللبنانية،القاهرة،
، البكوش، د الطيب، الترصيف العريب من ٤٣ص   األصوات اللغوية-٢١



 

 
 

، ٤٩ م ص١٩٩٢لعربيـة، تـونس،خالل علـم األصـوات احلديث،املطبعـة ا
عبــد القادر،الــرصف الــصويت، دار أزمنــة للطباعــة والنــرش، .بــد اجلليــل،دع

 ٩٧م ص ١٩٩٨األردن،
 ٩٧ ص الرصف الصويت-٢٢
 ٢/٣١٧ ابن جني، عثامن، اخلصائص -٢٣
اللهجات العربيـة يف الرتاث،الـدار العربيـة للكتـاب، ،أمحد. اجلندي، د-٢٤

 ٢/٧٠٩م ١٩٧٨تونس ليبيا،
 ٩٧عبد القادر، الرصف الصويت ص . عبد اجلليل، د-٢٥ 

 ٤/١٥٨ سيبويه، الكتاب -٢٦
 ٣/٢١٠ املقتضب -٢٧
ــى ،٩/١٢٢ رشح املفــصل -٢٨ ــضيها املعن ــادة يقت ــا بــني املعرتضــتني زي  م

 .وليست يف املرجع
الثامنيني،عمر بن ثابت، رشح الترصيف، حتقيـق الـدكتور إبـراهيم بـن -٢٩

 ٣٧٣م ص١٩٩٩د، الرياض،سليامن البعيمي، مكتبة الرش
 .املصدر السابق والصفحة-٣٠
 أوضح املسالك إيل ألفية ابن مالـك، حتقيـق حممـد ، عبد اهللا، ابن هشام-٣١

، الــصبان، ٤/٤٠٦حميــي الــدين عبــد احلميــد، دار الفكــر، بــريوت، ب ت، 
حممد بن عىل، حاشية الصبان عىل األشـموين، مكتبـة اإليـامن، مـرص، ب ت 

ي، الشيخ أمحد، شـذا العـرف يف فـن الـرصف، مطبعـة ، و احلمالو٤/٥٠١
 .١٦٨م، ص١٩٦٥احللبي، مرص، 



 

 
 

 ابن عقيل، عبد الرمحن، املساعد عىل تسهيل الفوائـد، حتقيـق الـدكتور -٣٢
 . وما بعدها٤/١٨٣م ١٩٨٤دار املدين، جدة، ، حممد كامل بركات

 ٤/١٩٧ املصدر السابق -٣٣
 ٤/٢٤٢ سيبويه، الكتاب -٣٤
ــيش،-٣٥ ــن يع ــي اب ــة املتنب ــصل، مكتب ــق، رشح املف ــاهرة، ب ت ، موف  الق
٩/١٢٠ 

 ٣/٣٣٨، املساعد٩/١٢٩ رشح املفصل -٣٦
، ١٨٧، ١٨٦، ١٧٧، ١٧٢، ١٥٥، ١١٩، ١١٢، ١٠٨، ٣٢:  اآليات-٣٧

١٩٥، ١٨٨ 
الــدمياطي، حممــد بــن أمحــد، براعــة التــأليف يف توضــيح بعــض خفــي -٣٨

ــرويس ــدكتور حممــد العم ــق ال ــرصيف، حتقي ــةاإلعــراب والت ــدار الفني ، ، ال
 .٦٢م، ص١٩٨٨القاهرة، 

 ٩٥،٩٤ علم الرصف الصويت ص-٣٩
عناية عرفات حـسونة وغـريه، دار ،األندليس، أبو حيان، البحر املحيط-٤٠

 ٣/٤٦٦،٤٦٥م، ١٩٩٢الفكر، بريوت، 
زهـري غـازي زاهـد، . النحاس،أمحد بن حممد،إعراب القـرآن، حتقيـق د-٤١

 ١/٤٢٥م ١٩٨٨عامل الكتب، بريوت، 
، ١٥٣، ١٤٣، ١١٨، ١١٢، ١١١، ١١٠، ٨٣، ٧٨، ٧٧، ٤٤: اآليات-٤٢

١٩٩، ١٨٧. 
، ٦١ براعة التأليف يف توضيح بعض خفـي اإلعـراب والتـرصيف ص-٤٣



 

 
 

 .٦٥شذا العرف ص
 .١٨٧، ١٨٦، ١٠٢، ٨١ :اآليات-٤٤
 .٥٩ شذا العرف يف فن الرصف ص-٤٥
 .٦٣ براعة التأليف يف توضيح بعض خفي اإلعراب والترصيف ص -٤٦
 ١/٤٥٥ إعراب القرآن أليب جعفر النحاس -٤٧
 .٦٣املصدر السابق والصفحة و براعة التأليف ص-٤٨
 .١٦٧، ١٠٢، ٩٣، ٦٤، ٦١ :اآليات-٤٩
 .١٦٧، ٦٤، ٦١ : يف اآليات-٥٠
 .٣٦ براعة التأليف يف توضيح بعض خفي اإلعراب والترصيف ص -٥١
قيـق الـدكتور عـيل  العكربي، أبو البقاء، التبيـان يف إعـراب القـرآن، حت-٥٢

 ١/٢٦٨م ١٩٧٦البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، مرص، 
 األنبـاري، عبــد الـرمحن، اإلنــصاف يف مــسائل اخلـالف، حتقيــق حممــد -٥٣

: ،مـسألة١/٥٢٤حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء الـرتاث، مـرص، ب ت 
يب، ، الرشجي، عبد اللطيف، ائتالف النرصة، حتقيق الدكتور طارق اجلنا٧٢

ّ، واملـربد، حممـد، املقتـضب، حتقيـق ١٢٥م ص١٩٨٧عامل الكتـب، بـريوت،
 ٢/٤٤،٣عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت، ب ت 

 ٣/١٢ سيبويه، الكتاب -٥٤
 .١٤٣، ١٤٢، ١٢٢، ٨٠، ٧٣، ٢٨ :اآليات -٥٥
ـــشارات آفتـــاب، هتـــران، ب ت ، الزخمـــرشي، حممـــود، الكـــشاف-٥٦  انت
 ١/٢٧١القرآن ، التبيان يف إعراب ١/٤٣٧



 

 
 

ــات-٥٧ ، ويف موضــع واحــد عطــف عــىل منــصوب بــأن ١٧٨،٨٠ :اآلي
 .مضمرة

 ١/٣١٣ التبيان يف إعراب القرآن -٥٨
 ١٧٧،١١٥،١١١،٩٢ :اآليات-٥٩
 ٦/٧٣ العني للخليل -٦٠
 ابن مالك، حممد، رشح التسهيل، حتقيـق الـدكتور عبـد الـرمحن الـسيد -٦١

 ٤/٦٤،٦٣م ١٩٩٠والدكتور حممد املختون، هجر، القاهرة، 
 ٣/١١١ سيبويه، الكتاب -٦٢
 ٣/١٣٢ املساعد عىل تسهيل الفوائد -٦٣
ــق د-٦٤ ــريض، حتقي ــد رشح ال ــة .  االســرتأبادي، حمم ــف عمر،جامع يوس

، مغنــي اللبيـــب عــن كتـــب األعاريـــب ٤/٩٠م ١٩٧٨قــاريونس، ليبيـــا،
 ٣/٥٧الكتاب . ً، وقد عدها سيبويه حرفا؛ ألهنا تشبه إنام وكأنام١/١٠٢

 ٣/٩٤يبويه، الكتاب س-٦٥
 ٤/٩٢ رشح الريض -٦٦
 ٣/٩٤ سيبويه، الكتاب-٦٧
  ١٩٤،١٨٨،١٧٥،١٥٦،١٣٩،١٣٥،١١٨،١٠٥،١٠٣،٧٣ : اآليات-٦٨
، ١٢٠، ١١٥، ١١٢، ١١١، ١٠٠، ٩٢، ٨٥، ٧، ٥، ٢ : اآليـــــــــــات-٦٩

١٧٩، ١٦١، ١٤٩، ١٤٥، ١٢٥. 
زهـري غـازي زاهـد، .النحاس،أمحد بن حممـد،إعراب القـرآن، حتقيـق د-٧٠
 ١/٣٨٣م ١٩٨٨ الكتب، بريوت، عامل



 

 
 

 ٤/١١٨، رشح الريض ١/٢٦٨ التبيان يف إعراب القرآن-٧١
 ٣/٩٤ سيبويه، الكتاب-٧٢
ــاين يف رشح حــروف املعــاين، حتقيــق أمحــد -٧٣  املــالقي، أمحــد، رصــف املب

ــشق، ب ت ص ــة، دم ــة العربي ــصبان ٣٨٥اخلــراط، جممــع اللغ ، حاشــية ال
٤/٣٥،٣٤ 

، ١١٩، ١٠٦، ١٠٢، ٩٥، ٩٣، ٧٢، ٦١، ٤٢، ٣٢، ٣١: اآليــــــــات-٧٤
١٥٠، ١٣٧، ١٣٣. 
 ١/٢١٨ إعراب القرآن أليب جعفر النحاس -٧٥
 ٢/٣٩٧ مغني اللبيب عن كتب األعاريب -٧٦
 ١/١٨١ إعراب القرآن أليب جعفر النحاس -٧٧
 ١/١٦ التبيان يف إعراب القرآن-٧٨
 ١/٢٩٤املصدر السابق -٧٩
 ٣/٩٤لبحر املحيط ، ا١/٣٦٥ إعراب القرآن أليب جعفر النحاس -٨٠
 ١/٤١٩ سيبويه، الكتاب -٨١
 ٢/١١٧ رشح املفصل -٨٢
 ٢/٢٠٦رشح الريض -٨٣
ابن حنبل، األمام أمحد، املوسوعة احلديثة، حتقيق الـدكتور عبـد اهللا بـن -٨٤

م، حـديث ٢٠٠١عبد املحسن الرتكي وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـريوت،
 .ً عن عبادة أيضا٢٢٦٩٣:  عن عبادة ورقم٢٢٧٢٠: رقم
 جهـاوي، الـدكتور عـوض املـريس، ظـاهرة التنـوين يف اللغـة العربيـة، -٨٥



 

 
 

 ٥٣ص م،١٩٨٢اخلانجي، القاهرة،
ــاب -٨٦ ــيبويه، الكت ــسهيل١/١٨٤ س ــىل ٣/٢٢٣، رشح الت ــساعد ع ، امل

 ٢/٣٣٠تسهيل الفوائد 
 ٢/١١٨ رشح املفصل -٨٧
 ٢/٣٩٢ مغني اللبيب عن كتب األعاريب -٨٨
 أيب اللطف، املوضح املبني ألقسام التنوين، العشائر، حممد بن حممد بن-٨٩

م، ١٩٨٨حتقيق الدكتور حممـد عـامر حـسن، مكتبـة املجلـد العـريب، مـرص، 
 ٣٩ص
 ٣٨ املصدر السابق ص-٩٠
 .٣٤٠،٣٣٩ رصف املباين يف رشح حروف املعاين ص -٩١
 .١٣،٤٩،١٦٥:  اآليات-٩٢
 ١/١٨٤ سيبويه، الكتاب -٩٣
 ٣/٢٨١ رشح التسهيل -٩٤
 ٤/٣٨املسالك إيل ألفية ابن مالك  أوضح -٩٥



 

 
 

 فهرس املراجع واملصادر
هنـداوى، ابن جنى، عثامن، رس صناعة اإلعراب، حتقيق الدكتور حسن  -

 .م١٩٩٣دار القلم، دمشق، 
ابن جنـي، عـثامن، اخلـصائص، حتقيـق حممـد عـيل النجـار، اهليئـة العامـة  -

  م١٩٩٩للكتاب، مرص، 
ديثـة، حتقيـق الـدكتور عبـد اهللا بـن ابن حنبل، األمام أمحد، املوسوعة احل -

 م٢٠٠١عبد املحسن الرتكي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت،
، دار الكتــب العلميــة، رس الفــصاحة، عبــد اهللا، ابــن ســنان اخلفــاجي -

  م١٩٨٢، بريوت
ابن عقيل، عبد الـرمحن، املـساعد عـىل تـسهيل الفوائـد، حتقيـق الـدكتور  -

  م١٩٨٤دار املدين، جدة، ، حممد كامل بركات
 حتقيق، حممد الـدايل، مؤسـسة أدب الكاتب،ابن قتيبة، حممد بن عبد اهللا، -

 م١٩٨٢بريوت،، الرسالة
ابن مالـك، حممـد، رشح التـسهيل، حتقيـق الـدكتور عبـد الـرمحن الـسيد  -

 م ١٩٩٠والدكتور حممد املختون، هجر، القاهرة، 
حممـد  أوضح املـسالك إيل ألفيـة ابـن مالـك، حتقيـق ، عبد اهللا،ابن هشام -

 حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت، ب ت 
 مغنـي اللبيـب عـن كتـب األعاريـب، حتقيـق حممـد ،ابن هشام، عبـد اهللا -

 م ١٩٩١ بريوت، ،حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية
  القاهرة، ب ت ،ابن يعيش، موفق، رشح املفصل، مكتبة املتنبي -



 

 
 

يوســف . لكافيــة، حتقيــق داالســرتأبادي، حممــد، رشح الــريض عــىل ا -
 م١٩٧٨عمر،جامعة قاريونس، ليبيا،

األنباري، عبد الرمحن، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، حتقيق حممـد حميـي  -
 الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث، مرص، ب ت 

عنايـة عرفـات حـسونة وغـريه، دار ،األندليس، أبو حيان، البحـر املحيط -
 م١٩٩٢الفكر، بريوت، 

ــــيس، د - ــــرا.أن ــــة، إب ــــة احلديث ــــة، دار الطباع هيم، األصــــوات اللغوي
  م١٩٧٩مرص،

ــم األصــوات  - ــن خــالل عل ــريب م ــرصيف الع ــب، الت ــوش، د الطي البك
 م ١٩٩٢احلديث،املطبعة العربية، تونس،

الثامنيني،عمر بن ثابـت، رشح التـرصيف، حتقيـق الـدكتور إبـراهيم بـن  -
 م ١٩٩٩سليامن البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض،

ــاين،  - ــنعم اجلرج ــد امل ــد عب ــق حمم ــل اإلعجــاز، حتقي ــاهر، دالئ ــد الق عب
 خفاجي، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ب ت 

اللهجات العربيـة يف الـرتاث، الـدار العربيـة للكتـاب، ،أمحد. اجلندي، د -
 م١٩٧٨تونس ليبيا،

ــة،  - جهــاوي، الــدكتور عــوض املــريس، ظــاهرة التنــوين يف اللغــة العربي
  م١٩٨٢اخلانجي، القاهرة، 

 دكتور متام، اللغة بني املعيارية والوصفية، دار الثقافـة، القـاهرة، حسان، -
 م ١٩٩٢



 

 
 

ــرصية، .حــسان، د - ــو امل ــة األنجل ــوي، مكتب ــاهج البحــث اللغ ــام، من مت
 م١٩٩٠مرص،

احلمالوي، الشيخ أمحد، شـذا العـرف يف فـن الـرصف، مطبعـة احللبـي،  -
 م١٩٦٥مرص، 

دار املــرصية، طــاهر، ظــاهرة احلــذف يف الــدرس اللغــوي، الــ. محــودة، د -
 اإلسكندرية، ب ت

ــي  - ــض خف ــأليف يف توضــيح بع ــن أمحــد، براعــة الت ــدمياطي، حممــد ب ال
، اإلعراب والترصيف، حتقيـق الـدكتور حممـد العمـرويس، الـدار الفنيـة

 م، ١٩٨٨القاهرة، 
  انتشارات آفتاب، هتران، ب ت ،الزخمرشي، حممود، الكشاف -
ــة العامــة ســيبويه، عمــرو، الكتــاب، حتقيــق عبــد الــسالم هــا - رون، اهليئ

 م ١٩٧٣للكتاب، مرص، 
الرشجي، عبد اللطيف، ائتالف النرصة، حتقيق الدكتور طـارق اجلنـايب،  -

 م ١٩٨٧عامل الكتب، بريوت،
الصبان، حممد بن عىل، حاشية الصبان عـىل األشـموين، مكتبـة اإليـامن،  -

 مرص، ب ت
ــواب، د - ــد الت ــة اخلــانجي،.عب ــة، مكتب ــم اللغ ــدخل إىل عل ــضان، امل  رم

 م١٩٨٢القاهرة،
عبد القادر،الرصف الصويت، دار أزمنة للطباعة والنـرش، .عبد اجلليل، د -

 م ١٩٩٨األردن،



 

 
 

العشائر، حممد بن حممد بن أيب اللطف، املوضح املبني ألقـسام التنـوين،  -
 م١٩٨٨حتقيق الدكتور حممد عامر حسن، مكتبة املجلد العريب، مرص، 

يف النحو العريب، الدار املـرصية عفيفي، الدكتور أمحد، ظاهرة التخفيف  -
 م١٩٩٦اللبنانية، القاهرة،

العكــربي، أبــو البقــاء، التبيــان يف إعــراب القــرآن، حتقيــق الــدكتور عــيل  -
 م ١٩٧٦ مرص، ،البجاوي، دار إحياء الكتب العربية

الفراهيدي، اخلليل، العني، حتقيق الدكتور مهـدي املخزومـي والـدكتور  -
 م١٩٨٦ل، بريوت، اهلال إبراهيم السامرائي، دار

الكفــوي، الكليــات، أبــو البقــاء، حتقيــق دكتورعــدنان درويــش وغــريه،  -
 م١٩٩٣مؤسسة الرسالة، بريوت، 

ــد اخلــا - ــق عب ــضب، حتقي ــربد، حممــد، املقت ــب، ّامل لق عــضيمة، عــامل الكت
 .بدون تاريخ. بريوت

زهري غازي زاهد، عـامل .النحاس،أمحد بن حممد،إعراب القرآن، حتقيق د -
 م ١٩٨٨وت، الكتب، بري

 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 


  الحربي الصاعدي بن عبداهللا أميرة بنت علي.د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمرية بنت عيل بن عبداهللا الصاعدي احلريب .د
بمعهــد اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا بجامعــة أم مــساعد أسـتاذ  •

 .القرى
 الـدين وأصـول الـدعوة كليـة  مـن  املاجـستري درجـة عيل حصلت •

 املختلف احلديثية ملسائلوا القواعد (:ابأطروحته القرى أم بجامعة
 .)واألصوليني املحدثني بني فيها

 الـدين وأصـول الـدعوة كليـة  مـن الـدكتوراه درجـة عـيل حصلت •
ــه مروياتــه جــريج ابــن (:ابأطروحتهــ القــرى أم بجامعــة  يف وأقوال
 حديثيـة ودراسـة مجـع - احلـج سـورة إىل الفاحتة سورة من التفسري
 .)تفسريية

 .ودية للقرآن وعلومهعضو باجلمعية العلمية السع •
 .مديرة اإلدارة النسائية لدور احلافظات لتعليم الكتاب والسنة بمكة •

 



 

 
 



 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 وال ،ّ وال عدوان إال عىل الظـاملني، والعاقبة للمتقني،احلمد هللا رب العاملني  

 ومالك يوم ،ّ وقيوم الساموات واألرضيني،لني واآلخرينُإله إال اهللا إله األو
 وال غنـى ،ّ وال عـز إال يف التـذلل لعظمتـه، الذي ال فوز إال يف طاعته،الدين

ــه ــار إىل رمحت ــوره ،إال يف االفتق ــتهداء بن وأشــهد أن . وال هــدي إال يف االس
 املبعـوث بالـدين ،ًحممدا عبده ورسوله وأمينه عىل وحيه وخريتـه مـن خلقـه

ً أرسله اهللا رمحة للعاملني ؛ وإماما للمتقـني ؛ وحجـة ، واملنهج السليم،القويم
 . عىل اخلالئق أمجعني 

إن مما يميز هذه األمة ويربز دورهـا ومكانتهـا هـو خـدمتها لـسنة املـصطفى   
r،وتنقيتهــا مـن الــشوائب والعلــل، وجهودهـا اجلبــارة يف احلفـاظ عليهــا ، 

 .واستخراج كنوزها ودررها 
 العرص الـذهبي –من أبرز هذه اجلهود ما حظي به القرن الثالث اهلجري و  
 والتميــز ، يعكــس لنــا التــألق التــصنيفي للــسنة النبويــة، مــن متيــز وإبــداع–

 وعىل رأس هرم مصنفي هـذا القـرن صـاحبا الـصحيحني ،العلمي للتدوين
 .اإلمامني اجلليلني البخاري ومسلم رمحهام اهللا تعاىل 

 ،لـصحيحني ممـا تقتـضيه رضورة املحافظـة عـىل الـسنة النبويـةوإن العناية با
 الذي ظهر فيه من يـشكك يف ثوابـت األمـة ،وخاصة يف هذا الوقت الراهن

 وظهر فيه من ينادي بالوقوف عىل القرآن فقـط وعـدم ،ومصادرها األصيلة
 ومن ينادي بتنقية السنة مما ال يلزم وال يتناسب مـع روح ،االحتجاج بالسنة

 وغفـل هـؤالء القـوم عـن أمهيـة الـسنة النبويـة ،- زعموا –وتقنياته العرص 



 

 
 

ا { قال تعاىل ، وهي مبينة للقرآن ومقررة له،وقيمتها الترشيعية ْوأنزلنَ َ َإليك َ ْ َ ِ 
َالذكر ْ َلتبني ِّ ِّ َ ُ اس ِ ِللنَّ ْإليهم َنزل َما ِ ِ ْ َ ْولعلهم ِ ُ َ ََّ َيتفكرون َ َُ َّ َ  ، ]٤٤ :النحـل سورة [} َ

 وبيــان للــوحي، مبينــا r النبــي وكــان الــوحي، بالــذكر رادأ "قــال البغــوي 
َوما( والسنة وحي ، )١(  " السنة من يطلب الكتاب ِينْطُق َ ِعن َ َاهلوى َ َ ْإن. ْ َهو ِ ُ 

َّإال ٌوحي ِ ْ َيوحى َ ، فالسنة مثل القرآن يف وجوب العمل هبا ] ٤ -٣النجم [ ) ُ
َقال ،ولزوم قبوهلا َ r " َأال ِّإين َ ُأوتيت ِ ِ ِالك ُ َتابْ ُومثله َ ََ ْ  . )٢( "احلديث...  معهِ

 ،وعنـد التأمـل يف كتــب الـسنة النبويـة نجــد أن للمحـدثني جهـود واضــحة 
 ومجع املرويات النبويـة املفـرسة لكـالم ،وبصامت مرشقة يف العناية بالتفسري

 ، ويف قائمة تلك الكتـب الـصحيحني، واملبينة لعمومه وجممله ومشكله،اهللا
وممـا يزيـد    . أصـح الروايـات يف ذلـك البـاب حيث حرص الـشيخان عـىل

ًالصحيحني قوة وميزة اهتاممهام بـالقرآن الكـريم تفـسريا وبيانـا وختصيـصا ً ً، 
وقفـت عـىل رسـالة  وقـد ،ًوتناوال جلميع املباحث املتعلقـة بـالقرآن وعلومـه

  :علمية بعنوان
لة رسـا ")الـصحيح ( منهج اإلمام البخاري يف التفسري مـن خـالل كتابـه  "

سـيد أمحـد :  إعـداد الطالـب،هــ١٤١٥ماجستري من جامعـة أم القـرى عـام 
ً وكان بحثا رائدا ومؤصال وعميقا"اإلمام بن خطري  ً  استفرغ فيه الباحث ،ًً

 .جهده 

                                                
    ) .٣/٧٠( معامل التنزيل للبغوي  )١( 

    . ، وأمحد يف مسنده٤٦٠٤ ح ٥/١٠ باب لزوم السنة - يف كتاب السنة أخرجه أبو داود  )٢( 



 

 
 

 حيـث إين مل ،فرأيت أن ألقـي الـضوء عـىل جهـود اإلمـام مـسلم يف التفـسري
منهج  ": يته وأسم،أطلع حسب علمي القارص عىل من تطرق هلذا املوضوع

 . ") الصحيح ( اإلمام مسلم يف التفسري من خالل كتابه 
 ألن هناك من نـازع يف تـصنيف صـحيح ،ًوقد اخرتت كتاب التفسري تطبيقا

 كـام سـيأيت ، لقلـة التفـسري فيـه،اإلمام مـسلم مـن ضـمن اجلوامـع احلديثيـة 
  وهــو، فــأردت إبــراز هــذا اجلانــب املهــم يف صــحيح اإلمــام مــسلم،)١(بيانــه

 وبيان املنهج املتبع لديه يف تناول املباحث ،العناية بتفسري كتاب اهللا عز وجل
 بتطبيق منهجه احلديثي -رمحه اهللا– ومدى اهتاممه ،املتعلقة بالقرآن وعلومه

 .عىل الروايات التفسريية 
 : وبناء عىل ما سبق فإن خطة البحث ستكون عىل النحو التايل

  :خــطة البحث
 : التمهيد وفيه -

 .الباعث عىل تأليف الصحيحني  :املطلب األول -
 .مزايا الصحيحني :املطلب الثاين -

 .مقارنة بني منهج الصحيحني يف التأليف  :املطلب الثالث -

مقارنة بني كتايب التفـسري مـن صـحيح اإلمـام البخـاري  :املطلب الرابع -
 واإلمام مسلم رمحهام اهللا

 : وفيه مطالب ، منهج اإلمام مسلم يف التفسري :املبحث األول

                                                
  .١٩انظر ص ) ١(



 

 
 

 قراءة وصفية ألحاديث التفسري : املطلب األول -
 .أوجه عناية اإلمام مسلم يف التفسري  :املطلب الثاين -
 .مالمح منهج اإلمام مسلم يف التفسري  :املطلب الثالث -

 .اإلرسائيليات يف صحيح مسلم  :املبحث الثاين
 .اخلامتة وفيها أهم النتائج  -
 .الفهارس  -

  : البحثمنهجي يف كتابة
 : اتبعت يف صياغة البحث عىل ما ييل  
 .املنهج االستقرائي  -
 . املنهج التحلييل  -

 :  واتبعت يف ذلك اخلطوات التالية 
 فجمعـت األحاديـث ،قمت باستقراء أحاديث صحيح اإلمـام مـسلم -١

 ثــم صــنفت األحاديــث حــسب املواضــيع ،املتعلقــة بالتفــسري وعلومــه
 .املناسبة هلا 

 ،رويات الواردة يف املوضوع واملصنفة فيه والنظر فيها قمت بدراسة امل -٢
 .وحماولة استنباط منهج اإلمام مسلم احلديثي من خالهلا 

 بـل ، وال مجيـع األمثلـة احلديثيـة،مل أستوعب مجيع املباحـث التفـسريية -٣
 ، وذلــك لــضيق جمــال البحــث،ركــزت عــىل أبــرز القــضايا واملباحــث

ــنامذجولــسعة املوضــوع وصــعوبة دراســة مجيــع ا ــبعض ،ل  فاكتفيــت ب
 .النامذج 



 

 
 

ً ختفيفا واختصارا ،ذكرت اسم السورة ورقمها عند ذكر اآلية -٤ ً. 

اكتفيت يف توثيق األحاديث بذكر الكتـاب والبـاب ورقـم احلـديث يف  -٥
 لكثــرة األمثلـــة ، دون اإلشــارة يف اهلــوامش،موضــع ذكــر احلــديث

مـسلم  والقتصار عينة البحث عىل أحاديـث صـحيح اإلمـام ،احلديثية
 .فقط

 : الدراسات السابقة للموضوع
 من خالل البحث عن دراسات سابقة ملنهج اإلمام مسلم يف التفسري مـن     

 ، مل أعثــر عــىل دراســة متخصــصة يف هــذا املوضــوع،خــالل كتابــه الــصحيح
 ولكــن هنــاك مجــع ،ًوغالــب الدراســات عــن مــنهج اإلمــام مــسلم حــديثيا

 : يل وهي كالتا،ملرويات التفسري يف مسلم
ســنا حممــد . أ  التفــسري مــن الفاحتــة إىل النــساءيفمرويــات اإلمــام مــسلم  -١

مل . (أصــول الــدين/ جامعــة أم درمــان اإلســالمية  ،الــصديق مــصطفى
 )طلع عليها ا

بتول زاكى . أ : للباحثة)سورة األنفال( التفسري يفسلم مرويات اإلمام م -٢
 )طلع عليها امل  . ( أصول الدين/ جامعة أم درمان اإلسالمية  ،الدين

 : الــدر املنثــور للــسيوطيمرويــات اإلمــام مــسلم يف التفــسري مــن خــالل -٣
اجلامعـة / من سورة املائدة حتى هنايـة سـورة األعـراف(توثيق و دراسة 

 )طلع عليها امل  ( . األردنية

 –رمحهــام اهللا تعــاىل –تقريـب التفــسري مــن صــحيحي البخـاري ومــسلم  -٤
وقد قام املؤلف بتجريـد املرويـات . حممد بن إبراهيم بن رشود التميمي 



 

 
 

 وقـد بلغـت ،حني وتنزيلهـا عـىل هـامش املـصحفالتفسريية يف الـصحي
 التي أفردهـا املـصنف حـوايل ،زوائد روايات اإلمام مسلم عىل البخاري

 .رواية تفسريية ) ٨٩(

عبـد الـرمحن . د/ النكت عىل كتاب التفسري مـن صـحيح اإلمـام مـسلم  -٥
وهو عبارة عن تعليق عىل أحاديث كتاب التفسري عند اإلمام .القصاص 

 .تطرق للمنهج دون ال،مسلم
 

ومما دفعني لكتابة هذا البحث ما يثار بني فرتة وأخرى من هجوم حـول 
 ولكثرة سهام املشككني واملرتابني واملرتبصني واحلاقدين عـىل ،الصحيحني

ً فجـاء هـذا البحـث نـرصا مـؤزرا،السنة النبوية واملنهج الصحيح ً وحجـرا ،ً
ً وسهام صائبا ،ًملقام ً. 

 ألسـهم يف إبـراز بعـض ،فلة املحتسبني املباركةويرشفني أن أنضم إىل قا
 وفــاء ، وأكـشف بعــض خبايـا زوايــا هـذا الكتــاب املميـز،اجلوانـب املــضيئة

 . ً وتبليغا للسنة وأهلها ، وأداء لنرش علمه،بحقه
 وأن يوفقني إىل مـا ،ًأسأل اهللا العيل العظيم أن يتقبله مني وجيعله مباركا

أرشف األنبيـاء واملرسـلني وعـىل آلـه  والصالة والـسالم عـىل ،حيب ويرىض
                  .وصحبه أمجعني

 



 

 
 

 


 

 الباعث عىل تأليف الصحيحني :املطلب األول
 كنا " : عىل سبب تأليفه للصحيح فقال- رمحه اهللا –نص اإلمام البخاري     

 هللا رسول سنة لصحيح خمترصا كتابا مجعتم لو فقال راهويه بن إسحاق عند
r وروي )١(" الـصحيح اجلـامع مجـع يف فأخـذت قلبي يف ذلك فوقع قال ، 

 مروحـة وبيـدي يديـه بـني واقف وكأننيr النبي رأيت ": ًعنه أيضا أنه قال
 فهـو الكـذب عنـه تـذب أنـت يل فقـال املعـربين بعـض فسألت عنه هبا أذب
ه رمح-نص اإلمام مسلم كام . )٢(" الصحيح اجلامع إخراج عىل محلني الذي
 يف مقدمـة الــصحيح عــىل أن ســبب تأليفــه لــه هــو تلبيــة طلــب وإجابــة -اهللا

فإنك يرمحـك اهللا بتوفيـق خالقـك ذكـرت أنـك  :أما بعد( :حيث قال سؤال
 يف سنن rمهمت بالفحص عن تعرف مجلة األخبار املأثورة عن رسول اهللا 

 أن توقــف عــىل - أرشــدك اهللا -فــأردت ...باألســانيد ...الــدين وأحكامــه 
تكـرار يكثـر  لتها مؤلفة حمصاة، وسألتني أن أخلصها لك يف الصحيح بـالمج

فإذا كان األمر يف هذا كام وصفنا فالقـصد منـه إىل الـصحيح القليـل أوىل ...
أن  ،)٤(وقـد ذكـر اخلطيـب البغـدادي يف تارخيـه. )٣ (.)هبم من ازدياد السقيم

                                                
 .٧هدي الساري ص )  ١(
 .املرجع السابق)  ٢(
 . باختصار٤ – ٣مقدمة صحيح مسلم ص )  ٣(
 .٤/١٨٦تاريخ بغداد )  ٤(



 

 
 

ــسابوري ت ــن ســلمة الني ــصحيح أليب الفــضل أمحــد ب ــسلام مجــع ال ــذه م لمي
ــه مــسلم ( : وصــاحبه، فقــال يف ترمجــة أمحــد يف املوضــع الــسابق ثــم مجــع ل

 .فبني اخلطيب هبذا ما أهبمه اإلمام مسلم يف مقدمته.) الصحيح يف كتابه
 حيـث القـت ،من خالل ما سبق يتبني أن اإلمام البخاري حقق أمنية شيخه

ــذ ــس التلمي ــة قبــوال يف نف ــذب عــن ،ًهــذه األمني ســنة  وصــادفت مهــة يف ال
 واإلرث البـاقي مـن تركـة ، فكانت النتيجة هذا السفر املبـارك،rاملصطفى 

 ،كام نجد أن اإلمام مسلم بادر لسؤال ذلك الـسائل. األنبياء عليهم السالم 
 ويكشف ذلك السؤال ،ُ ليخرج لنا هذا الطلب كنوز وذخائر،وأجاب طلبه

بـادرات مـن  وكم يف امل، فكم يف األمنيات من بركات،عن مواهب وقدرات
 .إنجازات وإبداعات 



 

 
 

 مزايا الصحيحني :املطلب الثاين 
 

 " :)هتــذيب األســامء واللغــات( يف -رمحــه اهللا– يقــول اإلمــام النــووي
البخـاري ومـسلم،  :واتفق العلامء عـىل أن أصـح الكتـب املـصنفة صـحيحا

ًواتفــق اجلمهــور عــىل أن صــحيح البخــاري أصــحهام صــحيحا، وأكثرمهــا 
وأمجعـت األمـة عـىل صـحة هـذين الكتـابني ووجـوب " :ثم قال" …فوائد

     )١("العمل بأحاديثهام
ومجهور العلـامء عـىل أن صـحيح البخـاري مقـدم عـىل صـحيح مـسلم، 
ًخالفا ملا ذهب إليه احلافظ أبو عيل النيسابوري، وبعـض علـامء املغـرب مـن 

 .تقديم صحيح مسلم عىل غريه
 صحيح مـسلم، إال وأن صحيح البخاري مقدم من حيث الصحة عىل

أنه لـيس يف صـحيح مـسلم  :ًأن مسلام مقدم من حيث اعتبارات أخرى منها
بعد املقدمة إال احلديث الصحيح املرسود، بخـالف صـحيح البخـاري، كـام 
. أن صحيح مسلم مقدم عىل صحيح البخاري من حيث الوضـع والرتتيـب

 : ويف ذلك يقول الناظم
 دمــــن تقـــدي وقالوا أي ذيــــل    ختاصم قوم يف البخاري ومسلم       

 كام فاق يف حسن الصياغة مسلم     فقلت لقد فاق البخاري صحة
ــسلم ــام م ــصنفاتولإلم ــن امل ــن غــريه م ــزه ع ــة متي وهذه ، خــصائص معين

  )٢(: يت اخلصائص تتمثل يف اآل
                                                

  .٧٣/ ١ هتذيب األسامء واللغات )١(

قاسـم حممـد يوسـف غنـام ص . د) رؤيـة منظوميـة(صـحيح اإلمـام مـسلم (مقال : ر انظ)٢(
= 



 

 
 

 حــسن ترتيبــه وترصــيفه األحاديــث عــىل نــسق يقتــضيه حتقيقــه، وكــامل -١
طاب ودقـائق العلـم، وأصـول القواعـد، وخفيـات معرفته بمواقع اخل

 .علم األسانيد، ومراتب الرواة، وغري ذلك
–حــدثنا فــالن وفــالن :  اعتنــاؤه بــضبط اخــتالف لفــظ الــرواة، كقولــه-٢

وإذا كـان بيـنهام اخـتالف . حـدثنا فـالن :أو قاال : قال-واللفظ لفالن
ذلـك، يف حرف من متن احلديث، أو صفة الراوي، أو نـسبه، أو نحـو 

 . فإنه يبينه
ًن اإلمام مسلام صنف كتابه يف بلده، بحضور أصوله، يف حياة كثري مـن إ -٣

 بخالف اإلمام ،مشاخيه، فكان يتحرز يف األلفاظ، ويتحرى يف السياق
رب حـديث سـمعته بالبـرصة كتبتـه " :ّالبخاري، قد صح عنه أنه قـال

 ."بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمرص
عـن ) الـصحيح(ري الدقيق، فهذه الصفة متيز هبا اإلمـام مـسلم يف  التح-٤

 : غريه ومن أمثلة ذلك
وكان من .  اعتناؤه بالتمييز بني حدثنا وأخربنا، وتقييده ذلك عىل مشاخيه-أ

مذهبــه التفريــق بيــنهام، فحــدثنا تطلــق عنــد الــسامع مــن الــشيخ فقــط، 
ابه وأكثـر أهـل وأخربنا ملا قرئ عليه، وهذا هو مذهب الشافعي وأصح

 .احلديث
 حتريه يف روايته من صحيفة مهام بن منبه عـن أيب هريـرة كقولـه حـدثنا -ب

                                                

  نسخة الكرتونية ١٤ -١١ =



 

 
 

هـذا  :حدثنا معمر عن مهام قال :الرزاق حدثنا عبد :حممد بن رافع قال
وذلـك ألن الـصحائف  . rما حدثنا أبو هريـرة عـن حممـد رسـول اهللا 

د إذا اقتـرص عنـد واألجزاء والكتب املشتملة عىل أحاديث بإسناد واحـ
سامعها عىل ذكر اإلسناد فيه ومل جيدد عند كل حديث منها وأراد إنسان 
ًممــن ســمع ذلــك أن يفــرد حــديثا منهــا غــري األول باإلســناد املــذكور يف 
أوهلا، فقد ذهب األكثرون إىل جـواز ذلـك، ألن اجلميـع معطـوف عـىل 

م رمحـه األول، ومنع األستاذ أبو إسحاق االسفراييني، وقد سلك مـسل
ًاهللا هذا الطريق ورعا واحتياطا وحتريا ً ً.  

ّاشتامله عىل مقدمة بني فيها مـسلم عملـه يف الكتـاب، وحتـدث فيهـا عـن -٦
يشء من أصول علم احلديث، وهذا ما ال نجده يف غـريه مـن مـصنفات 

 .احلديث إال القليل
بخـالف مـا هـي عليـه بعـض  ، ليس فيه بعد املقدمـة إال احلـديث الـرسد-٧

، أو جامع الرتمذي فإهنام -ًمثال–صنفات احلديثة كصحيح البخاري امل
  .امتزجا بالكثري من أقوال الصحابة والتابعني، والنصوص الفقهية

 تقديم روايات الثقات عىل روايات من دوهنم عـىل مـا رسـمه لنفـسه يف -٨
 . مقدمة صحيحه

إنـه عـادة ف ، ومما يميز صحيح مسلم عن غريه كثرة املتابعات والـشواهد-٩
ًما يورد حديثا أو حديثني يعتربمهـا أصـال يف البـاب ثـم يـورد متابعـات  ً

 . وشواهد هلام
 



 

 
 

 مقارنة بني منهج الصحيحني يف التأليف :املطلب الثالث
 

عنــد النظــر يف مــنهج الــصحيحني وبــإجراء مقارنــة رسيعــة بــني املنهجــني    
  :نخلص إىل النتائج التالية

 : نيترتيب األحاديث يف الصحيح -١
  :يمتاز اجلامع الصحيح لإلمام البخاري بام ييل •

 يقترصمل  و،رتب أحاديث صحيحه عىل املوضوعات واألبواب ً:أوال
بالفوائـد الفقهيـة   بل اعتنى، فحسبيف صحيحه عىل رسد األحاديث

 فاستخرج بفهمه من املتون معـاين كثـرية فرقهـا يف ،والنكات احلكمية
رس للفقهــاء وطالهبــم الرجــوع إليهــا  ممــا ييــ،أبوابــه بحــسب املناســبة

 )١(.واالستنباط منها 
 أو يكـون ،يكرر األحاديث ويقطعها إما لفائدة إسنادية أو متنيـة :ًثانيا

 أو أن يـسوقه بالعنعنـة ،احلديث عن صحايب فيعيده عن صحايب آخـر
   )٢(.ثم يعيده بالترصيح بالسامع

سندة فحسب، والتي ن كتابه مل يتضمن األحاديث الصحيحة املإ :ًثالثا
ومـن أجلهــا صـنفه، وإنـام ضـم إىل جانـب ذلــك  ،هـي أصـل الكتـاب

الكثري من اآليات القرآنية التي هلا صلة بموضوع الباب الذي يذكره، 
                                                

 بحــوث يف تــاريخ الــسنة املــرشفة – ٢٩٨احلطــة يف ذكــر الــصحاح الــستة ص :  انظــر)١(
  .٢٤٥ص

  .١٥ هدي الساري ص)٢(



 

 
 

  . )١(وأقوال السلف من الصحابة والتابعني
 :  الصحيح لإلمام مسلم بام ييلاجلامعويمتاز  •
ل كـل كتـاب منهـا عـىل  رتب صحيحه عىل الكتب كوحدات كلية يشتم-١

ــيس ــة ،موضــوع رئي ــة بمثاب ــة إىل وحــدات جزئي ــدة الكلي ــسم الوح  وق
 -ً ولـو كـان طـويال– وساق احلديث بكامله يف الباب الواحد ،األبواب

ــــب أخــــرى  ــــواب أو كت ــــادرا–وال يكــــرره يف أب ــــه -ً إال ن  وال يقطع
   .)٢(وخيترصه

 األحاديــث جيمـع األحاديـث املتناسـبة يف مكـان واحــد مـع ذكـر طـرق - ٢
 مـع إجيـاز يف العبـارة وترتيـب ،بأسانيدها املتعـددة وألفاظهـا املختلفـة

  .)٣(حسن واحتياط بالغ

ألحاديــث عــىل نــسق يقتــضيه حتقيقــه وكــامل لحــسن ترتيبــه وترصــيفه  - ٣
معرفته جلوامـع اخلطـاب ودقـائق العلـم، وأصـول القواعـد وخفيـات 

 :)٤(األنـوار الكاشـفةعلم األسـانيد ومراتـب الـرواة، قـال املعلمـي يف 
عادة مسلم أن يرتب روايات احلديث بحـسب قوهتـا، يقـدم األصـح (

                                                
 .٥٨منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها ص : انظر)  ١(
 .١٠٦ اإلمسام مسلم ومنهجه يف صحيحه ص – ٩١مكانة الصحيحني ص: انظر  )٢(
 .٣٨٢احلديث واملحدثون : انظر)  ٣(
، اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه ص ٩٣مكانة الصحيحني ص : ، وانظر٢٩ص )  ٤(

١١٩. 



 

 
 

 .)فاألصح

 أبــواب معظــم يف األحاديــث - تعـاىل اهللا رمحــه - مــسلم اإلمــام يرتـب - ٤
 اإلسـنادية اخلـصائص حـسب ًعلميـا، ًترتيبـا "الصحيح املسند" كتابه

 ًعلميا ًمنهجا ذلك يف ًسالكا منها، حديث كل يف تتوافر التي واحلديثية
 عـن حتـى احلديثيـة، الكتـب سـائر عن الصحيح كتابه به يمتاز ًفريدا،
 صـحيح تـرجيح إىل األئمـة بعض مال وهلذا البخاري، اإلمام صحيح
 .)١(البخاري صحيح عىل مسلم

 : تبويب األحاديث يف الصحيحني -٢
 :  سلك اإلمام البخاري يف تبويبه طريقني : أوال ً 

  "كتاب الصالة" مثل ،)كتاب( :العنوان بلفظ :األوىل الطريقة •
 . "أبواب الصالة" : مثل،)أبواب( :بلفظ العنوان :الطريقة الثانية •

 : وتراجم أبواب البخاري يف صحيحه عىل نوعني
 دالــة باملطابقــة ملــا يــورد يف مــضموهنا،وقد  تكــونأنوهــي  :ظــاهرة •

  .تكون بلفظ املرتجم له أو بعضه أو بمعناه
ــة • ــيوهــي  :خفي ــالنظر  الالت ــاب إال ب ــا ملــضمون الب ــدرك مطابقته  ت

 وهذا املوضع هـو معظـم مـا يـشكل مـن ،الفاحص والتفكري الدقيق
تراجم هذا الكتاب، وهلـذا اشـتهر مـن قـول مجـع مـن الفـضالء فقـه 

                                                
، نسخة ٧محزة املليباري ص / عبقرة اإلمام مسلم يف ترتيب أحاديث مسنده الصحيح)  ١(

 .نيةالكرتو



 

 
 

  . )١(البخاري يف ترامجه
 وقسم الكتب عىل وحـدات ،صحيح اإلمام مسلم مرتب عىل الكتب :ً ثانيا

ــة ــواب  وهــي ا،جزئي ــاوين . ألب ــذكر عن ــه مل ي فهــو مبــوب يف احلقيقــة إال أن
 ومل ، والــرتاجم املثبتـة فيــه هـي لــشارحه النـووي ولــبعض العلــامء،وتـراجم

ًن مـسلام تـرك تـراجم األبـواب لـئال إ :يرتجم مسلم لعناوين األبواب وقيل
 وقيل خلو الصحيح من الـرتاجم ،يزداد هبا حجم الكتاب قاله ابن الصالح

 ويف هـذين القـولني نظـر ، بل تويف قبل إمتام كتابـه،مد من مسلمليس عن ع
 لتحريـك ،ً ولعل األقرب أن مسلام ترك ذلـك لفطنـة القـارئ وفهمـه،وبعد

 فمـنهم ، ومن أجل ذلك تبـارى الـرشاح يف ترمجـة أبوابـه،ذهنه وشد انتباهه
  . )٢(من أجاد كالنووي ومنهم من قرص ومل يوفق

 : بويب اإلمام مسلم لكتابه يف أمرينونستطيع أن نلخص سبب عدم ت
ً فحذف التبويبـات طلبـا ، ألنه نص عىل أن كتابه خمترص، االختصار-١

 .لالختصار 
 ويـرتك ، دون أن خيلط ذلك برأيـه، االقتصار عىل األحاديث النبوية-٢

 .)٣(للقارئ استنباط احلكم من احلديث حسب فطنته وفهمه 
  :تكرار وتقطيع األحاديث يف الصحيحني -٣

                                                
 .٣٨١ – ٣٨٠احلديث واملحدثون ص : انظر)  ١(
 .١٠٧ – ١٠٦اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه ص : انظر)  ٢(
 .١٣منهج املحدثني، سعد احلميد ص )  ٣(



 

 
 

 ـ رمحه اهللا ـ يقطـع احلـديث يف كثـري مـن األحيـان كان اإلمام البخاري   
 والـسبب أن هـذا احلـديث ،ً ربام تربو عىل عرشين موضعا،يف مواضع كثرية

 ويف الباب الفالين ،يمكن أن يستخدمه يف الباب الفالين من الكتاب الفالين
 وهلـم جـرا، ،ين ويف البـاب الفـالين مـن الكتـاب الفـال،من الكتاب الفالين

 وربام كانت خفية حتتاج إىل ،ًينتزع منه انتزاعا فقهية دقيقة ربام كانت ظاهرة 
   .من يربزها من الرشاح والعلامء الذين غاصوا يف أعامق فقه البخاري

أما اإلمام مسلم فال يكرر احلديث وال يكرر السند إال لزيادة معنى أو لعلـة 
ــاك  مــا ختــريج يف مبتــدئون اهللا شــاء إن إنــا ثــم " : قــال رمحــه اهللا،تكــون هن

 ال موضــع يــأيت أن إال ":  ثــم اســتثنى قــائال ً"عــىل غــري تكــرار ..... ســألت
 إسـناد جنـب إىل يقـع إسناد أو معنى زيادة فيه حديث ترداد عن فيه يستغنى

 مقــام يقــوم إليــه املحتــاج احلــديث يف الزائــد املعنــى ألن هنــاك تكــون لعلــة
 أن أو الزيـادة مـن وصـفنا مـا فيـه الذي احلديث إعادة من بد فال تام حديث
 تفـصيله ولكـن أمكن إذا اختصاره عىل احلديث مجلة من املعنى ذلك يفصل

 من بدا وجدنا ما فأما أسلم ذلك ضاق إذا هبيئته فإعادته مجلته من عرس ربام
  )١(" تعاىل اهللا شاء إن فعله نتوىل فال إليه منا حاجة غري من بجملته إعادته

 وأنـه جيمـع طـرق احلـديث يف ،واألصل عند اإلمام مسلم عدم التكـرار
 وهـذا مـا الحظـه الـشيخ حممـد ، إال أنه يفعله عند احلاجـة،مكان واحد

                                                
 – ٣٣٨اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه ص : وانظر. ٣مقدمة صحيح مسلم ص )  ١(

٣٤٤. 



 

 
 

 : فؤاد عبد الباقي حيث قال
ً والحظـت أنــا أثنـاء عمــيل يف الكتـاب وتتبــع أحاديثـه أن مــسلام كــرر " 

 من ذلـك ،ًحديثا) ١٣٧(أحاديث كثرية يف مواضع متعددة يبلغ عددها 
 يـضع احلـديث منهـا يف كتـاب غـري الكتـاب الـذي وضـع ،ًحديثا) ٧١(

  )١(."احلديث فيه ألول مرة 

                                                
   .٥/٦٠١صحيح مسلم  )١(



 

 
 

 مقارنة بني كتايب التفسري: ملطلب الرابعا
 )١(من صحيح اإلمام البخاري واإلمام مسلم 

 
  :كتاب التفسري من صحيح اإلمام مسلم

 .ر كتاب يف صحيح مسلم وهو آخ،رقمه يف الصحيح الرابع واخلمسون -
ًفيه عرشون حديثا تقريبا برواياهتا -  وافق فيهـا البخـاري يف مخـسة عـرش ،ً

 . وانفرد بخمسة أحاديث ،ًحديثا
وهـي غـري (بوب عىل هذه األحاديـث اإلمـام النـووي يف سـبعة أبـواب  -

 ) .موجودة يف رشحه عىل مسلم 
  وست عـرشة صـفحة، عرش صفحة من الصحيحاستغرق الكتاب اثنتا -

 .من رشح النووي 
 ومل يذكرها ،كل هذه األحاديث التي ذكرها يف كتاب التفسري مل يكررها -

ــة وســبعة ،يف موضــع آخــر مــن الــصحيح ــه كــرر يف الــصحيح مئ مع أن
 .ًوثالثني حديثا 

 : كتاب التفسري من صحيح البخاري
 .رقمه يف الصحيح اخلامس والستون يف أوساط الصحيح  -
 كل باب ونحوه يـدخل حتـت ، باب أو أكثرحيتوي عىل قرابة ثالث مائة -

                                                
عبـد الـرمحن القـصاص . د/  التفسري من صحيح اإلمـام مـسلم النكت عىل كتاب:  انظر)١(

 نسخة الكرتونية  . ٩ص 



 

 
 

 . مرتبة عىل الرتتيب التوفيقي ،سورة معنونة
ًاشتمل عـىل ثامنيـة وأربعـني ومخـس مئـة حـديثا مرفوعـا -  ومـا يف حكـم ،ً

ً وعىل ثامنية ومخس مئة أثرا مكررا ،املرفوع باملكرر ً. 
 ووافقه مسلم ، ومل تتكرر، فيه مئة حديث وحديث مل يرد يف موضع آخر -

 .  ومل خيرج أكثرها ، بعضهايف
 واثنتي عرشة وست ، صفحة من الصحيحةاستغرق ست وأربعني ومائ -

 .مئة صفحة من الفتح 
 
 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 :املبحث األول
 ،منهج اإلمام مسلم يف التفسري 

 :مطالبثالثة وفيه 

 قراءة وصفية ألحاديث التفسري : املطلب األول -
 .م يف التفسري أوجه عناية اإلمام مسل :املطلب الثاين -
 .مالمح منهج اإلمام مسلم يف التفسري  :املطلب الثالث -

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 قراءة وصفية ألحاديث التفسري يف صحيح مسلم :املطلب األول
 

 وحماولــة قــراءة ،- رمحــه اهللا –مــن خــالل اســتقراء صــحيح اإلمــام مــسلم 
مـام  تبـني يل أن اإل، ومـدى عنايتـه باملرويـات التفـسريية،منهجه يف التفـسري

 :  اعتنى بالتفسري يف جامعه من خالل ما ييل -رمحه اهللا–مسلم 
 ،روايـة) ٣٣( أورد فيـه ،إفراد كتاب خاص من كتب اجلامع بالتفـسري -١

وتفـصيل . رواية يف األصـول والبـاقي متابعـات وشـواهد ) ١٩(منها 
 : هذه الروايات عىل النحو التايل

ات تتعلـق بـآخر مـا رواي) ٣( و ،روايات تتعلق بأسباب النزول) ١٠(
 وروايتــان ، وروايــة عــن مكــان ووقــت النــزول،نــزل مــن القــرآن

 وروايـة ال عالقـة هلـا بالتفـسري حيـث ، ورواية عن الوحي،تفسرييتان
 . تتحدث عن أنواع اخلمر وقت نزول التحريم 

 ،)تفـسري نبـوي(واشتمل كتـاب التفـسري عـىل روايـة واحـدة مرفوعـة فقـط 
 . يأيت تفصيل دقيق هلذه املرويات وس والباقي روايات موقوفة

 بحيث تـورد يف الكتـب ،روايات تفسريية متفرقة يف باقي كتب اجلامع -٢
 ، إذ هي هبا ألصق وأدل عىل املعنـى الفقهـي املـستنبط منهـا،املناسبة هلا

  :ويمكن وصفها بام ييل
 أو ،تنوع هذه املرويات ما بني مرويات مرفوعة مفرسة لبعض اآليـات •

 أو ، أو مقيـدة ملطلقهـا، أو خمصـصة لعمومهـا،ل يف اآلياتمبينة ملا أمج
 . موضحة ملشكلها 



 

 
 

ــداء مــن غــري ســؤال • ــات ابت ــأيت هــذه الرواي ــرس ،وربــام ت  r حيــث يف
 .ألصحابه بعض األلفاظ أو املعاين التي قد ختفى عليهم 

 وربام تأيت بنـاء عـىل سـؤال مـن الـصحابة حـول معنـى اآليـات وهـذا  •
 .ًغالبا 

 : راء املرويات التفسريية وحرصها نالحظ ما ييلمن خالل استق •
 - رمحه اهللا –عدد املرويات التفسريية املرفوعة يف صحيح اإلمام مسلم  -

 : ًتقريبا

 مــا بــني التفــسري النبــوي ، وتنوعــت فيهــا أســاليب التفـسري،روايـة ) ٩٥ ( 
أو تتعلـق بفـضائل .  أو االستشهاد بآية قرآنيـة داللـة عـىل املعنـى ،الرصيح

 .سورال
 : تقريبـا- رمحـه اهللا –عدد املرويات املوقوفة يف صحيح اإلمـام مـسلم  -

روايـــة تتعلـــق ) ٨٤( و،روايـــة تفـــسريية) ٤٠( منهـــا ،روايـــة ) ٢١٤(
روايـات ) ٤( و ،روايـة تتعلـق بأسـامء الـسور) ٣٠( و،بأسباب النزول
روايـات عـن ) ١٠(  و ،روايـات عـن القـراءات) ٥( و ،تتعلق بالنسخ
ــي  ــراءة النب ــصالةrق ــضائل الــسور ، يف ال ــن ف ــة ع ــات متفرق  ورواي

 االسـتدالل باآليـات يف ، ونزول الوحي، وأخر وأول ما نزل،واآليات
 .  وذكر وقت ومكان نزول اآليات وقصة النزول ،بيان املعنى

 



 

 
 

 : قراءة وصفية لكتاب التفسري يف خمترص املنذري
 ، صـحيح مـسلمًوإكامال للفائـدة اطلعـت عـىل خمتـرص اإلمـام املنـذري عـىل

ً وأفرد يف خمترصه كتابا خاصا بالتفسري،فوجدته اعتنى هبذا اجلانب  وصـفه ،ً
 : كالتايل

 ).باب يف قوله تعاىل(  وعنون لألبواب بقوله ،ًبابا) ٥٤(اشتمل عىل  •

  :رتب األبواب عىل سور القرآن بالرتتيب التايل •
 ، األنفـال،ف األعـرا، األنعـام، املائـدة، النساء، آل عمران،سورة البقرة

 ، النـور، احلـج، األنبيـاء، مـريم، الكهف،–اإلرساء – سبحان ، هود،احلرش
 ، الفتح، الدخان، حم السجدة، الزمر، يس، األحزاب، أمل السجدة،الفرقان

 ، املطففـني، القيامـة، اجلـن، احلديـد، الرمحن، اقرتبت الساعة، ق،احلجرات
 . النرص ، التكاثر، الضحى، الليل،االنشقاق

روايـة ) ٢٢( منهـا ،روايـة) ٥٦( :غ عـدد املرويـات يف كتـاب التفـسريبل •
 .رواية موقوفة ) ٣٤( و،مرفوعة

وقد أورد املنذري يف كتاب التفسري غالب الروايات التي أوردها اإلمـام  •
 : ومل يرتك سوى روايتـني،رواية) ١٧( وعددها ،مسلم يف كتاب التفسري

ـــة َّأن( :رواي ـــز اهللاََّ َ َّع ـــل َ َّوج َ ـــ َ َابعَت ـــوحي َ َال ْ َ ـــىل ْ َع ـــول َ ِرس ُ ـــل r اهللاَِّ َ َقب َْ 
ِوفاته ِ َ َنـزل( :، ورواية)......َ َ ُحتـريم َ ِ ْ ِاخلمـر َ ْ َ َوهـي ْ ِ ْمـن َ ٍمخـسة ِ َ ْ ْمـن َ ِالعنَـب ِ ِ ْ 

ِوالتمر ْ َّ ِوالعسل َ َ َ ِواحلنْطة َْ َِ ْ ِوالشعري َ ِ َّ  . )احلديث ..............  َ

 أورد هـو روايـة ال عالقـة هلـا  بيـنام،وكأنه يرى أهنا ال عالقة هلا بالتفسري



 

 
 

َّأن " وهي رواية أنس ،بالتفسري ًرجال َ ُ َكان َ ُيتهم َ َ ِّبـأم َُّ ُ ِولـد ِ َ ِرسـول َ ُ  r اهللاَِّ َ
...".  

ــدة روايــات أوردهــا مــسلم يف  • ــىل كتــاب التفــسري يف مــسلم ع وزاد ع
 كأسـباب ، وهلا عالقـة مبـارشة بالتفـسري،صحيحه وبثها يف كتب اجلامع

 وما يتعلق بالقراءات وأسامء ،ح املشكل وتفسري املجمل وتوضي،النزول
 .السور وآخر ما نزل من القرآن 

 



 

 
 

 أوجه عناية اإلمام مسلم يف التفسري :املطلب الثاين
 

لقد اعتنى اإلمام مسلم يف صحيحه بالتفـسري وأواله عنايـة خاصـة وتتمثـل 
 : هذه العناية فيام ييل

يف  : مثـل،تفسري ال مـن بـاب احلـديثاشتامله عىل كتب هي من باب ال ً:أوال
أورد فيـه ) باب فضائل القرآن عىل تبويب النووي ( كتاب صالة املسافرين 

ــراءة) ١٨( حــوايل  ــة بفــضائل القــرآن والق ــا متعلق ــا مجيعه ــاب  ،عنوان وكت
ذكـر  و، وكتاب صـفات املنـافقني،ًالفضائل ذكر فيه شيئا من فضائل األنبياء

ًحــديثا ) ٢٠(ًب التفــسري وأورد فيــه تقريبــا  وكتــا،فيــه يشء مــن بــدء اخللــق
 .برواياهتا

التبويب املوضوع من قبل الشارحني لكثـري مـن األحاديـث لـه عالقـة  :ًثانيا
  : ومـن أمثلـة ذلـك مـا يـيل،ً وسأختار تبويب النووي نموذجا،قوية باآليات

 " التوسط يف القـراءة اجلهريـة " وأبواب ،،باب بدء الوحي يف كتاب اإليامن
 القــراءة يف الظهــر " و " اجلهــر بــالقراءة يف الــصبح والقــراءة عــىل اجلــن "و 

 يف كتـــاب " القـــراءة يف العـــشاء " و " القـــراءة يف الـــصبح " و "والعـــرص 
 يف " ما يقـرأ يف يـوم اجلمعـة " و " ما يقرأ يف صالة اجلمعة " وباب ،الصالة

اب صــالة  يف كتــ" مــا يقــرأ بــه يف صــالة العيــدين " وبــاب ،كتــاب اجلمعــة
ُآخــر َبــاب، والعيــدين ٍآيــة ِ ْأنزلــت َ َْ ِ ُآيــة ُ ِالكاللــة َ َ َ  َبــاب ، يف كتــاب الفــرائض" َْ

هي" ِالنَّ ْعن ْ ِاتباع َ َ ِمتشابه ِّ ِ َ َ ِالقرآن ُ ْ ُ ِوالتحذير ْ ِ ْ ْمن ََّ ِمتبعيه ِ ِ ِ َّ هي ُ ِوالنَّ ْ ْعن َ ِاالختالف َ ِ َِ ْ 
ِالقرآن ِيف ْ ُ  . يف كتاب العلم " ْ



 

 
 

) بـاب يف قولـه تعـاىل (  بلفـظ ، وغـريه– عنـد النـووي –ترمجة البـاب  :ًثالثا
  :ومثال ذلك

ِقوله ِيف َباب ِ ْ َتعاىل َ َ ْوأنذر { َ ِ ْ َ َعشريتك َ َ َ ِ َاألقربني َ ِ ََ ْ ْقوله ِيف َباب ،} ْ َتعاىل َ َ َوإذا { َ ِ َ 
ْرأوا َ ًجتارة َ َ َ ْأو ِ ًهلوا َ ْ ُّانفضوا َ َ َإليهـا ْ ْ َ َوتركـوك ِ ُ َ َ ًقـائام َ ِ ُالوقـ ِيف َبـاب ،} َ ْقولـه و ِوفُْ َ 
َتعــاىل َ ــم {َ َّث ُأفيــضوا ُ ِ ْمــن َ ُحيــث ِ ْ ــاض َ َأف َ ــاس َ ــاب ،} ُالنَّ ــه َب ْقول ــاىل َ َتع َ َّإن { َ ِ 

ات ِاحلسنَ َ َ َيذهبن ْ ْ ُِ ِالسيئات ْ َ ِّ ِسؤال َباب ،} َّ َ ِاليهود ُ ُ َ بي ْ َّالنَّ َّصىل ِ ِعليـه اهللاَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َ 
ْعن ِالروح َ ْقوله و ُّ َتعاىل َ َ َيسألونك {َ َ ُ َ ْ ْعن َ ِالروح َ ُّ {.  

 بتفـسري اآليـات بـالقرآن وبالـسنة – رمحـه اهللا –اهـتامم اإلمـام مـسلم  :ًرابعا
 . كام سيأيت بيانه ،النبوية وبأقوال الصحابة

بأول ما نزل وآخـر  : مثل عنايته،استعانته بعلوم القرآن يف صحيحه :ًخامسا
 ،واملكي واملدين ، والقراءات، والناسخ واملنسوخ، وبأسباب النزول،ما نزل

 .وأسامء السور كام سيأيت بيانه
 ومن ذلك ما ،االستدالل بأحاديث ورد فيها االستدالل بآية قرآنية :ًسادسا

  :جاء فيها قول
ُاقرءوا " َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ   : ومثاله" ِ
) ٦٥١ح ١/٤٥١( ما رواه مسلم يف كتاب املـساجد ومواضـع الـصالة -١

ِأيبعن  َهريرة َ َ َْ ْعن ُ ِّبيالنَّ َ ِ r َقال ُتفضل َ ُْ ٌصالة َ َ ِاجلميـع ِيف َ ِ َ َعـىل ْ ِصـالة َ َ ِالرجـل َ ُ َّ 
ُوحده ْ ًمخسا ََ ْ َوعرشين َ َِ ْ ًدرجة ِ َ َقال ََ ُوجتتمـع َ َِ َ ْ ُمالئكـة َ ََ ِ ِالليـل َ ْ ُومالئكـة َّ ََ ِ َ هـار َ ِالنَّ  ِيف َ
ِصالة َ ِالفجر َ ْ َ َقال. ْ ُأبو َ َهريرة َ َ َْ ُاقرءوا ُ َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ َوقرآن { ِ ُْ ِالفجر َ ْ َ َّإن ْ َقرآن ِ ِالفجر ُْ ْ َ ْ 
َكان ًمشهودا َ ُ ْ َ {. 



 

 
 

ِأيبعـن  ) ١٠٣٩ ح ٢/٧١٩( ما رواه مسلم يف كتاب الزكاة -٢ َهريـرة َ َ َْ َّأن ُ َ 
َرسول ُ َقال r اهللاَِّ َ َليس َ ْ ُاملـسكني َ ِ ِْ ِبالـذي ْ َّ ُتـرده ِ ُّ ُ ُالتمـرة َ ََّ ِوالتمرتـان ْ َ ََّ ْ َوال َ ُاللقمـة َ ْ َُّ 

ــان ِواللقمت َ َ ْ ُّ ــامِإ َ َن ــسكني َّ ُامل ِ ِْ ــُف ْ ِّاملتعف َُْ ــرءوا َ ُاق َ ْإن ْ ْشــئتم ِ ُ ْ ــسألون َال { ِ َي ُ َ ْ ــاس َ  َالنَّ
ًإحلافا َْ ِ{. 

) ٢٥٥٤ ح ٤/١٩٨١( ما رواه مسلم يف كتـاب الـرب والـصلة واآلداب -٣
ِأيبعن  َهريرة َ َ َْ َقال ُ َقال َ ُرسول َ ُ َّإن r اهللاَِّ َ َخلَق اهللاََّ ِ ْاخللَق َ َّحتـى َْ َإذا َ َرغَفـ ِ هم َ ْمـنْ ُ ِ 

ْقامت َ َّثم...... َ َقال ُ ُرسول َ ُ ُاقرءوا r اهللاَِّ َ َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ ْفهل { ِ ْعسيتم ََ َُ ْ ْإن َ ْتـوليتم ِ ُ َْ ََّ 
ْأن ُتفسدوا َ ُِ ِاألرض ِيف ْ ْ َ ُوتقطعوا ْ َِّ َ ْأرحامكم ُ َ ُْ َ   .}اآلية.... َ

َّثم "أو ما جاء فيه قول  َقرأ ُ َ  : ومثال ذلك " َ
ٍجــابرعــن ) ٢١ ح١/٥٣( كتــاب اإليــامن  مــا رواه مــسلم يف-١ ِ َقــال َ َقــال َ َ 

ُرسول ُ ُأمرت r اهللاَِّ َ ْ ِ ْأن ُ َأقاتل َ َِ اس ُ َّحتى َالنَّ ُيقولوا َ ُ َإلـه َال َ َ َّإال ِ َفـإذا اهللاَُّ ِ ُقـالوا َِ  َال َ
َإله َ َّإال ِ ُعصموا اهللاَُّ ِ َ ْدماءهم ِمنِّي َ َ َُ ْوأمـواهلم ِ ُْ َ َ َّإال ََ َبحقهـا ِ َِّ ُوحـساهب ِ ُ َ ِ َعـىل ْمَ َّثـم اهللاَِّ َ ُ 
َقرأ َ َإنام {: َ َّ َأنت ِ ْ ٌمذكر َ ُِّ َلست َ ْ ْعليهم َ ِ ْ َ ٍبمسيطر َ ِ ْ َ ُ ِ {.  
َابنعن ) ١٣٨ح١/١٢٣( ما رواه مسلم يف كتاب اإليامن -٢ ٍمسعود ْ ُ ْ  :قال َ

ُسمعت ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول r اهللاَِّ َ ُ ْمن َ َحلَف َ َعىل َ ِمال َ ٍامرئ َ ِ ٍمسلم ْ ِ ْ ِبغـري ُ ْ َ ِحقـه ِ ِّ َلقـي َ ِ َ 
َوهو اهللاََّ ِعليه َُ ْ َ ُغضبان َ َ ْ َقال َ ُعبد َ ْ َّثم اهللاَِّ َ َقـرأ ُ َ ْعلينَـا َ َ ُرسـول َ ُ ُمـصداقه r اهللاَِّ َ َْ َ ْمـن ِ ِ 

ِكتاب َ َّإن { اهللاَِّ ِ َالذين ِ ِ َيشَرتون َّ ُ ْ ِبعهد َ ْ َ ْوأيامهنم اهللاَِّ ِ َِ ِ ْ َثمنًا ََ ًقليال َ َِ.. { 
ــامن -٣ ــاب اإلي ــسلم يف كت ــا رواه م ــن ) ١٥٩ح١/١٣٩( م ِأيبع ٍّذر َ َقــال َ َ 

ُدخلت ْ َ َاملسجد َ ِ ْ ُورسول َْ ُ َ ٌجالس r اهللاَِّ َ َّفلام َِ َ ْغابت َ َ ُالشمس َ ْ َقال َّ َأبـا َيا َ ٍّذر َ ْهـل َ َ 
ِتدري ْ َأين َ ْ ُتذهب َ َ ْ ِهذه َ ِ َقال َ ُقلت َ ْ ُورسوله اهللاَُّ ُ َُ ُ ُأعلم َ َ ْ َقال َ َفإهنا َ َّ ِ ُتذهب َ َ ْ ُفتستأذن َ َِ ْ َ َْ 



 

 
 

ِجودُّالس ِيف ُفيؤذن ُ َ َْ َهلا ُ َوكأهنا َ َّ َ َ ْقد َ َقيل َ َهلا ِ ِارجعي َ ِ ْمن ْ ُحيث ِ ْ ِجئـت َ ْ ُفتطلـع ِ ُ ْ ْمـن ََ ِ 
َمغرهبا َِ ِ َقال ْ َّثم َ َقرأ ُ َ ِقراءة ِيف َ َِ ِعبد َ ْ َوذلك اهللاَِّ َ ِ َ ٌّمستقر َ ْ َُ َهلا َ َ.  
ًإفراد اإلمام مسلم كتابـا خاصـا بالتفـسري يف صـحيحه : ًسابعا  ممـا يؤكـد أن ،ً

وقـد ثـار جـدل حـول صـحيح مـسلم يف  ،صحيحه يعد من الكتب اجلوامع
 ألنــه مل جيمــع مجيــع ،ً فلــم يعــده بعــضهم جامعــا،تــصنيفه ضــمن اجلوامــع

 أو أن مـا ، فقـد تـرك بعـضها حيـث تـرك أحاديـث التفـسري،األبواب الثامنية
 . أورده يف كتاب التفسري من األحاديث قليل ال يعترب

وأما صحيح مسلم فإنـه وإن كانـت ( :لدهلويالعزيز ا قال املحدث عبد
 ، لكن لـيس فيـه مـا يتعلـق بفـن التفـسري والقـراءة،فيه أحاديث تلك الفنون

 .)١() كام يقال ألختيه"اجلامع"يقال له  وهلذا ال
ولكـن أورده  :قلـت( :ًوقال السيد صديق حسن خـان معقبـا عـىل ذلـك

وكـذا غـريه يف  ، وعـرب عنـه باجلـامع،صاحب كشف الظنون يف حرف اجليم
 وقال املجد صاحب القاموس عنـد ختمـه لـصحيح ،غريه من أهل احلديث

  .)٢(...)قرأت بحمد اهللا جامع مسلم  :مسلم
 . وعلل بعضهم لعدم عده يف اجلوامع بقلة قسم التفسري فيه

 ألن كتاب الصحيح ملـسلم ،لكن هذا اإليراد عىل صحيح مسلم فيه نظر
 ،)٥٤( ورقمـه ،هـو آخـر كتـاب يف الـصحيحًقد احتوى كتابـا يف التفـسري و

 .برواياهتا ً حديثاتسع عرشةوفيه 
                                                

  ١٢٣احلطة ص: انظر) ١(
  املرجع السابق) ٢(



 

 
 

الفــريوز آبــادي وابــن حجــر وحــاجي خليفــة  : وقــد عــده مــن اجلوامــع
 فكأهنم مل يلتفتوا إىل ، واحتج له القنوجي والديوبندي،والبغدادي والكناين

  .)١(قلة التفسري فيه 
 إخراج صحيح مسلم من أما قلة أحاديث التفسري فليست حجة كافية يف

 ،ً ألن عـدد األحاديـث ليـست رشطـا يف االعتـداد بالكتـاب،ًتصنيفه جامعـا
َّوليست العربة بحجم الكتاب بل بوجوده وإن قلت أحاديثه َ)٢(.  

 ويمكن أن تعلل هـذه القلـة يف التفـسري عنـد ": )٣(حممد طوالبة. وقال د 
املـستجمعة لـرشوط  مسلم بقلـة األحاديـث الـصحيحة الـواردة يف التفـسري

 ، وغالب ما عند البخاري وغريه يف باب التفسري إمـا أقـوال موقوفـة،مسلم
 وإما أحاديث أوردها يف صـلب الكتـاب ثـم ،وإما أقوال لغوية غري مرفوعة

 يـورد ما يورد وإنام ":  قال ابن حجر، وما عدا ذلك قليل،كررها يف التفسري
 مـن لكثـري تفاسـريهم ومـن والتـابعني الـصحابة فتـاوى مـن املوقوفات من

 املـسائل يف املـذاهب مـن خيتـاره ملـا والتقويـة االسـتئناس طريق عىل اآليات
 ال يعــرج عــىل – رمحــه اهللا - ومــسلم ،)٤(" األئمــة بــني اخلــالف فيهــا التــي

 . األقوال واآلثار التي ليست بمسندة فلهذا قلت مادة التفسري عنده 
                                                

 .١١٣اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه ص : انظر)  ١(
حممد بن أمحد بن عيل باجابر ص . د/ التصنيف املوضوعي عند املحدثني(مقال : انظر)  ٢(

 .لكرتونية، نسخة إ٣٤ – ٣٣
 .١١٤ – ١١٣اإلمام مسلم ومنهجه ي صحيحه ص : انظ)  ٣(
 .١٩هدي الساري ص )  ٤(



 

 
 

 .سلم يف التفسري مالمح منهج اإلمام م :املطلب الثالث
 

 نستعرض أهـم ،لبيان منهج اإلمام مسلم يف التفسري من خالل صحيحه
 : مالمح التفسري البارزة فيه

 : االستعانة بالتفسري النبوي للقرآن ً:أوال

 لقد أمجع العلامء، عىل أن أرشف أنواع التفسري، هو تفسري القرآن بـالقرآن،   
 –ك يقـول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة وتفسري القرآن بالسنة النبويـة ويف ذلـ

 أن يفـرس – أي يف تفـسري القـرآن - إن أصح الطـرق يف ذلـك " :-رمحه اهللا 
ِّالقرآن بالقرآن، فام أمجل يف مكان، فإنه قد فرس يف موضع آخر، وما أختـرص  ُ َ ُ

َيف مكان، فقد بسط يف موضع آخـر  فـإن أعيـاك ذلـك فعليـك :  إىل أن قـال"ُ
 . )١("للقرآن وموضحة له بالسنة، فإهنا شارحة 

 هـو أعلـم eوالسنة النبوية مبينة للقرآن وموضـحة لـه، وذلـك ألن النبـي  
َ إن هـو إال وحـي يـوحى [بكالم اهللا، فالسنة وحي مـن اهللا، لقولـه تعـاىل  ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ُِ ْ[ 

، وهلذا فهـي بمنــزلة القـرآن، يف االسـتدالل والتـرشيع، وقـد )٤النجم آية (
ــ :جــاء يف احلــديث ــالeول اهللا أن رس ــه " : ق ــرآن ومثل ــت الق  أال إين أوتي

 .)٢("معه
ًوبالنظر إىل جامع اإلمام مسلم نجده قـد اسـتعان كثـريا بتفـسري القـرآن 

 باآليـات e وذلك بـإيراد الروايـات التـي استـشهد فيهـا النبـي ،للقرآن
                                                

   .٧٨مقدمة يف أصول التفسري ص) ١(

  .٤٦٠٤ ح ٥/١٠باب لزوم السنة /  كتاب السنة أخرجه أبو داود) ٢(



 

 
 

ً تفسريا وتوضيحا لآلية،القرآنية  كـام اسـتعان بالتفـسري النبـوي للقـرآن ،ً
 أو ، عـىل معنـى اآليـةeراد الروايـات التـي نـص فيهـا النبـي وذلك بـإي

  : ومن ذلك،توضيح مشكلها
 :  لبيان لفظة قرآنيةrتفسري النبي  -١

 أو إجابـة لـسؤال مـن أحـد ،ً ملعنى لفظة يف اآلية ابتـداءrه ري وربام يأيت تفس
  : ومن ذلك،الصحابة

 : ً)ا قوالفبدل الذين ظلمو(  بيان معنى التبديل يف قوله تعاىل -   
ٌمعمـرمـن طريـق ) ٣٠١٥ح٤/٢٣١٢(  روى مسلم يف كتاب التفسري  َ َْ 

ْعن ِمهام َ َّ ِبن َ به ْ ٍمنَ ِّ َقال ُ َهذا َ ا َما َ َحدثنَ َّ ُأبـو َ َهريـرة َ َ َْ ْعـن ُ ِرسـول َ ُ َفـذكر r اهللاَِّ َ َ َ َ 
َأحاديث ِ َ هـا وقـال َ َمنْ َ َ َ ُرسـول ِ ُ َقيـل r اهللاَِّ َ ِلبنـي ِ َإرسائيـل َِ ِ َ ْ ُادخلـ (ِ َالبـاب واْ َ ْ 
ًسجدا َّ ُوقولوا ُ ُ ٌحطة َ َّ ْيغفر ِ َ ْ ْلكم ُ ُ ْخطاياكم َ ُ َ َ ُفبدلوا )َ ََّ ُفدخلوا َ ََ َالباب َ َ َيزحفون ْ ُ َ َْ 

َعىل ْأستاههم َ ِْ ِ َ ُوقالوا َ َ ٌحبة َ َّ ٍشعرة ِيف َ َ َ َ (  . 
َللذين { تفسري الزيادة يف قوله تعاىل -  ِ وا َِّ َأحسنُ ْ ْاحلسنَى َ ُ ٌوزيادة ْ َ َ َِ {:  

ْعن) ١٨١ح ١/١٦٣( رواه مسلم يف كتاب اإليامن  وذلك ما ٍصـهيب َ ْ َ ْعـن ُ َ 
بي ِّالنَّ ِ r َقال َإذا َ َدخل ِ َ ُأهل َ ْ ِاجلنَّة َ َ َاجلنَّة ْ َقال َْ ُيقـول َ ُ َتبـارك اهللاَُّ َ َ َ َوتعـاىل َ َ َتريـدون ََ ُ ُِ 
ًشيئا ْ ْأزيدكم َ ُ ُ ِ َفيقولون َ ُ ُ ْأمل ََ َ ْتبيض َ ِّ َ َوجوهنَـا ُ ُ ْأمل ُ َ ا َ ْتـدخلنَ ِ ْ َاجل ُ ةْ ِّوتنَجنَـا َنـَّ ْمـن َُ ار ِ  ِالنـَّ
َقال ِفيكشُف َ ْ َ َاحلجاب َ َ ِ َفام ْ ُأعطوا َ ْ ًشـيئا ُ ْ َّأحـب َ َ ْإلـيهم َ ِ ْ َ ْمـن ِ ِالنَّظـر ِ َإىل َ ْرهبـم ِ ِّ َّعـز َِ َ 

َّوجل َ ا . َ َحدثنَ َّ ُأبو َ ِبكر َ ْ ُبن َ ِأيب ْ َشيبة َ َ ْ ا َ َحدثنَ َّ ُيزيد َ ِ ُبن َ َهارون ْ ُ ْعن َ ِمحاد َ َّ ِبن َ َسلمة ْ ََ َ 
َهبذا َ اد ِ ِاإلسنَ ْ ِ َوزاد ْ َّثم ََ َتال ُ ِهذه َ ِ َاآلية َ َ َللذين {ْ ِ وا َِّ َأحسنُ ْ ْاحلسنَى َ ُ ٌوزيادة ْ َ َ َِ { 

ُيثبت { وفرس قوله - ِّ َالذين اهللاَُّ َُ ِ وا َّ ِبالقول َآمنُ ْ َ ْ ِالثابت ِ ِ  :  بأن ذلك يف القرب} َّ



 

 
 

ْعـن) ٢٨٧١ح ٤/٢١٩٩(فيام رواه يف كتاب اجلنة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا  َ 
ــرباء ِال َ َ ِبــن ْ ٍعــازب ْ ِ ــن َ ْع بــي َ ِّالنَّ ِ r َقــال ــت { َ ُيثب ِّ َالــذين اهللاَُّ َُ ِ ِبــالقول َآمنُــوا َّ ْ َ ْ ِ 
ِالثابت ِ َقال}َّ ْنزلت َ ََ ِعذاب ِيف َ َ ِالقرب َ ْ َ ُفيقال ْ َ ُله َُ ْمـن َ َربـك َ ُّ ُفيقـول َ ُ َريب ََ ِّ ِّونبيـي اهللاَُّ َ َِ َ 
ٌحممد َّ َ ُ r َفذلك ِ َ ُقوله َ ُْ َّعـز َ َّجـلَو َ ُيثبـت { َ ِّ َالـذين اهللاَُّ َُ ِ ِبـالقول َآمنُـوا َّ ْ َ ْ ِالثابـت ِ ِ  ِيف َّ
ِاحلياة َ َ َالدنيا ْ ْ ِويف ُّ ِاآلخرة َ َِ ْ {. 

 : عندما سأله الصحايب) ملستقر هلا (  وفرس قوله -
ْعن) ١٥٩ح ١/١٣٧(روى مسلم يف كتاب اإليامن  ِأيب َ ٍّذر َ َقال َ ُسـألت َ ْ َ َ 

َرسول ُ ْعن r اهللاَِّ َ ِولَقـ َ َتعـاىل اهللاَِّ ْ َ ُوالـشمس { َ َْ ِجتـري َّ ْ ٍّملـستقر َ َْ َُ َهلـا ِ َقـال } َ َ 
َمستقرها ُّ ْ َُ َحتت َ ْ ِالعرش َ ْ َ ْ.  

 :  لبيان املعنىالتكرار استخدام -
اقـال مـسلم  :ومثاله َحـدثنَ َّ ُهـارون َ ُ ُبـن َ ٍمعـروف ْ ُ َأخربنـا َْ َ َ ْ ُابـن َ ٍوهـب ْ ْ ِأخـربين َ َ َ ْ َ 
ُعمرو ْ ُبن َ ِاحلارث ْ ِ َ ْعن ْ ِأيب َ ٍّعيل َ ِ َثاممة َ َُ ِبن َ ٍّشفي ْ َ ُأنه ُ َّ َسمع َ ِ َعقبة َ َْ َبـن ُ ٍعـامر ْ ِ ُيقـوال َ ُ َ 

ُسمعت ْ ِ َرسول َ ُ َوهو r اهللاَِّ َ َعىل َُ ِاملنْرب َ َ ِ ُيقول ْ ُ ُّوأعدوا { :َ ِ َ ْهلم َ ُ ْاسـتطعتم َما َ ُْ َْ ْمـن َ ِ 
ٍقوة َّ َأال } ُ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َأال َّ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َأال َّ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َّ ".  

 ورد ملا حيكيه املفرسون مـن األقـوال ،هذا ترصيح بتفسريها ": قال النووي
 .)١(" سوى هذا

فإهنـا وأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة  :وقوله "قال املباركفوري يف التحفة 
 أال إن " : بأقوى أفرادها حيـث قـال-r - وإن فرسها النبي ،تشمل الدرع

                                                
   .١٣/٦٤رشح النووي عىل مسلم ) ١(



 

 
 

 . )١(" " القوة الرمي
   :بيان معنى اآلية بالفعل -٢

 : ة بيان معنى املقصود من اآلية باملبادرة إىل الفعل وهو الدعو-   
ْعـن) ٢٠٤ح ١/١٩٢( وذلك بام رواه مسلم يف كتـاب اإليـامن   ِأيب َ َهريـرة َ َ َْ ُ 

َقال ْأنزلت ََّملا َ َْ ِ ِهـذه ُ ِ ُاآليـة َ َ ْوأنـذر { ْ ِ ْ َ َعـشريتك َ َ َ ِ َاألقـربني َ ِ ََ ْ َدعـا} ْ ُرسـول َ ُ  r اهللاَِّ َ
ًقريشا ْ َ ُفاجتمعوا ُ َْ َ َّفعم َ َ َّوخص َ َفقال ََ َ ِبني َيا َ ِكعب َ ْ ِبن َ ٍّلؤي ْ َ ُأنقذوا ُ ِ ْ ْأنفسكم َ َُ ُ ْ ْمن َ ِ 
ار ِبني َيا ِالنَّ َمرة َ َّ ٍكعب ِبن ُ ْ ُأنقذوا َ ِ ْ ْأنفسكم َ َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبني َيا ِالنَّ ِعبد َ ْ ٍشـمس َ ْ ُأنقـذوا َ ِ ْ َ 

ْأنفسكم َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبني َيا ِالنَّ ِعبد َ ْ اف َ ٍمنَ ُأنقذوا َ ِ ْ ْأنفـسكم َ َُ ُ ْ ْمـن َ ار ِ ِبنـي َيـا ِالنـَّ ٍهاشـم َ ِ َ 
ِأنق ْ ْأنفسكم ُذواَ َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبنـي َيـا ِالنـَّ ِعبـد َ ْ ِاملطلـب َ ِ َّ ُأنقـذوا ُْ ِ ْ ْأنفـ َ ْسكمَ ْمـن َُ ار ِ  َيـا ِالنـَّ

ُفاطمة ََ ِأنقذي ِ ِ ْ ِنفسك َ َ ْ ْمن َ ار ِ ِّفإين ِالنَّ ِ ُأملك َال َ ِ ْ ْلكم َ ُ ْمـن َ ًشـيئا اهللاَِّ ِ ْ َغـري َ ْ َّأن َ ْلكـم َ ُ َ 
ًرمحا ِ َسأبلها َ ُُّ َ َببالهلا َ ِ َ َ ِ.  

 :  عندما سأله أحد الصحابة،يان مواقيت الصالة اخلمسة بالفعل ب-
ُأبوعن ) ٦١٤ح ١/٤٢٩(روى مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة   َ 

ِبكـر ْ ُبــن َ ِأيب ْ َموســى َ ْعــن ُ ِأبيــه َ ِ ْعــن َ ُأنــه r اهللاَِّ ِولَرســ َ َّ ُأتــاه َ َ ٌســائل َ ِ ُيــسأله َ َُ َ ْعــن ْ َ 
ِمواقيت ِ َ ِالـصالة َ َ ْفلـم َّ َ َّيـرد َ ِعليـه َُ ْ َ ًشـيئا َ ْ َقـال َ َفأقـام َ َ َالفجـر ََ ْ َ َحـني ْ َانـشقَّ ِ ُالفجـر ْ ْ َ ْ 
اس ُوالنَّ ُيكـاد َال َ ِيعـرُف ََ ْ ْبعـضهم َ ُ ْ ًبعـضا َُ ْ َّثـم َ ُأمـره ُ َ َ َفأقـام َ َ ِبـالظهر ََ ْ ُّ َحـني ِ ْزالـت ِ َ َ 
ُالشمس ْ ُوالقائل َّ َ ِْ ُيقول َ ُ ْقد َ َانتصَف َ َ هار ْ ُالنَّ َوهو َ َكان َُ َأعلم َ َ ْ ه َ ُمنْ َّثم ْمِ ُأمره ُ َ َ َفأقام َ َ ََ 
ِبالعرص ِْ َ ُوالشمس ْ َْ ٌمرتفعة َّ َ ِ َ ْ َّثم ُ ُأمره ُ َ َ َفأقام َ َ ِبـاملغرب ََ ِ ْ َْ َحـني ِ ْوقعـت ِ َ ُالـشمس ََ ْ  َّمثـ َّ

                                                
 .٥/٢٧٨حتفة األحوذي )  ١(



 

 
 

ُأمره َ َ َفأقام َ َ َالعشاء ََ َ ِ َحني ْ َغاب ِ َالشفُق َ َّثم َّ َأخر ُ َّ َالفجر َ ْ َ ْمـن ْ ِالغـد ِ َ َّحتـى ْ َانـرصَف َ َ ْ 
ها َمنْ َوالقا ِ ْ ُئلَ ُيقول ِ ُ ْقد َ ْطلعت َ َ َ ُالشمس َ ْ ْأو َّ ْكادت َ َ َّثـم َ َأخـر ُ َّ َالظهـر َ ْ َّحتـى ُّ َكـان َ َ 
ًقريبا ِ ْمن َ ِوقت ِ ْ ِالعرص َ ْ َ ِباألمس ْ ْ َ َّثم ِْ َأخر ُ َّ َالعرص َ ْ َ َّحتـى ْ َانـرصَف َ َ هـا ْ َمنْ ُوالقائـل ِ َ ِْ َ 
ُيقول ُ ْقد َ ْامحرت َ َّ َ ُالشمس ْ ْ َّثم َّ َأخر ُ َّ َاملغرب َ ِ ْ َّحت َْ َكان ىَ َعنْـد َ ِسـقوط ِ ُ ِالـشفق ُ َ َّثـم َّ ُ 
َأخر َّ َالعشاء َ َ ِ َّحتى ْ َكان َ ُثلث َ ُ ِالليل ُ ْ ِاألول َّ َّ َ َّثم ْ َأصبح ُ َ ْ َفدعا َ َ َالسائل َ ِ َفقال َّ َ ُالوقت َ ْ َْ 
َبني ْ ِهذين َ ْ َ َ ".  

 الـصلوات مواقيت عىل موضع غري يف القرآن دل وقد " :)١(قال ابن رجب  
 :تعـاىل اهللا قوله :ذلك فمن: له ومبينة لذلك مفرسة السنة وجاءت اخلمس،

ْأقم { ِ َالصالة َ ِلدلوك َّ ُِ ِالشمس ُ ْ ِغسق إىل َّ َ ِالليل َ ْ َوقرآن َّ ُْ ِالفجر َ ْ َ ْ {.  
ً االستدالل باآلية يف معرض احلديث تصديقا وتأييدا-٣ ً : 

 rً كثريا من األحاديث التي أستدل هبـا النبـي - رمحه اهللا– وقد ذكر مسلم  
وقد بلغ جمموعها ) ثم قرأ (  وفيها لفظ ،بكثري من اآليات يف معرض حديثه

ومن أمثلة ) .اقرءوا إن شئتم ( أو قوله ) ثم تال(ًتقريبا، ولفظ )  رواية ٣٣( 
  :ذلك
ْعـن) ٨٩٩ح ٢/٦١٦( ما رواه مسلم يف كتـاب صـالة االستـسقاء -١ َ 
َعائشة َ ِ ِزوج َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r َأهنا َّ ْقالت َ َ َكان َ بي َ ُّالنَّ ِ r َإذا ْعـصفت ِ َ َ ُالـريح َ َقـال ِّ َّاللهـم َ ُ َّ 
ِّإين َأسألك ِ ُ َ ْ َخريهـا َ َ ْ َوخـري َ ْ َ َفيهـا َمـا َ َوخـري ِ ْ َ ْأرسـلت َمـا َ َ ِ ْ ِبـه ُ  "إىل قولـه ......... ِ

َفقال َ ُلعله َ ََّ ُعائشة َيا َ َ ِ َكام َ َقال َ ُقوم َ ْ ٍعاد َ َّفلـام {: َ َ ُرأوه َ ْ َ ًعارضـا َ َمـستقبل َِ ِْ َ ْ ْأو ُ ْديـتهمَ ِ ِ َِ 

                                                
   ."نسخة الشاملة " ٤/٤صالة فتح الباري كتاب ال) ١(



 

 
 

ُقالوا َهذا َ ٌعارض َ َممطرنا َِ ُ ِ ْ ُ {. 
ْعن) ٢١ ح١/٥٣( ما رواه مسلم يف كتاب اإليامن -٢ ٍجـابر َ ِ َقـال َ َقـال َ َ 
ُرسول ُ ُأمرت r اهللاَِّ َ ْ ِ ْأن ُ َأقاتل َ َِ اس ُ َّحتى َالنَّ ُيقولوا َ ُ َإلـه َال َ َ َّإال ِ َفـإذا اهللاَُّ ِ ُقـالوا َِ  َال َ

َإله َ َّإال ِ َعص اهللاَُّ ِ ْدماءهم ِمنِّي ُمواَ َ َُ ْوأمواهلم ِ ُْ َ َ َّإال ََ َبحقها ِ َِّ ْوحساهبم ِ ُ ُ َ ِ َعىل َ َّثم اهللاَِّ َ َقرأ ُ َ َ 
َإنام { َّ َأنت ِ ْ ٌمذكر َ ُِّ َلست َ ْ ْعليهم َ ِ ْ َ ٍبمسيطر َ ِ ْ َ ُ ِ {.  

ح ٤/٢١٤٧(  ما رواه مسلم يف كتاب صفات املنافقني وأحكـامهم -٣
ْعن) ٢٧٨٦ ِعبد َ ْ ِبن اهللاَِّ َ ْمس ْ ٍعودَ َقال ُ َجاء َ ٌحرب َ ْ َإىل َ بي ِ ِّالنَّ ِ r َفقـال َ ُحممـد َيـا َ َّ َ ْأو ُ َ 

َأبا َيا ِالقاسم َ َ َّإن ِْ َتعاىل اهللاََّ ِ َ ُيمسك َ ِ ْ ِالساموات ُ َ َ َيوم َّ ْ ِالقيامة َ َِ َ َعىل ْ ٍإصـبع َ َ ْ إىل ......  ِ
َفضحك "قوله  ِ َ ُرسول َ ُ ًتعجبا r اهللاَِّ َ ُّ َ َّمما َ َقال ِ ُاحلرب َ ْ َ ْتص ْ ًديقاَ ُلـه ِ َّثـم َ َقـرأ ُ َ َومـا { َ َ 
ُقدروا َ ِقدره َحقَّ اهللاََّ َ ِ ْ ُواألرض َ ْ َ ْ ًمجيعا َ ِ ُقبضته َ ُْ َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْ...{.  
ـــصلة واآلدا-٤ ـــرب وال ـــاب ال ـــسلم يف كت ـــا رواه م ح ٤/١٩٩٧ (ب م
ْعن) ٢٥٨٣ ِأيب َ َموسى َ َقال ُ َقال َ ُرسول َ ُ َّإن :r اهللاَِّ َ َّعز اهللاََّ ِ َّوجل َ َ ِيمـيل َ ْ ِللظـامل ُ ِ َّ ِ 

َفإذا ُأخذه َِ َ َ ْمل َ ُيفلته َ ُْ ِ َّثم ْ َقرأ ُ َ َوكذلك {  :َ ِ َ َ ُأخذ َ ْ َربك َ ِّ َإذا َ َأخـذ ِ َ َالقـرى َ ُ َوهـي ْ ِ ٌظاملـة َ َ َِ 
َّإن ُأخذه ِ َ ْ ٌأليم َ ِ ٌشديد َ ِ َ {. 

ح ٤/٢١٧٤( ما رواه مسلم يف كتاب اجلنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا -٥
ْعن) ٢٨٢٤ ِأيب َ َهريرة َ َ َْ ْعن ُ بي َ ِّالنَّ ِ r َقال َقال َ َّعز اهللاَُّ َ َّوجـل َ َ ُأعـددت َ َْ ْ َلعبـادي َ َِ ِ ِ 

َالصاحلني ِِ ٌعني َال َما َّ ْرأت َْ َ َوال َ ٌأذن َ ُ ْسمعت ُ َ ِ َوال َ َخطر َ َ َعىل َ ِقلب َ ْ ٍبرش َ َ ُمـصداق َ َ ْ ِ 
َذلك ِ ِكتاب ِيف َ َ َفال {اهللاَِّ ِ ُتعلم َ َ ْ ٌنفس َ ْ َأخفي َما َ ِ ْ ْهلم ُ ُ ْمن َ َّقر ِ ٍأعني ِةُ ُ ْ ًجزاء َ َ َبام َ ُكـانوا ِ َ 

َيعملون ُ َ ْ َ {.  



 

 
 

 :  بيان املحكم-٤
بــسنده إىل  ) ٣٠٢٣ ح٤/٢٣١٧( روى اإلمــام مــسلم يف كتــاب التفــسري    

ِسعيد ِ ِبن َ ٍجبري ْ ْ َ َقال ُ َاختلَف َ َ ُأهـل ْ ْ ِالكوفـة َ َ ِهـذه ِيف ُْ ِ ِاآليـة َ َ ْومـن { ْ ْيقتـل ََ ُْ ِمؤمنًـا َ ْ ُ 
ًمتعمـدا َِّ ُفجـزاؤ َُ َ َ م ُهَ ُجهـنَّ َ ُفرحلـت } َ ْ ََ َإىل َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ ُفـسألته َ ُ ْ ََ هـا َ َعنْ َفقـال َ َ ْلقــد َ َ َ 
ْأنزلت َْ ِ َآخر ُ َأنزل َما ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها َما ُ َ َ ٌيشء َ ْ َ.  

 واملحكـم ":  هبذه اآليـة عـىل املحكـم فقـال)١(وقد مثل السيوطي يف اإلتقان
  ." اآلية) ًمتعمدا ًمؤمنا يقتل ومن(  مثل
 : يان املشكلب -٥
 بعـــد إال يقـــع ال الـــسؤال ألن ؛ عنـــه الـــصحابة بـــسؤال املـــشكل يعـــرف   

 ،)٢(يف الغالب استشكال
ً فجاء التفسري النبوي مبينا ،وهناك عدة آيات استشكل فهمها عىل الصحابة

 . ًوموضحا للمشكل
 : ومن ذلك ما ييل

ْومل( بيان أن الظلم املراد يف قوله تعاىل -١ َ ُيلبسوا َ ِ ْ ْيامهنمِإ َ َ ٍبظلم َُ ْ ُ  : الرشك ) ِ

ْعـن) ١٢٤ح ١/١١٤( فيام رواه مسلم يف كتاب اإليامن   َعلقمـة َ َ َْ ْعـن َ ِعبـد َ ْ َ 
َقال اهللاَِّ ْنزلت ََّملا :َ ََ َالذين { َ ِ وا َّ ْومل َآمنُ َ ُيلبـسوا َ ِ ْ ْإيامهنـم َ َ َُ ٍبظلـم ِ ْ ُ َذلـك َشـقَّ } ِ ِ َعـىل َ َ 

ِأصحاب َ ْ ِرسول َ ُ ُوقالوا r اهللاَِّ َ َ اَأ َ ُيظلـم َال ُّينَ ِ ْ ُنفـسه َ َ ْ َفقـال َ َ ُرسـول َ ُ َلـيس r اهللاَِّ َ ْ َ 

                                                
)٢/٧٥١) ١.   

   .٩٧/٢٠مساعد الطيار، جملة البيان ع .  د" مصادر التفسري "مقال : انظر) ٢(



 

 
 

َهو َكام ُ ون َ َتظنُّ ُ َإنام َ َّ َهو ِ َكام ُ َقال َ ُلقامن َ ْ ِالبنه َُ ِ َّبنَـي َيـا {ِْ ْتـرشك َال ُ ِ ْ َّإن ِبـاهللاَِّ ُ َالـرشك ِ ْ ِّ 
ٌلظلم ْ ُ ٌعظيم َ ِ َ { .  

ْمل ": قال ابن حجر  ِيؤاخذ َ َ َالـصحابة ُ َ ِبحملهـ َّ ِ ْ َ َالظلـم ْمِ ْ َاآليـة ِيف ُّ َعـىل ْ ُعمومـه َ ُ 
َّحتى اول َ َيتنَ ّكل ََ َمعصية ُ ِْ ْبل َ ْعذرهم َ َُ َ ُألنه َ َّ َ ِظاهر ِ ِالتأويل ِيف َ ْ َّثـم َّ َبـني ُ َّ ْهلـم َ ُ َاملـراد َ ُْ 

َبام َرفع ِ َ َاإلشكال َ ْ ِ ْ ")١( .  
ْفـسوَف( بيان أن احلساب اليسري يف قوله تعاىل -٢ َ ُحياسـب َ َ َ ًحـسابا ُ َ ًسرياَيـ ِ ِ ( 

 : هو العرض
ح ٤/٢٢٠٤(فقـد روى مــسلم يف كتــاب اجلنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا 

ْعن) ٢٨٧٦ َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ َقال َ ُرسـول َ ُ ْمـن r اهللاَِّ َ َحوسـب َ َيـوم ُِ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ْ 
َعــذب ِّ ُفقلــت ُ ْ ُ َألــيس َ ْ َ ْقــد َ َقــال َ َّعــز اهللاَُّ َ َّوجــل َ َ ْفــسوَف { َ َ ُحياســب َ َ َ ًحــسابا ُ َ ِ 
ًيسري ِ َفقال }اَ َ َليس َ ْ ِذاك َ ُاحلساب َ َ ِ َإنـام ْ َّ ِذاك ِ ُالعـرض َ ْ َ ْمـن ْ َنـوقش َ ِ َاحلـساب ُ َ ِ ْ 
َيوم ْ ِالقيامة َ َِ َ َعذب ْ ِّ ُ.  

 :  بيان أن املراد باخليط األبيض واألسود مها بياض الصبح وسواد الليل-٣
ْعن) ١٠٩٠ح٢/٧٦٦( ما رواه مسلم يف كتاب الصيام  ِّعدي َ ِ ِبن َ ٍحاتم ْ ِ َ 

َريض ِ ُعنْه اهللاَُّ َ َقال َ ْنزلت ََّملا َ ََ َّحتى { َ َيتبني َ َّ َ ْلكم ََ ُ ُاخليط َ ْْ ُاألبيض َ َ ْ َ ْمـن ْ ِاخلـيط ِ ْ َ ْ 
ِاألسود َ ْ َ ْمن ْ ِالفجر ِ ْ َ َقال } ْ ُله َ ُّعدي َ ِ ُبن َ ٍحاتم ْ ِ َرسول َيا َ ُ ِّإين اهللاَِّ َ ُأجعل ِ َ ْ َحتت َ ْ َ 
ِوساديت َِ ِعقالني َ ْ َ َ ًعقاال ِ َ َأبيض ِ َ ْ َوعق َ ِ َأسود ًاالَ َ ْ ِأعرُف َ ْ َالليل َ ْمن َّْ هار ِ ِالنَّ َفقـال َ َ َ 
ُرسول ُ َّإن r اهللاَِّ َ َوسادتك ِ َ َ َ ٌلعريض ِ ِ َ َإنام َ َّ َهو ِ ُسواد ُ َ ِالليل َ ْ ُوبياض َّ َ َ هار َ ِالنَّ َ.  

                                                
 .١٢/٣٠٥فتح الباري البن حجر )  ١(



 

 
 

وفيه أن األلفاظ املشرتكة ال يصار إىل العمـل بـأظهر  ": قال القايض عياض
ا عـدم البيـان وكـان البيـان حاصـال بوجـود  وأكثر استعامهلا إال إذ،وجوهها

 )١(" النبي صىل اهللا عليه وسلم
ْوإن( بيان فهم املراد من قوله -٤ ِ ْخفتم َ ُ ْ َّأال ِ ُتقسطوا َ ِْ َاليتامى ِيف ُ َ َ ْ( : 

ْعن ) ٣٠١٨ ح٤/٢٣١٣( روى مسلم يف التفسري   ِابن َ ٍشهاب ْ َ ِأخـربين ِ َ َ ْ َ 
ُعروة َ ْ ُبن ُ ِالزبري ْ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسأل َ َ َعائشة َ َ ِ ْعن َ ِقول َ ْ ْوإن { اهللاَِّ َ ِ ْخفتم َ ُ ْ َّأال ِ ُتقـسطوا َ ِْ  ِيف ُ

َاليتامى َ َ ُفانكحوا ْ ِ ْ َطاب َما َ ْلكم َ ُ ْمن َ ساء ِ ِالنِّ ْمثنَـى َ َوثـالث َ َ ُ َوربـاع َ َ ْقالـت } َُ َ َ 
َابن َيا ِأختي ْ ْ َهي ُ ُاليتيمة ِ َْ ِ ُتكـون َ ُ ِحجـر ِيف َ ْ َوليهـا َ ِّ ُتـشاركه َِ ُ َِ ِمالـه ِيف ُ ِ ُفيعجبـه َ ُ ْ ُِ َ 

َماهلا ُ َومجاهلا َ ُ َ َ ُفرييد َ ِ ُ َوليها َ ُّ ْأن َِ َيتزوجها َ َ َّ ََ ِبغري َ ْ َ ْأن ِ َيقسط َ ِْ َصداقها ِيف ُ َِ َفيعطيهـا َ َ ْ ُِ َ 
َمثل ْ َيعطيها َما ِ ْ ُغريه ُِ ُ ْ هوا َ ُفنُ ْأن َ َّينْكحوهن َ ُ َُ َّإال ِ ْأن ِ ُيقسطوا َ ِْ َّهلن ُ ُ ُويبلغوا َ ُ ْ َ َّهبـن َ ِ ِ 
َأعىل ْ ت َ ِسنَّ َّهنُ ْمن ِ ِالصداق ِ َ  ."احلديث  ....َّ

 بيـان بـاب ":  فقـال، يف مشكل اآلثار هذا من املـشكل)٢(وقد عد الطحاوي
 روي ممـا ،اآليـة) اليتـامى يف تقـسطوا أال خفتم وإن (: تعاىل اهللا قول مشكل

 . ثم أورد هذه الرواية عن عروة ،ذلك يف وأصحابه ،r اهللا رسول عن
ــ-٥ ــراد باآلي ــان أن امل ــن  بي ــوت م ــة يف دخــوهلم البي ــادة اجلاهلي ة إبطــال ع

 ٤/٢٣١٩( روى مــسلم يف التفــسري  ظهـورهم بعــد عــودهتم مـن احلــج
ْعن ) ٣٠٢٦ح ِأيب َ َإسحَق َ ْ َقال ِ ُسمعت َ ْ ِ َالـرباء َ َ َ َيقـول ْ ُ ْكانـت َ َ ُاألنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ِ 

                                                
   .٤/٢٠١ رشح النووي عىل مسلم )١(
)١٢/٤٣٠) ٢.   



 

 
 

ُّحجوا ُفرجعوا َ َ َ ْمل َ ُيدخلوا َ ُ ْ َالبيوت َ ُ ُ َّإال ْ ْمن ِ َظهورهـا ِ ِ ُ َفجـاء َالَقـ ُ َ ٌرجـل َ ُ ْمـن َ ِ 
ِاألنصار َ ْ َ َفدخل ْ ََ ْمن َ ِبابه ِ ِ َفقيل َ ُله َِ َذلك ِيف َ ِ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َاآلية َ َ َولـيس { ْ ْ ُّالـرب ََ ِ ْ 

ْبأن َ ُتأتوا ِ َالبيوت َْ ُ ُ ْمن ْ َظهورها ِ ِ ُ ُ {. 
 مـن والرابـع " : فقـال،وقد ذكر السيوطي أنواع املتشابه الذي يشكل معنـاه

 مـن البيوت تأتوا بأن الرب وليس(  نحو فيها نزلت التي األمورو املكان جهة
 اجلاهليـة يف عـادهتم يعـرف مل فـإن  ).الكفـر يف زيادة ءنيسال امإن ) (ظهورها

  .)١(" اآلية هذه تفسري عليه يتعذر
َأخت َيا( بيان املراد هبارون وموسى يف قوله -٦ ْ َهارون ُ ُ َوموسى َ ُ َ( : 

ْعـن  )٢١٣٥ح ٣/١٦٨٥( آلداب ًروى مسلم أيضا يف كتـاب ا ِاملغـرية َ َِ ُْ 
ِبن َشعبة ْ َ ْ َقال ُ ُقدمت ََّملا َ ْ ِ َنجران َ َ ْ ِسـألوين َ ُ َ ُفقـالوا َ َ ْإنكـم َ ُ َّ َتقـرءون ِ ُْ َ َأخـت َيـا( َ ْ ُ 

َهارون ُ َوموسى َ ُ َقبل )َ َعيسى َْ َبكذا ِ َ َوكـذا ِ َ َّفلـام َ َ ُقـدمت َ ْ ِ َعـىل َ ِرسـول َ ُ  r اهللاَِّ َ
ُسألته ُ ْ َ ْعن َ َذلك َ ِ َفقال َ َ ْإهنم َ َُّ ُكانوا ِ َيسمون َ ُّ َ ْبأنبيائهم ُ ِ ِ َ ِ َ َوالصاحلني ِْ ِِ َّ ْقبلهم َ ُ َْ َ.  

 :  بيان املجمل-٦
َيوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيامهنا مل تكـن آمنَـت ( :قوله تعاىليف  ُ َ ً َ َُ َ ََ ََ ِ ُ َ ِّ َ َ َ ََ ِ ُ ِ

ًمن قبل أو كسبت يف إيامهنا خريا ََ ِ َِ َِ ِ َ َ َ ُ  املجمـل r فـرس النبـي .]١٥٨: األنعام[) َ
ِبعض آيات(يف قوله  َ َُ(  : 

ْعنروى اإلمام مسلم  ِأيب َ َهريرة َ َ َْ َّأن ُ َرسول َ ُ َقال r اهللاَِّ َ ُتقوم َال َ ُ ُالساعة َ َ َّ 
َّحتى َتطلع َ ُ ْ ُالشمس َ ْ ْمن َّ َمغرهبـا ِ َِ ِ َفـإذا ْ ْطلعـت َِ َ َ ْمـن َ َمغرهبـا ِ َِ ِ َآمـن ْ اس َ ْكلهـم ُالنـَّ ُ ُّ ُ 

                                                
 .١/٦٤٨اإلتقان )  ١(



 

 
 

َأمجعون ُ َ ْ ٍيومئذَف َ ِ َ ْ ُينْفع َال { َ ًنفسا ََ ْ َإيامهنـا َ ُ َ ْمل ِ ْتكـن َ ُ ْآمنَـت َ ْمـن َ ُقبـل ِ ْأو َْ ْكـسبت َ َ َ  ِيف َ
َإيامهنا ِ َ ًخريا ِ ْ َ{. 
 :  بيان املبهم-٧

 ذلك ومع ،ذكره من تنال عملية فائدة فال القرآن أهبمه ما أن الغالبة القاعدة
 ، ابتـداءrأو يبينه النبي  ،)١( نادر أنه إال ،ذلك عن الصحابة سؤال ورد فإنه
 :  ييلما ذلك ومن

ْعن : روى مسلم ِعبد َ ْ َقال اهللاَِّ َ َأرسي ََّملـا َ ِ ْ ِبرسـول ُ ُ َ َانتهـي r اهللاَِّ ِ ِ ُ ِبـه ْ َإىل ِ ِسـدرة ِ َِ ْ 
تهى َاملنْ َ َوهي ُْ ِ ِالسامء ِيف َ َ ِالسادسة َّ َِ َإليها َّ ْ َ تهي ِ ِينْ َ ُيعرج َما َ ْ ِبه َُ ْمن ِ ِاألرض ِ ْ َ ُفيقـبض ْ َ ُْ َ 

ها َمنْ َوإليها ِ ْ ََ تهي ِ ِينْ َ ُهيبط َما َ َ ْ ِبه ُ ْمن ِ َفوقها ِ ِْ ُفيقبض َ َ ُْ ها َ َمنْ َقال ِ ْإذ {َ َيغشى ِ ْ َالـسدرة َ َْ ِّ 
َيغشى َما ْ َقال } َ ٌفـراش َ َ ْمـن َ ٍذهـب ِ َ َقـال َ َفـأعطي َ ِ ْ ُ ُرسـول َ ُ ًثالثـا r اهللاَِّ َ َ َأعطـي َ ِ ْ ُ 

ِالصلوات َ َاخلمس ََّ َْ َوأعطي ْ ِ ْ ُ َخواتيم َ ِ َ ِرةُسو َ ِالبقرة َ َ َ َوغفر َْ ِ ُ ْملن َ ْمل َِ ْيرشك َ ِ ْ ْمـن ِبـاهللاَِّ ُ ِ 
ِأمته ِ َّ ًشيئا ُ ْ ُاملقحامت َ َ ِ ْ ُْ ".  

 مــا {: فـراش مـن ذهـب كــذا فـرس املـبهم يف قولـه :قــال ": قـال ابـن حجـر
 ." . بالفراش}يغشى

َأبـاعـن ) ١٣٩٨ح٢/١٠١٥(ً وروى أيضا يف كتاب احلـج  َسـلمة َ ََ َبـن َ ِعبـد ْ ْ َ 
َالرمح ْ َقال ِنَّ َّمـر َ ُعبـد ِيب َ ْ ِالـرمحن َ َ ْ ُبـن َّ ِأيب ْ ٍسـعيد َ ِ ِّاخلـدري َ ُِ ْ َقـال ْ ُقلـت َ ْ ُلـه ُ ْكيـَف َ َ 

َسمعت ْ ِ َأباك َ َ ُيذكر َ ُ ْ ِاملسجد ِيف َ ِ ْ ِالذي َْ َأسس َّ ِّ َعىل ُ َالتقوى َ ْ َقـال َّ َقـال َ ِأيب َ ُدخلـت َ ْ َ َ 
َعىل ِرسول َ ُ ِبيت ِيف r اهللاَِّ َ ْ ِبعـض َ ْ ِنـسائه َ ِ ُفقلـت َِ ْ ُ َرسـول َيـا َ ُ ُّأي اهللاَِّ َ ِاملـسجدين َ ْ َ ِ ْ َْ 

                                                
   .٩٧/٢٠، جملة البيان عمساعد الطيار.  د" مصادر التفسري "مقال ) ١(



 

 
 

ِالذي َأسس َّ ِّ َعىل ُ َالتقوى َ ْ َقال َّ َفأخذ َ ََ ْمـن َ كفا َ َحـصباء ِ َ ْ َفـرضب َ َ َ ِبـه َ َاألرض ِ ْ َ َّثـم ْ ُ 
َقال َهو َ ْمسجدكم ُ ْ َُ ُ َهذا ِ ِملسجد َ ِِ ْ ِاملدينَة َ ِ َْ ".  

ملـذكور يف هذا نص بأنه املـسجد الـذي أسـس عـىل التقـوى ا ": قال النووي
 وأمـا أخـذه صـىل اهللا ، ورد ملا يقول بعض املفرسين أنه مـسجد قبـاء،القرآن

 فاملراد به املبالغة يف اإليضاح لبيـان ،عليه وسلم احلصباء ورضبه يف األرض
 .)١(" أنه مسجد املدينة

 : اآلية يف فقهي حكم بيان -٨
ْعــن) ٣٠٢ ح ١/٢٤٦( روى اإلمــام مــسلم يف كتــاب احلــيض      ٍنــسَأ َ َّأن َ َ 

َاليهود ُ َ ُكانوا ْ َإذا َ ْحاضت ِ َ ُاملـرأة َ َ ْ ْفـيهم َْ ِ ْمل ِ َيؤاكلوهـا َ ُ ِ َ ْومل ُ َ َّجيـامعوهن َ ُُ ِ َ ِالبيـوت ِيف ُ ُ ُ ْ 
َفسأل ََ ُأصحاب َ َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r بي َّالنَّ ِ r َفأنزل ََ ْ َتعاىل اهللاَُّ َ َ َويسألونك {َ َ ُ َ ْ َ ْعن َ ِاملحيض َ ِ َْ 

ْقل َهو ُ ًأذى ُ ُفاعتزلوا َ َِ َ ساء ْ َالنِّ ِاملحيض ِيف َ ِ َإىل } َْ ِآخر ِ ِاآلية ِ َ َفقال ْ َ ُرسـول َ ُ  r اهللاَِّ َ
عوا ُاصنَ َّكل ْ ٍيشء ُ ْ َّإال َ َالنِّكاح ِ َ.  

اصـنعوا كـل يشء هـو تفـسري لآليـة وبيـان  :وقوله ": )٢(قال يف عون املعبود
 ،فإن االعتزال شامل للمجانبة عن املؤاكلة واملصاحبة واملجامعة. العتزلوا 

باالعتزال تـرك اجلـامع فقـط ال غـري  فبني النبي صىل اهللا عليه وسلم أن املراد
  ." ذلك

                                                
 .٣/٤٣٠رشح النووي عىل مسلم )  ١(
 .١/٣٠٢عون املعبود )  ٢(



 

 
 

 لفهـم) فاعتزلوا (قوله يف العموم بظاهر ُأخذ فلو ": )١(مساعد الطيار.قال د
 فكـان ،مؤاكلتهـا ومـشاربتها وخمالطتهـا وجمامعتهـا يف :عام املرأة اعتزال أن

 ."م القرآين هذا البيان النبوي خمصصا لذلك العمو
ُكعبعن ) ١٢٠١ح٢/٨٦٠(وروى مسلم يف كتاب احلج  ْ ُبن َ َعجرة ْ َ ْ َريض ُ ِ َ 

ُعنْه اهللاَُّ َّأن َ َرسـول َ ُ َوقـَف r اهللاَِّ َ ِعليـه َ ْ َ ُورأسـه َ َُ ُيتهافـت َْ ََ َ ًقمـال َ َفقـال َْ َ َأيؤذيـك َ ِ ْ ُ َ 
َهوامك ُّ َ ُقلت َ ْ ْنعم ُ َ َقال َ ِفاحلْق َ ْ َرأسك َ َ َقال َْ َّففي َ ِ َنزل َ َ ِهذه ْتَ ِ ُاآلية َ َ ْفمـن{ ْ َ َكـان َ َ 
ْمنْكم ُ ًمريضا ِ ِ ْأو َ ِبه َ ًأذى ِ ْمن َ ِرأسه ِ ِ ْ ٌففدية َ ََ ْ ْمن ِ ٍصيام ِ َ ْأو ِ ٍصدقة َ َ َ ْأو َ ٍنسك َ ُ ُ{ 
َفقال َ ُرسول ِيل َ ُ ْصم r اهللاَِّ َ َثالثة ُ َ َ ٍأيام َ َّ ْأو َ ْتـصدق َ َّ ٍبفـرق ََ َ َ َبـني ِ ْ ِسـتة َ َمـساكني َِّ ِ َ ْأو َ َ 
ْانسك ُ َتي َما ْ   .ََّرسَ

 : غيبي أمر بيان -٩
ْعن) ١٨٨٧ح٣/١٥٠٢(روى مسلم يف كتاب اإلمارة    ٍمرسوق َ ُ ْ َقال َ ْسألنَا َ َ َ 

َعبـد ْ ْعـن اهللاَِّ َ ِهـذه َ ِ ِاآليـة َ َ َوال { ْ َّحتـسبن َ َ َ ْ َالـذين َ ِ ُقتلـوا َّ ِسـبيل ِيف ُِ ِ ًأمواتـا اهللاَِّ َ َ ْ ْبـل َ َ 
ٌأحياء َ ْ َعنْد َ ْرهبم ِ ِّ َيرزقون َِ ُ َ ْ َقال } ُ َأما َ َّإنا َ ْقد ِ ا َ ْسألنَ َ ْعن َ َذلك َ ِ َفقـال َ َ ْأرواحهـم ": َ ُْ ُ َ َ 

ِجوف ِيف ْ ٍطري َ ْ ٍخرض َ ْ َهلا ُ اديل َ ُقنَ ٌمعلقة َِ َ َّ َ ِبالعرش ُ ْ َ ْ ُترسح ِ َ ْ ْمن َ ِاجلنَّة ِ َ ُحيث ْ ْ ْشاءت َ َ َ 
َّثم ِتأوي ُ ْ َإىل َ َتلك ِ ْ اديل ِ ِالقنَ ِ َ َفاطلع ْ َ َّ ْإليهم َ ِ ْ َ ْرهبم ِ ُ ُّ ًاطالعة َ َ َفقال َِّ َ ْهل َ َتشتهون َ ُ َ ًشيئا َْ ْ َ 

ُقالوا َّأي َ ٍيشء َ ْ ِنشتهي َ َ ُونحن َْ ْ ُنرسح ََ َ ْ ْمـن َ ة ِ ِاجلنـَّ َ ُحيـث ْ ْ ا َ ْشـئنَ َففعـل ِ َ َذلـك ََ ِ ْهبـم َ ِ ِ 
َثالث َ ٍمرات َ َّ َّفلام َ َ ْرأوا َ َ ْأهنم َ َُّ ْلن َ ُيْرتكوا َ َ ْمن ُ ْأن ِ ُيسألوا َ َ ْ ُقالوا ُ ِّرب َيا َ ُنريد َ ْأن ُِ َّترد َ ُ َ 

ا َأرواحنَ َ ْ َأجسادنا ِيف َ ِ َ ْ َّحتى َ َنقتل َ َْ َسبيلك ِيف ُ ِ ِ ًمرة َ َّ َأخرى َ ْ َّفلـام ُ َ َرأى َ ْأن َ َلـيس َ ْ  ْمَهلـ َ

                                                
 .٩٧/٢٠ جملة البيان ع "مصادر التفسري"مقال )  ١(



 

 
 

ٌحاجة َ ُتركوا َ ِ ُ ". 
هذا احلديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقـال يعنـي  ": قال النووي

 ." r النبي
 ال يمكـن إدراكهـا  وهي حياة خاصة، صفة حياة الشهداءrوقد فرس النبي 

  .)١( rإال عن سامع وتوقيف منه 
 : البليغ التشبيهب  املعنىبيان -١٠

 املنتهـي سدرة ةشجر أوراق هيشب ومن ذلك ت،ًحارضا الغائب جيعل تشبيه   
ــ ــة ذانآب ــامن هجــر، كقــالل بقهــانو الفيل ــاب اإلي  حيــث روى مــسلم يف كت
َّ ثـم": فيـهعن أنس يف حديث اإلرساء الطويل و) ١٦٢ح١٤٦-١/١٤٥( ُ 

َذهب َ َإىل ِيب َ ِالسدرة ِ َ تهى ِّْ َاملنْ َ َوإذا ُْ ِ َورقها َ َُ ِكآذان َ َ ِالفيلة َ َِ َوإذا َْ ِ َثمرها َ ُ َ ِكالقالل َ َ ِْ َقال َ َ 
َّفلام َ َغشيها َ َ ِ ْمن َ ِأمـر ِ ْ َغـيش َمـا اهللاَِّ َ ِ ْتغـريت َ ََ َّ َفـام َ ٌأحـد َ َ ْمـن َ ِخلـق ِ ْ ُيـستطيع اهللاَِّ َ َِ َ ْأن ْ َ 

عتها َينْ َ َحسنها ْنِم ََ ُِ ْ".  
واملراد من القالل قالل هجر لكثرة استعامل  " :)٢(قال صاحب عون املعبود

 وكـذلك ورد ،العرب هلا يف أشعارهم كـام قـال أبـو عبيـد يف كتـاب الطهـور
قـالل  :يف معرفة الـسنن واآلثـارلبيهقي االتقيد هبا يف احلديث الصحيح قال 

هجر كانت مشهورة عنـد أهـل احلجـاز ولـشهرهتا عنـدهم شـبه رسـول اهللا 
 ،صىل اهللا عليه وسلم ما رأى ليلة املعراج من نبق سدرة املنتهى بقالل هجـر

 ." مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قالل هجر :فقال
                                                

   .١٣/٣١رشح النووي عىل مسلم ) ١(
   .١/٧٣عون املعبود ) ٢(



 

 
 

 : القصة بيان -١١
روى مـسلم يف كتـاب الفـضائل حيـث  :رضواخلـ مـويس قـصة سبب كبيان 
ْعن) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧( ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبـري ْ ْ َ َقـال ُ ُقلـت َ ْ ِالبـن ُ ْ ٍعبـاس ِ َّ َّإن َ ًنوفـا ِ ْ َ 

َّالبكايل ِ َ ِ ُيزعم ْ ُ ْ َّأن َ َموسى َ ِعليه ُ ْ َ َالسالم َ َصاحب َّ ِبني َِ َإرسائيل َ ِ َ ْ َليس ِ ْ َهـو َ َموسـى ُ ُ 
َصاحب ِاخلـرض َِ ِ َ ِعليـه ْ ْ َ َالـسالم َ َفقـال َّ َ َكـذب َ َ ُّعـدو َ ُ ُسـمعت اهللاَِّ َ ْ ِ َّأيب َ َ َبـن ُ ٍكعـب ْ ْ َ 

ُيقول ُ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقـول r اهللاَِّ َ ُ َقـام َ َموسـى َ ِعليـه ُ ْ َ َالـسالم َ ًخطيبـا َّ ِ ِبنـي ِيف َ َ 
َإرسائيل ِ َ ْ َفسئل ِ َِ ُّأي ُ اس َ ُأعلم ِالنَّ َ ْ َفقال َ َ َأنا َ ُأعلم َ َ ْ َقـال َ َفعتـب َ ََ ِعليـه اهللاَُّ َ ْ َ ْإذ َ ْمل ِ َّيـرد َ َُ 

َالعلم ْ ِإليه ِْ ْ َ َفأوحى ِ ْ َ ِإليه اهللاَُّ َ ْ َ َّأن ِ ًعبدا َ ْ ْمـن َ ِعبـادي ِ ِبمجمـع َِ َ َْ ِالبحـرين ِ ْ ْ ََ ُأعلـم َوهـ ْ َ ْ َ 
َمنْك َقال ِ َموسى َ ْأي ُ ِّرب َ ْكيَف َ   ."الخ  ....... ِبه ِيل َ

 كـام رسد قـصة ،باخلـرض مـويس لقـاء سـبب rويف هذا احلـديث بـني النبـي 
يح لـبعض أجـزاء القـصة  مـع البيـان والتعقيـب والتوضـ،ى مع اخلرضموس

َغـداءنا ِآتنَـا { ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل ،ملة يف القرآنالتي جاءت جم ََ َ 
ْلقد َ ا َ ِلقينَ ْمن َ َسفرنا ِ ِ َ َهذا َ ًنصبا َ َ َقال } َ ْومل َ َ ْينْصب َ َ َّحتى َ َجاوز َ َ َاملكان َ ِالذي ََْ َأمر َّ ِ ُ 
ِبه َقال " : عند قولهوكذا . " ِ ُله َ ُاخلرض َ ِ َ ْفإن { ْ ِاتبعتني َِ َ َّْ َفال َ ِتـسألني َ ْ َ ْ ْعـن َ ٍيشء َ ْ َ 

َّحتى َأحدث َ ِ ْ َلك ُ ُمنْه َ ًذكرا ِ ْ َقال } ِ ْنعم َ َ َفانطلَق َ َ ُاخلرض َْ ِ َ َوموسـى ْ ُ ِيمـشيان َ َِ َعـىل َْ َ 
ِســاحل ِ ِالبحــر َ ْ َ ْفمــرت ْ َّ َ َهبــام َ ِ ٌســفينَة ِ ِ ْفكلامهــم َ َُ َّ ْأن ََ َملومهــاَْحي َ ُ ُ ــوا ِ ُفعرف ََ َاخلــرض َ ِ َ ْ 

َفحملومها َُ ُ ِبغري ََ ْ َ ٍنول ِ ْ َفعمد َ َ َ ُاخلرض َ ِ َ َإىل ْ ٍلوح ِ ْ ْمن َ ِألواح ِ َ ْ ِالسفينَة َ ِ زعه َّ ُفنَ َ َ َفقـال َ َ ُلـه َ َ 
َموسى ٌقوم ُ ْ َمحلونا َ ُ َ ِبغري َ ْ َ ٍنول ِ ْ َعمدت َ ْ َ َإىل َ تهم ِ ْسفينَ َِ ِ َفخرقتها ِ َ ْ ََ َ ".  

ُيرحم ": ة فقال يف آخر القصrثم علق  َْ َموسـى اهللاَُّ َ ُلـوددت ُ ْ َِ ُأنـه َ َّ َكـان َ َصـرب َ َ َ 
َّحتى َّيقص َ ا َُ ْعلينَ َ ْمـن َ َأخبارمهـا ِ ِ ِ َ ْ َقـال َ َوقـال َ َ ُرسـول َ ُ ْكانـت r اهللاَِّ َ َ َاألوىل َ ُ ْمـن ْ ِ 



 

 
 

َموسى ًنسيانا ُ َ ْ َقال ِ َوجاء َ َ ٌعصفور َ ُ ْ َّحتى ُ َوقـع َ َعـىل ََ ِحـرف َ ْ ِالـسفينَة َ ِ َّثـم َّ َقـرَن ُ  ِيف َ
ِالبحر ْ َ َفقال ْ َ ُله َ ُاخلرض َ ِ َ َنقص َما ْ َ ِعلمي َ َوعلمك ِْ ُ ْ ِ ْمن َ ِعلم ِ ْ َّإال اهللاَِّ ِ َمثل ِ ْ َنقـص َما ِ َ َ 
َهذا ُالعصفور َ ُ ْْ ْمن ُ ِالبحر ِ ْ َ ْ ".  
 : االستدالل بتفسري الصحايب أو التابعي :ًثانيا

ة للصحابة رشف عظيم، ومنـزلة كبـرية يف اإلسـالم، وأقـواهلم حجـ
قـال شـيخ . يف الدين، ويعترب تفسريهم املصدر الثالث من مـصادر التفـسري 

ــة  ــن تيمي ــرآن وال يف " :– رمحــه اهللا –اإلســالم اب ــسري يف الق  إذا مل جتــد التف
 )١( "السنة، رجعت يف ذلك إىل أقوال الصحابة 

وعند النظر يف صحيح مسلم نجد استشهادات كثـرية بـأقوال الـصحابة 
ــ ــابعني يف بي ــاتوالت ــاين اآلي ــصحابة يف ،ان مع ــات ال ــد بلغــت رواي  وق

 :  ومن ذلك،ًرواية تقريبا ) ٤٠( التفسري يف اجلامع حوايل 
  : ربه يف الدنياrأقوال الصحابة يف رؤية النبي 

ُّالشيباينمن طريق ) ١٧٤ح ١/١٥٨( ما رواه مسلم يف كتاب اإليامن - ِ َ ْ َقال َّ َ 
ُسألت ْ َ َّزر َ َبن ِ ٍحبيش ْ ْ َ ْعن ُ ِولَق َ َّعز اهللاَِّ ْ َّوجل َ َ َفكان { َ َقاب ََ ِقوسني َ ْ َ ْ ْأو َ َأدنـى َ ْ َ { 

َقال ِأخربين َ َ َ ْ ُابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َّأن َ بي َ َّالنَّ ِ r َرأى َجربيل َ ِ ْ ُله ِ ُّست َ ِمائة ِ اح َِ ٍجنَ َ . 
ْعن و- ٍّزر َ ْعن ِ ِعبد َ ْ َقال اهللاَِّ َ َكـذب َمـا { َ َ ُالفـؤاد َ َ ُ َرأى َمـا ْ َقـال} َ َرأى َ َربيـلِج َ ِ ْ 

ِعليه ْ َ َالسالم َ ُله َّ ُّست َ ِمائة ِ اح َِ ٍجنَ َ.  
ْعـن) ١٧٥ح١/١٥٨(ً ورواه أيضا يف كتـاب اإليـامن - ِأيب َ َهريـرة َ َ َْ ْولقـد { ُ َ َ َ 

                                                
  . ٧٩مقدمة يف أصول التفسري ص) ١(



 

 
 

ُرآه ًنزلة َ َ ْ َأخرى َ ْ َقال   :} ُ َرأى َ َجربيل َ ِ ْ ْعنو  .ِ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ ُرآه َ ِبقلبه َ ِ ِْ َ .  
ْعن و- ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال) ١٧٦ح١/١٥٨ (َ َكـذب َمـا {: َ َ ُالفـؤاد َ َ ُ َرأى َمـا ْ َ{ 
ْولقد {)١١النجم ( َ َ ُرآه َ ًنزلة َ َ ْ َأخرى َ ْ َقال) ١٣النجم (} ُ ُرآه :َ ِبفؤاده َ ِ َ ُ ِمرتني ِ ْ َّ ََ.  

ْعن) ١٧٧ح١/١٥٩(ً وروى أيضا يف كتاب اإليامن - ٍمـرسوق َ ُ ْ َقـال َ ُكنْـت َ ُ 
ًمتكئا ِ َّ َعنْد ُ َعائشة ِ َ ِ ْفقالت َ َ َ َأبـا َيا َ َعائـشة َ َ ِ ٌثـالث َ َ ْمـن َ َتكلـم َ َّ َ ٍبواحـدة َ َِ َ هن ِ َّمـنْ ُ ْفقـد ِ َ َ 
َأعظم َ ْ َعىل َ َالفرية اهللاَِّ َ َْ ْ ُقلت ِ ْ َّهن َما ُ ْقالت ُ َ ْمن َ َزعم َ َ َّأن َ ًحممـدا َ َّ َ ُ r َرأى ُربـه َ َّ ْفقـد َ َ َ 
َأعظــم َ ْ َعــىل َ ــة اهللاَِّ َ َالفري َْ ْ َقــال ِ ــت َ ُوكنْ ُ ــا َ ًمتكئ ِ َّ ُفجلــست ُ ْ َ ُفق ََ ُلــتَ ــا ْ َّأم َي ــؤمنني ُ َامل ِْ ِ ُْ 

ِأنظرينــي ِِ ْ َوال َ ِتعجلينــي َ ِ َ ْ ْأمل َ َ َّعــز اهللاَُّ ْلَيقــ َ َّوجــل َ َ ْولقــد { َ َ َ ُرآه َ ِبــاألفق َ ُ ُ ِاملبــني ِْ ِ ُْ { 
ْولقد {)٢٣التكوير ( َ َ ُرآه َ ًنزلـة َ َ ْ َأخـرى َ ْ ْفقالـت) ١٣الـنجم (} ُ َ َ َأنـا َ ُأول َ َّ ِهـذه َ ِ َ 

ِاألمة َّ ُ َسأل ْ َ ْعن َ ِذل َ َرسول َكَ ُ َفقـال r اهللاَِّ َ َ َإنـام َ َّ َهـو ِ ُجربيـل ُ ِ ْ ْمل ِ ُأره َ َ َعـىل َ ِصـورته َ ِ َ ُ 
ِالتي ِخلَق َّ َعليها ُ ْ َ َغري َ ْ ِهاتني َ ْ َ ِاملرتني َ ْ ََّ ُرأيته َْ ُْ َ هبطا َ ًمنْ ِ َ ْمن ُ ِالسامء ِ َ ُعظـم َ سادا َّ َ ِخلقـه ِ ِ ْ َ 
ــا ــني َم َب ْ ــسامء َ ِال َ َإىل َّ ِاألرض ِ ْ َ ــت ْ ْفقال َ َ َأو َ ْمل َ ــسمع َ ْت َ ْ َّأن َ ــول اهللاََّ َ ُيق ُ ــه َال {: َ ُتدرك ُ ِ ْ ُ 

ُاألبــــصار َ ْ َ َوهــــو ْ ــــدرك َُ ُي ِ ْ ــــصار ُ َاألب َ ْ َ َوهــــو ْ ــــُف َُ ِاللطي ــــري َّ ُاخلب ِ َ األنعــــام (} ْ
  ."الخ)..١٠٣آية

ًمن خالل األحاديـث الـسابقة يتبـني لنـا أن مـسلام رمحـه اهللا اسـتدل بـأقوال 
 وقد اختلف السلف يف ، يف الدنيا ربه تعاىلrالصحابة يف مسألة رؤية النبي 

ًهذه املسألة اختالفا متباينا   )١(. فمنهم املثبت ومنهم املنكر ومنهم املتوقف ،ً
 وكأن اإلمام مسلم مع القول املنكر ويدل عىل ذلك أنه صـدر املـسألة بـرأي 

                                                
   .١٧٦ – ١٧٤عقيدة الطحاوية ص  رشح ال– ٧٣الرؤية للدارقطني ص:  انظر)١(



 

 
 

هذا الـذي قالـه  " : قال النووي،ابن مسعود بأنه رأى جربيل وتفسريه لآلية
 وذهــب اجلمهــور مــن ، هــو مذهبــه يف اآليــة-يض اهللا عنــه  ر-عبــد اهللا 

 ثم اختلف هؤالء فـذهب ،املفرسين إىل أن املراد أنه رأى ربه سبحانه وتعاىل
 وذهـب ، رأى ربـه بفـؤاده دون عينيـه- صىل اهللا عليه وسلم -مجاعة إىل أنه 

 .)١(" مجاعة إىل أنه رآه بعينيه
ؤية بخـالف ابـن مـسعود الـذي ثم ذكر تفسري ابن عباس وهو ممن أثبت الر

 ثم ختم املـسألة بروايـة عائـشة ، ولكنه يرى أن الرؤية بقلبه ال بعينه،أنكرها
َوعـىل " : قـال ابـن حجـر، ربـه يف الـدنياrوهي ممن أنكر رؤيـة النبـي  َ َهـذا َ َ 

ِفيمكن ْ ُ ْاجلمع َ َ ْبني ْ َإثبات َ ْ ِابن ِ ْ َّعباس ِ ْونفي َ َ َعائشة َ ِ ْبأن َ َ َحيمل ِ ْ َنفيهـا ُ ْ َعـىل َ َرؤيـة َ ْ ُ 
َالبرص َ َوإثباته ْ َْ َعىل ِ َرؤية َ ْ ْالقلب ُ َ َّثم . ْ َاملراد ُ ِبرؤية ُْ َ ْ ُ َالفؤاد ِ ُ َرؤيـة ْ ْ ْالقلـب ُ َ َّجمـرد َال ْ َ ُ 

ُحصول ْالعلم ُ ُألنه ،ِْ َّ َ ِ r َكان ًِعاملا َ َباهللاَِّ َ َعىل ِ َالدوام َ َّ")٢(. 
َقال tثم أورد مسلم رواية أيب ذر    ُسألت َ ْ َ َرسـول َ ُ ْهـل r اهللاَِّ َ َرأيـت َ ْ َ َربـك َ َّ َ 

َقال ٌنور َ َّأنى ُ ُأراه َ َ َ.  
  : مسألة الورود عىل جهنم

ُابنمن طريق ) ١٩١ح ١/١٧٧( روى اإلمام مسلم يف كتاب اإليامن - ْ 
ٍجريج ْ َقال َُ ِأخربين َ َ َ ْ ُأبو َ ِالزبري َ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسمع َ ِ َجـابر َ ِ َبـن َ ِعبـد ْ ْ ُسأليـ اهللاَِّ َ َ ْعـن ْ ُالـور َ ُ  ِودْ
َفقال َ ُنجيء َ ِ ُنحن َ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْعن ْ َكذا َ َوكذا َ َ ْانظر َ ُ ْأي ْ َذلـك َ ِ َفـوق َ اس َْ َقـال ِالنـَّ َ 

                                                
 .٣/٧رشح النووي مسلم )  ١(
 .٨/٦٠٨فتح الباري )  ٢(



 

 
 

َفتدعى ْ ُ ُاألمم َ َ ُ َبأوثاهنا ْ ِ َ ْ َ   ."احلديث  ...ِ
هكـذا وقـع هـذا اللفـظ يف مجيـع األصـول مـن صـحيح  ": قال النـووي

حيف وتغيـري واخـتالط يف  واتفق املتقدمون واملتأخرون عىل أنـه تـص،مسلم
هذا الذي  :)اجلمع بني الصحيحني ( قال احلافظ عبد احلق يف كتابه . اللفظ 

وقع يف كتاب مسلم ختليط من أحد الناسـخني أو كيـف كـان وقـال القـايض 
 وفيـه تغيـري كثـري وتـصحيف ،هذه صورة احلـديث يف مجيـع النـسخ :عياض

هكــذا رواه بعــض أهــل ) نجــيء يــوم القيامــة عــىل كــوم (  :وصــوابه :قــال
َقال " ثم قال " احلديث ِالقايض َ َ ثم إن هذا احلديث جاء كله من كالم جابر  :ْ

 صـىل اهللا -موقوفا عليه وليس هذا من رشط مسلم إذ لـيس فيـه ذكـر النبـي 
 ألنـه روي مـسندا مـن ؛ وإنام ذكره مـسلم وأدخلـه يف املـسند ،-عليه وسلم 

 :يرفعـه بعـد قولـهابـن جـريح عـن ابـن أيب خيثمـة  فـذكر ،غري هـذا الطريـق
 وقد نبـه عـىل ،فينطلق هبم : يقول-r -سمعت رسول اهللا  : قال"يضحك 

ا يف حديث ابن أيب شيبة وغـريه يف الـشفاعة وإخـراج مـن هذا مسلم بعد هذ
 بمعنـى بعـض مـا يف -r - وذكر إسناده وسامعه مـن النبـي ،خيرج من النار

 .)١(واهللا أعلم. هذا احلديث 
 : االستدالل بتفسري التابعي

 مــن طريــق) ١٦٥ح ١٥٢-١/١٥١(روى مــسلم يف كتــاب اإليــامن 
َقتادة ََ ْعن َ ِأيب َ ِالعالية َ َِ َ َّحد ْ اَ ُابن َثنَ ِّعم ْ ْنبيكم َ ُ ِّ ِ َ r ُابن ٍعباس ْ َّ َقال َ َقـال َ ُرسـول َ ُ  اهللاَِّ َ

                                                
 .٤٨ – ٣/٤٧رشح النووي عىل مسلم )  ١(



 

 
 

r ُمررت ْ َ َليلة َ َ َأرسي َْ ِ ْ َعىل ِيب ُ َموسى َ ِبن ُ َعمران ْ َ ْ ِعليه ِ ْ َ َالسالم َ ٌرجل َّ ُ ُآدم َ ٌطوال َ َُ 
ٌجعد ْ ُكأنه َ َّ َ ْمن َ ِرجال ِ َ وءة ِ َشنُ َ ُورأيت َ ْ ََ َعيسى َ َابن ِ َمريم ْ ْ ُمرب ََ ْ ِاخللق َوعَ ْ َإىل َْ ِاحلمرة ِ َ ْ ُ ْ 

ِوالبياض َ َ َسبط َْ ِ ِالرأس َ ْ َوأري َّ َِ ًمالكا ُ ِ َخازن َ ِ ار َ َوالدجال ِالنَّ َّ ٍآيات ِيف ََّ َّأراهن َ ُ َ  اهللاَُّ َ
ُإياه َّ َفال { ِ ْتكن َ ُ ٍمرية ِيف َ َِ ْمن ْ ِلقائه ِ ِ َقالو } َِ َكان :َ ُقتـادة َ ََ َيفـرسها َ ُ ِّ َ َّأن ُ َّنبـي َ ِ  r اهللاَِّ َ
ْقد َلقي َ ِ َموسى َ ِعليه ُ ْ َ َالسالم َ َّ.  

هـو مـن فـال تكـن يف مريـة هذا االستشهاد بقوله تعاىل  ": قال النووي
وأما تفسري قتادة فقد وافقه عليه مجاعة منهم جماهـد . استدالل بعض الرواة 

 معنــاه فــال تكــن يف شــك مــن لقائــك ، وعــىل مــذهبهموالــسدي والكلبــي 
وذهب كثـريون مـن املحققـني مـن املفـرسين وأصـحاب املعـاين إىل . موسى

تكن يف شك من لقاء موسى الكتـاب وهـذا مـذهب ابـن عبـاس معناها فال 
  .)١( " واهللا تعاىل أعلم. ومقاتل والزجاج وغريهم 

ْعـن) ١٤٢٨ح ٢/١٠٤٨( وروى مسلم يف كتاب النكـاح - ٍأنـس َ َقـال ََ  ََّملـا َ
َتزوج َّ َ بي َ ُّالنَّ ِ r َزينَب ْ ْأهدت َ َ ْ ُله َ ُّأم َ ٍسليم ُ َْ ًحيسا ُ ْ ٍتور ِيف َ ْ ْمن َ َحجار ِ َ َفقال ٍةِ َ ٌأنس َ َ َ 
َفقال َ ُرسول َ ُ ْاذهبr اهللاَِّ َ َ ُفادع ْ ْ ْمـن ِيل َ َلقيـت َ ِ ْمـن َ َاملـسلمني ِ ِ ِ ْ ُفـدعوت ُْ َْ َ ُلـه َ ْمـن َ َ 
ُلقيت ِ ُفجعلوا َ ََ َيدخلون َ ُ ُ ْ َفأنزل " :إىل قوله...  َ ََ ْ َّعز اهللاَُّ َ َّوجل َ َ َأهيـا َيا { :َ ُّ َالـذين َ ِ َّ 
وا ُتدخلوا َال َآمنُ ُ ْ َبيوت َ ُ بيا ُ ِّلنَّ َّإال ِ ْأن ِ َيؤذن َ َ ْ ْلكم ُ ُ َإىل َ ٍطعام ِ َ َغري َ ْ َناظرين َ ِ ِ ُإناه َ َ ِ { :  
َقال ُقتادة َ ََ َغري :َ ْ َمتحينني َ ِ ِّ َ َ ًطعاما ُ َ َ.  

ْعن) ١٤٧٥ح٢/١١١٣( وروى يف كتاب الطالق - َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ َمـىض ََّملا َ َ 

                                                
  . ٢/٢٢٨ املرجع السابق )١(



 

 
 

ٌتسع ْ َوعرشون ِ ُ ْ ِ ًليلة َ َ َدخل َْ َ َّعيل َ َ ُرسول َ ُ َبدأ r اهللاَِّ َ َ ُفقلت ِيب َ ْ ُ َرسـول َيا َ ُ َإنـك اهللاَِّ َ َّ ِ 
َأقسمت ْ َ ْ ْأن َ َتدخل َال َ ُ ْ ا َ ْعلينَ َ ًشهرا َ ْ َوإنك َ َّ ِ َدخلت َ ْ َ ْمـن َ ٍتـسع ِ ْ َوعـرشين ِ َِ ْ َّدهنَأعـ ِ ُ ُّ 

َفقال َ َّإن َ َالشهر ِ ْ ٌتسع َّ ْ َوعرشون ِ ُ ْ ِ َّثم َ َقال ُ ُعائشة َيا َ َ ِ ِّإين َ ٌذاكر ِ ِ ِلك َ ًأمرا َ ْ َفال َ ِعليـك َ ْ َ َ 
ْأن ِتعجيل َال َ َ ْ ِفيه َ َّحتى ِ ِتستأمري َ ِ ْ َ ِأبويك َْ ْ َ َ َّثم َ َقرأ ُ َ َّعيل َ َ َاآلية َ َ َأهيـا َيـا { ْ ُّ بـي َ ُّالنَّ ْقـل ِ ُ 

َألزواجك ِ َ ْ َ َّحتى ِ َبلغ َ َ ًأجرا َ ْ ًعظيام َ ِ ْقالـت } َ َ ُعائـشة َ َ ِ ْقـد :َ َعلـم َ ِ َّأن َواهللاَِّ َ َّأبـوي َ َ َ ْمل َ َ 
َيكونا ُ َلي َ ِأمراينِ َ ُ ِبفراقه ْ ِ َِ ْقالـت ِ َ ُفقلـت َ ْ ُ َأو :َ َهـذا ِيف َ ُأسـتأمر َ ِْ ْ َ َّأبـوي َ َ َ ِّفـإين َ ِ ُأريـد َ ِ  اهللاََّ ُ

ُورسوله ََ ُ َوالدار َ َّ َاآلخرة َ َ ِ ْ.  
َقال ٌمعمر َ َ ِفأخربين َْ َ َ ْ َ ُأيوب َ ُّ َّأن َ َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ ْخترب َال :َ ِ ْ َنساءك ُ َ َ ِّأين ِ َاخَرتتـك َ ُ ْ ْ 

َفقــال َ َهلــ َ بــي اَ ُّالنَّ ِ r: َّإن ِأرســلني اهللاََّ ِ َ َ ْ ًمبلغــا َ ِّ َ ْومل ُ َ ِيرســلني َ ِْ ْ تــا ُ ًمتعنِّ ََ َقــال.  ُ ُقتــادة َ ََ َ :
ْصغت{ َ َقلوبكام َ ُ ُ ُ ْ مالت} ُ َ َقلوبكام َ ُ ُ ُ ُ.  

 :  ومن ذلك،االهتامم بعلوم القرآن :ًثالثا
  : احلديث عن الوحي-١
ْعن) ٣٠١٦ح٤/٢٣١٢( روى مسلم يف كتاب التفسري : كيفية نزول الوحي- َ 

ِابن ٍشهاب ْ َ َقال ِ ِأخربين َ َ َ ْ ُأنس َ َ ُبن َ َّمالك أن ْ َ ٍ ِ َّعز اهللاََّ َ َّوجل َ َ َتابع َ َ َالوحي َ ْ َ َعىل ْ ِرسـول َ ُ َ 
َقبل r ِ اهللاَّ ِوفاته َْ ِ َ َّحتى َ َتويف َ ِّ ُ ُوأكثر ُ َ ْ َ َكان َما َ ُالوحي َ ْ َ َيوم ْ ْ َتويف َ ِّ ُ ُرسول ُ ُ   ). rاهللا  َ

 إن اهللا تـابع عـىل رسـوله الـوحي "ويف روايـة أيب ذر  " :قال ابن حجر
 والرس يف ذلك أن الوفود بعد - r ِ - أي أكثر إنزاله قرب وفاته "قبل وفاته 

 ." فتح مكة كثروا وكثر سؤاهلم عن األحكام فكثر النزول بسبب ذلك
ْعن) ٢٣٣٣ح٤/١٨١٦(وروى يف كتاب الفضائل  : صفة الوحي- َعائشة َ َ ِ َ 
َّأن َاحل َ َارثْ َبن ِ ٍهشام ْ َ َسأل ِ َ بي َ َّالنَّ ِ r ْكيَف َيأتيك َ ِ ْ ُالوحي َ ْ َ َفقـال ْ َ ًأحيانـا َ َ ْ ِيـأتيني َ ِ ْ َ 



 

 
 

ِمثل ِيف ْ ِصلصلة ِ َ َْ ِاجلرس َ َ َ َوهو ْ ُأشده َُ ُّ َ َّعيل َ َ َّثم َ ُيفصم ُ ِ ْ ي َ ْوقـد َعنـِّ َ ُوعيتـه َ ْ َُ ًوأحيانـا َ َ ْ ََ 
ٌملك َ ِمثل ِيف َ ْ ِصورة ِ َ ِالرجل ُ ُ ِفأعي َّ َ ُقولَي َما َ ُ.  

ْعن َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َقال َّ َكان َ ُّنبي َ ِ َإذا r اهللاَِّ َ َأنزل ِ ِ ْ ِعليه ُ ْ َ ُالوحي َ ْ َ َكرب ْ ِ ُ 
َلذلك ِ َوتربد َِ ََّ ُوجهه ََ ُ ْ َ.  

 :  وقوع الوحي بطريق آخر غري املشهور-
ْعن) ٤٠٠ح١/٣٠٠(روى مسلم يف كتاب الصالة  ٍأنـس َ َقـال ََ ْبينَـا َ  ُولَرسـ َ

َذات r اهللاَِّ ٍيوم َ ْ َبني َ ْ َأظهرنا َ ِ ُ ْ ْإذ َ َأغفى ِ ْ ًإغفـاءة َ َ َ ْ َّثـم ِ َرفـع ُ َ ُرأسـه َ َ ًمتبـسام َْ ِّ َُ ْفقلنَـا َ ُ  َمـا َ
َأضحكك َ َ ْ َرسـول َيا َ ُ َقـال اهللاَِّ َ ْأنزلـت َ َْ ِ َّعـيل ُ َ ًآنفـا َ ٌسـورة ِ َ َفقـرأ ُ َ َ ِبـسم َ ْ ِالـرمحن اهللاَِّ ِ َ ْ َّ 

ِالرحيم ِ َّإنا{َّ اك ِ َأعطينَ ْ َ ْ َالكوث َ ْْ ِّفصل َرَ َلربك ََ ِّ َ ْوانحر ِ َ َّإن َْ َشانئك ِ َ ِ َهـو َ ُاألبـَرت ُ ْ َ َّثـم }ْ ُ 
َقال َأتدرون َ ُ ْ َ ُالكوثر َما َ َ ْْ ا َ ْفقلنَ ُ ُورسوله اهللاَُّ َ َُ ُ ُأعلم َ َ ْ َقال َ ُفإنه َ َّ ِ ٌهنـر َ ِوعدنيـه َْ ِ َ َ ِّريب َ َّعـز َ َ 

َّوجل َ ِعليه َ ْ َ ٌخري َ ْ ٌكثري َ ِ َهو َ ٌحوض ُ ْ ُترد َ ِ ِعليه َ ْ َ َّأم َ َيوم ِتيُ ْ ِالقيامة َ َِ َ ُآنيته ْ َُ ُعدد ِ َ جوم َ ِالنُّ ُ 
ُفيختلج َُ ََ ُالعبد ْ ْ َ هم ْ ْمنْ ُ ُفأقول ِ ُ ِّرب ََ ُإنـه َ َّ ْمـن ِ ِأمتـي ِ َّ ُفيقـول ُ ُ ِتـدري َمـا ََ ْ ْأحـدثت َمـا َ ََ ْ َ 
َبعدك َ ْ َ.  

 : وهنا يستفاد عدة فوائد
َ أغفى" rأن الصحايب أشار إىل أن النبي  -١ ْ ًإغفاءة َ َ َ ْ ر هلم ما أوحي  ثم ذك" ِ

 ونـزول امللـك ، غـري صلـصلة اجلـرس، وهذا نوع من أنواع الوحي،إليه
 )١(. أو يكون يف املنام ،هبيئته امللكية أو هيئته البرشية

يف هذا احلديث فوائد منهـا  " :قال النووي،عد البسملة من أوائل السور -٢

                                                
   .٦٧ -٦٦مساعد الطيار ص. د/ املحرر يف علوم القرآن : انظر) ١(



 

 
 

 وهـو مقـصود مـسلم بإدخـال ،أن البسملة يف أوائـل الـسور مـن القـرآن
  .)١(" ديث هنااحل

هنـا هنـر يف ) الكـوثر ( و  ":  قـال النـووي، ملعنى الكـوثرrتفسري النبي  -٣
 وهــو يف موضــع آخــر عبــارة عــن اخلــري ،-r -اجلنــة كــام فــرسه النبــي 

  .)٢("الكثري
 
 :  االعتناء بمعرفة أسباب نزول القرآن-٢

ات  وأغلب روايـ،ً كثريا بأسباب النزول- رمحه اهللا – وقد اهتم مسلم   
 حيـث بلغـت روايـات أسـباب ،كتاب التفسري عنده يف أسـباب النـزول

ــه حــوايل  ــزول في ــات مــن أصــل ) ١٠(الن ــة) ١٩(رواي  وبلغــت ،رواي
 .ًرواية تقريبا) ٨٤(روايات أسباب النزول يف صحيح مسلم 

وقد اهتم العلامء كثريا بأسباب النزول وعدوا معرفته من رشوط املفرس 
  :كومن ذل،ومن أدوات التفسري

 قصتها عىل الوقوف دون اآلية تفسري معرفة يمكن ال " :قول الواحدي
 يف قـوي طريـق النـزول سـبب بيـان :العيد دقيق ابن وقال. نزوهلا وبيان
 فهـم عـىل يعني النزول سبب معرفة :تيمية ابن وقال. القرآن معاين فهم

  .)٣(" باملسبب العلم يورث بالسبب العلم فإن اآلية،
                                                

   .٤/١١٣رشح النووي عىل مسلم ) ١(
  .املرجع السابق ) ٢(
  ١/٩٣اإلتقان يف علوم القرآن : انظر) ٣(



 

 
 

ّوقد عد قول    قال،الصحايب الرصيح يف أسباب النزول يف حكم املرفوعُ
ــوم يف احلــاكم ــرب إذا ": )١(احلــديث عل ــصحايب أخ ــذي ال ــوحي شــهد ال  ال
 عىل ومشى مسند، حديث فإنه كذا يف نزلت أهنا القرآن من آية عن ليوالتنز
 كانـت :قـال جـابر عـن مـسلم أخرجـه بـام ومثلـوه وغريه، الصالح ابن هذا

: اهللا فـأنزل أحول، الولد جاء قبلها يف دبرها من امرأة أتى من :تقول اليهود
 فمنهم من ، وقد خيتلف املفرسون يف أسباب النزول ).لكم حرث نساؤكم(

ًيذكر سببا رصحيا  والثاين إنـام ، فاألول هم املعتمد، ومنهم من يريد التفسري،ً
  : ويف ذلك يقول السيوطي،هو استنباط

 خالفـه سـبب بذكر اآلخر ورصح كذا يف نزلت بقوله واحد عرب وإن " 
 :قـال عمـر ابـن عن البخاري أخرجه ما :مثاله. استنباط وذاك املعتمد، فهو

 جـابر عن وتقدم أدبارهن، يف النساء إتيان يف ) لكم حرث نساؤكم ( أنزلت
 ابـن وقـول نقـل، ألنـه جـابر حـديث فاملعتمد خالفه، سبب بذكر الترصيح

 كـام ر،بجـا حـديث مثـل وذكـر عبـاس ابـن فيه ومهه وقد منه، استنباط عمر
 .)٢(" واحلاكم داود أبو أخرجه

 أحـدهم أن والتـابعني الصحابة عادة من عرف وقد ") ٣(وقال الزركيش
 هـذا تتـضمن اآليـة هـذه أن بـذلك يريـد فإنه كذا يف اآلية هذه نزلت قال إذا

                                                
 .٢٠معرفة علوم احلديث للحاكم ص )  ١(
 .١/١٠١اإلتقان )  ٢(
 .١/٣٢الربهان يف علوم القرآن )  ٣(



 

 
 

 هـذا ونجيعلـ املحـدثني من ومجاعة ،نزوهلا يف السبب كان هذا أن ال ،احلكم
 وأمـا ، )لكـم حـرث(  تعـاىل قولـه يف عمر ابن قول يف كام املسند املرفوع من

 يقال مما هذا وجعلوا وغريه مسلم وكذلك املسند يف يدخله فلم أمحد اإلمام
 مـن ال باآليـة احلكـم عـىل االسـتدالل جنس من فهو وبالتأويل باالستدالل

  ." وقع ملا النقل جنس
 : صيغ أسباب النزول

 ومن الـصيغ املبـارشة ،ب النزول صيغ مبارشة وصيغ غري مبارشةألسبا
 نزلـت " ومن الصيغ غري املبـارشة عبـارة ،" فنزلت " و " فأنزل اهللا "عبارة 
ــذا ــذا ،يف ك ــارا . " وأنزلــت يف ك ــر يف العب  ، األخــرية إرادة التفــسريتويكث

 يف وقد وقـع اخلـالف بـني أهـل العلـم. وقليل منها يأيت لبيان سبب النزول 
 هل تعد من أسباب النزول ؟ أو مـن قبيـل ،ورود هذه العبارة من الصحايب

   .)١ (التفسري ؟
 سـبب تـارة بـه يـراد كـذا يف اآليـة هـذه نزلـت قـوهلم ": تيميـة ابن وقال
 تقـول كـام السبب، يكن مل وإن اآلية يف داخل ذلك أن تارة به ويراد النزول،
 يف اآليـة هـذه نزلت الصحايب قول يف العلامء تنازع وقد كذا، اآلية هبذا عني
 جيري أو ألجله، أنزلت الذي السبب ذكر لو كام املسند جمرى جيري هل كذا

 ال وغريه املسند، يف يدخله فالبخاري بمسند؟ ليس الذي منه التفسري جمرى
 بخالف وغريه، أمحد كمسند االصطالح هذا عىل املسانيد وأكثر فيه، يدخله

                                                
 .١٣٠املحرر يف علوم القرآن ص : انظر)  ١(



 

 
 

 .)١(" املسند يف هذا مثل يدخلون كلهم فإهنم عقبه تنزل ًسببا ذكر إذا ما
 وغالب الروايـات يف ،واإلمام مسلم أورد مجيع هذه الصيغ يف صحيحه

 وقليل منها صـيغ غـري مبـارشة ،أسباب النزول عنده جاءت صيغها رصحية
 .ويراد هبا التفسري 

 ،وقدم اإلمام مسلم الصيغ الرصحية املبـارشة عـىل الـصيغ غـري املبـارشة
 .عندما يورد مجيع طرق القصة التي رويت يف سبب نزول اآلية 

  :أمثلة الصيغ الرصحية املبارشة لسبب النزول
من طريق ) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠( ما رواه اإلمام مسلم يف كتاب التفسري -١
ِأيب َسفيان َ َْ ْعن ُ ٍجابر َ ِ َقال َ َكان: َ ُعبد َ ْ ُبـن اهللاَِّ َ ٍّأيب ْ َ ُابـن ُ َسـلول ْ ُ ُيقـول َ ُ َجل َ ٍاريـةِ َ ُلـه ِ َ: 

ِاذهبي َ ا ْ ِفابغينَ ْ ًشيئا َ ْ َفأنزل َ ََ ْ َّعز اهللاَُّ َ َّوجل َ َ َوال {  :َ ُتكرهوا َ ِ ْ ْفتيـاتكم ُ ُ ِ َ َ َعـىل َ ِالبغـاء َ َ ِ ْ 
ْإن َأردن ِ ْ َ ُّحتصنًا َ َ ُلتبتغوا َ َ َْ َعرض ِ ِاحلياة ََ َ َ َالدنيا ْ ْ ْومـن ُّ َّيكـرههن ََ ُ ُْ ِ َّفـإن ْ ْمـن اهللاََّ َِ ِبعـد ِ ْ َ 

َّإكراههن ِ ِ َ ْ َّ هلن} ِ ُ ٌغفور {َ ُ ٌرحيم َ َِ {.  
من طريق ) ٣٠٢٧ح٤/٢٣١٩( ما رواه اإلمام مسلم يف كتاب التفسري -٢
ِأيب َإسحَق َ ْ َقال ِ ُسمعت َ ْ ِ َالـرباء َ َ َ َيقـول ْ ُ ْكانـت: َ َ ُاألنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ُّحجـوا ِ ُفرجعـوا َ َ َ ْمل َ َ 

ُيدخلوا ُ ْ َالبيوت َ ُ ُ َّإال ْ ْمن ِ َظهورها ِ ِ ُ َقال ،ُ َفجاء َ َ ٌرجـل َ ُ ْمـن َ ِاألنـصار ِ َ ْ َ َفـدخل ْ ََ ْمـن َ ِ 
ِبابه ِ َفقيل َ ُله َِ َذلك ِيف َ ِ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َاآليـة َ َ َولـيس {ْ ْ ُّالـرب ََ ِ ْبـأن ْ َ ُتـأتوا ِ َالبيـوت َْ ُ ُ ْمـن ْ ِ 

َظهورها ِ ُ ُ {.  
من طريق ) ٣٠٢٥ح٤/٢٣١٩( ما رواه اإلمام مسلم يف كتاب التفسري -٣

                                                
 .١٣/٣٤٠جمموع الفتاوى )  ١(



 

 
 

ٍعطاء َ ْعن َ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َل لقيَقا َ ِ َ ٌناس َ ْمـن َ َاملـسلمني ِ ِ ِ ْ ًرجـال ُْ ُ يمـة ِيف َ ٍغنَ َ ْ ُلـه ُ َفقـال َ َ َ 
ُالسالم ْعليكم ََّ ُ ْ َ ُفأخذوه َ ُ ََ ُفقتلوه َ ُ َ ُوأخذوا ََ َ َ يمـة َ َتلـك الغنَ ْ َْ ْ ُ َ زلـت ِ ْفنَ َ َوال { ََ ُتقولـ َ  واَ

ْملن َألقى َِ ْ ْإليكم َ ُ ْ َ َالسلم ِ َلست ََّ ْ ِمؤمنًا َ ْ َ وقرأها} ُ َ َ َ ُابن َ َّعب ْ َالسالم {ٍاسَ ََّ {.  
ًأما الصيغ غري املبارشة لبيان سبب النزول فهي قليلة جدا عنـد مـسلم وهـي 

 : َكما يراد هبا التفسري ومن أمثلة ذل
ح ٤/٢١٩٩( ما رواه اإلمام مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها -١

ْعن) ٢٨٧١ ِالرباء َ َ َ ِبن ْ ْعـازب عـن ْ َ ٍَ بـي ِ ّالنَّ ِ ِ r َقـال َيث {: َ ُبـتُ َالـذين اهللاَُّ ِّ ِ  َآمنُـوا َّ
ِبالقول ْ َ ْ ِالثابت ِ ِ َ قال} َّ ْنزلت :َ ََ ِعذاب ِيف َ َ ِالقرب َ ْ َ ُفيقال ْ َ ُلـه َُ ْمـن َ َربـك َ ُّ ُفيقـول َ ُ َريب ََ ِّ َ 

ِّونبيي اهللاَُّ َِ ٌحممد َ َّ َ ُ r َفـذلك ِ َ ُقولـه َ ُْ َّعـز َ َ َّجـل وَ ُيثبـت {َ ِّ َالـذين اهللاَُّ َُ ِ ِبـالقول َآمنُـوا َّ ْ َ ْ ِ 
ِابتَّالث ِاحلياة ِيف ِ َ َ َالدنيا ْ ْ ِويف ُّ ِاآلخرة َ َِ ْ {. 
ْعن) ٣٠٢١ح٤/٢٢١٦( وما رواه يف كتاب التفسري -٢ ِعائشة يف َ َ َ ِ ِقوله َ ِ ْ َّعز َ َ 

َّوجل َ ْوإن {: َ ِ ٌامرأة َ َ َ ْخافت ْ َ ْمن َ َبعلهـا ِ ْ ًنـشوزا َِ ُ ْأو ُ ًإعراضـا َ َْ ْالـتقَ } ِ ْنزلـت َ ََ  ِيف َ
ِاملرأة َ ْ ُتكون َْ ُ َعنْد َ ِالرجل ِ ُ ُفلعله َّ ََّ َ ْأن َ َيـستكثر َال َ ِْ ْ َ هـا َ َمنْ ُوتكـون ِ ُ َ َهلـا َ ٌصـحبة َ َ ْ ٌوولـد ُ َ َ َ 

ْفتكره أن ََ ُ َ ْ َيفارقها َ َُ ُفتقول َِ ُ ُله ََ َأنت َ ْ ٍّحل ِيف َ ْمن ِ ِشأين ِ ْ َ".  
ْعن) ٣٠٣٣ح٤/٢٣٢٣(ً وما رواه يف التفسري أيضا -٣ ِقيس َ ْ ِبن َ ٍعباد ْ َ َقـال  ُ َ

ُســمعت ْ ِ َأبــا َ ٍّذر َ ُيقــسم َ ِ ْ ًقــسام ُ َ َّإن َ ِهــذان { ِ َ ِخــصامن َ َ ْ ُاختــصموا َ َ َ ْرهبــم ِيف ْ ِّ َِ { 
َإهنــا ،)١٩احلــج( َّ ْنزلــت ِ ََ َالــذين ِيف َ ِ ُبــرزوا َّ َ َيــوم َ ْ ٍبــدر َ ْ ُمحــزة َ َ ْ ٌّوعــيل َ ِ َ ُوعبيــدة َ َ ْ َ ُبــن َُ ْ 

ِاحلارث ِ َ ُوعتبة ْ َ َْ ُوشيبة ُ َ ْ ا ََ َربيعة ْابنَ َ ِ ُوالوليد َ ِ َ ُبن َْ َعتبة ْ َ ْ ُ.  
ْعـن) ٤٤٧ح١/٣٢٩( وما رواه يف كتـاب الـصالة -٤ ِعائـشة يف َ َ َ ِ ِقولـه َ ِ ْ َّعـز َ َ 

َّوجل َ َوال {: َ ْجتهر َ َ ْ َبصالتك َ ِ َ َ َوال ِ ْختافت َ ِ َ ْقالـت، )١١٠اإلرساء (} َِهبا ُ َ َأنـزل َ ِ ْ ُ 



 

 
 

َهذا ِالدعاء ِيف َ َ ُّ.  
 أو نزلـت ،ويدخل يف أسباب النزول ما يُنص الراوي عىل مكان نزوله

 : أو أين نزلت ؟ ومن أمثلة ذلك ما ييليف من ؟ 
ْعـن )٣٠١٧ح٤/٢٣١٢( ما رواه اإلمام مسلم يف التفـسري -١ ِطـارق َ ِ ِبـن َ ْ 

َّشهاب أن َ ٍ َ َاليهود ِ ُ َ ُقالوا ْ َلعمر َ َ ُ ْإنكم ِ ُ َّ َتقرءون ِ ُْ َ ًآية َ ْلـو َ ْأنزلـت َ َْ ِ َالختـذنا ِفينَـا ُ ْ َ َّ َذلـك َ ِ َ 
َاليوم ْ َ ًعيدا ْ َفقال ِ َ ُعمر َ َ ِّإين  ُ ُألعلمِ َ ْ َ ُحيث َ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َّوأي ُ ٍيوم ََ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َوأيـن ُ ْ ُرسـول ََ ُ َ 
ُحيث r اهللاَِّ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َأنزلت بعرفة، ُ َ ََ َ ِ ْ ِْ ُورسول ُ ُ َ ِواقٌف r اهللاَِّ َ َبعرفة َ َ َ َ َقال . ِ ُسفيان َ َْ ُ 

ُّأشك ُ َكان َ َيوم َ ْ ٍمجعة َ َ ُ ْأم ُ ِيعني َال َ ْ َاليوم{ َ ْ َ ُأكملت ْ ْ َ ْ ْلكم َ ُ ْدينَكم َ ُ ُوأمتمـت ِ ْ َ ْ َ ْعلـيكم َ ُ ْ َ َ 
ِنعمتي َِ ْ {. 

ْعـن) ٣٠٣٢ح٤/٢٣٢٢( وما رواه يف التفـسري -٢ ِابـن َ َعمـر ْ َ َقـال خطـب ُ َ َ ََ 
ُعمر َ َعىل ُ ِمنْرب َ َ ِرسول ِ ُ َفحمد r اهللاَِّ َ ِ َ ْوأثنَى اهللاََّ َ َ ِعليـه َ ْ َ َّثـم َ َقـال ُ َّأمـا َ َبعـد أال َ َ ُ ْ َّوإن َ ِ َ 

َاخلمر ْ َ َنـزل ْ َ ُحتريم َ ِ ْ َيـوم َهـاَ ْ َنـزل َ َ َوهـي َ ِ ْمـن َ ِمخـسة ِ َ ْ َأشـياء َ َ ْ ْمـن َ ِاحلنْطـة ِ َِ ِوالـشعري ْ ِ َّ َ 
ِوالتمر والزبيب ِ َّ َ َِ ْ ِوالعسل َّ َ َ ُواخلمر َْ ْ َ َخـامر َما َْ َ َالعقـل َ ْ ُوثالثـة َْ َ َ َ َأشـياء َ َ ْ ُوددت َ ْ َأهيـا َِ ُّ َ 

ــاس َّأن ُالنَّ َرســول َ ُ َكــان r اهللاَِّ َ َعهــد َ ِ ــا َ ْإلينَ َ َفيهــا ِ َاجلــ ِ ُوالكاللــة ُّدْ َ َ َْ ٌوأبــواب َ َ ْ ْمــن ََ ِ 
ِأبواب َ ْ َالربا َ ِّ  

هذا احلديث أورده أصـحاب املـسانيد واألبـواب يف  ": قال ابن حجر
األحاديـث املرفوعـة ألن لـه عنــدهم حكـم الرفـع ألنــه خـرب صـحايب شــهد 

 وقد خطب به عمر عـىل املنـرب بحـرضة كبـار ،التنزيل أخرب عن سبب نزوهلا
 وأراد عمر بنزول حتـريم ،م فلم ينقل عن أحد منهم إنكارهالصحابة وغريه

أهيـا الـذين  يـا األرشبـة وهـي آيـة املائـدة اخلمر اآلية املذكورة يف أول كتـاب



 

 
 

فأراد عمر التنبيه عىل أن املراد باخلمر يف . آخرها إىل مر وامليرس آمنوا إنام اخل
  .)١(" هذه اآلية ليس خاصا باملتخذ من العنب بل يتناول املتخذ من غريها

ْعن) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧(ً وما رواه يف التفسري أيضا -٣ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبري ْ ْ َ َقال ُ َ 
ِأمرين َ َ ُعبد َ ْ ِالرمحن َ َ ْ ُبن َّ َأبزى ْ ْ َأسأل ْنَأ َ َ ْ َابن َ ٍعبـاس ْ َّ ْعـن َ ِهـاتني َ ْ َ ِاآليتـني َ ْ َ َ ْومـن { ْ ََ 
ْيقتل ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َفيها َ ُفسألته } ِ ُ ْ ََ َفقال َ َ ْمل َ سخها َ َينْ َْ ٌيشء َ ْ َ 
ْوعن ِهذه ََ ِ ِاآلية َ َ َوالذين { ْ َِ َيدعون َال َّ ُ ْ َمع َ ًإهلا اهللاَِّ َ َ َوال َرَآخ ِ َيقتلون َ ُ ُْ َالنَّفس َ ِالتي ْ َّ 
َحرم َّ َّإال اهللاَُّ َ َباحلقِّ ِ ْ َقال ،)٦٨الفرقان (} ِ ْنزلت :َ ََ ِأهل ِيف َ ْ ِالرشك َ ْ ِّ . 
ْعن) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(وروى يف التفسري  -٤ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـري ْ ْ َ ْعـن ُ ِابـن َ ْ 

ٍعباس َّ َقال َ ْنزلت َ ََ ِهذه َ ِ ُاآلية َ َ َبمكة ْ َّ َ َّوال { ِ َذينَ َيدعون َال ِ ُ ْ َمع َ ًإهلا اهللاَِّ َ َ َآخر ِ َإىل } َ ِ 
ْقوله ًمهانا {َ َ َفقال } ُ َ َاملرشكون َ ُُْ ِ َوما ْ ِيغني َ ْ ا ُ ُاإلسالم َعنَّ َْ ِ ْوقـد ْ َ ا َ ْعـدلنَ َ ْوقـد ِبـاهللاَِّ َ َ َ 
ا ْقتلنَ َالنَّفس ََ ِالتي ْ َحرم َّ َّ ا اهللاَُّ َ ْوأتينَ ََ َالفواحش َ ِ َ َ َفأنزل ْ ََ ْ َّعز اهللاَُّ َ َّوجل َ َ َ : 

َّإال { ْمن ِ َتاب َ َوآمن َ َوعمل ََ ِ َ ًعمال َ َ ًصاحلا َ ِ َإىل) ٧٠الفرقان (} َ ِآخر ِ ِاآلية ِ َ ْ. 
َقال  َّفأما :َ َ ْمن َ َدخل َ َ ِاإلسالم ِيف َ َ ْ ِ ُوعقله ْ ََ َ َّثم َ َقتل ُ َفال ََ َتوبة َ َ ْ ُله َ َ.  
ْعن) ٣٠٢٠ح٤/٢٣١٦(ً وروى أيضا يف كتاب التفسري -٥ َعائشة َ َ ِ ِقوله ِيف َ ِ ْ َ 
َّعز َّوجل َ َ ْإذ {: َ ْجاءوكم ِ ُُ ْمن َ ْفوقكم ِ ُ ِ ْ ْومن َ َأسفل َِ َ ْ ْمـنْكم َ ُ ْوإذ ِ ِ ْزاغـت َ َ ُاألبـصار َ َ ْ َ ْ 

ْوبلغت َ َ َ ُالقلوب َ ُ ُ اجر ْ َاحلنَ َِ ْقالت } ْ َ َكان: َ َذلك َ ِ َيوم َ ْ ِاخلنْدق َ َ َ ْ .  
ْعن) ٣٠٣١ح٤/٢٣٢٢(ً وروى أيضا يف التفسري -٦ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبـري ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ِالبن ُ ْ ٍعباس ِ َّ ُسورة َ َ ِالتوبة ُ َ ْ َقال َّ ِآلتوبـة َ َ ْ َقـال َّ ْبـل َ َهـي َ ُالفاضـحة ِ َ َْ ْزالـت َمـا ِ َ َ 

                                                
  ١٠/٦٤فتح الباري ) ١(



 

 
 

زل ُتنْ ِ هم َ ْومنْ ُ هم َِ ْومنْ ُ َّحتى َِ وا َ ْأن َظنُّ َيبقى َال َ ْ ا َ ٌأحـد ِمنـَّ َ َّإال َ َذكـر ِ ِ َفيهـا ُ َقـال ِ ُقلـت َ ْ ُ 
ُسورة َ ِاألنفـال ُ َ ْ َ َقـال ْ َتلـك َ ْ ُسـورة ِ َ ٍبـدر ُ ْ َقـال َ ُقلـت َ ْ ُفاحلـرش ُ ْ َ ْ َقـال َ ْنزلـت َ ََ ِبنـي ِيف َ َ 
ِالنَّضري  .فأفادت الرواية أن سورة احلرش نزلت يف شأن بني النضري   .ِ

 
 :  االعتناء بأول ما نزل وآخر ما نزل- ٣

 : أول ما نزل •
 وذكـروا لـذلك عـدة ،اهتم العلامء بمعرفة أول وآخر ما نزل من القـرآن

 ومعرفــة ذلــك العلــم تــوقيفي يعتمــد عــىل النقــل عــن الــصحابة أو ،فوائــد
  )١(. وال جمال لالجتهاد فيه،التابعني

 وقـد ذكـر منهـا مـسلم يف ،وقد ذكر العلـامء يف أول مـا نـزل عـدة أقـوال
 : صحيحه قوالن

 : أن أول ما نزل هو صدر سورة أقرأ -١
َّأنبري عن عروة بن الز) ١٦٠ح١/١٣٩( وهو ما رواه يف كتاب اإليامن  َ 

َعائشة َ ِ َزوج َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r ُأخربته ْ َ َ ْ َأهنا َ َّ ْقالت َ َ َكان: َ ُأول َ َّ َبـدئ َما َ ِ ِبـه ُ ُرسـول ِ ُ  اهللاَِّ َ
r ْمن ِالوحي ِ ْ َ َالرؤيـا ْ ْ َالـصادقة ُّ َ ِ وم ِيف َّ ِالنـَّ َفكـان ْ َيـرى َال ََ َرؤيـا َ ْ َّإال ُ ْجـاءت ِ َ َ 

َمثل ْ ِفلق ِ َ ِالصبح َ ْ َّثم ُّ َحبب ُ ِّ ْإلي ُ َ ُاخلالء ِهِ َ َفكان َْ ُْخيلو ََ ِبغار َ َ ٍحراء ِ َ ُيتحنَّث ِ َ  إىل " ََ
ُفجئه َّتىَح"أن قالت  َ ِ َاحلقُّ َ َوهو ْ ِغار ِيف َُ ٍحراء َ َ ُفجاءه ِ ََ ُامللك َ َ َفقال َْ َ ْاقرأ َ َ َقال ْ َ 

َأنا َما ٍبقارئ َ ِ َ َقال ِ ِفأخذين َ َ ََ ِفغطني َ َّ َّثم .... ََ ِأرسلني ُ َ َ ْ َفقال َ َ ْاقرأ {َ َ ِاسمِب ْ َربك ْ ِّ َ 
                                                

  . ٢٢٦دراسات يف علوم القرآن ص: انظر )١(



 

 
 

ِالذي َخلَق َّ َخلَق َ َاإلنسان َ َ ْ ِ ْمن ْ ٍعلق ِ َ ْاقرأ َ َ َوربك ْ ُّ ُاألكرم ََ َ ْ َ ِالذي ْ َعلـم َّ َّ ِبـالقلم َ َ َ ْ ِ 
َعلم َّ َاإلنسان َ َ ْ ِ ْمل َما ْ ْيعلم َ َ ْ  . "الخ  ....... } َ

 ) .اقرأ ( وهذه الرواية دليل رصيح يف أن أول ما نزل من القرآن 
 : " يا أهيا املدثر "أن أول ما نزل هو  -٢

ــضا  ــامن أي ــاب اإلي ــا رواه يف كت ــق ) ١٦١ح١/١٤٤(ًوهــو م ــن طري م
ُّاألوزاعي ِ َ ْ َ َقال ْ ُسمعت َ ْ ِ َحييى َ ْ ُيقول َ ُ ُسألت َ ْ َ َأبا َ َسلمة َ ََ ِالقرآن ُّيَ أَ ْ ُ َأنزل ْ ِ ْ ُقبل ُ َقـال َْ َ 

َأهيا َيا { ُّ ُاملدثر َ ِّ ُفقلـت } َُّْ ْ ُ ْأو َ ْاقـرأ َ َ َفقـال ْ َ ُسـألت َ ْ َ َابرَجـ َ َبـن ِ ِعبـد ْ ْ ُّأي اهللاَِّ َ ِالقـرآن َ ْ ُ ْ 
َأنزل ِ ْ ُقبل ُ َقال َْ َأهيا َيا { َ ُّ ُاملدثر َ ِّ ُفقلت } َُّْ ْ ُ ْأو َ ْاقرأ َ َ َقال ْ ٌجـابر َ ِ ْأحـدثكم َ ُ ُ ِّ َ ا َمـا ُ َحـدثنَ َّ َ 

ــول ُرس ُ ــال r اهللاَِّ َ َق ــاورت َ ُج ْ َ ــراء َ ٍبح َ ِ ًشــهرا ِ ْ ــام َ َّفل َ ــضيت َ ُق ْ َ ــواري َ ِج َ ــت ِ ُنزل َْ َ 
َفاست ْ ُبطنْتَ َ َبطن ْ ِالوادي َْ َ وديت ْ ُفنُ ِ ُفنَظرت َ ْ َ ِأمامي َ َ ِوخلفي َ ْ َ ْوعـن َ ِيمينـي ََ ِ ْوعـن َ ََ 
ِشاميل َ ْفلم ِ َ َأر َ ًأحدا َ َ   .}احلديث.....  َ

وكعادة اإلمـام مـسلم يف صـحيحه يف ترتيـب األحاديـث حـسب القـوة 
 فقـد أورد الطريـق الـصحيح أو الـراجح لديـه يف هـذا ،والسالمة من العلـل

 :  عىل النحو التايل،لبابا
 وجعــل هــذه ،صــدر روايــات بــدء الــوحي بروايــة عــروة عــن عائــشة -١

 .  ثم ساق مجيع الطرق هلذه الرواية ،الرواية هي األصل
 ممـا يـدل عـىل أنـه ،أتبع رواية عائشة برواية جابر ريض اهللا عنه مبارشة -٢

 : و أورد حـديث جـابر مـن طـريقني،ًشاهدا حلديث عائشة وموافق له
مها طريق الزهري عن أيب سلمة عن جابر، واآلخر طريق حيي بن أحد

 وقـدم مـسلم الطريـق األول وهــو ،أيب كثـري عـن أيب سـلمة عـن جـابر



 

 
 

 وخـتم بروايـة حيـي لبيـان ،نفس طريـق سـند الزهـري حلـديث عائـشة
 . خمالفتها لرواية الزهري أو لعلة فيها 

َقـال "بر  قـول جـا،ومما يدل عىل موافقة حديث جـابر حلـديث عائـشة -٣ َ 
ُرسول ُ َوهو r اهللاَِّ َ ُحيدث َُ ِّ َ ْعن ُ ِفْرتة َ َ ِالوحي َ ْ َ َفإذا " ثم قال " ْ ُامللك َِ َ ِالذي َْ َّ 
ِجاءين َ ٍبحراء َ َ ِ  قـال ابـن ، وهـذا يؤيـد روايـة عائـشة يف نـزول الـوحي" ِ
ودل قوله عن فرتة الـوحي وقولـه امللـك الـذي جـاءين بحـراء  "حجر

حييـى بـن أيب  وملـا خلـت روايـة ،عن اقـرأعىل تأخر نزول سورة املدثر 
اآلتية يف التفـسري عـن أيب سـلمة عـن جـابر عـن هـاتني اجلملتـني كثري 

 وروايـة ،أول مـا نـزليـا أهيـا املـدثر  فجزم من جزم بـأن ،أشكل األمر
 )١(" الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا اإلشكال

إمـا أن  :ويزيل اإلشكال أحد أمـرين " وقال عن رواية حيي بن أيب كثري 
وشـيخه مـن القـصة جمـيء جربيـل حييـى بـن أيب كثـري يكون سـقط عـىل 

 - وإما أن يكـون جـاور ،بحراء باقرأ باسم ربك وسائر ما ذكرته عائشة
 .)٢(" صىل اهللا عليه وسلم بحراء شهرا آخر

ْقولــه "قــال النــووي  َّإن :َ َّأول ِ ــا َ َأنــزل َم ِ ْ ْقولــه ُ َتعــاىل َ َ ــا { َ َأهيــا َي ّ ِّاملــدثر َ َُّْ { 
ْبل ِعيفَض ِباطـل َ َوالـصواب َ َّ َّأن َ َّأول َ َأنـزل َمـا َ َ ْ َعـىل َ َاإلطـالق َ ْ ِ ْاقـرأ { ْ َ ْ ِباسـم ِ ْ ِ 

ّربك َكام } َ َرصح َ َّ ِبه َ ِحديث ِيف ِ َعائشة َ ِ َريض َ ِ ها اهللاَّ َ َعنْ َّوأما . َ َ َأهيا َيا { َ ّ ِّاملدثر َ َُّْ{ 

                                                
   .١/٢٨فتح الباري البن حجر ) ١(

 ) ٨/٦٧٨(املرجع السابق ) ٢(



 

 
 

َفكان َنزوهلا ََ ُ ْبعد ُ َفْرتة َ ْالوحي َ َ َكام ْ َرصح َ َّ َروايـة ِيف ِهِبـ َ َ ّالزهـري ِ ِ ْ ْعـن ُّ ِأيب َ َسـلمة َ ََ 
ْعن ِجابر َ َوالداللة . َ َ َّ َرصحية َ ِ ِفيه َ ِمواضع ِيف ِ َ ها َ َمنْ ْقوله ِ َوهو(  :َ ِّحيدث َُ َ ْعن ُ َفْرتة َ َ 

ْالوحي َ َإىل ْ ْأن ِ َقال َ َفأنزل :َ ََ ْ َتعاىل اهللاَّ َ َ َأهيا َيا { :َ ّ ِّاملدثر َ ها } َُّْ َومنْ ْقوله َِ َ r: " َفـإذا َِ 
َامللك ِالذي َْ ِجـاءين َّ َ َبحـراء َ َ ِ َقـال َّمثـ . " ِ َفـأنزل :َ ََ ْ َتعـاىل اهللاَّ َ َ َأهيـا َيـا { َ ّ ِّاملـدثر َ َُّْ { 
ها َومنْ ْقوله َِ َّثم " :َ َتتابع ُ َ َ ْالوحي َ َ ِيعني " ْ ْ ْبعد َ َفْرتته َ َفالصواب . َ َّ َّأن َ َّأول َ َنـزل َما َ َ َ 

ْاقرأ { َ ْ َّوأن }ِ َ َّأول َ َنزل َما َ َ ْبعد َ َفْرتة َ ْالوحي َ َ َأهيا َيا {: ْ ّ ِّاملدثر َ َّوأمـا } َُّْ َ ْقـول َ ْمـن َ َ 
َقــال ْمــن َ َاملفــرسين ِ ِ ِّ َ َّأول :ُْ َنــزل َمــا َ َ َالفاحتــة َ ِ َ َفبطالنــه ْ ْ َأظهــر َُ ْ ْمــن َ ْأن ِ َيــذكر َ ْ َواهللاَّ ُ َ 

َأعلــم ْ ــشة وحــديث جــابر بعــدة  .)١(َ ــض العلــامء مجــع بــني حــديث عائ وبع
 . )٢(أجوبة

 : آخر ما نزل من القرآن •
  :ًاختلف العلامء أيضا يف آخر ما نزل عىل أقوال

 واحـد كـل بـأن صحت إن االختالفات هذه بني جيمع " :البيهقي قال
 فيهـا لـيس األقوال هذه :االنتصار يف بكر أبو القايض وقال. عنده بام أجاب
. الظــن وغلبــة االجتهــاد مــن بــرضب قالــه وكــل ،r النبــي إىل مرفــوع يشء

 الـذي اليـوم يف r النبـي مـن سـمعه مـا آخر عن أخرب منهم ًكال أن وحيتمل
 هـو، يسمعه مل وإن ذلك بعد منه سمع وغريه بقليل، مرضه قبل أو فيه مات

                                                
 .٢٠٨ – ٢/٢٠٧رشح النووي عىل مسلم )  ١(
، فتح الباري ١/٧٨، اإلتقان يف علوم القرآن ١/٢٠٥الربهان يف علوم القرآن : انظر)  ٢(

١/٩٢. 



 

 
 

 مـع r الرسـول تالهـا آيـة آخـر هـي التـي اآليـة هـذه تنزل أن ًأيضا وحيتمل
 نـزل مـا آخـر أنه فيظن رسم بعد معها نزل ما برسم فيؤمر معها نزلت آيات

  .)١(" الرتتيب يف
  : وانحرص اخلالف عنده يف أمرين،وذكر مسلم بعض هذه األقوال

 .اخلالف يف آخر سورة نزلت  ً:أوال
 .اخلالف يف آخر آية نزلت  :ًثانيا

أما آخر سورة نزلت فاألقوال عند مسلم دائرة حـول سـورة التوبـة وسـورة 
  : ومن ذلك،)إذا جاء نرص اهللا والفتح (

ِالرباءحديث ) ١٦١٨ح٣/١٢٣٦( رواه يف كتاب الفرائض  ما-١ َ َ َّأن" ْ َ 
َآخر ٍسورة ِ َ ْأنزلت ُ َْ ِ ًتامة ُ َّ ُسورة َ َ ِالتوبة ُ َ ْ ُأنهوعنه أيضا  ." َّ َّ َقال َ ُآخـر " َ ٍورةسـ ِ َ 

ْأنزلت َْ ِ ًكاملة ُ َ ِ َ ".  
ِعبيدمن رواية ) ٣٠٢٤ح٤/٢٣١٨( ما رواه يف التفسري -٢ ْ َ ِبن اهللاَِّ ُ ِعبد ْ ْ َ 
ِبن اهللاَِّ َعتبة ْ َ ْ َقال ُ َقال َ ُابن ِيل َ ٍعبـاس ْ َّ ُتعلـم َ َ ْ َآخـر َ ٍورةسـ ِ ْنزلـت َ ََ ْمـن َ ِرآنْالقـ ِ ْ 

ْنزلت ََ ًمجيعا َ ِ ُقلت َ ْ ْنعم ُ َ َإذا َ َجاء ِ ُنرص َ ْ ُوالفتح اهللاَِّ َ َْ َ َقال ْ َصدقت َ َْ َ ". 
 : وبالنظر إىل الروايات السابقة نالحظ ما ييل  
ــة يف كتــاب ،ألوىل يف كتــاب الفــرائض  أن مــسلم ذكــر الروايــة ا-١  والثاني

 ولعل يف هذا ترجيح للروايـة األخـرية وهـي أن سـورة النـرص هـي ،التفسري
 .آخر ما نزل 

                                                
   .١/٨٩اإلتقان يف علوم القرآن : انظر) ١(



 

 
 

ــة األوىل عبــارة-٢ ْأنزلــت " ذكــر يف الرواي َْ ِ ًتامــة ُ َّ ًكاملــة "و" َ َ ِ ــة ،" َ ويف الثاني
ْنزلت "عبارة  ََ ًمجيعا َ ِ َ " . 

 : فقيل قولـه،ية نزول براءة أن املراد بعضهاوقد قيل يف آخر "قال ابن حجر 
لقــد جــاءكم رســول مــن أنفــسكم  :اآليــة وقيــلفـإن تــابوا وأقــاموا الــصالة 

ون فيـه إىل اهللا واتقـوا يومـا ترجعـوأصح األقوال يف آخرية اآلية قوله تعـاىل 
وأمـا الـسورة فـاملراد بعـضها أو  " ويف موضع آخر قـال " كام تقدم يف البقرة

 وأوضـح مـن ،معظمها وإال ففيها آيات كثرية نزلت قبل سنة الوفاة النبويـة
ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة يف سنة تـسع عـام حـج أيب بكـر وقـد 

 ،وهـي يف املائـدة يف حجـة الـوداع سـنة عـرشاليوم أكملت لكم ديـنكم نزل 
 وال شك أن غالبهـا نـزل يف غـزوة تبـوك وهـي ،معظمها. فالظاهر أن املراد 
اجلمع بينهام أن آخرية سورة النرص نزوهلـا و " وقال " r آخر غزوات النبي

نزلت إذا جاء نرص اهللا  ويقال إن ، كام تقدم توجيهه" براءة " بخالف ،كاملة
 ، بعدها أحدا وثامنني يوما وقيل عاش،يوم النحر وهو بمنى يف حجة الوداع

 .)١(" وليس منافيا للذي قبله بناء عىل بعض األقوال يف وقت الوفاة النبوية
 :  نزلت فقد ذكر مسلم يف ذلك روايات وهيآخر آيةوأما 
ِالرباءمن رواية ) ١٦١٨ح٣/١٢٣٦( ما رواه يف كتاب الفرائض -١ َ َ َقـال ْ َ: 
َّأن َآخر َ ٍآية ِ ْأنزلت َ َْ ِ ُآية ُ َالك َ ِاللةْ َ َ.  
مـن روايـة سـعيد بـن جبـري ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧(  وما رواه يف التفسري -٢

                                                
   .١/٢٨فتح الباري  )١(



 

 
 

 ونـص ،"ً ومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا"عن ابن عباس أن آخر آية نزلـت آيـة 
ْعن "الرواية  ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبري ْ ْ َ َقال ُ َاختلَف َ َ ُأهل ْ ْ ِالكوفة َ َ ِهـذه ِيف ُْ ِ ِاآليـة َ َ ْومـن { ْ ََ 

ْيقتل ُْ ِمؤمنًا َ ْ َمت ُ ًعمداُ ِّ ُفجزاؤه َ َُ َ م َ ُجهـنَّ َ ُرحلـتَ ف} َ ْ َ َإىل َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ ُفـسألته َ ُ ْ ََ هـا َ َعنْ َ 
َفقال َ ْلقد َ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل َما ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها َما ُ َ َ ٌيشء َ ْ َ " .  
يف حديث ابن جعفر نزلت يف آخر ما أنزل ويف حـديث النـرض إهنـا  ": وقال

  " ملن آخر ما أنزلت
 : يف الروايتني السابقتني نالحظ ما ييلوبالنظر 

 حيـث اختارهـا " آيـة الكاللـة "ًن مسلام يرجح رواية أن آخر ما نزل إ -١
 .ومل يذكر روايات أخرى يف الباب واهللا أعلم 

ْومن {ن آية إ -٢ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ  من آخر ما أنزل يف } َ
ــه ،ًن عمــداوقتــل املــؤم، شــأن الــدماء  مل " حيــث عقــب الــراوي بقول

 . فهي ليست مطلقة "ينسخها يشء 
وأمـا مـا  "وحاول احلافظ اجلمع بني قول الرباء وقول ابن عباس فقـال 

 آخر سورة نزلت براءة وآخر "سيأيت يف آخر سورة النساء من حديث الرباء 
فيجمـع بينـه وبـني قـول ابـن يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة آية نزلت 

ــا مجيعــا ــأن اآليتــني نزلت ــا ،عبــاس ب  فيــصدق أن كــال مــنهام آخــر بالنــسبة مل
 اختلـف يف تعيـني آخـر مـا نـزل :وقـال الكرمـاين ": ًوقال أيضا. )١("عدامها

 وقال ابن عباس كام تقدم يف آخر سورة ،خامتة سورة النساء :فقال الرباء هنا

                                                
 .٨/٢٠٥املرجع السابق )  ١(



 

 
 

 وهذا اختالف بني الصحابيني ومل ينقـل واحـد مـنهام ذلـك ،آية الربا :البقرة
 ، فيحمـل عـىل أن كـال مـنهام قـال يظنـه- صىل اهللا عليـه وسـلم -عن النبي 

 . )١(" وتعقب بأن اجلمع أوىل
 
 : املنسوخ االهتامم بالناسخ و-٤

 ومطلـب ، وفـن دقيـق،معرفة الناسخ واملنسوخ يف التفـسري علـم جليـل
 . مهم لكل من تصدى هلذا العلم 

 وقد عني اإلمام مسلم يف صحيحه بالناسخ "قال الدكتور حممد طوالبة 
 وسار فيه عىل منهج مطرد يفهـم املـراد منـه بـسهولة ،واملنسوخ من احلديث

 ثـــم يتبعهـــا ً،ألحاديــث املنـــسوخة أوال فيـــورد ا،ويــرس ودون عنـــاء كبـــري
 ،ً مكتفيـا بتقـديم املنـسوخ وتـأخري الناسـخ،بالناسخة من غري بيان أو حتليل

 واألمثلـة ، والـذي اسـتقر عليـه العمـلrوهو آخر األمرين من رسـول اهللا 
 . )٢(" مبثوثة يف الصحيح ،عىل ذلك كثرية

األحاديـث  فهكـذا أورد مـسلم "ثم ذكر بعض األمثلة عىل ذلـك وقـال 
ــسوخة أوال ــا بالناســخة ً،املن ــم أعقبه ــق– ث ــان أو تعلي ــف - دون بي  ومل يكت

 بل جاء هبذه العدد اهلائل من األحاديث عىل طريقته يف ،بحديث أو حديثني
 والـذي مـن شـأنه أن ،مجع املتون املتعلقة باملسألة الواحـدة يف مـوطن واحـد

  ."تعلق هبا ًيعطي تصورا أكثر لظروف املسألة وحيثياهتا وما ي
                                                

 .١٢/٢٧املرجع السابق )  ١(
 .٣٥٢اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه ص : انظر)  ٢(



 

 
 

ولو أردنا أن نطبق هذه املنهجية التي ذكرها املؤلـف عـىل املثـال الوحيـد 
 . ومزايا فريدة، نستطيع أن نخرج بنتائج مفيدة،عن النسخ يف كتاب التفسري

 
    :النسخ يف مسألة القتل العمد

 وهـو أن اآليـة يف ، أورد اإلمام مسلم يف هذه املسألة مـذهب ابـن عبـاس     
ْومن(عاىل قوله ت ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ًخالفا ملـذهب ،حمكمة وغري منسوخة ) َُ

 . اجلمهور من أهل السنة واجلامعة 
 نـسخ عـىل والتـابعني الـصحابة مـن املفـرسون وأمجع " :قال ابن سالمة

ــة هــذه ــد إال اآلي ــن اهللا عب ــاس ب ــد عب ــن اهللا وعب ــر، ب ــإهنام عم ــاال ف  إهنــا :ق
 .)١("حمكمة

 يفهم منـه أخـذ مـسلم ،مسلم يف رسد الروايات وطرق احلديثوصنيع 
 وقـد اتبـع يف تـرجيح هـذا الـرأي وتقويتـه عـدة أسـاليب ،برأي ابـن عبـاس

 : وهي
َقال صدر الروايات برواية سعيد بن جبري -١ َاختلَف: َ َ ُأهل ْ ْ ِالكوفة َ َ ِهـذه ِيف ُْ ِ َ 

ِاآلية َ ْومن { ْ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ َفجـ َُ ُزاؤهَ ُ م َ ُجهـنَّ َ ُفرحلـت } َ ْ ََ َإىل َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ َ 
ُفسألته ُ ْ ََ ها َ َعنْ َفقال َ َ ْلقد َ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل َما ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها َما ُ َ َ ٌيشء َ ْ َ.  

 وأهنـا ،فاستدل اإلمام مسلم بأن اآلية حمكمة بكوهنا أنزلت آخر ما أنـزل
 بأسباب النـزول يف صـحيحه –رمحه اهللا – وهذا من عنايته ،مل ينسخها يشء

 و إن من فوائد معرفة أول ما نزل وآخـر مـا ،عامة ويف كتاب التفسري خاصة
                                                

 . الشاملة١/١٢الناسخ واملنسوخ )  ١(



 

 
 

ــك بمعرفــة الــسابق  :نــزل ــز الناســخ مــن املنــسوخ عنــد التعــارض وذل متيي
 .والالحق 

ذكر الطـرق األخـرى هلـذه الروايـة عـن بعـض مـشاخيه بـنفس اإلسـناد  -٢
ا ": فقال َوحدثنَ َّ ُحممد َ َّ َ ُبن ُ َاملثنَّى ْ ُوابـن ُْ ْ ٍبـشار َ َّ َقـاال َ ا َ َحـدثنَ َّ ُحممـد َ َّ َ ُبـن ُ ٍجعفـر ْ َ ْ  ح َ

ا َوحــدثنَ َّ َإســحُق َ ْ ُبــن ِ َإبــراهيم ْ َِ ْ َأخربنــا ِ َ َ ْ ــرض َ ُالنَّ َقــاال ْ ًمجيعــا َ ِ ا َ َحــدثنَ َّ ُشــعبة َ َ ْ َهبــذا ُ َ ِ 
اد ِاإلسنَ ْ ِ ِحديث ِيف ْ ِ ِابن َ ٍجعفر ْ َ ْ ْنزلت َ ََ ِآخر ِيف َ َأنـزل َما ِ ِ ْ ِويف ُ ِحـديث َ ِ ِالنـَّرض َ َإهنـا ْ َّ ِ 

ْملن ِ ِآخر َ ْأنزلت َما ِ َْ ِ ُ " . 
وهنا يظهر دقـة صـنيع اإلمـام مـسلم يف ذكـر الفـروق بـني ألفـاظ املتـون 

ً مع أن منهجه جتويز الروايـة بـاملعنى إذا كـان االخـتالف يـسريا ال ،ومتييزها
د  وقــ"كام قــال الــسخاوي ،، وقــد يغــري املعنــى وال يفطــن لــه)١(يغــري املعنــى

 وصـفة ،اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتـى يف احلـرف الواحـد مـن املـتن
 ،ّ وربـام يف بعـضه تغـري، وربام كـان بعـضه ال يتغـري بـه معنـى،الراوي ونسبه

 . )٢("ولكنه خفاء ال يتفطن له إال من هو يف العلم بمكان 
ْلقد( :وعند املقارنة بني هذه األلفاظ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل َما ِ ِ ْ ْنزلت - ُ ََ ِآخر ِيف َ ِ 

َأنزل َما ِ ْ َإهنا - ُ َّ ْملن ِ ِ ِآخر َ ْأنزلت َما ِ َْ ِ نجد أن الفرق ال يغري املعنى ولكن يؤكـد  ) ُ
 .املعنى ويقويه 

رصح فيه سعيد بن جبري بسبب ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧( ذكر طريق آخر  -٣

                                                
  .٣٥٢اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه ص : انظر) ١(

  . باختصار ٢/٢٧٧فتح املغيث ) ٢(



 

 
 

ِأمـرين :آخر لسؤاله فقـال َ َ ُعبـد َ ْ ِالـرمحن َ َ ْ ُبـن َّ َأبـزى ْ ْ ْأن َ َأسـأ َ ْ َابـن َلَ ٍعبـاس ْ َّ ْعـن َ َ 
ِهاتني ْ َ ِاآليتني َ ْ َ َ ْومن { ْ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َفيها َ ُفسألته }ِ ُ ْ ََ َ 
َفقال َ ْمل َ سخها َ َينْ َْ ٌيشء َ ْ ْوعن َ ِهذه ََ ِ ِاآلية َ َ َوالـذين { ْ َِ َيـدعون َال َّ ُ ْ َمـع َ ًإهلـا اهللاَِّ َ َ َآخـر ِ َ 
َوال َقتلونَي َ ُ َالنَّفس ُْ ِالتي ْ َحرم َّ َّ َّإال اهللاَُّ َ َباحلقِّ ِ ْ َقال} ِ ْنزلت َ ََ ِأهل ِيف َ ْ ِالرشك َ ْ ِّ.  

 ثـم ذكـر أن اآليـة األخـرى ،وهذه الرواية تـُنص عـىل أن اآليـة حمكمـة فقـط
 ومل يبني ابن عباس أي عالقة ظاهرة بينهام مـن ناحيـة ،نزلت يف أهل الرشك
 كوهنا نزلت يف أهل الرشك دليل عىل أهنا مكية كام  ولكن،الناسخ واملنسوخ

 .سيأيت الترصيح بذلك
وما زال اإلمام مسلم يقدم الروايـات املحكمـة والناسـخة دون اإلشـارة إىل 

 .املنسوخة بناء عىل منهجه يف التقديم 
 تأييـدا ، إيراد الرواية الناسخة عند اجلمهـور، والتـرصيح بمكـان نزوهلـا-٤

ـــس ـــا من ـــىل أهن ـــه ع ـــهمن ـــوم فعل ـــسري ،وخة بمفه ـــا أورده يف التف  وهـــي م
 :من طريق سعيد بن جبري أيضا عن ابن عبـاس قـال) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(
ْنزلت" ََ ِهـذه َ ِ ُاآليـة َ َ َبمكـة ْ َّ َ َوالـذين { ِ َِ َيـدعون َال َّ ُ ْ َمـع َ ًإهلـا اهللاَِّ َ َ َآخـر ِ َإىل } َ ْقولـه ِ َ 
ًمهانا{ َ َفقال . } ُ َ َاملرشكون َ ُُْ ِ َوما ْ ِيغني َ ْ اَع ُ ُاإلسالم نَّ َْ ِ ْوقد ْ َ ا َ ْعدلنَ َ ْوقد ِباهللاَِّ َ َ ْقتلنَـا َ ََ 

َالنَّفس ِالتي ْ َحرم َّ َّ ْوأتينَـا اهللاَُّ َ ََ َالفـواحش َ ِ َ َ َفـأنزل ْ ََ ْ َّعـز اهللاَُّ َ َّوجـل َ َ َّإال { َ ْمـن ِ َتـاب َ َ 
َوآمن َوعمل ََ ِ َ ًعمال َ َ ًصاحلا َ ِ َإىل } َ ِآخر ِ ِاآلية ِ َ ْ . 
َقال َّفأما :َ َ ْمن َ َخلَد َ ِاإلسالم ِيف َ َ ْ ِ ُوعقله ْ ََ َ َّثم َ َقتل ُ َفال ََ َتوبة َ َ ْ ُله َ َ.  

 ،ًوهنا أيضا هيتم مسلم بأسباب النزول ليستدل عىل تقـدم نـزول هـذه اآليـة
 وأن اآليـة الـسابقة نزلـت ،ًثم يعقب بأن املسلم القاتل عمـدا لـيس لـه توبـة



 

 
 

  .خاصة يف أهل الرشك كام رصح قبلها 
من طريـق ابـن جـريج ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(ة يف الباب  الرواية األخري-٥

ِحدثني "  :قال َ َّ ُالقاسم َ ِ َ ُبن ْ ِأيب ْ َبزة َ َّ ْعن َ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبري ْ ْ َ َقال ُ ُقلت َ ْ ِالبن ُ ْ ٍعبـاس ِ َّ َ 
ْأملن َِ َقتل َ ِمؤمنًا ََ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ْمن َُ ٍتوبة ِ َ ْ َقال َ َقال َال َ ُفتلـوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َاآليـة َ َ  ِيف ِتـيَّال ْ

ِالفرقان َ ُ َوالذين { ْْ َِ َيدعون َال َّ ُ ْ َمع َ ًإهلا اهللاَِّ َ َ َآخر ِ َوال َ َيقتلـون َ ُ ُْ َالـنَّفس َ ِالتـي ْ َحـرم َّ َّ َ 
َّإال اهللاَُّ َباحلقِّ ِ ْ َإىل } ِ ِآخر ِ ِاآلية ِ َ َقال ْ ِهذه َ ِ ٌآية َ ٌمكية َ َّ ِّ َنـسختها َ ْ ََ ٌآيـة َ ٌمدنيـة َ َّ ِ َ ْومـن {: َ ََ 

ْيقتل ُْ ِمؤمنً َ ْ ًمتعمدا اُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ ِويف . } َ ِروايـة َ َ َ ِابـن ِ ٍهاشـم ْ ِ ُفتلـوت َ َْ َ َ 
ِعليه ْ َ ِهذه َ ِ َاآلية َ َ ِالتي ْ ِالفرقان ِيف َّ َ ُ َّإال { ْْ ْمن ِ َتاب َ َ {.  

ويف هذا الطريق رصح باآلية الناسخة واملنـسوخة ومجعهـام يف موضـع 
باب بناء عـىل منهجـه يف تقـديم املنـسوخ  وقد ذكرها مسلم يف آخر ال،واحد

 . وتأخري الناسخ 
ومن يقتل عن هاتني اآليتني (  :قوله "قال ابن حجر بعد رواية البخاري

والـذين يـدعون مـع اهللا  وعـن ،مل ينـسخها يشء :فقالفسألته مؤمنا متعمدا 
 وسياق مسلم من ،هكذا أورده خمترصا) نزلت يف أهل الرشك  :قالإهلا آخر 

 هـاتني " ما تقدم يف املبعث من رواية جرير بلفظ  وأتم منهام،هذا الوجه أتم
والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخـر اآليتني ما أمرمها ؟ التي يف سورة الفرقان 

سـألت ابـن عبـاس  :قـالومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا اء والتي يف سورة النـس
قـد قتلنـا الـنفس  :ملا أنزلت التي يف سورة الفرقان قـال مـرشكوا مكـة :فقال

 ،اآليـةإال مـن تـاب فنزلـت  : قـال،تينا الفـواحشودعونا مع اهللا إهلا آخر وأ
وأما التـي يف سـورة النـساء فهـو الـذي قـد عـرف  : قال،فهذه ألولئك :قال



 

 
 

فذكرت ذلك .  قال ،اؤه جهنم ال توبة لهاإلسالم ثم قتل مؤمنا متعمدا فجز
 وحاصل ما يف هذه الروايات أن ابن عباس كان "إال من ندم  :ملجاهد فقال

 وتـارة جيعـل ،تارة جيعل اآليتني يف حمل واحد فلـذلك جيـزم بنـسخ إحـدامها
ويمكن اجلمع بني كالميه بأن عمـوم التـي يف الفرقـان خـص . حملهام خمتلفا 

 وكثـري مـن الـسلف يطلقـون النـسخ عـىل ،القتل متعمدامنها مبارشة املؤمن 
 وأوىل مـن دعـوى أنـه ، وهذا أوىل من محل كالمه عىل التناقض،التخصيص

  .)١( قال بالنسخ ثم رجع عنه
 :  العناية بأسامء السور- ٥

 وبموضــوع ،موضــوع أســامء الــسور لــه ارتبــاط بقــضية املكــي واملــدين
اسـم الـسورة يـربط بكوهنـا مكيـة أو  فاملالحظ أنه عند ذكر ،أسباب النزول

 وتـسمية الـسور منـه مـا هـو تـوقيفي ثبـت عـن النبـي. مدنية وبسبب نزوهلا 
rوغالـب هـذه . وبعضها اجتهادي عن الصحابة ومـن بعـدهم ،وهذا كثري

 . )٢(التسميات تأيت حكاية لبداية السورة 
 وبلغــت جممــوع ،وقــد اعتنــى اإلمــام مــسلم بأســامء الــسور يف جامعــه

 والتي ،ًرواية تقريبا) ٣٠(يات التي ورد فيها أسامء سور القرآن حوايل الراو
 .روايات فقط ) ٣(يف كتاب التفسري 

                                                
  ٤٩٦-٨/٤٦٥فتح الباري ) ١(

  .١٠٣ -١٠١ القرآن ص املحرر يف علوم: انظر) ٢(



 

 
 

 : ومنها ما ييل r األسامء التوقيفية التي رواها مسلم عن النبي ً:أوال
 من طريـق) ٨٠٦ح ١/٥٥٤( ما رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين -١ 

ِسعيد ِ ِبن َ ٍجبري ْ ْ َ ْعن ُ ِبنا َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ ام َ َبيـنَ ْ ُجربيـل َ ِ ْ ٌقاعـد ِ ِ َعنْـد َ بـي ِ ِّالنَّ ِ r َسـمع ِ َ 
ًنقيضا ِ ْمن َ ِفوقه ِ ِ ْ َفرفع َ َ ُرأسه ََ َ َفقال َْ َ َهذا َ ٌباب َ ْمن َ ِالسامء ِ َ َفتح َّ ِ َاليـوم ُ ْ َ ْمل ْ ْيفـتح َ َُ ُّقـط ْ َ 

َّإال َاليوم ِ ْ َ زل ْ َفنَ ُمنْه ََ ٌملك ِ َ َفقال َ َ َهذا َ ٌملك َ َ َنزل َ َ َإىل َ ِاألرض ِ ْ َ ْمل ْ زل َ ْينْ ِ ُّقط َ َّإال َ َاليوم ِ ْ َ ْ 
َفسلم ََّ َوقال َ َ ْأبرش َ ِ ْ ورين َ ِبنُ ْ َ َأوتيتهام ِ ُ َ ِ ْمل ُ َيؤهتام َ ُ َ ْ ٌّنبي ُ ِ َقبلك َ َ ُفاحتة َْ َ ِ ِالكتاب َ َ ِ ُوخـواتيم ْ ِ َ ََ 
ِسورة َ ِالبقرة ُ َ َ ْلن َْ َتقرأ َ َ ْ ٍبحرف َ ْ َ هام ِ َمنْ ُ َّإال ِ ُأعطيته ِ َ ِ ْ ُ.  

ُأيبعــن ) ٨٠٤ح١/٥٥٣(واه مــسلم يف كتــاب صــالة املــسافرين  مــا ر-٢ َ 
َأمامة َ َ ُّالباهيل ُ ِ ِ َ َقال ْ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول r اهللاَِّ َ ُ ُاقـرءوا َ َ َالقـرآن ْ ُ ُفإنـه ْْ َّ ِ ِيـأيت َ ْ َيـوم َ ْ َ 

ِالقيامة َِ َ ًشفيعا ْ ِ ِألصحابه َ ِِ ََ ُاقرءوا ْ َ ِالزهـراوين ْ ْ َ َ ْ َالبقـرة َّ َ َ َوسـورة َْ َ ُ ْعمـ ِآل َ َرانِ َفـإهنام َ َُّ ِ َ 
ِتأتيان َِ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ َكأهنام ْ َُّ َ ِغاممتان َ َ َ َ ْأو َ َكأهنام َ َُّ َ ِغيايتـان َ َ َ َ ْأو َ َكـأهنام َ َُّ َ ِفرقـان َ َِ ْمـن ْ ٍطـري ِ ْ َ 
َصوافَّ ِحتاجان َ َّ َ ْعن ُ َأصحاهبام َ ِ ِ َ ْ ُاقرءوا َ َ َسورة ْ َ ِالبقرة ُ َ َ َّفإن َْ َأخذها َِ َ ْ ٌبركـة َ َ َ َوتركهـ َ ََ ْ  اَ
ٌحرسة َ ْ َوال َ َتستطيعها َ ُ ِ َ ُالبطلة َْ َ َ َْ.  

عـن ) ٥٦٧ح١/٣٩٦(وما رواه يف كتاب املـساجد ومواضـع الـصالة  - ٣
ُراجعـت َما " :عمر بن اخلطاب ريض اله عنه قال ْ َ َرسـول َ ُ ٍيشء ِيف r اهللاَِّ َ ْ  َمـا َ

ُراجعته ْ َُ ِالكاللة ِيف َ َ َ َوما َْ َأغلظ َ َ ْ ٍيشء ِيف ِيل َ ْ َأغلظ َما َ َ ْ ِفيه ِيل َ َّحتـى ِ َطعـن َ َ ِبإصـبعه َ ِ َ ْ ِ ِ 
ِصدري ِيف ْ َفقال َ َ ُعمر َيا َ َ َأال ُ َتكفيك َ ِ ْ ُآية َ ِالصيف َ ْ ِالتي َّ ِآخر ِيف َّ ِسورة ِ َ ِالنساء ُ َ ِّ.  
ْعن) ٨٠٩ح١/٥٥٥(وما رواه يف كتاب صالة املسافرين وقرصها  - ٤ ِأيب َ َ 

ِالدرداء َ ْ َّأن َّ بي َ َّالنَّ ِ r َقال ْمن َ َحفظ َ ِ َعرش َ ْ ٍآيات َ ْمن َ ِأول ِ َّ ِسورة َ َ ْالكهـف ُ َ َعـصم ْ ِ ُ 
ْمن ِالدجال ِ َّ َّ.  



 

 
 

) ٨١٨ح١/٥٦٠( ًوما رواه يف كتاب صالة املسافرين وقـرصها أيـضا  - ٥
َعمرعن  َ َبن ُ ِاخلطاب ْ َّ ُيقول َْ ُ ُسمعت َ ْ ِ َهشام َ َ َبـن ِ ِحكـيم ْ ِ ِبـن َ ٍحـزام ْ َ ُيقـرأ ِ َ ْ َسـورة َ َ ُ 

ِالفرقان َ ْْ َعىل ُ ِغري َ ْ َأقرؤها َما َ ُ َ ْ َوكـان َ َ ُرسـول َ ُ َأقرأنيهـا r ِ اهللاَّ َ ِ َ ََ ُفكـدت ْ ْ ِ ْأن َ َأعجـل َ َ ْ َ 
ِعليه ْ َ َّثم َ ُأمهلته ُ َُ ْ ْ َّحتى َ َانرصَف َ َ َّثم ْ ُلببته ُ ْ َُّ ِبردائه َ ِ َ ِ ُفجئت ِ ْ ِ ِبه َ َرسول ِ ُ ُفقلت r اهللاَِّ َ ْ ُ  َيا َ

َرســول ُ ِّإين اهللاَِّ َ ُســمعت ِ ْ ِ َهــذا َ ــرأ َ ُيق َ ْ َســورة َ َ ُالف ُ ــانْ ِرق َ َعــىل ْ ِغــري َ ْ ــا َ ــا َم َأقرأتنيه ِ َ ْ ََ ْ 
 لعمـر بـن اخلطـاب عـىل تـسمية سـورة rويف هذا األثر إقرار النبـي ،".....

 .الفرقان 
 : األسامء التي وردت عن الصحابة والتابعني ومنها :ًثانيا
ْعن) ٣٠٣٢ح٤/٢٣٢٢(ما رواه مسلم يف التفسري  -١ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبري ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ْالب ُ ٍعباس ِنِ َّ ُسورة: َ َ ِالتوبة ُ َ ْ َقال َّ ِآلتوبة :َ َ ْ َقال؟  َّ ْبـل َ َهـي َ ُالفاضـحة ِ َ َْ  َمـا ِ
ْزالت َ زل َ ُتنْ ِ هم َ ْومنْ ُ هم َِ ْومنْ ُ َّحتى َِ وا َ ْأن َظنـُّ َيبقـى َال َ ْ ا َ ٌأحـد ِمنـَّ َ َّإال َ َذكـر ِ ِ َفيهـا ُ ِ 
َقال ُقلت َ ْ ُسورة ُ َ ِاألنفال ُ َ ْ َ َقال ْ َتلك َ ْ ُسورة ِ َ ٍبدر ُ ْ ُقلت َالَق َ ْ ُفاحلرش ُ ْ َْ َقال َ ْنزلت َ ََ َ 
ِبني ِيف ِالنَّضري َ ِ .  

 فمـن أسـامء ،ويف هذا األثر داللة عىل أن بعض السور هلا أكثر مـن اسـم
ثم ذكر أن سورة احلـرش ) . بدر( ومن أسامء األنفال ،)الفاضحة (التوبة 

 . لبيان العالقة بني االسم وسبب النزول ،نزلت يف بني النضري
ْعـن )٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(ًأيضا يف التفـسري وعنه  -٢ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـري ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ِالبن ُ ْ ٍعباس ِ َّ ْأملن َ َِ َقتل َ ِمؤمنًـا ََ ْ ًمتعمـدا ُ َِّ ْمـن َُ ٍتوبـة ِ َ ْ َقـال َ َقـال َال َ ُفتلـوت َ َْ َ َ 
ِعليه ْ َ ِهذه َ ِ َاآلية َ َ ِالتي ْ ِالفرقـان ِيف َّ َ ُ َوالـذين {  :ْْ َِ َيـدعون َال َّ ُ ْ َمـع َ ًإهلـا اهللاَِّ َ َ َآخـر ِ َ 
َوال َيقتلون َ ُ ُْ َالنَّفس َ ِالتي ْ َحرم َّ َّ َّإال اهللاَُّ َ َباحلقِّ ِ ْ َإىل } ِ ِآخر ِ ِاآلية ِ َ َقـال ْ ِهـذه َ ِ ٌآيـة َ َ 



 

 
 

ٌمكيــة َّ ِّ َنــسختها َ ْ ََ ٌآيــة َ ٌمدنيــة َ َّ ِ َ ْومــن { َ ْيقتــل ََ ُْ ــا َ ِمؤمنً ْ ًمتعمــدا ُ َِّ ُفجــزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهــنَّ َ َ 
ًخالدا ِ ِويف . }َ َرو َ ِايةِ ِابن َ ٍهاشم ْ ِ ُفتلوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َاآليـة َ َ ِالتـي ْ ِالفرقـان ِيف َّ َ ْْ ُ 

َّإال{ ْمن ِ َتاب َ َ {.  
ْعـن) ٣٠٢٤ح٤/٢٣١٨(ًوما رواه يف التفسري أيضا  -٣ ِعبيـد َ ْ َ ِبـن اهللاَِّ ُ ِعبـد ْ ْ َ 

ِبن اهللاَِّ َعتبة ْ َ ْ َقال ُ َقال َ ُابن ِيل َ ٍعباس ْ َّ ُتعلم :َ َ ْ َوقـال - َ َ ُهـار َ ِتـدري ُونَ ْ َآخـر - َ ِ 
ٍسورة َ ْنزلت ُ ََ ْمن َ ِالقرآن ِ ْ ُ ْنزلت ْ ََ ًمجيعا َ ِ ُقلت َ ْ ْنعـم ُ َ َإذا َ َجـاء ِ ُنـرص َ ْ ُوالفـتح اهللاَِّ َ َْ َ ْ 
َقال َصدقت َ َْ َ.  

 ،واألمثلة يف هذا الباب كثـرية. ويف هذا األثر التسمية بصدر السورة وأوهلا 
 .صل موطن الدراسة  ألنه أ،ولكن اكتفي بام ورد يف كتاب التفسري

  :ي واملدين َكالعناية بامل -٦
 وقـد اعتنـى هبـام ،املكي واملـدين مـصطلحان مرتبطـان بالزمـان واملكـان

 وقـد يعـربون عنـه بعبـارات ،السلف عند رواية مكان نـزول القـرآن وزمنـه
 أو ، أو كلها مكية إال آيات منها،خمتلفة من كون السورة كلها مكية أو مدنية

 . يات معينة بأهنا مكية أو مدنية ينصون عىل آ
 ،أن ما نزل قبل اهلجرة فهو مكـي :ولعل ضابط معرفة املكي واملدين هو

  )١(.وما نزل بعد اهلجرة فهو مدين 
 : وعند تأمل صحيح مسلم نجده قد يفهم منه ذلك بأمرين

 .أن ينص عىل أن هذه اآلية مكية أو مدنية  -١

                                                
  .١٠٣ -١٠١املحرر يف علوم القرآن ص : انظر )١(



 

 
 

 .و اآلية مكية أو مدنية أن يفهم من سياق الرواية أن السورة أ -٢
 : ومن أمثلة األول

ْعـنما رواه مسلم يف كتاب التفسري  -١ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـري ْ ْ َ َقـال ُ ُقلـت َ ْ ِالبـن ُ ْ ِ 
ٍعباس َّ ْأملن َ َِ َقتل َ ِمؤمنًا ََ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ْمن َُ ٍتوبة ِ َ ْ َقـال َ َقـال َال َ ُفتلـوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َ 
َاآلية َ ِالتي ْ ِالفرقان ِيف َّ َ ُ َوالذين { ْْ َِ َيدعون َال َّ ُ ْ َمع َ ًإهلا اهللاَِّ َ َ َآخـر ِ َوال َ َيقتلـون َ ُ ُْ َ 

َالـنَّفس ِالتــي ْ َحــرم َّ َّ َّإال اهللاَُّ َ َبــاحلقِّ ِ ْ َإىل } ِ ِآخــر ِ ِاآليـة ِ َ َقــال ْ ِهــذه َ ِ ٌآيــة َ ٌمكيــة َ َّ ِّ َ 
َنسختها ْ ََ ٌآية َ ٌمدنية َ َّ ِ َ ْومن (َ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ َفجز َُ َ ُاؤهَ م ُ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َ.( 

ْعن) ٤٤٦ح١/٣٢٩(ما رواه يف كتاب الصالة  -٢ ِابن َ ٍعباس ْ َّ ِقوله ِيف َ ِ ْ َّعز َ َ 
َّوجل َ َوال { َ ْجتهر َ َ ْ َبصالتك َ ِ َ َ َوال ِ ْختافت َ ِ َ َقـال } َِهبـا ُ ْنزلـت َ ََ ُورسـول َ ُ َ  اهللاَِّ َ
r ٍمتوار َ َ َبمكة ُ َّ َ َفكان ِ َإذا ََ َّصىل ِ ِبأصحابه َ ِ َ َِ َرف ْ ُصوته َعَ ْ ِبالقرآن ََ ْ ُ ْ َفـإذا ِ َسـمع َِ ِ َ 

َذلك ِ َاملرشكون َ ُُْ ِ ُّسبوا ْ َالقرآن َ ُ ْومـن ْْ ُأنزلـه ََ َ َ ْ ْومـن َ َجـاء ََ ِبـه َ َفقـال ِ َ َتعـاىل اهللاَُّ َ َ َ 
بيه ِلنَ ِِّ ِ r } َوال ْجتهر َ َ ْ َبصالتك َ ِ َ َ َفيسمع } ِ ََ ْ َاملرشكون َ ُُْ ِ َقراءتك ْ َ َ َ ِ.  

ْعـن) ٣٠٢٣ح ٢٣١٨/ ٤(ًوروى أيضا يف التفـسري  -٣ ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َ 
ْنزلت ََ ِهذه َ ِ ُاآلية َ َ َبمكة ْ َّ َ َوالذين { ِ َِ َيدعون َال َّ ُ ْ َمع َ ًإهلا اهللاَِّ َ َ َآخر ِ َإىل } َ ْقولـه ِ َ 

ًمهانا { َ ُ {.  
  :ومن أمثلة الثاين

ــسري  -١ ــسلم يف التف ــا رواه م ْعــن) ٣٠١٧٩ح٤/٢٣١٢(م ِطــارق َ ِ ــن َ ِب ْ 
ٍشهاب َ َّأن ِ َاليهود َ ُ َ ُقالوا ْ َلعمر َ َ ُ ْإنكم ِ ُ َّ َتقرءون ِ ُْ َ ًآية َ ْلـو َ ْأنزلـت َ َْ ِ َالختـذنا ِفينَـا ُ ْ َ َّ َ 
َذلك ِ َاليوم َ ْ َ ًعيدا ْ َفقال ِ َ ُعمر َ َ ِّإين ُ ُألعلـم ِ َ ْ َ ُحيـث َ ْ ْأنزلـت َ َْ ِ َّوأي ُ ٍيـوم ََ ْ ْأنزلـت َ َْ ِ ُ 
َوأين ْ ُرسول ََ ُ ُحيث r اهللاَِّ َ ْ ْأنزلت َ َْ ِ ْأنزلت ُ َْ ِ َبعرفـة ُ َ َ َ ُورسـ ِ َ ِواقـٌف r اهللاَِّ ُولَ َ 



 

 
 

َبعرفة َ َ َ َقال . ِ ُسفيان َ َْ ُّأشك ُ ُ َكـان َ َيـوم َ ْ ٍمجعـة َ َ ُ ْأم ُ ِيعنـي َال َ ْ َاليـوم { َ ْ َ ُأكملـت ْ ْ َ ْ َ 
ْلكم ُ ْدينَكم َ ُ ُوأمتمت ِ ْ َ ْ َ ْعليكم َ ُ ْ َ ِنعمتي َ َِ ْ {.  

 . ومفهوم السياق يدل عىل أن اآلية مدنية حيث نزلت بعد اهلجرة    
ْعن) ٣٠٢٦ح٤/٢٣١٩(وروى يف التفسري  -٢ ِأيب َ َإسحَق َ ْ َقـال ِ ُسـمعت َ ْ ِ َ 

َالرباء َ َ َيقول ْ ُ ْكانت َ َ ُاألنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ُّحجـوا ِ ُفرجعـوا َ َ َ ْمل َ ُيـدخلوا َ ُ ْ َالبيـوت َ ُ ُ َّإال ْ ِ 
ْمن َظهورها ِ ِ ُ َقال ُ َفجاء َ َ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِاألنصار ِ َ ْ َ َفـدخل ْ ََ ْمـن َ ِبابـه ِ ِ َفقيـل َ ُلـه َِ  ِيف َ
َذلك ِ زل َ َفنَ ِهذه ْتََ ِ َاآلية َ َ َوليس { ْ ْ ُّالرب ََ ِ ْبأن ْ َ ُتأتوا ِ َالبيوت َْ ُ ُ ْمن ْ َظهورها ِ ِ ُ ُ {.  

 .ًوهذه مدنية أيضا
ْعـن) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠(ًما رواه يف التفـسري أيـضا  -٣ ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َ 

ْكانت َ ُاملرأة َ َ ْ ُتطوُف َْ ِبالبيت َ ْ َ ْ َوهي ِ ِ ٌعريانة َ َ َ ْ ُفتقول ُ ُ ْمن ََ ِيعريين َ ُ ِ ًطوافاِت ُ ُجتعله َْ َُ ْ َ 
َعىل َفرجها َ ِ ْ ُوتقول َ ُ َ َاليوم َ ْ َ ُيبدو ْ ْ ُبعضه َ ْ ْأو َُ ُكله َ ُّ َفام ُ َبدا َ ُمنْه َ َفال ِ ُأحله َ ُّ ِ زلت ُ ْفنَ َ ََ 
ِهذه ِ ُاآلية َ َ ُخذوا { ْ تكم ُ ْزينَ ُ َ َعنْد ِ ِّكل ِ ٍمسجد ُ ِ ْ ومفهوم ) . ٣١األعراف(} َ

 .السياق يدل عىل أهنا مكية 
ْعن) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠(سري وما رواه يف التف -٤ ٍجابر َ ِ َقال َ َكان َ ُعبد َ ْ  اهللاَِّ َ

ُبن ٍّأيب ْ َ ُابن ُ َسلول ْ ُ ُيقـول َ ُ ٍجلاريـة َ َ ِ ُلـه َِ ِاذهبـي َ َ ِفابغينَـا ْ ْ ًشـيئا َ ْ َفـأنزل َ ََ ْ َّعـز اهللاَُّ َ َ 
َّوجل َ َوال { َ ُتكرهوا َ ِ ْ ْفتياتكم ُ ُ ِ َ َ َعىل َ ِالبغاء َ َ ِ ْإن ْ َأردن ِ ْ َ ُّحتصنًا َ َ ُلتبتغ َ َ َْ َعرض واِ ََ 
ِاحلياة َ َ َالدنيا ْ ْ ْومن ُّ َّيكرههن ََ ُ ُْ ِ َّفإن ْ ْمن اهللاََّ َِ ِبعـد ِ ْ َّإكـراههن َ ِ ِ َ ْ َّهلـن } ِ ُ ٌغفـور { َ ُ َ 
ٌرحيم  .واآلية مدنية كام هو واضح ). ٣٣النور ( } َِ

  : العناية بالقراءات-٧
عض  بل أورد مواضع يسرية لـب،ً يظهر اعتناء اإلمام مسلم كثريا بالقراءات  



 

 
 

 وعبد اهللا بـن ،ً وقد كان يورد قراءات الصحابة غالبا كابن عباس،القراءات
ــسعود ــسعود ،م ــن م ــد اهللا ب ــش وعب ــراءة األعم ــوفيني كق ــراءات الك .  وق

 .ويرصح بأن هذه قراءة فالن أو فالن 
 : وكان إيراده للقراءات عىل أوجه

 : إيراد القراءة عىل وجه التفسري والبيان -١
ــــا رواه  ــــك م ــــال ذل ــــابيف ومث َكت ِصــــفات ِ َ ــــافقني ِ َاملنَ ِ ِ ْوأحكــــامهم ُْ ِ ِ َ ْ ََ 

ُأبومن طريق ) ٢٧٧٢ح٤/٢١٤٠( َإسحَق َ ْ ُأنه ِ َّ َسمع َ ِ َزيـد َ ْ َبـن َ َأرقـم ْ َْ ُيقـوال َ ُ َ: 
ا ْخرجنَ َ َمع َ ِرسول َ ُ َ r ٍسفر ِيف َ َأصاب َ َ اس َ ِفيـه َالنَّ ٌشـدة ِ َّ َفقـال ِ َ ُعبـد َ ْ ُبـن اهللاَِّ َ ٍّأيب ْ َ ُ 

ِألصحابه ِِ ََ ُتنْفقوا َال { :ْ ِ َعىل ُ ْمن َ َعنْـد َ ِرسـول ِ ُ َّحتـى اهللاَِّ َ ُّينْفـضوا َ َ ْمـن } َ ِحولـه ِ ِ ْ َ 
َقال ٌزهري َ ْ َ َوهي ُ ِ ُقراءة َ َ َ ْمن ِ َخفض َ َ ُحوله َ ْ ََ.  

 ومل يقـصد الـراوي بــسياقه ،هـو كــالم عبـد اهللا بـن أيب"قـال ابـن حجـر 
ليس يف هذا وقع يف قراءة ابن مسعود و : وغلط بعض الرشاح فقال،التالوة

 )١( " املصاحف املتفق عليها فيكون عىل سبيل البيان من ابن مسعود
ُابـن مـن طريـق) ١٤٧١ح٢/١٠٩٣(وروى يف كتاب الطـالق  ٍجـريج ْ ْ َُ 

ِأخربين: قال َ َ ْ ُأبو َ ِالزبري َ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسمع َ ِ َعبد َ ْ ِالرمحن َ َ ْ َبن َّ َأيمـن ْ َْ َمـوىل َ ْ َعـزة َ َّ ُيـسأل َ َ ْ َابـن َ ْ 
َعمر َ ُوأبو ُ ِلزبريا ََ ْ َ ُيسمع ُّ ََ َذلك ْ ِ ْكيَف َ َترى َ ٍرجـل ِيف َ ُ َّطلـَق َ ُامرأتـه َ َ َ َ ًحائـضا ْ ِ َفقـال َ َ َ 
َّطلـَق ُابــن َ َعمــر ْ َ ُامرأتـه ُ َ َ َ َوهــي ْ ِ ٌحــائض َ ِ َعــىل َ ِعهـد َ ْ ِرســول َ ُ َفــسأل r اهللاَِّ َ ََ ُعمــر َ َ ُ 

َرسول ُ َفقال r اهللاَِّ َ َ َّإن َ َعبد ِ ْ َبن اهللاَِّ َ َعمر ْ َ َّطلـَق ُ َامرأ َ َ ُتـهْ َوهـي َ ِ ٌحـائض َ ِ َفقـال َ َ ُلـه َ َ 

                                                
  ٨/٦٤٥فتح الباري ) ١(



 

 
 

بي ُّالنَّ ِ r َلرياجعها ْ ِ َ ُ َفردها ِ َّ َ َوقال َ َ َإذا َ ْطهرت ِ َ ُ ِّفليطلْق َ َ ْ ْأو َُ ْليمسك َ ِ ِْ َقال ُ ُابن َ َعمـر ْ َ ُ 
َوقرأ َ َ بي َ ُّالنَّ ِ r َأهيا َيا ُّ بي َ ُّالنَّ َإذا ِ ْطلقتم ِ ُ ْ َّ ساء َ َالنِّ َّفطلقوهن َ ُ ُ ِّ َ ِقبل ِيف َ ُ ِعدهت ُ ِ َّ   .َّنِ

 اهللا ريض ،والتـابعني الـصحابة من مجاعة عن روي وما" :قال أبو حيان
 قبل يف: بعضهم عدهتن؛وعن قبل يف فطلقوهن :قرئوا أهنم من عنهم، تعاىل

 أنـه عـىل ال،التفـسري سـبيل عـىل هـو ،طهـرهن لقبـل :اهللا عبد وعن ّعدهتن؛
 . )١(" ًرباوغ ًرشقا املسلمون عليه أمجع الذي املصحف سواد قرآن،خلالفه

وهـي شـاذة ال تثبـت قرآنـا وابن عمر هذه قراءة ابن عباس  "وقال النووي 
 ،باإلمجاع وال يكون هلا حكم خرب الواحـد عنـدنا وعنـد حمققـي األصـوليني

  .)٢(" واهللا أعلم
ْعن) ١٥٩ح١/١٣٩( وروى يف كتاب اإليامن - ِأيب َ ٍّذر َ َقال َ ُدخلت َ ْ َ َاملسجد َ ِ ْ َْ 

ُورسـول ُ َ ٌجـالس r اهللاَِّ َ َّفلـام َِ َ ْغابـت َ َ ُالـشمس َ ْ َقـال َّ َأبـا َيـا َ ٍّذر َ ْهـل َ ِتـدري َ ْ َأيــن َ ْ َ 
ُتــذهب َ ْ ِهــذه َ ِ َقــال َ ُقلــت َ ْ ُورســوله اهللاَُّ ُ َُ ُأعلــم َ َ ْ َقــال َ َفإهنــا َ َّ ِ ــذهب َ ُت َ ْ ُفتــستأذن َ َِ ْ َ  ِيف َْ
ُالسج ُفيؤذن ِودُّ َ َْ َهلا ُ َوكأهنا َ َّ َ َ ْقد َ َقيـل َ َهلـا ِ ِارجعـي َ ِ ْمـن ْ ُحيـث ِ ْ ِجئـت َ ْ ُفتطلـع ِ ُ ْ ْمـن ََ ِ 
َمغرهبا َِ ِ َقال ْ َّثم َ َقرأ ُ َ ِقراءة ِيف َ َِ ِعبد َ ْ َوذلك اهللاَِّ َ ِ َ ٌّمستقر َ ْ َُ َهلا َ َ.  

كابن مسعود إن بعض الصحابة  :وأما من يقول " :)٣(اجلزري ابن قال
ــه ــز القــراءة بــاملعنى فقــد كــذب علي نظــرت القــراءات  : إنــام قــال،كــان جيي

نعم كانوا ربـام يـدخلون التفـسري يف . فوجدهتم متقاربني فاقرءوا كام علمتم 
                                                

 .٨/٢٨١البحر املحيط )  ١(
 .١٠/٦٩رشح النووي )  ٢(
 .١/٣٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري )  ٣(



 

 
 

آنـا فهـم  قر-r -القراءة إيضاحا وبيانا ألهنم حمققـون ملـا تلقـوه عـن النبـي 
 ريض -ابن مـسعود  لكن ،آمنون من االلتباس وربام كان بعضهم يكتبه معه

 كـان يكـره ذلـك ويمنـع منـه فـروى مـرسوق عنـه أنـه كـان يكـره -اهللا عنه 
  ." التفسري يف القرآن

  : إيراد القراءة الشاذة-٢
) ٨٢٣ح١/٥٦٥(ما رواه يف كتاب صالة املسافرين وقرصها  :مثالهو

ْعن َعلقمة َ َ َْ َقال َ ا َ ْقدمنَ ِ َالشام َ َفأتانـا َّ َ َ ُأبـو َ ِالـدرداء َ َ ْ َفقـال َّ َ ْأفـيكم َ ُ ِ ٌأحـد َ َ ُيقـرأ َ َ ْ َعـىل َ َ 
ِقراءة َِ ِعبد َ ْ ُفقلت اهللاَِّ َ ْ ُ ْنعـم َ َ َأنـا َ َقـال َ ْفكيـَف َ َ َسـمعت َ ْ ِ َعبـد َ ْ ُقـرأَي اهللاَِّ َ َ ِهـذه ْ ِ َاآليـة َ َ ْ 

ــل{ ِواللي ْ َإذا ََّ ــشى ِ َيغ ْ ــال } َ َق ُســمعته َ ُْ ِ ــرأ َ ُيق َ ْ ــل {َ ِواللي ْ َإذا ََّ ــشى ِ َيغ ْ ــذكر } َ ِوال َ َّ َ 
َواألنثى ْ ُ ْ َقال َ َوأنـا َ َ َهكـذا َواهللاَِّ َ َ ُسـمعت َ ْ ِ َرسـول َ ُ َيقرؤهـا r اهللاَِّ َ ُ َ ْ ْولكـن َ َِ ِهـؤالء َ َ ُ َ 
َيريدون ُ ِ ْأن ُ َأقرأ َ ََ َوما ْ َخل َ َفال َقَ ْأتابعهم َ ُ ُ ِ َ ُ.  

ْعن ) ٨٢٤ ح١/٥٦٥(ًوما رواه يف املوضع السابق أيضا  َعلقمة َ َ َْ َقـال َ َ 
ُلقيت ِ َأبا َ ِالدرداء َ َ ْ َفقال َّ َ ْممن ِيل َ َّ َأنت ِ ْ ُقلت َ ْ ْمن ُ ِأهل ِ ْ ِالعراق َ َ ِ َقال ْ ْمـن َ ْأهيـم ِ ِِّ ُقلـت َ ْ ُ 

ْمن ِأهل ِ ْ ِالكوفة َ َ َقال ُْ ْهل َ ُتقرأ َ َ ْ َعىل َ ِراءةِق َ َ ِعبد َ ْ ِبـن اهللاَِّ َ ٍمـسعود ْ ُ ْ َقـال َ ُقلـت َ ْ ْنعـم ُ َ َ 
َقال ْفاقرأ َ َ ْ ِوالليل { َ ْ َإذا ََّ َيغشى ِ ْ َقال } َ ُفقرأت َ ْ َ َ ِوالليل {َ ْ َإذا ََّ َيغـشى ِ ْ هـار َ ِوالنَّ َ َإذا َ ِ 
َّجتىل َ ِوالذكر }َ َ َّ َواألنثى َ ْ ُ ْ َقال َ َفـضحك َ ِ َ َّثـم َ َقـال ُ َهكـذا َ َ ُسـمعت َ ْ ِ َرسـول َ ُ  r هللاَِّا َ

َيقرؤها ُ َ ْ َ ".  
َقـال مــا صـح نقلــه عـن اآلحــاد ) والقــسم الثـاين (  " :)١(ابــن اجلـزري َ

                                                
 .١/١٤املرجع السابق )  ١(



 

 
 

 فهذا يقبل وال يقرأ به ،وصح وجهه يف العربية وخالف لفظه خط املصحف
 إنام أخذ بأخبار اآلحاد وال يثبـت قـرآن ،إحدامها أنه مل يؤخذ بإمجاع :لعلتني

نية أنه خمالف ملا قد أمجع عليه فال يقطع عىل  والعلة الثا،يقرأ به بخرب الواحد
 وال يكفـر مـن ،مغيبه وصحته وما مل يقطـع عـىل صـحته ال جيـوز القـراءة بـه

ومثـال القـسم الثـاين قـراءة  ":  ثم قال". ولبئس ما صنع إذا جحده،جحده
ومـا خلـق الـذكر يف ) والـذكر واألنثـى (  :وأيب الـدرداء  مسعود عبد اهللا بن

  ." واألنثى 
 واملتـواتر األمـصار مـصاحف يف والثابـت ": )١(املحـيط قال يف البحر 

 والــذكر . قــراءة مــن احلــديث يف ثبــت ومــا ،} واألنثــى الــذكر خلــق ومــا{
 . " ًقرآنا يعد فال ،للسواد خمالف ادحآ نقل :واألنثى

 شـاذة قـراءة هـذه أن تعلـم وأنـت ": )٢(وقال األلويس يف روح املعاين 
 عليـه النبي من سمعها من إىل بالنسبة لكنها اهب القراءة جتوز ال ًآحادا منقولة
  . " هبا قراءته جتوز املتواترة حكم يف والسالم الصالة

ِويف "وقال ابن حجر  َهذا َ َبيان َ ِواضح َ َّأن َ َقراءة َ َ ْابن ِ ُمسعود ِ ْ ْكانت َ َ َكذلك َ ِ َ َ، 
ِوالذي َّ َ َوقع َ ْغري ِيف ََ ِهذه َ ِ ِالطريـق َ ُأنـه َّ َّ َقـرأ َ َ بيـان واضـح أن قـراءة ابـن ويف هـذا  " َ

والـذي خلـق " والذي وقع يف غري هـذه الطريـق أنـه قـرأ ،مسعود كانت كذلك
 وهذه القراءة مل يذكرها ، كذا يف كثري من كتب القراءات الشاذة"الذكر واألنثى 

                                                
  ٨/٤٨٣البحر املحيط أليب حيان ) ١(

)٣٠/١٤٧) ٢.   



 

 
 

، وأمـا ابـن مـسعود فهـذا اإلسـناد املـذكور يف برصي احلسن العن أبو عبيد إال 
 .الصحيحني عنه من أصح األسانيد يروي به األحاديث

ولعل هذا مما نسخت تالوته ومل يبلغ النسخ أبا الدرداء ومـن ذكـر  " ثم قال
والعجب من نقل احلفاظ من الكوفيني هذه القراءة عن علقمـة وعـن . معه 

 وكـذا ،ءة بالكوفـة ثـم مل يقـرأ هبـا أحـد مـنهمابن مسعود وإليهام تنتهي القرا
 فهـذا ممـا ،ومل يقرأ أحـد مـنهم هبـذاأيب الدرداء أهل الشام محلوا القراءة عن 
 .)١(" يقوي أن التالوة هبا نسخت

ِالقايضونقل النووي عن  َ َقال : عياضْ ِاملاز َ ُّريَْ جيب أن يعتقد يف هذا  :ِ
اخلرب وما يف معناه أن ذلك كان قرآنا ثـم نـسخ ومل يعلـم مـن خـالف النـسخ 

ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف : قال. فبقي عىل النسخ 
وأمـا بعـد ظهـور مـصحف . عثامن املجمع عليه املحذوف منه كـل مـسنوخ 

مـا ابـن مـسعود فرويـت عنـه وأ. عثامن فال يظن بأحد مـنهم أنـه خـالف فيـه
ليس بثابت عند أهل النقل، ومـا ثبـت منهـا خمالفـا ملـا  روايات كثرية منها ما

قلناه فهو حممول عىل أنه كان يكتب يف مصحفه بعـض األحكـام والتفاسـري 
مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان ال يعتقد حتريم ذلـك، وكـان يـراه كـصحيفة 

 واجلامعة منع ذلك لئال يتطـاول الزمـان يثبت فيها ما شاء، وكان رأي عثامن
  .)٢(ويظن ذلك قرآنا

                                                
 .٨/٧٠٧فتح الباري )  ١(
 .٦/١٠٩رشح النووي )  ٢(



 

 
 

   :إيراد القراءة لبيان املجمل -٣
ومـــن ذلـــك مـــا رواه مـــسلم يف كتـــاب املـــساجد ومواضـــع الـــصالة 

ْعن) ٦٢٩ح١/٤٣٧( ِأيب َ َيونس َ َمـوىل ُُ ْ َعائـشة َ َ ِ ُأنـه َ َّ َقـال َ ِأمرتنـي :َ ْ َ َ ُعائـشة َ َ ِ ْأن َ َ 
َأكتــب ُ ْ َهلــا َ ًمــصحفا َ َ ْ ْوقالــت ،ُ َ َ َإذا :َ َبلغــت ِ ْ َ ِهــذه َ ِ َاآليــة َ َ ِّفــآذين ْ ِ ُحــافظوا { َ ِ َعــىل َ َ 

ِالصلوات َ ِوالصالة ََّ َ َّ َالوسطى َ ْْ َّفلام } ُ َ َبلغتها َ َُ ْ َآذنتها َ ُ ْ ْفأملت َ َ َْ َّعيل َ َ ُحافظوا { َ ِ َعىل َ َ 
ِالصلوات َ ِوالصالة ََّ َ َّ َالوسطى َ ْْ ِوصالة} ُ َ َ ِالعرص َ ْ َ ُوقوموا { ْ ُ َقانتني هللاَِِّ َ ِ ِ ْقالـت } َ َ َ 

ُعائشة َ ِ َسمعتها :َ ُْ ِ ْمن َ ِرسول ِ ُ  .r اهللاَِّ َ
ــووي ــال الن ــات " :ق ــذا هــو يف الرواي ــالواو :هك ــرص ب  ،وصــالة الع

ألن العطـف  ،واستدل به بعـض أصـحابنا عـىل أن الوسـطى ليـست العـرص
 وال يكـون هلـا ، لكن مـذهبنا أن القـراءة الـشاذة ال حيـتج هبـا،يقتيض املغايرة

 ،ألن ناقلهـا مل ينقلهـا إال عـىل أهنـا قـرآن :-r -م اخلرب عن رسـول اهللا حك
 ،والقــرآن ال يثبــت إال بــالتواتر باإلمجــاع وإذا مل يثبــت قرآنــا ال يثبــت خــربا

 رمحـه - وفيها خالف بيننـا وبـني أيب حنيفـة ،واملسألة مقررة يف أصول الفقه
  )١(.-اهللا تعاىل 

ْعـن) ٢٠٨ح١/١٩٣(وما رواه يف كتاب اإليامن  ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ  ََّملـا َ
ْنزلــت ََ ِهــذه َ ِ ُاآليــة َ َ ْوأنــذر (ْ ِ ْ َ َعــشريتك َ َ َ ِ َاألقــربني َ ِ ََ ْ َورهطــك ،)٢١٤الــشعراء) (ْ َ ْ َ َ 
هم ْمنْ ُ َاملخلصني ِ ِ َ َخرج ُْْ َ ُرسول َ ُ َّحتـى r اهللاَِّ َ َصـعد َ ِ َالـصفا َ َفهتـَف َّ َ ْصـباحاه َيـا َ َ َ َ 
ُفقالوا َ ْمن َ َهذا َ ِالذي َ ُقالوا ِتُفَْهي َّ ٌحممد َ َّ َ ُفاجتمعوا ُ َْ َ ِإليه َ ْ َ َفقال ِ َ ِبني َيا َ ٍفالن َ َ ِبني َيا ُ َ 

                                                
 .١/١٨٩القراءات وأثرها يف التفسري : انظر)  ١(



 

 
 

ٍفالن َ ِبني َيا ُ ٍفالن َ َ ِبني َيا ُ ِعبد َ ْ اف َ ٍمنَ ِبني َيا َ ِعبد َ ْ ِاملطلـب َ ِ َّ ُفـاجتمعوا ُْ َْ َ ِإليـه َ ْ َ َفقـال ِ َ َ 
ْأرأيتكم َُ َ ْ َ ْلو َ ْأخربتكم َ ْ َُ ُ ْ َّأن َ ًخيال َ ْ ُخترج َ ُ ْ ِسفحِب َ ْ َهذا َ ِاجلبل َ َ َ تم ْ ْأكنْ ُ ُ َّمصدقي َ ُِ ِّ ُقالوا َ  َما َ
ا ْجربنَ َعليك ََّ ْ َ ًكذبا َ ِ َقال َ ِّفإين َ ِ ٌنذير َ ِ ْلكم َ ُ َبني َ ْ ْيدي َ ٍعـذاب ََ َ ٍشـديد َ ِ َقـال َ َفقـال َ َ ُأبـو َ َ 
ٍهلب َ َلك َ تبا َ َأما َ ا َ َمجعتنَ ْ َ َّإال َ َهلذا ِ َ َّثم ِ َقام ُ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َالسور َ ْتبـت ُةُّ َيـدا ََّ ِأيب َ ٍهلـب َ َ َ 
ْوقد َ َّتب َ َكذا َ َقرأ َ َ ُاألعمش َ َ ْ َ َإىل ْ ِآخر ِ ِالسورة ِ َ ُّ.  

 " :إحـدامها قولـه :مـرت يف هـذه الـسورة قراءتـان ": قال ابـن العـريب
 :والثانية قوله تعاىل . "ورهطك منهم املخلصني . وأنذر عشريتك األقربني 

 وإن كــان العــدل روامهــا عــن ،ذتانومهــا شــا. تبـت يــدا أيب هلــب وقــد تــب 
  )١(. ولكنه كام بينا ال يقرأ إال بام بني الدفتني واتفق عليه أهل اإلسالم،العدل

 " تبت يـدا أيب هلـب وقـد تـب "يف رواية أيب أسامة  " :وقال ابن حجر
وليست هذه القراءة فـيام نقـل .  انتهى " هكذا قرأها األعمش يومئذ "وزاد 

 ويؤيـده قولـه يف ،فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا ال قارئا ،الفراء عن األعمش
 ، فإنه يشعر بأنـه كـان ال يـستمر عـىل قراءهتـا كـذلك" يومئذ " :هذا السياق

  )٢(.واملحفوظ أهنا قراءة ابن مسعود وحده
 : عىل وجه الرتجيح ) قراءة العامة (  إيراد قراءة اجلمهور -٤

عن ) ٨٢٣ح١/٥٦٣(ا روى مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقرصه
ُأيب َإسحَق َ ْ َقـال ِ ُرأيـت َ ْ َ ًرجـال َ ُ َسـأل َ َ َاألسـود َ َ ْ َ َبـن ْ َيزيـد ْ ِ َوهـو َ ُيعلـم َُ ِّ َ َالقـرآن ُ ُ  ِيف ْْ

                                                
  ١٣١-٥/١٣٠رشح النووي ) ١(

  ٨/٥٠٣فتح الباري )٢(



 

 
 

ِاملسجد ِ ْ َفقال َْ َ ْكيَف َ ُتقرأ َ َ ْ ِهذه َ ِ َاآلية َ َ ْفهـل { ْ ْمـن ََ ٍمـدكر ِ ِ َّ ًأداال } ُ َ ْأم َ ًذاال َ َقـال  ؟َ َ: 
ْبـل ًداال َ ُســمعت َ ْ ِ َعبــد َ ْ َبــن هللاَِّا َ ٍمــسعود ْ ُ ْ ُيقــول َ ُ ُســمعت َ ْ ِ َرســول َ ُ ُيقــول r اهللاَِّ َ ُ َ :
ٍمدكر{ ِ َّ ًداال } ُ َ.  

ْعنو ِاألسود َ َ ْ َ ْعن ْ ِعبد َ ْ ْعن اهللاَِّ َ بي َ ِّالنَّ ِ r ُأنه َّ َكان َ ُيقرأ َ َ ْ َهذا َ ْاحلرَف َ َ ْفهل{ ْ ََ 
ْمن ٍمدكر ِ ِ َّ ُ {. 

ْعن " :ويف رواية البخاري ِعبد َ ْ َريض اهللاَِّ َ ِ ُعنْه اهللاَُّ َ َّأن َ َرسول َ ُ َقـرأ r اهللاَِّ َ َ َ 
ْفهل { ْمن ََ ٍمدكر ِ ِ َّ َمثل } ُ ْ ِقراءة ِ َِ ِالعامة َ َّ َ ْ ".  

ْعن) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧(وروى يف كتاب الفضائل  ِّأيب َ َ ِبـن ُ ٍكعـب ْ ْ َّأن َ َ 
بي َّالنَّ ِ r َقرأ َ َلتخذت { َ َّْ ِعليه َِ ْ َ ًأجرا َ ْ َ {. 
 : ًة لفظا ومعنى إيراد القراءة املناسبة لآلي-٥

ْعــن) ٣٠٢٧ح٤/٢٣١٩(مثالــه مــا رواه يف التفــسري  ٍعطــاء َ َ ْعــن َ ِابــن َ ْ 
ٍعباس َّ َقال َ َلقي َ ِ ٌناس َ ْمن َ َاملسلمني ِ ِ ِ ْ ًرجال ُْ ُ يمـة ِيف َ ٍغنَ َ ْ ُلـه ُ َفقـال َ َ ُالـسالم َ ْعلـيكم ََّ ُ ْ َ َ 

ُفأخذوه ُ ََ ُفقتلوه َ ُ َ ُوأخذوا ََ َ َ َتلك َ ْ يمة ِ َالغنَ َْ ْ زلت ُ ْفنَ َ ُتقولـوا َالَو { ََ ُ ْملـن َ َألقـى َِ ْ ْإلـيكم َ ُ ْ َ ِ 
َالسلم َلست ََّ ْ ِمؤمنًا َ ْ َوقرأها } ُ َ َ َ ُابن َ ٍعباس ْ َّ َالسالم { َ ََّ {.  

ُســعيد َالَقــ) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧( ومــا رواه يف كتــاب الفــضائل   ِ ُبــن َ ٍجبــري ْ ْ َ ُ 
َوكان َ ُيقرأ َ َ ْ َوكان َ َ ْأمامهم َ َ َُ ٌملك َ ِ ُيأخذ َ ُ ْ َّكل َ ٍسفينَة ُ ِ َصاحل َ ِ ًغصبا ٍةَ ْ َوكان َ َ ُيقرأ َ َ ْ َّوأما َ َ َ 
ُالغالم َ َفكان ُْ ًكافرا ََ ِ َ.  

 
 



 

 
 

 :املبحث الثالث
 اإلرسائيليات يف صحيح مسلم

 
 )١(: اإلرسائيليات تنقسم إىل أقسام باعتبارات خمتلفة

 .تنقسم باعتبار الصحة وعدمها إىل صحيح وضعيف  ً:أوال
يعتنــا وخمالفتهــا إىل موافقــة تنقــسم باعتبــار موافقتهــا ملــا يف رش :ًثانيــا

 .وخمالفة ومسكوت عنها 
مـا يتعلـق بالعقائـد  :تنقسم باعتبار موضع اخلـرب اإلرسائـييل إىل :ُثالثا

 .وما يتعلق باألحكام وما يتعلق باملواعظ أو احلوادث 
 ومـن ،وبالنظر إىل صحيح مسلم نجد أنه اشتمل عـىل بعـض هـذه األقـسام

     :ذلك
ْعـنمـا رواه مـسلم  : ومثالـه، ملـا يف رشيعتنـاًرواية ما جاء موافقـا ِأيب َ ٍسـعيد َ ِ َ 

ِّاخلــدري ُِ ْ َقــال ْ بــي َ ُّالنَّ ِ r ُاألرض ُونَتكــ ْ َ َيــوم ْ ْ ِالقيامــة َ َِ َ ًخبــزة ْ َ ْ ًواحــدة ُ َ ِ َيتكفؤهــا َ ُ َّ َ َ َ 
ُاجلبار ََّ ِبيده ْ ِ َ َكام ِ ُيكفأ َ َ ْ ْأحدكم َ ُ ُ َ ُخبزته َ َْ َ ِالسفر ِيف ُ َ ًنزال َّ ُ ِألهل ُ ْ َ َاجلنَّ ِ َفأتى ِةْ َ ٌرجل َ ُ ْمـن َ ِ 
ِاليهود ُ َ َفقال ْ َ َبارك َ َ ُالرمحن َ َ ْ َعليك َّ ْ َ َأبا َيا َ ِالقاسم َ َ َأال ِْ َأخربك َ ُ ِ ْ زل ُ ِبنُ ُ ِأهل ِ ْ ِاجلنَّة َ َ َيوم ْ ْ َ 
ِالقيامة َِ َ َقال ْ َبىل َ َقال َ ُتكون َ ُ ُاألرض َ ْ َ ًخبزة ْ َ ْ ًواحدة ُ َ ِ َكام َ َقال َ بي َ ُّالنَّ ِ r َفنَظر َ بـي َ ُّالنَّ ِ 
r ــا ْإلينَ َ َّثــم ِ َضــحك ُ ِ َّحتــى َ ْبــدت َ َ ُنواجــذه َ َُ ِ َّثــم َ َقــال ُ َأال َ َأخــربك َ ُ ِ ْ ْبــإدامهم ُ ِ ِ َ ِ َقــال ِ َ 

ْإدامهم ُُ َ ٌباالم ِ َ ٌونون َ ُ ُقالوا َ َومـا َ َهـذا َ َقـال َ ٌثـور َ ْ ٌونـون َ ُ ُيأكـل َ ُ ْ ْمـن َ ِزائـدة ِ َِ َكبـدمها َ ِ ِ ِ َ 
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َسبعون ُ ْ ًألفا َ ْ َ.  
ْعنما رواه مسلم  :اله ومث،رواية ما يتعلق بالعقائد ِعبـد َ ْ  tبـن مـسعود  اهللاَِّ َ

َقال َجاء :َ ٌحرب َ ْ ْمن َ ِاألحبـار ِ َ ْ َ َإىل ْ ِرسـول ِ ُ َفقـال r اهللاَِّ َ َ ُحممـد َيـا َ َّ َ َّإنـا ُ ُنجـد ِ َّأن َِ  اهللاََّ َ
ُجيعل َ ْ ِالسموات َ َ َ َعىل َّ ٍإصبع َ َ ْ َواألرضني ِ ِ َ َ ْ َعىل َ ٍإصبع َ َ ْ َوالشجر ِ َ َعىل ََّ ٍإصبع َ َ ْ َاملـاءَو ِ َْ 

َوالثرى َّ َعىل َ ٍإصبع َ َ ْ َوسائر ِ َِ ِاخلالئق َ ِ َ َعىل َْ ٍإصبع َ َ ْ ُفيقول ِ ُ َأنا ََ ُامللك َ ِ َفضحك َْ ِ َ بي َ ُّالنَّ ِ 
r َّحتى ْبدت َ َ ُنواجذه َ َُ ِ ًتصديقا َ ِ ْ ِلقول َ ْ َ ِاحلرب ِ ْ َ َّثم ْ َقرأ ُ َ ُرسول َ ُ َوما { r اهللاَِّ َ ُقدروا َ َ َ 
ِقدره َحقَّ اهللاََّ ِ ْ َواأل َ ْ ُرضَ ًمجيعا ْ ِ ُقبضته َ ُْ َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ُوالسموات ْ َ ََ ٌمطويات َّ َّ ِ ْ ِبيمينه َ ِ ِ َ ِ 

ُسبحانه َ َْ َوتعاىل ُ َ َّعام ََ َيرشكون َ ُ ِ ْ ُ {. 
ْعن ومثاله ما رواه مسلم ،رواية ما يتعلق باألحكام ِعبـد َ ْ ِبـن اهللاَِّ َ َعمـر ْ َ َريض ُ ِ َ 

هام اهللاَُّ َعنْ ُ َّأن َ َاليهود َ ُ َ ُجاءوا ْ َإىل َ بي ِ ِّالنَّ ِ r ٍبرجل ُ َ هم ِ ْمنْ ُ ٍوامرأة ِ َ َ ْ ْقد َ َزنيا َ َ َفقـال َ َ ْهلـم َ ُ َ 
ْكيَف َتفعلون َ ُ َْ ْبمن َ َ َزنى ِ ْمنْكم َ ُ ُقـالوا ِ َنحممهـام َ ُ ُِّ َ َونـرضهبام ُ ُ ُ ِ ْ َ َفقـال َ َ َجتـدون َال َ ُ ِ  ِيف َ

ِالتوراة َ ْ َالرجم َّ ُفقالوا َّْ َ ُنجد َال َ َفيها َِ ًشـيئا ِ ْ َفقـال َ َ ْهلـم َ ُ ُعبـد َ ْ ُبـن اهللاَِّ َ ٍسـالم ْ َ ْكـذبتم َ ُ ْ َ َ 
ُفأتوا ْ ِبالتوراة َ َ ْ َّ َفاتلوها ِ ُ ْإن َْ تم ِ ْكنْ ُ َصادقني ُ ِ ِ َفوضع َ ََ َمدراسها َ ُ َ ْ ِالذي ِ َيدرسها َّ ُُ ِّ هم َ ْمنْ ُ ِ 
ُكفه َّ َعىل َ ِآية َ ِالرجم َ ْ ِفطفَق َّ َ ُيقرأ َ َ ْ َدون َما َ ِيده ُ ِ َومـا َ َوراءهـا َ َ َ َوال َ ُيقـرأ َ َ ْ َآيـة َ ِالـرجم َ ْ َّ 
زع َفنَ َ ُيده َ ْعن ََ ِآية َ ِالرجم َ ْ َفقال َّ َ ِهذه َما َ ِ َّفلام َ َ ْرأوا َ َ َذلك َ ِ ُقالوا َ َهي َ ُآية ِ ِالرجم َ ْ َفأمر َّ َ َ َ 
َهبام ِ َفرمجا ِ ِ ُ ًقريبا َ ِ ْمن َ ُحيث ِ ْ ُموضع َ ِْ ائز َ ِاجلنَ ِ َ َعنْد ْ ِاملسجد ِ ِ ْ ُفرأيـت َْ ْ َ َ َصـاحبها َ َ ِحينـي َِ ْ َ 

َعليها ْ َ َيقيه َ َاحلجارة اَِ َ َ ِ ْ.  
ًواملتتبــع لكتــب الــسنة ومنهــا الــصحيحني جيــد كثــريا مــن أخبــار بنــي 

ًما يكون تفسريا ملا ورد  : منها، بأسانيد صحيحةrًإرسائيل مرويا عن النبي 
ْوإذ " : كاألحاديــث الــواردة يف تفــسري قولــه تعــاىل،يف القــرآن الكــريم ِ ــا َ ْقلنَ ُ 



 

 
 

ُادخلوا ُ ِهذه ْ ِ َالقريـة َ َ َْ ُفكلـ ْ هـا واَُ َمنْ ُحيـث ِ ْ ْشـئتم َ ُ ْ ًرغـدا ِ َ ُوادخلـوا َ ُ ْ َالبـاب َ َ ًسـجدا ْ َّ ُ 
ُوقولوا ُ ٌحطة َ َّ ْعـنفقد روى مسلم   ." اآلية.... ِ ِمهـام َ َّ ِبـن َ بـه ْ ٍمنَ ِّ ُأنـه ُ َّ َسـمع َ ِ َأبـا َ َ 
َهريرة َ َْ َريض ُ ِ ُعنْه اهللاَُّ َ ُيقول َ ُ َقال َ ُرسـول َ ُ َقيـل r اهللاَِّ َ ِلبنـي ِ َإرسائيـل َِ ِ َ ْ ُخلـواْاد { ِ ُ 
َالباب َ ًسجدا ْ َّ ُوقولوا ُ ُ ٌحطة َ َّ ُفبدلوا } ِ ََّ ُفدخلوا َ ََ َيزحفون َ ُ َ َعىل َْ ْأسـتاههم َ ِْ ِ َ ُوقـالوا َ َ َ 
ٌحبة َّ ٍشعرة ِيف َ َ ْ َ.  

ً وكون اإلرسائيليات مصدرا يستفيد منه املفـرس يف حـال بيـان معنـى "
َّكالم اهللا ال يعني أن تقبل كل ما يفرس به هذا من طريق هـذ ُ َّ ا املـصدر، فهـذه َ

ِّاإلرسائيليات كالتفسري باللغة، وليس كل ما فرس بـه مـن جهـة اللغـة يكـون 
 )١(."ًصحيحا، وكذلك احلال هنا

ومنها ما خـرج خمـرج القـصص واألمثـال واملـواعظ بقـصد الرتغيـب 
والرتهيــب ومــن ذلــك مــا رواه مــسلم عــن صــهيب يف قــصة أصــحاب 

 .األخدود
 ، وحديث جـريج العابـد،ألعمىومن ذلك قصة األبرص واألقرع وا

ــي إرسائيــل ،وقــصة أصــحاب الغــار ــك مــن أحاديــث بن وهــذه .  وغــري ذل
 لغـرض العظـة والعـربة rاألخبار اإلرسائيليـة التـي حـدث هبـا رسـول اهللا 

  )٢(.صحيحة مقبولة 
 ومعيـار دقيـق يف قبـول مـا يلقـى ،كان لـدهيم مـنهج سـديدفاملحدثني 

                                                
الطيـار، نـرش يف  د مـساعد " رأي آخـر يف اإلرسائيليـات يف كتـب التفـسري "مقـال : انظر) ١(

  .ملتقى أهل التفسري 
   .٢٠١- ١٩٩اإلرسائيليات وأثرها يف التفسري ص : انظر) ٢(



 

 
 

 وما كـان ، وما خالفه كذبوه،رشعنا قبلوه فام وافق ،إليهم من اإلرسائيليات
ولقــد كــان جلهابــذة "حممــد أبــو شــبهة . يقــول د .ًمـسكوتا عنــه توقفــوا فيــه 

احلديث ونقاده جهـد مـشكور يف الكـشف عـن هـذه اإلرسائيليـات، ومتييـز 
صحيحها من باطلها، وغثها من سمينها، وما من رواية من روايـات كعـب 

زهيـا، ولـوال هـذا اجلهـد الرائـع مـن علـامء وغريه إال ونقدوها نقـدا علميـا ن
املسلمني لكانت طامة عىل اإلسالم واملـسلمني، ولقـد بلـغ مـن حتـوط أئمـة 

إن قـول الـصحايب فـيام ال جمـال للـرأي فيـه  :احلديث البالغ الغاية أهنم قالوا
يكون له حكـم الرفـع إذا مل يكـن مرفوعـا باألخـذ عـن علـامء أهـل الكتـاب 

ذا كان معروفا باألخذ عـنهم فـال؛ جلـواز أن يكـون مـن الذين أسلموا، أما إ
اإلرسائيليات، وهو حتوط يدل عـىل أصـالة يف النقـد وبعـد نظـر حممـود مـن 

 )١("املحدثني
أن اإلرسائيليــات املوجــودة يف صــحيح مــسلم مــن  :وخالصــة األمــر

 وممـن اهتـم ، ومما وافق رشعنا ومل خيالفـه،الصحيح املقبول الذي عىل رشطه
 إمـا حاقـد متحامـل كالـشيعة الـذين ،رواية إرسائيليات مكذوبـةالصحيح ب

 أو مسترشق مـضلل ومـن سـار عـىل هنجـه كـأيب ريـة ،رموا الصحيح بذلك
هل تقبـل روايـة اإلرسائيليـات  :ولكن السؤال الذي يتبادر طرحه. وأمثاله 

 يف تفسري كتاب اهللا ؟ 

                                                
م، ٢٠٠٧/ هــ١٤٢٨، ٢حممد أبو شـهبة، مكتبـة الـسنة، القـاهرة، ط.  دفاع عن السنة، د)١(

 .٨١ص



 

 
 

 يف التفـسري هناك من العلامء من يـرى عـدم الـرتخص بروايـة اإلرسائيليـات
ٍفإن ترخص مَرتخص بالرواية عنهم ملثل « :كالشوكاين حيث يقول رمحه اهللا ِّ ََّ ُ ََ َ

 فلـيس ذلـك فـيام يتعلـق يف "ِّحـدثوا عـن بنـي إرسائيـل وال حـرج"ما روي 
َتفسري كتاب اهللا سبحانه بال شك، بل فيام ذكر عنهم مـن القـصص الواقعـة  ِ ُ

 .)١(»هلم
 حيث قال بعد تفسري ،عدي يف تفسريهوعىل هذا النهج سار الشيخ الس

ًواعلم أن كثريا مـن املفـرسين رمحهـم اهللا قـد « :من سورة البقرة) ٧٤(اآلية 
َّأكثروا يف حشوا تفاسريهم من قصص بني إرسائيل، ونزلـوا عليهـا اآليـات  َ

ِّحدثوا عـن بنـي " :rً وجعلوها تفسريا لكتاب اهللا، حمتجني بقوله ،القرآنية َ
َإرسائيل وال حر ٍ وإن جـاز نقـل أحـاديثهم عـىل وجـه –والذي أرى أنه . "جَ

زلـة عـىل كتـاب اهللا  ٍتكون مفردة غـري مقرونـة وال منَ َ َّ  فإنـه ال جيـوز جعلهـا –ُ
ًتفسريا لكتاب اهللا قطعا إذا مل تصح عن رسول اهللا  ًr . ذلك أن مرتبتها كـام

ّال تـصدقوا أهـل الكتـاب وال تكـذبوهم" :rقال  َ ُ ّ تهـا أن فـإذا كـان مرتب. "ُ
ًتكــون مــشكوكا فيهــا، وكــان مــن املعلــوم بالــرضورة مــن ديــن اإلســالم أن 
القرآن جيب اإليامن به، والقطع بألفاظـه ومعانيـه، فـال جيـوز أن جتعـل تلـك 
القصص املنقولة بالروايات املجهولة التي يغلب عىل الظن كـذهبا أو كـذب 

لكن بـسبب .  أحدوال يسرتيب هبذا. ً معاين لكتاب اهللا مقطوعا هبا–أكثرها
 .)٢(»واهللا املوفق. الغفلة عن هذا، حصل ما حصل
                                                

 .٤/١٣٥فتح القدير للشوكاين )  ١(
 .٣٧ الرمحن السعدي ص تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد)  ٢(



 

 
 

 اخلامتـــــــــة
 واحلمد هللا الذي هدانا هلذا ومـا ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

سـبحانه ال  ، فإليـه وحـده يرجـع الفـضل كلـه،كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا
سـبحانه وتعـاىل أن وفقنـي أمحـده و  هو كام أثنى عىل نفـسه،أحيص ثناء عليه

 وأعانني وسددين 
 ً من اهللا كل الفضل بدءا ومنتهى   وال فضل يل يف كل ذاك وإنام

 رمحـه اهللا –بفضل اهللا ومنّه عشت فرتة من الزمن مع صحيح اإلمـام مـسلم 
 وأتعجب من حفظ اهللا له وبقائه درة عىل ، واستنبط فوائده، أتأمل منهجه-

ُوحفظ اهللا للصحيح وغريه مـن كتـب . ريخ األمة  ومفخرة يف تا،مر الزمان
َّإنا { : املتمثل يف قوله تعاىل، من حفظ اهللا لكتابه الكريم،السنة النبوية ُنحن ِ ْ َ 

ا َالذكر ْنزلنَ ْ َّوإنا ِّ ِ ُله َ َحلافظون َ ُ َِ  ، والسنة النبويـة تبـني هـذا الـذكر وتوضـحه،} َ
ال عجـب أن حيفـظ اهللا فال غـرو و.  وتستقل بالترشيع عنه ،وتقرره وتؤكده

ــان ــذاذا،هــذا البي ــه رجــاال أف ــأ ل ً وهيي  و يستخلــصون ، يميــزون صــحيحه،ً
فاالنتصار للصحيح .  وتأويل املبطلني ، وينفون عنه حتريف الغالني،شوائبه

ً وتبليغـا للعلـم الـذي ، وإحيـاء للـسنة املهجـورة، وفـتح مبـني،نرصة للـدين
  ." ولو آية  بلغوا عني" بقوله rأمرنا به نبينا حممد 

 حاولت إلقـاء الـضوء ، وجهد املقل،وإنني من خالل هذا البحث املتواضع
 وذلـك لتأكيـد ،عىل بعض مالمح العناية بالتفسري يف صحيح اإلمـام مـسلم

 فكالمهـا ،ً جنبـا إىل جنـب مـع القـرآن الكـريم،أمهيـة العمـل بالـسنة النبويـة
 . ومصدر مرشع ،وحي منزل



 

 
 

 :  إىل النتائج التاليةومن خالل هذا البحث توصلت
 دقـة علـم ،تبني يل من خالل دراسة مـنهج اإلمـام مـسلم يف صـحيحه ً:أوال

 ومــدى التــزامهم بــاملنهج العلمــي األصــيل يف ، ومتيــز مــنهجهم،املتقــدمني
 وقد ظهرت ثمـرة هـذا ، عىل أسس علمية رصينة،التأليف والبحث العلمي

 فظهر ،يثية وهي عينة البحث عند تطبيقه عىل الروايات احلد،املنهج النظري
 والسري عـىل خطـى ، يف إتباع نسق معني،نبوغ هذا اإلمام اجلليل وقوة ذكائه

مدروســة يف ترتيــب األحاديــث وتكرارهــا واختــصارها وتقطيعهــا،وفق 
 .منظومة حديثية بديعة منظمة 

رضورة ربط الدراسة احلديثية ملناهج املحدثني يف مصنفاهتم بـالتطبيق  :ًثانيا
 ، وبالدراســة التحليليــة للمرويــات،يل عــىل الــنامذج واألمثلــة احلديثيــةالعمـ

 وإبـداعهم يف ،حتى يتبني لطالب العلم متيـز املحـدثني يف الـصناعة احلديثيـة
 .البحث العلمي املبني عىل قواعد وأصول 

ظهر يل ميزة وتفوق اإلمام مسلم يف جامعه املتمثل يف مجع األحاديث  :ًثالثـا
 مــع ذكــر طــرق األحاديــث بأســانيدها املختلفــة ،مكــان واحــداملتناســبة يف 

 بـرزت يف حتريـك ذهـن ، وميـزة هـذه املنهجيـة وأمهيتهـا،وألفاظها املختلفـة
 يف استنباط رس ترتيـب اإلمـام مـسلم لألحاديـث هبـذا ،القارئ وشحذ مهته

 من خـالل ترتيبـه ، وحماولة استنباط فقهه ورأيه املعتمد يف املسألة،التسلسل
 .فه األحاديث عىل نسق معني وتألي
 دليل واضح عىل أن ،مظاهر عناية اإلمام مسلم بالتفسري يف صحيحه :ًرابعـا

 التـي اشـتملت عـىل مجيـع األبـواب ،كتابه الـصحيح مـن اجلوامـع احلديثيـة



 

 
 

 ويف هذا رد عىل من نازع يف تصنيف صحيح مسلم ضمن اجلوامع ،احلديثية
ًام مـسلم قـد أفـرد كتابـا خاصـا بالتفـسري فاإلمـ، لقلة التفسري فيه،احلديثية ً، 

وقـد أرشت . باإلضافة إىل الروايات التفسريية الكثرية املبثوثـة يف صـحيحه 
 .ً نظرا لضيق جمال البحث ،إىل نامذج من هذه الروايات ومل أستوعب

 أنـه يرتـب ،تبني يل من خالل دراسة منهج اإلمام مسلم يف التفـسري :ًخامسا
 ، حسب مـا يرجحـه ويقويـه يف املـسألة،وضوع الواحدأحاديث الباب يف امل
 ولكن صنيعه يف التقـديم والتـأخري لألحاديـث نـستنبط ،وإن مل يرصح برأيه

صـنيعه مـع أحاديـث رؤيـة  : مثـال ذلـك،منه قوله الـذي يرجحـه يف املـسألة
 . ربه يف حادثة اإلرساء rالنبي 

ًمثـل يف إفـراده كتابـا عنايـة اإلمـام مـسلم بالتفـسري يف جامعـه ال تت :ًسادسـا
 غلـب ، والـذي اشـتمل عـىل أحاديـث قليلـة معـدودة،ًخاصا بالتفسري فقـط

 بــل بــرزت عنايتــه بالتفــسري مــن خــالل ،عليهــا االهــتامم بأســباب النــزول
الروايات التفسريية الكثرية املبثوثة يف ثنايا جامعه، مما تدل داللـة قويـة عـىل 

اولة توظيف هذه املعرفة من خالل  وحم،إملام اإلمام مسلم بالتفسري وعلومه
 .جامعه 
 ســواء ،احتــواء صــحيح مــسلم عــىل الروايــات التفــسريية الكثــرية :ًسابعـــا

 فيــه خدمــة عظيمــة ، أو املبثوثــة يف ثنايــا اجلــامع،املفــردة يف كتــاب التفــسري
 والعناية هبذا الصحيح والدفاع ، وبيان وتوضيح لكثري من آياته،لكتاب اهللا

 ومـن مقتـىض حفظـه ، مـن العنايـة بكتـاب اهللا وخدمتـه،جـه وبيان منه،عنه
 .تعاىل للذكر احلكيم حفظه للسنة املبينة هلذا الذكر 



 

 
 

 يربز لنا ،معرفة منهج اإلمام مسلم يف الصحيح يف االنتقاء واالختيار :ًثامنـا
 ودورهــم األســاس يف ،عقليــة الــسلف الــصالح ونــضوج فكــرهم العلمــي

رمحـه اهللا – ويربز ذلـك يف توضـيحه ،علميتأصيل وتقعيد أصول البحث ال
 ، وبيـان طريقتـه العلميـة يف مقدمـة علميـة فريـدة، للباعث لـه يف التـأليف-

 وسـبق علمـي يف تأصـيل البحـث العلمـي ،حيث تعد مفخـرة لعلـامء األمـة
    .ومعرفة أدواته وأسسه 

مهية  يربز لنا أ،معرفة منهج الصحيح يف الرتتيب والتبويب والتكرار :ًتاسعـا
 دون ، وأسس علمية ثابتة، وفق منهج علمي رصني،صياغة البحث العلمي

 أو تكرار مطرد، مع مراعاة أمهيـة شـحذ ذهـن ، أو اختصار خمل،تطويل ممل
 لتتباين الفهوم وتتـسابق ، الستنباط الفوائد والفرائد،القارئ وحتريك فكره

ــا،العقــول ــدقائق واخلباي ــة لفط، يف اســتخراج ال ــك تربي ــارئ  ويف ذل ــة الق ن
 .  وصناعة لعقول منتجة مبدعة ،وفهمه

 
ــد،أتوجــه إىل اهللا العــيل القــدير :ويف اخلتــام ــاء والتمجي  ، باحلمــد والثن

ً وجيعلـه خالـصا ، أن يتقبله مني،وأسأله تعاىل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل
 وأســأله ســبحانه وتعــاىل أن جيعلنــي ممــن ، وأن ينفعنــي بــه،لوجهــه الكــريم

 ، وأن يرزقنـي العمـل بـام فيهـا،r وسـنة نبيـه ،مة كتابه العظيميترشف بخد
 .متبعة غري مبتدعة 

 والصالة والسالم عـىل أرشف ،وآخر دعواي أن احلمد هللا رب العاملني
 . وعىل آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين ،األنبياء واملرسلني



 

 
 

 فهرس املراجع
 دار الكتب ، القادر عطاحممد بن عبد:  حتقيق، العريبالبنأحكام القرآن  -

 .هـ ١٤٠٨ /١العلمية ط

 دار ابن كثري ،مصطفى البغا.د :حتقيق،للسيوطييف علوم القرآن اإلتقان  -
 . هـ ١٤١٦/ ٣ط، دمشق–

 ، دار اإليامن،حممد السيد الذهبي.  د،اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث -
 . هـ ١٤٠٥ ) ٢ط (،دمشق

 – دار القلــم ،رمـزي نعناعـة.د :اإلرسائيليـات وأثرهـا يف كتـب التفـسري -
 . هـ ١٣٩٠/ ١ط،دمشق

 دار ،حممـد عبـد الـرمحن طوالبـة.د / اإلمام مسلم ومنهجـه يف صـحيحه -
 .هـ ١٤١٨ / ١ ط،األردن-البيارق 

 عبـد الـرمحن،مـن الزلل األنوار الكاشفة ملا يف كتـاب أضـواء عـىل الـسنة -
  هـ ١٤٠٢بريوت ،املعلمي، عامل الكتب

حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم،  :حتقيق،رآن للزركـيشالربهان يف علـوم القـ -
 هـ ٢/١٣٩١ط

 / حممد بن أمحد بن عيل باجابر. د/ التصنيف املوضوعي عند املحدثني  -
 . نسخة الكرتونية -مقال 

ــستة  - ــف بالكتــب ال إســامعيل حممــد رفعــت /  صــحيح مــسلم –التعري
 .نسخة الكرتونية ) مقال(

 . مطبعة مرص ،حممد حممد أبو زهو / احلديث واملحدثون -



 

 
 

 ،عـيل احللبـي: احلطة يف ذكر الصحاح الستة،صديق حسن خان، حتقيـق -
 . هـ ١٤٠٨/ ١بريوت ط،دار اجليل

 مكتبة ، أمحد فخري الرفاعي–إبراهيم العيل  : حتقيق،يالرؤية للدار قطن -
 .هـ ١٤١١/ ١ ط، األردن–املنار 

 ،عـزت الـدعاس وعـادل الـسيد/  حتقيـق ، أبو داود السجستاين،السنن -
 هـ ١٣٨٨ /١ بريوت ط -دار احلديث 

 دار ،حممد بن عمـر بـازمول/  د ،القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام -
 .هـ ١٤١٧ ) ١ط ( اهلجرة 

مركز الدراسـات واملعلومـات ،مـساعد الطيـار. داملحرر يف علوم القرآن -
 .نسخة الكرتونية  ، هـ١٤٢٩/ ٢القرآنية بمعهد الشاطبي، ط

 . نسخة الشاملة ،بن سالمة الالناسخ واملنسوخ -

 دار ، حممـد بـن حممـد الدمـشقي ابـن اجلـزري،النرش يف القراءات العرش -
 . بريوت ،الكتب العلمية

ــــوث يف تــــاريخ الــــسنة املــــرشفة  -  ،أكــــرم ضــــياء العمــــري. د/بح
 .هـ٤/١٤٠٥ط

 . بريوت - دار الكتب العلمية ، اخلطيب البغدادي،تاريخ بغداد -

 . رمحن أمحد عثامن، مكتبة ابن تيميةعبدال: حتقيق ،حتفة األحوذي -

ــيس،تفــسري البحــر املحــيط - ــان األندل ــن حب ــريوت، دار الفكــر، اب ط  ، ب
 هـ ٢/١٤٠٣

 عبــد الــرمحن بــن نــارص ،تيــسري الكــريم الــرمحن يف تفــسري كــالم املنــان -



 

 
 

 .م ١٩٩٨-هـ١٤٢٨ / ٩ مؤسسة الرسالة ط،السعدي

 . بريوت - دار الكتب العلمية ، للنووي،هتذيب األسامء واللغات -

 دار املـتعلم ،فهد بن عبد الـرمحن الرومـي. د / دراسات يف علوم القرآن -
 .هـ ١٤٢٠/ ٨ط، الزلفي–

ــسنة، د - ــاع عــن ال ــاهرة، ط. دف ــسنة، الق ــة ال ــو شــهبة، مكتب ــد أب ، ٢حمم
 . هـ ١٤٢٨

 دار إحياء الرتاث العـريب،لآللويس،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم -
   .٤/١٤٠٥ط

ــدة  - ــةرشح العقي ــشقي،الطحاوي ــشري حممــد  :حتقيق، ابــن أيب العــز الدم ب
  هـ ١٤٠٥ /١ط مكتبة دار البيان ،عيون

ــاء الــرتاث العــريب ،رشح صــحيح مــسلم للنــووي -  بــريوت - دار إحي
 ).٣ط(

 قاســم حممــد يوســف غنــام.د) رؤيــة منظوميــة(صــحيح اإلمــام مــسلم  -
 نسخةالكرتونية)مقال(

 .ار ابن كثري  د،مصطفى البغا. د : حتقيق،صحيح البخاري -

 ،حممد فؤاد عبد الباقي/  حتقيق ،صحيح مسلم بن احلجاج النيسابوري -
 .دار إحياء الرتاث العريب 

 ،محزة مليباري: عبقرية اإلمام مسلم يف ترتيب أحاديث مسنده الصحيح -
 .نسخة الكرتونية 

 ،حممـد شـمس احلـق العظـيم آبـادي/ عون املعبود رشح سـنن أيب داود  -



 

 
 

 .هـ ١٣٨٨/ ٢ ط، مكتبة ابن تيمية،ن حممد عثامنعبد الرمح :حتقيق

 ،مجـع وترتيـب عبـد الـرمحن النجـدي/ فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة  -
 ) هـ ١٤٠٤ط(

 الــدار ،ابــن حجــر العــسقالين/ فــتح البــاري بــرشح صــحيح البخــاري  -
 .  مرص-السلفية 

 . نسخة الشاملة ،فتح الباري رشح صحيح البخاري البن رجب احلنبيل -

حممـد بـن  :قدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفـسريفتح ال -
 .هـ ١٤٠٣ ط ، بريوت– دار الفكر ،عيل الشوكاين

ــي - ــة احلــديث للعراق ــتح املغيــث رشح ألفي ــن عبــد الــرمحن ،ف  حممــد ب
 ، املدينـة، املكتبـة الـسلفية،عبـد الـرمحن حممـد عـثامن : حتقيق،السخاوي

 . هـ ١٣٨٨ ) ٢ط(

 ).مقال  (٢٠ /٩٧ جملة البيان ع ،مساعد الطيار.د/ مصادر التفسري  -

 . نسخة الكرتونية ،حاتم الرشيف. د،مصادر السنة ومناهج مصنفيها -

 دار املعرفـة ،خالد العك/  حتقيق ،حممد احلسني البغوي/ معامل التنزيل  -
 .هـ ٢/١٤٠٧ط ، بريوت-

 دار الكتـب ،معظـم حـسني. د : اعتنى بـه،معرفة علوم احلديث للحاكم -
 هـ ١٣٩٧ / ٢ ط، بريوت–العلمية 

حممـد بـن صـالح / مقدمة يف أصـول التفـسري مـع رشح وتعليـق الـشيخ  -
 مكتبـة ،أيمن بـن عـارف الدمـشقي، صـبحي رمـضان : حتقيق،العثيمني

  هـ ١/١٤٢٣ القاهرة، ط–السنة 



 

 
 

 املطبعة العربية احلديثة ،خليل إبراهيم مال خاطر. د /مكانة الصحيحني -
 .هـ ١/١٤٠٢ ط، القاهرة–

 . نسخة الكرتونية ،سعد احلميد/ مناهج املحدثني  -

ــا  - ــصحيح األحاديــث وتعليله ــام البخــاري يف ت ــو بكــر / مــنهج اإلم أب
 . هـ١/١٤٢١ بريوت،ط،دار ابن حزم،كايف

الـشيخ  : حتقيـق، ابن حجر العسقالين،هدي الساري مقدمة فتح الباري -
فتـاء والـدعوة إدارات البحـوث العلميـة واإل عبد العزيز بن باز، رئاسـة

 .واإلرشاد 



 

 
 

 
 







 
الزهراء بنت محمد بن عبدالعزيز التويجري. د

 
 
 الزهراء بنت حممد بن عبدالعزيز التوجيري .د 

أستاذ مساعد بقسم القـرآن وعلومـه بكليـة أصـول الـدين بجامعـة  •
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

حصلت عىل درجة املاجـستري يف القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـول  •
ــدي ــن ســعود اإلســالمية ال ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــن بجامع : ابأطروحته

ًمجعا ودراسة وحتقيقا - تفسري ابن زيد( ً.( 
مـن كليـة أصـول  حصلت عىل درجة الدكتوراه يف القـرآن وعلومـه •

أنـوار (:ابأطروحته الدين بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 مــن أول احلقــائق الربانيــة يف تفــسري اللطــائف القرآنيــة لألصــفهاين

 .)دراسة وحتقيقاً) ص(سورة الروم إىل آخر سورة 
 



 

 
 



 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

ــل ــل يف حمكــم التنزي ــاملني القائ ــد هللا رب الع  M Ë Ì Í Î :احلم
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ 
ß à  áL)١( 

عىل أرشف األنبياء واملرسلني الذي أوحى اهللا إليـه آيـات  والسالم والصالة
 Mc d e f g h i j k l m n  :التنزيل فقـال

o p q r s t u v L )ــــىل أصــــحابه الطيبــــني )٢ وع
 : أما بعد.. بإحسان إىل يوم الدين الطاهرين والتابعني هلم

ريم ذلكم أن فإن علم الوحي أحد العلوم املهمة يف علوم القرآن الك
علمه وسـيلة إىل معرفـة مـصدر القـرآن الكـريم وكيفيـة وصـوله إلينـا، وقـد 
ــــريم  ــــرآن الك ــــشبه الطعــــن يف الق ــــرشقون وأصــــحاب ال  حــــاول املست

طالعـي عـىل مـا كتـب يف موضـوع ا وبعـد ،مـصدريتهبإثارة الـشبه مـن خـالل 
ة  والدراسات حوله رأيت أن احلاجة ال زالت قائمة إىل دراسته دراسالوحي

متأنية من خالل القرآن الكريم نفسه وتوضيح معتقد أهـل الـسنة واجلامعـة 
 : فيه فاخرتت له العنوان التايل

 ))دالالت الوحي يف القرآن الكريم وأصول الشبه املثارة حوله((

                                                
 ).٥١(سورة الشورى اآلية ) ١(
  ) .١٩٤ - ١٩٢( سورة الشعراء اآليات ) ٢(



 

 
 

 : أمهية املوضوع
 اهللا تعـاىل الكـالم أو املعنـى يف نفـس الرسـول إعالميقصد بالوحي 

دون ملــك، ويــدل عــىل ذلــك قــول اهللا تبــارك بخفــاء وبــرسعة بملــك أو بــ
ـــــــاىل  MË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  :وتع
Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à á L)١(.  

ــُوالكتابــة فيــه مــن خــالل القــرآن الكــريم ت  لنــا حقيقــة الــوحي ِّنيَب
ودالالته الواردة يف القرآن الكريم، ومصدرية القرآن الكريم واملطاعن التي 

ً أو غري مبارش، والتصدي لـذلك يـأيت امتثـاال أثارها املرشكون بطريق مبارش
 :، وقولــه تعــاىل)٢(Mg h i j k l m L  :لقــول اهللا تعــاىل

Mc d e f g h i j lk m n o p L)٣(.  
 : وبام نوه اهللا تعاىل به نحو حفظه يف مراحله الثالث

ـــه ـــل نزول ـــه :قب  ( ) ' & % $ # " ! M  :بقول
* + , - . / 0 1 2 L)٤(. 

ــــــه  ^ [ \ ] M S T U V W X Y Z  :وقول
_ L)٥( . 

                                                
 ).٥١(سورة الشورى اآلية ) ١(
 ).٩(سورة احلج اآلية ) ٢(
 ).٤٢(سورة فصلت اآلية ) ٣(
  ) .٨٠ - ٧٧( سورة الواقعة اآليات ) ٤(
  ) .١٦ - ١٣( سورة عبس اآليات ) ٥(



 

 
 

ــــه ــــاء نزول ــــه :وأثن  = > ; : M5 6 7 8 9  :بقول
> ? L )١(وقوله :  M ! " # %$ L)٢(.  

 MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  :بقولــه :وبعــد نزولــه
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß L)٣( . 

 : الدراسات السابقة
قـد تنـاول البــاحثون واملؤلفـون يف علـوم القــرآن الكـريم موضــوع ل
 علـوم القـرآن  موضـوعاتحث والتأليف إمـا بالكتابـة عنـه ضـمنببالالوحي 

ـــإفراده بالكتابـــة عـــىل وجـــه الكـــريم التـــي كتبـــوا عنهـــا،  ، االســـتقالل أو ب
فاألول جاءت الكتابة به خمترصة وغري وافية باملقـصود، واألخـري كتـب فيـه 

 :  ومن ذلكعدة كتب
 . ملحمد رشيد رضا ،الوحي املحمدي -١
 ونقــض ،ائق وخــصائص يف الكتــاب والــسنة حقــ،وحــي اهللا -٢

 .حسن ضياء الدين عرت /  للدكتور ،مزاعم املسترشقني
 .حممد حسني الذهبي /  للدكتور ،الوحي والقرآن الكريم -٣

لـشبه ا عـىل معنـى الـوحي العـام وهذه الكتابـات وغريهـاركزت وقد  
 ناولـهأكتب فيه ركـزت يف ت بينام البحث الذي ،التي أثارها املسترشقون حوله

 . عىل القرآن نفسه ومعتقد أهل السنة واجلامعة فيه
                                                

  ) .٢١١، ٢١٠(  اآليتان سورة الشعراء) ١(
 ).١٠٥(سورة اإلرساء اآلية ) ٢(
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة اآليات ) ٣(



 

 
 

 : اهلدف من البحث
 .احلديث عن الوحي وأنواعه ودالالته يف القرآن الكريم -١
 .بيان هيئات الوحي وآثاره عىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم -٢
خدمة كتاب اهللا عز وجل بدراسة مصدر القرآن الكريم، وأصـول  -٣

 . عليها والردالشبه املثارة حوله
 .إثراء املكتبة القرآنية بالدراسات املتعلقة بالقرآن الكريم -٤

 : خطة البحث
 وتشتمل عىل مقدمة وأربعة فصول وخامتة

وفيها أمهية املوضوع وأسـباب اختيـاره والدراسـات حولـه  :املقدمة
 .واهلدف منه وخطته

ــه  :الفــصل األول ــه يف القــرآن الكــريم وفي معنــى الــوحي واطالقات
 : مبحثان

معنـى الـوحي والفـرق بينـه وبـني اإلهلـام والكـشف، وفيــه  :املبحـث األول 
 :  مطالبأربعة

 .الوحي يف اللغة :املطلب األول
 .الوحي يف الرشع :املطلب الثاين

 .العالقة بني املعنى اللغوي والرشعي :املطلب الثالث
 .الفرق بني الوحي واإلهلام والكشف :املطلب الرابع

 : أوجهقات الوحي يف القرآن الكريم، وفيه سبعة اطال :املبحث الثاين
 .اإلهلام الفطري لإلنسان : األولالوجه



 

 
 

 .اإلهلام الغريزي للحيوان : الثاينالوجه
 .اإلشارة الرسيعة عىل سبيل الرمز واإلحياء : الثالثالوجه
 .اإلعالم بالوسوسة : الرابعالوجه
 .األمر إىل املالئكةإلقاء اهللا  : اخلامسالوجه

 .الوحي إىل األنبياءإلقاء اهللا  : السادسجهالو
 .املوحى به : السابعالوجه
 : أنواع الوحي، وفيه ثالثة مباحث :الفصل الثاين

 .وحي اهللا إىل املالئكة :املبحث األول
 .وحي اهللا إىل رسله :املبحث الثاين

 .وحي امللك إىل الرسول :املبحث الثالث
 : يه ستة مباحثوحي القرآن الكريم، وف :الفصل الثالث
 .أمني الوحي ووصف القرآن له :املبحث األول
 أربعــة، وفيــه ^ عــىل الرســول  الكــريمصــفة نــزول القــرآن :املبحــث الثــاين

 : مطالب
 . من اهللا عز وجل نزول امللك به :املطلب األول
 .̂  عىل قلب النبي  القرآن الكريمنزول :املطلب الثاين

 .ريم تنزالت القرآن الك :املطلب الثالث
 .ًنزول القرآن الكريم مفرقا  :املطلب الرابع

 : ، وفيه أربعة مطالب^هيئات الوحي عىل الرسول  :املبحث الثالث
  . الرؤيا الصادقة يف املنام :املطلب األول



 

 
 

 . متثل جربيل يف صورته امللكية :الثايناملطلب 
 .متثل جربيل يف صورة برش :الثالثاملطلب 

 .^يف روع النبي النفث  :املطلب الرابع
 : ، وفيه أربعة مطالب^ الوحي عىل الرسول مظاهر :بحث الرابعامل

 .املشقة يف التلقي :املطلب األول
 .سامع دوي كدوي النحل :املطلب الثاين

 .^ثقل جسم الرسول  :املطلب الثالث
 .بروك الناقة إذا نزل عليه الوحي وهو عليها :املطلب الرابع

 .حابة عند نزول الوحيحال الص :املبحث اخلامس
 .قطعية الوحي ودالالهتا :املبحث السادس

أصول الشبه حول الوحي وأثرهـا عـىل املعـارصين،  :الفصل الرابع
 : ثالثة مباحثوفيه 

 :  وفيه ثالثة مطالب،أصول الشبه حول الوحي :املبحث األول
 .أنه أساطري األولني :املطلب األول
 .رسول اهللاأنه مفرتى من عند  :املطلب الثاين
 .أو ساحر، أو جمنون، أو كاهن،أنه قول شاعر :املطلب الثالث

 . أثر أصول الشبه عىل املعارصين :املبحث الثاين
 .موقف القرآن الكريم من هذه الشبهات  :املبحث الثالث

 .وفيها نتائج البحث :اخلامتة



 

 
 

 : منهج البحث
ـــه  ـنهج  -طبيعـــة البحـــث دعـــت إىل أن أســـري في ـتحـــسب املــ قرائي االســ

 .واالستنباطي 
 اآليـــات القرآنيـــة واألحاديـــث النبويـــة املتعلقـــة اســـتقريءحيـــث 

واستنبط منهام ما يتعلـق بدراسـتي، كـام أسـتعني بكتـب التفـسري باملوضوع، 
ـا عـن الـوحي و والباحثنيوحديث العلامء وعلوم القرآن ـا اً عموم ـا م سـتخلص منه

 . يفيد ويؤصل دراستي
 : خلصه فيام ييلوعن املنهج اإلجرائي فيه فأ

 .عزو اآليات القرآنية إىل سورها -١
 . قدر اإلمكان ختريج األحاديث النبوية واحلكم عليها -٢
 .توثيق النصوص واملسائل العلمية -٣
 .توضيح األلفاظ الغريبة -٤
 . التي حتتاج إىل تعريف التعريف باألماكن والبلدان -٥
 .وضع فهارس يف هناية البحث -٦

ً وأن جيعل عميل نافعا ومفيدا،دادواهللا تعاىل أسأله التوفيق والس  ومـا ،ً
 وما كان منـه غـري ذلـك فأسـتغفر ،ّكان منه من صواب فمن اهللا وفضله عيل

 .اهللا وأتوب إليه من كل خطأ وزلل 
 ،،،،،،وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 
 



 

 
 

 الفصل األول
 -: حثان وفيه مب،معنى الوحي واطالقاته يف القرآن الكريم

معنى الـوحي والفـرق بينـه وبـني اإلهلـام والكـشف  :املبحث األول
 :  مطالبأربعةوفيه 

 . الوحي يف اللغة :املطلب األول
 . الوحي يف الرشع :املطلب الثاين

  . العالقة بني املعنى اللغوي والرشعي :املطلب الثالث
 . الفرق بني الوحي واإلهلام والكشف : الرابعباملطل

 الــوحي يف القــرآن الكــريم، وفيــه ســبعة اطالقــات :لثــايناملبحــث ا
 : أوجه

 . اإلهلام الفطري لإلنسان : األولالوجه
 .  الغريزي للحيوانماإلهلا : الثاينالوجه
 . رة الرسيعة عىل سبيل الرمز واإلحياءااإلش : الثالثالوجه
 .اإلعالم بالوسوسة  : الرابعالوجه
 . املالئكة األمر إىلإلقاء اهللا  : اخلامسالوجه
 .الوحي إىل األنبياء إلقاء اهللا  : السادسالوجه
 . املوحى به : السابعالوجه

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 




 :انـثـحـبـه مـيـوف
 معنى الوحي والفرق بينه وبني اإلهلام والكشف :املبحث األول

  الكريماملبحث الثاين اطالقات الوحي يف القرآن



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 




 :وفيه أربعة مطالب
 .الوحي يف اللغة :املطلب األول
 .الوحي يف الرشع :املطلب الثاين

ــى  :املطلــب الثالــث ــى اللغــوي واملعن ــني املعن ــة ب العالق
 .الرشعي

 .الفرق بني الوحي واإلهلام والكشف :املطلب الرابع
 



 

 
 



 

 
 

 .الــوحــي يف الـلــغــة :املطلب األول
 

 : يطلق الوحي يف اللغة عىل عدة معان هي
ر إذا كتب َجَوحى يف احل :فيقال. ً حيي وحيا إذا كتبىمن وح :الكتابة -١

 )١ (.ًفيه وحيا
ًمن وحى إليه بالكالم حيي به وحيـا، وأوحـى إليـه بـأن  :الكالم اخلفي -٢

  )٢ (. كلمه بكالم خيفيه عن غريه
أصل يـدل عـىل إلقـاء  :الواو واحلاء واحلرف املعتل (( :قال ابن فارس 

 )٣ ( .)) علم يف خفاء إىل غريك
ــال الزخمــرشي  ــه وأو :وق ــأوحــى إلي ــىم ــه بمعن ــه،ًى إلي   ووحيــت إلي

 ،ئــهوأوحــى اهللا إىل أنبيا. إذا كلمتــه بــام ختفيــه عــن غــريه وأوحيــت
MW X Y Z L .) ٤( 

 )٥ ( .ًإليه وحيا إذا أرشت إليهمن وحيت إىل فالن أحي  :اإلشارة -٣
. صوت الرعد : والوحاة)٦ (.صوته :، أيهسمعت وحا :يقال :الصوت -٤

  )٧ ( . وهو صوته املمدود اخلفيَة الرعدحاَسمعت و :قال النرض

                                                
  .٥/٢٩٧)) وحى : (( انظر هتذيب اللغة مادة) ١(
  .٣٨٠، ١٥/٣٧٩)) وحى (( انظر لسان العرب مادة ) ٢(
  .٦/٩٣)) وحى (( معجم مقاييس اللغة مادة ) ٣(
  .٢/٣٢٤أساس البالغة للزخمرشي :  وانظر،)٦٨(سورة النحل اآلية ) ٤(
  .٥/٢٩٧)) وحى (( هتذيب اللغة مادة ) ٥(
  .٥/٢٩٧)) وحى (( قاله ابن األعرايب، انظر هتذيب اللغة مادة ) ٦(
ــادة ) ٧( ــرب م ــسان الع ــادة ١٥/٣٨١)) وحــى (( انظــر ل ــروس م ــاج الع )) وحــى (( ، وت

٤٠/١٧٠.  



 

 
 

أصـل  (( : الراغب األصـفهاين بقولـهاألربعة وقد أشار إىل هذه املعاين
َ ولتضمن الـرسع،الوحي اإلشارة الرسيعة َْ ُّ ُِّ َ َأمـر و : قيـلةِ  وذلـك يكـون ٌيْحـٌ

 الرتكيب، عنبالكالم عىل سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت جمرد 
  )١ (.  ))ببعض اجلوارح، وبالكتابة وبإشارة

 ¼ « M² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º  :ومنــه قولــه
½ L)شار إليهم ومل يتكلمأ أي )٢ . 

مــا والــوحي الكتــاب والرســالة، وكــل ((  :قــال ابــن فــارس :الرســالة -٥
ْألقيته إىل غريك حتى علمه فهو وحي كيف كان  ِ.(() ٣( 

فـالن يـوحي  :البكاء، يقـال :واإلحياء((  :جاء يف هتذيب اللغة :البكاء -٦
 )٤ ()).أي يبكيه  :أباه

 )٥ (.توح يف شأنك الرسعة، أي أرسع  :يقال :الرسعة -٧

ًأهلمـه، والـوحي أيـضا الرجـل إذا كلـم عبـده بـال  :وحـى إليـه :اإلهلام -٨
 )٦ ( .رسول

وهـذه اإلطالقــات وإن اختلفــت ألفاظهــا، وتعــددت معانيهــا إال أهنــا 

                                                
  .٥١٥املفردات ص ) ١(
 ).١١(ية سورة مريم اآل) ٢(
  .٦/٩٣)) وحى (( معجم مقاييس اللغة مادة ) ٣(
  .٥/٢٩٨)) وحى (( هتذيب اللغة مادة ) ٤(
  .٥/٢٩٨)) وحى (( هتذيب اللغة مادة ) ٥(
  ) .١٥/٣٨٠( لسان العرب مادة ) ٦(



 

 
 

تعود يف اجلملة إىل أن معنى الوحي يف اللغـة هـو اإلعـالم يف خفـاء ويغلـب 
 )١(. كام نبه إىل ذلك الراغب يف مفرداته، وابن األثري يف النهاية،عليه الرسعة

                                                
  .٥/١٦٣انظر النهاية البن األثري ) ١(



 

 
 

 الوحي يف الرشع :املطلب الثاين
 

ُّعلامء يف تعريف الوحي رشعا ومـرد ذلـك يعـود اختلفت عبارات ال َ َ ً
إىل مفهوم الوحي واطالقاته لدى كل منهم، فالوحي إذا أطلـق إمـا أن يـراد 

 وإمـا املعنـى احلاصـل باملـصدر، وإمـا اسـم ،اإلحيـاء :به املعنى املصدري أي
 )١ (.املوحى به  :املفعول أي

مـنهم ومن هنا جاءت عبـارات العلـامء خمتلفـة بحـسب منحـى كـل 
إعـالم  :فإذا أطلق وأريد به املعنى املصدري يكـون تعريفـه .ومراده يف إطالقه 

ــــيهم ــــد أن يبلغــــه إل ــــام يري ــــه ب ــــي مــــن أنبيائ ــــاب اهللا لنب   مــــن رشع أو كت
 .بواسطة أو بغري واسطة 

 "  M :وقد أشار إىل نحو هذا الطـربي عنـد تفـسريه قـول اهللا تعـاىل
# $ % & ' ( ) * ,+ L) معناهـا حيث قال يف)٢ : 

 )٣ ()).كام أرسلنا إىل نوح وإىل سائر األنبياء إنا أرسلنا إليك يا حممد بالنبوة (( 
   : عند تفـسريه قولـه تعـاىلوكذا الفخر الرازي. ويقصد بذلك اإلرسال اإلهلي

 M¨ © ª « ¬  ¯®L .) وأمـا اإلحيـاء فقـد ((  : حيث قال)٤
املوحى إليه بأمر خفي مـن  :ٍورد الكتاب به عىل معان خمتلفة جيمعها تعريف

                                                
  .٨٤املدخل لدراسة القرآن الكريم : انظر) ١(
 ) .١٦٣(نساء اآلية سورة ال) ٢(
  .٦/٢٧جامع البيان ) ٣(
 ).٤٤(سورة آل عمران اآلية ) ٤(



 

 
 

فلـام كـان اهللا تعـاىل سـبحانه ألقـى هـذه  :ثم قال... أو كتابة أو غريمها إشارة
 إىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم بواسطة جربيـل عليـه -يقصد أنباء الغيب-األشياء 
 )١ ()).ً بحيث خيفي ذلك عىل غريه سامه وحيا السالم

 )٢()).اإلعالم بالرشع  ً:ورشعا((  :ين بقولهكام أشار إىل نحو منه ابن حجر العسقال
 إعالم اهللا تعاىل أنبياءه اليشء إما بكتاب أو برسالة ملـك((  :والقسطالين بقوله

 )٣ ()).أو منام أو إهلام 

بأنــه  :وإذا أطلـق وأريــد بــه املعنـى احلاصــل باملــصدر يكـون تعريفــه
 بواسـطة أو بغـري عرفان جيده الشخص من نفسه مع اليقني بأنه من قبل اهللا،

 .واسطة 
 وقريب منـه )٤("رسالة التوحيد"وقد عرفه هبذا حممد عبده يف كتابة 

 :اإلحيـاء((  : حيـث قـال"التبيان يف تفسري القرآن"ما ذكره الطويس يف كتابه 
ـــى، ـــه خيف ـــنفس عـــىل وج ـــى يف ال ـــاء املعن ـــك إلق ـــه املل ـــا جيـــيء ب   وهـــو م
 فيلقيه إليه وخيصه به مـن غـري أن إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم من اهللا تعاىل

 )٦( وقـد سـار عـىل هـذا التعريـف الزرقـاين،)٥ ())يرى ذلك غريه من اخللـق 

                                                
  .٨/٥٠التفسري الكبري ) ١(
  .١/٩فتح الباري ) ٢(
  .١/٦٨إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ) ٣(
  .٥٨رسالة التوحيد ) ٤(
  .٤/١٤٢التبيان يف تفسري القرآن ) ٥(
  .٥٦مناهل العرفان : انظر) ٦(



 

 
 

 بـه  وغريمها، ومجع بني املعنى املصدري واملعنى احلاصل)١(وعبد اهللا شحاته
إلقاء اهللا الكالم أو املعنى يف نفس ((  :حسن ضياء الدين عرت حيث قال/ د 

 )٢ ()) .ة، بملك أو بدون ملك الرسول بخفاء ورسع
ما أنزلـه  :املوحى به يكون تعريفه :وإذا أطلق وأريد به اسم املفعول أي

 عىل أنبيائه، وعرفهم به من أنباء الغيب والرشائع واألحكام، ومنهم مـن اهللا
 .ًأعطاه كتابا ومنهم من مل يعطه

ة الوحي الكلمـ((  :وقد أشار إىل هذا الراغب يف مفرداته حيث قال
وحى، وذلك حسبام دل عليه  : يقال،اإلهلية تلقى إىل نبي من أنبيائه وأوليائه

 M Ë Í Ì Î Ð Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  :قوله تعاىل
Ù Ú Û Ü ÞÝ L.) ٤) (٣( 

 :قـد يطلـق ويـراد بـه اسـم املفعـول أي((  :وكذا ابن حجر حيث قـال  
وحممـد  )٥ ( )).املوحى، وهو كالم اهللا املنزل عىل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم

 وحممـد ،)٦ ())هو كالم اهللا املنزل عىل نبي من أنبيائـه ((  :حسني الذهبي حيث قال
ما أنزله اهللا عىل أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب ((  :رشيد رضا حيث قال

                                                
  .١٥، ١٤علوم القرآن والتفسري : رانظ) ١(
  .٩٠وحي اهللا ) ٢(
 ).٥١(سورة الشورى اآلية ) ٣(
  .٦٣، ٦٢مفردات غريب القرآن ) ٤(
  .١/٩فتح الباري ) ٥(
  .٧الوحي والقرآن الكريم ) ٦(



 

 
 

ًترشيعا يكتب، ومنهم مـن مل  :ًوالرشائع واحلكم، ومنهم من أعطاه كتابا أي
 )١ ())يعطه 

ذلك إىل أن الوحي يف الرشع له عدة تعريفات تنطلق من ونخلص من   
فهو إما من اإلحيـاء وهـو إعـالم اهللا لنبـي مـن أنبيائـه )) الوحي((أصل مادة 

 بحكـم رشعـي ونحـوه، أو مـا حيـصل مـن هـذا اإلحيـاء مـن حـاالت جيــدها 
املوحى إليه يف نفسه، أو هو ذات ما أنزله اهللا تعـاىل عـىل أنبيائـه وعـرفهم بـه 

 .باء الغيب ونحوها من أن
 
 
 

                                                
  .٣٨الوحي املحمدي ) ١(



 

 
 

 العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى الرشعي :املطلب الثالث
 
من خـالل تعريـف الـوحي يف اللغـة والـرشع نلحـظ الـصلة الوثيقـة بـني   

اإلعالم يف خفاء ورسعة، كام أن بينهام خـصوص  :حيث جيمع بينهام املعنيني
يـث مـصدره فهـو  فاملعنى الرشعي أخص من املعنى اللغوي من حوعموم،

من عند اهللا سبحانه وتعاىل، ومن حيث املوحى إليه فهـو نبـي مـن أنبيـاء اهللا 
 .تعاىل، ومن حيث صفته فهو التكليم اإلهلي لألنبياء والرسل دون غريهم 

ــذهبي بقولــه   الــوحي بــاملعنى ((  :وقــد أشــار إىل نحــو هــذا حممــد حــسني ال
رق بيـنهام هـو الفـرق بـني  ال خيرج عن نطـاق املعنـى اللغـوي، والفـالرشعي

 فــالوحي بــاملعنى اللغــوي عــام يــشمل كــل إعــالم يف خفــاء، العــام واخلــاص،
ــي مــن والــوحي بــاملعنى الــرشعي  خــاص ال يتنــاول إال مــا كــان مــن اهللا لنب

 )١ ()) .أنبيائه
بــل إن بعــض املعــرفني للــوحي اعتمــد املعنــى اللغــوي عنــد  :قلــت

 ممـا يـدل ، وغريمهـا)٣( والطـويس)٢(تعريفه للمعنى الرشعي كالفخر الرازي
 .عىل الصلة الوثيقة بينهام 

 

                                                
  .٨الوحي والقرآن الكريم ) ١(
  .٨/٥٠التفسري الكبري ) ٢(
  .٤/١٤٢سري القرآن التبيان يف تف) ٣(



 

 
 

 الفرق بني الوحي واإلهلام والكشف :املطلب الرابع
 

بـني العلـامء )) الوحي واإلهلام والكشف((يكثر ورود األلفاظ الثالثة 
عند احلديث عن الوحي ملا بينهام مـن اشـرتاك يف الظـاهر يف معانيهـا، وعنـد 

تفق من جانب وختتلف من جوانب أخر، ولـضبط ذلـك التحقيق نجد أهنا ت
 : البد من معرفة املراد من كل لفظة فنقول

إعالم اهللا لنبي مـن  :وأعني به املعنى املصدري من اإلحياء هو :الوحي
بحكم رشعي ونحوه سواء بواسطة أم بغري واسطة عـىل وجـه اخلفـاء  أنبيائه

 .والرسعة وأمر بتبليغه ملن بعث إليهم 
فهو هيئة من هيئات الوحي ونوع من أنواعه أشبه باخلاطر  :هلامأما اإل

 )١(.والتنبيه والقذف يف القلب أو يف املنام، والنفث يف الروع
ًإن روح القدس نفث يف روعي أن نفسا لـن متـوت (( :قال ابن مسعود ُ

 )٢ ()).حتى تستكمل رزقها، أال فاتقوا اهللا، وأمجلوا يف الطلب
َوجيد فيه امللهـم  ْ اليقـني بأنـه مـن عنـد اهللا دون أن يكـون بينـه وبـني اهللا ُ

                                                
 ٢٠٥انظر أمايل املرتيض اجلبائي ) ١(
والبغـوي . ١١٥٢ -١١٥١ حـديث رقـم ١٨٥أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب ص ) ٢(

واخلطيـب التربيــزي يف . ١/٢٨٤وابـن عبــد الـرب يف التمهيــد . ١٤/٣٠٤يف رشح الـسنة 
وحـديث إن ( : (قال ابن حجـر رمحـه اهللا . ٥٣٠٠ حديث رقم ٣/٢٦٤مشكاة املصابيح 

وصحـحه الـحاكـم من روح القدس نفث يف روعـي أخـرجه ابن أيب الـدنيـا يف الـقـنـاعـة، 
 وصححه األلباين يف خترجيه ألحاديث مـشكلة الفقـر ١/٢٧فتح الباري )) طريق ابن مسعود 

١٩. 



 

 
 

ًواســطة، وهــو لــيس خاصــا باألنبيــاء حيــث نجــد يف القــرآن الكــريم أن اهللا 
 .أوحى إىل أم موسى واحلواريني وغريهم 

 M  Ë Ì :وهلذا نجد أن بعض املفرسين فرسوا الوحي يف قوله تعاىل
Í Î Ï Ð Ñ Ò L )(  :ريه هلذه اآليـةقال جماهد يف تفس،  باإلهلام)١)

  )٢ ()).ً فيكون إهلاما نفث ينفث يف قلبه
ًإال إهلاما بخاطر أو يف منام أو نحوه مـن معنـى ((  :ًوقال السدي أيضا

 )٣ ()).الكالم يف خفاء 
اإلهلـام والقـذف يف القلـب  :ًإال وحيا معنـاه. (( : وقال الفخر الرازي

 )٤ ())م عليه السالم أو املنام كام أوحى اهللا إىل أم موسى وإبراهي
 )٥(.وهو اإلهلام والقذف بالقلب ) ًإال وحيا  ( -: وقال الزخمرشي

 :كـام يف قولـه تعـاىل :ًوجاء اإلهلام يف القرآن الكريم معربا عنـه بـالوحي 
MW X Y Z L)ــــــه،)٦  ،)٧(My z { | L  : وقول
  .)٨ ())إهلام  :والوحي((  : قال ابن قتيبة،أهلمها :أي

                                                
  ) .٥١( سورة الشورى اآلية ) ١(
  .١٦/٥٣، واجلامع ألحكام القرآن ٥/٢١٢النكت والعيون ) ٢(
  . ٩/١٧٧انظر التبيان للطويس ) ٣(
  .٢٧/٤٧٥التفسري الكبري) ٤(
  . ٣/٤٧٥الكشاف ) ٥(
  ) .٦٨( سورة النحل اآلية ) ٦(
 ) .١١١(سورة املائدة اآلية ) ٧(
  . ٤٨٩تأويل مشكل القرآن ) ٨(



 

 
 

 :كثر دوران هذه اللفظة عند الصوفية خاصة، ويعرفونه بأنـهفي :أما الكشف
وحتـصل املكاشـفة لألوليـاء املجاهـدين . ما يلقى يف الـروع بطريـق الفـيض 

 أحـد - وهلذا يقول أبو حممد احلريري ،ألنفسهم عن طريق التقوى واملراقبة
إىل من مل يعمل بينه وبـني اهللا بـالتقوى واملراقبـة مل يـصل ((  -أئمة الصوفية 

 مـن الكـشف مـا حيـصل يف القلـب(( وقال أبو حامـد الغـزايل )١ ())الكشف
  )٢ ()).باملواظبة من غري تعلم 

وهو عندهم أنواع فمنه ما يكون بمكاشفة العيون باألبصار ومكاشفة 
القلوب باالتصال، ومنـه مـا يكـون بكـشف احلجـب عـن طريـق االسـتنارة 

  )٣(.ثيل واخليال وإدراك املعاين خاصة، ومنه ما يكون بالتم
ًوقد عد الصوفية املكاشفة منفذا لالطالع عىل الغيب إذ تطلعهـم عـىل  َّ َ

 .اسم اهللا األعظم واملعراج الروحي
ونخلص من هذا العرض إىل أنـه يوجـد فـروق جوهريـة بـني هـذه األلفـاظ 

 : ً وإن كان الوحي واإلهلام أكثر قربا من بعض ونقول يف الفرق بينهاالثالثة
إن الوحي مصدره من اهللا سبحانه وتعاىل ويتلقاه نبي مـن أنبيائـه، أمـا  ً:أوال

فهو هيئـة مـن هيئـات الـوحي يكـون لألنبيـاء وغـريهم ويف اليقظـة  :اإلهلام
ًواملنام، وهو ليس كالمـا عـىل سـبيل اإلفـصاح وإنـام هـو خـاطر وتنبيـه مـن 

 .معنى الكالم يف خفاء 
                                                

 .٣٤٦اللمع يف التصوف ) ١(
 .٨/٤١، ٣إحياء علوم الدين جملد ) ٢(
 .٢١٢ صــ ٢٩العدد ) مقال يف جملة بني النهرين(ة الوحي عند الصوفي) ٣(



 

 
 

لـشعوري، ويعـد عنـد فهو التخمني وعمل الذهن غـري ا :أما الكشف
 . الصوفية من العلم الباطن 

ًإن الوحي يوقع يف القلب علام يقينا ال يقبل التغيري والتبديل  :ًثانيا ً . 
ً وليس يقينا بل يكثر فيهام ،فهام أمران يقعان يف النفس :أما الكشف واإلهلام

 .اخلطأ 
ام وإن تكـرر فهـ :ًإن الوحي جيب األخذ به قطعا، أما اإلهلام والكشف :ًثالثا

 .  )١(صدقهام فإنه ال يؤخذ هبام إال بعد عرضهام عىل أدلة الرشع

                                                
  .٢٢، ٢١ ) ٣( ينظر علوم القرآن لنور الدين عرت حاشية رقم ) ١(



 

 
 

 
 
 
 




 :وفيه سبعة أوجه
 .اإلهلام الفطري لإلنسان :الوجه األول
 .اإلهلام الغريزي للحيوان :الوجه الثاين

 .رمز واإلحياءاإلشارة الرسيعة عىل سبيل ال :الوجه الثالث
 .اإلعالم بالوسوسة :الوجه الرابع
 .إلقاء اهللا األمر إىل املالئكة :الوجه اخلامس
 .إلقاء اهللا الوحي إىل األنبياء :الوجه السادس
 .هاملوحى ب :الوجه السابع

 
 



 

 
 



 

 
 

 : جاء إطالق الوحي يف القرآن الكريم عىل سبعة أوجه
:  :
ومـن  ،ما يلقيه اهللا سبحانه وتعاىل يف روع اإلنسان السليم الفطرةوهو 

 M. / 0 1 2  :ذلـــك مـــا أوحـــاه اهللا تعـــاىل إىل أم موســـى بقولـــه
3L)قـــال قتـــادة. أهلـــم اهللا أم موســـى بعـــد والدتـــه أن ترضـــعه :أي )١: 

ً وحيا جاءها من اهللا فقذف يف قلبهـا، ولـيس بـوحي )وأوحينا إىل أم موسى (
 )٢(.نبوة 

ِفلام ضاقت ذرعا به أهلمت يف رسها وألقى يف خلـدها،(( :قال ابن كثريو ْ ًُ 
ِونفث يف روعها ْ ُ.(() ٣( 

ــاىل ــه تع ــا أوحــاه اهللا إىل احلــواريني بقول ــضا م ــك أي  My :ًومــن ذل
z |{ } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

 ¦L) أي أهلمتهم وأوزعت قلوهبم اإليامن يب وبرسويل )٤ ،. 
ــي ــال القرطب ــوحي يف هــذه ا(( : ق ــى اإلهلــام، أيال ــة بمعن ــتهم  :آلي أهلم

 )٥ ()) .وقذفت يف قلوهبم 
                                                

  ) .٧( سورة القصص اآلية ) ١(
  .٢٠/٢٩جامع البيان ) ٢(
إن اهللا عز وجل أهلمها بأن تتـرصف هـذا التـرصف، فهـو : ، أي٦/٢٢٢تفسري القرآن العظيم ) ٣(

 . وحي نبوةوحي إهلام ال
 ) .١١١(سورة املائدة اآلية ) ٤(
  . ٦/٣٦٣اجلامع ألحكام القرآن ) ٥(



 

 
 

أهلمـوا ذلـك  :أي. املـراد هبـذا الـوحي وحـي إهلـام (( :وقال ابن كثـري
 )١ ()) .أهلمهم اهللا عز وجل :فامتثلوا ما أهلموا، قال احلسن البرصي


:  :

،ومن ذلك قوله )٢(من طريق الغريزةهم احليوان  وهو اإلهلام بإلقاء املعنى يف ف
 )٣(MW X Y Z [ \ ] ̂ _ L  :تعاىل

فــاهللا عــز وجــل أوحــى إليهــا بــأن أهلمهــا هــذا العمــل فــأظهرت كــامل 
 )٤ (.الطاعة وحسن االئتامر ألمر رهبا

 .)٥())ًأهلمها إهلاما(( :قال جماهد
سها هـذه األعـامل واملـراد مـن اإلهلـام أنـه تعـاىل قـرر يف أنفـ(( :وقال الـرازي

، وذكر القرطبي بـأن اإلهلـام )٦ ()) التي تعجز عنها العقالء من البرشالعجيبة
  :هو ما خيلقه اهللا يف القلب ابتداء من غري سبب ظاهر، وهـو مـن قولـه تعـاىل

 M8 9 : ; < = > L)وال خــالف (( :، ثــم قــال)٧
 )٨ ()).بني املتأولني أن الوحي هنا بمعنى اإلهلام

                                                
  .٣/٢٢٤تفسري القرآن العظيم ) ١(
  .١٤انظر علوم القرآن لعبد اهللا شحاته ) ٢(
  ) .٦٨( سورة النحل اآلية ) ٣(
 .٢٤٨ده ً نقال عن كتابه مفتاح السعا٤/٤٥انظر الضوء املنري عىل التفسري البن القيم ) ٤(
، وانظر كشف الرسائر يف معنى الوجوه واألشـباه والنظـائر البـن ١٤/١٣٩جامع البيان ) ٥(

 .٢٢٥العامد 
 .٧١/ ٢٠التفسري الكبري ) ٦(
  ) .٨، ٧( سورة الشمس اآلية ) ٧(
  .١٠/١٣٣اجلامع ألحكام القرآن ) ٨(



 

 
 

واإلرشـاد إىل  :اإلهلـام واهلدايـة :املـراد بـالوحي هاهنـا(( :كثـريوقال ابن 
 )١ ()).ً أن تتخذ من اجلبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشونالنحل

:  :
وهي اإلشارة التي تأيت من اإلنسان بخفاء ورسعة، ومن ذلك ما جـاء 

 ¸ ¶ M² ³ ´ µ  :كريا لقومه يف قولـه تعـاىلمن وحي ز
¹ º » ¼ ½ L )أشار إىل قومه بأن سـبحوا اهللا يف أول  :،أي)٢

النهار وآخره، وكان كالم زكريا مع الناس باإلشارة ويـدل عـىل ذلـك قولـه 
 .)٣(M a b c d e f g h ji L :تعاىل

 أشـار إشـارة :أي)) فـأوحى إلـيهم ((« :قال ابـن كثـري يف معنـى اآليـة
ــادة ووهــب ــول جماهــد وقت ــل ق ــة، ونق ــة رسيع ــيهم، أي :خفي ــأوحى إل  :ف

 .)٤(»أشار
: : 

وهو وسوسة الشيطان وإرساره وتزيينه خواطر الرش لإلنـسان وورد هـذا 
 :- حيث وصف ما يلقيه الشيطان بالوحي فقال سبحانه -الوجه يف قوله تعاىل 

M9 : ; < = > ? @ A B C 

                                                
  .٤/٥٨١تفسري القرآن العظيم ) ١(
 ) .١١(سورة مريم اآلية ) ٢(
 ) .٤١(سورة آل عمران اآلية ) ٣(
  .٥/٢١٦تفسري القرآن العظيم ) ٤(



 

 
 

DE HGFL)َّيوسوس بعـضهم إىل بعـض القـول املـزين  : أي،)١
ًاملزخرف، وأهل الباطل دائام ما يصغون أسـامعهم ملـا يوسـوس بـه شـياطني 

قال مالـك . اإلنس وشياطني اجلن، ومآهلم االقتناع بالقول املزين املغشوش
إن شياطني اإلنس أشد عيل مـن شـياطني اجلـن، وذلـك أين إذا (( :بن دينارا

اهللا من شيطان اجلن ذهب عني وشيطان اإلنس جييئني فيجرين إىل تعوذت ب
فاملراد أن أولئـك (( :، وقال الفخر الرازي يف معنى اآلية)٢ ())املعايص عيانا

يلقي ويوسـوس (( :، وقال األلويس)٣ ())ًالشياطني يوسوس بعضهم بعضا
 )٤ ()).شياطني اجلن إىل شياطني اإلنس أو بعض كل من الفريقني إىل اآلخر

 MS R Q P T U :ًكـام ورد أيـضا هـذا الوجـه يف قولـه تعـاىل
V W X ZY [ \ ] ̂ _ à b 

edcL)ـــة جمـــادالت  ،)٥ ـــاىل يف هـــذه اآلي ـــث رد اهللا تع حي
ــس واجلــن ليوسوســون إىل  ــأن شــياطني اإلن ــات ب املــرشكني يف إباحــة امليت

كر اسـم ًأوليائهم وأعواهنم ليجادلوا حممدا وأصحابه يف أكل امليتة وما مل يـذ
 . اهللا عليه 

الشيطان لوليه فيلقـي يف  أي يوسوس((  :قال الواحدي يف معنى اآلية
ــؤمنني يف  قلبــه اجلــدال بالباطــل وهــو مــا ذكــر مــن أن املــرشكني جــادلوا امل

                                                
 ) .١١٢(سورة األنعام اآلية ) ١(
  .٢/٣١٣الوسيط للواحدي ) ٢(
  .١٣/١٦٢التفسري الكبري ) ٣(
  .٨/٥روح املعاين ) ٤(
 ) .١٢١(سورة األنعام اآلية ) ٥(



 

 
 

يوسوسـون فيلقــون يف قلــوهبم اجلــدال  :أي(( : وقــال القرطبــي)١ ()).امليتـة
 )٢ ()).بالباطل


:  :

 .وقد جاء يف القرآن الكريم التعبري عام يلقيـه اهللا إىل املالئكـة بـالوحي 
 M]\[ZY :حيث ذكر سبحانه إحياءه إىل املالئكـة يف قولـه

_ ^ ` a cb hgfed i 
j k  lp o n mL)يلقي اهللا األمر إىل  :أي، )٣

 :األول :فيه وجهان(( :قال الرازي. املالئكة أنه مع املؤمنني بالعون والنرص
أن يكون املراد أنه تعاىل أوحى إىل املالئكة بأنه تعاىل معهم، أي مـع املالئكـة 

 . ًحال ما أرسلهم ردءا للمسلمني 
أن يكون املـراد أنـه تعـاىل أوحـى إىل املالئكـة أين مـع املـؤمنني  :والثاين

إزالـة وهذا الثاين أوىل، ألن املقصود من هـذا الكـالم . فانرصوهم وثبتوهم 
 التخويــــف واملالئكــــة مــــا كــــانوا خيــــافون الكفــــار، وإنــــام اخلــــائف 

 )٤ ()) .هم املسلمون

                                                
  .٢/٣١٦الوسيط للواحدي ) ١(
  .٧/٧٧اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 ) .١٢( سورة األنفال اآلية ) ٣(
  .١٥/١٣٩التفسري الكبري ) ٤(



 

 
 

ـــاىل ـــه تع ـــضا قول ـــك أي ـــل ذل ، )١(ML M N O P L  :ًومث
ما أوحاه امللك جربيـل عليـه الـسالم إىل حممـد  :أوحى الثاين أيواملقصود هنا 

قـال . ز وجـل هو ما تلقاه جربيل عليه السالم من اهللا عـصىل اهللا عليه وسلم
فأوحى جربيل إىل عبده حممد صىل اهللا عليه وسلم ما أوحى إليه (( :الطربي

 )٢ ()).ربه
:  :

وهـذا . وهو إلقاء اهللا الوحي إىل أنبيائـه صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم 
 .لسالم الوجه يقوم عىل اتصال جربيل عليه السالم باألنبياء عليهم ا

ًوقد ورد يف القرآن أن اهللا أوحى لعبده حممدا صىل اهللا عليه وسلم كـام 
 $ # " M :أوحى ملن قبله من األنبياء والرسل وذلك بقولـه تعـاىل

% & ' ( ) * ,+ - . / 0 
1 32 4 5 6 7 98 

: ; <L )ـــشرتكون بإلقـــاء اهللا  :، أي)٣ إن هـــؤالء األنبيـــاء ي
 .الوحي عليهم 

إلقـاء املعنـى يف خفـاء وعرفـه يف األنبيـاء  :والـوحي(( :قال ابن عطيـة
 :أيM% & L بواسـطة جربيـل عليــه الـسالم وذلـك هــو املـراد بقولــه 

                                                
 ) .١٠(سورة النجم اآلية ) ١(
  .٢٧/٤٧جامع البيان ) ٢(
 ) .١٦٣(سورة النساء اآلية ) ٣(



 

 
 

 )١ ()).بملك ينزل من عند اهللا
: : 

من اهللا عز وجل إىل أنبيائه وكان ينزل بـه جربيـل املنزل الوحي ذات وهو 
 % $ # " M :ل عىل ذلك قوله تعاىل ويد، عىل األنبياءعليه السالم

& ' ( ) * ,+ - . / 0 1 
2 3 4 5 6 7 98 : ; 

< L)وعرفــه يف ،والــوحي إلقــاء املعنــى يف خفــاء((  :، قـال ابــن عطيــة)٢ 
 M% &L  : وذلك هو املراد بقوله،األنبياء بواسطة جربيل عليه السالم

  .)٣())بملك ينزل من عند اهللا  :أي
 ولـيس ألحـد مـن أنبيائـه أن ،اهللا عـز وجـلوهذا املـوحى بـه مـصدره 

M 3 : يقول عز وجـل،يبدله من تلقاء نفسه وحمض رأيه وخالص اجتهاده
4 5 6 7 8 9 : <; = > ? @ A BL)٤(، 

 : وقولـه عـز وجـل)٥(M2 1 0 3  4L :ويؤكد ذلك قولـه عـز وجـل
Mv w x y z { | ~} L)٦( .  

 MÌ Í Î Ï  :جـلَّكام أن املبلغ به مأمور باتباعه كام قال عز و
                                                

  .٤/٢٩٣املحرر الوجيز ) ١(
  ) .١٦٣( سورة النساء اآلية ) ٢(
  .٤/٢٩٣املحرر الوجيز ) : ٣(
  . )١٥( سورة يونس اآلية ) : ٤(
  ) .٤( سورة النجم اآلية ) : ٥(
  ) .٢٠٣( سورة األعراف اآلية ) : ٦(



 

 
 

Ð Ñ ÓÒ L)وقـال أيــضا)١ :  M_ ` a b c d 
e f g h L)كام أوحى اهللا إىل األنبياء أوحى إىل حممد صـىل اهللا  : أي)٢

 .ً قرأنا عربيا لينذر الناس به عليه وسلم
 

                                                
  ) .٢٧( سورة الكهف اآلية ) : ١(
  ) .٧( سورة الشورى اآلية ) : ٢(



 

 
 

 
 
 
 
 



 : وفيه ثالثة مباحث

 .وحي اهللا إىل املالئكة  :املبحث األول
 .وحي اهللا إىل رسله  :ثايناملبحث ال

 .وحي امللك إىل الرسول  :املبحث الثالث
 



 

 
 



 

 
 




وأعني به الـوحي الـذي يلقيـه اهللا عـز وجـل إىل مالئكتـه وهـو عـىل 
 : نوعني

ياء  كتبليغ كالم اهللا إىل األنب،وحي أمرهم اهللا بإبالغه إىل أنبيائه :النوع األول
أو أي أمر منه عز وجل عن طريقهم كام حصل لتثبيت النبي صـىل اهللا عليـه 
  :وســــــلم واملــــــؤمنني معــــــه يف غــــــزوة بــــــدر كــــــام قــــــال اهللا تعــــــاىل

M Y Z ]\[ ^ _ a` cb d e f 
g h j i k l m n  o

pL)١(.  
وحي خاص هبم بأن أمرهم اهللا بتنفيذه أو إعالم منه عز وجـل  :النوع الثاين

 : هلم
وتــرصيفاهتا ) القــول (  هــذا اآليــات التــي جــاءت بــصيغة ويــدخل يف

 : املضافة إىل اهللا سبحانه وموجهة إىل املالئكة ومن ذلك
ــــــــه تعــــــــاىل  ) ' & % $ # " !M  :قول

)L)٢(. 
 ~ { | } Mv w x y z  :وقوله تعـاىل

                                                
  ) .١٢( سورة األنفال اآلية ) ١(
  ) .٣٠( سورة البقرة اآلية ) ٢(



 

 
 

�L)١(.  
ـــه تعـــاىل  M® ¯ ° ± ² ³ ́ µ  :وقول

¶ L)٢(.  
 )٣(M° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹L  :وقوله تعاىل

. 
 ] MU V W X Y Z  :وقولـــــــه تعـــــــاىل

\L)٤(.  
ـــــــاىل ـــــــه تع  Mvm  o n r q p s t: وقول

yxwvu {zL)٥(. 
أبـو  فقـد روى ،وورد يف عدد من األحاديث النبوية صفة هـذا الـوحي

 يف إذا قـىض اهللا األمـر((  :هريرة ريض اهللا عنه أن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال
ًضعانا لقولهُالسامء رضبت املالئكة بأجنحتها خ  كأنه سلسلة عىل صـفوان، ،ْ

ِّفإذا فزع عن قلوهبم قالوا  وهـو ،احلـق :ماذا قال ربكم ؟ قـالوا للـذي قـال :ُ
  . )٦(. . . ))العيل الكبري 

                                                
  ) .٣٤( سورة البقرة اآلية ) ١(
  . )١١( سورة األعراف اآلية ) ٢(
  ) .٢٨( سورة احلجر اآلية ) ٣(
  ) .٦١( سورة اإلرساء اآلية ) ٤(
  ) .٥٠( سورة الكهف اآلية ) ٥(
حـتى إذا (  يف كـتـاب التـفـسـري بـاب ٦/٢٨الـحـديث أخـرجـه البـخـاري يف صـحـيـحـه ) ٦(

 ، ٢٣سبأ ) فـزع عـن قلوهبم 
= 



 

 
 

قـال رســول اهللا  :وروى عبـداهللا بــن مـسعود ريض اهللا عنــه أنـه قــال
لة إذا تكلـم اهللا بـالوحي سـمع أهـل الـسامء صلـص((  :صىل اهللا عليه وسـلم

ـــصفا ـــىل ال ـــسلة ع ـــال،كجـــر السل ـــون كـــذلك  : ق ـــال يزال ـــصعقون ف  في
يا جربيل  : فيقولون، فإذا أتاهم جربيل فزع عن قلوهبم،حتى يأتيهم جربيل

  . )١())فينادون احلق احلق  : قال،يقول احلق :ما ذا قال ربك ؟ قال
قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  :وعن النواس بن سمعان ريض اهللا عنه قال 
 فــإذا تكلــم ،إذا أراد اهللا تعــاىل أن يــوحي بــاألمر تكلــم بــالوحي((  :ســلمو

ٌرعـدة  : أو قـال_ٌأخذت السموات منه رجفـة  ْ ً شـديدة خوفـا مـن اهللا عـز _ِ
 فيكـون ،ً فإذا سمع ذلـك أهـل الـسموات صـعقوا وخـروا هللا سـجدا،وجل

 عىل  ثم يمر جربيل،أول من يرفع رأسه جربيل فيكلمه اهللا من وحيه بام أراد
مـاذا قـال ربنـا يـا جربيـل ؟ فيقـول  :املالئكة كلام مـر بـسامء سـأله مالئكتهـا

فيقولون كلهم مثل ما قال جربيل  :قال،قال احلق وهو العيل الكبري :جربيل
  .)٢())فينتهي جربيل بالوحي إىل حيث أمره اهللا عز وجل 

                                                

  . ٣/٥٥٧معامل التنزيل ، والبغوي يف ٢٢/٩١ وأورده الطربي يف جامع البيان  =
ــو داوود ) ١( ــد ص ٥٣٧-٢/٥٣٦رواه أب ــاب التوحي ــن خزيمــة يف كت ، والبيهقــي يف ١٤٥، واب

وهــذا إســناد صــحيح عــىل رشط الــشيخني : ( ، وقــال األلبــاين٢٠١االســامء والــصفات ص 
  .٨/١٩٤ً، وأخـرجـه البـخـاري تـعـلـيـقـا وموقوفا عىل ابن عباس ١٢٩٣الـصـحـيـحـة ص 

ــي يف ٢٢/٩١، والطــربي يف تفــسريه ١/٣٤٨ رواه ابــن خزيمــة يف كتــاب التوحيــد )٢( ، والبيهق
 ورواه ابن أيب حاتم يف تفـسريه، وانظـر تفـسري ابـن ، ٤٣٥  حديث رقم ١/٥١١األسامء والصفات 

 وروى نحــوه ، ١/٢٢٧الــسنة البــن أيب عاصــم ) إســناده ضــعيف : ( ، وقــال األلبــاين٦/٥١٦كثــري 
 .ًواس بن سمعان مرفوعا الطرباين عن الن



 

 
 




 
  عز وجل إىل رسله مبارشة أي بدون واسطة املالئكـة،وأعني به وحي اهللا
 : وهو عىل ثالثة أنواع

 : ًأن يكون الوحي مناما :النوع األول
ويدل عليه حديث علقمة بن قيس صاحب عبداهللا بن مـسعود ريض اهللا 

 ثـم ينـزل ، حتى هتدأ قلوهبم،إن أول ما يؤتى به األنبياء يف املنام((  : قالعنه
  . )١())يقظة الوحي بعد يف ال

   :وقد وقع الوحي باملنام إلبراهيم عليه السالم كام جـاء يف قولـه تعـاىل
M Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ àß 

á â ã ä å æ ç ! " # $ % & ' 
( ) * + -, . / 0 1 2 L)ووقــــــع ،)٢ 

وهو أول مـا بـدء بـه الـوحي وهـو الرؤيـا ًأيضا لنبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم 
أول مـا بـديء بــه ((  :كـام يف حـديث عائــشة ريض اهللا عنهـا أهنـا قالــتالـصادقة 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم فكـان ال 
ومل تكـن الرؤيـا للرسـول صـىل ، )٣())يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح 

                                                
 وقــال رواه أبــو نعـيم يف الــدالئل بإسـناد حــسن عــن ١/١٠ذكـره ابــن حجـر يف فــتح البـاري ) ١(

 .بن قيس صاحب ابن مسعود  علقمة
  ) .١٠٥-١٠٢( سورة الصافات اآليات ) ٢(
 يف كـتــاب بــدء الــوحــي، بــــاب ٣/ ١الـحـديــث أخـرجــه الـبـخــاري يف صـحـيــحه ) ٣(

  .١٤٠، ١/١٣٩يــف كــان بــدء الـــوحـــي، ومسلم يف صحيحه كــ



 

 
 

 كام يف  بل وقعت بعد ذلك،اهللا عليه وسلم خاصة بالفرتة األوىل من الوحي
 » M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¨¦ © ª  :قوله تعاىل
¬ ® ¯ L)١(.  

 ويكـون مـن وراء ،ًأن يكون الـوحي تكلـيام بـني النبـي وربـه :النوع الثاين
 MÌË Í Î Ï:  ودل عىل ذلك النوع الثاين يف قوله تعاىلحجاب،
Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ ß 

áàL)اســطة  كلــم أنبيــاءه مبــارشة وبــدون و، فــإن اهللا عــز وجــل)٢
 ومن ذلك تكليم اهللا سـبحانه وتعـاىل ملوسـى عليـه ،ولكن من وراء حجاب

 لكنه يسمعه ويدرك معنـاه ،دون أن يراهًالسالم حيث كلمه تكليام بال واسطة 
 MKJI : كـام يف قولـه تعـاىلمع يقينه بأنـه كـالم اهللا سـبحانه وتعـاىل

LL)ـــاىل.)٣ ـــه تع  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �M : وقول
§ ¨ © ¬ «ª ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ 
Í Ì Ë Ê É È ÇL)وكالم اهللا تعاىل للنبي )٤ ،

صىل اهللا عليه وسلم ليلة املعراج حني فرض الصلوات وضاعف احلـسنات 
                                                

  ) .٢٧( سورة الفتح اآلية ) ١(
  ) .٥١( سورة الشورى اآلية ) ٢(
  ) .١٦٤( سورة النساء اآلية ) ٣(
  ) .١٤٣( سورة األعراف اآلية ) ٤(



 

 
 

 حيث قال صىل اهللا عليه وسلم يف احلـديث الـذي رواه ،احلسنة بعرش أمثاهلا
ني صالة يف كـل يـوم مخسّفأوحى اهللا إيل ما أوحى ففرض ((  :أنس بن مالك

وبـني موسـى عليـه  فلم أزل أرجـع بـني ريب تبـارك وتعـاىل((  :ثم قال)) وليلة 
ٌلكل صالة عرش  َّيا حممد إهنن مخس صلوات كل يوم وليلة :السالم حتى قال ٍ

ـا كتبـت لـه حـسنة،فذلك مخسون صـالة  فـإن عملهـا  ومـن هـم بحـسنة فلـم يعمله
فإن عملها كتبـت  ًها مل تكتب شيئا،ًكتبت له عرشا، ومن هم بسيئة فلم يعمل

  .)١())سيئة واحدة 
 مع خلـق ،ًأن يكون إهلاما يقذفه اهللا يف قلب نبيه مبارشة :النوع الثالث

ًعلم رضوري عند النبي صىل اهللا عليه وسلم بأن هذا املعنى قذفـه اهللا قطعـا 
 ويدل عليه مـا جـاء يف حـديث ابـن مـسعود ،)٢(وال يقبل الشك وال التأويل

ً أن نفسا لن متوت حتـى )٣(ُإن روح القدس نفث يف روعي((  :يض اهللا عنهر
   .)٤()) وأمجلوا يف الطلب ، أال فاتقوا اهللا،تستويف رزقها

                                                
  يف كتـاب اإليـامن، بـاب اإلرساء برسـول اهللا١٤٦، ١/١٤٥أخرجه مـسلم يف صـحيحه ) ١(

 .صىل اهللا عليه وسلم إىل السموات وفرض الصلوات 
  .٢٧/٥٠ينظر روح املعاين ) ٢(
َبضم الراء القلب واخللد واخلاطر وهو املراد هنا، وبالفتح اخلوف والفزع : الروع) ٣( َ. 
ــشهاب ص ) ٤(  - ١١٥١(  حــديث رقــم ١٨٥احلــديث ســبق،  وقــد أخرجــه القــضاعي يف مــسند ال

ــوي يف رشح ) ١١٥٢ ــسنة والبغ ــد ١٤/٣٠٤ ال ــدالرب يف التمهي واخلطيــب ، ١/٢٨٤، وابــن عب
:  قـــال ابـن حـجــر . ٥٣٠٠ حـديث رقـم ٣/٢٦٤التربيـزي يف مــشـكــاة املـــصـابــيـح 

ـــا يف الـقـناعــــة، (( ـــن أيب الـدنـي ــه اب ــث يف روعــي أخرج ــدس نف ُوحــديث إن روح الق
وصـححه ، ١/٢٧ فــتــح البـاري ))وصـححـه الـحاكـم مــن طــريــق ابـــن مــســعــود 

= 



 

 
 

 : معناهM Ñ ÒL :وقد وحد جماهد بني هذا القذف واإلهلام فقوله
 فكأنــه يـشري إىل أن العلــم املتحــصل مــن ،ًنفـث ينفثــه يف قلبــه فيكـون إهلامــا

  .)١( والوسيلة له هو القذف يف الروع،ا القذف هو اإلهلامطريق هذ
 

                                                

  .١٩األلباين يف خترجيه ألحاديث مشكلة الفقر ص  =
  .٩/٣٧ينظر جممع البيان للطربيس ) ١(



 

 
 




 
مـا وهذا النوع من الوحي هو أن يرسل اهللا امللك إىل النبي فيلقـي إليـه 

 M Ë Ì Í Î Ï :أمره اهللا به كام يدل عليه النوع الثالث يف قولـه تعـاىل
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à 

á L)فقوله)١ : M × Ø Ù Lيكون بإرسال ملـك مـن  : أي
   .)٢(املالئكة فيبلغ ما أمره اهللا بتبليغه إىل من شاء من عباده

ًوهذا النوع هـو أكثـر أنـواع الـوحي ذكـرا وورودا يف القـرآن الكـريم ً، 
 Mc : ويـدل عليـه قولـه تعـاىل،وأغلبه للنبي حممد صـىل اهللا عليـه وسـلم

d e f g h i j k l m n o p q 
rL)وقوله تعاىل)٣ ،: MÈ Ç Æ Å ÄÃÂ É 

ÏÎÍÌËÊL)وقولــــه تعــــاىل،)٤ : 
M\ ] ^ _ ` ba L)قولـــه تعـــاىلو ،)٥: M v w z y x 

{ | ~} L)٦(.  
                                                

  ) .٥١( سورة الشورى اآلية ) ١(
  .١٠آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ص ) ٢(
  ) .١٩٤ - ١٩٢( سورة الشعراء اآليات ) ٣(
  ) .١٠٢( سورة النحل اآلية ) ٤(
  ) .١٠٦( سورة األنعام اآلية ) ٥(
  ) .٢٠٣( سورة األعراف اآلية ) ٦(



 

 
 

وقد بينت السنة أن وحـي امللـك إىل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم 
  :يكون بصورتني
َأن يأتيه مثل صلصلة اجلرس  :الصورة األوىل َ . 

أن ن عروة عن أبيه عن أم املـؤمنني عائـشة ريض اهللا عنهـافعن هشام ب
يا  :احلارث بن هشام ريض اهللا عنه سأل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال

  :رسـول اهللا كيـف يأتيـك الـوحي ؟ فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وســلم
ُأحيانا يأتيني مثـل صلـصلة اجلـرس وهـو أشـده عـيل فيفـصم عنـي وقـد ((  َ َِ ْ ً

ًوأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمني فأعي ما يقول  ، عنه ما قالوعيت ً . (( 
ولقـد رأيتـه ينـزل عليـه الـوحي يف اليـوم ((  :قالت عائشة ريض اهللا عنهـا

  . )١())ً فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا الشديد الربد
 ثم أطلق عىل كل صوت له ،صوت وقوع احلديد بعضه عىل بعض :والصلصلة

 .)٢(طنني
ألن ((  :))هـو أشـده عـيل (( قال ابن حجر يف تعليل قوله يف احلديث 

بالتخاطب الفهم من كالم مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كالم الرجل 
 وهي هنا املعهود، واحلكمة فيه أن العادة جرت باملناسبة بني القائل والسامع

                                                
 يف كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء ٣، ١/٢احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

يسيل عرقه، والفصم القطع من غري إبانـة إذ : أي: ليتفصد. يقلع : أي: فيفصم. الوحي 
القطـع مـع : ه وسـلم ليعـود إليـه، والقـصمكان الوحي ينقطع عن الرسول صـىل اهللا عليـ

 .اإلبانة 
  . ١/١٩انظر فتح الباري ) ٢(



 

 
 

 وإما ،ع األولإما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النو
أي ) ١())باتصاف القائل بوصـف الـسامع وهـو البـرشية وهـو النـوع الثـاين 

  :تغلــب عـــىل الــسامع وهـــو النبــي املرســـل إليــه الروحانيـــة كــام يف قولـــه
M Ñ ÒL وهو أن يأيت جربيل عليه السالم النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

ل كـام حـدث بالوحي وهو عىل صورته امللكيـة فيكلمـه وهـو يعـي عنـه مـا يقـو
 MK Q P O N M L : يف نزولــه عليـه أول مــرة بقولـه تعــاىلذلـك

R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 
cL)أو أن يتمثل جربيل عليه السالم بالبـرشية لكـن ال يعنـي متثلـه أن ،)٢

 .ذاته التي خلقها اهللا عليه قد انقلبت برشية بل هو متثل هبذه الصورة فقط 
ًواحلق أن تثمل جربيل رجال لـيس معنـاه أن ( ( :ًوقال ابن حجر أيضا

 . )٣())ً بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا ملن خياطبه ،ًذاته انقلبت رجال
جيوز أن يكون اآليت هـو ((  :وأوضح تلك الصورة البلقيني حيث قال

 وإذا تـرك ، إال أنه انضم فصار عىل قدر هيئة الرجـل،جربيل بشكله األصيل
ً ومثـال ذلـك القطـن إذا مجـع بعـد أن كـان منتفـشا فإنـه ،يئتـهذلك عاد إىل ه

 وهـــذا عـــىل ســـبيل ،بـــالنفش حيـــصل عـــىل صـــورة كبـــرية وذاتـــه مل تتغـــري
  . )٤())التقريب

                                                
  .١/١٩فتح الباري ) ١(
  ) .٥ - ١( سورة العلق اآليات ) ٢(
  .١/٢٠فتح الباري ) ٣(
 .١/٢٠انظر قوله يف فتح الباري ) ٤(



 

 
 

ويقوم هذا النوع عىل اتصال بني جربيل عليه السالم وهو ملـك وبـني 
 . الرسول صىل اهللا عليه وسلم وهو برش 
هذا االتصال مـع هـذا االخـتالف يف وقد أشار بعض العلامء إىل كيفية 

 حيث يستدعي األمر املناسـبة بـني الطـرفني ، واخللقة البرشية،اخللقة امللكية
 .  وحيصل التالؤم الذي ال بد منه بني املتكلم والسامع ،حتى يزول التنافر

 أو تغلـب الروحانيـة عـىل البـرش ،وذلك بأن تغلب البرشية عىل امللـك
ُفيفهم كل منهام اآلخر  َ . 

صـىل اهللا أن رسـول اهللا  :أحدمها :التنزيل له طريقان((  :قال الزركيش
 .عليه وسلم انخلع من صورة البرشية إىل صورة املالئكة وأخذه من جربيل 

 واألول ،أن امللك انخلع إىل البرشية حتى يأخذه الرسول منـه :والثاين
  .)١())أصعب احلالني 
الـسالم إىل الرسـول يف صـورة رجـل أن يـأيت جربيـل عليـه  :الصورة الثانيـة
 .  أو أعرايب فيكلمه كام يكلمه البرش ،كدحية الكلبي

وقد أخرج مسلم يف صحيحه عن عبداهللا بن عمر عن أبيه قال حدثني 
بيـنام نحـن عنـد رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  :أيب عمر بن اخلطاب قال

 ال ،اد الـشعر شـديد سـو، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب،ذات يوم
صىل اهللا عليه  حتى جلس إىل النبي ، وال يعرفه منا أحد،ُيرى عليه أثر السفر

أخـربين عـن  : وقال، ووضع كفيه عىل فخذيه،فأسند ركبتيه إىل ركبتيه. وسلم 

                                                
 .  النوع السادس عرش١/١٥٦، وانظر اإلتقان ١/٢٢٩: الربهان يف علوم القرآن) ١(



 

 
 

اإلسـالم أن تـشهد أن ال ((  :اإلسالم ؟ فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 وتـؤيت ، وتقـيم الـصالة، صـىل اهللا عليـه وسـلمًإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

 ،صدقت :قال)) ً وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال، وتصوم رمضان،الزكاة
 ، ورسـله، وكتبـه، ومالئكتـه،أن تـؤمن بـاهللا((  :قال فأخربين عن اإليامن ؟ قال

فـأخربين عـن  : قال،صدقت :قال))  وتؤمن بالقدر خريه ورشه ،واليوم اآلخر
 : قال،)) فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد اهللا كأنك تراه((  : قال،؟اإلحسان 

 : قـال،))مـا املـسؤول عنهـا بـأعلم مـن الـسائل ((  :فأخربين عن الساعة ؟ قال
 وأن ترى احلفاة العراة العالة، ،أن تلد األمة ربتها(( :فأخربين عن أماراهتا ؟ قال

يـا ((  : ثم قـال يلً، فلبثت مليا،ثم انطلققال )). رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان
ِفإنه جربيـل((  :قال. اهللا ورسوله أعلم :قلت))  من السائل ؟ عمر أتدري ْ ِ، 

  .)١())أتاكم يعلمكم دينكم 
وقد ذكر احلليمـي يف كتابـه املنهـاج يف شـعب اإليـامن أن الـوحي كـان 

  . )٢(ًيأتيه عىل ستة وأربعني نوعا
ا تتحدث عن األنواع واهليئـات التـي عليهـا وبعد النظر فيها نلحظ أهن

 .حامل الوحي واملوحى إليه 
وغالبها من صفات حامل الوحي وجمموعها يدخل ((  :قال ابن حجر

  .)٣())فيام ذكر 
                                                

 . يف كتاب اإليامن ٣٧، ١/٣٦صحيح مسلم ) ١(
  .٢٥٥-١/٢٣٩املنهاج يف شعب اإليامن ) ٢(
  .١/١٨فتح الباري ) ٣(



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 وفيه ستة مباحث

 .أمني الوحي ووصف القرآن له :املبحث األول
 .^ عىل الرسول  الكريمول القرآنصفة نز :املبحث الثاين

 .^هيئات الوحي عىل الرسول  :املبحث الثالث
 .^ الوحي عىل الرسول مظاهر :بحث الرابعامل

 .حال الصحابة عند نزول الوحي :املبحث اخلامس
 .قطعية الوحي ودالالهتا :املبحث السادس

 



 

 
 



 

 
 




 
ُ الوحي هو امللك جربيل عليه السالم الوسيط يف نزول القـرآن الكـريم،أمني َ َ 

 : وقد جاء ذكره باسمه ووصفه يف القرآن الكريم يف عدة مواضع
 [ ]\ MZ :حيث ورد التـرصيح باسـمه يف قولـه تعـاىل :جربيل -١

 ̂_ ̀ a b c d e f g h  i
j k L)١(. 

، وهـو )٢(ةوجربيل اسم أعجمي ممنوع من الـرصف للعلميـة والعجمـ
ٌاسم ملك علم لـه ََ ََ  وهـو الـذي نـزل بـالقرآن عـىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ٍ

 .وسلم 
إنـام قولــه جربيـل كقولــه عبــداهللا ((  :ريض اهللا عــنهام قـال ابــن عبـاس

  )) .وعبدالرمحن 
  .)٣())اهللا  : وإيل،عبد :جرب((  :وقال األعمش

 .)٤())اهللا  : إيـــل،بـــدع :وميكـــا. اهللا  :عبـــد،إيل :جـــرب((  :وقـــال عكرمـــة 
 عليهم السالم خلقوا من نور كام قـال رسـول _ بام فيهم جربيل _واملالئكة 

                                                
  ) .٩٧( سورة البقرة اآلية ) ١(
  .١/٥٠٩البحر املحيط ) ٢(
  .١/١٨٢تفسري ابن أيب حاتم ) ٣(
  .١/٤٣٧أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان ) ٤(



 

 
 

خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان مـن مـارج ((  :اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 وهلذا ال يستطيع أحد أن يراهم عىل )١()) وخلق آدم مما وصف لكم ،من نار

 .يهم السالم صورهتم احلقيقية إال األنبياء عل
 Mh i j k  :وجـاء هـذا الوصـف يف قولـه تعـاىل :روح القدس -٢

l m n o p q r L)وقوله تعـاىل)٢ ،: M¥ ¦ 
¨§ L)٣(، 

  ،)٤())جربيل  :روح القدس(( قال قتادة والسدي والضحاك والربيع 
والــدليل عــىل أن روح القــدس هــو جربيــل مــا قــال « :قــال ابــن كثــري

إن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم  :هــاالبخــاري عــن عائــشة ريض اهللا عن
 فكان ينافح عن رسول اهللا صىل اهللا ،ًوضع حلسان بن ثابت منربا يف املسجد

اللهـم أيـد حـسان ((  : فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم،عليه وسـلم
    . )٥(»وهذا من البخاري تعليق)) بروح القدس كام نافح عن نبيك 

                                                
 يف كتاب الزهد، بـاب يف ٤/٢٢٩٤ يف صحيحه عن عائشة ريض اهللا عنها أخرجه مسلم) ١(

 .أحاديث متفرقة 
  ) .١٩٤، ١٩٣( سورة الشعراء اآليتان ) ٢(
  ) .٨٧( سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .١/٤٠٤جامع البيان ) ٤(
ــري ) ٥( ــسري ابــن كث ــن حجــر يف : (( ، وقــال حمققــه١/٣٢١تف ــال احلــافظ اب النكــت (( وق

 أر هذا املوضع يف صحيح البخاري، وقد وصـله أمحـد والطـرباين وصـححه مل)) الظراف
 )).احلاكم



 

 
 

ــاىل ــه تع ــك قول  MÂ Ã Ä Å Æ Ç È  :ونظــري ذل
É Ê Ë L)وقولــه تعــاىل،)١ : M : ; < = 

> ? @ A B C D L)ــاىل،)٢ ــه تع  Mµ : وقول

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À L)٣( .  
ألنـه كـان بتكـوين ،ًوإنام سمى اهللا تعاىل جربيل روحا((  :قال الطربي
 وأضـافه ،ً فسامه بذلك روحـا، من غري والدة والد ولده،ًاهللا روحا من عنده

ً كام سـمى عيـسى بـن مـريم روحـا هللا مـن ،هو الطهر :والقدس ،إىل القدس
 .)٤())ًأجل تكوينه له روحا من عنده من غري والدة والد ولده 

ُوسـمي بـذلك ألن املـراد مـن روح القـدس الـروح ((  :وقال الـرازي
ــذلك تــرشيفا لــه وبيانــا لعلــو مرتبتــه عنــد اهللا ،املقدســة ً فوصــف جربيــل ب ً
ــأن إضــا،)٥())تعــاىل ــة وزاد ب ــه جمبــول عــىل ،فة روح إىل القــدس يف اآلي  ألن

 وروحانيتـه أتـم وأكمـل مـن سـائر املالئكـة ،الطهارة والنزاهة مـن العيـوب
ــي أهنــم مجيعــا  َّ فخــص )٦(M» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â L ًيعن ُ َ

 . MÄ Å L  :دوهنم جربيل هبذه اإلضافة
                                                

  ) .١٠٢( سورة النحل اآلية ) ١(
  ) .١١٠( سورة املائدة اآلية ) ٢(
  ) .٤( سورة املعارج اآلية ) ٣(
  .١/٤٠٥جامع البيان ) ٤(
  .٣/١٩٠تفسري الرازي ) ٥(
  ) .٦( سورة التحريم اآلية ) ٦(



 

 
 

ولعل وصف جربيل بالروح يعطي داللة عـىل سـالمة القـرآن الكـريم 
ًدة والنقـصان لعظمـة الناقـل وكونـه خملوقـا واحـدا حيـا ال يعــروه مـن الزيـا ً ً

 .شائبة كسل أو فوات 
 فاملقصود بـه )١(Mi j k  lL  :ويدل عليه قوله تعاىل :رسول -٣

 فإضـافة القـول لـه ، ألنه ذكر صفته بعد ذلك،هنا جربيل عليه السالم
رسـول  فهو رسول رب العاملني من املالئكـة إىل ،إضافة تبليغ ال إنشاء

اهللا من البرش حممد صىل اهللا عليـه وسـلم فهـو رسـول إىل رسـول، ويف 
 فالناقـل ،ذلك داللـة عـىل متـام وسـائل اليقـني يف نقـل القـرآن الكـريم

 = >M  :رسول ملك وطبيعتهم األمانة واإلتقان قال اهللا تعاىل
> ? @  AL)٢(.  

يز العز : والكريم،)٣(Mi j k  lL  :كام يف قوله تعاىل :الكريم -٤
  .)٥( النفيس يف نوعه،)٤(عىل اهللا تعاىل
ٌملـك  : أي،يعني أن هذا القرآن لتبليـغ رسـول كـريم((  :قال ابن كثري َ َ

ِرشيٌف حسن اخللق ْ َ ، )٦())الـصالة والـسالم  وهو جربيـل عليـه ، هبي املنظر،ََ

                                                
  ) .١٩(  التكوير اآلية سورة) ١(
  ) .٢٧( سورة األنبياء اآلية ) ٢(
  ) .١٩( سورة التكوير اآلية ) ٣(
  .٣٠/٥٩روح املعاين ) ٤(
  .٣٠/١٥٥انظر التحرير والتنوير ) ٥(
 . وعزاه البن عباس والشعبي واحلسن وقتادة وغريهم ٨/٣٣٨تفسري ابن كثري ) ٦(



 

 
 

  . )١( ونفي للمذام كلها،ويف وصفه بالكريم مجع لوصفه بكل املحامد
 أي ذو قـوة عـىل مـا كلـف )٢(Mn o L  :ول اهللا تعـاىلكام يف ق :القوة -٥

 M6 7 8  :، وقولـه سـبحانه)٣(من أمـر غـري عـاجز عـن أدائـه

9 : ; < = L)شــــديد اخللـــــق شـــــديد الـــــبطش  : أي)٤
  .)٥(والفعل

 وهـي الثبـات ،وجيوز أن يكون من القوة املجازيـة((  :قال ابن عاشور 
 ألن املناســـب ،M6 7 8 L  :يف أداء مـــا أرســـل بـــه كقولـــه تعـــاىل

   .)٦())للتعليم هو قوة النفس 
ويف هذا الوصف داللة عىل قدرة جربيل عليه السالم يف أداء ما كلـف  

 وقــوة ،قــوة احلفــظ : ويــدخل يف هــذه القــوة،بــه مــن مهــام وأنــه غــري عــاجز
 وقـوة البـدن ، وتلطـف املجـيء عنـد مـن أرسـل إليـه،الوصول إىل الرسـول

 وقوة متنع الشياطني أن ،ه يف الوقت املطلوبالالزمة للوصول ملن أرسل إلي
 . وأن تزيد أو تنقص مما أرسل به ،تدنو منه وتنال منه شيئا

 Mi j k ml n  :ويدل عليـه قولـه تعـاىل :عند ذي العرش -٦
                                                

  .١٠/٤١٨انظر البحر املحيط ) ١(
  ) .٢٠( ورة التكوير اآلية س) ٢(
  .٣٠/٨٠انظر جامع البيان ) ٣(
  ) .٦، ٥( سورة النجم اآليتان ) ٤(
  .٨/٣٣٨انظر تفسري ابن كثري ) ٥(
  .٣٠/١٥٥التحرير والتنوير ) ٦(



 

 
 

o p q r L)فهو قريب منه سبحانه ،عند اهللا تعاىل : أي)١ . 
 فهـو هللا تعـاىلويف هذا الوصف داللة عىل علو شأنه ومنزلته العالية عنـد ا

 ويؤدي ما تلقـاه ملـن أرسـل ، ويتلقى منه مبارشة،قريب من اهللا عز وجل
 . إليه 
لـه  : أي)٢(Mn o p q r s L  :وذلك يف قولـه تعـاىل :مكني -٧

ُ فمكـني فعيـل مـن مكـن إذا ،مكانته عند اهللا عـز وجـل ومنزلـة رفيعـة َ
 . الئكة  بمعنى أن له منزلة تفوق منزلة سائر امل،علت رتبته عند غريه

 Mn  توسـط بـني Mp q r L ومما يلفت نظر املتأمل أن قوله   

o L و  Ms L مما يدل عىل أنه ذو قوة عنـد اهللا ومقـدرة ومكانـة تؤهلـه 
 ممــا حيتــاج إىل قــوة القــدرة وقــوة ،إىل أن يقــوم بكــل أمــر عظــيم يوكــل إليــه

  .)٣(التدبري
 ق املفرسون فقد اتف،)٤(M: ; < L  :وذلك يف قوله تعاىل :ذو مرة -٨

َّ واملـرة تطلـق عـىل الـذات،عىل أن املراد به جربيل عليه السالم  وعـىل ،ِ
 . وعىل الثبات فيام أرسل به ،متانة العقل وأصالته

 . »ذو قوة :أي)) ذو مرة  (( « :قال جماهد واحلسن وابن زيد

                                                
  ) .٢٠، ١٩( سورة التكوير اآليتان ) ١(
  ) .١٩( سورة التكوير اآلية ) ٢(
  .٣٠/١٥٦انظر التحرير والتنوير ) ٣(
  ) .٦( سورة النجم اآلية ) ٤(



 

 
 

 وعلـق ابـن ،)١())ذو منظر حسن ((  :وقال ابن عباس ريض اهللا عنهام
وال منافاة بني القـولني فإنـه عليـه الـسالم ذو منظـر «لني بقوله كثري عىل القو

 وقـد ورد يف احلـديث الـصحيح مـن روايـة أيب هريـرة ،حسن، وقوة شديدة
 وال ،ال حتل الصدقة لغني((  :وابن عمرو أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال

ِلذي مرة سوي  َ َّ ِ(( «)٢( .  
لـه وجاهـة  : أي،)٣(Mu v w L  :ويـدل عليـه قولـه تعـاىل :مطاع -٩

  .وهو مسموع القول مطاع يف املأل األعىل تطيعه املالئكة 
بل هو   املالئكة)٤(أي يف الساموات يعني ليس هو من أفناء((  :قال قتادة 

 .)٥())ًمن السادة واألرشاف معتنى به انتخب هلذه الرسالة العظيمة
ؤمترون بام ويف هذا الوصف داللة عىل أن املالئكة يصدرون عن أمره م 

 .يأمر به ألنه أمني الوحي يف السامء ألهل السامء 
 Mh i : وقوله تعاىل،)٦(Mu v w L  :كام يف قوله تعاىل :أمـــني -١٠

j k L)أمــني عنــد اهللا عــىل وحيــه ، فجربيــل هــو األمــني،)٧ 
                                                

  .٧/٤٤٤تفسري ابن كثري ) ١(
 رقـم احلـديث ١/٥١٤، واحلـديث أخرجـه أبـو داوود يف سـننه ٧/٤٤٤تفسري ابن كثري ) ٢(

  .١٨٣٩ رقم احلديث ١/٥٨٩ ، وابن ماجه يف سننه١٦٣٤
  ) .٢١( سورة التكوير اآلية ) ٣(
 .لعل املقصود أفراد ) ٤(
  .٨/٣٣٩تفسري ابن كثري ) ٥(
  ) .٢١( سورة التكوير اآلية ) ٦(
  ) .١٩٣( سورة الشعراء اآلية ) ٧(



 

 
 

ً  ووصفه باألمانة وصف عظيم جدا،)١(ورسالته وغري ذلك مما ائتمنه عليه
عبده ورسوله امللكي جربيـل كـام زكـى عبـده حيث زكى اهللا عز وجل 

، ومقتىض األمانة حفظ )٢(ًورسوله البرشي حممدا صىل اهللا عليه وسلم
 . ًما عهده له اهللا به وأداؤه كامال دون نقص أو تغيري 

وباجلملة فهذه أبـرز أوصـاف أمـني الـوحي جربيـل عليـه الـسالم كـام 
 فهـي ،ء عليـه بـام هـو أهلـه وهي كام تدل عىل الثنـا،وردت يف القرآن الكريم

ًتدل أيضا عىل صدق ما نزل به واالطمئنان له وتنوهيا بشأنه  فكـامل القائـل ،ً
 قـال ابـن القـيم بعـد أن ذكـر صـفات جربيـل عليـه ،يدل عىل صـدق القـول

فهذه مخس صفات تتضمن تزكية سند القرآن، ((  :السالم يف سورة التكوير
 مـن رب العـاملني فناهيـك هبـذا  وسـامع جربيـل،وأنه سامع حممد من جربيل

 )) .قول اهللا سبحانه بنفسه تزكيته  :ًالسند علوا وجاللة
 ، والرسـالة، والرسـول،هذا يدل عىل عظمـة شـأن املرسـل((  :ثم قال
 املطـاع يف املـأل ، حيث انتدب لـه الكـريم القـوي املكـني عنـده،َواملرسل إليه

 ،يف مهامهتـا إال األرشاف فـإن امللـوك ال ترسـل ، األمني حق األمـني،األعىل
  .)٣())ذوي األقدار والرتب العالية 

                                                
  .٣٠/٨٠انظر جامع البيان ) ١(
  .٨/٣٣٩انظر تفسري ابن كثري ) ٢(
  .١٣٦-٥/١٣٥بدائع التفسري ) ٣(



 

 
 











 :وفيه أربعة مطالب
 .نزول امللك به من اهللا عز وجل :املطلب األول
 ^نزول القرآن الكريم عىل قلب النبي  :املطلب الثاين

 تنزالت القرآن الكريم :املطلب الثالث :املطلب الثالث
 ًنزول القرآن الكريم مفرقا :املطلب الرابع

 



 

 
 



 

 
 

 نزول امللك به من اهللا عز وجل: املطلب األول
 

وردت آيات كثرية تدل عىل نـزول القـرآن مـن اهللا عـز وجـل بواسـطة 
 . ملك الوحي جربيل عليه السالم 
 : وهذه اآليات وردت بعدة صيغ

 : كام يف قوله تعـاىل، بأن القرآن الكريم كالم اهللا تعاىلالترصيح :األوىل
 M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
ÅÄ L)١(. 

ًالقرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من أمـر الـدين  :أي((  :قال ابن كثري
  .)٢())تقيم عليه به حجه اهللا 

 : كام يف قوله تعاىل،الترصيح بأن القرآن الكريم من اهللا عز وجل :الثانية
Mg f h i j k l m nL)ـــــد اهللا  :،أي)٣ ـــــن عن م

 : ومثل ذلك قوله تعاىل)٤( اخلبري بعواقب األمور،احلكيم يف أقواله وأحكامه
MM N O P Q R S L)وقولــه تعــاىل)٥،:  ML M N O 

P RQ L)٦(. 
                                                

  ) .٦( سورة التوبة اآلية ) ١(
  .٤/١١٣تفسري ابن كثري ) ٢(
  ) .١( سورة هود اآلية ) ٣(
  .٤/٣٠٣تفسري ابن كثري انظر ) ٤(
  ) .٦( سورة النمل اآلية ) ٥(
  ) .٦٧( سورة املائدة اآلية ) ٦(



 

 
 

الترصيح بأن جربيل أخذه من اهللا عـز وجـل ونزلـه عـىل قلـب  :الثالثة
 \ ] MZ  :ه اآليـات قولـه تعـاىلحممد صىل اهللا عليه وسـلم ومـن هـذ

] ^ _ ` a b c d e f g h i 
j kL)مـن عـادى جربيـل فلـيعلم أنـه ((  :، قال ابـن كثـري)١

الــروح األمــني الــذي نــزل بالــذكر احلكــيم عــىل قلبــك مــن اهللا بإذنــه لــه يف 
 Mh i j k l m n o  : ومثل ذلك قولـه تعـاىل)٢())ذلك

p q r L)وقولـــه تعـــاىل،)٣ :  MÂ Ã Ä Å Æ Ç 
È L)٤(.  

ـاىل،الترصيح بأنه منزل من اهللا :الرابعة  M_ ̀ a  : كام يف قـول اهللا تع
b c d e f g h i j lk m n o p q L)٥(، 

 ليس للبطالن ، ال يرام أن يأيت أحد بمثله،منيع اجلناب :أي((  :قال ابن كثري
 MQ R  : ومثل ذلك قوله تعاىل)٦())ألنه منزل من رب العاملني  ،إليه سبيل

S T L)ـــه تعـــاىل،)٧  ; : M5 6 7 8 9  : وقول

                                                
  ) .٩٧( سورة البقرة اآلية ) ١(
  .١/٣٤١تفسري ابن كثري ) ٢(
  ) .١٩٤، ١٩٣( سورة الشعراء اآليتان ) ٣(
  ) .١٠٢( سورة النحل اآلية ) ٤(
  ) .٤٢، ٤١( سورة فصلت اآليتان ) ٥(
  .٧/١٨٣ ابن كثري تفسري) ٦(
  ).٤٣( سورة احلاقة اآلية ) ٧(



 

 
 

< L)وقولـــــــــــه تعـــــــــــاىل،)١ :  MT U V W X Y Z 
[L)٢(.  

 " !M  : كام يف قوله تعـاىل،الترصيح بأنه أمر من اهللا :اخلامسة

# $ % '& L)ومثل ذلك قوله تعـاىل)٤())يعني القرآن (( : قال ابن كثري،)٣ : 
 M± ² ³ µ ´ ¶ ¸ ¹ º ¼ » ½ L)٥(  

كام يف قولــه ،التــرصيح بــشهادة املالئكــة لنــزول جربيــل بــه :الــسادسة
 قــال ،)٦(Mf hg i kj l m nL  :تعــاىل

 مع ،يشهدون بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك :أي((  :ابن كثري
  .)٧( ))Ml  m nLشهادة اهللا له بذلك 

 كـام يف ،الترصيح بأن نزول جربيل بالقرآن بأمر اهللا عز وجل :السابعة
 . )٨(MØ Ù Û Ú ÝÜL  :اىلقوله تع

 : قـالو ما ورد عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم
                                                

  ) .٤٤( سورة النحل اآلية ) ١(
  ) .٦( سورة الفرقان اآلية ) ٢(
  ) .٥٢( سورة الشورى اآلية ) ٣(
  .٧/٢١٧تفسري ابن كثري ) ٤(
  ) .١٥( سورة غافر اآلية ) ٥(
  ) .١٦٦( سورة النساء اآلية ) ٦(
  .٢/٤٧٦تفسري ابن كثري ) ٧(
  ) .٦٤( سورة مريم اآلية ) ٨(



 

 
 

 MØ Ù Ú Ûيا جربيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت (( 
ÝÜ Þ ß à á â ãL)كان هذا اجلـواب ملحمـد صـىل اهللا  : قال)١

  .)٢())عليه وسلم 
أنزله بواسـطة القرآن الكريم كالم اهللا وجمموع هذه اآليات تدل عىل أن 

 يف حـال عـىل حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم) جربيـل عليـه الـسالم ( ملك الـوحي 
ً وأنـه مل ينـزل عـىل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم منامـا أو إهلامـا أو ،اليقظة ً

 . ًتكليام من اهللا بغري واسطة 
لـيس لـه مـن وأن نزول جربيل عليه السالم بالقرآن الكـريم تـوقيفي ف

 : فنزوله كان بأمر اهللا كام هو رصيح قوله تعـاىل،أمر القرآن الكريم إال النقل
 M_ ` a b c  dL)وأرســـله ،اهللا هـــو الـــذي أمـــره : أي،)٣ 

  . )٤( فهو رسول حمض،بذلك
ِّلقولـه املبلـغ لـه  : فمعنـاه)٥(Mi j k  lL  :أما قوله عز وجل
ًأنه يبلغ شيئا أرسل بـه فنـسبته يدل عىل )) رسول (( عن اهللا عز وجل فذكر 

                                                
  ) .٦٤( سورة مريم اآلية ) ١(
 يف ٨/١٨٨، أخــرجــه البــخـــاري يف صــحــيــحـــه ٤٧١٣: ٦صــحــيــح البــخــاري ) ٢(

 يف كتـاب ٥/١٨٨، و )ولقد سبقت لكلمتنا لعبادنا املرسلني (كــتــاب الــتــوحــيــد بــــاب 
 ) .وما نتنزل إال بأمر ربك : ( التوحيد باب قوله تعاىل

  ) .٩٧( سورة البقرة اآلية ) ٣(
  . ٤٢تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ص ) ٤(
  ) .١٩( سورة التكوير اآلية ) ٥(



 

 
 

 فالكالم إذن كالم اهللا سبحانه وتعـاىل ألفاظـه ،إليه نسبة تبليغ ال نسبة إنشاء
 وجربيل عليـه الـسالم مبلـغ عـن اهللا وهبـذا االعتبـار نـسب القـول ،ومعانيه

إيــامء إىل أن )) رســول (( ويف التعبــري بوصــف ((  : قــال ابــن عاشــور،)١(لــه
  .)٢())رسالة من اهللا مأمور بإبالغها كام هي القول الذي يبلغه هو 

 

                                                
  .٧/٧٠٣أضواء البيان : انظر) ١(
  .٣٠/١٥٥التحرير والتنوير ) ٢(



 

 
 

 ^نزول القرآن الكريم عىل قلب النبي  :املطلب الثاين
 

ورد يف القرآن الكريم أن نزوله عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم 
 ] MZ  : كـام يف قولـه تعـاىل،كان موضعه قلب النبي صىل اهللا عليه وسلم

\ ] ^ _ ` a b c d L)ـــــــه ت،)١ ـــــــاىل وقول   :ع
 Mh i j k l m n o p q r L)٢(.   

فالقرآن نزل به جربيل عليه السالم عىل النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم 
 ،ً ورسـخ يف عقلـه رسـوخا كـالنقش يف احلجـر، ووعاه قلبـه منـه،فتاله عليه

 MÊ Ë Ì  : قــال اهللا تعــاىل،وسـمعته أذنــاه بــدليل حتريــك لــسانه بعــد امللــك
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ ß L)٣(. 

، )٤(وخص القلب بالذكر ألنه موضع العقل والعلم وتلقي املعارف
 ،ًفثبت الذي نزل يف قلب النبي صىل اهللا عليه وسلم حفظا حتى أداه إىل أمته

َفهمك إياه :أي) عىل قلبك ( « :قال الفخر الرازي َّ َ وأثبتـه يف قلبـك إثبـات ،َ َ ْ َ
  . )٦( » )٥(M¥ ¦ § L  :ما ال ينسى كقوله تعاىل

                                                
  ) .٩٧( سورة البقرة اآلية ) ١(
  ) .١٩٤، ١٩٣( تان سورة الشعراء اآلي) ٢(
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة اآليات ) ٣(
  .٤٠٨: ١انظر املحرر الوجيز ) ٤(
  ) .٦( سورة األعىل اآلية ) ٥(
  .٤١٤: ٤، وانظر الكشاف ١٦٥: ٢٤تفسري الفخر الرازي ) ٦(



 

 
 

َّ فبــني أن ،َّوفــرق الزخمــرشي بــني نــزول القــرآن عــىل الــسمع أو القلــب
 أمـا النـزول عـىل الـسمع فقـد ، عىل القلب حيصل فيه الفهـم واحلفـظالنزول

 وهلذا جاء التعبري يف القلب لتحقيق األمرين الفهـم ،ًيكون نزوال بدون فهم
سانك ولـسان قومـك تنزيـل لـه إن تنزيله بالعربية التي هي لـ((  :فقالواحلفظ 
ً ولو كان أعجميـا لكـان نـازال عـىل ، ألنك تفهمه ويفهمه قومك،عىل قلبك ً

 ألنــك تــسمع أجــراس حــروف ال تفهــم معانيهــا وال ،ســمعك دون قلبــك
ً فإذا كلم بلغتـه التـي لقنهـا أوال ،ً وقد يكون الرجل عارفا بعدة لغات،تعيها

 إىل معـاين الكـالم يتلقاهـا بقلبـه وال  مل يكـن قلبـه إال،ونشأ عليها وتطبع هبا
َّيكاد يفطن لأللفاظ كيف جرت وإن كلم بغري تلك اللغـة ً وإن كـان مـاهرا ،ُ

 فهذا تقريـر أنـه نـزل عـىل ،ًبمعرفتها كان نظره أوال يف ألفاظها ثم يف معانيها
  .)١())قلبه لنزوله بلسان عريب مبني 

 ،ون اإلنـزال عليـهإمـا الـروح وكـ :وذكر اآللويس أن املـراد بالقلـب
  .ألنه املدرك واملكلف دون اجلسد 
َّ وبني أن ختصيصه باإلنزال عليـه لإلشـارة ،وإما العضو املخصوص َ

 وقيـل لإلشـارة إىل ،إىل كامل تعقله صىل اهللا عليه وسلم وفهمه ذلـك املنـزل
ً حيث كان منْـزال لكالمـه تعـاىل ،صالح قلبه عليه الصالة والسالم وتقدسه ِ َ

ه حال سائر أجزائه صـىل اهللا عليـه وسـلم فـإن القلـب رئـيس مجيـع ليعلم من
أال (( : ويف احلـديث،األعضاء وملكها، ومتى صلح امللك صـلحت الرعيـة

                                                
  .٤١٥: ٤الكشاف ) ١(



 

 
 

وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد 
  .)١())كله أال وهي القلب 
  :فائدة التعبري بالقلب

آن الكــريم عــىل قلــب النبــي صــىل اهللا عليــه إن تعبــري اآليتــني بنــزول القــر
 وأن الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم مـتمكن ،دليل عىل أن القرآن حمفوظ وسلم

  ، ألن القلب موضع التمييز ومركـز احلـواس الروحيـة، وثابت يف وعيه،منه
 M1 2 3 4 5 6 7  :وحمـــل اإلدراك والـــوعي كـــام قـــال تعـــاىل

8L)ار مغلقـة بقولـه وتنديده تعـاىل بـأن قلـوب الكفـ،)٢:  Md e f 
g L)وقوله تعاىل)٣ ،:  MÄ Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í L)٤(.  

كام أن يف ذلك إشارة إىل معجزة كربى وهي حفظ رسـول اهللا صـىل 
مـرة واحـدة  ألن جربيل إنام يقـرؤه عليـه عنـد نزولـه ،اهللا عليه وسلم للقرآن

 يف الدفعـة نـزل وقـد يكـون امل،فينتقش يف قلب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 كام قد يتباعد وقت ،ًالواحدة طويال كسورة األنعام التي نزلت دفعة واحدة

                                                
 يف ١/١٩حه ، واحلـديث أخرجـه البخـاري يف صـحي١٢١، ١٢٠: ١٩انظر روح املعاين ) ١(

 .كتاب اإليامن باب فضل من استربأ لدينه 
  ) .٣٧( سورة ق اآلية ) ٢(
  ) .٢٤( سورة حممد اآلية ) ٣(
، والتفـسري املنـري ١٦٧، ١٦٦: ٢٤، وانظر تفسري الفخر الرازي  )٤٦( سورة احلج اآلية ) ٤(

٢٢٢: ١٩.  



 

 
 

النزول بني آية والتي تليها يف ترتيب املصحف إىل عرش سنوات فـأكثر ومـع 
ذلك ال يضيع منـه يشء وال خيـتلط عليـه ترتيبـه وهـو األمـي صـىل اهللا عليـه 

َّ اإلبل املعقلة مع أنه أشد تفلتا من صدور الرجال من،وسلم َُ)١(.  
   :Ma bL  :فائدة التعبري بالكاف يف قوله تعاىل

عرب يف اآلية بالكاف دون الياء لفوائـد عـدة ذكرهـا املفـرسون أذكـر 
 : منها ما ييل

 .لعظمته ورفعة منزلته صىل اهللا عليه وسلم - ١
 . اإليامء إىل حفظ املنزل بلفظه ومعناه- ٢
 ،عـىل قلبـي : فلـو قـال،الكريم من اهللا عز وجـل التأكيد عىل أن القرآن - ٣

 .لقيل هذه دعوى مل يبينها لنا ربك ومل يقلها
 تثبيت قلب النبي صىل اهللا عليه وسلم وطمأنة له من أن تزعزعه كثرة - ٤

للرسول  فكأن اخلطاب من اهللا عز وجل ،تشكيكات أهل الكتاب
ويؤكد  ،اب ال خلصومه من أهل الكت،ًصىل اهللا عليه وسلم قصدا له

 MÃ Â Á È Ç Æ Å Ä ÊÉ :ذلك قوله تعاىل
Ñ Ð ÏÎ Í Ì ËL)وقوله تعاىل،)٢ : M? 

@ A B C D E F G IH J K L M 
N O P L)٣(. 

                                                
  .١٨٨: ٨ط ، وانظر البحر املحي٢٥٥: ١هتذيب التفسري وجتريد التأويل ) ١(
  ) .٣٢( سورة الفرقان اآلية ) ٢(
، وانظر تلقي النبي صىل اهللا عليه وسـلم ألفـاظ القـرآن الكـريم  )١٢٠( سورة هود اآلية ) ٣(

١٤٥، ٨٨.  



 

 
 

 : Ma bL  :يف قوله MaL فائدة التعبري باحلرف 
 :  عدة معان منهاMaL  :أفاد التعبري بــ

لقلـب سـامع لـه  إذ ا، الداللة عىل أن القرآن الكريم مستعل عىل القلـب- ١
 .)١( يمتثل ما أمر به وجيتنب ما هنى عنه،ومطيع

 فـإن ، متكن هذا املنزل وانصبابه ورسوخه واستقراره عىل مكـان نزولـه- ٢
 .)٢(اليشء إذا صب من أعىل إىل أسفل رسخ وثبت

 :عـىل أن اإلنـزال يكـون مـن أعـىل إىل أدنـى كـام قـال تعـاىل MaL داللة  - ٣
M! " # $ % & L)٣(. 

 

                                                
  .٥١٣ / ١انظر البحر املحيط ) ١(
  .١٨٩ / ١٩، والتحرير والتنوير ١/٦٤انظر حاشية الصاوي عىل اجلاللني ) ٢(
  ) .٨٤(  اآلية سورة آل عمران) ٣(



 

 
 

 تنزالت القرآن الكريم :ملطلب الثالثا
 

اختلف العلامء يف تنزالت القرآن الكريم عىل أقوال عدة يمكن إمجاهلا 
 : يف اآليت

 : أن للقرآن تنزلني :القول األول
نزوله مجلة واحدة من اللوح املحفوظ إىل بيت العزة يف السامء الدنيا يف 

 . ارك ليلة القدر الليلة املباركة يف شهر رمضان املب
ًونزوله مفرقا عىل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم يف ثـالث وعـرشين 

 .سنة 
وممـن قــال بــذلك ابــن عبــاس ريض اهللا عــنهام وصــححه الزركــيش يف 

 .)١()) وإليه ذهب األكثرون،والقول األول أشهر وأصح((  :ًالربهان قائال
 :وقـال عنـه الـسيوطي . )٢(ووصفه ابـن حجـر بأنـه الـصحيح املعتمـد

  .)٣())و األصح األشهر وه((
ال خالف أن القرآن أنزل من اللوح املحفـوظ ليلـة ((  :وقال القرطبي
 ثم كان جربيل صىل ،ُ فوضع يف بيت العزة يف سامء الدنيا،القدر مجلة واحدة

ــواهي واألســباب ــر والن ــه نجــام نجــام يف األوام ــزل ب ــلم ين ــه وس   ،ًاهللا علي
  .)٤())وذلك يف عرشين سنة 

                                                
  .١/٢٢٨الربهان يف علوم القرآن ) ١(
  .٩/٣فتح الباري ) ٢(
  .١/١٤٦اإلتقان يف علوم القرآن ) ٣(
  .٢/٢٩٧اجلامع ألحكام القرآن ) ٤(



 

 
 

مجلة )) جواب السيوطي يف حق الوحي (( طي يف رسالته وذكر السيو
من األقوال يدل ثالثها عىل أن جربيل أخذ القرآن من اللوح املحفوظ حيث 

أنه سمعه مـن  : والثاين،أحدها أنه أهلمه :وحاصل ما يف ذلك أقوال((  :قال
  .)١())أنه حفظه من اللوح املحفوظ  : والثالث،اهللا

 : أدلة أصحاب هذا القول
 : استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها

 ' &M  :، وقوله تعاىل)٢(M! " # $ % L  :قوله تعاىل
( ) +* L)ـــــــاىل)٣ ـــــــه تع  Mh i j k l  :، وقول

m L)٤(.  
فــدل ظــاهر هــذه اآليــات الــثالث أن القــرآن الكــريم أنــزل مجلــة يف ليلــة 

 . توصف بأهنا مباركة من شهر رمضان واحدة
حلـاكم وغـريه عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام يف ويؤيد هذا ما رواه ا

أنزل القرآن مجلة واحدة ((  : قال،)٥(M! " # $ %L  :قوله تعاىل
 وكان ينزله عىل رسول ، وكان بمواقع النجوم،يف ليلة القدر إىل السامء الدنيا

  .)٦())اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعضه يف إثر بعض 
                                                

 ) .خمطوط  ( ١٣٥جواب السيوطي يف حق الوحي ص ) ١(
  ) .١( سورة القدر اآلية ) ٢(
  ) .٣( سورة الدخان اآلية ) ٣(
  ) .١٨٥( لبقرة اآلية سورة ا) ٤(
  ) .١( سورة القدر اآلية ) ٥(
 ، وقــــال عــنــــه صــحــيــــح عــلــــى شــــرط٢/٢٢٢رواه الــحــاكــــم يف مــــسـتــدركــه ) ٦(

  .٤/٣٠٦ًالــشــيــخــني ولــم يــخــرجـــاه، وأخرجه أيضا البيهقي يف السنن الكربى 



 

 
 

 يعنـي ابـن هـارون _حدثنا يزيد  :اهلرويوما رواه أبو عبيد القاسم بن سالم 
 : عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام قـال، عن داود بن أيب هند_

ًأنزل القرآن مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة القدر ِ  ثم نزل بعـد ذلـك يف ،ُ
 M, - . / 0 1 2 3  :عـــــــرشين ســـــــنة وقـــــــرأ

4L)يف حديثه وال أدري كيف قرأ يزيد ((  : قال أبو عبيد،)١M-L 
ــشديد  مــشددة أم ال ؟ إال أنــه ال ينبغــي أن تكــون عــىل هــذا التفــسري إال بالت

Mْفرقناه ََّ L(()٢(.  
وما رواه داوود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهللا عـنهام 

أنــزل القــرآن إىل الــسامء الــدنيا يف ليلــة القــدر فكــان اهللا إذا أراد أن ((  :قــال
  .)٣())ًاه أو أن حيدث منه شيئا أحدثه ًيوحي منه شيئا أوح

نزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القـدر ((  :وما رواه سعيد بن جبري قال
 ثم أنزل عىل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف ،يف رمضان فجعل يف بيت العزة

  .)٤())عرشين سنة جواب كالم الناس 

                                                
  ) .١٠٦( سورة اإلرساء اآلية ) ١(
، وأخرجـه الــحاكم يف املــســتــدرك ٣٦٨ أخــرجـه أبـو عـبــيـد يف فــضـائـل القـرآن ص )٢(

. ووافقـه الـذهبي . هذا حديث صحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه : وقال ٢/٣٦٨ و ٢/٢٢٢
 .هذا إسناد صحيح : عن أيب عبيد ثم قال ٣٦وذكـره ابـن كـثـري يف فـضـائل القرآن ص 

  . ١/٣٦٨والبيهقي يف األسامء والصفات  . ٥٩ئل القرآن ص أخرجه النسائي يف فضا) ٣(
ووافقـه . هذا حديث صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه :  وقال٢/٢٢٢واحلاكم يف املستدرك 

 .الذهبي 
  ٢٢٣، ٢/٢٢٢، واحلاكم يف املستدرك ١٢٦أخرجه ابن الرضيس يف فضائل القرآن ص ) ٤(



 

 
 

  :القول الثاين
ًأن للقرآن نزوال واحـدا عـىل وجـه الت نجـيم والتفريـق وابتـدأ بـالنزول ً

 . وهي الليلة املباركة من شهر رمضان ،ليلة القدر
 : وممن قال بذلك

 .) ٣( والنسفي،)٢( وحممد بن إسحاق،)١(الشعبي
ــأخرين ــن املت ــده،)٤(القاســمي :وم ــد عب ــد رشــيد رضــا،)٥( وحمم  ،)٦( وحمم

                                                
، ١/٢٢٩، الـربهان للزركيش ٦/٣١٢ـاوردي ، النكت والـعـيـون للم٦/٤٠٩انظر الكشاف ) ١(

  .١/١٤٨اإلتقان للسيوطي 
أن الـشـعـبـي مــن القـائلني بـالقول  ) ١/٢٠( وقـد ذكــر الـسـخـاوي يف جـمـال الـقـراء 

األول مع ابن عباس وابن جبري بدليل مـا أخـرجــه الـطــربي يف تفـسريه عـن الـشعبي يف 
ـــى بلغ: ((  قــال)%  $  #  "  ! (:قولــه ــا أن القــرآن نــزل جـمـــلة واحـــدة إل ن

  .٣٠/٢٥٨، ٢/١٤٥انـظـر تـفــسـيـر الـطـبـري )) . الــسـمــاء الـدنـيـا
 )%  $  #  "  !(: ولكن هذا القول غري دقيق حيث ورد عنه أنـه قـال يف قولـه  

انــظر ، و٣٠/٢٥٨انـظر تـفـسـري الــطربي )) . يف لـيـلـة الـقـدر نزل أول القرآن : (( قال
  .١٥/٥١٩املـحـرر الـوجـيـز البـن عـطـيـة 

واملعتمد أن جربيل كان يعارض النبي صىل اهللا عليه وسلم يف رمضان : (( وقال ابن حجر  
كذا جزم به الشعبي فـيام أخرجـه عنـه أبـو عبيـد وابـن أيب . يف طول السنة بام يـنزل به عــلـيــه 
  .٩/٥فتح الباري )) قتيبية بإسناد صحيح 

  .٣/٩١ذكره الرازي يف تفسريه ) ٢(
  .١/١١٨تفسري النسفي ) ٣(
  .٢/٢٤٥حماسن التأويل ) ٤(
  .٥٢، واملدخل أليب شهبة ص ١٢٢تفسري جزء عم ص ) ٥(
  .٢/١٣١تفسري املنار ) ٦(



 

 
 

  .)٣( وعبدالقادر شيبة احلمد،)٢( وصبحي الصالح،)١(والطاهر ابن عاشور
  :أدلة أصحاب هذا القول

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
ـــــــــاىل -١ ـــــــــه تع  M, - . / 0 1 2 3  :قول

4L)فهذه اآلية تدل داللة رصحية عىل نزول القرآن الكـريم ،)٤ 
 .ًمفرقا

 &M  :، وقولــه تعـــاىل)٥(M! " # $ % L  :قولــه تعـــاىل -٢
' ( ) +* L)ـــاىل،)٦ ـــه تع  Mh i j  : وقول

k l m L)ي تدل عىل أنه ابتدأ نزوله يف ليلة القدر  فه،)٧
 .وهي الليلة املباركة من شهر رمضان 

هبـذه اآليـات ال يعلمـون  والصحابة رضوان اهللا عليهم حينام خوطبوا
ًمن نزول القرآن إال ما ألفوه بينهم من نزوله منجام مفرقا يف املدد املتطاولـة ً، 

واحـدة مـن شـهر واحـد كـام  وليس مجلـة واحـدة يف ليلـة ،واألزمنة املختلفة
                                                

  .٣٠/٤٥٦، ٢/١٧٢التحرير والتنوير ) ١(
  .٥١مباحث يف علوم القرآن ص ) ٢(
  .٤١١- ١/٤٠٩أويل هتذيب التفسري وجتريد الت) ٣(
  ) .١٠٦( سورة اإلرساء اآلية ) ٤(
  ) .١( سورة القدر اآلية ) ٥(
  ) .٣( سورة الدخان اآلية ) ٦(
  ) .١٨٥( سورة البقرة اآلية ) ٧(



 

 
 

 .زعم ذلك أصحاب القول األول 
  :األدلة املتوافرة من القرآن الكريم عىل أنه منزل من اهللا تعاىل ومن ذلك -٣

ـاىل ــــــه تعـــــ  Mk l m n o p q r ts u :قول
v w x L)وقوله تعـاىل،)١ : M4 5 6 7 8 

9 : ; < = > ? @ A B L)وقوله )٢ ،
ــه،)٣(M! " # $ % & ' L :تعــاىل ــاىل وقول  : تع

M! " # $ % & ' ( ) * +L)٤( ،
  .)٥(MÂ Ã Ä Å Æ Ç ÈL :وقوله تعاىل

 فنــزول القـرآن الكــريم عــىل ،يف هــذه اآليـات البتــداء الغايـة) مـن ( و
ــيس مــن اللــوح  ــداء مــن اهللا عــز وجــل ول ــه وســلم ابت ــي صــىل اهللا علي النب

 .املحفوظ
 MI J K  :اآليات الدالة عىل أن اهللا متكلم حقيقة كقوله تعاىل -٤

LL)٦(،وقوله تعاىل :  M( ) * + -, L)وقوله تعاىل،)٧ : 

                                                
  ) .١١٤( سورة األنعام اآلية ) ١(
  ) .٣-١( سورة غافر اآليات ) ٢(
  ) .٢، ١( سورة فصلت اآليتان ) ٣(
  ) .٢، ١( آليتان سورة السجدة ا) ٤(
  ) .١٠٢( سورة النحل اآلية ) ٥(
  ) .١٦٤( سورة النساء اآلية ) ٦(
  ) .٢٥٣( سورة البقرة اآلية ) ٧(



 

 
 

 M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á L)١( 
 فهذه تدل عىل نسبة القرآن وغريه من كالم اهللا إليه نـسبة ،يعني القرآن

 وهبـذا يتـضح أن ابتـداء القـرآن مـن رب العـاملني ،قول وكالم له تعاىل
 ،يـل مـن رب العـاملني ومل يبق أي لبس يف أن القـرآن سـمعه جربً،قوال

  .)٢(كام سمع موسى عليه السالم الكالم من اهللا تعاىل حقيقة
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  :حديث النـواس بـن سـمعان أنـه قـال -٥

ـــالوحي((  :وســـلم ـــاألمر تكلـــم ب ـــوحي ب  أخـــذت ،إذا أراد اهللا أن ي
ْالساموات منه رجفة أو قال رعـدة شـديدة خـوف أمـر اهللا  فـإذا سـمع ،ِ

ًالساموات صعقوا وخروا هللا سجداأهل  ِ  فيكون أول من يرفـع رأسـه ،ُ
 فيكلمه اهللا من وحيه بام أراد ثـم يمـر جربائيـل عـىل املالئكـة ،جربائيل

كلـام مـر بـسامء سـأله مالئكتهـا ؟ مـاذا قـال ربنـا يـا جربائيـل ؟ فيقــول 
فيقولون كلهم مثل ما قال  : قال، قال احلق وهو العيل الكبري،جربائيل
 ومـا نـزل بـه ،)٣ ()) فينتهي جربائيل بالوحي حيث أمـره اهللا ،يلجربائ

جربيل عليه السالم عىل حممد صىل اهللا عليه وسلم هو القرآن الكـريم 
                                                

  ) .٦( سورة التوبة اآلية ) ١(
  .٣، ٢انظر اجلواب الواضح املستقيم يف التحقيق يف كيفية إنزال القرآن الكريم ) ٢(
، وابـن أيب حـاتم كـام يف تفـسري ابـن كثـري ٢٢/٩١ري احلديث أخرجه ابن جرير يف التفـس) ٣(

ــشيخ يف العظمــة ٦/٥١٦ ، والبيهقــي يف األســامء والــصفات ٤٦ رقــم ٢/٥٠٠، وأبــو ال
، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ٥٩١ رقم ١/٣٣٦، والطرباين يف مسند الشاميني ٢٠٣
الح وقـد وثـق رواه الطرباين عن شيخه حييى بن عـثامن بـن صـ: ((  وقال عنه٩٥، ٧/٩٤

، وأورده الـسيوطي يف الـدر ))وتكلم فيه من مل يسم بغري قادح معني، وبقية رجاله ثقات 
  .٦/٦٩٨املنثور 



 

 
 

 ولـيس ،بألفاظه وترتيبه الذي بني أيدينا بني دفتي املـصحف الـرشيف
ألحـد أيـا كــان تـدخل يف ألفاظــه أو ترتيبـه ال الرســول صـىل اهللا عليــه 

 .يل عليه السالم وسلم وال جرب
ًإذن فالرســول صــىل اهللا عليــه وســلم أخــذه ســامعا مــن جربيــل عليــه 

 .ًالسالم وجربيل سامعا من اهللا عز وجل كام سبق ذكره وبيانه 
  :القول الثالث

 أو ثـــالث ،أن القـــرآن نـــزل إىل الـــسامء الـــدنيا يف عـــرشين ليلـــة قـــدر
ِّ ينزل اهللا يف كل ليلة منها ما يقدر إنز،وعرشين َ  ثم نـزل بعـد ،اله يف كل السنةُ

 .ًذلك عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم منجام مدة بعثته عليه السالم 
 وأبــو عبيــد اهللا احلــسن بــن احلــسني ،)١(وممــن قــال بــه ابــن جــريج

  .)٤( وبنحوه قال مقاتل بن سليامن،)٣( ومقاتل بن حيان،)٢(احلليمي
   :القول الرابع

للوح املحفـوظ وأن احلفظـة نجمتـه أن القرآن نزل مجلة واحدة من ا
 وأن جربيـل نجمـه عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه ،عىل جربيـل يف عـرشين ليلـة

                                                
  .١/٥٦٣، الدر املنثور ٣/٤٤٧انظر تفسري الطربي ) ١(
  ١/٢٢٩، والزركيش يف الربهان ١٩قاله يف املنهاج ذكره أبو شامة يف املرشد الوجيز ص ) ٢(
، الزيادة واإلحسان يف علوم القـرآن البـن عقيلـة املكـي ١/١٤٨ان للسيوطي انظر اإلتق) ٣(

١٥٣، ١/١٥٢.  
، وانظــر هــذا القــول يف نــزول القــرآن ٣/٥٠٣، ١/٩٧انظــر تفــسري مقاتــل بــن ســليامن ) ٤(

  .٢٥الكريم 



 

 
 

 .وسلم يف عرشين سنة 
 _ حكاها عنه املاوردي _وهو رواية عن ابن عباس ريض اهللا عنهام 

نـزل القـرآن يف رمـضان ويف ليلـة القـدر يف ليلـة مباركـة مجلـة ((  :حيث قال
 تعاىل يف اللوح املحفـوظ إىل الـسفرة الكـرام الكـاتبني يف واحدة من عند اهللا

 ونجمـه جربيـل ، فنجمته السفرة عىل جربيـل يف عـرشين ليلـة،السامء الدنيا
 وكـان ينـزل عـىل مواقـع ،عىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف عـرشين سـنة

  .)١())ًالنجوم أرساال يف الشهور واأليام 
 : القول اخلامس

لـة واحـدة يف ليلـة القـدر مـن اللـوح املحفـوظ إىل أن القرآن نـزل مج
 . بيت العزة فحفظه جربيل عليه السالم وأماله عىل السفرة

وهــذا القــول نقلــه أبــو شــامة يف املرشــد الــوجيز عــن تفــسري ســهل 
. النيسابوري عن مجاعة مـن العلـامء أن جربيـل هـو مـن أمـاله عـىل الـسفرة 

 قــرآن مجلــة واحــدة يف ليلــة القــدر تنــزل ال :قــال مجاعــة مــن العلــامء((  :قــال
 فحفظــه جربيــل عليــه ، يقــال لــه بيــت العــزة،إىل بيــت مــن اللــوح املحفــوظ

َوغشى عىل أهل السامء ،السالم ِ من هيبة كالم اهللا فمر هبم جربيل وقد أفاقوا  ُ
  :يعنـي القــرآن وهـو معنــى قولــه)) مــاذا قـال ربكــم قـالوا احلــق ((  :فقـالوا

 M* + , - . L)به جربيل إىل بيت العزة فأماله جربيـل  فأتى )٢
 ^ [ \ ] MZ  :يعني املالئكة وهو قوله تعـاىل. عىل السفرة الكتبة 

                                                
  .٦/٣١١تفسري املاوردي ) ١(
  ) .٢٣( سورة سبأ اآلية ) ٢(



 

 
 

_ L (()٢ ()١(.  
وإىل هذا املعنى ذهب الـسخاوي يف مجـال القـراء حيـنام حتـدث عـن 

وزاد سبحانه يف هذا املعنى بأن أمر جربيل عليـه ((  :حكمة إنزاله مجلة فقال
 وإنـساخهم إيـاه ، عىل السفرة الكـرام الـربرة علـيهم الـسالمالسالم بإمالئه

  .)٣())وتالوهتم له 
 إىل أن القرآن الكـريم شـمل مجيـع التنـزالت وذهب بعض الباحثني

 ،املذكورة يف األقوال السابقة بمعنى أنه نزل إىل اللوح املحفوظ مجلة واحدة
  ثـم تنـزل،)٤(MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È L  :كام يف قولـه تعـاىل

كـام دلـت . من اللوح املحفوظ إىل بيت العزة يف الـسامء الـدنيا مجلـة واحـدة 
 ثـم تنـزل عـىل ،عىل ذلـك اآليـات الـسابقة عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بواسطة أمـني الـوحي جربيـل عليـه الـسالم 
 .ًمنجام 

زل عليـه وعلل من قال ذلك بأن تعدد التنزالت تدل عىل عظـم مـن نـ
 ومبالغـة يف نفـي الـشك عنـه حيـث سـجل يف سـجالت ،ًوإهلابا للشوق إليه

  .)٥(متعددة

                                                
  ) .١٦، ١٥( سورة عبس اآليتان ) ١(
  .٢٠/١٣٠، وانظر تفسري القرطبي  )٢٣( املرشد الوجيز أليب شامة ) ٢(
  .١/٢٠مجال القراء للسخاوي ) ٣(
  ) .٢٢، ٢١( سورة الربوج اآليتان ) ٤(
 .، وما بعدها ٣٥انظر الوحي والقرآن ) ٥(



 

 
 

  :التوجيه بني األقوال
بعد النظر والتأمل يف األقوال السابقة حلظـت أهنـا تكـاد تنحـرص يف 

. األول والثاين أما بقية األقوال فبينها تشابه وتقارب وترجع إىل األول منها 
 . حيض بالشهرة بني العلامء والباحثني واألول من األقوال
ًبأن للقرآن نزوال واحدا وهو النزول املنجم عىل النبي  :والقول الثاين القائل ً
 وهي الليلة املباركة مـن ، وأنه ابتدأ إنزاله يف ليلة القدر،صىل اهللا عليه وسلم

 له وجاهته واعتباره حيث تعضده األدلة الرصحية الدالة عـىل ،شهر رمضان
ـــه أن ـــام يف قول ـــاىل ك ـــالم اهللا تع ـــرآن الكـــريم ك ـــاىل الق  M ̧¹ º: تع

» ¼ ½ ¾ ¿ À ÁL)وأن القرآن منزل من )١ ،
 M k l m n o p q :عنــد اهللا كــام يف قولــه تعــاىل

r ts L)وقوله تعاىل،)٢ : M 4 5 6 7 8 9 : ; 
< L)ــاىل،)٣ ــه تع  ،)٤(MÂ Ã Ä Å Æ Ç È L  : وقول

 واسطة وتلقاه النبي صىل اهللا عليه وسـلم مـن ًمن اهللا سامعا بالوأن جربيل أخذه 
 )٥(MÃ Ä Å Æ  ÇL  : كام يف قوله تعاىل،جربيل عليه السالم

                                                
  ) .٦( سورة التوبة اآلية ) ١(
  ) .١١٤( سورة األنعام اآلية ) ٢(
  ) .٢، ١ ( سورة غافر اآليتان) ٣(
  ) .١٠٢( سورة النحل اآلية ) ٤(
  ) .١٠٢( سورة النحل اآلية ) ٥(



 

 
 

 .)١(M h i j k L  : وقوله،ًبيانا لنزول جربيل به من اهللا عز وجل
يرتتب عىل األخـذ هبـا أن جربيـل أخـذ  :وقالوا بأن األقوال األخرى

 ، وأنه مل يسمعه من اهللا عـز وجـل،كةالقرآن من اللوح املحفوظ أو من املالئ
 . وأن القرآن نزل من خملوق ال من اهللا

 واهللا _ يريـد بـه M! " # $ % L  :وقوله تعاىل((  :قال البيهقي
 وأنزلنـاه بـام سـمع فيكـون امللـك ، وأفهمنـاه إيـاه،نا أسمعناه امللـكإ _أعلم 

  . )٢())ًمتنقال من علو إىل سفل 
أن القــرآن العــريب منــزل مــن اهللا ال مــن فعلــم ((  :وقــال ابــن تيميــة

 وال ، وال مـن حممـد، وال من جربيل، وال من جسم آخر،وال من اللوح ،اهلواء
 وإذا كان أهـل الكتـاب يعلمـون ذلـك فمـن مل يقـر بـذلك مـن هـذه ،غريمها

 : ثـم قـال،))ًاألمة كان أهل الكتاب املقرون بذلك خريا منه من هذا الوجه 
 ويف صحف مطهرة بأيـدي املالئكـة ،يف اللوح املحفوظًفإن كونه مكتوبا (( 

 سـواء كتبـه اهللا قبـل أن يرسـل بـه ،ال ينايف أن يكون جربيل نـزل بـه مـن اهللا
  .)٣())جربيل أو بعد ذلك 

وقد رد سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم عىل جالل الـدين الـسيوطي 
د هلا وال إنكـار الذي ذكر مجلة أقوال يف كيفية إنزال القرآن الكريم من غري ر

 والـسيوطي ،وهذه املقالة اغرت هبا كثري من اجلهلة وراجت علـيهم((  :ًقائال
                                                

  ) .١٩٣( سورة الشعراء اآلية ) ١(
  .١/٣٦٢األسامء والصفات للبيهقي ) ٢(
  .١٢/١٢٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٣(



 

 
 

 لـيس ممـن يعتمـد ، وكثـرة مؤلفاتـه، وسـعة إطالعـه،رمحه اهللا مع طول باعه
 ،وهـذه املقالـة مبنيـة عـىل أصـل فاسـد. عليه يف مثل هذه األصول العظيمـة 

 هميــــة واملعتزلــــة  وهـــذه هــــي مقالـــة اجل،وهـــو القــــول بخلـــق القــــرآن
ً وهذه املقالة اخلاطئة حقيقتها إنكار أن يكون اهللا مـتكلام ،ومن نحى نحوهم

والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقـه يف اللـوح  :ثم قال. . . حقيقة 
ــه  ــوظ وجــاء ب ــوح املحف ــن الل ــوق م ــك املخل ــل ذل ــذ جربي ــوظ وأخ  املحف

ومنهم مـن  ، خلقه يف جربيل ومنهم من يقول،إىل حممد صىل اهللا عليه وسلم
 )) .يقول خلقه يف حممد صىل اهللا عليه وسلم إىل غري ذلك من أقواهلم 

فـإن الـذي عليـه أهـل الـسنة واجلامعـة قاطبـة أن اهللا ((  :ًوقال أيضا
 وإن جربيل عليه الـسالم ،ًتعاىل مل يزل متكلام إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء

 . )١())لغه إىل حممد صىل اهللا عليه وسلمسمع القرآن الكريم من اهللا تعاىل وب
: وقـد أجــاب عـن دليــل أصــحاب القـول الثالــث ابـن حجــر بقولــه

  . )٢())ًوهذا أورده ابن األنباري من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضا ((
كام رد ابن العريب يف أحكام القرآن عىل أصحاب القول الرابع حيث 

ــ((  :قــال سفرة ألقتــه إىل جربيــل يف ومــن جهلــة املفــرسين أهنــم قــالوا إن ال
 عليهام الـسالم يف عـرشين سـنة وهـذا ، وألقاه جربيل إىل حممد،عرشين ليلة

 ليس بني جربيـل وبـني اهللا واسـطة وال بـني جربيـل وحممـد صـىل اهللا ،باطل
                                                

 للـشيخ حممـد بـن اجلواب الواضح املـستقيم يف التحقيـق يف كيفيـة إنـزال القـرآن الكـريم) ١(
  .٣، ٢إبراهيم ص 

  .١/٢٢، وذكره عنه القسطالين يف لطائف اإلشارات ٩/٣فتح الباري ) ٢(



 

 
 

  .)١())عليهام واسطة 
  .)٢(وقد أشار إىل رده القرطبي يف تفسريه

د القـرآن الكـريم يف وقد يقول قائل بأنـه ورد آيـات تـدل عـىل وجـو
 M\ ] ^ _ ` a :اللـــوح املحفـــوظ كـــام يف قولـــه تعـــاىل

b L)ـــــه عـــــز وجـــــل،)٣  MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç  : وقول
ÈL)وقوله عز وجـل،)٤  : M! " # $ % & ' ( ) 

* + , - L)٥(.  
 MK L M N O P Q R S T U V  :وقوله عز وجل

W X Y Z [ \ ] ^ _ L)٦(.  
يف قـول بـأن القـرآن الكـريم موجـود إن هـذا ال يمنـع مـن ال :فيقال لـه

 ًاللوح املحفوظ مكتوب فيه فوجود القرآن يف اللوح املحفوظ ليس خاصا به،
  :قال اإلمـام البيهقـي. فاللوح املحفوظ يشمل كل ما علمه اهللا تعاىل وقدره 

 ` _ ^ [ \M  :إن اهللا تعاىل نفى عن كالمه احلدث بقوله(( 

                                                
  .٤/١٩٦١أحكام القرآن البن العريب ) ١(
  .٢٠/١٣٠انظر اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
  ) .٤( سورة الزخرف اآلية ) ٣(
  ) .٢٢، ٢١( سورة الربوج اآليتان ) ٤(
  ) .٧٩ - ٧٧( ة اآليات سورة الواقع) ٥(
  ) .١٦ - ١١( سورة عبس اآليات ) ٦(



 

 
 

a b L )قبــل احلاجــة إليــه يف أم  فــأخرب أنــه موجــود مكتــوب)١ 
ــه عــز وجــل. الكتــاب  )٢(MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È L  :وقول

 وذلــك قبــل ،ً يريــد مكتوبــا فيــه،فــأخرب أن القــرآن كــان يف اللــوح املحفــوظ
 ، واخلــرب، والوعيــد، وفيــه مــا فيــه مــن األمــر والنهــي والوعــد،احلاجــة إليــه
ت أنـه مل يـزل ً وإذا ثبت أنه كـان موجـودا قبـل احلاجـة إليـه ثبـ،واالستخبار

 .)٣())كذلك 
 

                                                
  ) .٤( سورة الزخرف اآلية ) ١(
  ) .٢٢، ٢١( سورة الربوج اآليتان ) ٢(
  .٣٦٢، ١/٣٦١األسامء والصفات ) ٣(



 

 
 

 ًنزول القرآن الكريم مفرقا :املطلب الرابع
 

يف ،ًتفرد القرآن الكريم بنزوله عىل حممد صىل اهللا عليه وسلم مفرقـا
 قـدرت بـثالث ،مدة استمرت منذ بعثتـه صـىل اهللا عليـه وسـلم حتـى وفاتـه

ــــشهور ــــول امل ــــصل ،وعــــرشين ســــنة عــــىل الق ــــي تف ــــدة الت   وهــــي امل
 .  نزل وآخر ما نزل بني أول ما

وكانت الكتب الساموية السابقة نزلـت عـىل األنبيـاء الـسابقني مجلـة 
فام وصل إلينا من ذكر رشائع من سبق مـن األنبيـاء ((  : قال الرازي،واحدة

ًمستفادا من القرآن الكريم واألخبار يصور لنا بام ال يقبل الشك واجلدل أن 
ً وأحيانـا يف ،لـة يف وقـت واحـدًكال منها نزلـت عـىل صـاحبها وحـدة متكام

 وهذا احلال ينطبـق عـىل رشيعـة نـوح التـي عـرب عنهـا القـرآن ،موقف واحد
ـــه ـــام وىص ب ـــريم ب ـــع إبـــراهيم ،الك ـــن رشائ ـــا كـــان م ـــىل م   وكـــذلك ع

 وعـرب ، ورشيعة موسى النازلة دفعة واحدة،املعرب عنها بالكتاب والصحف
احـدة يف موقـف التكلـيم عنها بالتوراة واأللواح والكتاب والنازلـة دفعـة و

 كام ينطبق عـىل رشيعـة عيـسى املعـرب عنهـا باإلنجيـل، قـال ،عىل طور سيناء
 M J K L M N O P Q R S T U V :تعاىل

X W Y [Z L)٢ ()١(.  
                                                

  ) .١٣( سورة الشورى اآلية ) ١(
  .٢٤/٧٨التفسري الكبري ) ٢(



 

 
 

 : وسأتناول هذا املطلب من خالل العنرصين التاليني
 .ًأدلة نزوله مفرقا  -١
 .ًحكمة نزوله مفرقا  -٢

 

  :ًم مفرقا أدلة نزول القرآن الكري-١
 .ًنزل القرآن الكريم مفرقا يف ثالث وعرشين سنة عىل القول املشهور

 : ومن األدلة عىل ذلك
 ،)١(M, - . / 0 1 2 3 4L  :قوله تعاىل -١

 ، لتقـرأه عـىل النـاس عـىل مهـل، ليتـدبروهً،وأنزلنا هذا القـرآن مفرقـا :أي
ً ونزلناه شيئا فشيئا، ويستخرجوا علومه،ويتفكروا يف معانيه ً مفرقا يف ،ً
 ملا يف ذلك من املـصلحة، ولـو أخـذوا بجميـع ،)٢(ثالث وعرشين سنة

 .الفرائض يف وقت واحد لنفروا ومل يطيقوا 
 MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ  :قولــــــــه تعــــــــاىل -٢

Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ L)حيــث رد اهللا ســبحانه ،)٣ 
وتعاىل عىل الكفار الذين شككوا يف كون القرآن الكريم صادر عن اهللا 

ًب نزوله مفرقا وأثبت أنه سـبحانه نزلـه عـىل نبيـه بحـال عز وجل بسب
  ،ختتلــف عــن ســابقيه مــن األنبيــاء الــذين نزلــت علــيهم كتــبهم مجلــة

                                                
  ) .١٠٦( سورة اإلرساء اآلية ) ١(
  .٣/٢٦٤، فتح القدير ٤١٩ تفسري السعدي ص انظر) ٢(
  ) .٣٢( سورة الفرقان اآلية ) ٣(



 

 
 

ــاه ،ًوهــذه احلــال هــي نزولــه مفرقــا ــك بإنــه كــذلك أنزلن   ثــم علــل ذل
 .عىل هذه اهليئة لنثبت به فؤادك 

ــــــاىل -٣ ــــــال تع  MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  :وق
ÕL)يا حممد القرآن الكريم عـىل هـذه اهليئـة وهـي عند تلقيك  :أي، )١

ال تتعجل بأخذه فـإن اهللا يتعهـد لـك بجمعـه يف صـدرك  ًالنزول مفرقا
 .وحفظه يف لسانك 

ًومما يدل أيضا عىل نزوله مفرقا ما ورد عنه صىل اهللا عليـه وسـلم إن أول  -٤ ً
ــــاىل ــــه تع ــــرآن قول ــــن الق ــــزل م ــــا ن   MK L M N O P  :م

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a 
b c L)(  : فعن عروة بن الزبري أن عائشة ريض اهللا عنها قالـت،)٢)

 ،أول مــا بــديء بــه رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم الرؤيــا الــصاحلة
 MK L M N O P Q R S T U  : فقـال،فجاءه امللك

V W X Y L)٤ ()٣(.  
ه عليـ ثـم تتـابع الـوحي عـىل رسـول اهللا صـىل اهللا ،ثم نزلت سورة املدثر 

وهو  : يدلنا عىل ذلك ما رواه جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنه قال،وسلم
                                                

  ) .١٧، ١٦( سورة القيامة اآليتان ) ١(
  ) .٥ - ١( سورة العلق اآليات ) ٢(
  ) .٣ - ١( سورة العلق اآليات ) ٣(
أقرأ باسـم ربـك ( سورة : التفسري، باب: ، يف كتاب٦/٨٩أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٤(

 ) .لذي خلق ا



 

 
 

بينـا أنـا أمـيش إذ سـمعت ((  :حيدث عن فرتة الـوحي فقـال يف حديثـه
ًصوتا من السامء فرفعت برصي فإذا امللك الذي جاءين بحراء جـالس 

ُ فرعبت منه فرجعت فقلت،عىل كريس بني السامء واألرض ْ ِ  ،زملوين :ُ
  ¢ ¡ � ~ { |M  :فــــــأنزل اهللا عــــــز وجــــــلزملــــــوين 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « L)ــــوحي )١  فحمــــي ال
  .)٢())وتتابع 

 سواء كانت ،نزول آيات من القرآن الكريم يف مناسبات وأسباب خمتلفة -٥
 أو ،ًبسبب حوادث حدثت أو وقائع وقعت فنزل القرآن متحدثا عنهـا

فاوتـة فنـزل أسئلة وجهت إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم يف أوقـات مت
 .ًالقرآن جميبا عليها 

 . ونحوها ، واإلفك، والظهار،حادثة اللعان :ومن أمثلة احلوادث 
 . وغريها ، واألحزاب، وحنني، وأحد،وقعة بدر :ومن الوقائع 
 . وعن النفقة، وغريها، وعن الروح،السؤال عن اخلمر :ومن األسئلة 

 
 : ً حكمة نزول القرآن الكريم مفرقا-٢

ًؤلفون يف علوم القرآن احلكمة من نزوله مفرقـا فـذكروا مجلـة تناول امل
.  واألرسار يف هــذا التنزيــل املفــرق ، واملنــافع املتنوعــة،مــن احلكــم املتعــددة

                                                
  ) .٥ - ١( سورة املدثر اآليات ) ١(
ُبدء الوحي، باب كيف كان بدء الـوحي إىل رسـول اهللا :  يف كتاب١/٤صحيح البخاري ) ٢( ْ َ

 .صىل اهللا عليه وسلم 



 

 
 

 : مجعوا فيها بني احلكم والفوائد، لذا رأيت أن أجعلها عىل قسمني
ًحكم نزول القرآن مفرقا  :األول َ ِ . 
 ًفوائد نزول القرآن مفرقا :الثاين

ًحكم نزول القرآن الكريم مفرقا :األول َ ِ : 
 ولـذا ،لقد جاءت احلكم من نزول القرآن الكـريم رصاحـة يف آيتـني

 وما عدامها فهي أقـرب إىل أن تكـون فوائـد اسـتنبطت مـن ،سأقترص عليهام
 . هذه الكيفية يف التنزيل 

 : تثبيت فؤاد النبي صىل اهللا عليه وسلم -١
 MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ  :كــام يف قولــه تعــاىل

Ë Ì Í ÏÎ Ð ÑL)حيــث أشــارت إىل أن عــدم ،)١ 
ً وأن إنزالـه مفرقـا لتثبيـت فـؤاده صـىل اهللا ،إنزال القرآن الكريم مجلة واحدة
ــــاملأل األعــــىل ،عليــــه وســــلم ليتجــــدد رسوره   عنــــد جتــــدد االتــــصال ب

ُّفيرس النبي صىل اهللا عليه وسلم وينرشح صدره ملا يلقاه من العداء الشديد َ  مـن ُ
 فعنــد نــزول ، وإعراضــهم عــن قبوهلــا،قومــه وإيــذائهم لــه يف بدايــة دعوتــه

 واسـتمرار تأييـده لـه أمـام تكـذيب خـصومه لـه ،الوحي يشعر بعناية اهللا بـه
 .وألتباعه 

 ومن ذلك ما حدث من أيب جهل من هتديـد للنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم
قـال  : قـالوهني له عن الصالة عند الكعبة فعن ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام

                                                
  ) .٣٢( سورة الفرقان اآلية ) ١(



 

 
 

َّلئن رأيت حممدا يصيل عند الكعبة ألطأن عىل عنقـه( :أبو جهل ًُ فبلـغ النبـي  ،ُ
ُلو فعله ألخذته املالئكة«  : فقال،صىل اهللا عليه وسلم َ َ«( )١(. 

 Mr t s v u :وذكر املفرسون أن اهللا أنزل فيه قوله تعاىل

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 
« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç É L)٢(.  

وحــني يفــرت الــوحي يــشق ذلــك عــىل الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم 
ُ ثم ينزل الوحي بعد طول فرتة فيـرس رسـول اهللا ،فيتلهف عىل جميء الوحي

 . َّصىل اهللا عليه وسلم للوحي الذي قد تأخر عليه فيزيل كل أثر حزن أمل به 
وفيـه تـصوير  ،خاري بسنده عن األسود بن قيسويروي لنا اإلمام الب

سمعت جندب « :حلالة النبي صىل اهللا عليه وسلم أثناء فرتة الوحي فعنه قال
فلـم  اشتكى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم« :بن سليامن ريض اهللا عنه قال

يــا حممــد إين ألرجــو أن يكــون  :ًيقـم ليلتــني أو ثالثــا فجــاءت امــرأة فقالــت
ً مل أره قربك منـذ ليلتـني أو ثالثـا فـأنزل اهللا عـز وجـل،كشيطانك قد ترك ََ ِ: 

MB C D E F G H I J K L M L« )ـــــت اهللا )٣ ، فثب
 . وتنشط حلمل الرسالة ، وجتدد رسوره،بذلك فؤاده

                                                
أقـرأ باسـم ربـك ( سـورة :  يف كتاب التفسري، بـاب٦/٨٩أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

 . . . ) .ألعىل ا
ــق اآليــات ) ٢( ــان  )١٩-٩( ســورة العل ــري ٣٠/٢٥٣، وانظــر جــامع البي ــن كث ، وتفــسري اب

٨/٤٣٨.  
 .باب سورة والضحى: التفسري:  يف كتاب٦/٨٦احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(



 

 
 

 إذ ،وكان إذا اشتد األذى عليه نزلت اآليات تسلية له وختفيفا عام يلقاه
 قومـه بـه وصـدودهم عـن كان عليه السالم حيزن ويتحـرس عـىل عـدم إيـامن

 > ; : M4 5 6 7 8 9  : كام قال تعاىل،دعوته
= > L)وقال عز وجل،)١ :  M¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª 

« ¬ ® ¯ ° ± L)٢(.  
 ،ًفــإذا أشــتد األذى عليــه نزلــت اآليــات تــسلية لــه وختفيفــا عــام يلقــاه

 : وكانت التسلية بعدة أمور منها
م يف صـــربهم عــن طريــق قــصص األنبيــاء واملرســلني ليقتــدي هبــ •

 « M³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º  :وجهـادهم كـام قـال تعــاىل
½ ¼ ¾ ¿ ÁÀ L)ــاىل،)٣ ــه تع  ¿ ½ ¾ ¼M  : وقول
À Á Â L)وقولــــــــه تعــــــــاىل،)٤ :  MÑ Ò Ó Ô 
ÖÕL)ــا احلكمــة مــن ذكــر قــصص ،)٥  وكــام قــال عــز وجــل مبين
 M? @ A B C D E F G IH J  :األنبياء

K L M N O P L)٦(.  
                                                

 .أي قاتلها مها وحزنا : ، وباخع نفسك )٦( سورة الكهف اآلية ) ١(
  ) .٣٣ ( سورة األنعام اآلية) ٢(
  ) .٣٤( سورة األنعام اآلية ) ٣(
  ) .٣٥( سورة األحقاف اآلية ) ٤(
  ) .٤٨( سورة الطور اآلية ) ٥(
  ) .١٢٠( سورة هود اآلية ) ٦(



 

 
 

 :يد للنبي صىل اهللا عليه وسلم كقوله تعاىلعن طريق الوعد بالنرص والتأي •
M: 9 8 7L)وقولــــه تعــــاىل،)١ :  M~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®L)٢(.  
ــال • ــام ق ــه واهنــزامهم ك ــدحار أعدائ ــار الرســول بان ــق إخب  :عــن طري

MÂ Ã Ä Å L)وقولــه تعــاىل،)٣ :  MD E F 
G H I KJ L M L)٤(.  

فيه تثبيت لفـؤاد النبـي  وجتدد نزول الوحي ،إذن فتكرر نزول جربيل
 وفيه الوعد بنرصه وتأييده ممـا يقـوي ،صىل اهللا عليه وسلم وتسلية له

 .قلبه ملتابعة الدعوة وامليض يف تبليغ الرسالة 
 :  تيسري حفظه وفهمه-٢

 M0/.1 :من املعلـوم أن العـرب كـانوا أميـني كـام قـال تعـاىل
5432 76L)كـــام كـــان صـــىل اهللا عليـــه وســـلم،)٥  

 وإن كان الرسول صىل ،)٦(MED HGFL :كذلك

                                                
  ) .٣( سورة الفتح اآلية ) ١(
  ) .١٧٣ - ١٧١( سورة الصافات اآليات ) ٢(
  ) .٤٥( سورة القمر اآلية ): ٣(
  ) .١٢ ( سورة آل عمران اآلية) ٤(
  ) .٢( سورة اجلمعة اآلية ) ٥(
  ) .١٥٧( سورة األعراف اآلية ) ٦(



 

 
 

ِاهللا عليه وسلم قد وعد بأنـه سـيعان عـىل احلفـظ بحيـث ال ينـساه  كـام قـال ،ُ
ــاىل ــاىل،)١(M¥ §¦L :تع ــه تع  MÊ ÍÌËÎ Ï : وقول
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ L)٢(، 

M +*)('& /.-, 10 :وقولــه تعــاىل
32L)فاقتـضت ،، فإن املسلمني بحاجة إىل زمـن يـساعدهم عـىل احلفـظ)٣ 

 ،ًحكمة اهللا تعاىل أن ينزل كتابه منجام ليـسهل حفظـه وفهمـه عـىل املـسلمني
 /M.-, 0 :ًوقــد جــاء ذلــك رصحيــا يف قــول اهللا تعــاىل

4321L)أي عىل مهل وتؤده لكي حيفظه الناس ويفهموا ،)٤ 
 فالذين نزل عليهم كانوا يعتمـدون عـىل ذاكـرهتم يف حفظـه وتالوتـه ،معناه

 فلـو نـزل مجلـة واحـدة ،الكتابة غـري ميـسورة لكـاتبيهمفهم أميون وأدوات 
 . وبالتايل عن تدبره وفهمه ،لعجزوا عن حفظه

ًإن نزول القرآن الكريم منجام أدعى إىل سـهولة حفظـه وفهمـه وأيـرس 
 .وأوفق بالفطرة البرشية 

                                                
  ) .٦( سورة األعىل اآلية ) ١(
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة اآليات ) ٢(
  ) .١١٤( سورة طه اآلية ) ٣(
  ) .١٠٦( سورة اإلرساء اآلية ) ٤(



 

 
 

 : ًفوائد نزول القرآن الكريم مفرقا :الثاين
 : التحدي واإلعجاز -١

 وذلـك ،ًم مفرقا جيعله يف كـل نزلـة معجـزة لـهإن نزول القرآن الكري 
  :من خالل ما ييل

حتدي الكفار من أن يـأتوا بمثـل هـذا املنـزل فهـو أعطـاهم الفرصـة  •
 .لكي يعرضوا ما ينزل منه فلام عجزوا دل ذلك عىل اإلعجاز 

ًإن مــا نـــزل مفرقــا ويف أوقـــات متباعــدة وقـــد بــدت ســـوره ذات  •
جام وائتالف وكأهنا أنزلـت  ويسود السورة انس،متامسكةموضوعات 
 وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرهـا ألكـرب دليـل ،مرة واحدة

 M f g h i j k lعــىل إعجــاز القــرآن الكــريم 
m n L)فلو كان من كالم البرش وقيل يف مناسبات متعددة )١ 

 ، لوقـع فيـه التفكـك واالنفـصام،ووقائع متتاليـة وأحـداث متعاقبـة
 MO P Q R S T  التوافق واالنسجام واستعىص أن يكون بينه

U V W XL)٢(.  
يشء جاءنا مرة  : فلو نزل مجلة واحدة لقالوا،قطع احلجة عىل الكفار •

 ،ً ولو أنه جاءنـا قطعـا قطعـا لعارضـناه،واحدة ال نستطيع معارضته
 .ًفقطع اهللا عليهم احلجة فأنزله مفرقا 

                                                
  ) .١( سورة هود اآلية ) ١(
 ) . ٨٢( سورة النساء اآلية ) ٢(



 

 
 

 : التدرج يف انتزاع العقائد الباطلة -٢
ويـرشكون بـاهللا  اهللا عليه وسـلم إىل قـوم يعبـدون األصـنام بعث النبي صىل

 ، ويغتـصبون األمـوال، ويزنـون، ويرشبون اخلمـر، ويسفكون الدماء،غريه
 ويظلمــون ، ويقتلــون األوالد خــشية الفقــر،ويئــدون البنــات خــشية العــار

 . . .  ويتظاملون ، وجيمعون بني األختني، ويتزوجون نساء اآلباء،النساء
واإلقـالع النفس اإلنسانية يشق عليها ترك ما تعودته مرة واحدة ومعلوم أن 

 وطـالبتهم  فلـو نزلـت أحكـام هـذه العقائـد مجلـة واحـدة،عنه بمجرد النهـي عنـه
 ، بل قد ال يـستجيب أحـد لـذلك،بالتخيل عام هم عليه لصعب عليهم ذلك

من هنا كانت الفائدة الكربى من التدرج معهـم يف انتـزاع هـذه العقائـد مـن 
ًخالل نزول القرآن الكريم مفرقا وشيئا فشيئا  ً ً. 

 :  التدرج يف تثبيت العقائد الصحيحة-٣
لقد تدرج نزول القرآن الكريم يف بيان العقائـد الـصحيحة واألحكـام 

ــة والعمليــة واآلداب واألخــالق الفاضــلة  فكــان أول مــا تناولــه ،التعبدي
واليوم اآلخـر ومـا ورسله أصول اإليامن باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه  :القرآن

ــار ــة ون ــه مــن بعــث وحــساب وجــزاء وجن ــك،في ــيم عــىل ذل  احلجــج  ويق
 ويبني ،واملنكروالرباهني، وكان يأمر بمحاسن األخالق وينهى عن الفحشاء 

 عن عائشة ريض اهللا  ويدل عىل ذلك ما أخرجه البخاري،قواعد احلالل واحلرام
 نزل أول ما نزل منـه سـورة مـن إنام((  :عنها يف أول حديثها الذي قالت فيه

املفصل فيها ذكر اجلنة والنار حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسـالم نـزل احلـالل 
 ،ًال نـدع اخلمـر أبـدا : لقـالوا،ال ترشبوا اخلمـر : ولو نزل أول يشء،واحلرام



 

 
 

 .)١())ال ندع الزنا أبدا  : لقالوا،ال تزنوا :ولو نزل
 :  التدرج يف الترشيع-٤

األحكــام الــرشعية قــد يكــون مــن الــرضورة إنــزال وذلــك أن بعــض 
 حتى يتقبل النـاس احلكـم الـرشعي األخـري ومـن أوضـح ،ًحكمها متدرجا

 . األمثلة يف ذلك حتريم اخلمر وترشيع اجلهاد 
 M F : جـاءت أول إشـارة إىل ذلـك يف قولـه تعـاىلففي حتريم اخلمر

HG JI LK M PON Q SR 
UTL)وفيها لفتة ،هللا بنعمته عىل عباده، ففي هذه اآلية امتنان من ا)٢ 

إىل قبح وعدم استحسان السكر حيث قوبل بالرزق املوصوف باحلسن دون 
 .مما يشعر بمدح الزرق والثناء عليه وحده دون السكر. أن يصفه أو يمدحه 

 ¼ « M ´ µ ¶ ¹¸ º :ثــم نــزل قولــه تعــاىل
½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ L)ففــــي هــــذه اآليــــة ،)٣ 

 .أكثر من نفعها ترصيح بأن اخلمر رضرها 
 Ms t u v w x y  :ثـــم نـــزل قولـــه تعـــاىل

z { | } ~ L)يف ذلك هني عن رشهبا يف األوقات التـي )٤ ،
                                                

تـأليف : فـضائل القـرآن، بـاب:  يف كتاب٦/١٠١احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
 .القرآن 

  ) .٦٧( سورة النحل اآلية ) ٢(
  ) .٢١٩( سورة البقرة اآلية ) ٣(
  ) .٤٣( سورة النساء اآلية ) ٤(



 

 
 

 .يستمر تأثريها إىل وقت الصالة 
 ) ' & % $ # " !M  :ثم نزل قوله تعـاىل

) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 : ; < = > ? @ BA C D 

E F L)قطعـي للخمـر يف كـل األوقـات  ففي هـذه اآليـات حتـريم،)١ 
 . وبأي قدر وعىل أية صورة 

وهكذا تـم التـدرج يف إنـزال احلكـم الـرشعي هبـذه اآلفـة التـي كانـت 
متأصلة يف نفوس النـاس حتـى نـزل احلكـم النهـائي الـشايف الكـايف بعـد أن 

 وأصبحت متهيئة الستقبال هـذا احلكـم الـرشعي ،متكن اإليامن يف النفوس
 وليــت األمــة ،ًلــداء الــذي كــان مستــرشيا بــني النــاسوالقــضاء عــىل هــذا ا

اإلســالمية تعــي هـــذا املــنهج وتـــستفيد منــه يف القـــضاء عــىل املـــسكرات 
 .واملخدرات التي أعيتها ورصفت عليها األموال الباهظة دون نتيجة تذكر 

  :ويف ترشيع اجلهاد مر بمراحل ثالث
ات الدالـة  ومـن اآليـ،النهي عنه وذلك يف أول الدعوة وقبل اهلجرة •

 : وقولـه تعـاىل،)٢(M` a b c L  :عىل ذلـك قولـه تعـاىل
M´ µ ¸¶ ¹ º » ¼L)ــــــــــه ،)٣  وقول

                                                
  ) .٩١، ٩٠( سورة املائدة اآليتان ) ١(
  ) .٣٤( سورة فصلت اآلية ) ٢(
  ) .١٣( املائدة اآلية سورة ) ٣(



 

 
 

  .)١(Mt u v w x zy L  :تعاىل
 !"#M : وذلك يف قوله تعـاىل،اإلذن به من غري فرض •
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? @ B A C D E F G IH 
J K L NM O P Q S R L)٢(. 

 MÄÃÂÁ :األمر به والتأكيد عليه وذلك يف قوله تعـاىل •
Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î L)٣( 

 ¶ M´³² µ :وقوله تعـاىل
¹¸L)ــاىل،)٤ ــه تع  &' % !"#$M :وقول

+*)( , - /. 0 1 2 3 4 5 76 
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 :  جماراة احلوادث والوقائع وإجابات األسئلة-٥
سؤال إىل النبي صـىل اهللا فكلام حدثت حادثة أو وقعت واقعة أو وجه 

 .عليه وسلم نزلت اآليات مبينة له 
                                                

  ) .١٠٩( سورة البقرة اآلية ) ١(
  ) .٤٠، ٣٩( سورة احلج اآليتان ) ٢(
  ) .١٩٠( سورة البقرة اآلية ) ٣(
  ) .٣٦( سورة التوبة اآلية ) ٤(
  ) .٢١٦( سورة البقرة اآلية ) ٥(



 

 
 

ًفمن احلوادث ما يستجد من أحداث تالمس املسلمني عموما 
كاآليات التي نزلت بعد غزوة أحد يعاتبهم اهللا عز وجل عىل فشلهم 

عن الغنائم وتنازعهم وعصياهنم أمر الرسول صىل اهللا عليه وسلم والبحث 
 MNML PO Q :الدنيوية فقال عز وجل

R T S U V W X Y Z [ \ ] 
^ _ ̀ ba c d e f g h 

k i l m on p q sr t u 
v w  xL)١(.  

وما نزل بعد غزوة حنني حني اغرت املسلمون بكثرهتم وضعف 
 Mqpon :اعتامدهم عىل اهللا يف طلب النرص فقال عز وجل

r z yxwvu ts { }| 
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ومن األقضية والوقائع ما كان حيدث بني أفراد املسلمني من قضايا 

 ومن ذلك ما جاء يف حادثة اإلفك فقد ،حتتاج إىل معرفة احلكم الرشعي
نزلت فيها آيات بينات تربئ أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها وتدين من 

                                                
  ) .١٥٢( سورة آل عمران اآلية ) ١(
  ) .٢٧ - ٢٥( سورة التوبة اآليات ) ٢(



 

 
 

 ) &' "#$% !M : فقال عز وجلرموها دون وجه حق
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ًوأيضا ما جاء يف حاثة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس 
 !"M :بن الصامت فأنزل اهللا عز وجل بيان حكم الظهار يف اإلسالم
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  ) .٢٠ - ١١( سورة النور اآليات ) ١(
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ومن إجابات األسئلة ما كان يوجه إىل النبي صىل اهللا عليه وسـلم مـن 

الكفار أم من أسئلة سواء كانت من قبل الصحابة غرض االسرتشاد واملعرفة 
 فمــن النــوع ،واليهــود للتثبــت والتحقــق مــن رســالة النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم

ــــــــــاىل :األول ــــــــــه تع  ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ �  ~M :قول
¨§L)وقوله تعـاىل ،)٢: M¶ µ ´ ¼» º ¸ 
½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È 

ÊÉ L)وقوله تعـاىل)٣ ،: MÊÉ È Ç Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý 

Þ L)٤(.  
 MÀ Á ÃÂ Ä Å Æ  :قولــه تعــاىل :لثـاينومـن النــوع ا
Ç È É Ê Ë Ì Í Î L)ـــاىل)٥ ـــه تع  MÓ Ô  :، وقول

                                                
  ) .٤ - ١( سورة املجادلة اآليات ) ١(
  ) .١٨٩( سورة البقرة اآلية ) ٢(
  ) .٢١٩( سورة البقرة اآلية ) ٣(
  ) .٢١٥( سورة البقرة اآلية ) ٤(
  ) .٨٥( سورة اإلرساء اآلية ) ٥(
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 :  تعميق األثر يف النفس-٦

ًإن ربط نزول اآلية باحلادثة أو الواقعة يؤدي إىل أن يتذكر الناس مجيعا 
ًانبا من  ألن اآلية عندما تعالج ج، ويعمق أثرها يف النفس البرشية،هذه اآلية

حيــاة النــاس عاشــوه حلظــة بلحظــة أدعــى إىل أن يتــذكر ويبقــى أثــره يف 
 .)٢(الناس

                                                
  ) .٨٣( سورة الكهف اآلية ) ١(
َانظر يف احلكم والفو) ٢( ، ومباحث يف علوم القـرآن ملنـاع القطـان ١/٥٣مناهل العرفان : ائدِ

 .٣٢، تنزالت القرآن وحكمة كل تنزيل ٤٢ حممد الشايع .،  نزول القرآن الكريم د١٠٧



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 




 :وفيه أربعة مطالب
 الرؤيا الصادقة يف املنام :املطلب األول
 .متثل جربيل يف صورته امللكية  :املطلب الثاين
 .متثل جربيل يف صورة برش: ثاملطلب الثال

 .النفث يف روع النبي صىل اهللا عليه وسلم :املطلب الرابع
 
 



 

 
 



 

 
 

 الرؤيا الصادقة يف املنام :املطلب األول
 

وهي أول مراتب الوحي فكان النبي صىل اهللا عليه وسلم يرى يف منامه 
  دل عىل ذلك حديث عائشة ريض اهللا عنهـا يف بـدء،الرؤيا وتأيت صاحلة صادقة

أول ما بديء بـه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن ((  :الوحي حيث قالت
 يف النـوم فكـان ال _الرؤيا الصادقة  : ويف رواية ملسلم_الوحي الرؤيا الصاحلة 

 وكـان خيلـو بغـار ، ثم حبـب إليـه اخلـالء،يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح
  .)١(. . . ))دد  الليايل ذوات الع_ وهو التعبد _حراء فيتحنث فيه 

هي (( : قال ابن املرابط،هي التي ليس فيها ضغث : الصادقةافالرؤي
ـــي ليـــست ضـــغثا ـــشيطان،الت ـــل ، وال مـــن تلبـــيس ال ٍ وال فيهـــا رضب مث

ِمشكل ْ ُ(()٢(.  
ــشة ريض اهللا عنهــا كــام يف  ــا واضــحة فقــد شــبهتها عائ وهــذه الرؤي

وتعـد . فيـه احلديث السابق بفلق الصبح لظهورها الواضـح الـذي ال شـك 
هـذه الرؤيـا أحــد اإلرهاصـات لظهــور نبوتـه صـىل اهللا عليــه وسـلم وبعثتــه 

 صـاحب _ ويدل عىل هذا حديث علقمة بن قيس ،وتلقي الوحي يف اليقظة
 -إن أول مـا يـؤتى بـه األنبيـاء يف املنـام ((  : قال-ابن مسعود ريض اهللا عنه 

ــام  ــوهبم-أي مــا يكــون يف املن ــى هتــدأ قل ــزل ا، حت ــوحي  ثــم ين يف  :أي)) ل
                                                

بـاب كيـف كـان بـدء :  يف كتاب بدء الـوحي٣/ ١احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
  .١٦٠ حديث رقم ١٤٠، ١/١٣٩الوحي، ومسلم يف صحيحه 

  .٨/٥٥٠فتح الباري ) ٢(



 

 
 

 . )١(اليقظة
أن شـمس النبـوة كانـت ((  :ًوقال ابـن أيب مجـرة مبينـا احلكمـة منهـا

 فام زال النور يتشعشع ويتسع ويبني ،مباديء أنوارها صحة املرائي وصدقها
  .)٢())حتى بدأ شمسها وهو ما أنزل عليه من اهلدى والفرقان 

 : اهللا عنهـاوقال القايض عياض يف تعليقه عىل حـديث عائـشة ريض
حكمة من اهللا تعاىل وتدريج لنبيه صـىل اهللا عليـه وسـلم ملـا أراده  :يف هذا(( 

ـــه ـــك،اهللا جـــل اســـمه ب ـــئال يفاجـــأه املل ـــة ، ل ـــوة بغت ـــح النب ـــه رصي   ويأتي
 ، فبدأ أمره بأوائل خصال النبوة وتباشري الكرامـة،فال حتتملها قوى البرشية

الـصادقة أحـد خـصال النبـوة أن الرؤيـا  :وفيـه : ثـم قـال،من صـدق الرؤيـا
  ،ٌ وأن رؤيــا األنبيــاء وحــي وحــٌق صــدق،ٌوجــزء منهــا وأول منــازل الــوحي

  .)٣())ال أضغاث فيها وال سبيل للشيطان إليها 
ومن الرؤيا الصادقة التـي وردت يف القـرآن الكـريم رؤيـاه صـىل اهللا عليـه 

 ¥ ¡¢£¤M : يف صلح احلديبية حيث قال عز وجلوسلم
§¦ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 
³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀL)٤( . 

                                                
 ونـسبه أليب نعـيم األصـبهاين يف دالئـل النبــوة، ٣/٤ذكـره ابـن كثـري يف البدايـة والنهايـة ) ١(

  .١/٢٢٣وذكره احللبي يف السرية احللبية 
  .١٢/٣١١، وانظر فتح الباري ١/٨هبجة النفوس رشح خمترص صحيح البخاري ) ٢(
ــد مــسلم ) ٣( ــو شــامة يف رشح احلــديث املقتفــى يف ٤٨٠، ١/٤٧٩إكــامل املعلــم بفوائ ، ونقلــه أب

  .٦٦مبعث النبي املصطفى 
  ) .٢٧( سورة الفتح اآلية ) ٤(



 

 
 

ويف هذه الرؤيا داللة عىل أن الرؤيا النبوية جزء من الـوحي والنبـوة 
 يـدل عـىل ذلـك مـا رواه أنـس بـن مالـك أن ،للرسول صىل اهللا عليه وسـلم

الرؤيا احلـسنة مـن الرجـل الـصالح ((  :رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
، ومـا رواه أبـو هريـرة ريض اهللا )١())ًا من النبـوة جزء من ستة وأربعني جزء

مل يبق مـن النبـوة « :سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول( :عنه قال
  .)٢() »الرؤيا الصاحلة :وما املبرشات ؟ قال : قالوا،إال املبرشات

 ،وينبغي أن يعلم أنه مل ينزل من القرآن يشء عن طريق الرؤيا باملنـام
أن سورة الكوثر نزلت يف املنام بـدليل حـديث أنـس بـن مالـك وما قيل من 

 بينــا رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ذات يــوم ((  :ريض اهللا عنــه أنــه قــال
يـا مـا أضـحكك  : فقلنـا،ً ثم رفـع رأسـه مبتـسام،بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءة

  الـرحيمبسم اهللا الـرمحن((  :فقرأ)) ًأنزلت عيل آنفا سورة ((  :قال! رسول اهللا 
 MV W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ 

a b L(()فهذا لـيس بـصحيح فـإن هـذه اإلغفـاءة ليـست إغفـاءة ،)٣ 
َ ويقـال هلـا برحـاء ،نوم، بل حتمل عىل التي كانت تعرتيه عند نـزول الـوحي ُ

  .)٤(الوحي


                                                
 .باب رؤيا الصاحلني :  يف كتاب التعبري٨/٦٨أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
 .باب املبرشات :  يف كتاب التعبري٨/٦٩أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
  .٤٠٠ حديث رقم ١/٣٠٠أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٣(
 . النوع اخلامس ٨٩، ١/٨٨انظر اإلتقان يف علوم القرآن ) ٤(



 

 
 

 متثل جربيل يف صورته امللكية :املطلب الثاين


 اهللا عليـه وسـلم من احلـاالت التـي جـاء هبـا جربيـل إىل النبـي صـىل
 .اتيانه عىل صورته احلقيقية التي خلقه اهللا عز وجل عليها 

وقد رأى النبي صىل اهللا عليه وسلم جربيل عليه السالم مرتني فقط 
 : مها
 .مرة يف األرض  -١
 .مرة يف السامء  -٢

 > ; : M6 7 8 9  : قوله تعاىلودل عىل املرة األوىل

= > ? @ A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q L)أي علم جربيل ،)١ ُ َّ َّ النبـي _ الذي هو شديد القوى _َ

صىل اهللا عليه وسلم القرآن بأن استقام جربيل عـىل صـورته التـي خلقـه اهللا 
 أي يف اجلهـة العليـا مـن الـسامء، فـسد األفـق ، فظهر يف األفق األعـىل،عليها

لوحي عنـد عندما جاء بالوحي إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم أول ما جاءه با
ما بني جربيل وحممد صىل اهللا عليه وسلم مـن املـسافة  فكان مقدار ،غار حراء

 فأوحى جربيل إىل حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم مـا ،قدر قوسني أو أقل منهام
 .أوحاه من القرآن يف تلك النزلة 

 MR S T U V W  :ثم أكد اهللا عز وجل هذه الرؤيـة بقولـه

                                                
  ) .١٠ - ٥( سورة النجم اآليات ) ١(



 

 
 

X Y Z [ \ L)ما  فؤاد النبي صىل اهللا عليه وسلم ما أنكر : أي،)١
 فـيام  فكيف جتادلونـه وتكذبونـهً، وإنام كان فؤاده صادقا،رآه من صورة جربيل

 .رآه بعينه رؤية مشاهدة حمسوسة من صورة جربيل عليه السالم 
ــه تعــاىل  Mi j k l m n o p q :ونظــري هــذا الــدليل قول

r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢L)مــد جربيــل عــىل صــورته احلقيقــة يف مطلــع أو أفــق رأى حم : أي،)٢

وهـي الرؤيـة األوىل التـي كانـت ((  : قال ابن كثري،الشمس من قبل املرشق
ــه،بالبطحــاء ــذكورة يف قول  > : ; M8 7 6 9 : وهــي امل

> = ? @ A B C D E F G H I J K L 
M QPON L)والدليل أن املراد بذلك جربيـل عليـه الـسالم،)٣ ، 

  .)٤()) نزلت قبل ليلة اإلرساء أن هذه السورة
 M] ^ _ ` a b c  : قوله تعاىلودل عىل املرة الثانية

d e f g h i L)لقــد رأى حممــد صــىل اهللا عليــه  : أي،)٥
 - أي غري املـرة األوىل التـي رآه يف األرض -ًوسلم جربيل نازال مرة أخرى 

                                                
  ) .١٢، ١١( سورة النجم اآليتان ) ١(
  ) .٢٣ - ١٩( سورة التكوير اآليات ) ٢(
  ) .١٠ - ٥( سورة النجم اآليات ) ٣(
  .٨/٣٣٩تفسري ابن كثري ) ٤(
  ) .١٥ - ١٣(  النجم اآليات سورة) ٥(



 

 
 

ء عنـد سـدرة عىل صورته التي خلقه اهللا عليها وذلـك ليلـة اإلرساء يف الـسام
  .)١(املنتهى

  :ومما جاء يف متثل جربيل يف صورته امللكية يف هاتني املرتني
 :ًكنت متكئا عند عائشة ريض اهللا عنها، فقلت :حديث مرسوق قال

 _ ^ [M  ،)٢(M} ~ � ¡ L أمل يقــــــل اهللا عــــــز وجــــــل 
`L)أنا أول هـذه األمـة سـأل عـن ذلـك رسـول اهللا صـىل اهللا  : فقالت)٣

ِ مل أره عىل صورته التي خلـق عليهـا غـري ،إنام هو جربيل((  :فقال ،عليه وسلم ُ
ِ سادا عظـم خلقـه مـا بـني ،ً رأيته منهبطا من السامء إىل األرض،هاتني املرتني ِْ ًَ ُ

 .)٤())السامء إىل األرض 
ـــال ـــه ق ـــاس ريض اهللا عـــنهام أن ـــن عب ـــؤاده ((  :ومـــا رواه اب رآه بف

  .)٥())مرتني
أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه ((  :اهللا عنـهومـا قالــه ابــن مــسعود ريض 

فإنـه سـأله أن يـراه يف  : مل ير جربيل يف صورته إال مـرتني، أمـا واحـدةوسلم
  :فإنـه كـان معـه حيـث صـعد فـذلك قولـه : وأما الثانيـة،صورته فسد األفق

 M> ? @ L(( )٦(.  
                                                

  .١٠٢، ٢٧/١٠١، والتفسري املنري ٧/٤٤٥انظر تفسري ابن كثري ) ١(
 ) .٢٣( سورة التكوير اآليات ) ٢(
 ) .١٣( سورة النجم اآليات ) ٣(
  .١٧٧ حديث رقم ١/١٥٩أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٤(
  .١٧٦ حديث رقم ١/١٥٨أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٥(
  .٧/٤٤٤، وأورده ابن كثري يف تفسريه ١٠/٣٣١٨يب حاتم يف تفسري أخرجه ابن أ) ٦(



 

 
 

وقد وصف النبي صىل اهللا عليه وسلم رؤيتـه جلربيـل عليـه الـسالم 
ــه، ريض اهللا عــنهمألصــحابه ــه رأى ((  : فقــال ابــن مــسعود ريض اهللا عن إن

ًرأى رفرفـا أخـرض سـد أفـق ((  ويف رواية أخرى لـه ،)١())له ستامئة جناح جربيل 
ًمـن زعـم أن حممـدا رأى ربـه ((  : وقالت عائشة ريض اهللا عنهـا،)٢())السامء 

ً ولكن قد رأى جربيل يف صورته وخلقه سادا ما بني ،فقد أعظم ِْ ، )٣())األفقَ
 :قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم :وقــال ابــن مــسعود ريض اهللا عنــه

رأيــت جربيــل صــىل اهللا عليــه وســلم ولــه ســتامئة جنــاح ينثــر مــن ريــشه ((
  .)٤())التهاويل الدر والياقوت 

 وهـو حيـدث عـن -وقال جابر بن عبداهللا األنصاري ريض اهللا عنـه 
ذ سمعت صوتا من الـسامء فرفعـت بـرصي بينا أنا أميش إ((  :- فرتة الوحي

فــإذا امللــك الــذي جــاءين بحــراء جــالس عــىل كــريس بــني الــسامء واألرض 
 |M : فــأنزل اهللا تعــاىل،زملـوين،زملوين : فقلــت، فرجعـت،ُفرعبـت منــه

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  «L 
  .)٥())فحمي الوحي وتتابع 

                                                
 .إذا قال أحدكم آمني: بدء اخللق، باب:  يف كتاب٤/٨٣أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
إذا قـال أحـدكم : بدء اخللق، باب: ، يف كتاب٤/٨٣أخرجه البخاري أيضا يف صحيحه ) ٢(

 .آمني 
 .إذا قال أحدكم آمني : بدء اخللق، باب:  كتاب، يف٤/٨٣أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(
تفـسري ابـن . وهذا إسناد جيد قـوي :  وقال عنه ابن كثري١/٤٦٠أخرجه أمحد يف مسنده ) ٤(

  .٧/٤٤٤كثري 
 .كيف بدء الوحي : بدء الوحي، باب:  كتاب١/٤أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٥(



 

 
 

 
 متثل جربيل يف صورة برش: املطلب الثالث



 به أن جربيل عليـه الـسالم كـان ينخلـع مـن صـورته امللكيـة إىل ويقصد
 فيــوحي إىل النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم مــا شــاء اهللا أن ،الــصورة البــرشية

ــا يقــول والــصحابة ،يــوحي ــه م ــه وســلم يعــي عن  والرســول صــىل اهللا علي
 وقد أخرب الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ،ذلك الكالم ويفهمونهيسمعون 

 ملا سأله احلارث بن هشام كيف يأتيك الوحي فقال صـىل اهللا عن هذه احلالة
َّأحيانا يـأتيني مثـل صلـصلة اجلـرس وهـو أشـده عـيل فيفـصم ((  :عليه وسلم ً

ً وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمني فأعي ما ، ما قالعني وقد وعيت عنه ً
  .)١())يقول 

ي صـىل اهللا عليـه ومن احلاالت التي أتـى هبـا جربيـل يف صـورة بـرش عـىل النبـ
 : وسلم

   :جميئه عىل هيئة رجل كام دل عليه •
بيـنام نحـن عنـد رسـول اهللا صـىل اهللا ((  :حديث عمر ريض اهللا عنه قال

 شـديد سـواد ،عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
 حتـى جلـس إىل النبـي ، وال يعرفـه منـا أحـد،ُ ال يرى عليه أثر السفر،الشعر
 ، ووضـع كفيـه عـىل فخذيـه، فأسند ركبتيـه إىل ركبيتـه،هللا عليه وسلمصىل ا

                                                
كيف كان بـدء : ء الوحي، باببد:  يف كتاب٣/ ١احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

  .٢٣٣٣ حديث رقم ٤/١٨١٦الوحي، ومسلم يف صحيحه 



 

 
 

 :فقال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم. يا حممد أخربين عن اإلسالم  :وقال
 وتقيم الـصالة، ،ًاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا(( 

)) ً سـبيال  وحتـج البيـت إن اسـتطعت إليـه، وتـصوم رمـضان،وتؤيت الزكـاة
. فأخربين عن اإليامن  :قال.  يسأله ويصدقه ،فعجبنا له :قال. صدقت  :قال
 واليـوم اآلخـر، وتـؤمن ، ورسـله، وكتبـه، ومالئكتـه،أن تؤمن باهللا((  :قال

((  :قـال. فأخربين عـن اإلحـسان  : قال،.صدقت  :قال)) بالقدر خريه ورشه 
فأخربين عن الساعة  :قال)) ه يراك  فإن مل تكن تراه فإنأن تعبد اهللا كأنك تراه

 . فأخربين عن أماراهتا  :قال)) ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ((  :قال. 
 وأن ترى احلفاة العراة العالـة رعـاء الـشاء ،أن تلد األمة ربتها((  :قال

يـا عمـر ((  : ثـم قـال يل، فلبثت مليـا، قال ثم انطلق،))يتطاولون يف البنيان 
فإنه جربيل أتـاكم ((  : قال،اهللا ورسوله أعلم :قلت)) سائل ؟ أتدري من ال

  .)١())يعلمكم دينكم 
مـررت عـىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  :وحديث حارثة بـن الـنعامن قـال

 ثــم ، فــسلمت عليــه، ومعــه جربيــل عليــه الــسالم جــالس يف املقاعــدوســلم
رأيت الذي هل  :فلام رجعت وانرصف النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ،أجزت

  .)٢( وقد رد عليك السالم،فإنه جربيل : قال،نعم : قلت،كان معي
وحديث احلكم عن القاسم أن حارثة بن الـنعامن أتـى النبـي صـىل اهللا 

                                                
 ١/١٨، وأخرجه البخاري يف صـحيحه ٣٨، ١/٣٧احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(

 .سؤال جربيل النبي صىل اهللا عليه وسلم : اإليامن، باب:  بلفظ آخر يف كتاب
. إسناده صحيح: ، وقال عنه ابن حجر٥/٤٣٣احلديث أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند ) ٢(

  .٢/١٩٠اإلصابة 



 

 
 

أما إنـه لـو  : فقال جربائيل، فجلس ومل يسلم،ًعليه وسلم وهو يناجي رجال
  ،نعــــم :وهــــل تعرفــــه ؟ فقــــال : فقــــال جلربائيــــل،ســــلم لرددنــــا عليــــه

ــذي صــربوا يــوم حنــنيهــذ  رزقهــم ورزق أوالدهــم عــىل ،ا مــن الثامنــني ال
 .)١(اجلنة

  : كام دل عليه،)٢(جميئه يف صورة الصحايب اجلليل دحية الكلبي •
كان جربيل يأيت النبي صىل اهللا عليـه  :حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام

  .)٣(وسلم يف صورة دحية الكلبي
بئـت أن جربيـل عليـه الـسالم أن((  :وحديث أيب عثامن عن سلامن قال

 فقال النبي ، فجعل يتحدث،أتى النبي صىل اهللا عليه وسلم وعنده أم سلمة
ْهذا دحيـة : قالت_ أو كام قال _صىل اهللا عليه وسلم ألم سلمة من هذا ؟  ِ، 

ُ حتـى سـمعت خطبـة النبـي صـىل اهللا ،واهللا ما حسبته إال إياه :فلام قام قالت
ممـن  :قلت أليب عـثامن : قال أيب- أو كام قال - عليه وسلم خيرب خرب جربيل

أن أم سـلمة رأت  :واملقـصود . )٤())من أسامة بن زيـد  :سمعت هذا ؟ قال
 . جربيل يف صورة دحية الكلبي 

                                                
 . وعزاه البن شاهني طريق املسعودي ٢/١٩٠ذكره ابن حجر يف اإلصابة ) ١(
دحية بن خليفة بن فروة الكلبي صحايب مشهور، كان يرضب به املثل يف حسن الـصورة، ) ٢(

، انظـر اإلصـابة وكان جربيـل ينـزل عـىل صـورته، بقـي إىل خالفـة معاويـة ريض اهللا عنـه
٣/١٩١.  

، كـــام ذكـــره الـــسيوطي يف ٣/١٩١ذكـــره ابـــن حجـــر يف اإلصـــابة وعـــزاه إىل النـــسائي ) ٣(
 .ً عزاه أيضا إىل ابن سعد١/٣٠٠اخلصائص الكربى 

كيف : فضائل القرآن، باب:  يف كتاب٩٧، ٦/٩٦احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٤(
  .٢٤٥١ رقم ٤/١٩٠٦نزول الوحي، ومسلم يف صحيحه 



 

 
 

كــان  :وحــديث أنــس بــن مالــك أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم قــال
ًجربيل يأتيني عىل صورة دحية الكلبي وكان دحية رجال مجيال ً)١(.  

ومتثل جربيل بصورة رجل هـي حالـة وقتيـة مراعـاة حلـال مـن يرسـل 
ًواحلــق أن متثــل امللــك رجـال لــيس معنــاه أن ذاتــه ((  :قــال ابــن حجـر. إليـه

  .)٢())ً بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا ملن خياطبه ،ًانقلبت رجال
 
 

                                                
 . وعزاه إىل الطرباين ١/٣٠٠ذكره السيوطي يف اخلصائص الكربى ) ١(
  .١/٢٠فتح الباري ) ٢(



 

 
 

 
 النفث يف روع النبي صىل اهللا عليه وسلم :املطلب الرابع


به إلقاء اهللا املعنى يف قلب النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يقظـة ويقصد 

صىل من غري مواجهة بني امللك والرسول مع خلق علم رضوري عند النبي 
 وال ،ً وال يـستطيع لـه دفعـا،ًاهللا عليه وسلم بأن هذا املعنى قد قذفه اهللا قطعا

آيـة يف  M Ñ ÒL :وجاءت اإلشـارة إليـه يف قولـه تعـاىل. )١(جيد فيه شكا
 M Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Øالـــــشورى 
Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à á L)ـــن )٢ ـــا جـــاء عـــن اب ، وم

إن روح القـدس ((  : أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالمسعود ريض اهللا عنه
 فاتقوا اهللا وأمجلـوا ،ًإن نفسا لن متوت حتى تستكمل رزقها :ُنفث يف روعي

هـو كالنفـث  :ُنفـث يف روعـي((  :ثقال أبو عبيـد يف معنـى النفـ )٣())يف الطلب 
وقـال أيـضا )) فأما التفل فال يكون إال ومعه يشء من الريـق  ،بالفم شبيه بالنفخ

معناه كقولك يف خلدي ونفـيس ونحـو ذلـك فهـذا ((  :))ُروعي (( يف معنى 
  .)٤()) وليس من هذا يف يشء ، فالفزع_ بالفتح _َّ وأما الروع ،بضم الراء

                                                
  .٩٥، ووحي اهللا للدكتور حسن ضياء الدين عرت ٢٧/٥٠انظر روح املعاين لآللويس ) ١(
  ) .٥١( سورة الشورى اآلية ) ٢(
 عـن ٢/٤ املـستدرك ، واحلـاكم يف١/١٧٩احلديث أخرجه أبو عبيد يف غريـب احلـديث ) ٣(

 .ابن مسعود 
  .٥/٨٨، وانظر النهاية يف غريب احلديث ١/١٨٠غريب احلديث أليب عبيد ) ٤(



 

 
 

ــإن ــة ف ــسبق ^ الرســول ويف هــذه احلال ــدا مل ي ــى جدي ً حيــس أن معن
 ،^ مع عدم املواجهة بني امللـك والرسـول ،حدوثه له قد وعاه قلبه وعقله

 وإنـام جيـد تلـك املعـارف يف ،فهو ال يـرى امللـك وال يـسمع صـوت الـوحي
 ^ وقد عرب عنها بعض الباحثني بأنه ،ُ ويعلم أن امللك نفثها يف روعه،نفسه

  .)١(غري صوتًيتلقى عرفانا يقينا ب
وعىل العموم فإن الوحي بجميع أنواعه يصحبه علـم يقينـي رضوري 

 بأن ما ألقي عليه حق من عند اهللا، لـيس مـن خطـرات الـنفس ^من النبي 
 وإنـام ، وهذا العلم اليقيني ال حيتـاج إىل مقـدمات،وال من وسوسة الشيطان

  .)٢(هو من قبيل إدراك األمور الوجدانية كاجلوع والعطش
رضـوان اهللا  ورواهـا أصـحابه ^ذه األدلة التي حتدث عنها النبي وه

 أو أنه أمر ،عليهم ألدلة قاطعة تنفي التوهم بأن الوحي يشء متكلف مصنوع
 بـل هـذه اهليئـات ومـا يـصاحبها مـن ،ُحتضريي يستجمع له الفكـر والرويـة

ً لتثبـت يقينـا أن ، ويراها أصحابه رضـوان اهللا علـيهم^مظاهر تظهر عليه 
 وأنه ، إلزامي ال اختيار له فيه، أمر سوي ال اعتالل معه^لوحي إىل النبي ا

ــدرة ــوة وق ــز احلكــيم بق ــة وســيطرة،تلقــني مــن اهللا العزي ــة ، وهيمن  وحكم
  .)٣(ورمحة

 

                                                
 وتـاريخ القـرآن ملحمـد ١٤٣الوحي ودالالته يف القرآن الكريم والفكر اإلسالمي : انظر) ١(

  .٣٥حسني الصغري 
  .٨٧انظر املدخل لدراسة القرآن الكريم ) ٢(
  .٢١ - ١٩، وعلوم القرآن ١١٠ انظر وحي اهللا) ٣(



 

 
 






 

 
 









 :مطالبأربعة وفيه 
 .املشقة يف التلقي :املطلب األول
 ســمــاع دوي كــدوي الــنــحــل :املطلب الثاين

 ثقل جسم الرسول صىل اهللا عليه وسلم :املطلب الثالث
بروك الناقة إذا نزل عليه الوحي وهو عليها :املطلب الرابع






 

 
 



 

 
 

 : توطئة
إن نزول الوحي عىل الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم يالزمـه مظـاهر 

 ملـا يف نزولـه مـن خمالفـة ملـا جـرت ،ةوآثار متنوعة يغلب عليها الشدة والقـو
معانـاة التعـب والكـرب عنـد نـزول ((  :عليه العادة البرشية، قال ابن حجر

 فإنـه يـشعر ، وهو كثرة العرق يف شـدة الـربد،الوحي ملا فيه من خمالفة العادة
  .)١())بوجود أمر طاريء عىل الطباع البرشية 

 وهـو صـوت وإن مما يصاحب جميء جربيـل عليـه الـسالم صلـصلة
 مما ينبـه عـىل أمهيـة ،أشبه بصوت اجلرس غري معهود له صىل اهللا عليه وسلم

  ،املرسل وما جاء بـه مـن أمـر عظـيم حيتـاج إىل تفريـغ القلـب عـن كـل يشء
روت عائشة ريض اهللا عنها أن احلارث بن هشام ريض اهللا عنه سأل رسـول 

ك الـوحي ؟ فقـال يـا رسـول اهللا كيـف يأتيـ :اهللا صىل اهللا عليه وسـلم فقـال
أحيانا يأتيني مثل صلصلة اجلرس وهـو ((  :رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 وأحيانـا يتمثـل يل امللـك ، فيفصم عني وقد وعيـت عنـه مـا قـال،ّأشده عيل
ولقد رأيته ((  :قالت عائشة ريض اهللا عنها)) ًرجال فيكلمني فأعي ما يقول 

يفـصم عنـه وإن جبينـه ليتفـصد ينزل عليه الـوحي يف اليـوم الـشديد الـربد ف
  .)٢())عرقا

وسأل عبداهللا بن عمرو بن العاص رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن 
                                                

  .١/٢٠فتح الباري ) ١(
كيـف كـان : بدء الوحي، بـاب:  يف كتاب٣، ١/٢احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(

ُأي يقلــع، : ، فيفـصم٢٣٣٣ رقـم احلـديث ٤/١٨١٦ومـسلم يف صــحيحه .بـدء الـوحي
 .ًأي يرشح عرقا : ويتفصد



 

 
 

يا رسول اهللا هل  : فقلت،سألت النبي صىل اهللا عليه وسلم((  :ً قائالالوحي
ــــه وســــلم ــــالوحي ؟ فقــــال رســــول اهللا صــــىل اهللا علي   ،نعــــم :حتــــس ب

ّمـن مـرة يـوحى إيل إال ظننـت أن  فـام ،أسمع صالصل ثم أسكت عند ذلك
  .)١())نفيس تفيض 

ومن مظاهر الوحي املحسوسة عىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم ما 
نقله لنا الصحابة رضوان اهللا عليهم، وهي آثار كثرية مجعتها يف أربعة أنـواع 

 : وسأتناوهلا يف املطالب التالية
 

                                                
  .٢/٢٢٢احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(



 

 
 

 ـياملــشــقــة يف الــتــلـــقـــ :املطلب األول
 

القى النبي صىل اهللا عليه وسـلم مـن التنزيـل شـدة ومـشقة وممـا دل 
  :عىل ذلك

ثقيل وقـت نزولـه مـن  : أي)١(M6 7 8 9 : L  :قوله تعاىل •
  .)٣(ًشديدا : قال ابن عباس،)٢(عظمته

ــي  M!  "L   وM| } L  :قولــه تعــاىل • فاخلطــاب فــيهام للنب
 ومعنـى ، خطابهصىل اهللا عليه وسلم بوصف حاله التي كان عليها حني

املتزمـل  :أي) املزمـل (  و،الذي يدثر يف ثيابه يستديفء هبـا :أي) املدثر ( 
 فكان النبي صىل اهللا عليه وسـلم يـدثر ويتزمـل يف ،يف ثيابه املتلفف فيها

ًثيابه أول ما جاءه جربيل خوفا وفزعا منـه  وذلـك ((  :قـال ابـن عقيلـة. ً
  .)٤())لشدة الوحي وعظم اخلطاب 

جابر بن عبداهللا أنه سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حيـدث حديث  •
ً فبينـا أنـا أمـيش إذ سـمعت صـوتا مـن الـسامء فرفعـت ،عن فرتة الوحي

َبرصي قبل السامء  فإذا امللك الذي جاءين بحراء قاعد عـىل كـريس بـني ،ِ
ُالسامء واألرض فجئثت ْ ِ  فجئـت أهـيل ، منـه حتـى هويـت إىل األرض)٥(َ

                                                
  ) .٥( سورة املزمل اآلية ) ١(
  .٨/٢٥١انظر تفسري ابن كثري ) ٢(
  .٣٠/١٧٤، وتفسري الرازي ٧/١٦٦، وتفسري اخلازن ٤/٤٠٨انظر تفسري البغوي ) ٣(
  .١/١٣٩الزيادة واإلحسان ) ٤(
سـقطت عـىل وجهـي، : وقيـل يف معناهـا)) فرعبـت (( هكذا يف هذه الرواية، ويف روايـة ) ٥(

  .٨/٥٥٥جثت الرجل فهو جموث إذا فزع، انظر فتح الباري : اللغةوقال أهل 



 

 
 

 � ~ { |M  : فـأنزل اهللا تعـاىل، فزملوين،زملوين زملوين :فقلت
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « L)قال أبـو - )١ 

  .)٢()) ثم محي الوحي وتتابع -األوثان  :والرجز :سلمة
كـان نبـي اهللا صـىل ((  :حديث عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه أنه قـال •

َاهللا عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك ِ ُِ ْ َّ وترب،ُ َ   .)٣())د وجهه َ
كـان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم إذا  :وحديثه اآلخر ريض اهللا عنه قـال •

ُ ونكس أصحابه رؤسـهم،أنزل عليه الوحي نكس رأسه ُ ُ فلـام أتـيل عنـه ،ُ
  .)٤(رفع رأسه

حديث زيد بن ثابت ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أمـىل  •
 ابـن فجاءه M! " # $ % ) * + , L  عليه

ــوم ــيل،أم مكت ــا ع َّ وهــو يمله ُّ ِ ــاد ،ُ ــو أســتطيع اجله ــا رســول اهللا ل ــال ي  ق
وكان أعمى فأنزل اهللا عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وفخـذه  ،جلاهدت

َّ فثقلت عـيل حتـى خفـت أن تـرض فخـذيعىل فخذي ُ ِّ ثـم رسي عنـه،ّ ُ، 
  .)M& ' ( L)٥ فأنزل اهللا 

                                                
  ) .٥ - ١( سورة املدثر اآليات ) ١(
 .سورة املدثر : التفسري، باب:  يف كتاب٧٦، ٦/٧٥أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
أي : ، ومعنـى كـرب٢٣٣٤ رقم احلـديث ٤/١٨١٧احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٣(

 . أي تغري وصار كلون الرماد :وتربد. أصابه الكرب 
أي : ، وأتــيل عنــه٢٣٣٥ رقــم احلــديث ٤/١٨١٧احلــديث أخرجــه مــسلم يف صــحيحه ) ٤(

 .ارتفع عنه الوحي
كيـف كـان بـدء :  يف كتاب التفسري، بـاب٥/١٨٢احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٥(

 .الوحي 



 

 
 

صـىل زول الوحي عندما نزل عليه حديث عائشة ريض اهللا عنها يف بدء ن •
  وممـا جـاء فيـه قولـه صـىل اهللا عليـة وسـلم،اهللا عليه وسـلم صـدر سـورة اقـرأ

وملـا ذهـب إىل خدجيـة ريض اهللا )) فأخذين فغطني حتى بلغ منـي اجلهـد ((
. . زملــوين  : حيــدثها عــام حــصل لــه وهــو يرجــف فــؤاده قــال هلــاعنهــا

ل خلدجيـة بعـد أن أخربهـا  فقـا،فزملوه حتى ذهب عنه الروع)) زملوين
  .)١())لقد خشيت عىل نفيس ((  :اخلرب

ليتنـي أرى رسـول  :حديث صفوان بن يعىل بن أمية أن يعىل كـان يقـول •
زل عليه الوحي َاهللا صىل اهللا عليه وسلم حني ينْ  فلام كان النبي صىل اهللا ،ُ

  وعليـــه ثـــوب قـــد أظـــل عليـــه ومعـــه نـــاس ،عليـــه وســـلم باجلعرانـــة
 كيف ،يا رسول اهللا : بطيب فقال)٢(ذ جاءه رجل متضمخ إ،من أصحابه

َّترى يف رجل أحرم يف جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ فنظـر النبـي  َ َ َّ صـىل اهللا ُ
 فجـاء  فأشار عمر إىل يعـىل أن تعـال،، فجاءه الوحي،عليه وسلم ساعة

َّيعىل فأدخل رأسه فإذا هو حممر الوجه يغط ُ َ ُّ َ ْ ِّثـم رسي  ، كـذلك سـاعة)٣(ُ ُ
ِأيـن الـذي يـسألني عـن العمـرة آنفـا ؟ فـالتمس الرجـل، : فقال،)٤(عنه ُ 

أمـا الطيـب الـذي بـك  :فجيء به إىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال

                                                
كيف كان بـدء : اببدء الوحي، ب:  يف كتاب٣/ ١احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

 .الوحي 
  .٣/٩٩النهاية . التلطخ بالطيب واإلكثار منه : التضمخ) ٢(
  .٣/٣٧٢النهاية . الصوت الذي خيرج مع نفس النائم أو املغمى عليه : الغط) ٣(
 .ًزال عنه ما اعرتاه تدرجييا : رسي عنه) ٤(



 

 
 

ْوأما اجلبة فانزعها عنك،فاغسله ثالث مرات  ثم اصنع يف عمرتك كام ،ِ
  .)١())تصنع يف حجك 

 صـىل اهللا كـان رسـول اهللا((  :حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه قال •
 فقـال ابـن ،عليه وسلم يعالج من التنزيـل شـدة وكـان ممـا حيـرك شـفتيه

فأنــا أحــركهام لــك كــام كــان رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم  :عبــاس
ابـن عبـاس حيـركهام فحـرك أنا أحـركهام كـام رأيـت  :حيركام، وقال سعيد
ـــأنزل اهللا  MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  :شـــفتيه ف

Õ L)٢(.  
فجاءين (( . . .  : عمر أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالحديث عبيد بن •

مـا  :قلـت :قـال،اقرأ : فقـال،جربيل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب
ُفغتني به حتى ظننت أنه املوت  :أقرأ ؟ قال َّ(( . . .)٣(.  

وهكـذا كــان النبـي صــىل اهللا عليـه وســلم يالقـي مــن التنزيـل شــدة 
 . وقوله ، وجسمه،ليه وسلم يف نفسهويظهر ذلك عليه صىل اهللا ع

                                                
زل القـرآن بلـسان ن: فضائل القرآن، باب:  يف كتاب٦/٩٧أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

 . قريش 
  ) .١٧، ١٦( سورة القيامة اآليتان ) ٢(
ــن هــشام ) ٣( ــن إســحاق كــام يف ســرية اب ــربي يف تارخيــه ١/٢٧٣أخرجــه اب ، ٢/١٣، والط

 .حبس النفس : الغت: رعاء كالسفط، وغتني: والنمط



 

 
 

 ســمــاع دوي كــدوي الــنــحــل :املطلب الثاين


ومن مظاهر وآثار الوحي عىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم أنه كان 
 فعن عبدالرمحن ،ُّإذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل

ِّابن عبد القاري ِّْ ٍ كان  : اهللا عنه يقولسمعت عمر بن اخلطاب ريض : قال،َ
ُإذا نزل عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي  َُ ْ

اللهم زدنا  : فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال،كدوي النحل
 ، وآثرنا وال تؤثر علينا، وأعطنا وال حترمنا، وأكرمنا وال هتنا،وال تنقصنا

ّقد أنزلت عيل عرش آيات من أقامهن ل((  : ثم قال،وارض عنا وأرضنا
 % & ' )$  # " ! M : ثم قرأ علينا،))دخل اجلنة 
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  ) .١٠ - ١( سورة املؤمنون اآليات ) ١(
:  يف كتـاب٥/٣٢٦، والرتمـذي يف سـننه ١/٣٤احلديث أخرجه اإلمام أمحـد يف مـسنده ) ٢(

، واحلـاكم ١/٤٥٠ومن سورة املؤمنون، والنسائي يف سننه الكربى : تفسري القرآن،  باب
 .،  وصححه ووافقه الذهبي ١/٥٣٥يف املستدرك 



 

 
 

 ثقل جسم الرسول صىل اهللا عليه وسلم :املطلب الثالث


ب جميء الـوحي إىل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم وكان مما يصاح
َ ثقل جسمه صىل اهللا عليه وسلم حتى يكـاد يـرض فخـذه فخـذ ،وتلقيه عنه ُ َِ ُّ ِ َ

 ثبت عن زيد بن ثابـت ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـىل ،اجلالس إىل جنبه
 + * ( % $ # " !M اهللا عليه وسـلم أمـىل عليـه 

,L)فجاءه ابن أم مكتوم وهو يم،)١ ِ ّلها عيلُ  واهللا لـو ،يا رسـول اهللا : قال،ُّ
 فـأنزل اهللا عـىل رسـوله صـىل اهللا _ وكان أعمـى _أستطيع اجلهاد جلاهدت 

ِعليه وسلم وفخذه عىل فخذي َِ ُ ّ فثقلت عيل حتى خفت أن تـرض فخـذي،َ ُ َّ، 
َثم رسي عنه ِّ  .)M& ' ( L)٢  فأنزل اهللا ،ُ

لوحي لرسول اهللا كنت أكتب ا((  :وقال زيد بن ثابت ريض اهللا عنه
َ وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة،صىل اهللا عليه وسلم ً وعرق عرقـا ،َُ ِ َ
َشــديدا مثــل اجلــامن ُ ــه،ً ِّ ثــم رسي عن ــف،ُ   ،ُ فكنــت أدخــل عليــه بقطعــة الكت

ّ وهو يميل عيل، فأكتب،أو كرسة ْ  فام أفرغ حتى تكاد رجيل تنكرس من ثقـل ،ُ
 ،اقـرأه : قـال، فـإذا فرغـت،ًجـيل أبـداال أمـيش عـىل ر : وحتى أقـول،القرآن
  .)٣()) ثم أخرج به إىل الناس ، فإن كان فيه سقط أقامه،فأقرأه

                                                
  ) .٩٥( سورة النساء اآلية ) ١(
، ٥/١٨٤، وأمحـد يف مــسنده ٥/١٨٢احلـديث ســبق خترجيـه وهــو يف صـحيح البخــاري ) ٢(

 .يف الرخصة يف القعود من العذر : اجلهاد، باب:  يف كتاب٢/١٤وأبو داود يف سننه 
 .اللؤلؤ : شدة احلمى، واجلامن: ، والربحاء٢/٥٤٤أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ) ٣(



 

 
 

كـان صـىل اهللا عليـه ((  :وما رواه ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه قال
  .)١())َّوسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد له جلده 

                                                
، وأخرجه بنحوه البخاري عن عبادة بن الـصامت وقـد ٦/٢٤٢ذكره الزخمرشي يف الكشاف ) ١(

ّمر يف املطلب   .الثاين َ



 

 
 

 لوحي وهو عليهابروك الناقة إذا نزل عليه ا :املطلب الرابع


ومن مظاهر وآثار نزول الوحي عىل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم 
أنــه إذا نــزل عليــه وهــو عــىل ناقتــه صــىل اهللا عليــه وســلم بركــت ناقتــه وهــوت إىل 

  وقد وصف لنا الصحابة رضوان اهللا علـيهم ، من ثقل ما يوحى إليهاألرض
 : مشاهدهتم لذلك

النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم كـان إذا إن ((  :قالت عائشة ريض اهللا عنها •
 فلم تستطع أن تتحرك وتلت ،أوحي إليه وهو عىل ناقته وضعت جراهنا

  .)٢ ()١(M 6 7 8 9 : L  :قول اهللا تعاىل
أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كـان إذا أوحـي إليـه وهـو  :ويف رواية

 .)٣())عىل ناقته ال تستطيع أن تتحول حتى رسى عنه 
إن كان ليوحى إىل رسول اهللا صـىل اهللا ((  :شة ريض اهللا عنهاوقالت عائ •

  .)٤())عليه وسلم وهو عىل راحلته فترضب بجراهنا 
إن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم كـان إذا أوحـي (( وقال عروة بن الزبري  •

َّ فـام تـستطيع أن حتـرك حتـى يـرسى ،وهـو عـىل ناقتـه وضـعت جراهنـاإليه  َ ُ
                                                

  ) .٥( سورة املزمل اآلية ) ١(
 .باطن العنق:  وصححه ووافقه الذهبي، واجلران٢/٥٤٩أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٢(
  .٢/٢٥٤أخرجه ابن راهويه يف مسنده ) ٣(
، واهليثمـي يف ٢/٥٠٥، واحلـاكم يف املـستدرك ٦/١١٨احلديث أخرجه أمحد يف مـسنده ) ٤(

 .رجاله رجال الصحيح : نه وقال ع٨/٢٦٠جممع الزوائد 



 

 
 

  .)١())عنه
مرو بنت عبس عن عمها أنه كان يف مسري مع رسول اهللا كام حدثت أم ع •

صـىل اهللا عليـه وسـلم فنزلــت عليـه سـورة املائــدة فانـدق كتـف راحلتــه 
  .)٢())العضباء من ثقل السورة 

رأيت الوحي ينـزل عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه  :وقال أبو أروى الدويس •
هــا  حتــى أظــن أن ذراع،وســلم وإنــه عــىل راحلتــه فرتغــو وتفتــل يــدهيا

َ وربام قامت موتدة يدهيا،فربام بركت ،تنقصم َّ َ ّ حتى يرسى عنه من ثقل ،ُ َ ُ
  .)٣()) وإنه ليتحدر منه مثل اجلامن ،الوحي

إذن فآثار الوحي عىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم يمتد تأثريهـا إىل 
ما يتصل بالرسول صىل اهللا عليه وسلم أو يالمسه من برش أو دابة فصىل 

لنا حممد صىل اهللا عليه وسلم فقد عانى من حوله فكيف بـه اهللا عىل رسو
 .صلوات ريب وسالمه عليه 

 : ويمكن أن نستجيل من هذه اآلثار دالئل ومعان أوجزها يف اآليت
ْأن امللقــى هبــذه الكيفيــة وهــذه احلــال ســينغرس يف نفــس امللقــى عليــه • ُ، 

ن أحـوال ال  ملا يف حلظات اإللقاء وما يصاحبها مـ،ًوينتقش يف قلبه نقشا
                                                

، وأورده الـشوكاين يف ٨/٢٥١، وابن كثري يف تفـسريه ٢٩/١٢٧أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ١(
 .ثابت :  وقال عنه٥/٤٥٥فتح القدير 

  .٢/٢٥٢ذكره السيوطي يف الدر املنثور ) ٢(
أي صـوتت فـضجت، قـال ابـن : ، فرتغو١/١٥٥أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ) ٣(

لـسان . أي تلوهيـا : ، وتفتل يدهيا))وهذا دأب اإلبل عند رفع األمحال عليها :  (( ظورمن
 )) .فتل ((  مادة ١١/٥١٤،  ))رغا ((  مادة ١٤/٣٢٩العرب 



 

 
 

 .يمكن نسياهنا أو تفلت يشء منها 
ُأن املقدمات التي تصاحب هـذا املجـيء جتعـل الـنفس تطمـئن للملقـي  •

 .وتدفع التوهم أن يكون غريه 
ْعظم شأن امللقى وأمهيته وأنه ليس ككل كالم •  فهو كالم اجلبار العظـيم ،ُ

حب  التـي ينبغـي أن تـصا، فالكالم لـه هيبتـه وإجاللـه،املتعال عز وجل
 .أيضا املتلقي واملتقدم حلفظه وتالوته 

 



 

 
 





لقد كان لنزول الوحي عىل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم حـاالت 

 أو مكـان وجـوده وعـىل أي ،وهو بال شك غري مرتبط بإرادته ورغبتـهكثرية 
ُ بل ربام يكون يف بيته فينهض والبـرش عـىل حم،حال هو ْ يـاه وقـد نزلـت عليـه ِ

 ومن القرآن ما نـزل يف هزيـع الليـل كآيـة ، كام يف نزول سورة الكوثر،سورة
 $ !"#M :التوبة عىل الثالثة الذين خلفوا وهي قوله تعاىل

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 ;: < = > ? @L)١( 

م سـلمة ريض اهللا وصىل اهللا عليه وسلم عند أحيث نزلت وقد بقي من الليل ثلثه 
ـا  فعــن عائـــشة ريض اهللا عنهـــا )٣(M [Z ]̂\L وآيـــة ،)٢(عنهـ
 فـأخرج ،كان النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف خيمتـه واحلـرس حولـه :قالت

يــا أهيــا النــاس ((  :الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم رأســه مــن اخليمــة فقــال
  .)٤())انرصفوا فقد عصمني اهللا 

                                                
  ) .١١٨( سورة التوبة اآلية ) ١(
سـورة التوبـة، : التفسري، بـاب:  يف كتاب٥/٢٠٨احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(

  .٢٧٦٩ حديث رقم ٤/٢١٢٠ ومسلم يف صحيحه
  ) .٦٧( سورة املائدة اآلية ) ٣(
 وقـال عنـه صـحيح اإلسـناد ومل خيرجــاه ٢/٣١٣احلـديث أخرجـه احلـاكم يف املـستدرك ) ٤(

  .١/١٩٨ووافقه الذهبي، وانظر الربهان يف علوم القرآن 



 

 
 

 فمنـه ،وبحسب أوقـات نزولـهومن هنا كثرت أحوال نزول القرآن 
  .)١(ً ومنه ما نزل مشيعا ، ومنه اللييل والنهاري،السفري واحلرضي

 ،وكانت هذه األحوال معروفـة لـدى الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم
وقد أحس كثري منهم بنزول الوحي ورأوا مظاهره رأي العني وتلقوا ثمرتـه 

 عليه وسـلم وحفظـه وهو هذا القرآن العظيم الذي تاله رسول اهللا صىل اهللا
  .)٢(عنه صحابته رضوان اهللا عليهم وكتبوه وعلموه من جاء بعدهم

ولقد رأيته ينـزل عليـه الـوحي ((  :فهذه عائشة ريض اهللا عنها تقول
  . )٣())ً وإن جبينه ليتفصد عرقا ،يف اليوم الشديد الربد

مـا فـو اهللا ((  :كام وصفت حاله وقد تنزل عليه الوحي يف بيتها قائلة
رام رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم وال خـرج أحـد مـن أهـل البيـت حتـى 

َفأخذه ما كان يأخـذه مـن الربحـاء. ُأنزل عليه   حتـى إنـه ليتحـدر منـه مثـل ،ُ
ٍ وهــو يف يــوم شــات مــن ثقــل القــول الــذي ينــزل عليــه ،ُاجلــامن مــن العــرق

((...)٤(.  
مــا ويمكــن أن أوجــز حــال الــصحابة عنــد نــزول الــوحي مــن خــالل 

 :  من آثار عنهم باآليتاطلعت عليه
 فإذا جـاء ،أدهبم مع الرسول صىل اهللا عليه وسلم عند جميء الوحي له -١

                                                
  .٢٤انظر علوم القرآن لنور الدين عرت ) ١(
  .٢٦للقدوري انظر حمارضات يف علوم القرآن ) ٢(
 .كيف كان بدء الوحي: بدء الوحي، باب:  يف كتاب٣/ ١أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(
تفسري سورة النور، ومعنـى : التفسري، باب:  يف كتاب٦/٩أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٤(

 . اللؤلؤ ) اجلامن ( شدة احلمى، ) الربحاء ( فارق، ) رام ( 



 

 
 

فليس ألحد أن يرفع طرفه إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم حتى ينقـيض 
ــه قــال،الــوحي ــه أن ــرة ريض اهللا عن وكــان إذا جــاء ((  : روى أبــو هري

حد يرفـع طرفـه إىل رسـول اهللا  فإذا جاء فليس أ،الوحي ال خيفى علينا
 )١())صىل اهللا عليه وسلم حتى ينقيض الوحي 

نزول السكينة واالطمئنان يف قلوب الصحابة واستقرار إيامهنم وزيادة  -٢
 ومما ورد يف ذلك حديث ابن ،حمبتهم لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

بينام رسول اهللا بفناء بيته بمكة ((  :عباس ريض اهللا عنهام يقول
جالس، إذ مر به عثامن بن مظعون فكرش إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 ،بىل :أال جتلس ؟ قال : فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم،وسلم
 ، فبينام هو حيدثه،مستقبلهقال فجلس رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

 فأخذ يضع ،ببرصه إىل السامء إذ شخص رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 فتحرف رسول اهللا صىل اهللا ،رصه حتى وضعه عىل يمينه يف األرضب

 وأخذ ينفض ،عليه وسلم عن جليسه عثامن إىل حيث وضع برصه
 ، فلام قىض حاجته،رأسه كأنه يستفقه ما يقال له،وابن مظعون ينظر

 شخص برص رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إىل ،واستفقه ما يقال له
 فأقبل ، فأتبعه برصه حتى توارى يف السامء،السامء كام شخص أول مرة
يا حممد فيم كنت أجالسك وآتيك ما  : قال،إىل عثامن بجلسته األوىل

رأيتك  :وما رأيتني فعلت ؟ قال : قال،رأيتك تفعل كفعلك الغداة
                                                

، وأمحـد يف مـسنده ١٧٨٠، رقـم احلـديث ٣/١٤٠٦احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(
٢/٥٣٨.  



 

 
 

 ثم وضعته حيث وضعته عىل يمينك ،تشخص ببرصك إىل السامء
ًتستفقه شيئا  فأخذت تنفض رأسك كأنك ، وتركتني،فتحركت إليه

نعم، قال رسول اهللا صىل  :وفطنت لذلك ؟ قال عثامن : قال،يقال لك
رسول اهللا ؟  : قال، وأنت جالس،أتاين رسول اهللا آنفا :اهللا عليه وسلم

 M K L M N O :فام قال لك ؟ قال : قال،نعم :قال
P Q R S UT ZYXW 

[L)قال عثامن فذلك حني استقر اإليامن يف قلبي )١ ،
  .)٢())ًحممدا وأحببت 

وأيضا ما قاله عتيبة بن عتيبة التميمي الذي شهد حنينا مـع املـرشكني،  
ِ ثـم نـرص بـرغم ،فلام رأى املسلمني انفضوا عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم ُ

  :ّذلك علم أنه جربيل عليه السالم النازل بإذن اهللا بالنرص فثم أعلن إسالمه
ــسق ًدا فضاربوا الناس حتى مل يـــــروا أح  ــه الغ ــي إىل أن جنَّ ـــول النب ُ حــ َ 

ـــعتنق   ثــمــة نـــزل جـــبــريــــل يــنــرصهم ــسـامء فمـهـــزوم وم ـــن الـ  مــ
 .)٣(ُملـنـعتـنا إذن أسـيـافــنــا الـعـُـتق     مــنــا ولـــو غــيــر جـبـريـل يـقـاتلـنا

جــيء رؤيــتهم أو اعتيــادهم لــبعض العالمــات احلــسية املــصاحبة مل -٣
 : الوحي، ومن ذلك

                                                
  ) .٩٠( سورة النحل اآلية ) ١(
  .١/٣١٨أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(
  .٨١انظر تلقي النبي صىل اهللا عليه وسلم ألفاظ القرآن الكريم ) ٣(



 

 
 

ما جاء عن عائشة ريض اهللا عنها أن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  •
 فجــاء جربيــل عليــه ،ملــا فــرغ مــن األحــزاب دخــل املغتــسل ليغتــسل

َأوقد وضـعتم الـسالح ؟ مـا وضـعنا أسـلحتنا بعـد :فقالالسالم   اهنـد إىل ،َ
 جربيـل عليـه كـأين أنظـر إىل : فقالت عائشة ريض اهللا عنها،بني قريظة

  .)١())السالم من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار 
كـأين أنظـر إىل غبـار  :وما جاء عن أنس بن مالـك ريض اهللا عنـه قـال •

م موكب جربيل   .)٢(َساطع يف سكة بني غنْ
كنـت مـع النبـي صـىل اهللا ((  :وما جاء عـن أيب ذر ريض اهللا عنـه قـال •

ً يعني أحدا _عليه وسلم فلام أبرص  ُ ُّمـا أحـب أنـه ((  : قـال_ُ ِ َّحيـول يل ُ َ ُ
ٍذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثالث إال دينارا أرصـده لـدين ْ َ ِ ً ثـم  ،ً

ــال باملــال هكــذا وهكــذا :قــال ــرين هــم األقلــون إال مــن ق  إن األكث
 أحد رواة احلديث بني يديه وعـن يمينـه وعـن - وأشار أبو شهاب -

 فسمعت ، وتقدم غري بعيد))مكانك ((  :وقال.  وقليل ما هم شامله،
)) مكانـك حتـى آتيـك ((  :ُ ثـم ذكـرت قولـه،ُ فـأردت أن آتيـه،ًصوتا

الصوت الذي  : أو قال، الذي سمعت،يا رسول اهللا :قلت ،فلامء جاء
أتـاين جربيـل ((  : قـال،نعـم :قلت)) َوهل سمعت ؟ ((  : قال،سمعت

 شـيئا من مات مـن أمتـك ال يـرشك بـاهللا : فقال عليه الصالة والسالم

                                                
  .٦/١٣١أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(
 .ذكر املالئكة : بدء اخللق، باب: تاب يف ك٤/٨٠أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(



 

 
 

  .)١())نعم :وإن فعل كذا وكذا ؟ قال : قلت،دخل اجلنة
وصفهم حلال الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم حـني ينـزل عليـه الـوحي  -٤

ومن ذلك ما ورد يف الروايات الـسابقة مـن العبـارات التـي تـدل عـىل 
يتفـــصد  (( ،))فيفــصم عنــه  (( ،))برحــاء الــوحي (( ذلــك ومنهــا 

ِكــرب لــذلك ((  ،))عرقــا َّتربــد وجهــه (  (،))ُ َ َّحممــر الوجــه  (( ،))َ ْ ُ((، 
 )) . يرجف فؤاده  (( ،))يغط ((

 وإنـام ، فلـم يثبـت ذلـك،عدم إمكان رؤيتهم جلربيل بـصورته احلقيقـة -٥
 قـال النـووي يف تعليقـه عـىل ،يمكن أن يروه إذا متثل هلم بـصورة بـرش

 حــديث أم ســـلمة ريض اهللا عنهـــا حيــث رأت جربيـــل عـــىل صـــورة 
 ووقـوع ذلـك عـىل ،فيـه جـواز رؤيـة البـرش املالئكـة((  :دحية الكلبي

 .)٢()) ألهنم ال يقدرون عىل رؤيتهم عىل صورهم ،صورة اآلدميني
 

                                                
 .أداء الديون : االستقراض، باب:  يف كتاب٣/٨٢أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
  .١٦/٨صحيح مسلم برشح النووي ) ٢(



 

 
 




 
مما ال شك فيه أن الوحي املنزل عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم 

ز وجـل مبـارشة كـام قـال تلقاه من جربيل عليه السالم الذي أخذه من اهللا ع
ْ فوصُف امللقي باحلكمة )١(M M N O P Q R S L :تعاىل ُ َْ َ

ْوالعلم فيه داللة عىل قطعية امللقى ُ)٢(.  
وقد وصف اهللا عز وجل هيئة جميء جربيـل عليـه الـسالم إىل النبـي 
ًصىل اهللا علية وسلم عند بـدء إبالغـه الـوحي القـرآين وصـفا دقيقـا قاطعـا ً ً، 

 التي بدأت بتنزيه الرسول صىل اهللا عليه وسلم ،سورة النجمومتثل ذلك يف 
 وأنه صاحب لقومه معروف عندهم ،عن الضالل يف علمه والغي يف قصده

 وأن ما ينطـق بـه ،)٣(M% & ' ( ) L بالصدق واهلداية واألمانة 
 وأن ما أتى به ما هو ،)٤(M+ , - . L ًليس صادرا عن هوى نفسه 

 ثم وصف هذا امللك الذي ،)٥(M0 1 2 3 4 L  وحي أوحاه اهللا إليهإال 
                                                

  ) .٦( سورة النمل اآلية ) ١(
إنه يعود إىل اهللا عز وجل، ومـنهم : ورد للمفرسين قوالن يف عود الضمري فمنهم من قال) ٢(

، وروح املعاين ٦/١٧٨تفسري ابن كثري : انظر. إنه يعود إىل جربيل عليه السالم : المن ق
  .١٩/٢٢٣، والتحرير والتنوير ١٩/١٥٨

  ) .٢( سورة النجم اآلية ) ٣(
  ) .٣( سورة النجم اآلية ) ٤(
  ) .٤( سورة النجم اآلية ) ٥(



 

 
 

 : M6 7 8 9 بأوصاف دقيقة تدل عىل مكانته وقوته  جاء بالوحي

; < = L)ثـم بـني كيفيـة جميئـه األول عـىل هيئتـه التـي خلقــه اهللا ،)١ 
ًعليها مبتدئا بأول القرآن الكريم نزوال  ً M> ? @ L)ثم اقـرتب ،)٢ 

 MB C D E  إليـصال الـوحي إليـه صىل اهللا عليـه وسـلمجربيل من النبي 

F G H I J K L)مما يدل عىل كامل مبارشته للرسـول صـىل اهللا )٣ 
 وأنه ال واسطة بينه وبني جربيل عليه السالم، ثـم بـارش مهمتـه ،عليه وسلم

 ML M N O P L)٤(.  
َّثم أكد هذا اإللتقاء وصدقه  MR S  وأنه ال شـك فيـه وال شـبهه ،َ

T U V L)صـىل اهللا عليـه قي ملك الوحي القرآن عىل النبـي ُ ثم يل،)٦ ()٥
 أن يطـرق سـمعه  وأن عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم،وسلم كام أمره اهللا أن يقرأه

 MÊ Ë Ì Í وال حيــرك لــسانه حتــى ينتهــي جربيــل مــن قراءتــه عليــه 
Î Ï L)ــه يف صــدرك ،)٧ ــل بحفظــه ومجع  MÑ Ò Ó  وأن اهللا تكف

                                                
  ) .٦، ٥( سورة النجم اآليتان ) ١(
  ) .٧ (سورة النجم اآلية ) ٢(
  ) .٩، ٨( سورة النجم اآليتان ) ٣(
  ) .١٠( سورة النجم اآلية ) ٤(
  ) .١١( سورة النجم اآلية ) ٥(
  .٧٦٠انظر تفسري السعدي ) ٦(
  ) .١٦( سورة القيامة اآلية ) ٧(



 

 
 

Ô L)١(.  
قرأه جربيل عليه السالم هو اللفظ الـذي أراد اهللا  ثم أكد اهللا بأن ما 

 ثـم ،)٢(MÖ × L  ولذلك نسب اهللا تعاىل الفعل إىل ذاته العليـة ،أن يقرأه
ــسالم  ــه ال ــل علي ــرأه جربي ــا يق ــاع م ــه وســلم باتب ــي صــىل اهللا علي ــر النب  أم

 MØ Ù L)٣( . 
ًكام أمر اهللا عز وجل حممدا صىل اهللا عليه وسلم بعدم العجلة بتلقف 

 وأمره بالصرب حتى يفرغ مـن إلقائـه جربيـل ،القرآن حني يتلوه عليه جربيل
 ، )٤(M& ' ( ) * + , - /. L عليـــه الـــسالم 

 .ًوهنا أسند الوحي إىل اهللا عز وجل مما يدل عىل أن الوحي منه قطعا 
والقرآن الكريم ميلء باآليات الكريمة التي تبـني أن القـرآن الكـريم 

 قـال اهللا ، أوحاه اهللا إىل رسوله صىل اهللا عليـه وسـلم وأنه وحي،من عند اهللا
ـــــاىل  MX Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c ed f g h i  :تع

j k l m n o p L)وقــــــال تعــــــاىل،)٥ : M " # $ % 
& ' ( ) * ,+ - . / 0 1 

                                                
  ) .١٧( سورة القيامة اآلية ) ١(
  ) .١٨( سورة القيامة اآلية ) ٢(
  ) .١٨( سورة القيامة اآلية ) ٣(
  ) .١١٤( سورة طه اآلية ) ٤(
  ) .٩( سورة االحقاف اآلية ) ٥(



 

 
 

2 3 4 5 6 7 98 : ; 
< L)١(.  

كام يبني أن الرسول صىل اهللا عليه وسلم ليس له يف القرآن من عمل 
 ' %& $ # " !M  : قال اهللا تعاىل،فظ والتبليغإال احل

( ) * + , - . / 0 21 3 4 5 6 7 
8 9 : <; = > ? @ A CB D E F G H 

I J K L M N O P Q R S T U WV 
X Y Z [ \ ]̂ _ ̀ a L)٢(. 

 أكدت آيات القرآن الكريم عىل أن اهللا هو الذي أنزل القرآن عىل كام
 ) ' & % $ #M : كام يف قوله تعاىل،نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم

) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 
6 L)٣(وقوله تعاىل ،:  MO P Q R L)وقوله تعاىل،)٤ : 

 M× Ø Ù Ú Û Ü L)٥(.  
 فالرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم ،ويف األحاديث الرشيفة توكيد هلذا

 اهللا يقرر أن هذا القرآن الذي يتلوه عىل الناس ليس من تأليفه إنـام هـو كـالم
                                                

  ) .١٦٣( سورة النساء اآلية ) ١(
  ) .١٦، ١٥( سورة يونس اآليتان ) ٢(
  ) .٣، ٢( سورة آل عمران اآليتان ) ٣(
  ) .٤٨( سورة املائدة اآلية ) ٤(
  ) .٢٣( سورة اإلنسان اآلية ) ٥(



 

 
 

مـا مـن ((  : روى أبو هريرة أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال،تعاىل
ًأوتيتـه وحيـا  وإنام كان الـذي ،األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن عليه البرش

 وقال صىل اهللا ،)١())ً فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ،ّأوحاه اهللا إيل
 ويعنـي بالكتـاب ،)٢())تـاب ومثلـه معـه أال إين أوتيـت الك((  :عليه وسـلم

 .القرآن الكريم ومثله يعني السنة 
 

 : ومن الدالالت عىل قطعية القرآن الكريم
 فقد تكفل اهللا عز وجـل بـاحلفظ ،احلفظ اإلهلي أللفاظ القرآن الكريم -١

ــاىل،املطلــق للقــرآن الكــريم ــال اهللا تع  Mg h i j k l  : ق
m L)ثـم ،ًجاء ترصحيا ال تلوحيـا، وهذا احلفظ للقرآن الكريم )٣ 

جاء الترصيح بنزوله عـىل قلـب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم وبلـسان 
 Mc d e f g h i j k l m عــــريب مبــــني 

n o p q r s t u v L)ممـــا يـــدل عــــىل )٤ 
ًولـو كـان أعجميـا لكـان ((  : قـال الزخمـرشي،نزوله بألفاظـه وكلامتـه

 حـروف ال تفهـم  ألنك تسمع أجـراس،ًنازال عىل سمعك دون قلبك
  .)٥())معانيها وال تعيها 

                                                
ــضائل القــرآن، بــاب:  يف كتــاب٦/٩٧أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ) ١( ــوحي، : ف ــزول ال ــف ن كي

  .١/١٣٤ومسلم يف صحيحه 
  .٤/١٣١، وأمحد يف مسنده ٤٦٠٤ حديث رقم ٢/٦١٠أخرجه أبو داود يف سننه ) ٢(
  ) .٩( سورة احلجر اآلية ) ٣(
  ) .١٩٥ - ١٩٢( سورة الشعراء اآليات ) ٤(
  .٤/٤١٥الكشاف ) ٥(



 

 
 

 إشارة إىل حفظه إيـاه، Mm n L  :وقوله تعاىل((  :وقال ابن عطية
 ألنه ال يمكن أن ينذر به إال بعـد ،وعلل النزول عىل قلبه بكونه من املنذرين

  .)١(حفظه
 ألنـه حمـل الـوعي ، واملعنـى عليـك،وخص القلب((  :وقال أبو حيان

 ال جيـوز عليـه ، أن املنـزل عـىل قلبـه عليـه الـسالم حمفـوظ وليعلم،والتثبيت
  .)٢())التبديل وال التغيري 

فقـد  ،إثبات حفظه وفهمه وتثبيته يف قلب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم -٢
 وال ًبرش اهللا عز وجل نبيه حممدا صىل اهللا عليه وسلم بأنه سـيقرئه القـرآن

ـــساه ـــال عـــز وجـــل،ين ـــاىل،)٣(M¥ ¦ § L  : فق ـــال تع   : وق
 MÑ Ò Ó Ô L)٤(.  

 كـام قـال عـز ،كام أن قراءته صىل اهللا عليه وسـلم لـه بفـضل اهللا وقوتـه
ال تقرؤه بقوتك وال ((  : قال ابن حجر،)٥(MK L M N O L  :وجل

  .)٦()) لكن بحول ربك وإعانته ،بمعرفتك
تلقي الوحي تلقي استامع لصوت متكلم بأحرف وتتابع لكلـامت عـىل  -٣

                                                
  .١١/١٤٨املحرر الوجيز ) ١(
  .٨/١٨٨البحر املحيط ) ٢(
  ) .٦( سورة األعىل اآلية ) ٣(
  ) .١٧( سورة القيامة اآلية ) ٤(
  ) .١( سورة العلق اآلية ) ٥(
  .١/٢٢فتح الربي ) ٦(



 

 
 

بعـد  ألفاظه ومعانيه إىل قلبه صىل اهللا عليـه وسـلم  فتصل،هيئة التعليم
 MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð  : قوله تعـاىل، ومما دل عىل ذلك،سامعه
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 

ß L)وقولـــــــــه ،)١: M & ' ( ) * + , - 
/. 0 1 2 3 L)٢(،وقوله :  M6 7 8 L)وورد ،)٣ 

ا البحـث يف بعض ألفاظ األحاديث واآلثار التـي سـبق إيرادهـا يف هـذ
 )) . . . فيكلمني (( و )) فيعلمني ((

مدارسة جربيل عليه السالم الرسول صىل اهللا عليه وسلم ما نزل عليه  -٤
 : قـال ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام،من القرآن يف شهر رمضان مـن كـل عـام

كان رسول اهللا أجود الناس وكان أجود مـا يكـون يف رمـضان حـني ((
 ، فيدارسـه القـرآن،ل ليلـة مـن رمـضان وكان يلقاه يف كـ،يلقاه جربيل

 .)٤())فلرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أجود باخلري من الريح املرسلة 
فهذه املدارسة ثمرة لتمكني حفظ النبي صىل اهللا عليه وسلم القـرآن 

 .ًحفظا ال حظ للنسيان فيه 
 

                                                
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة اآليات ) ١(
  ) .١١٤( سورة طه اآلية ) ٢(
  ) .٥( سورة النجم اآلية ) ٣(
 .كيف كان بدء الوحي: بدء الوحي، باب:  يف كتاب١/٤يحه أخرجه البخاري يف صح) ٤(



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




 :ثــالثــة مــبــاحــثه ــيـوف
 أصول الشبه حول الوحي :املبحث األول
 . أثر أصول الشبه عىل املعارصين :املبحث الثاين

 .موقف القرآن الكريم من هذه الشبهات :املبحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 :توطئة
إن سنة اهللا تعاىل جرت عىل أن يؤيد اهللا تعاىل كل رسـول مـن رسـله 

 حتـى حيمـل ، وخارجة عـن حـدود املـألوف للنـاس،رقة للعادةبمعجزة خا
 وكانـت معجـزة نبينـا ، واإلذعـان هلـم،املعاندين املكابرين عىل اإليـامن هبـم

 وهي من جنس ما برع فيه قومـه ،القرآن الكريم :حممد صىل اهللا عليه وسلم
 وحتداهم به فعجزوا أن يعارضوه حتى يف أقرص سورة منه مع ،وهم العرب

 فقـــد كـــانوا فرســـان البالغـــة وأمـــراء البيـــان ،دواعـــيهم ملعارضـــتهتـــوفر 
 ، فام كان منهم إال أن أثاروا الـشبه والتـشكيك فيـه ويف مـصدره،والفصاحة

وقد جاء يف القرآن الكريم التوضيح الشايف لتلك املزاعم ومـا ادعـوه هبتانـا 
إن مـا  و، والرسول تارة ثالثـة، ومصدره تارة أخرى،ًوكذبا نحو القرآن تارة

ِّحــصل مــن مــرشكي العــرب ورد القــرآن علــيهم هــو أســاس مــا أثــاره  َ
املسترشقون ومن تأثر هبم من املعـارصين يف عـصورنا املتـأخرة فقـد حـاكوا 

 .من سبقهم يف كثري مما أثاروه وإن صبغوا ذلك بصبغة علمية كام قالوا 
 والتـي تعـد ،ولذلك سأكتفي بالشبه التي وردت يف القـرآن الكـريم

 .صول الشبه الواردة حول الوحي ومصدريته هي أ
 : وسيكون ذلك من خالل املباحث التالية

 



 

 
 



 

 
 




لقــد أثــار املــرشكون املعــارصون لنــزول الــوحي شــبهات حــول الــوحي 
ويمكــن أن أوجزهــا يف ثالثــة .  وتعــددت آراءهــم بــل تــضاربت ،ومــصدره
 : مطالب

 اطري األولنيأنه أس :املطلب األول
زعم املرشكون أن الوحي مصدره أسـاطري األولـني وقـد حكـى اهللا 

 MM L K J :تعاىل عنهم ذلك بقولـه عـز وجـل

N O P Q  RL )وقولـــــــــه،)١ :  MÄ Å Æ Ç È 
É Ì ËÊ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ × ÖL)٢( ،
 :، وقوله)٣(M� ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © L :وقوله

M9 : ; < = > ? @ A B C D E F G HL)٤(، 
ِّالوا ذلك حينام عجزوا عن تعيني وحتديد معلم للنبي حممـد صـىل اهللا عليـه ق َ ُ

ً فكلام حددوا شخصا قامت عليهم احلجة فـآثروا أن يوجهـوا األمـر ،وسلم
ــات ،إىل جمهــول ــشبهوا القــرآن بأســاطري األولــني ويقــصدون هبــا احلكاي  ف

                                                
  ) .٥( سورة الفرقان اآلية ) ١(
  ) .٢٥( سورة األنعام اآلية ) ٢(
  ) .٢٤( سورة النحل اآلية ) ٣(
  ) .١٣، ١٢( سورة املطففني اآليتان ) ٤(



 

 
 

نـت التارخيية وقصص وأخبار املاضـني الـذين سـطروها يف كتـبهم سـواء كا
ً ويقولون إن حممدا استنـسخها بوسـاطة أهـل الكتـاب فهـي ،ًصدقا أو كذبا

ْتقرأ عليه صباح مساء ليحفظها فهو أمي ال يقرأ وال يكتب  ُ. 
 فهم قد عرفوا ،إن هذا حمض افرتاء وبعد عن احلق ومكابرة :وأقول

صدق حممد صىل اهللا عليه وسـلم وأمانتـه وبعـده عـن الكـذب مـدة أربعـني 
 فلام أكرمه اهللا بالرسـالة عـادوه واهتمـوه ،عثته حتى لقبوه باألمنيعاما قبل ب

 MT U :وقد أجاهبم اهللا تعاىل عىل هـذه التهمـة بقولـه. بام هو بريء منه 

V W X Y Z \[ ] ^ _ ` L)فــــــــالقرآن )١ 
املشتمل عىل أخبار األولـني واآلخـرين أنزلـه الـذي يعلـم غيـب الـساموات 

 ثم إنـه صـىل اهللا عليـه وسـلم لـو ،الظواهرواألرض ويعلم الرسائر كعلمه ب
 كـام متكـن حممـد صـىل ،ًكان أخذه من أحد لتمكن املرشكون أيضا من أخذه

ــــلم ــــه وس ــــال عارضــــوه،اهللا علي ــــه ، فه ــــت أن ــــه ثب ــــام عجــــزوا عن   فل
  .)٢(وحي اهللا وكالمه

 

                                                
  ) .٥( سورة الفرقان اآلية ) ١(
، والتفـسري املنـري ٧/١٨٢التحريـر والتنـوير ، وتفـسري ٩٤، ٦/٩٣انظر تفسري ابن كثـري ) ٢(

١٧، ١٩/١٦.  



 

 
 

 أنه مفرتى من عند رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :املطلب الثاين


 املعارصون لنزول القرآن الكريم افرتاء الرسول فقد زعم املرشكون
 أو أنـه )١(M c d e f L :الكذب عىل ربه كام حكى اهللا عنهم بقولـه

 فقــالوا إن القــرآن ،وضــع القــرآن بعلمــه وثقافتــه املكتــسبة ثــم نــسبه إىل اهللا
الكريم من تأليف وإنشاء الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم أو أنـه أعانـه عليـه 

 : فقـالوا،ك يستكثرون حتى أن يكـون مـن إنتاجـه وحـده وهم بذل،آخرون
M; < = > ? @ A B CL)وقـالوا فـيام حكـاه ،)٢ 

 * ( ') & % $ # " !M اهللا عـــــــــــنهم 
+ , - . / 0 1 2 L )٣(. 

 : وقد اختلفوا يف من هم القوم اآلخرون الذين ادعو أهنم أعانوه
فمنهم قال إنه غالم رومي أعجمـي حـداد يـصنع الـسيوف يف مكـة  •

 .ًحيث كان ملام بالقراءة والكتابة ويعلم شيئا من الكتاب 
ومنهم من قال إنه بحريا النـرصاين الـذي لقيـه النبـي صـىل اهللا عليـه  •

 .وسلم يف سوق برصى بالشام 
ومنهم من قـال إنـه ورقـة بـن نوفـل أحـد علـامء النـرصانية وقريـب  •

نـزول السيدة خدجية إذ لقيه النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف مكـة إثـر 
                                                

  ) .٧( سورة ص اآلية ) ١(
  ) .٤( سورة الفرقان اآلية ) ٢(
  ) .١٠٣( سورة النحل اآلية ) ٣(



 

 
 

 .الوحي عليه أول مرة 
 .ومنهم من قال هم من لقيهم من اليهود والنصارى  •
  .)١(ومنهم من قال أخذه عمن أسلم من أهل الكتاب •

إن اهتامهم للرسول صىل اهللا عليه وسلم باالفرتاء والكذب  :وأقول
ينقــضه تقريــراهتم عــن الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم قبــل البعثــة فكــانوا 

ًأرأيـتم لـو أخـربتكم أن خـيال ((  : وملـا قـال هلـم، األمـنييصفونه بالـصادق
نعـم مـا جربنـا عليـك إال  :تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوابالوادي 

 .)٢())صدقا 
ويف استجواب هرقـل أليب سـفيان بالـسؤال عـن حـال النبـي صـىل اهللا عليـه 

 ويف هنايـة ،))ال  :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقـال((  :وسلم
  .)٣())مل يكن ليذر الكذب عىل الناس ويكذب عىل اهللا ((  : قال لهاحلوار

 فلـامذا مل يعارضـه البلغـاء M> ? L ثم إنه إذا كان كام زعموا أنـه 
.  فعجزهم يدل عىل كذهبم وتنـاقض أقـواهلم ،والشعراء واحلكامء وقد حتداهم

 .)٤(M> ? L يناقض قوهلم إنه  M% & 'L وقوهلم 
                                                

  .١٠/١٧٧، واجلامع ألحكام القرآن ٤/١٣٢انظر النكت والعيون ) ١(
M  O  :سري، بـابالتفـ:  يف كتـاب١٧، ٦/١٦احلديث أخرجه البخـاري يف صـحيحه ) ٢(

Q  PL٢١٤: الشعراء.  
كيــف كــان بــدء : بــدء الــوحي، بــاب:  يف كتــاب٦، ١/٥أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ) ٣(

 .الوحي إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 
  .١٥، ١٤انظر آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ) ٤(



 

 
 

 M, - /. 0 1 2 3  :وقد رد اهللا عليهم هذه الفرية بقوله
4 L)ـــه تعـــاىل،)١  Me f g h i kj l m n  : وقول

o p q r s ut wv x y z L)٢(.  
 :وما قالوه بأنه أعانـه عليـه الغـالم الرومـي فقـد رد اهللا ذلـك بقولـه

M0/.-,+*) 1L)٣(. 
رجـال يف حـرضة وما قالوه بأنه بحريا النرصاين فقـد كـان لقـاؤه بـه 

 ،ً وكـان رسيعـا حمـدودا،القافلـة وعمـره حينئـذ ال يتجـاوز اثنتـي عـرش سـنة
 بل مل تـرش الروايـات ،فطبيعة ذلك تنفي تعلم النبي صىل اهللا عليه وسلم منه

 هذا ،هذا سيد العاملني((  : وتؤكد بأن بحريا قال لعمه أيب طالب،إىل التعلم
 وهل يعقل أن بحريا كلـم ،)٤())عاملني  يبعثه اهللا رمحة لل،رسول رب العاملني

هذا الطفل ؟ وملاذا اختاره بني أفراد القافلة ؟ ثـم ملـاذا مل يقـم هـو بنفـسه بـام 
وملاذا تأخر النبي صـىل اهللا عليـه زعموا أنه علمه النبي صىل اهللا عليه وسلم ؟ 
  .ًوسلم يف نرش ما تعلمه إن كان ذلك صحيحا ؟ 

صـىل اهللا  فهذا أيضا متهافت فـإن النبـي وما قالوه بأنه ورقة بن نوفل
 وردت مـن  وكانـت فكـرة االتـصال،عليه وسلم مل يتصل به إال بعد جميء الوحي إليه

                                                
  ) .٣( سورة السجدة اآلية ) ١(
  ) .٤٩( سورة هود اآلية ) ٢(
  ) .١٠٣( سورة النحل اآلية ) ٣(
مـا جـاء : املناقب، باب:  يف كتاب٣٦٢٠ حديث رقم ٥/٥٩٠أخرجه الرتمذي يف سننه ) ٤(

 .يف بدء نبوة النبي صىل اهللا عليه وسلم وقال عنه حديث حسن غريب 



 

 
 

موقـف  ثـم إن موقـف ورقـة مـن ذلـك اللقـاء ،زوجه خدجية ريض اهللا عنها
 ،املستفـرس ملـا حـصل للنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف غـار حـراء ال موقـف املعلـم

الـذي - أي أمـني الـوحي -هـذا النـاموس (( : قال ورقـةوبعد أن سمع منه
ّنزل اهللا عىل موسى   . ومل يلبث أن تويف ورقة )١())َ

وما قالوه بأنه أخذه عن أهـل الكتـاب فإنـه مل يكـن بـني يـدي النبـي 
يف  كـام أهنـام مل يظهـرا باللغـة العربيـة ،صىل اهللا عليه وسلم توراة وال إنجيـل

 يف  كام أنه ال يوجد من أهل الكتاب أحد،يالدينيالقرنني التاسع والعارش امل
مكة سوى ورقة بن نوفل الذي تويف قبل أن يكلف رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 كام أن القرآن الكـريم اسـتمر نزولـه حتـى تـويف النبـي ،وسلم بتبليغ الدعوة
 وفيه من األحداث واألحكام التـي وقعـت بعـد وفـاة ،صىل اهللا عليه وسلم

ثم إن اليهود كانوا . طويلة فكيف يكون أخذه منه أو علمه إياه ورقة بسنني 
يتحدون الرسول باألسئلة ويطلبون منه اإلجابة عليهـا ولـو كـانوا يعلمـون 
أهنـم قــاموا بتعليمـه ملــا حتــدوه بـذلك، بــل كــشف القـرآن الكــريم خيــانتهم 

 ووصــفهم بــنقض العهــود واملواثيــق وكــتم ،وتزويــرهم وحتــريفهم لكتــبهم
ـــم ـــاىل ،العل ـــال اهللا تع  M [ ^]\ _ ` a :ق

b c d e f hg i jL)وقــــال تعــــاىل،)٢ : 
M7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

                                                
 .كيف كان بدء الوحي: بدء الوحي، باب:  يف كتاب٣/ ١أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
  ) .٦٥( عمران اآلية سورة آل ) ٢(



 

 
 

C D FEL)١(. 
وما قالوه إنه أخذه عمن آمن من أهل الكتاب كعبداهللا بـن سـالم فـال 

  .)٢(َّ وسلموا بنبوته،يعقل أن يعلموه وهم الذين أسلموا عىل يديه

                                                
  ) .٧٩( سورة البقرة اآلية ) ١(
  .٥٥ - ٤١انظر آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ) ٢(



 

 
 

 و كاهن أو جمنون أو ساحرأنه قول شاعر أ :املطلب الثالث


ومن شبهاهتم إلنكار الوحي وصفهم للرسول صىل اهللا عليه وسلم 
  :بأوصاف مقذعة

 MU T S V : كام يف قوله تعاىل،فوصفوه بقول الشعر
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` L)قولــــــــــــه)١ ،: 

Mm n o p q r L)وقولــــــه،)٢ : MÎ Ï Ð 
Ñ Ò Ó Ô L)٣(.  

 MÅ Æ Ç È  :تعـاىلووصفوه بالكهانة كام يف قول اهللا 
É Ê Ë Ì L)٤(،وقوله تعاىل :  MI J LK M N OL)٥(، 

 .والكاهن هو الذي خيرب باألخبار املاضية اخلفية وقد تكون مستمدة من اجلن 
 ،)٦(M¥ ¦ L  : كـام حكـى اهللا عـنهم بقولـه،ووصفوه باجلنون

 MK L M N  :، وبقوله)٧(M¬ ® ¯ ° ± ²L  :وبقوله

                                                
  ) .٥( سورة األنبياء اآلية ) ١(
  ) .٣٦( سورة الصافات اآلية ) ٢(
  ) .٣٠( سورة الطور اآلية ) ٣(
  ) .٢٩( سورة الطور اآلية ) ٤(
 . ) ٤٢( سورة احلاقة اآلية ) ٥(
  ) .١٤( سورة الدخان اآلية ) ٦(
  ) .٢٥( سورة املؤمنون اآلية ) ٧(



 

 
 

O P Q R L)١(. 
 Ms r t u : فحكى اهللا عنهم بقولـه،لسحرووصفوه با

v w x y z { | } L)وبقوله،)٢ : M9 : ; < >= 
? @ A B C D E F G IH J K L M 
N L)ــــــــه،)٣  ،)٤(Ms t u v w x y z {L : وبقول

 MFE G KJIH L M N :وبقوله
O P Q R S L)٥( .  

 ¶̧  M« ¬ ® ° ̄ ± ² ³  ́µ :وبقوله
¼»º¹L)قاق القمـر سـحر  كام زعموا أن معجزة انش،)٦M| 

~ } ¢ ¡ � £ ¤ ¥ ¦ § 
©¨L)كام زعم الوليد بن املغرية أن القرآن سحر ،)٧ M: <; = 

> L)٨(.  
                                                

  ) .٦( سورة احلجر اآلية ) ١(
  ) .١٥، ١٤( سورة الصفات اآليتان ) ٢(
  ) .٥، ٤( سورة ص اآليتان ) ٣(
  ) .٣٠( سورة الزخرف اآلية ) ٤(
  ) .٧( سورة هود اآلية ) ٥(
  ) .٧( سورة األنعام اآلية ) ٦(
  ) .٢، ١( ورة القمر اآليتان س) ٧(
  ) .٢٤( سورة املدثر اآلية ) ٨(



 

 
 

إن قوهلم بأنه شاعر فإنه مل يعهد عنه قـول الـشعر أو جمالـسة  :وأقول
 بـل الـذي يف القـرآن الكـريم التعنيـف عـىل ،الشعراء يف أنديتهم وأسـواقهم

 M ¨ © ª :يف قــول اهللا تعــاىلالــشعراء غــري املــؤمنني كــام 
¶µ´³²±°¯®¬« ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð L)كام أن هناك فروق جوهرية ،)١ 

 M2 : وقد رد اهللا عليهم هذه التهمة بقولـه،بني القرآن الكريم وبني الشعر

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B DC E 
F G H I J LK M N O P Q R S T UL)حتــى )٢ 

 وأن أســلوبه ،يف القـرآن يشء مــن الـشعرإن الفـصحاء مــنهم عرفـوا أن لــيس 
  . . وما هو بقول برش ،يعلو وال يعىل عليه

ً فهل سمع بأن كاهنا وضع كتابا فـضال أن يـضع ،وقوهلم بأنه كاهن ً ً ِ ُ
ِّقرآنا ؟ ومن املعلوم بداهة أن الكاهن ال يكون أمة وحضارة بل كان يعـيش  ً

ً ثـم إن حممـدا ،بدائي ومعزول يعـيش عـىل الكـذب واخلـداعيف وسط ضيق 
 ثـم ،صىل اهللا عليه وسلم مل يرتدد عىل الكهنة طيلة حياته قبل النبوة وبعـدها

 ،لو كان كذلك ملا حارب الكهـان وحـرم عـىل أمتـه مـراجعتهم وتـصديقهم
ٌقالت عائشة ريض اهللا عنها سأل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم نـاس عـن  َ

                                                
  ) .٢٢٧ - ٢٢٤( سورة الشعراء اآليات ) ١(
  ) .٤٣ - ٣٨( سورة احلاقة اآليات ) ٢(



 

 
 

يا رسـول اهللا إهنـم حيـدثونا أحيانـا  :فقالوا)) ليسوا بيشء ((  : فقال،الكهان
ــــه وســــلم ــــول اهللا صــــىل اهللا علي ــــال رس ــــون حقــــا ؟ فق ــــيشء فيك   :ًب

ّتلك الكلمة من احلق خيطفها اجلني فيقرها يف إذن وليه((  ُُّ  فيخلطون معهـا ،ِ
 MI J LK M N O P  : وقـد رد اهللا علـيهم بقولـه،)١())مائة كذبة 

Q R S T U L)٢(.  
َّ فإن كانوا صادقني بذلك فلامذا حكموه يف وضع ،وقوهلم بأنه جمنون َ

َّ وهم يعلمون أن املجنـون ال حيكـم ،احلجر األسود يف مكانه عند بناء البيت َ ُ
ـــه عاقـــل   وقـــد نفـــى اهللا عـــز وجـــل عنـــه الكهانـــة واجلنـــون . وال يتبع

 وبقولـه ،)٣(M Æ Ç È É Ê Ë Ì L :كام يف قوله عـز وجـل
 MZY [ \ ] ̂ _ ̀ a  :، وبقوله)٤(My z { L  :تعاىل

b c d L)كــام لفــت األنظــار إىل ســامت الرســول صــىل اهللا عليــه ،)٥ 
 Ml nm o p q sr t u  :وسلم ومهمته فقال عـز وجـل

v w xL)٦(.  
                                                

:  يف كتــاب٧/٢٨، واحلــديث أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ٢٣انظــر النبــوة والعــرص ) ١(
  .٢٢٢٨رقم  حديث ٤/١٧٥٠الكهانة، ومسلم يف صحيحه : الطب، باب

  ) .٤٣، ٤٢( سورة احلاقة اآليتان ) ٢(
  ) .٢٩( سورة الطور اآلية ) ٣(
  ) .٢٢( سورة التكوير اآلية ) ٤(
  ) .٢، ١( سورة القلم اآليتان ) ٥(
  ) .١٨٤( سورة األعراف اآلية ) ٦(



 

 
 

  فكيف يكون كذلك والرسول صىل اهللا عليه وسلم،وقوهلم بأنه ساحر
ًتصال هبم ونـاقال عـنهم ملـا صـدر منـه  فلو كان م،محل عىل السحرة والكهنة ً
  لـــسحر اً كـــام أنـــه لـــو كـــان ســـاحرا كـــام زعمـــو،مهـــامجتهم وال حتقـــريهم

 ثم إن اخلوارق التي حتـصل بأفعـال املالئكـة ،أشد أعدائه وضمهم إىل صفه
ٍ ولذلك أخرب اهللا تعاىل أن القرآن إنام أنزله اهللا بملك مـن عنـده،ختتص باألنبياء ِ َ 

 Mi j k l m n o p q r s t L)١(.  
 Muأما أصحاب السحر والكهانة فيستعينون باجلن والشياطني 

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
§¦¥L)كام أن آيات األنبياء ال يقدر عىل إبطاهلا إنس ،)٢ 

 . - ,M :وال جان فهي خارجة عن مقدورهم قال اهللا تعاىل
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;: 

>=<L)معجزات األنبياء ال تنال  باإلضافة إىل أن ،)٣
 }|{~�¡¢M ،وبذل اجلهد فأمرها عائد إىل اهللابالكسب 

£ ¤ L)٥( أما السحر والكهانة فتنال بالكسب والتعلم،)٤(.  

                                                
  ) .٢٠، ١٩( سورة التكوير اآليتان ) ١(
  ) .٢٢٣ - ٢٢١( سورة الشعراء اآليات ) ٢(
  ) .٨٨( سورة اإلرساء اآلية ) ٣(
  ) .٥٠( سورة العنكبوت اآلية ) ٤(
  .٦٩انظر وحي اهللا ) ٥(



 

 
 

ومن هنا يتبني اضطراهبم يف موقفهم من نزول الـوحي عـىل رسـول 
 فالذين رموه بالـشعر والكهانـة واجلنـون والـسحر ،اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 بـل نجــدهم يـضطربون وتتــضارب )١(لــذين نفـوا عنــه هـذه الــدعاوىهـم ا
آراؤهم وتتبلبل أفكارهم بصورة ال يستطيعون أن يثبتوا عىل هتمة يقـول اهللا 

ـــــــنهم ـــــــة ع ـــــــاىل حكاي  MS T U V W X Y Z  :تع
[L)ــارة إىل األحــالم ورؤى ،)٢ ــرآن ت ــصدر الق ــم ردوا م ــنلحظ أهن  ف

 وتارة ثالثة إىل الشعر واخليال، ،ءاملنامات، وتارة أخرى إىل الكذب واالفرتا
 .أال ساء ما حيكمون 

                                                
  .١٦، ١٥انظر آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ) ١(
  ) .٥( سورة األنبياء اآلية ) ٢(



 

 
 




 
لقد تناول بعض الباحثني وبخاصـة بعـض املستـرشقني آراء املـرشكني 
ــوحي والرســول ــه وســلم حــول ال ــارصين لرســول اهللا صــىل اهللا علي  ،املع

َّوتوسعوا فيها مدعني أهنم ألبسوها ثـوب   مـع أهنـا تكـرار ،البحـث العلمـيُ
َّ وغـريوا فيهـا ، فاغرتفوا منها من غري تثبت وال رويـة،آلراء املرشكني نفسها

ــاهتم ــه أهــواؤهم ورغب ــه علي  فجــاءت مــزاعمهم متهالكــة ،حــسب مــا متلي
 .ممجوجة ال يقبلها صاحب العقل املنصف 

 بالبحــث -ً زعــام -لقــد عمــدوا عــىل تــزيني الكــالم وتنميقــه وربطــه 
 فرتاهم يزعمون ويفرتون وخيتلقون هبدف تـشويش ،لمي وهو عنه بعيدالع

 ثم اإلحياء بأن اإلسالم ليس من عند اهللا بل ، والتشكيك يف القرآن،األذهان
  .هو من أفكار حممد صىل اهللا عليه وسلم 

 : وبتتبع هذه اآلراء والشبه يمكن تصنيفها إىل ثالثة أصناف
ًن حممدا صىل اهللا عليه وسلم افرتى القرآن إبطال الوحي واالدعاء بأ :األول

 )) .القرآن ليس من عند اهللا ((  جاء يف دائرة املعارف اإلسالمية ،من عند نفسه
 )) .من تأليفه  :القرآن من عند حممد((  :وقال غوساف لوبون

  .)١())حممد هو الذي صنع القرآن ((  :ويلز. ج . وقال هـ 
ًدا صىل اهللا عليه وسلم كان سـاحرا أما كيف صنعه فقد زعموا أن حمم ً

                                                
  .٣٢آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي : انظر أقواهلم يف) ١(



 

 
 

 أو أنــه مجعــه مــن البيئــة املكيــة التــي كانــت تعــج ،ً أو أنــه نظمــه شــعرا،ًلبقــا
 .بالرهبان والقسيسني 

وهذه اآلراء والشبه هي ما كان يتداوله مرشكو العرب ولكنها ألبست 
ًثوبا جديدا فهم تأثروا بام قيل فيه سابقا  ً. 

 :  أصول الشبه ويضاف إىل ذلك ما ييلويمكن الرد عليهم بام سبق يف
 أن كالمهم غري صحيح فلو كان الوحي من عند حممد جلعله يوافق هواه، -١

 ويوافق رأيه يف كل يشء وخاصة ، ويرسد فيه حياته،ويضمنه أحاديثه
ًاملواقف التي جاء القرآن الكريم معاتبا له فيها، كموقفه من عبداهللا بن 

 ومسألة )١(M!  "$ # % & 'L :أم مكتوم بقوله تعاىل
 M¬« ® ¯ ° ± ³ ² :أرسى بدر بقوله تعاىل

´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
ÎL)وغريمها )٢ . 

ِاختالف أسلوب القرآن الكريم عن أسـلوب قـول وحـديث الرسـول  -٢ ِ
و كان القرآن الكـريم مـن عنـده  فل،صىل اهللا عليه وسلم فيام صدر عنه

 .ملا اختلف األسلوبان 
 تضمن القرآن الكريم نبؤات غيبية وأحكام ترشيعية وإشارات علميـة دقيقـة -٣

                                                
  . )٢، ١( سورة عبس اآليتان ) ١(
  ) .٦٨، ٦٧( سورة االنفال اآليتان ) ٢(



 

 
 

 .كل ذلك ينفي أن القرآن مصدره برش 
مواجهة النبي صىل اهللا عليه وسلم لكثـري مـن املواقـف الـشديدة التـي  -٤

 لزوجـه عائـشة  كـام حـصل،حتتاج أن ينـزل القـرآن الكـريم وحيـسمها
  فلــــو كـــان القــــرآن مـــن عنــــده ،ريض اهللا عنهـــا وحادثــــة اإلفـــك

  .)١(لقطع األمر من أول وهلة
ــاين ــه تلقــى القــرآن مــن عنــد غــريه :الث  كاحلــداد )٢(اهتــام الرســول بأن
 ، وتلقــاه مــن أهــل الكتــاب، وورقــة بــن نوفــل، وبحــريا النــرصاين،الرومــي

 وهم بذلك يرددون ، بينهم وذلك عىل اختالف فيام،وأخذه ممن أسلم منهم
 .ما ردده أسالفهم من املرشكني أثناء نزول القرآن الكريم 

يبدو ورقة من بني الـذين اتـصل هبـم حممـد ((  :يقول مونتغمري واط
ومــن . . . صــىل اهللا عليــه وســلم لــسبب معرفتــه بكتــب املــسيحية املقدســة 

رقـة منـذ ًاألفضل االفرتاض بأن حممدا كان قد عقد صـالت مـستمرة مـع و
 وقـد تـأثرت التعـاليم اإلسـالمية الالحقـة ،وقت مبكر وتعلـم أشـياء كثـرية

  .)٣())ًكثريا بأفكار ورقة 
ًفتبشري النبي العريب ليس إال مزجيـا منتخبـا مـن ((  :ويقول جولد زهير ً

معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعنارص اليهودية واملسيحية التـي 
ـــي وطنـــه ًتـــأثر هبـــا تـــأثرا عميقـــا ـــأن تـــوقظ يف بن ـــي رآهـــا جـــديرة ب   والت

                                                
  .٣٦انظر آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ) ١(
  .١٨، ١٧أضواء عىل مواقف املسترشقني واملبرشين ) ٢(
  .١/١٦٤مناهج املسترشقني يف الدراسات العربية اإلسالمية ) ٣(



 

 
 

  . )١( ))عاطفة دينية صادقة 
من النزاع القائم بني النبي وبني الذين رفضوا اإليامن ((  :وقال جوتني

برسالته إشارة إىل إن املصدر األصيل ملعلومات حممد هو بعـض رجـال بنـي 
   .)٢()) كام هو واضح من أقوال أهل مكة ،إرسائيل

ًإن حممدا صىل اهللا عليه وسلم استقى الكثري من ((  :ب حتيوقال فيلي
املعلومات عمن أسلم من اليهود والنصارى أمثال سلامن الفاريس وعبداهللا 

  . )٣())بن سالم ومارية القبطية وغريهم 
وهــذه اآلراء كــام نالحــظ هــي مــا ســبق أن قالــه وردده أســالفهم مــن 

 :  ونضيف هنا،ه عليهماملرشكني ويرد عليهم بام سبق أن رددنا ب
ــذي كــان يعمــل حــدادا بمكــة رجــل عــامي -١ ــي وال  ،ًأن احلــداد الروم

 * ( M : يقـول اهللا تعــاىل، والقـرآن عـريب،أعجمـي اللـسان
+ , - . / 0 1 L)٤(.  

أما قوهلم بأنه تلقاه عن بحريا الراهب بالشام أثناء جتارته خلدجية بنـت  -٢
ألن يـأيت هبـذا ًا ال يكفـي ًخويلد، فإن اللقاء الذي تم كان عابرا وقصري

لكان هـو األوىل   ثم لو كان هذا الراهب هو مصدر القرآن،القرآن املعجز
                                                

ــف ، وان١/٣١منــاهج املستــرشقني يف الدراســات العربيــة اإلســالمية ) ١( ظــر أضــواء عــىل مواق
  .١٨، ١٧املسترشقني واملبرشين 

  .٤١آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ) ٢(
  .٣١اإلسالم واملسترشقون ) ٣(
  ) .١٠٣( سورة النحل اآلية ) ٤(



 

 
 

ً بدال من أن يـؤثر  والدعى لنفسه النبوة،به من حممد صىل اهللا عليه وسلم
 كام أن بحريا أخرب أبـا طالـب بأنـه سـيكون البـن أخيـه شـأن ،هبا غريه
 ،ً ينصب نفـسه أسـتاذا هلـذا النبـي فال يعقل أن يبرشه بالنبوة ثم،عظيم

  .)١(وهذا عدا اخلالف الواضح بني القرآن وما ينتمي إليه هذا الراهب
فـإن صـحيح البتـة  أن قوهلم أنـه تعلـم عـن ورقـة بـن نوفـل فهـذا غـري -٣

 إال الروايات الصحيحة تؤكد أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم مل يتـصل بورقـة
 وبحـضور ،ال عام رأى وسـمعبعد أن جاءه الوحي يف غار حراء للسؤ

املبرش  فلام أخربه كان موقفه ،السيدة خدجية بنت خويلد ريض اهللا عنها
 إذ تـويف ،ً كام أن ورقة مل يدم طويال بعـد هـذا اللقـاء،واملصدق واملؤيد لنبوته

ّهذا الناموس الـذي نـزل اهللا ((  :بعد ذلك بوقت قصري ومما قاله ورقة َ
))  ليتني أكون حيا إذ خيرجك قومـك ،ًعىل موسى يا ليتني فيها جذعا

 ثم إن القرآن الكـريم ،)٢())ثم مل ينشب ورقة أن تويف (( :قالت عائشة
ًنزل عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـنجام يف ثـالث وعـرشين سـنة 
حسب احلوادث والوقائع فمن أين لورقة معرفـة هـذه احلـوادث قبـل 

  .)٣(وقوعها
لكتـاب اليهـود والنـصارى املوجـودين يف أما قوهلم إنه تلقاه من أهل ا -٤

                                                
  .٤٧١انظر األدلة عىل صدق النبوة املحمدية ) ١(
:  الـوحي، بـاببـدء:  يف كتـاب٣/ ١احلديث أخرجه البخاري يف صـحيحه عـن عائـشة ) ٢(

 .كيف كان بدء الوحي 
  .٤٧٤، ٤٧٣انظر األدلة عىل صدق النبوة املحمدية ) ٣(



 

 
 

 ومتى تم لقاء النبي صىل اهللا عليه ،جزيرة العرب فينقصه حتديد هؤالء
ًوسلم هبم ؟ فالنبي صىل اهللا عليه وسـلم مل يثبـت أنـه التقـى أحـدا مـن 
اليهود والنصارى قبل البعثة إال بحريا الراهب وقد مىض بطالن تلقي 

 . الرسول صىل اهللا عليه وسلم عنه
ثــم إن اليهــود مل يكونــوا يف مكــة والقــرآن الكــريم أكثــره نــزل يف مكــة 
والنبي صىل اهللا عليه وسلم مل يكن بينه وبينهم اتصال إال بعـد هجرتـه 

 وقـــد كـــشف القـــرآن الكـــريم خيـــانتهم ،إىل املدينـــة حيـــث وجـــدوا
 ووصــفهم بــنقض العهــود واملواثيــق ،وتزويــرهم وحتــريفهم لكتــبهم

فهـل  ، يبذلونه لطالبيه حتى ظنوا به عـىل أبنـائهم حيث ال،وكتم العلم
َّيمكن أن يقال بعد ذلك إهنم علموا النبي صىل اهللا عليه وسلم ؟ َ)١( 

وقوهلم إنه أخذ القرآن عمن أسـلم مـن اليهـود والنـصارى فهـو قـول  -٥
فإسالمهم حجة قائمة عىل صدق ما جاء به الرسول صىل اهللا عليـه باطل 
و كان كـام يقولـون إنـه تتلمـذ عـىل يـدهيم  ول، من الوحي اإلهليوسلم

 ومل تكــن هلــم تلــك املنزلــة ، ولعــادوا إىل ديــنهم،النفــضوا مــن حولــه
 ثـم إن سـلامن الفـاريس ريض اهللا عنـه مل يتـصل ،)٢(الرفيعة يف اإلسالم

 وعبـداهللا بـن سـالم كـان ،بالنبي صىل اهللا عليه وسـلم إال بعـد اهلجـرة
ًم يتعلم منه ويتلقى عنه فكان تابعـا ًتلميذا للرسول صىل اهللا عليه وسل

 . ًال متبوعا 
                                                

  .٧٢، ٦٩انظر النبأ العظيم ) ١(
  .١/٣٥انظر مناهج املسترشقني يف الدراسات العربية اإلسالمية ) ٢(



 

 
 

ًأما االدعاء بأن حممدا صىل اهللا عليه وسـلم تلقـى ((  :يقول حممد دراز
 فال ينطـوي ذلـك عـىل حتريـف للحقـائق التارخييـة ،علمه من ابن سالم هذا

 وإنـام ينطـوي أيـضا عـىل قلـب يف ،فحسب باخللط بـني دور التـابع واملتبـوع
 ألن جوهر حقائق التوراة كلـه كـان قـد ،ث التارخيية املعروفةترتيب األحدا

أعلن بدقة يف مكة وقبل أن تتاح الفرصة ألمثال عبـداهللا بـن سـالم أن يـروا 
 واجلـدير باملالحظـة أن اآليـات القليلـة ،وجه الرسول صىل اهللا عليه وسـلم

 ينكرهـا التي نزلت باملدينة تتعلق يف أغلبها باحلقـائق الدينيـة املـسيحية التـي
  .)١())ًاليهود متاما 

 ًومن هنا يتبني أن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يتلق علام من أحد مـن النـاس،
ً فكان أميا ال يعرف القـراءة والكتابـة فلـم يبـق إال أن ،ومل جيلس إىل عامل قط

 .يكون القرآن الكريم ليس من عنده بل هو وحي أوحاه اهللا إليه 
ريم من إبداع حممد صىل اهللا عليه وسـلم جـاء بـه مـن أن القرآن الك :الثالث

 )) .الوحي النفيس ((  :عند نفسه بطريق اإلهلام وهو ما يسمونه بـــ
ًال يلزم من صدق اإلنسان أن يكون مـصيبا ((  :يقول مونتغمري واط

ًفيام يقول بل يمكن أن يكون صادقا ومع ذلك خمطئـا  إذن فمحمـد خمطـيء ،ً
 وإذن فالقرآن صـدر ، يأتيه من اخلارج بواسطة ملكيف ظنه أن القرآن وحي

  .)٢()) وتلك اجلهة هي الال شعور اجلامعي ،من جهة من جهات نفسه
                                                

  .١٦٤، ١٦٣مدخل إىل القرآن الكريم ) ١(
، وانظـر األدلـة عـىل صـدق ١/٢٩ اإلسـالمية مناهج املسترشقني يف الدراسـات العربيـة) ٢(

  .٤٨٥النبوة املحمدية 



 

 
 

ٍوجيب عد حممد صىل اهللا عليه وسلم من ((  :ويقول جو ستاف لوبون ُّ
 وال أمهيـة ،فصيلة املتهوسني من الناحيـة العلميـة كـأكرب مؤسـيس الـديانات

زاج البارد من املفكرين هم الذين ينـشؤن الـديانات  فلم يكن ذوو امل،لذلك
 وإنام أولو اهلوس هم الذين مثلوا هذا الدور، وهم الـذين ،ويقودون الناس

 .)١())أقاموا األديان وهدموا الدول وأثاروا اجلموع وقادوا البرش
َّففي العرص املكي جاءت املواعظ التي قدم هبـا ((  :ويقول جولد زهير َ

لتي أوجبتهـا إليـه محيتـه امللتهبـة يف شـكل ومهـي خيـايل حـاد حممد الصورة ا
  .)٢())تلقائي ذايت 

ًوبعضهم يصف احلالة التي كانت تصيب حممدا صىل اهللا عليـه وسـلم 
 يقـول جوسـتاف ،عندما يأتيه الوحي بأهنا حالة رصع واضطرابات عـصبية

مـن  ومـا كـان يـسمعه ،إن ما كان ينتـاب الرسـول ممـا يـشبه احلمـى((  :فيل
 ت وإنــام هـو نوبــات رصع واضــطراباً،كصلــصلة اجلـرس لــيس وحيـاصـوت 
  .)٣())عصبية 

 إن سبب الوحي النازل عىل حممد والدعوة التي قام هبا هو((  :ويقول نولدكة
  .)٤())ما كان ينتابه من داء الرصع 

وهذه الدعاوى هي أشـبه بـدعوى املـرشكني باهتـام الرسـول صـىل اهللا 
حيــث زعمـوا أن بعـض اجلـن يــرتاءى لـه فيومهـه أنــه عليـه وسـلم بـاجلنون 

                                                
  .٤٩٢، وانظر األدلة عىل صدق النبوة املحمدية ١/٢٩مناهج املسترشقني ) ١(
  .٥٨آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ) ٢(
  .٦٠آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ) ٣(
  .٦أضواء عىل مواقف املسترشقني ) ٤(



 

 
 

ًوإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه وال (( . . .  : يقول عتبة بن ربيعة،رسول ْ ِ
َّتستطيع رده عن نفسك طلبنا لـك الطـب  وبـذلنا فيـه أموالنـا حتـى نربئـك ،َ

 وزعم بعـضهم ،)١()) فإنه ربام غلب التابع عىل الرجل حتى يداوى منه ،منه
 M5 6 7 8  :لشياطني هي التي نزلت بـه كـام يف قولـه تعـاىلأن ا

9 : ; < = > ? @ A B C D L)٢(، 
والظاهر أن التهمتني واحدة اللهم إال أن التعبري اختلف فكل عـرب بحـسب 

 فاملعـارصون مـن املستـرشقني وغـريهم عـربوا عنـه بـالوحي النفـيس ،فهمه
 وجياب عـنهم بـام سـبق ، واملرشكون عربوا عنه باجلن،واألوهام واخلياالت

 :  وأضيف هنا ببعض ما قاله بعض املنصفني منهم،بالرد عىل شبه املرشكني
ــايرهوف ــاركس م ــرى يف حممــد رجــال ((  :فقــال م ًأراد بعــضهم أن ي

 ولكن تاريخ حياته من أوله إىل آخره ،ًمصابا بمرض عصبي أو بداء الرصع
بعـد مـن التـرشيع واإلدارة  كام أن ما قام به فيام ،ليس فيه يشء يدل عىل هذا

  . )٣())يناقض هذا القول 
ِوغاية مـا نقـدر أن نجـزم بـه هـو تربئـة حممـد مـن ((  :وقال بالتونوف ْ َ

  .)٤())الكذب واملرض 

                                                
 .ما يرتاءى لإلنسان من اجلن : ، والرئي١/٣١٣بن هشام سرية ) ١(
  ) .٢١٢ - ٢١٠( سورة الشعراء اآليات ) ٢(
، واإلسـالم والرسـول يف نظــر ١/٤٠٣آراء املستـرشقني حـول القـرآن الكــريم وتفـسريه ) ٣(

  .٥٠٧واألدلة عىل صدق النبوة املحمدية ، ١٦٢منصفي الرشق والغرب 
  .١/٤٠٣قرآن الكريم وتفسريه آراء املسترشقني حول ال) ٤(



 

 
 

ًكان حممد نبيا صادقا كام كان أنبياء ((  :وقال ادوارد مونتيه بني إرسائيل ً
 وفكـرة عقيـدة الدينيـة وكانـت ال، كـان مـثلهم يـؤتى رؤيـا ويـوحى إليـه،يف القديم

ــني يف أولئــك األنبيــاء  ــام كانتــا متمكنت ــني فيــه ك ــود األلوهيــة متمكنت وج
  . )١())أسالفه

كام أن األدلة النقلية والعقلية تؤكد انتفاء أن يكون الـوحي مـن داخـل 
 فمن األدلة النقلية عـىل أن لفظـه ومعنـاه مـن اهللا ،نفسه صىل اهللا عليه وسلم
 M+ , - . / 0 1 2 3 4  : تعـاىلوليس من عنـد نفـسه قولـه

5 L)ومن األدلة عىل أن الوحي إىل حممد مثل الوحي إىل سائر األنبياء ،)٢ 
  .)٣(M " # $ % & ' ( ) * ,+L :قوله تعاىل

ومن األدلة العقلية أن أعـراض الـوحي الظـاهرة عليـه صـىل اهللا عليـه 
لقـى القـرآن  بل كـان يت،وسلم ال دخل له فيها فهي خارجة عن قدرته وذاته

ً حيرك لسانه وشفتيه طلبا حلفظـه وعـدم ،الكريم من أمني الوحي عىل عجل
 MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  : قال اهللا تعاىل،نسيانه
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß L)وقـال تعــاىل،)٤ :  M& 

' ( ) * + , - /. 0 1 2 3L)فلو ،)٥ 

                                                
  .٦١، وانظر آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي ٩٤الوحي املحمدي ملحمد رشيد رضا ) ١(
  ) .٤، ٣( سورة النجم اآليتان ) ٢(
  ) .١٦٣( سورة النساء اآلية ): ٣(
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة اآليات ) ٤(
  ) .١١٤( سورة طه اآلية ) ٥(



 

 
 

 .ديًكان القرآن نابعا من نفسه جلرى عىل لسانه يف كالمه العا
كام أن موقفه امليلء باخلشية والتقديس للقرآن الكـريم يؤكـد أنـه لـيس 

  .)١(من عند نفسه كام يقولون
 وقد عاش النبي صىل اهللا عليه وسلم طيلة حياته يف صحة وعافيـة مميـزة،

 بـل بلـغ الكـامل يف ،ومل يطرأ عليه خلل يف عقله أو أعصابه يف يوم من األيام
فلو كان .  ويف إنشاء دولته وتأسيس نظامها ،وتهعقله ويف عمله ويف نرش دع

 ًمصابا بأمراض نفسية أو الرصع ونحوه هل يقوى عىل ذلك ؟
 وينـيشء ،أجمنون مرصوع يبنـي دولـة((  :يقول عبدالكريم اخلطيب

 منذ قام إىل اليـوم دون أن يـصاب ، ويقيم دينا يعيش يف أجيال الناس،ًنظاما
  .)٢())بنكسة أو خلل 

ترديـد  أن شـبهات املستـرشقني ومـن سـار عـىل هنجهـم وهكذا نلحـظ
ًلــشبهات املــرشكني إال أهنــم ألبــسوها لباســا جديــدا وعرضــوها عرضــا مزركــشا ً ً ً 

ــي ــدعني املوضــوعية والبحــث العلم ــن ختــبطهم ،م ــك م ــىل ذل   وال أدل ع
 ألنـه مل ً،فهم كلام وضعوا أيدهيم عىل رأي مل يثبتوا عليـه طـويال ،وتضاد آرائهم

 لذا فهم يظهرون كل الفـروض والتقـديرات التـي يـرون أهنـا ،محيقق هدفه
نسأل اهللا أن يلهمنا الـصواب يف  ،ًتشكك أو تزرع شوكا أمام حقيقة الوحي

 .القول والعمل 

                                                
  .٥٠٧ عىل صدق النبوة املحمدية انظر األدلة) ١(
  .٥٠٨، وانظر األدلة عىل صدق النبوة املحمدية ١٣٩النبي حممد ) ٢(



 

 
 




 

 نبني ،بعد أن قدمنا أصول الشبه والرد عليها وأثرها عىل املعارصين
ًف القرآن الكريم من هذه الشبه عموما وذلك بنهجه منهجا سديدا هنا موق ً

سواء مع النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم املتلقـي للقـرآن الكـريم بتثبيتـه وأمـره 
 أم بالتأكيـد ،بالصرب عىل ما يالقيه من أذى وإنكار ملا نـزل عليـه مـن الـوحي

ــشبه  أم بــالرد املبــارش ،عــىل أن القــرآن الكــريم وحــي مــن اهللا تعــاىل عــىل ال
 : واالفرتاءات التي ألصقت بالقرآن الكريم ومصدره

تثبيت الرسول صىل اهللا عليه وسـلم بتـذكريه بـأن مـا رمـي بـه  ً:أوال
 Mr s t u v w x y z  : فقال عز وجل،حل باألنبياء السابقني
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o p q r s t u v xw y zL)٢(.  
 M+ , - . / 0 1  : عــز وجــلوقــال
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كام أمر اهللا عز وجل نبيه بالصرب والتحمل وعـدم التـأثر بـام يقولـون 

                                                
  ) .٤٣( سورة فصلت اآلية ) ١(
  ) .٤٤ - ٤٢( سورة احلج اآليات ) ٢(
  ) .١٠( سورة األنعام اآلية ) ٣(



 

 
 

 MÒ Ó Ô Õ ×Ö  :والثبات عىل مـا أوىص اهللا بـه فقـال عـز وجـل
Ø Ù Ú Û Ü L)١(.  

 £ ¢ ¡ ~� { | }M  :وأمــره بالتمــسك بــالقرآن بقولــه
¤ L)٢(.  

 MM N PO Q R S :ولـون بقولـهوأمره بعدم احلزن ملـا يق
T U V L)٣(.  
التأكيد يف مواضع كثرية من القرآن الكريم عىل أن القرآن  :ًثانيا

 MVUT : فقال عز وجل،الكريم حق منزل من عند اهللا عز وجل 
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  ) .٦٠( سورة الروم اآلية ) ١(
  ) .٤٣( سورة الزخرف اآلية ) ٢(
  ) .٧٦( ورة يس اآلية س) ٣(
  ) .٦( سورة الفرقان اآلية ) ٤(
  ) .٣ - ١( سورة السجدة اآليات ) ٥(
  ) .٢، ١( سورة الزمر اآليتان ) ٦(



 

 
 

التهديد الشديد والوعيد العظيم والعذاب األليم ملن كذب  :ًثالثا
 M1 0 / . 32 : فقال عز وجل، بأي طريق كانبالقرآن
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 ودفع التهم ،الرد عىل الشبه التي أثارها املنكرون اجلاحدون :ًرابعا
 وقد سبق بيان ،عن الرسول صىل اهللا عليه وسلم وما أنزل عليه من وحي
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 ، وال مـن نـزل عليـه،وهكذا فإن القرآن الكريم مل يغفل إثبات حقيقته
يف هـذا ورد عىل املبطلني له الشاكني املـشككني فيـه ومـن خـالل مـا عرضـنا 
 خـارج ،املوضوع يتأكد لنا أن القرآن الكريم أمر غيبـي آت مـن غـري جهـة إنـسانية

 فهو ،ته وعلمه واجتهادهعن إرادة نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم وعن رغب
 .  برشي التبليغ ، مالئكي النقل،رباين املبدأ

 ألن ذلك ال يعلمه إال اهللا تعـاىل، ،والعاقل من يمسك عن كنه الوحي
والتفكري يف ذلك قد يوصل إىل مـا وصـل إليـه املـرشكون ومـن تـابعهم مـن 

َاملعـــارصين املستـــرشقني وغـــريهم فهـــم مل يفرقـــوا بـــني امللقـــي واملتل ُ ْ  قـــي ُ
ً لـذا كـان لزامـا عـىل كـل عاقـل أن يـدرك أن الـوحي ،فوقعوا فيام وقعوا فيه

 . تنزيل من حكيم محيد ، صدق ال كذب،حقيقة ال خيال
  وأشكره عىل ما تفـضل وأنعـم،،ويف اخلتام أسأل اهللا التوفيق والسداد

ًواحلمد له أوال وآخرا  والصالة والسالم عـىل خـاتم أنبيائـه ورسـله وأمينـه ،ً
 . وحيه نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيعىل

                                                
  ) .٥ - ١( سورة النجم اآليات ) ١(
  ) .٢٧ - ٢٢( سورة التكوير اآليات ) ٢(
  .٤٣٧انظر األدلة عىل صدق النبوة املحمدية ) ٣(



 

 
 


 

  :وبعد. . احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 
فإين أشكر اهللا تعـاىل الـذي أنعـم ويـرس إعـداد وكتابـة هـذا البحـث 

 وأصول الشبه املثـارة ، وكيفية وصوله إلينا،مصدره :املتعلق بالقرآن الكريم
 : خلصت منه إىل النتائج التالية وقد ، والرد عليها،حوله
أن الــوحي لـــه عــدة تعريفـــات تعـــود يف مجلتهــا إىل مفهـــوم الـــوحي  -١

 .وإطالقاته 

 .أن هناك فرق بني الوحي وبني اإلهلام والكشف  -٢

أن ورود لفظــة الــوحي يف القــرآن الكــريم هلــا عــدة إطالقــات ختتلــف  -٣
 .بحسب ورود كل منها 

 ووحـي اهللا إىل رسـله دون ،ملالئكـةوحـي اهللا إىل ا :أن الوحي أنواع ثالثة -٤
 وهو ما يـسمى وحـي امللـك ، ووحي اهللا إىل رسله بواسطة امللك،واسطة

 .ً وهو أكثر أنواع الوحي ورودا يف القرآن الكريم ،إىل الرسول

أمـني الـوحي  :أن الوسيط يف نـزول القـرآن الكـريم مـن اهللا تعـاىل هـو -٥
الكريم باسـمه ووصـفه  وقد ورد ذكره يف القرآن ،جربيل عليه السالم

 .يف عدة مواضع أوجزهتا يف عرشة أسامء وأوصاف 

أن صفة نزول القرآن الكريم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم تتمثل يف  -٦
 وأن نزوله كان عىل قلب النبـي صـىل اهللا ،نزول امللك به من اهللا عز وجل

لة واحـدة مج : وأن تنزل القرآن الكريم إما أن يكون له تنزلني،عليه وسلم
ًمن اللوح املحفوظ إىل بيت العزة يف السامء الـدنيا، ومفرقـا عـىل الرسـول 



 

 
 

 .صىل اهللا عليه وسلم يف ثالث وعرشين سنة 

ًوإما أن يكون له نزوال واحدا عىل وجه التفريق، فالرسول صىل اهللا عليـه  ً
ًوسلم أخذه سامعا من جربيل عليه السالم، وجربيل سامعا من اهللا عز وجل ً. 

حـيض بالـشهرة   وكيـف أن القـول األول،وقد ذكـرت أدلـة كـل وجـه
 . وأن الثاين له وجاهته واعتباره لتعضيد األدلة له ،وكثرة القائلني به

االتفاق عىل أن نزول القرآن الكـريم عـىل نبينـا  :وذكرت أن من صفته
َ ولــذلك أدلتــه وحكمــه وفوائــده،ًحممـد صــىل اهللا عليــه وســلم كــان مفرقـا ِ، 

 .ا مفصلة يف ثنايا البحث تناولته
 : وهـي،تناولت هيئات الوحي عـىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم -٧

ــام ــة الــصادقة يف املن ــة،الرؤي ــل ، ومتثــل جربيــل يف صــورته امللكي  ومتث
 . والنفث يف روع النبي صىل اهللا عليه وسلم ،جربيل يف صورة برش

ليــه حتـدثت عــن مظــاهر الـوحي املحــسوسة عــىل الرسـول صــىل اهللا ع -٨
 وثقل جسم ، وسامع دوي كدوي النحل،وسلم وهي املشقة يف التلقي
 وبروك الناقة إذا نزل الوحي والرسـول ،الرسول صىل اهللا عليه وسلم

 .صىل اهللا عليه وسلم جالس عليها 

بينــت أيــضا حــال الــصحابة ريض اهللا عــنهم عنــد نــزول الــوحي عــىل  -٩
ذلـك عنـد رؤيـتهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من حيث أدهبم يف 
 ووصـفهم حلـال ،لبعض العالمات احلـسية املـصاحبة ملجـيء الـوحي

 .الرسول صىل اهللا عليه وسلم 

أكدت عىل قطعية الوحي باألدلة الظاهرة الرصحية من القرآن الكـريم  -١٠



 

 
 

 . ودالالت تلك القطعية ،وما قررته السنة يف ذلك

وحي عرضت ألصول الـشبه التـي وردت يف القـرآن الكـريم حـول الـ -١١
 وأنــه ،ومــصدريته والــرد عليهــا وهــي زعمهــم بأنــه أســاطري األولــني

 وأنـه قـول شـاعر أو ،مفرتى من عند رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم
 . كاهن أو جمنون أو ساحر

  والتوسع يف عرضـها،،بينت أثر أصول الشبه عىل املعارصين وتلقفهم هلا -١٢
ًوإلباسها ثوبا جديدا ملا كان يتناوله مرشكو ال إبطال  :عرب، وترتكز يفً

ًالوحي واإلدعاء بأن حممدا صىل اهللا عليه وسلم افرتى القرآن من عند 
 واهتام الرسول صىل اهللا عليه وسلم بأنه تلقـى القـرآن مـن عنـد ،نفسه
 وأن القرآن الكريم من إبداع حممد صىل اهللا عليه وسلم جـاء بـه ،غريه

 )) .الوحي النفيس ((من عند نفسه عن طريق اإلهلام أو ما يسمونه 

تناولت موقف القرآن الكريم من هذه الشبهات سواء مع النبـي صـىل  -١٣
اهللا عليه وسـلم املتلقـي للقـرآن الكـريم بتثبيتـه وأمـره بالـصرب عـىل مـا 

 أم بالتأكيـد عـىل أن ،يالقيه من أذى وإنكـار ملـا نـزل عليـه مـن الـوحي
ــن اهللا تعــاىل ــرآن الكــريم وحــي م ــارش ،الق عــىل الــشبه  أم بــالرد املب

 .واالفرتاءات التي ألصقت بالقرآن الكريم ومصدره 

 . واإلخالص يف القول والعمل ،واهللا تعاىل أسأله التوفيق والسداد
 . .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 



 

 
 

 
 قـائـمـة املصادر و املــراجــع


ــرشقني حــول القــرآن الكــريم وتفــسريه  -  عمــر إبــراهيم.  د،آراء املست

 .دار طيبة للنرش والتوزيع بالرياض  : نرشرضوان،
 : إدريـس حامـد حممـد، نـرش،آراء املسترشقني حول مفهـوم الـوحي  -

 .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 
دار  :نـرش،عيل البجاوي : حتقيق، أليب بكر بن العريب،أحكام القرآن  -

 .هـ ١٣٩٢سنة  الطبعة الثالثة ،املعرفة للطباعة ببريوت
 : هـدى عبـدالكريم مرعـي، نـرش،األدلة عىل صدق النبوة املحمدية  -

 .هـ ١٤١١دار الفرقان بعامن سنة 
 حممد باسل عيون السود، : حتقيق، أليب القاسم الزخمرشي،أساس البالغة  -

 .هـ ١٤١٩ الطبعة األوىل سنة ،دار الكتب العلمية :نرش
مكتبـة  :عبداهللا احلاشدي، نرش : حتقيق، للبيهقي،األسامء والصفات  -

 .هـ ١٤١٣ الطبعة األوىل سنة ،السوادي بجدة
دار إحياء الرتاث العريب ببريوت  : نرش، للبيهقي،األسامء والصفات  -

. 
ــــالقرآن  - ــــضاح القــــرآن ب ــــان يف إي ــــني ،أضــــواء البي  ملحمــــد األم

حممد بن الدن، وطبع دار األصفهاين بجدة، الطبعة  :الشنقيطي،نرش
 .هـ ١٣٧٨نة األوىل س



 

 
 

 : نـرش، شوقي خليـل٠ د،أضواء عىل مواقف املسترشقني واملبرشين  -
ــا ــة بطــرابلس ليبي ــدعوة اإلســالمية العاملي ــة ال ــة ،مجعي  الطبعــة الثاني

 .م ١٩٩٩
حممــد  : حتقيــق، جلــالل الــدين الــسيوطي،اإلتقــان يف علــوم القــرآن  -

 .م ١٩٧٤اهليئة املرصية العامة للكتاب سنة  : نرش،أبوالفضل إبراهيم
ـــدين  - ـــوم ال ـــاء عل ـــزايل،إحي ـــد الغ ـــة األوىل ســـنة ، أليب حام  الطبع

 .هـ١٣٩٥
 أليب العبـــاس أمحـــد ،إرشـــاد الـــساري لـــرشح صـــحيح البخـــاري  -

دار الكتــب  : نــرش،حممــد عبــدالعزيز اخلالــدي :القــسطالين، ضــبط
 .هـ١٤١٦العلمية،الطبعة األوىل ببريوت سنة 

 أمحد بـن حجـر ، والغرباإلسالم والرسول يف نظر منصفي الرشق  -
 .هـ ١٣٩٨آل بوطامي، الطبعة الثالثة سنة 

عـامل املعرفـة بجـدة  : نـرش، نخبة مـن العلـامء،اإلسالم واملسترشقون  -
 .هـ ١٤٠٥سنة 

مكتبـــة الكليـــات  : نـــرش، البـــن حجـــر،اإلصـــابة يف متييـــز الـــصحابة  -
 . الطبعة األوىل األزهرية،

حييـى إسـامعيل،  : حتقيق،اض للقايض عي،إكامل املعلم بفوائد مسلم  -
 .دار الوفاء باملنصورة : نرش،هـ١٤٠٩الطبعة األوىل سنة 

ــسلم  - ــد م ــم بفوائ ــامل املعل ــاض،إك ــايض عي ــرش، للق ــاء  : ن دار الوف
 .حييى إسامعيل : حتقيق،هـ١٤١٩باملنصورة، الطبعة األوىل سنة 



 

 
 

صدقي  : عناية، ملحمد بن يوسف أيب حيان األندليس،البحر املحيط  -
 .املكتبة التجارية مصطفى الباز مكة املكرمة  : نرش،مد مجيلحم

يــرسي الــسيد  : مجـع،بـدائع التفــسري اجلـامع لتفــسري ابــن قـيم اجلوزيــة  -
 .هـ ١٤١٤ الطبعة األوىل سنة ،دار ابن اجلوزي : نرشحممد،

مكتبـة املعـارف ببـريوت، الطبعـة  : نـرش، البن كثري،البداية والنهاية  -
  .م١٩٧٧الثانية سنة 

دار املعرفـة  : نـرش، لبـدر الـدين الزركـيش،الربهان يف علـوم القـرآن  -
حممـد أبـو الفـضل  :هــ، حتقيـق١٣٩١ببريوت، الطبعـة الثانيـة سـنة 

 .إبراهيم 
 البـن أيب مجـرة األندلــيس، ،هبجـة النفـوس رشح صـحيح البخــاري  -

 . الطبعة الثالثة ،دار اجليل :نرش
يد حممـد مرتـىض الزبيـدي،  للس،تاج العروس من جواهر القاموس  -

ـــق ـــدالباقي.  د :حتقي ـــت ســـنة ،ضـــاحي عب ـــة األوىل بالكوي  الطبع
 .هـ ١٤٢٢

الـدار العامليـة للطباعـة  : نـرش، ملحمد حسني الـصغري،تاريخ القرآن  -
 .هـ ١٤٠٣ببريوت، الطبعة األوىل سنة 

 :أمحد حبيب العاميل، نـرش : حتقيق،التبيان يف تفسري القرآن للطويس  -
 .هـ ١٣٦٧مني بالنجف سنة مكتبة األ

املكتـب اإلسـالمي  : نـرش، لأللبـاين،ختريج أحاديـث مـشكلة الفقـر  -
 .هـ ١٤٠٥ببريوت، الطبعة األوىل سنة 



 

 
 

 : للـشيخ حممـد الطـاهر بـن عاشـور، نـرش،تفسري التحريـر والتنـوير  -
 .م ١٩٨٤الدار التونسية للنرش سنة 

 :هــ، نـرش١٣٤١ة  الطبعـة الثالثـة سـن، ملحمد عبده،تفسري جزء عم  -
 .اجلمعية اخلريية اإلسالمية 

لعـالء الـدين عـيل ) لباب التأويل يف معـاين التنزيـل ( تفسري اخلازن   -
مكتبـة مـصطفى البـايب  : نـرش،هــ١٣٧٥اخلازن الطبعة الثانيـة سـنة 

 .احللبي 
 :، ملحمـد رشـيد رضـا، ختـريج)تفسري املنـار ( تفسري القرآن احلكيم   -

دار الكتـب العلميـة ببـريوت، الطبعـة  : نـرش،إبراهيم شمس الـدين
 .هـ ١٤٢٦الثانية سنة 

 :أسـعد الطيـب، نـرش : حتقيق، البن أيب حاتم،تفسري القرآن العظيم  -
 .هـ ١٤١٦ الطبعة األوىل سنة ،مكتبة نزار الباز بمكة املكرمة

دار  :سامي الـسالمة، نـرش : حتقيق، البن كثري،تفسري القرآن العظيم  -
 .هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل سنة ،طيبة بالرياض

دار الفكـر  : نـرش، للفخـر الـرازي،)مفاتيح الغيب ( التفسري الكبري   -
 .هـ ١٤٠١ببريوت، الطبعة األوىل سنة 

عبـداهللا شـحاته، نـرش . د : حتقيـق،تفسري مقاتل بـن سـليامن البلخـي  -
 .مؤسسة احللبي ورشكاه بالقاهرة 

ــري  - ــريوت،  :رش نــ،وهبــة الــزحييل.  د،التفــسري املن دار الفكــر املعــارص ب
 .هـ ١٤١١الطبعة األوىل سنة 



 

 
 

لعبـداهللا بـن أمحـد ) مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل ( تفسري النـسفي   -
 .املكتبة األموية بدمشق  : نرشالنسفي،

ــذيب  - ــن حجــر،تقريــب الته ــق، الب ــو األشــبال : حتقي ــرش،أب دار  : ن
 .هـ ١٤١٦ الطبعة األوىل سنة ،العاصمة بالرياض

 عبدالـسالم ،تلقي النبي صىل اهللا عليه وسلم ألفـاظ القـرآن الكـريم  -
ـــدي،  ـــل املجي ـــرشمقب ـــة األوىل ســـنة ،مؤســـسة الرســـالة :ن  الطبع

 .هـ١٤٢١
 : حتقيـق، البـن عبـدالرب،التمهيد ملا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد  -

 .هـ ١٣٨٧ الرباط سنة ،مصطفى العلوي وحممد البكري
 :الـسيد إسـامعيل عـيل، نـرش.  د،حكمة كـل تنزيـلتنزالت القرآن و  -

 .هـ ١٤٢٢ الطبعة األوىل سنة ،دار احلسني اإلسالمية
هتذيب التفسري وجتريـد التأويـل ممـا أحلـق بـه مـن األباطيـل ورديء   -

مكتبـة املعـارف  : نـرش،األقاويل، للشيخ عبدالقادر بن شـيبة احلمـد
 .هـ ١٤١٤بالرياض، الطبعة األوىل سنة 

إبراهيم الزيبق وعادل مرشـد،  : عناية، البن حجر،التهذيبهتذيب   -
 .هـ ١٤٢١ الطبعة األوىل سنة ،مؤسسة الرسالة :نرش

 :عبداهللا درويش، نرش : حتقيق، أليب منصور األزهري،هتذيب اللغة  -
 .هـ ١٣٨٤الدار املرصية سنة 

مكتبـة  :نـرش،عبـدالعزيز الشهوان. د : حتقيق، البن خزيمة،التوحيد  -
 .هـ ١٤١١ الطبعة الثانية سنة ،الرشد



 

 
 

 للـشيخ عبـدالرمحن بـن ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كـالم املنـان  -
ـــسعدي ـــارص ال ـــرش،ن  الطبعـــة األوىل ســـنة ،مؤســـسة الرســـالة : ن

 .هـ١٤١٦
رشكة  :طبع البن جرير الطربي، ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -

 .هـ ١٣٨٨نة  الطبعة الثالثة س،مصطفى البايب احللبي بمرص
 : أليب عبداهللا حممد بن أمحـد القرطبـي، نـرش،اجلامع ألحكام القرآن  -

 .هـ ١٣٨٧ الطبعة الثالثة سنة ،دار الكتاب العريب بالقاهرة
عيل حسني البـواب،  : حتقيق، للسخاوي،مجال القراء وكامل اإلقراء  -

 .هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل سنة ،مكتبة الرتاث بمكة :نرش
 نسخة خطيـة مـصورة مـن املكتبـة ،وطي يف حق الوحيجواب السي  -

 .السليامنية باستانبول 
اجلواب الواضح املستقيم يف التحقيق يف كيفية إنزال القرآن الكريم،   -

 .للشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
حممــد عبدالــسالم  : ضــبط،حاشــية الــصاوي عــىل تفــسري اجلاللــني  -

 هـ ١٤٢٧ الطبعة الرابعة ،دار الكتب العلمية بريوت :شاهني، نرش
 حممد خليل هـراس، : حتقيق، جلالل الدين السيوطي،اخلصائص الكربى  -

 .دار الكتب احلديثة  :نرش
دار  : جلـالل الـدين الـسيوطي، نـرش،الدر املنثور يف التفسري باملـأثور  -

 .هـ ١٤٠٣ الطبعة األوىل سنة ،الفكر ببريوت
 . الكتب العلمية بريوت دار : نرش، ملحمد عبده،رسالة التوحيد  -



 

 
 

 : لآللويس، نـرش،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  -
 .دار إحياء الرتاث العريب ببريوت 

 جمموعــة ، البــن عقيلــة املكــي،الزيــادة واإلحــسان يف علــوم القــرآن  -
مركز البحوث والدراسات بجامعة الـشارقة،  :رسائل جامعية، نرش

 .هـ ١٤٢٧ة الطبعة األوىل سن
املكتـب اإلسـالمي ببـريوت، الطبعـة  : نـرش، البن أيب عاصم،السنة  -

 .هـ ١٤٠٠األوىل سنة 
حممـد  : أليب عبداهللا حممد بن يزيد بـن ماجـه، حتقيـق،سنن ابن ماجه  -

 .دار الفكر ببريوت  : نرش،فؤاد عبدالباقي
 دار : أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين، نرش،سنن أيب داود  -

 .هـ ١٤٠٩ الطبعة األوىل سنة ،اجلنان ببريوت
 أمحد حممد شاكر، : حتقيق، ملحمد بن عيسى الرتمذي،سنن الرتمذي  -

 الطبعــة الثانيــة ســنة ،مكتبــة مــصطفى البــايب احللبــي بالقــاهرة :نــرش
 .هـ ١٣٩٨

 .دار الفكر ببريوت  : نرش، للبيهقي،السنن الكربى  -
مطبعــة مــصطفى  : طبــع،ائي أليب عبــدالرمحن النــس،ســنن النــسائي  -

 .البايب احللبي بمرص 
 مطبعـة مـصطفى البـايب احللبـي ، لعيل برهان احللبـي،السرية احللبية  -

 .هـ ١٣٤٩سنة 
 :الـسقا واألبيـاري وشـلبي، نـرش : حتقيق،السرية النبوية البن هشام  -



 

 
 

 .هـ ١٤١٧ الطبعة الثانية ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت
 : أليب شامة، تعليـق،فى يف مبعث النبي املصطفىرشح احلديث املقت  -

مكتبة العمرين العلمية بالـشارقة، الطبعـة األوىل  : نرش،مجال عزون
 .هـ ١٤٢٠سنة 

ــق،رشح الــسنة للبغــوي  - ــاؤوط : حتقي ــرش،شــعيب االرن املكتــب  : ن
 .هـ ١٤٠٠ الطبعة األوىل سنة ،اإلسالمي ببريوت

 :سـامعيل البخـاري، نـرش أليب عبداهللا حممد بـن إ،صحيح البخاري  -
 .م ١٩٧٩املكتبة اإلسالمية باستانبول سنة 

دار ابن كثري،  : نرش،حممد الربزنجي : حتقيق،صحيح تاريخ الطربي  -
 .هـ ١٤٢٨الطبعة األوىل 

 : حتقيـق، أليب احلـسن مـسلم بـن احلجـاج القـشريي،صحيح مسلم  -
رئاســة إدارات البحــوث العلميــة  : نــرش،حممــد فــؤاد عبــدالباقي

 .هـ ١٤٠٠اإلفتاء والدعوة واإلرشاد سنة و
ــووي  - ــسلم بــرشح الن ــن رشف ،صــحيح م ــى ب ــا حيي  رشح أيب زكري

 .دار الفكر ببريوت  :النووي، نرش
عـيل احلمـد الـصاحلي،  : مجـع، البن القـيم،الضوء املنري عىل التفسري  -

 .مؤسسة النور بالرياض  :نرش
 :قادر عطـا، نـرشحممـد عبـدال : حتقيـق،الطبقات الكربى البن سـعد  -

هـ، وطبعة أخـرى ١٤١٨ الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ببريوت
 .دار صادر ببريوت  :نرش



 

 
 

رضــاء اهللا املبــاركفوري،  : حتقيــق، أليب الــشيخ األصــبهاين،العظمــة  -
 .هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل سنة ، دار العاصمة بالرياض :نرش

 .هـ ١٤١٤ري سنة دار اخل : نرش، لنور الدين عرت،علوم القرآن  -
دار االعتـصام بمـرص  : نرش، ملحمود شحاتة،علوم القرآن والتفسري  -

 .هـ ١٩٨٠سنة 
دار  : نــرش، أليب عبيــد القاســم بــن ســالم اهلــروي،غريــب احلــديث  -

 .هـ ١٤٠٦ الطبعة األوىل سنة ،الكتب العلمية ببريوت
ــاري رشح صــحيح البخــاري  - ــتح الب ــن حجــر ،ف ــيل ب ــن ع  ألمحــد ب

 . الطبعة الثانية ،دار املعرفة ببريوت :، نرشالعسقالين
رشكة مصطفى البـايب احللبـي وأوالده  : نرش، للشوكاين،فتح القدير  -

 .هـ ١٣٨٣ الطبعة الثانية سنة ،بمرص
مـــسفر بـــن ســـعيد . د : حتقيـــق، البـــن الـــرضيس،فـــضائل القـــرآن  -

ــع ــرش والتوزي ــافظ للن ــرش دار ح ــدي، ن ــنة ،الغام ــة األوىل س  الطبع
 .هـ ١٤٠٨

مكتبة  :أيب إسحاق احلويني، نرش : حتقيق، البن كثري،فضائل القرآن  -
 .هـ ١٤١٦ الطبعة األوىل سنة ،ابن تيمية بالقاهرة

ــي ســليامن  : حتقيــق، أليب عبدالقاســم بــن ســالم،فــضائل القــرآن  - وهب
ــريوت : نــرشغــاوجي، ــة بب  الطبعــة األوىل ســنة ،دار الكتــب العلمي
 .هـ١٤١١

ــق،ائي للنــس،فــضائل القــرآن  - مؤســسة  : نــرش،ســمري اخلــويل : حتقي



 

 
 

 .هـ ١٤٠٥ الطبعة األوىل سنة ،الكتب الثقافية
 جلـاراهللا الزخمـرشي، ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  -

 .هـ ١٣٩٢ مكتبة مصطفى البايب احللبي بالقاهرة سنة  :نرش
 البـن العـامد، ،كشف الـرسائر يف معنـى الوجـوه واألشـباه والنظـائر  -

 .مؤسسة شباب اجلامعة باإلسكندرية : نرش،فؤاد عبداملنعم :قيقحت
 .دار لسان العرب ببريوت  : نرش، البن منظور،لسان العرب  -
دار  :إبـراهيم بـسيوين، نـرش : حتقيق، للقسطالين،لطائف اإلشارات  -

 .هـ ١٣٩٠الكتاب العريب بالقاهرة سنة 
ر العلـــم دا : نـــرش، لـــصبحي الـــصالح،مباحـــث يف علـــوم القـــرآن  -

 .م ١٩٦٤للماليني ببريوت، الطبعة الثالثة سنة 
مكتبــة املعــارف  : نــرش، ملنــاع القطــان،مباحــث يف علــوم القــرآن  -

 .هـ ١٤١٣بالرياض، الطبعة األوىل سنة 
 :حتقيـق ، للطربيس الفـضل بـن احلـسن،يف تفسري القرآن جممع البيان  -

 .هـ ١٣٧٩ سنة دار إحياء الرتاث العريب ببريوت : نرش،هاشم الرسويل
 دار الكتـاب ببـريوت، الطبعـة الثانيـة  : نرش، للهيثمي،جممع الزوائد  -

 .هـ ١٩٦٧سنة 
عبـدالرمحن  : مجـع وترتيـب،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة  -

 .هـ ١٣٩٨ طبع سنة ،ابن حممد القاسم
ـــن التأويـــل  - ـــمي،حماس حممـــد فـــؤاد  : تـــصحيح وختـــريج، للقاس

 .هـ١٣٩٨ الطبعة الثانية سنة ،فكر ببريوتدار ال :عبدالباقي،نرش



 

 
 

دار عـــامر  : نـــرش، لغـــانم القـــدوري،حمـــارضات يف علـــوم القـــرآن  -
 .هـ ١٤٢٣باألردن، الطبعة األوىل سنة 

 أليب حممـد عبـداحلق ابـن ،املحرر الوجيز يف تفـسري الكتـاب العزيـز  -
 طبعــة وزارة األوقــاف ،الرحــايل الفــاروق وآخــرون :عطيـة، حتقيــق

 .هـ ١٣٩٨بعة األوىل سنة بقطر،الط
ــداهللا دراز،مــدخل إىل القــرآن الكــريم  - دار القلــم  : نــرش، ملحمــد عب

 .هـ ١٤٠٤بالكويت سنة 
دار  : حممـد حممـد أبـو شـهبة، نـرش،املـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم  -

 .اللواء بالرياض 
 أليب شـامة املقـديس، ،املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالقرآن العزيز  -

 .هـ ١٣٩٥دار صادر بريوت سنة  : نرش،طيار آيل قوالج :حتقيق
ــصحيحني  - ــستدرك عــىل ال ــسبوري،امل مكتبــة  : نــرش، للحــاكم الني

 .املطبوعات اإلسالمية بحلب
ــة  - ــن راهوي ــق،مــسند إســحاق ب ــدالغفور البلــويش، نــرش : حتقي   :عب

 .هـ ١٤١٠ الطبعة األوىل ،مكتبة اإليامن باملدينة املنورة
املكتــب اإلســالمي ببــريوت،  : نــرش،د بــن حنبــلمــسند اإلمــام أمحــ  -

 .هـ ١٤٠٣الطبعة الرابعة سنة 
 مؤسـسة  :محـدي الـسلفي، نـرش : حتقيـق، للطـرباين،مسند الشاميني  -

 .هـ ١٤٠٩ الطبعة األوىل سنة ،الرسالة
مؤسـسة  :محـدي الـسلفي، نـرش : حتقيـق،مسند الـشهاب للقـضاعي  -



 

 
 

 .هـ ١٤٠٥ الطبعة األوىل سنة ،الرسالة
 مجـــال عيتـــاين،  : حتقيـــق، للخطيـــب التربيـــزي،مـــشكاة املـــصابيح  -

 .هـ ١٤٢٤ الطبعة األوىل سنة ،دار الكتب العلمية ببريوت :نرش
دار  :خالد العك ومروان سوار، نـرش : حتقيق،معامل التنزيل للبغوي  -

 .هـ ١٤٠٦ الطبعة األوىل سنة ،املعرفة ببريوت
مكتبــة  : نــرش، الطحــانحممــود : حتقيــق،املعجــم األوســط للطــرباين  -

 .هـ ١٤٠٦ الطبعة األوىل ،املعارف بالرياض
دار  :حممـد عبدالـسالم هـارون، نـرش : حتقيـق،معجم مقاييس اللغة  -

 .هـ ١٣٧١ الطبعة األوىل سنة ،إحياء الكتب العربية ببريوت
 : حتقيــق وضــبط، للراغـب األصــفهاين،املفـردات يف غريــب القــرآن  -

ة مـصطفى البـايب احللبـي بمـرص سـنة رشكـ :حممد سيد كيالين، نرش
 .هـ١٣٨١

املنظمـة  :مناهج املسترشقني يف الدراسات العربيـة اإلسـالمية، نـرش  -
 . بحث للتهامي نقرة ،العربية للرتبية والثقافة

 : ملحمد عبدالعظيم الزرقـاين، طبـع،مناهل العرفان يف علوم القرآن  -
 .ة  الطبعة الثالث،مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه

 للحليمي أيب عبداهللا احلـسني بـن احلـسن، ،املنهاج يف شعب اإليامن  -
 .دار الفكر  : نرش،حلمي حممد فودة :حتقيق

عبداحلميــد الــدخاخني،  : عنايــة، حممــد عبــداهللا دراز،النبــأ العظــيم  -
 .هـ ١٤١٧ الطبعة األوىل سنة ،دار طيبة بالرياض :نرش



 

 
 

دار املعرفــة ببــريوت،  : نــرش، ملحمــد رشــدي عبيــد،النبــوة والعــرص  -
 .هـ ١٤٣١الطبعة األوىل سنة 

دار املعرفـة بـريوت، الطبعـة  : نرش، عبدالكريم اخلطيب،النبي حممد  -
 .هـ ١٣٩٥الثانية 

نزول القرآن الكريم، ملحمد بـن عبـدالرمحن الـشايع، الطبعـة األوىل   -
 .هـ ١٤١٨سنة

 :، نـرشالـسيد بـن عبداملقـصود : حتقيـق،النكت والعيـون للـاموردي  -
 .هـ ١٤١٢ الطبعة األوىل سنة ،مؤسسة الكتب الثقافية

طـاهر أمحـد  : حتقيـق، البن األثري اجلزري،النهاية يف غريب احلديث  -
دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى  : نـرش،الزاوي وحممود الطنـاحي

 .هـ ١٣٨٣ الطبعة األوىل سنة ،البايب احللبي ورشكاه بمرص
 .هـ ١٤٠٨ الطبعة الثانية سنة ،ن عرت حلسن ضياء الدي،وحي اهللا  -
العـدد ))بني النهرين ((  بحث منشور يف جملة ،الوحي عند الصوفية  -

  .٢١٢ ص ٢٩
 دار املنــار بالقــاهرة،  : نــرش، ملحمــد رشــيد رضــا،الــوحي املحمــدي  -

 .هـ ١٣٦٧الطبعة اخلامسة سنة 
ة اهليئـة املـرصي : نـرش، عبداحلميد إبراهيم رسحـان،الوحي والقرآن  -

 .م ١٩٩٣العامة للكتاب سنة 
مكتبـة وهبـة،  : نـرش، ملحمد حسني الذهبي،الوحي والقرآن الكريم  -

 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل سنة 



 

 
 

 ســتار جــرب ٠ د،الــوحي ودالالتــه يف القــرآن والفكــر اإلســالمي  -
 الطبعـة األوىل سـنة ،دار الكتـب العلميـة ببـريوت :األعرجي، نـرش

 .هـ ١٤٢١
ـــدالوســـيط يف تفـــسري   - ـــرآن املجي ـــق، للواحـــدي،الق ـــادل  : حتقي ع

 الطبعـة ،دار الكتـب العلميـة ببـريوت : نـرش،عبداملوجود وآخـرون
 .هـ١٤١٥األوىل سنة 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 




 
 

  بن محمد حسنيليعبد الرحمن حل. د
 

 
 

 
 
 

  بن حممد حسنيعبدالرمحن حليل .د
بكلية الـرشيعة بجامعـة يف قسم أصول الدين عضو اهليئة التدريسية  •

 .حلب
) ماجـستري (الـدين أصـول يف املعمقـة الدراسات شهادة عىل حصل •

 .بتونس الزيتونة جامعة من
العلوم اإلنسانية من جامعة الزيتونـة كتوراه يف حصل عىل درجة الد •

 .)ختصص التفسري(بتونس 
 



 

 
 



 

 
 

 :املقدمة
 وأفضل الصالة وأتم التـسليم عـىل خـاتم النبيـني ،     احلمد هللا رب العاملني
مـسرية علـم " فإن هذه الدراسة املوسومة بــ ، وبعد،حممد وعىل آله وصحبه

التفــسري :التفــسري مــن منظــور الــشيخ حممــد الفاضــل ابــن عاشــور يف كتابــه
حـوم الـشيخ  تتناول بالتحليـل والنقـد رؤيـة العالمـة التونـيس املر"ورجاله

حممـد الفاضـل ابـن عاشـور ابـن املفـرس املـشهور الـشيخ حممـد الطـاهر ابـن 
 مع استخراج املنطلقات ، لتاريخ علم التفسري واملراحل التي مر هبا،عاشور

 وتسجيل بعض املالحظات النقدية التي يمكـن تـسجيلها ،التي يستند إليها
ل عىل كتابه يف هـذا  ويعتمد التحلي،عىل رؤى الشيخ الفاضل يف هذا املجال

 : وينتظم البحث ضمن املحاور اآلتية"التفسري ورجاله"املجال 
َ عني عىل العلم وعني عىل العلم:متهيد ِ 
 أفكار تأسيسية يف مسار علم التفسري:املنطلقات العلمية-ًأوال
املراحل التي مر هبا تفسري القرآن منذ عهـد : املحطات التارخيية-ًثانيا

 التدوين
 "التفسري ورجاله"رؤى نقدية يف :راجعات العلميةامل-ًثالثا

 :اخلامتة
 



 

 
 



 

 
 

 :متهيد
َعني عىل العلم وعني عىل العلم ِ 

 
ــة لكــل علــم مــن العلــوم نــسقا خاصــا يف احلــضارة  ً    متثــل احلركــة العلمي ً

 وتأريخ كل نسق من هذه األنساق وفهم مـساراته هـو ختـصص ،اإلسالمية
 ،أريخ طبقات كل علم وترمجة أعالمـه ولئن درج املصنفون عىل ت،بحد ذاته

فإن احللقة الناقصة يف هذه املصنفات هي التناول النقـدي هلـذا التـاريخ مـن 
 وهذه الرؤية ال تـتجىل ،خالل رؤية كلية وبنيوية ملسرية كل نسق من العلوم

 والـوعي بالنـسق احلـضاري الـذي ،إال ملن مجع بني التأريخ العلمي للعلـوم
 ونجد من األقـدمني الـذين متكنـوا مـن هـذا ،يف فيهاسارت فيه حركة التأل
َّ الـذي أرخ للعلـوم يف سـياقها احلـضاري ولـيس مـن ،اجلانـب ابـن خلـدون

ــاريخ البحــت املعــزول عــن دور هــذا النــسق العلمــي أو ذاك يف  منظــور الت
 )١(ً أما حديثا فيمثل العالمـة حممـد الفاضـل ابـن عاشـور،احلراك احلضاري

                                                
)  م١٩٧٠ - ١٩٠٩=  هــ ١٣٩٠ - ١٣٢٧(د الفاضل بن حممد الطاهر ابن عاشور حمم)  ١(

وجيهــه ومعتمـدا عــىل مكتبتـه احلافلــة بالنفـائس، أديــب عـاش يف حيـاة أبيــه مـسرتشدا بت
خطيب، مشارك يف علوم الدين، مـن طالئـع النهـضة احلديثـة، يف تـونس، ختـرج باملعهـد 
ًالزيتوين وأصبح أستاذا فيه فعميدا، كان من أنشط أقرانه دؤوبا عىل مكافحـة االسـتعامر،  ً ً

ن أعضاء املجمـع اللغـوي شغل خطة القضاء بتونس ثم منصب مفتي اجلمهورية، كان م
ــاهرة ورابطــة العــامل اإلســالمي بمكــة، ألقــى حمــارضات يف جامعــات الــسوربون  بالق
ــرية ويف بعــض مــؤمترات  ــطنبول وعليكــره يف اهلنــد، شــارك يف نــدوات علميــة كث واس

أركان احلياة العلميـة بتـونس، أعـالم الفكـر اإلسـالمي يف تـاريخ :(املسترشقني، من كتبه
= 



 

 
 

ساق العلـوم برؤيــة كليــة متامسـكة ال تنفــصل بتــاريخ ًنموذجـا يف مقاربــة أنــ
 بل يمكـن القـول إن مـنهج ابـن خلـدون الـذي ،العلم عن سياقه احلضاري

 .كان موضع اهتامم الفاضل ابن عاشور يتجىل بعمق يف مقارباته
     هذا الوصف الذي يلف خمتلف مقاربات الشيخ الفاضل نلحظه بـصورة 

 والتــي ســبكها يف مــتن حمكــم ســامه ،لتفــسريبارقــة يف مقاربتــه ملــسرية علــم ا
 وسيكون موضوع هذه الدراسة التي نعرض فيها رؤيته ،"التفسري ورجاله"

 كـام سـنناقش ،ملسار علم التفسري الذي قدمه من خـالل مراحـل سـنحددها
 .ونحلل بعض القضايا التي تطرق إليها يف مقاربته

عـىل " -)١(ض الباحثنيكام يرى بع–ً    ولئن كان حجم الكتاب صغريا فإنه 
إجيازه يغني عـن الكثـري مـن املطـوالت مـن ناحيـة مـا تتـضمن مـن احلقـائق 

 ."التارخيية املمتدة عىل توايل العصور
 فقـد ،ِّومن ناحية املـضمون فـإن الكتـاب يكثـف معلومـات مهمـة وعميقـة

 والوقــوف عــىل ، وبيــان التطــورات،عمــل يف الكتــاب عــىل جتريــد املراحــل
                                                

التفـسري ورجالـه، احلركـة األدبيـة والفكريـة يف تـونس، راجم األعـالم، تاملغرب العريب،  =
الـشيخ حممـد الفاضـل ابـن ":مـن مـصادر ترمجتـه، )املصطلح الفقهي يف املذهب املـالكي

 أعامل ندوة نرشت ضمن سلـسلة آفـاق إسـالمية، مـن "عاشور ومسرية التحرير والتنوير
م، خـري الـدين الـزركيل، األعـالم، ١٩٩٢إصدار وزارة الشؤون الدينية بتونس ، سـبتمرب

٣٢٦- ٣٢٥/ ٦. 
َّبحاثة ذو رسالة، وكاتب ذو بيان، نرش :حممد رجـب البيـومي، حممد الفاضل بن عاشور )١(

يف طبعة التفسري ورجاله  التي صدرت هدية من جملـة األزهـر يف شـهري مجـادى اآلخـرة 
 .هـ ١٤٢٥ورجب لسنة 



 

 
 

َ ورسـم لـدارس ، فرجع إىل التفاسري اخلطية واملطبوعة،سريمصادر علم التف َ
ًالتفــسري خطــا ً بيانيــا واضــحا جليــا ً ً  ويبــني ، يكــشف لــه عــن مجيــع املراحــل،َ

 ، ويعتني باملقومات العلمية والفكرية لشخصية املفرس،امليزات واخلصائص
 فكان قد حرض دروس والـده يف التحريـر ،َّوقد قدمه كنتيجة لدراسة طويلة

 ، واشتغل بتدريس هذه املادة سنني طويلة بجامع الزيتونة األعظم،لتنويروا
 كـام ألقيـت ،فكان الكتاب ملخص حمارضات ألقاها يف نحو ثالث سـنوات

 .)١(ًسامعا يف اإلذاعة طوال نصف عام
 مـادة صـاحلة للـدرس "التفـسري ورجالـه"    هذه امليزات جتعـل مـن كتـاب 

 ،ص علــم التفــسري وآراء الفاضــل فيــهمــا خيــ: األوىل،العلمــي مــن نــاحيتني
 ما يكشفه الكتاب من اجلانب العلمي يف شخصية العالمـة :والناحية الثانية

  .الفاضل ابن عاشور
ً أنه يمثـل عينـا فاحـصة عـىل علـم ،    فأمهية الكتاب من الناحية التخصصية

  أو، تتجىل من خالله مقاربة متقدمة يف تأريخ علـم التفـسري ونقـده،التفسري
 فلـم يكـد يفـرد هـذا املوضـوع ،"منـاهج املفـرسين"ما أصبح يعرف اليوم بـ

 إال ما كـان مـن معـارصه املـرصي ،بدراسة مستقلة قبل الفاضل ابن عاشور
ــذهبي ــد حــسني ال ــدكتور حمم ــوراه ،املرحــوم ال ــدم أطروحــة دكت ــذي ق  ال

م يف ثالثة ١٩٧٦ وطبعت عام ،م١٩٤٦ عام "التفسري واملفرسون":بعنوان
 وال تبدو أي إشـارة الطـالع أحـدمها ، ومتثل موسوعة يف موضوعها،أجزاء

                                                
 .، التقديمس.، م"التفسري ورجاله"يم كتاب حممد احلبيب بن اخلوجه، تقد:  انظر)١(



 

 
 

 فبيـنام يتجـه عمـل ، كام أن املنهج بينهام خمتلـف،عىل عمل اآلخر أو صلته به
 يتجه عمل الفاضـل إىل االنتقـاء ،الذهبي إىل املوسوعية والتأريخ والشمول

ــربط العميــق بــني املــنهج التفــسريي اخلــ ــنظم واإلجيــاز املحكــم وال اص امل
 هذا الربط خال منه عمل الذهبي الذي ،والنسق العام للمعرفة يف كل عرص

ًبدا مفككا ضعيف الصلة بني خمتلـف حلقـات ومراحـل علـم التفـسري عـىل 
 لذا فإن العملـني يتكـامالن وال ،أمهية اجلهد العلمي الذي قام به ومرجعيته

ل  وبــاألخص مــا أضــافه ابــن عاشــور ممــا يتــص،يغنــي أحــدمها عــن اآلخــر
 عـىل أن ،بالتفسري يف الغرب اإلسالمي والذي مل يطلـع عليـه الـذهبي كفايـة

البحث العلمي كشف عن معطيات جديدة يف تاريخ علم التفسري مل يتطرق 
 .إليها ال ابن عاشور وال الذهبي

 
 :املنطلقات العلمية-ًأوال

 أفكار تأسيسية يف مسار علم التفسري
نطلقـات التـي سـجلها الفاضـل ابـن    نعرض يف هذا املحور مـن البحـث امل

 ،عاشور والتي تكشف عن رؤى تأسيـسية يتبناهـا فـيام خيـص علـم التفـسري
 واملوقـف مـن الـنص ،وهي رؤى تتعلق بمنطلقات النظر إىل التفسري كعلـم

 : ونلخص هذه الرؤى يف املحاور التالية،القرآين وتفسريه
 : أصالة املعنى يف النص:مرجعية القرآن-١

ً مفتتحـا ،"نـشأة التفـسري" الفاضل ابن عاشور كتابه باحلديث عـن     يبتدئ
 ومهـا ،هذا الفصل بوصفني للقرآن يعربان عن املنطلق الذي يضبط تفـسريه



 

 
 

ًوحيا إهلياكونه "  ًعربيـاًقرآنـا " وكونـه ،" نزل عىل حممد صىل اهللا عليه وسلمً
 التـي ،نُ ويتبع هـذين الوصـفني بـام يؤكـد مرجعيـة القـرآ"بلسان عريب مبني

 وما كان ليتم ذلك لو مل يكـن ،صنع املسلمون من خالهلا التاريخ اإلسالمي
َالقرآن كالما مفهوما ممن قبله أو أعرض عنه ِ ً ً. 

     مــن هــذه املقــدمات يؤكــد ابــن عاشــور أصــالة املعنــى يف الــنص القــرآين 
انعقد إمجاع األمة اإلسـالمية عـىل أن كـل لفـظ يف القـرآن لـه معنـاه ":فيقول

 ،مل يرد يف القرآن ما ال معنى لـه وأنه ، وكل كالم له معناه الرتكيبي،إلفراديا
ومل يرد فيه نصوص هلا معان ال تفهم إال بالتوقيف عليها من طرف شخص 

الوضع  داللته عليها بحسب ، بل إن كل ما فيه يدل عىل معاين ظاهرة،معني
ذا املنطلق للـرد عـىل  ويقرر ه،)١(". وقوانني الرتكيب العريب،اللغوي العريب

ــرآن ــى ال يفهــم يف الق ــرروا معن ــذين ق ــة ،ال ــوا دالل ــذين عطل ــة ال  والباطني
 ، وأنكروا أن تكون املعاين مستفادة منها بطريـق الوضـع اللغـوي،الرتاكيب

 فجنحوا إىل املنحـى اإلشـاري وأسـقطوا عـىل ،والتأليف النحوي والبالغي
 . للمعنى القرآين وسائر التيارات املعطلة،ًالنص معنى خارجيا

     ومن هذه املعطيات ندرك أن الفاضل ابن عاشور يؤكد أن النص القرآين 
 وكأنـه إذ يـربط ،مرجع ينبغي أن يستنطق من خالل قوانني الرتكيب العـريب

 ينبـه ،ًهذا البعد بالرد تارخييا عىل من خرج عىل هذا املنطلـق يف فهـم القـرآن
 ،النص من معناه أو حتاول اإلسقاط فيهإىل تأويالت قد تتجدد حتاول إفراغ 

                                                
 ١٨س، ص.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

 ومل ، بـوعي أو بدونـه،السيام من يتوسل لـذلك عنـاوين كاملقاصـد وغريهـا
خيل عرص ابن عاشور ممـن توسـل هـذه األدوات يف العلمنـة واخلـروج عـن 

 وكان هلذا التيار أثره يف حارض ما يـسمى ، وبدعوى الوفاء له،النص باسمه
 .بالدهاليوم الدراسات احلضارية يف 

 
 ؟ِمل حيتاج القرآن إىل التفسري-٢

 داللـة مـأخوذة بـالطريق الواضـح العـادي ،    القرآن كـالم دال عـىل معانيـه
 بمحتــاج إىل التفــسري - بنــاء ذلـك - فلــيس القـرآن ،لداللـة الكــالم العـريب

ًاحتياجــا أصــليا  حاجــة عارضــة ولكــن احلاجــة إىل تفــسري القــرآن إنــام هــي ،ً
 :نشأت من سببني

وضـبط  ،احلاجـة إىل العلـوم األثريـة النقليـة املتـصلة بالـسرية :بب األولالس
 وذلـك لفهـم القـرآن ،تواريخ النزول وتفاصـيل األحـوال العامـة واخلاصـة

الرتتيـب  (غري ترتيـب النـزول) ترتيب التالوة(رضورة كون ترتيبه التعبدي 
 .واألمكنـةاملؤقت والزائل بزوال مالبساته من الوقائع واألزمنـة ) التارخيي

ًفكــان انقــراض تلــك املالبــسات الوقتيــة حموجــا إىل معرفتهــا معرفــة نقليــة 
 التـي اهتـدى هبـا إىل ،تصورية ليتمكن اآلتون من استعامل القرائن والدوال

 .معاين الرتاكيب القرآنية سابقوهم
 التــي هــي واضــحة ، فهــو أن دالالت القــرآن األصــلية:وأمــا الــسبب الثــاين

 تتبعهــا معــان تكــون داللــة ،ن األلفــاظ والرتاكيــببوضــوح مــا يقتــضيه مــ
ً إذ يكــون الرتكيـب صــاحلا عــىل ،الرتاكيـب عليهــا حمـل إمجــال أو حمــل إهبـام



 

 
 

 كـأن ،الرتديد ملعان متباينة يتصور فيها معنـاه األصـيل وال يتبـني املـراد منهـا
 أو يكنــى عــن حقيقــة بإحــدى ،يقــع التعبــري عــن ذات بإحــدى صــفاهتا

 عـىل الطرائـق البيانيـة املعهـودة يف اللغـة العربيـة ،ازمها أو أحد لو،خواصها
ً أو إهبام يتطلب تعيينا كام يقـع ،ً فيطلب بيانا، فينشأ عن ذلك إمجال،وغريها

 .)١(ذلك يف الكالم بصفة عامة
ًالنص القرآين كالما مكتفيا بذاتـهفالفاضل يرى يف   واملعنـى فيـه واضـح ال ،ً

حلاجة املفرس وليس  وذلك ،ًجي وليس ذاتياحيتاج إىل تفسري إال باعتبار خار
 ولعلـه هلـذا الــسبب مل يـذكر احلاجـة اللغويـة إذ هـي مــشكلة ،حلاجـة الـنص

 ولعلـه بتعليلـه هـذا ،القارئ وضعفه يف اللغة وليست حاجة متصلة بـالنص
ــد األول ــسري يف العه ــة احلاجــة إىل التف ــرس قل ــن ،يف  إذ حمــور احلاجــة مل يك

 وكـذلك مـبهامت الـنص ،النزول ما تزال قائمـةًموجودا فمعرفة مالبسات 
 .وجممالته

 : ضبط املصطلح:"التفسري باملأثور"-٣
 بأنه مادة نقلية إخباريـة تتكـون "التفسري املأثور"حيرص الفاضل ابن عاشور 

 :من عنرصين
ــة املتــصلة بالــسرية:العنــرص األول ــواريخ  ، العلــوم األثريــة النقلي وضــبط ت

 .لعامة واخلاصةالنزول وتفاصيل األحوال ا
ــاين ــرآن:العنــرص الث ــبهامت يف الق ــني املجمــالت وامل ــي ترجــع إىل ،تعي  والت
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 . أو احـتامل الرتكيـب ألكثـر مـن معنـى،الدالالت التبعية للرتاكيب القرآنية
 .وهي ال تعم مجيع أجزاء القرآن

    وحاجة املفرس للمأثور إنـام هـي لالسـتعانة بـذلك عـىل استيـضاح املعـاين 
 التـي ال ،للرتاكيب دالالهتا الذاتية ألن ،استعانة فقطمن الرتكيب املقصودة 
ــة عــىل ، وال تــتحكم يف تكييفهــا،حتــددها ــك املناســبات وإن كانــت معين  تل

 ألن العنــرص األول ،ًإال أن احلاجــة أكثــر تأكــدا للعنــرص الثــاين ،اســتجالئها
حتقيق حمامـل  وأما هذا العنرص الثاين فإن ،ًيعني عىل فهم مل يكن متوقفا عليه

ًاأللفــاظ عــىل املقاصــد التابعــة ملعــاين الكــالم األصــلية يتوقــف عليــه توقفــا 
 .)١(ًمطلقا

 متتـاز ،)ختضع لقواعـد النقـد لألخبـار(ويرى أنه شعبة مستقلة من احلديث 
 وهــي شـعبة األخبــار التفـسريية أو التفــسري ،بغاياهتـا املرتبطـة بفهــم القـرآن

 .)٢("مبهامت القرآن" و"أسباب النزول" فيام يرجع إىل فرعي ،باملأثور
 "التفسري املـأثور"حول ما شاع وأضيف إىل مالحظة نقدية مهمة    ويسجل 

 كاملأثور عن ابن عباس ريض اهللا عنه مـن الفهـم ،العتبار نقله عن الصحابة
فكالمهــا ال  ، ومـصادر أهــل الكتـاب،اللغـوي املعتمـد عــىل الـشعر اجلــاهيل

ومـن الظـاهر أن ": ويعلـل ذلـك بقولـه،)٣( املـأثوريعتربان عنده من التفـسري
 ال يـصح اعتبارمهـا ، وإن وجدا يف بعض كالم ابن عباس،هذين العنرصين
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 ممـا جيـوز أن مرجعهام إىل الفهم وإىل املعرفة العامـة ألن ،من التفسري باملأثور
ًيكون حمل خالف مقبول من طرف من يفهم فهام غري الفهـم الـذي ارتـضاه 

ً أو جنوحـا إىل ختـريج ،ًعتامدا عىل شاهد غري الذي اعتمد عليـه ا،ابن عباس
ً أو يكـون حمـل خـالف معتـرب أيـضا مـن ؛للرتكيب عىل غري مـا خرجـه عليـه

طرف من عنده معرفة أمر من التواريخ أو أخبـار الكتـب الـساموية القديمـة 
 ويمكن توسيع املفاد القرآين بـه عـىل خـالف مـا ،خيتلف عام عند ابن عباس

 ومن هنالك بـدأ ،ابن عباس يف توسيع املفاد القرآين بام لديه من املعرفةرأى 
 ، يقبـل اخـتالف األفهـام: خيتلـف بلـون آخـر مـن التفـسري،التفسري باملـأثور

ً تبعـا الخـتالف ، واختالف االجتهاد يف استنباط املعنـى،واختالف التقادير
مل تـؤثر يف الـسنة  أو معرفة تارخييـة ، من فهم لغوي:ما يرجع إليه االستنباط

 .)١(".النبوية
ًيميـز بدقـة بـني نقـل الـصحايب مـا ال يمكـن أن يكـون حمـال      فالفاضل هنا 

 وبني ،)أسباب النزول واملبهامت( وقد ضبط ذلك يف عنرصين فقط ،للرأي
 والتــي اعتربهــا حمــل ،توظيــف الــصحايب للغــة واملعرفــة العامــة يف التفــسري

ار مل يصنف تفسري القرآن بالقرآن عىل أنـه جـزء  ولعله هلذا االعتب،)٢(اجتهاد
                                                

 ٢٨-٢٧س،  ص.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
ون التفسري اللغوي للصحايب من قبيل االجتهاد ال خيرجه عن كونه من تفسري الصحابة الذي ك)٢(

نهج التعامل مع املأثور ينقل فيتحول إىل واحد من املأثورات يف التفسري، ويتعامل معه كام هو م
من اجتهادات الصحابة والتابعني يف التفسري، ففرق بني املأثور الـذي لـه حكـم املرفـوع الـذي 

 .قصده الفاضل ابن عاشور وبني املأثور عن الصحابة من اجتهادات



 

 
 

 إذ هـو اجتهـاد يف تفـسري ،)١( كـام فعـل الـدكتور الـذهبي،من التفسري املـأثور
ً هذا فضال عن عدم إضـافته تفـسري التـابعي إىل التفـسري ،اآلية بآيات أخرى

 .باملأثور
 
 :"أسباب النزول" ال "مناسبات للنزول"-٤

بأنـه ) التنجـيم(لرتتيب التارخيي لنزول القـرآن    يعلل الفاضل ابن عاشور ا
 مناسبة ترجـع إىل ركـن مـن ،ًكان منظورا فيه إىل مناسبة الظروف والوقائع"

ــىض احلــال ــي تــسمى ،)٢("أركــان مطابقــة الكــالم ملقت  فيــصف املعــارف الت
ً وصــفا دقيقــا بقولــه"أســباب النــزول"  ال أســباب ،مــا هــي إال مناســبات":ً

 فــإن العلــامء ،ًابا عــىل طريــق التــسامح والتجــوز وإن ســميت أســب.حقيقيــة
 عـىل مـا يف ، هو الذي يؤخـذ بـه،متفقون عىل أن ما يدل عليه الكالم القرآين

 ال يضيق مـنهام مراعـاة املالبـسات الظرفيـة التـي ،داللته من شمول واتساع
 ، وبالتايل فرؤيته للنص القرآين هـي رؤيـة مطلقـة،)٣("اتصلت بتاريخ نزوله

 فــذلك الســتكامل أوجــه املعنــى ،الرجــوع إىل أســباب النــزولإن اقتــضت 
ــارخيي ــنص ،وتنزلــه الت ــه لغــة ال ــذي تــتحكم ب ــنص ال  ال الســتنباطه مــن ال
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االصطالح واملشكالت واملسارات نحو جماالت العلوم، » لتفسري املأثورا«الرمحن حليل، 
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يقطـع  وهـو هبـذه الرؤيـة ، فالداللة ال ترتبط بام هو خارج الـنص،وصياغته
 التي ال تقدم ، للنص يستند إىل أسباب النزوليالطريق عىل أي تأويل تارخي

 .عرفة مقتىض احلال الذي نزل النص بشأنهأكثر من م
 

 : املحطات التارخيية-ًثانيا
 املراحل التي مر هبا تفسري القرآن منذ عهد التدوين

   عـرض الفاضـل ابــن عاشـور إحـدى عــرشة مرحلـة مركزيـة مــر هبـا علــم 
 وأبرز يف كـل ،ً بدءا من عرص التدوين إىل عرصه،التفسري وتطور من خالهلا

 ، واألثر الذي تركه يف سياق عـرصه ومـن بعـده،ألبرز فيهامرحلة العنوان ا
ٍ مع حلظ صلة كل باملرحلة احلضارية التـي مـر هبـا ،واإلضافة التي جتلت فيه

 وأثـر الـنمط املعـريف الـسائد يف ،املفرس واملنطقة اجلغرافيـة التـي عـاش فيهـا
 دون أن يغفــل عــن املقارنــة عنــدما يقتــيض ،جتديــد املــنهج التفــسريي عنــده

ً معتمدا عىل عبارته ، وسأخلص هذه املحطات وما الحظه يف كل منها،ألمرا
 وسيكون هذا املحـور مـن املقاربـة ،ما أمكن ألهنا األقدر عىل الوفاء باملعنى

 وسأضيف مرحلة جديدة هـي ،خالصة لرؤية الفاضل لتاريخ علم التفسري
 :حل السابقةً استنادا إىل معطيات النظر التي أسسها يف املرا،تفسري والده

 
ـــة األوىل ـــسري:املرحل ـــدوين للتف ـــدايات الت ـــن جـــريج( :ب ـــك اب ـــد املل  ،عب

 :)هـ١٤٩:ت
  يتابع الفاضل والده الشيخ حممد الطاهر ابـن عاشـور يف التـأريخ لبـدايات 



 

 
 

َّ فيعتربان أن أول شخـصية أدخلـت التفـسري ،عرص التدوين يف علم التفسري
الذي مجع األخبـار يف ) هـ١٤٩:ت(ميدان التدوين هو عبد امللك بن جريج

 لكـن ذلـك تـم دون حتـر أو متييـز بـني ،كتاب فكان أول مـن ألـف يف املـأثور
 إذ ، ولعل حكمهام هبذا الـشأن تنقـصه الدقـة العلميـة.)١(الصحيح والسقيم

كــشفت املخطوطــات واألبحــاث عــن مــدونات أقــدم مــن ابــن جــريج قــد 
 .ًوصلت إلينا وسنشري إىل ذلك الحقا

ف والـسياق الـذي مهـد لتطـور التفـسري يف النـصف الثـاين مـن    أما الظـرو
 : فيمكن تلخيصها من وجهة نظر الفاضل ابن عاشور فيام ييل،القرن الثاين

 األثريـة : حاجة التفسري إىل اإلملام بام حتتاجه أخبـار التفـسري مـن النـواحي-
 .امع حلظ ما لكل ناحية من أثر يف األخرى وتعديل هل ،واللغوية والعلمية

 يشبه موقـف مـصنفي الـسنّة مـن موقف من األخبار التفسريية احلاجة إىل -
 .خمتلف احلديث

 ، من متعارض فتاوى فقهاء الصحابة والتـابعنيموقف الفقهاءاحلاجة إىل -
 .وهذا يستدعي إدخال عنارص جديدة من املعارف املتصلة بتوضيح البحث

 أو ،والتحــصيل واإلســقاط ،النقــد والتقــديرإدخــال عنــرص شخــيص مــن -
 ، ينتهي إىل حكم موضوعي فاصل بحسب اجتهاد املؤلف،اجلمع والتأويل

                                                
ض الـشيخ ، وقـد عـر٣١-٣٠ص س،.الفاضل ابـن عاشـور، التفـسري ورجالـه، م: انظر)١(

حممـد الطـاهر ابـن :حممد الطاهر ابن عاشور لـذلك يف املقدمـة األوىل مـن تفـسريه، انظـر
، ١٩٨٤الـدار التونـسية للنـرش :، املقدمـة األوىل، ط"تفـسري التحريـر والتنـوير"عاشور، 

 .١٤ ص١ج



 

 
 

 .)١( تتخذ له تلك األخبار املتخالفة أسانيد ومقومات لالستنتاج،وتقديره
ــرصين يتــصالن مبــارشة بــاللفظ القــرآين مهــا-  عنــرص القــراءة :دخــول عن
ــرا( ــرجيح إحــدى الق ــراءة أو ت ــوة الق ــني لق ــوة برتجــيح أحــد املعني ءتني لق

وقــد اعتمــد عليــه يف اقــتالع كثــري ممــا علــق  (وعنــرص اإلعــراب )٢()املعنــى
 .)٣() أو الدعاوى التي ال بينات عليها،بالتفسري املأثور من األخبار الواهية

هذه العنارص كانت مكونات ملنـتج املرحلـة الثانيـة مـن مراحـل التـدوين يف 
 .علم التفسري

 
حييـى بـن  (:ملغفلـة بـني ابـن جـريج والطـربي حلقة الوصـل ا:املرحلة الثانية

 :)هـ٢٠٠: ت،ًسالم
     يكاد ينفرد الفاضل ابن عاشور بني الباحثني املحدثني يف إعـادة االعتبـار 
 ،للحلقة املجهولة بني عرص الطربي وبدايات عرص التدوين يف علم التفسري

 ،هــ٢٠٠وهي حلقة حييى بن سالم التميمي البرصي األفريقي املتوىف سـنة 
 عـن الكـاتبني -كـام يالحـظ– وقـد ضـاعت ،والتي يتم هبا اتصال السلسلة
 وهـي حلقـة ، من املسترشقني وغري املسترشقني:املحدثني قي تاريخ التفسري

 ولعل هذه اخلاصية هي التي سـاعدته يف اكتـشافها ملـا لـدى ،أفريقية تونسية
 ،)تــونس(الفاضــل مــن حــرص عــىل التــأريخ العلمــي لــبالده باخلــصوص 

                                                
 ٣٣، ٣١ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 ٣٥ص س،.تفسري ورجاله، مالفاضل ابن عاشور، ال: انظر)٢(
 ٣٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٣(



 

 
 

 ويـرى أنـه ،ولتوفر املخطوطات هلذا التفسري التي مكنته من اإلملام بمحتواه
يتضح كيف تطور فهم التفسري عام كـان عليـه يف "بالوقوف عىل هذه احللقة 

 ويتـضح ملـن كـان ، إىل مـا أصـبح عليـه يف تفـسري الطـربي،عهد ابـن جـريج
يف تفـسريه  الـذي درج عليـه املـنهج األثـري النظـريًالطربي مدينا له بذلك 

  :)١( بأنه،ميزات تفسري ابن سالمويلخص ."العظيم
وســـنناقش هـــذا  [)٢("أقـــدم التفاســـري املوجـــودة عـــىل اإلطـــالق" •

 .]؟التعميم
 أو األثـري النظـري التـي سـار ،يعترب مؤسس طريقة التفسري النقدي •

 .عليها بعده الطربي واشتهر هبا
 .واالختيار ثم تعقبها بالنقد ،مبني عىل إيراد األخبار مسندة •

 .وجيعل مبنى اختياره عىل املعنى اللغوي والتخريج اإلعرايب •
 .ويتدرج من اختيار املعنى إىل اختيار القراءة التي تتامشى وإياه •

 
 ،)هــ٣١٠: ت،اإلمـام الطـربي(اخلـروج مـن دائـرة احلـديث :املرحلة الثالثة

 :)هـ٢٥٦ ت،اإلمام البخاري(ونقد املأثور التفسريي 
 لعلها هي التي ،سري عىل يد اإلمام الطربي صبغة جديدة بحق   اصطبغ التف

 كلمـة مـا كـان خيتارهـا متعـاطو ، للداللـة عـىل صـنيعه،سمحت له أن خيتار
                                                

 ٣٨-٣٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 هذا اإلطالق مقيد باملعطيات التـي وصـل إليهـا، وإال فقـد وصـل مـا هـو أقـدم مـن ابـن )٢(

 .ًسالم، وأصبح متداوال اليوم



 

 
 

جـامع البيـان " : فسمى تفسريه باسم"التأويل"التفسري من قبله وهي كلمة 
 والتزم كلمة التأويل يف ترمجة كل فصل مـن فـصوله مـن "عن تأويل القرآن

ــدم ــم تأويــل املق ــتعاذة ث ــل االس ــه يف تأوي ــسوطة إىل كالم ــعة املب ات الواس
ً إىل فيوض بياناته عىل اآليات معنونا كال  منها عىل طريقـة ملتزمـة ،البسملة ً

 ويــربز أثــره يف وحــدة ."القــول يف تأويــل قولــه تعــاىل كــذا" :مطــردة بقولــه
  فهـو يفـصح،األسلوب وطـرق التفـسري منـذ عهـده إىل القـرن الرابـع عـرش

 والعـود بمراجـع الكـالم إىل ،ًببيانه عـن املعنـى املـراد معتمـدا ربـط الـسياق
 والتمـسك بـام يـدور ،معاقدها الواردة يف مواضع أخرى من القرآن العظيم

 ،عليه املعنى من داللة املفردات اللغوية عىل املعاين التي هـي مـستعملة فيهـا
 ، مـع بيـان مناسـبة النقـل، واملعنى املنقـول إليـه،ببيان املعنى األصيل للمفرد
 عـىل مـا يثبـت اسـتعامل اللفـظ يف املعنـى الـذي ،واالستشهاد بالشعر العريب

 ودعـم مـا ،ً مستقال غـري مقلـد،ً ويكون يف ذلك جازما غري مرتدد،محله عليه
 فيــورد األســانيد ،ذهــب إليــه بــام ينقــل عــن املتكلمــني يف التفــسري مــن قبلــه

ًراجعـا إىل اخـتالف يف تعيـني فهـم ال  وإذا كان األمـر ،مسلسلة عن شيوخه
يتوقف عىل تعيينه املعنى أشار إىل اخلالف يف ذلك بعد تقرير املعنى الذي ال 

 ففصل األقوال وأورد عىل كل قول منها ما ،خيتلف باختالف تقدير املعنيني
 ثم يعقب ذلك كله ببيان أن ليس لـه غنـاء يف فهـم ،يثبت عزوه من األسانيد

 . تأثري يف اختالف تقديره وال،معنى الكالم
    وهو يف كثري من صور انتقاده لألحاديث املسندة قوي االعتامد عـىل الفقـه 

ً فكثريا ما يرد حديثا يف تأويل آية بأنه خالف ،ومالءمة األمصار من األقوال ًُ



 

 
 

االسـتناد إىل مـا  كام أنه يف صور أخرى قوي .ما تقرر عند الفقهاء من احلكم
ً وكثــريا مــا جيعــل التخــريج ، كــالم يف ختــريج الرتاكيــببــني النحــويني مــن

ًالنحوي الراجح توجيها للقراءة وبيانـا ألولويتهـا ويـستخرج مـن رجحـان  ً
ً تبعــا الختيــار ،القــراءة وتوجيههــا اختيــار املعنــى أو احلكــم الــذي يأخــذ بــه

ــه ــذي خرجــت علي ــار الوجــه النحــوي ال ــراءة واختي ــول،الق وأوىل " : فيق
والقراءة " : وربام يؤكد جزمه باالختيار فيقول"اب يف ذلكالقراءتني بالصو

 .)١("التي ال أختار غريها
ويصحح الفاضل ابن عاشور النظـر إىل تفـسري الطـربي ويعيـد االعتبـار لـه 

ًاعتـربه حتـوال يف مـنهج  حتى ،وملكانته بام يسجله من مالحظات عىل تفسريه
 : فمام يالحظه،التفسري ذا أثر بعيد

 . عىل جانب اآلثار، غلبة واضحة،نب األنظاريغلب فيه جا •
 .قطع به التفسري ما كان يربطه إىل علم احلديث من تبعية ملتزمة •
جعل العنرص الذي كان علم احلديث يسيطر به عىل التفسري أقل  •

عنارص التفسري أمهية وذلك هو عنرص تفسري املبهامت ومعرفـة 
 .أسباب النزول

 وهـو عنـرص ، فيه عن النقـلجعل العنرص الذي ال غنى للتفسري •
ًبيــان األحكــام معتمــدا عــىل فتــاوى الفقهــاء معتــضدا بمعاقــد  ً

 .اإلمجاع

                                                
 . وما بعدها٤٢ص س،.عاشور، التفسري ورجاله، مالفاضل ابن : انظر)١(



 

 
 

ً   وينقد الذين يعتربون تفسري الطربي تفـسريا أثريـا  أو مـن صـنف التفـسري ،ً
إنام يقترصون عىل النظر إىل ظاهره بام فيه من كثـرة احلـديث " بأهنم ،باملأثور

ريقتـه وغايتـه التـي يـرصح هبـا مـن إيـراد تلـك  وال يتدبرون يف ط،واإلسناد
ــة املمحــصة ــن ،"األســانيد املــصنفة املرتب  وممــن ينقــدهم يف هــذا املجــال اب

والعجب كل العجب من ابن خلدون حني راجـت عليـه ": فيقول،خلدون
 وقـد ، فعده من مدوين اآلثار املنقولة مثـل الواقـدي والثعـالبي،هذه الشبهة

ً مفقـودا أو يف ، كـان منـذ قـرون،تفسري الطربييرجع السبب يف ذلك إىل أن 
 .)١( "حكم املفقود

    لكـن رغــم جهــود اإلمــام الطــربي يف انتــزاع التفــسري مــن دائــرة احلــديث 
ً فإن جهوده مل تشكل حتـوال ،وإيالء عنارص التفسري مكاهنا إىل جانب املأثور

ــارص ــامل العن ــسريي وإع ــأثور التف ــد امل ــه يف نق ــدى معارصي ــرى يفل   األخ
 واعتـرب ، فاستمرت الرواية غري املمحصة وغري املـسندة يف التفـسري،التفسري

 ، فتحــرك أهــل األثــر لنقــد مرويــات التفــسري باملــأثور،ًكــل مــذكور مــأثورا
 ،)ًاملعـارص للطـربي تقريبـا( وكـان عـىل رأسـهم اإلمـام البخـاري ،وتنقيحه

لفـاظ  اللغـة بتحقيـق معـاين األ:فجعل البخاري أسـاس عملـه يف التفـسري"
 وحتـري مـا ، ومواقـع اسـتعامهلا، وضبط مراجع اشـتقاقها،املحتاجة إىل بيان

 مـن قـول : أو مرفوع للنبي ــ صىل اهللا عليه وسلم ــ،هو مأثور عن الصحابة
 ،ًيف معاين اآليات جيعله معلقا عىل الثبوت مـن طـرق ثبـوت احلـديث عنـده

                                                
 ٤٧-٤٦ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م)١(



 

 
 

ذلك الطريـق التزمـه فـإن ورد بـ.برشوطه الضيقة الدقيقة يف املـتن واإلسـناد
 كـام فعـل ، وإال أبقاه عىل تعليقـه غـري ملتـزم األخـذ بـه،وحدث به بأسانيده

ــسنة ــار ال ــسبة إىل أخب ــك بالن ــسري ،ذل ــار التف ــه هــذا يف أخب ــان عمل  وإن ك
 .)١("أوسع

ً  وقد ألف عىل هذا املنهج تأليفا مستقال سامه   ،مل يصل إلينا) التفسري الكبري(ً
 ، وقـد ذكـره صـاحب كـشف الظنـون،لتي مـرت قبلنـاوال إىل أهل القرون ا

 .وأسند ذكره إىل صاحب البخاري اإلمام حممد بن يوسف الفربري
 هو ما اشـتمل :ولكن الذي وصل إلينا من عمل اإلمام البخاري يف التفسري

ً فقد أورد فيـه شـيئا كثـريا مـن أخبـار التفـسري،جامعه الصحيحعليه   حتـى ،ً
بـني  ، صىل اهللا عليه وسلم ـ مـن ذلـك- النبي كانت األحاديث املرفوعة إىل

 منهـا مـا أخرجـه يف كتـاب خـاص ،أكثر من ألف حـديث ،معلق وموصول
 الـذي رتبـه ،كتـاب التفـسري هـو : من كتب جامعـه الـصحيح،معقود لذلك

ُمقـداره عـرش  وهـو يعـادل يف ،ًعىل سور القـرآن مرتمجـا لكـل سـورة برتمجـة
 الكتـب األخـرى مـن كتـب األحكـام  ومنها ما تفرق بـني،اجلامع الصحيح

 .وغريها بمناسبة ما يدخل يف مواضيعها من اآليات
 فحكـم عـىل مـا وراءهـا بـالطرح ،   فحرص األحاديث املعتد هبـا يف التفـسري

 وزاد فأوقف عىل ما حرصه من ذلـك عـىل مـا هـو صـحيح ،وعدم االعتداد
كثري الغالب من  وهو ال،ً وعىل ما هو ليس بذلك فأبقاه معلقا،الرفع فوصله

                                                
 ٥١ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م:نظرا) ا (



 

 
 

 .)١(تلك اآلثار
   وإبراز الفاضل ابن عاشور لدور البخاري يف علم التفسري هو إضافة مهمة 

 ،ً إذ عرف البخاري حمـدثا،والتفاتة مل يلحظها كثري من مؤرخي علم التفسري
ًومل يشتهر بمكانته يف التفسري والتي تتجاوز نقده املأثور التفسريي سـندا إىل 

) اجلــامع( فقــد أودع البخــاري يف كتابــه ،تفــسري األخــرىتفعيــل عنــارص ال
 إنام هي لـصيقة بالتفـسري وعلـوم ،مباحث ليست من موضوع علم احلديث

 وغـري ،)٢( كغريب احلديث واملباحث اللغوية والرصفية ذات الصلة،القرآن
ً هـذا فـضال عـن كتابـه املـستقل ،ذلك مما وظفه البخـاري يف تفـسري اآليـات

 . والذي ما يزال يف عامل املخطوطات املجهولة"التفسري الكبري"
 

 :)جهود املعتزلة(نشأة التفسري النظري :املرحلة الرابعة
َّمكن أهل الطريقة العلمية أن   هذا الغالب غري الصحيح من التفسري املأثور 

 ملـا هـو ، بنقـد أعالمهـا بأنفـسهم،يتذرعوا إىل احلط من شأن الطريقة األثرية
 وكـان للمعتزلـة الـدور .ن ضـعيف األسـانيد وسـقيمهاشائع بني النـاس مـ

 السـيام ،كان ألصوهلم أكرب األثر يف دفع التفسري العلمـي إذ ،األبرز يف ذلك
 فكـان هنـاك ارتبـاط بـني االعتـزال ونـشأة ،يف مسألة تأويـل متـشابه القـرآن

ــسري النظــري ــسلم ،التف ــأيب م ــة ك ــربي مــن املعتزل ــارصي الط ــد مع  عــىل ي
                                                

 ٥٢-٥١ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 التفـسري مـن خـالل كتابـه سيد أمحد اإلمام بـن خطـري، مـنهج اإلمـام البخـاري يف:انظر )٢(

 .هـ١٤١٥، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، "الصحيح"



 

 
 

 إىل الـرشيف املرتـىض ،) هــ٣٢١( وأيب عيل اجلبـائي ،)ـه٣٢٢(األصفهاين 
 ولقد أعان ما توفر للكثريين مـنهم مـن رسـوخ القـدم يف ،يف القرن اخلامس

 وطــول البــاع يف العلــوم احلكميــة بكــوهنم ، بكــوهنم بــرصيني،علـم العربيــة
 عــىل أن يبلغــوا يف مــا قــصدوا إليــه مــن التأويــل وختــريج أوجــه ،متكلمــني

 وقد ساعدهم يف ذلك ضـلوعهم يف العربيـة والعلـوم ،ً عجيباًاملحامل مبلغا
 .احلكمية

ولكــن نزعــة مــن ":ً    ويــسجل الفاضــل ابــن عاشــور نقــدا للمعتزلــة بقولــه
العصبية الغالية قـد أوغلـت هبـم يف مـسالك التعـسف كلـام كانـت املحامـل 

 خمالفــة ملــذاهبهم ، التــي يــستدعيها الــسياق ويقتــضيها الرتكيــب،الواضــحة
 ونزعـة مـن الغـرور الـذميم أركبـتهم مركـب ،مية يف املعاين االعتقاديةالكال
 بام اشتهر ، ال حيسن غريهم أن يتعاطاها، أن آلة التأويل وقف عليهم:ادعاء

 ،"من براعة الرشيف املرتىض التـي شـهدت هبـا جمالـسه املـشهورة أو أماليـه
ــة وختطــيهم امل ــسنة يف هــذه املرحل ــابع احلــديث عــن دور أهــل ال ــة ويت عتزل

ُفكانت هبة السنيني يف القرن " ،واستثامرهم اجلانب املنهجي الذي اعتمدوه
الرابع حني استـشعروا أن اآلالت العلميـة التـي كـان املعتزلـة خيتـصون هبـا 

ــيهم ــا عل ــام ،ًليــست وقف ــة ك ــرصة مطلق ــذهبهم ن ــرصة م ــة بن  وال هــي كفيل
 ، والبحث والنظرً عامال يف أن يتعاطوا مناهج التأويل، أو يومهون،يتومهون

ً أو خــريا ،وأن يــربزوا معــاين القــرآن حمللــة مفــصلة مثــل مــا أبرزهــا املعتزلــة
 وتصحيح ،ً بدون أن يكون ذلك مستتبعا نرصة االعتزال،وأتقن مما أبرزوها

ً بل إن يف املحامل الـصحيحة واملباحـث الرشـيقة دفعـا ملـا كـانوا بـه ،مذاهبه



 

 
 

 )١ (."يصولون
ع اهلجري املرحلة الرابعة مـن مراحـل التفـسري إذ تبلـور َّ    فمثل القرن الراب

 أحدمها تصحيح للتفسري ،فيها نسقان علميان ال ينفصل أحدمها عن اآلخر
 فكـان األول قـد ،املأثور والثاين تعميـق وتأصـيل للتفـسري النظـري العلمـي

والثاين عززته أهـم مدرسـة ) البخاري(مهد له أهم علم يف مدرسة احلديث 
 .)عتزلةامل(فكرية 

    
مــن (:الــدرس البالغــي يف القــرن اخلــامس والــسادس:املرحلــة اخلامــسة

 :)اجلرجاين إىل الزخمرشي وابن عطية
 فجعلهـا ،   استقرت نظرية اإلعجاز القرآين عند املعتزلة منذ القـرن الثالـث

 ، وجعلها الرماين يف البديع، وجعلها الواسطي يف النظم،اجلاحظ يف اإلجياز
 ،ل البالغـة مـن آالت الكـشف عـن نظريـة إعجـاز القـرآنوأصبحت مـسائ

ــف البالغــة يف الكــشف عــن اإلعجــاز  ــة البــاقالين يف توظي وجــاءت مقارب
 فــضبط مراجــع ،"دالئــل اإلعجــاز" وأكمــل جهــده اجلرجــاين يف ،القــرآين

 وفتح باب بيان الوجه البالغي املعجز من ،اختالف طرق التعبري عن املعنى
  .)٢(ذلك الوجه مالك املعنى املستفاد من الرتكيب وجعل ،كل تركيب قرآين

 الزخمـرشي ،  وقد ظهـر أثـر اجلرجـاين يف جهـد علمـني بـارزين متعـارصين

                                                
 ٥٤-٥٣ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 .٥٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

 وحيلــل ،يف غــريب أوربــا) هـــ٥٤٢( وابــن عطيــة ،يف رشقــي آســيا) هـــ٥٣٨(
الفاضل ابن عاشور بدقة أن ابن عطية مل يستفد من الزخمرشي أو يطلع عـىل 

 فكانـا أثـرين مـستقلني متحـدين يف ، أصول مـشرتكة فقد اعتمدا عىل،عمله
 وكــان بيــنهام اخــتالف يف املــذهب العقــدي .)١(املوضــوع واملــنهج والعــرص
 مع مالحظة كتابـة ابـن عطيـة تفـسريه يف مرحلـة ،والفقهي والبيئة اجلغرافية

 ويف املسائل اخلالفية بـني الـسنة ،الشباب والزخمرشي يف مرحلة الشيخوخة
ً الزخمرشي مدافعا وابن عطية مهامجا واملعتزلة كان ً)٢(. 

 ومقارنـة ،   ويف هذه املحطة نلحظ دور ابن عاشور يف إبراز مكانة ابن عطية
 وإبـراز أثـر النـسق احلـضاري والعلمـي الـذي ،منهجه مع منهج الزخمرشي

 وميـزة ، وهذه املقارنة والربط هي سنة منهجية يف كتابه،ينتمي إليه كل منهام
 .يف تتبع التاريخ العميل واجلغرايف واحلضاري لعلم التفسريتربز ضلوعه 

  
 استقرار الثقافة :نزع التفسري من سيطرة املحدثني واألدباء:املرحلة السادسة

 ،اإلمـام الـرازي(:اإلسالمية واجلمع بني املعارف احلكمية واملعارف الدينيـة
 :)هـ٦٠٦:ت

ن خاللـه مالحظـات  وسـجل مـ،     قرأ الفاضل ابن عاشور تفسري الـرازي
حول ترمجة اإلمام الرازي مل تذكر يف ترامجه كرحالته إىل العراق والشام من 

                                                
 ٦٠ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 ٧١ص س،.ر، التفسري ورجاله، مالفاضل ابن عاشو: انظر)٢(



 

 
 

 ، كام حلل بدقة معامل كتابه واجلديد فيه ضمن مسار علم التفـسري،)١(تفسريه
ويمكن أن نلخص ما سجله من ميزات وخـصائص تفـسري الـرازي ضـمن 

 :)٢(العنارص التالية
يم موضـع الدراسـة والبحـث والتحليـل غايته أن يضع القـرآن العظـ •

 . عىل سائر الطرائق الفلسفيةتفوق احلكمة القرآنيةعىل منهج يرى 
آمن فخر الدين الرازي أن احلكمة القرآنية أسـمى وأسـلم مـن مجيـع  •

  . واملذاهب الفلسفية فانطلق يقرر فكرته للناس،الطرائق الكالمية
 وغلبـة القـشور عـىل ،حرر التفسري النظري من سيطرة املعتزلـة عليـه •

 .بحوثهم من النحو والبالغة مما حجب احلكمة القرآنية عن دارسيه
 يف ،اعتــرب الناحيــة اللفظيــة مــن تفــسري القــرآن آخــذة حظهــا وزيــادة •

 ، فجاء يـويل عنايتـه الغايـة املقـصودة مـن ورائهـا،التفاسري األخرى
  ويـرشح هلـا،وهي روح اهلدايـة التـي جـاء القـرآن ينـري هبـا العقـول

 .الصدور
 ومها وجهان من اإلعجـاز ،اعتنى الرازي باإلعجاز العلمي والغيبي •

وهبام تعم حجة إعجاز القرآن مجيع أهل العقـول  ،تكفل هبام الرازي
 . من العرب وغريهم،واملعارف

 . إذ يأخذ يف بيان مفادها األصيل، إنام هو معنى اآلية،املطلوب األول •

                                                
 .٧٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 .٨٥-٧٩ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

 ونكـت ، قـوانني العربيـةيستخرج البيـان مـن تركيـب اآليـة بحـسب •
 .ً مقتصدا يف ذلك،بالغتها

 ، وإحكام تسلسل املعاين،ًيبني ويفصل جمتهدا يف ربط أوصال الكالم •
 حتى تنتهـي بـذاهتا إىل املـساس ،والتنبيه عىل تولد بعضها من بعض

 يـسوقها حينئـذ عـىل أهنـا حلـق ، ومـسائل علميـة،بمطالب حكميـة
 عـىل أحكـم وجـه ،ملفاد القرآينمتممة سلسلة املعنى املرتبط بأصل ا

 .من الربط

 انتقد الفاضـل كلمـة صـدرت عـن غـري رويـة ،  وإذ سجل هذه املالحظات
ً قديام وحديثا، وراجت يف جمالس العلامء،وال حتقق تفسري الـرازي " من أن ،ً

ويرد عىل هذه املقولـة باملالحظـات  .)١("قد اشتمل عىل كل علم إال التفسري
 :اآلتية
 مــن تلــك الطريقــة املألوفــة التــي :يــه فخــر الــدين نفــسهبــام أشــار إل •

التزمت يف التفسري من قبله وهي طريقـة حتليـل الرتكيـب والغـوص 
 .عىل مناحي االستنباط منه

 .أهنا طريقة ال غنى عنها لطالب التفسري عىل وجهه األكمل •
 بـل تـدخل يف مقـدمات التفـسري ال يف ،أهنا ليست هي كـل التفـسري •

 .نتائجه
 مــن تفــسري الــرازي مطمــح كثــري مــن املتعــصبني لتفــسري أن الغــض •

                                                
 .٨٥ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

 .الكشاف
 قـد اعتـرب الناحيـة اللفظيـة مـن تفـسري القـرآن ،لعل اإلمـام الـرازي •

 . يف التفاسري األخرى،آخذة حظها وزيادة
 وإنـام تـأيت ،أن الفخر الرازي مل يكن يقصد االسـتكثار واالسـتطراد •

حلـق متممـة سلـسلة  عـىل أهنـا ، واملـسائل علميـة،املطالب احلكمية
 .املعنى املرتبط بأصل املفاد القرآين

     
ــا ممحــصا مــن االخــتالف يف نــسبة التفــسري لإلمــام  ً  ويــسجل موقفــا علمي ً ً

 أن :ًوالـذي يبـدو يف نظرنـا فيـصال بـني ذلـك كلـه":الرازي وإكاملـه فيقـول
الرازي ملا انتصب يف آخر حياته لتصنيف التفسري متكن من إخراج يشء منه 

 ،حتريــره النهــائي وبقــي يشء يف األمــايل واملــسودات بيــد بعــض تالميــذهيف 
فالكتاب بروحه  . وأحلق يف ذلك الفرع باألصل،فأقبل عىل تصنيفه وحتريره
 هو من وضـعه يف األول ووضـع تلميـذه اخلـويب ،هو للرازي كله وبتحريره

وال  عىل أن حتقيق حمل الفصل بـني التحريـرين أمـر ال دليـل عليـه .يف اآلخر
 .)١("سبيل إىل حتقيقه بالقطع

 
                                                

 املعنى، حمـسن ، وانظر يف تأكيد هذا٩٥ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م )١(
، عبــادة بــن أيــوب ٦٢، ص١٩٧٤بغــداد -دار احلريــة:ًعبــد احلميــد، الــرازي مفــرسا، ط

عرض ومناقشة، جملة كلية الدراسات اإلسـالمية :الكبييس، شبهات حول تفسري الرازي
 .٦٤ ص١٩٩٨-١٦: ديب، العدد–والعربية 



 

 
 

 :)أصــول الــدين وأصــول الفقــه(جهــود رجــال األصــلني :املرحلــة الــسابعة
تقــــــارب منــــــاهج التعلــــــيم يف الــــــبالد اإلســــــالمية عــــــىل الطريقــــــة 

 :)هـ٦٨٥:البيضاوي ت(:األعجمية
ــني  ــع ب ــم اجلم ــسادس ت ــرن ال ــة اإلســالمية يف الق ــتقرت الثقاف ــد أن اس بع

 والذي تم فيه اجلمع بني أصول الـدين وأصـول ،بععنارصها يف القرن السا
 وكـان .)١( وضم علـوم العربيـة واألدب إىل علـوم الـرشيعة واحلكمـة،الفقه

 :ًنموذجا يف هذا اجلمع) هـ٦٨٥:ت(اإلمام البيضاوي 
فاعتمد عىل الكشاف يف بيان األلفاظ والرتاكيب وحتليـل املبـاين  •

 .الستخراج نكت املعاين

ــرازي  • ــة وعــرض واعتمــد عــىل ال يف إبــراز روح احلكمــة القرآني
 .نظرياهتا من نواحي الفلسفة وأصول الدين وأصول الفقه

 واعتمد عىل الراغب األصـفهاين يف اسـتجالء نكـت اإلشـارات •
 .إىل دقائق املعارف

واستقل وانفـرد بـبعض التحقيقـات مـع مجـع األوجـه وحتقيقهـا  •
 .)٢(والرتجيح بينها

 : واألسلوب املحتذى يف حتريـره،البيضاويوكان املنهج املتبع يف تصنيف "
مها املـنهج واألسـلوب اللـذين جـرى علـيهام مـصطلح التـآليف العلميـة يف 

                                                
 .٩٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 .١٠١-١٠٠ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

 ، ودقـة التعبـري، مـن حيـث االختـصار: من أول القرن الـسابع،عامة الفنون
 واإلشــارة إىل مــا يتفــرع عــن التعبــري مــن معــان ،والتـزام املــصطلح العلمــي

 ثم تؤخـذ مبـاين ملـا يـأيت بـه التعبـري ،ن ذكرهاُيكتفى بحضورها يف الذهن ع
 .)١("..بعدها

 فتأخرت حوايش ،   فأصبحت دراسة البيضاوي دراسة للكشاف بالواسطة
 وأصبحت ،الكشاف إىل القرن الثامن وما بعده مستنرية بالبيضاوي وتآليفه

 حتــى أصــبح تــدريس تفــسري البيــضاوي ،متامزجــة مــع حــوايش البيــضاوي
 فوضــع يف أعــىل ، وميــزان امللكــات واملواهــب،م العاليــةمنتهــى مبلــغ اهلمــ

 وعمت منزلته تلك أقطار ،اهليكل اهلرمي ملواد التخرج يف العلوم اإلسالمية
 ،ً فتأصـلت منزلتـه أوال يف الـرشق األوسـط،اإلسالم يف املشارق واملغـارب

 ، وبالد األفغـان، وانتظم يف املناهج الدراسية ببالد فارس،والرشق األقىص
 ثـم كـان يف مجلـة مـا تـرسب مـن امللتزمـات التعليميـة مـن ،ألقطار اهلنديةوا

البالد الفارسية إىل آسيا الصغرى وعموم املاملك العثامنية واشتهر بمرص من 
 يف أواخـر ،قبل الفتح العثامين إذ كان من الكاتبني عليه من العلامء املـرصيني

 ، واإلمام السيوطي،ري القايض زكريا األنصا،القرن التاسع وأوائل العارش
وعظم شأنه يف القرن العارش بانتظام أهم معاهد العلـم يف الـبالد العربيـة يف 

 وبـذلك . وجـامع الزيتونـة، وخاصـة اجلـامع األزهـر،تاج اخلالفة العثامنيـة
 ، عىل الطريقة األعجميـة، بني البالد اإلسالمية كلها،تقاربت مناهج التعليم

                                                
 .١٠٣ص س،. الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م)١(



 

 
 

ــدريس مــن أقــايص اهلنــد إىل املغــرب فأصــبح تفــسري البيــضاوي ملتــزم  الت
 .)١(األقىص

ــه قبلــه صــاحب "    ــسلم مــن أمــر وقــع في ــايض البيــضاوي مل ي عــىل أن الق
 وهـو عـدم التحـري يف : وهتاون بأمره العلـامء بعـد القـرن الثـامن،الكشاف

 ومـا ،ً معرضا بام عليهـا مـن النقـد والتزييـف،درجة األحاديث التي يوردها
 .)٢(" وذلك أمر أخذ عليه بحق،لتجريح والتعديليتصل هبا من مباحث ا

 
 :)هـ٨٠٣:ابن عرفة ت(الطريقة املغربية يف التفسري :املرحلة الثامنة

  كام أرشنا من قبل فإن من أهم ميـزات عمـل ابـن عاشـور املقارنـة العلميـة 
 ومــن ،واملنهجيــة بــني خمتلــف املراحــل وأبعادهــا احلــضارية واجلغرافيــة

جال والتي غفل عنها مؤرخو التفسري بشكل عام إبـراز مالحظاته يف هذا امل
ًفكـان مـنهج التـدريس الـرشقي رشحـا " ،مكانة املدرسة املغربية يف التفسري

ًللكتب وتقريرا وتعليقا ًمنهج التدريس املغريب دراسة للعلوم وبحثـا  وكان ،ً
 وكانـت بـالد الـرشق العـريب ملتقـى هلـذين املنهجـني يتنـاظران هبـا ،وإمالء
ً اجلامع األزهر الرشيف متجها أحدمها إىل الضفة الرشقية لوادي النيل حول

  .)٣("ًومتجها اآلخر إىل الضفة الغربية له
ُوكان ابن عرفة يسلك مسلك اجلمع والتحليل واإلمـالء فتـتىل اآليـة أو "    

                                                
 .١٠٧-١٠٥ص س،. الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م)١(
 .١٠٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م)٢(
 .١١٠ص س،. الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م)٣(



 

 
 

اآليات بني يديه ثم يأخذ معناها بتحليل الرتكيب وإيراد كالم أئمة اللغة أو 
ً معــاين املفــردات ومفــاد الرتاكيــب منــشدا عــىل ذلــك الــشواهد النحــو عــىل

 وهيتم بالتخريج والتأويل حتـى تتـضح داللـة .ًوموردا األمثال واألحاديث
اآلية مستقيمة عىل املعنى الذي يتعلق به ويرد ما عسى أن يكون قد وقع من 
يـة ختريج بعيد أو تأويل غري مقبول بتطبيق القواعد اللغويـة والنكـت البالغ

أو بإثارة ما يتعلـق باملفـاد مـن مباحـث أصـولية ترجـع إىل أصـول الـدين أو 
 .)١("أصول الفقه

ِ تكون من درس ابن عرفة تفسري نفيس،وعىل هذه الطريقة َ  ، حـي املباحـث:َّ
 ومل يتول الشيخ ابن عرفة بنفسه . غزير الفوائد، متني املباين،مستقل األنظار

 ولكــن طلبتــه مــن ، دروســه القيمــةكتابــة هــذا التفــسري املتــضمن خالصــة
األجيال املتعاقبة هم الذين اضطلعوا بذلك فقيدوا أمـايل شـيخهم وفوائـده 
ًحتى خرجت تفسريا ينسب إليه وإن مل يكن مـن حتريـر قلمـه فلـذلك يـسند 

 وأشهر الذين عرفوا ،إليه الكالم بطريق النقل ويرمز إىل اسمه بحرف العني
 .من أكابر أصحابه تونيس وجزائري ومغـريببتدوين هذا التفسري هم ثالثة 

أما التونيس فهو أكرب أصحاب ابـن عرفـة وأخـصهم بـه وهـو الـشيخ حممـد 
 وأما املغريب فهـو الـشيخ أبـو ، وأما اجلزائري فهو الشيخ أمحد البسييل،األيب

 .)٢(القاسم السالوي

                                                
 .١١٢ص س،.ضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م الفا)١(
 .١١٣ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

أبـو  (:)الـدور العـثامين(اجلمـع بـني الكـشاف والبيـضاوي :املرحلـة التاسـعة
 :)هـ٩٨٢: ت،السعود

 يف التأليف والتـدريس امتـداد إىل بـالد األعجميخلصائص املنهج  أصبح   
فاتـسع بـذلك جمـال البحـث حـول تفـسريي  ،السلطنة العثامنيـة باألناضـول

ً بحوثـا تأثمر والتزمت طريقة تتبع أحدمها باآلخر ف،والبيضاوي الكشاف
تلخـيص واملحاكمـة قـد  وملا كانت نزعة اجلمـع وال،شاقة مضنيةوتقريرات 

شــاعت بــني العلــامء العثامنيــني الــذين كــادت أن تغمــرهم أمــواج البحــوث 
تطلع إىل وضع تفسري جديد جيمع إن الف ،الزاحفة عليهم من البالد الفارسية

عــىل هــذا ذلــك كــالم  بــني الكــشاف والبيــضاوي ويــريح مــن عنــاء تــسليط
ًلعـا شـائعا يف بيئـة وتلخيص املهم من املباحـث املعلقـة عليهـا قـد أصـبح تط ً

 واالسـتجابة ،حقيق هـذه الرغبـةلتفكان الذي انتدب  .العلم العثامنية الفتية
 العامدي املتـوىف أواخـر شيخ اإلسالم أبو السعود هو العالمة ،لذلك التطلع

 .هـ٩٨٢القرن العارش سنة 
 ، عــىل الطريقــة األعجميــة،وكانــت عنايــة أيب الــسعود بالتــدريس والتقريــر

ً أن خيرج تفسريا متناسـبا مـع خـصائص تلـك الطريقـة التدريـسية حتبب إليه ً
َّ يكـون قـد رد عـىل البيـضاوي مـا تركـه مـن مباحـث ،مثل تفسري البيضاوي

 وخالصـة ، وأضاف إليه نتائج البحوث اجلديدة التي تعلقت هبـام،الكشاف
 فأخرج عىل هـذا املنـوال ،اآلراء املبتكرة التي تبدو له يف مواضع من التفسري

إرشـاد "تفسريه الذي سار ذكره وعظمت شهرته وهو التفـسري الـذي سـامه 
 .)١("العقل السليم إىل مزايا الكتاب العظيم

                                                
 .١١٨-١١٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

 تلقفه النـاس منـذ بـروزه ":ويصف الفاضل مكانة الكتاب وانتشاره فيقول
ً فـشاعت نـسخته اخلطيـة رشقـا وغربـا ، ونظـروا إليـه باإلعجـاب،باالعتناء ً

 ومـأل بـرامج التعلـيم يف معاهـد ،عناية الناس بـهًوأصبح مقاسام للبيضاوي 
البالد اإلسالمية قاطبة بعد أن نظمت العظمة العثامنية تلك البالد يف سـلك 

 اتــسق بــه ســري التعلــيم اإلســالمي يف املــرشق واملغــرب منــذ القــرن ،واحــد
 .)١("العارش إىل قرننا احلارض

 
األشــعرية احلنفيــة  (:عــودة العــراق إىل اإلشــعاع العلمــي:املرحلــة العــارشة
 :)هـ١٢٧٠: ت،الشهاب األلويس (:جممع أهنر املعارف) والسنية الصوفية

 ،  نشأت البيئة السنية اجلديـدة لتواجـه البيئـة املتمكنـة يف العـراق مـن قبلهـا
مواجهة قوية عنيفة بام متكن للبيئـة الناشـئة مـن عوامـل القـوة واحلـصانة يف 

 فيهــا املــذهب احلنفــي مــع العقيــدة  إذ انــتظم،ظــل احلكــم الرتكــي العــثامين
 .)٢(األشعرية والطريقة الصوفية

 وقـد عرفـت األمـن ،   فنشأ العالمة شهاب الـدين حممـود اآللـويس ببغـداد
 فتكونت فيها بيئة علميـة سـنية إىل جنـب ، بعد طول العهد هبام،واالستقرار

 محـى  بام وجـدت يف، التي كانت قد ازدهرت من قبل،البيئة العلمية الشيعية
 وتكونـت لـه مـع اخلالفـة .احلكم الصفوي اإليراين من مقـام منعـة وجـالل

                                                
 .١٢٠ص س،. الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م)١(
 .١٢٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

 يرعـى كـل مـن الطـرفني ،العثامنية يف عهد السلطان حممود الثاين صلة أكيدة
 .)١(حرمتها ويقابل رعاية الطرف اآلخر هلا بأحسن منها

   وقد ظهر تفسريه يف ظل التنـافس العلمـي والتنـازع املـذهبي بـني الـسنيني 
ــةو ــشيعة اإلمامي ــري ،ال ــع تفاس ــريقني م ــري الف ــب تفاس ــشار كت  ويف أوج انت

 فلم يكـن يف التفاسـري الـسنية املنتـرشة مرجـع مكتـف بنفـسه عـن ،الصوفية
 فكان عىل ،)٢( كام كانت النزعة الباطنية يف التفاسري الصوفية والشيعية،غريه

ب اجلعفــري  فاملــذه،ملتقــى تيــارات فكريــة متباينــة املنــابع خمتلفــة املجــاري
 واحلكمة العقلية والطبيعية املمتزجة بعلم الكـالم الـسني ،بأصوله وطرائقه

 وعلـم ، والفقه كان قد تأثر بانتشار املذهب احلنفـي،كانت يف درجة سموها
 حتى مل يبـق لغـريه معـه ،التصوف كان قد ساد وجند عقول العامة واخلاصة

 الذي عليه ،ملنهج التحلييل وعلوم اللغة العربية كانت سائرة عىل ا،من جمال
 واألدب الفـاريس مـن جهتـه كـان قـد سـام ،أعاظم األعـاجم وعلـامء الـروم

 ،وكان األلويس قد ورد كل هنر من تلك األهنـار املتالقيـة ،باحلكمة الصوفية
الدراسـة  وباألسـلوب اجلـامع بينهـا يف ،فبهذه الثروة الواسعة مـن املعـارف

 تقدم ،التي كانت قوام البيئة العلمية يف بغداد ،عىل الطريقة العثامنية اجلديدة
الشيخ حممود األلويس لتحرير تفسريه الذي جـاء يف تـسع جملـدات ضـخمة 

  .)٣(تتألف من أكثر من مخسة آالف صفحة مطبوعة من القالب الكبري
                                                

 .١٣٤ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 .١٣٩-١٣٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٢(
 .١٤٥-١٤٢ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٣(



 

 
 

ً التفسري اللغوي ينتقل إىل املفاد معتمدا عىل األحاديـث     فسلك فيه مسلك
ًريــا يف ذلــك يتجنــب األخبــار الواهيــة وحيــرص عــىل وأســباب النــزول متح

 فينـاقش ، كام حيرص عىل إيراد األنظار األصلية والفرعيـة،اإلسناد املعتد به
ً وكثريا ما ،االستدالالت ويتعقب األقوال ويعتمد عىل مقابلة الرأي بالرأي

خيـوض املباحــث الفلـسفية أو الرياضــية أو الطبيعيــة ملناقـضة املــذاهب غــري 
 ،ً معتمدا يف ذلـك عـىل أحـدث مـا انتهـت إليـه املعـارف يف بيئتـه،ميةاإلسال

 وهـو يف كـل هـذه املباحـث ،ًونازعا يف ذلك املنـازع العجيبـة يف االسـتدالل
  .)١(جيري يف جمال واسع من األنظار واملعارف

ًيقيم حدا فاصال بـني معرفتـه العلميـة والـصوفيةولقد استطاع األلويس أن  ً، 
معاين اآليات هـي التـي تقتـضيها داللـة ألفاظهـا وتراكيبهـا فاعترب األلويس 

 ،ُومستبطناهتا للمعاين احلكمية واحلكمية التي تتناسب مـع تلـك الـدالالت
ً فـصال خاصـا بـام ،ولكنه جعل بعد الفراغ من تفسري كل طائفة مـن اآليـات ً

 وحتاشـى االدعـاء بـأن ،ذكره الصوفية يف تلـك اآليـات مـن املعـاين الذوقيـة
 ، حتى يكون املعنى الظـاهر غـري مـراد،اين الصوفية هي املقصود األصيلاملع

 وجتنب أن جيعل تلك املعـاين ،وحكم عىل ذلك بأنه اعتقاد الباطنية املالحدة
 .)٢(ًالصوفية تفسريا 

ــويس يف هــذه النقطــة ــىل األل ــا ع ــدا علمي ً   ويــسجل الفاضــل نق ــأن هــذا ،ً  ب

                                                
 .١٤٦ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(
 .١٤٨-١٤٧ص س،.ري ورجاله، مالفاضل ابن عاشور، التفس: انظر)٢(



 

 
 

ً متجنبا استفادهتا مـن داللـة اللفـظ ،تاالحتياط مل ينفعه ألنه يف إيراد إشارا
ًقد فتح خرقا جديدا يقتيض أن هنالـك طريقـا السـتفادة املـراد غـري مقتـىض  ً ً

 يف أن االهلام ليس مـن أسـباب : وهو خروج عن قاعدة أهل السنة،األلفاظ
 وبـذلك ، وإذا كانت تلك املعاين مقصودة فكأن غريها حائـل دوهنـا.املعرفة

 ،ء والعلـامء يف كثـري مـن املقامـات بأهـل احلجـابصح له أن يـسمي الفقهـا
وذلك هو ما أثار عىل تفسري األلويس الطامة الكربى من العلـامء املتمـسكني 

وقـد ": يقـول، املدركني ما يف تلك اخلـروق مـن األخطـار،باملبادئ األصلية
كان أستاذنا األعظم شيخ اإلسالم سيدي حممد بن يوسف قدس اهللا روحه 

ــهشــديد النكــري عل ــه ، عظــيم التحــذير منــه،ي  ال يكــاد يتــسامح ألحــد طلبت
 هلذا املعنى من التفسري باإلشارة زيادة عـىل ، بله االعتامد عليه،بالرجوع إليه

مــا لأللــويس مــن نزعــة خاصــة يف االســتدالل الفقهــي مل يكــن شــيخنا ابــن 
ن  وينتهي إىل أن تفسري األلويس لو جرد ع."ًيوسف ــ رمحه اهللا ــ مياال إليها

 ولكن من نظر إىل ،قسم التفسري باإلشارة لكان أليق بمقامه العلمي السامي
 الـتمس ،التيارات التي تالقت يف تكوينه وتكوين البيئة العلمية التي أنجبته

 تعلق األفكار بتلك املناهج مـن التفـسري مل يكـن حيتمـل وأيقن بأن ،ًله عذرا
ــاس ــه الن ــذ بتوجي ــستقل حينئ ــذل،إلغاءهــا ألهنــا ت ك أوردهــا إىل جنــب  ول

التحقيقــات العلميــة الكفيلــة بردهــا أو حجزهــا عنــد وضــع يقــرصها عــىل 
  .)١(حدها
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الفكريـة التـي سـارت يف ً   فكان تفـسري األلـويس واحـدا مـن مجلـة اجلهـود 
فروع احلياة اإلسالمية عامة منطلقة بسريها ذلك من أصـل احليـاة وقوامهـا 

 وكأن الفاضل يـصنف ،)١(وتفسريهالتفكري الديني املؤسس عىل القرآن وهو 
تفسري األلويس يف سياق بدايات التفكـري اإلصـالحي املنهجـي القـائم عـىل 

  .مرجعية القرآن
 

ــة عــرشة ــة احلادي ــرآن لإلصــالح :املرحل ــالمية ومرجعيــة الق ــضة اإلس النه
 :) رضا-عبده-األفغاين(مدرسة املنار:الديني

 ، العليـا وبـني واقعـه املحـسوسآل حال العامل اإلسالمي إىل التنافر بني مثله
َّ فلـام هـب املجتمـع اإلسـالمي مـن ،)٢(أواخر القـرن اهلجـري الثالـث عـرش

 وجد األحكـام اإلسـالمية ، عىل فجر النهضة يف أواخر القرن املايض،نومته
 ال ، من البدع والعوائد،واحلكم القرآنية حمصورة وراء سور مرضوب عليها

 إال إذا اقتدت بنـور ، واحلقل اخلصب،واسعتستطيع أن تتعداه إىل املحيط ال
التفكري الديني هيدهيا إىل طريق ختلص به مـن سـور البـدع املحـيط هبـا حتـى 

 ويرى الوجود صورهتا النقية جمردة عام كان يرين عليها ،تتحرك حرة طليقة
 وكانت هناك حماوالت أخـرى منـصبة ،يف حمبسها وراء سد البدع والعادات

الـــرشق تتجـــه إىل قطـــع أملـــه مـــن جتديـــد كيانـــه إليـــه مـــن الغـــرب ومـــن 
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 .)١(اإلسالمي
  عـىل، يف بروز دعوة دينيـة هاديـة،فكان الذي حتقق فيه أمل العامل اإلسالمي

استكمل جهازه العلمي يف العربية والفارسية الذي  ،مجال الدين األفغاينيد 
 شـأن  فبلـغ فيهـا املنتهـى عـىل مـا هـو،من علوم لسانية وأدبية ودينية وعقلية

 ويطيـل الـشيخ الفاضـل احلـديث عـن األفغـاين ،أهل القطر الـذي نـشأ فيـه
 كانـت هـي ، ويركز باخلصوص عـىل إقامتـه يف مـرص ثـامين سـنني،ورحالته

 بام هلـا ، واإلصداع بدعوته يف اإلصالح الديني،طور بروز حكمته ومعرفته
د ً فبعـث مـا كـان مهجـورا مـن مـوا،من أثر جديـد يف توجيـه تفـسري القـرآن

الثقافة اإلسالمية وطرائقها بتدريس الكالم واحلكمة والرياضيات وحتريك 
 وفــتح مــسالك النظــر وهتيئــة فرصــة التقريــر والتحريــر ،مثــارات املباحــث

وكان ينبه إىل ما يف اإلعراض عن الدراسات  ،وصقل ملكاهتا بالنقد واملران
تاجــه احلكميـة مــن علميــة وصــوفية مــن نقـص يف العــامل اإلســالمي جيعــل ن

ًالعلمــي ضــئيال منقوصــا   وكــان كتــب يف اهلنــد بعــد خروجــه مــن مــرص ،)٢(ً
ــذي دســتور املــنهج اإلصــالحي الــديني كانــت ،رســالة باللغــة الفارســية  ال

سارت عليه من بعده الدراسات الدينية والقرآنية يف جملة املنار وآثار الـشيخ 
ادة يف التـدين  وقارن فيها أطوار تواريخ األمم بام نالت مـن سـع.حممد عبده

 هذه الرسالة هـي التـي .)٣(وما أصاهبا من رش بالتورط يف املذاهب اإلحلادية
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 ،"الـرد عـىل الـدهريني" بعنـوان ،حرر ترمجتها فـيام بعـد الـشيخ حممـد عبـده
 حممـد عبـدهفلم يكن الشيخ " .وكان يف مقدمة املنتسبني إليه واآلخذين عنه

 مل ينفــذ إىل لبــاب املعــارف إال ،فغــاينًيف احلقيقــة إال أثــرا مــن آثــار الــسيد األ
  .)١(" ومل يتذوق روح حكمتها إال بنفحاته،بتوجيهه

ــسيايس    وكــان  ــة اإلصــالح ال ــرآن بعــد خيب ــه إذا كــان ،توجهــه إىل الق  فإن
 الـذي هـدى ، أفلـيس يف هـدى القـرآن،باملسلمني فساد يف الوضع السيايس

يـل بإصـالح ذلـك  مـا هـو كف،من كان قبلهم ممن هـم أجهـل مـنهم وأضـل
 فام بال األولني اهتدوا هبـدى الكتـاب املبـني فأصـلحوا مـا هبـم مـن ،الفساد
 وقوموا ما هبم من منحرف وهـؤالء اآلخـرون عجـزوا عـن إصـالح ،فاسد

 مع أن الدواء الذي عالج أوائلهم باألمس موجود ، وعالج دائهم،فسادهم
 ، والدواء يف بيته، فكانوا كالذي يتجرع الغصص من آالمه،بني يدهيم اليوم
 .وهو ال يتناوله

ــذ ــرآن حينئ ــده،   فكــان الق ــشيخ حممــد عب ــا رآه ال ــشايف ، عــىل م ــدواء ال  ال
 والتفـسري ، عـن طريـق التعلـيم الـصحيح لإلسـالم،للمسلمني ممـا هـم فيـه

 فابتـدأ يف بـريوت مـنهج تقريـر العقيـدة الدينيـة وتفـسري .)٢(احلكـيم للقـرآن
ًالقرآن تقريرا وتفسريا يتج  ، من الطرائـق امللتزمـة:ردان عام ربط به كل منهامً

ــسا ،َّواألنظــار غــري املــسلمة ــريوت يعقــد جمل ــدأ يف اجلــامع العمــري بب ً فابت
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 ال يتبـع فيـه الطريقـة امللتزمـة يومئـذ مـن ، ثالث ليـال يف األسـبوع،للتفسري
 ،االعـتامد عــىل كتـاب يقــرر كالمــه ويـدور البحــث حـول مــسائله وعباراتــه

 واســتخراج ،قــرأ اآليــة مــن القــرآن ويفــيض يف رشح معانيهــاولكنــه كــان ي
 ويلتفـت عـىل نـور تلـك احلكمـة ، عىل طريقة مل يسبق إليهـا،أرسار حكمتها

ً ومـستمدا ،ً إىل أحوال املسلمني وأوضاعهم مبينا فـسادها باملقارنـة،القرآنية
 .)١( ويشري إىل ما يدفع خطرها،من اهلدى القرآين ما يوضح رضرها

هــ ١٣١٧درس تفسري القرآن العظيم باجلـامع األزهـر أوائـل سـنة   وعاود 
 وكان تلميذه الـسيد ،فاستمر عىل ذلك الدرس ست سنني بطريقته العجيبة

 وينــرشها يف جملتــه اإلســالمية ، يلخــص تلــك الــدروسحممــد رشــيد رضــا
 فالتفسري .)٢()تفسري املنار( ولذلك اشتهر التفسري باسم ، جملة املنار:الكربى

 أوهلـم الـسيد :ثالثة رجاليقوم يف حقيقة أمره عىل " تفسري املنار "مى بـاملس
 الــذي انقــدحت عــن فكــره نظريــة وجــوب إصــالح مجــال الــدين األفغــاين
 برجــوع املـسلمني إىل منبــع الـدين وتلقيــه مـن هنالــك ،املجتمـع اإلسـالمي

 قام  من الثالثة الذين، والرجل الثاين،ًصافيا مربأ عام اتصل به من الشوائب
ً الـذي بـارش فعـال تفـسري حممـد عبـده هـو الـشيخ ،عىل كاهلهم تفسري املنـار

القرآن العظيم عىل طريقة تطبيق النظرية التي دعا إليهـا الـسيد مجـال الـدين 
 ، وكان ذلك يف الدروس التي قام هبا الشيخ حممد عبده يف بـريوت،األفغاين
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ا يف مـرص يف هــ ثـم الـدروس التـي قـام هبـ١٣٠٣هــ وسـنة ١٣٠١بني سـنة 
هـــ ١٣٢٣هــ وســنة ١٣١٧ مــا بـني ســنة :الـست ســنني األخـرية مــن حياتـه

وتناولت من أول القرآن العظيم إىل هناية اآلية السادسة والعرشين بعد املائة 
ٍكـان اهللاَُّ بكـل يشء َو": وهـي قولـه تعـاىل: سورة النـساء،من السورة الرابعة ْ َ ِّ َُ ِ َ

ًحميطا ِ الثالث الذي متت به سلسلة الثالثة الذين  والرجل ،)١٢٦:النساء(  "ُّ
 وأعنـي بـه الـشيخ ،ًيصح أن ينسب إليهم تفـسري املنـار هـو أبـو عذرتـه حقـا

 يف ، الذي كان الداعي للـشيخ حممـد عبـده إىل أن يواصـل،حممد رشيد رضا
 ثـم كـان هـو ، ما كان ابتدأ به يف بريوت بجهد ضـعيف،مرص بجهد ذي بال

 :ً ثم لنرشه تباعا يف جملته،لشيخ حممد عبده وتلخيصهاملتويل لتقييد ما يمليه ا
ً ثـم كـان الـشيخ رشـيد أخـريا هـو ،جملة املنـار التـي اشـتهر التفـسري باسـمها

 بام يدرجه من عمله وبيانـه أثنـاء تلخـيص مـا قـرره الـشيخ :املكمل للتفسري
 وبام وصل به الكتاب من حيـث انتهـى الـشيخ حممـد عبـده مـن ،حممد عبده
ًري اســتقالال بــام كمــل بــه املجلــد اخلــامس وتتابعــت عليــه بقيــة تتمــة التفــس

  .)١(املجلدات حتى املجلد الثاين عرش
ً   فكـان درس التفـسري الــذي يلقيـه حممــد عبـده سـائرا عــىل مـنهج االعتنــاء 

 وتـدارك مـا ،بحاجة العرص وعدم التقيـد بـام هـو موجـود يف كتـب التفـسري
 وكـان .جلـديرة بـاإلبراز والتقريـرخلت منه من مرامي احلكمـة اإلسـالمية ا

 ثـم يعـود إىل تبييـضها ،رشيد رضا يكتب يف أثناء اإللقاء مـذكرات مقتـضبة
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 ومل يــرشع يف نــرش اخلالصــات التــي ،وإعــدادها بــام يف ذاكرتــه مــن الــدرس
 وكان الشيخ عبده يطلع عـىل مـا ،يكتبها إال بعد عام من الرشوع يف الدرس

 ، وقبل اإلخراج فربام ينقح فيه بزيادة قليلة بعد التصفيف يف املطبعة،سينرش
 .أو حذف كلمة أو كلامت

ً   عىل أن صاحب املنار مل يكن يتحرى حكاية أو تلخيصا ملـا يقولـه األسـتاذ 
 ، بل كان يكتب ما جيده يف نفسه من إدراك ملعنى اآلية بام ثار يف فكره،اإلمام

إليـراد مـا اخـتص ببيانـه  وحيتفل ،أو انساق إليه علمه مما يوضح معنى اآلية
 وكــان ، فيعــزو ذلــك إليــه رصاحــة،األســتاذ مــن املعــاين املبتكــرة املــستجدة

  .)١(ًاألستاذ اإلمام يطلع عىل ذلك كله ويقره ملا كان حيا
 واستمرت جملة املنار تنـرش دروس التفـسري ،    ومنذ أن توىف األستاذ اإلمام

ًحا يف التفرقـة بـني مـا هـو  أصـبح التحريـر واضـ،التي كان ألقاهـا يف حياتـه
 ثـم ملـا انتهــى النـرش إىل حيــث ،منقـول عنـه وبــني مـا هـو مــن بيـان الكاتــب

 اسـتقل الـشيخ رشـيد بأعبـاء التفـسري وحـده ،أدركت الوفاة األستاذ اإلمام
َأن اهللاََّ ال هيــدي كيــد َو":فأكمـل منــه إىل هنايــة اجلـزء الثــاين عنــد قولـه تعــاىل ْ َ ِ ْ َ َ َّ َ

َاخلائنني ِ ِ  أكثـر مـن ،ً مـستقال، فكـان مـا كتبـه الـشيخ رشـيد،)٥٢:سفيو( "َ
ً اعتامدا عىل أسـتاذه واسـتمدادا منـه، وما كتبه،سبعة أجزاء  أقـل مـن مخـسة ،ً

 . وكان بانتساب هذا التفسري إليه أحق،أجزاء فكان حظه يف املجموع أغلب
 إن روح التفسري اختلفت يف بعض :  ويتابع الفاضل حديثه عن املنار فيقول
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 وما كتب بعـده ممـا ، بني ما كان يكتب منه يف حياة األستاذ اإلمام،نارصهاع
ًاالختالف يبدو جليـا يف العنـرص الـذي يعـرب  وذلك .استقل به الشيخ رشيد

 ولكن مع ما اختلـف بـني الطـرفني يف املـنهج .)األثري(عنه الشيخ رشيد بـ 
 بحيـث إن ، والروح بقيت متحـدة كـذلك،الغاية بقيت متحدة فإن ،العلمي

 وهـذا ، وأفكار متناسـقة،ًيف مجلته يعترب تفسريا ذا منهج مطرد) تفسري املنار(
 ،املنهج املطرد قد يقـع االجتـاه إليـه مـن مـسالك البحـوث األصـلية النظريـة

 .)١( وقد يقع االجتاه إليه مـن مـسالك النقـول األثريـة تـارات أخـرى،ًأحيانا
ع ذلـك الوحـدة التـي جعلـت فربزت من جممو":وينتهي الفاضل إىل القول

ــري  ــوام التفك ــة وق ــداد روح النهــضة اإلســالمية احلديث ــار م ــسري املن مــن تف
 .)٢(" يف هذا القرن الرابع عرش،اإلسالمي املجدد

 
ـــرشة ـــة ع ـــة الثاني ـــائل :املرحل ـــيم والوس ـــرق التعل ـــني ط ـــنظم ب ـــع امل اجلم

 :)التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور(:واملقاصد
ل ابن عاشور عن تفسري والده اإلمام حممـد الطـاهر ابـن    مل يتحدث الفاض

احـتامل عــدم  ويمكــن عـزو ذلــك إىل ، إذ توقــف عنـد تفــسري املنـار،عاشـور
 ،"التفـسري ورجالـه" وحمارضاتـه عـن اكتامل تفسري والـده عنـد إمتامـه كتابـه

رغم اطالعـه عـىل تفـسريه مـن خاللـه حـضوره دروس التفـسري التـي كـان  

                                                
 .١٨٦-١٨٥ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م : انظر)١(
 .١٨٧ص س،.فسري ورجاله، مالفاضل ابن عاشور، الت )٢(



 

 
 

وال نـدري إن كـان  ،له كان ينتظر اكتامله حتـى يكتـب عنـه فلع،يلقيها والده
ً وال يمكـن اجلـزم تارخييـا ،كتب عنه بشكل مستقل أو ملحـق مل يطلـع عليـه

 ال تتــضمن أي تــاريخ "التفــسري ورجالــه"طبعــات هبــذا االحــتامل ألن 
 لكـن معرفـة كونـه حمـارضات ،للتأليف يمكن االعتامد عليـه يف هـذا املجـال

 وغياب ، وأذيعت يف اإلذاعة يشري إىل امتداد فرتة تأليفهألقيت عىل الطالب
ذكر تفسري والـده أو اإلشـارة إليـه مـن قريـب أو بعيـد يـرجح تقـدم إعـداده 

ــي بحــال غيــاب تــصوره ملــا يقــوم بــه والــده مــن عمــل ،ًزمنيــا  لكنــه ال يعن
ً فقد كان واعيا بدقة رؤيـة والـده ومعايـشا ،موسوعي يف التفسري كان يتابعه ً

 وكأنه يرى أن ال يتحدث عنه إال بعد اكتامله ليأخذ حقـه ،ه يف التفسريملنهج
 .بالتعريف

  ويمكن استخالص تصوره حول تفسري والده مـن خـالل مالحظاتـه عـىل 
 : فمن ذلك،تاريخ علم التفسري وأنساقه العلمية وتنزالهتا احلضارية

عجميـة يف الطريقـة املغربيـة والطريقـة األ إشارة الفاضـل ابـن عاشـور إىل -
ً مـرشقية القـت اشـتهارا واسـعا : من خـالل حديثـه عـن سلـسلتني،التفسري ً

 ، الرازي، الزخمرشي،الطربي(تعتمد الطريقة األعجمية تطورت مع الزمن 
 وسلـسلة مغربيـة مل تلـق حظهـا وأعـاد ،) األلـويس، أبو الـسعود،البيضاوي

ابـن  (:وذكر منهـااالعتبار هلا يف التأريخ لعلم التفسري كانت تناظر األخرى 
ــة،ســالم ــن عطي ــة، اب ــن عرف ــة ،) اب ــشار الطريق ــه شــهرة وانت ــع مالحظت  م

 وتوفر خمطوطات مـؤلفي الطريقـة املغربيـة ،األعجمية يف الغرب اإلسالمي
هـذان  ،ً فضال عن كـوهنم عاشـوا فيهـا أو مـن أبنائهـا،يف تونس باخلصوص



 

 
 

 .املساران كان هلام التقاء يف تفسري التحرير والتنوير
ــه إشــارة الفاضــل إىل - ــونس وأصــالته في ــوطن الفكــر اإلصــالحي يف ت  ،ت

 والتـي جتلـت باللقـاء ،وتواصل هذا الفكر مع احلركة اإلصـالحية املـرشقية
 وقد أرخ الفاضـل ،بني والده الطاهر والشيخ حممد عبده عند زيارته لتونس

 يف احلركة األدبية والفكرية"للحركة اإلصالحية يف تونس يف حمارضاته عن 
 وبالتايل مل تكن إشادة الفاضل ابن عاشور باألثر ، وغريه من الكتب"تونس

 )١(العلمي باخلصوص للحركة اإلصالحية التي قادها األفغاين عىل التفسري
إال يف سياق وعيه بمسار علمي ترك أثره يف حركـة علـم التفـسري يف العـرص 

ا العام والتونيس  وال شك أن إشادته باحلركة اإلصالحية يف سياقه،احلديث
اعتباره تفسري والده من املـستفيدين مـن هـذا احلـراك  يستتبع ،بشكل خاص
 .اإلصالحي

 والزيتـوين ًإصـالح التعلـيم عمومـا ال خيفى عىل الفاضل جهود والـده يف -
 بل إنه عـايش هـذا ،)٢("؟أليس الصبح بقريب": من خالل كتابه،ًخصوصا

طبقيـه مـن خـالل عامدتـه للكليـة ً بل كـان واحـدا مـن م،اإلصالح ومعاناته
 الـصلة بـني طـرق التعلـيم "التفـسري ورجالـه" ومل يغب عن كتابه ،الزيتونية

  .فلن تغيب هذه الرؤية عن تفسري والده وبالتايل ،ومناهج التفسري
                                                

نلحظ حتفظ الفاضل ابن عاشور يف كتابه عن التعليق بـصواب أو خطـأ عـىل حركـة مجـال  )١(
 .١٦٧ص س،.، م"التفسري ورجاله"الفاضل ابن عاشور، :انظرًالدين األفغاين عموما، 

عن دار امللتقى بحلب، بتحقيـق ورشح الـدكتور ) ٢٠٠٩(صدرت طبعة حديثة للكتاب  )٢(
 . الطاهر امليساويحممد



 

 
 

يف حمارضة  (، حتدث الفاضل عن جهد والده الطاهر يف جمال علم املقاصد-
ولــة عــن منظــور ابــن عاشــور يف ومل تكــن مقاصــد الــرشيعة معز ،)مــسجلة
ــسريه،)١(التفــسري ــذلك يف تف ــات ل ــس تطبيق ــب ، حيــث نلم ــايل فجان  وبالت

 .ًاملقاصد سيكون حارضا يف تقييم الفاضل لتفسري والده
 من – حمطة تفسري التحرير والتنوير    وبناء عىل هذه املعطيات يمكن اعتبار 

اجتاهـات يف التفـسري هي اجلامعة ملا سـبق مـن  -منظور الفاضل ابن عاشور 
 من حيث اجلمع بني الطريقـة املغربيـة واألعجميـة يف التـأليف ،واملكملة هلا

 واجلمع ، والبحث عن احلكمة القرآنية من خالل مقاصد الرشيعة،والتعليم
بني تاريخ العلم وصلته باحلارض من خالل البعـد اإلصـالحي يف فكـر ابـن 

ً اسام للتفسري خري معرب عن هـذا "التحرير والتنوير" ولعل اختياره ،عاشور
 .التوجه وهذه اإلضافة

 
 :املراجعات العلمية-ًثالثا

 "التفسري ورجاله"رؤى نقدية يف 
 

    نخصص هذا القسم الثالث من البحث إللقاء الضوء عىل بعـض الـرؤى 
 أو اجلوانــب املنهجيــة التــي ،النقديـة املهمــة التــي ســجلها الفاضــل يف كتابــه

ــه،لــهيمكــن حلظهــا يف عم ــي يمكــن اســتدراكها علي ــك القــضايا الت  ، أو تل
                                                

، بحـث منـشور يف جملـة "االجتاه املقاصـدي يف تفـسري ابـن عاشـور"سامر رشواين، : انظر)١(
 . ٢٠٠٠، شتاء ٢٣:، العدد"إسالمية املعرفة"



 

 
 

 ويكـون هـذا ،"التفـسري ورجالـه"وبذلك تكتمل الصورة التي جيليهـا مـتن 
 : التي تتمحور يف العناوين التالية،القسم بمثابة اخلالصة

 :حترير فهم القرآن من التفاسري الدخيلة احلافة به •
 :البعد احلضاري يف قراءة العلم وتارخيه •
 :ملنهجي يف كتابهالبعد ا •
 :معيار من اختارهم من املفرسين •
  : وأقدم ما وصل إلينا من التفاسري،أقدم من ألف يف التفسري •

 
 :حترير فهم القرآن من التفاسري الدخيلة احلافة به-١

 بـام "التفـسري باملـأثور"   سيطر وهيمن عىل تـاريخ علـم التفـسري ومناهجـه 
 وقـد ،صحيح والسقيم من التفاسرييشتمله هذا العنوان من توسع يشمل ال

ًمتدد هذا املفهوم تارخييا وأصبح يغطي مساحة تشمل السنة النبويـة وأقـوال 
 مع استمرار ما حيمله هذا التعبـري ، وربام تابعي التابعني،الصحابة والتابعني

 رغم اإلقرار العلمي بفوارق واسعة ،بشموليته من سلطة معنوية عىل املفرس
 لكـن الفاضـل ابـن عاشـور قـد عـالج هـذه املـسألة ،ياتبني خمتلـف املـستو

 :)١(بإحكام شديد من نواح عدة
 : بموضـوعني مهـا، وذلك بحـرص التفـسري باملـأثور،ضبط املصطلح :األوىل

 ."مبهامت القرآن" و"أسباب النزول"

                                                
 . وما بعدها٢٥ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

ختـضع لقواعـد النقـد  ،اعتبار هذا املأثور شـعبة مـستقلة مـن احلـديث:الثانية
لإلمام البخاري حمطة يف سلسلة علـم التفـسري ملكانتـه يف  وقد أفرد ،لألخبار

 .نقد األخبار
ــشعر أو أخبــار أهــل اعتبــار أقــوال الــصحابة:الثالثــة  املــستندة إىل اللغــة وال

 .من قبيل الرأيالكتاب 
 السيام – فضبط طبيعة احلاجة إىل املأثور ،ربط املعنى برتكيب النص:الرابعة

ا لالستعانة بـذلك عـىل استيـضاح املعـاين  بأهن–ما يتعلق بمناسبات النزول 
 .)١(للرتاكيب دالالهتا الذاتية ألن ،استعانة فقطاملقصودة من الرتكيب 

 يف اقـتالع كثـري ممـا علـق بالتفـسري اإلعـراباالعتامد عـىل  بيان أثر :اخلامسة
 . أو الدعاوى التي ال بينات عليها،املأثور من األخبار الواهية

 
 :قراءة العلم وتارخيهالبعد احلضاري يف -٢

 أو ، أنه لـيس كتـاب تـاريخ علـم فقـط"التفسري ورجاله"    مما متيز به كتاب 
ً إنـام حيمـل بعـدا حـضاريا ،تراجم رجال علم التفسري ِّجيـيل مـسار املعرفـة يف ً

 ومل يـتمكن مـن هـذا ، من خالل نمـوذج علـم التفـسري،احلضارة اإلسالمية
ًالبعد إال لكونـه مؤرخـا مهـتام با ً قبـل أن يكـون مؤرخـا ،)٢(لبعـد احلـضاريً

 متكن من الكشف يف كتابه عن عـدة معطيـات ، ففي قراءته،للعلم أو العلامء
                                                

 ٢٢-٢٠ ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م:  انظر)١(
وأبحاثـه األخـرى "روح احلـضارة اإلسـالمية": نشري يف هذا املجال إىل رسالة لـه بعنـوان)٢(

 .املتصلة باحلضارة



 

 
 

املقارنـــة بـــني الوحـــدات اإلقليميـــة يف احلـــضارة  لعـــل أبرزهـــا ،حـــضارية
 فكتابـه الـذي مل يتجـاوز ،باجلغرافيا الطبيعيـة والعلميـة مع إملامه ،اإلسالمية

ــف كل ًمــة تــضمن ذكــر أكثــر مــن مئــة وعــرشين موقعــا إحــدى وثالثــني أل
 الســيام املــرشق ، تــواتر منهــا باخلــصوص منــاطق النفــوذ العلمــي،ًجغرافيــا
 ،هاجس إبراز حـق مـن هـضم حقـه مـن العلـامء حيث كان حيمل ،واملغرب

 لذلك كان لـه الفـضل يف الكـشف ، ومن أقام فيها،السيام أبناء بالده تونس
 وكذلك مكانة ابن عطية من خالل املقارنة ،عن مكانة ابن سالم وابن عرفة

 حيث انتهى من املقارنـة إىل تـرجيح عـدم تـأثر ،الدقيقة بينه وبني الزخمرشي
 .)١(ابن عطية بالزخمرشي

نــساق التــأليف والتعلــيم عــرب التــاريخ      ومــن ناحيــة أخــرى أبــرز كتابــه أ
علـيم والتـي  يف التـأليف والتالطريقة األعجميـة فتتبع مسار ،واملؤثرات فيها

 يف التعلــيم والتــأليف الطريقـة املغربيــة يف مقابــل ،اسـتقرت مــع أيب الــسعود
 أثر املدارس اإلسالمية يف تطور العلم ومل يغفل عن ،والتي متيز هبا ابن عرفة

 أو حتفيز ذلك ،سواء بالعمل به كجهد املعتزلة يف التفسري النظري واإلعجاز
رضته جهـود الـشيعة واملتـصوفة يف لدى اآلخرين كالتنافس العلمي الذي ف

ــسنية األشــعرية ــي نافــست ال ــك ،العــراق والت ــون ذل ــويس يف أت ــربز األل  ف
 .التنافس

 

                                                
 . وما بعدها٦٠ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

 :البعد املنهجي يف كتابه-٣
مـن يقـرأ الكتـاب يـشعر أنـه يقـرأ قطعـة أدبيـة : ما يتعلق بصياغة الكتـاب-

قـصود  ملا يف صياغته من ضبط يف التعبري وإجيـاز يقـود القـارئ إىل امل،حمكمة
ُ فـضال عـن مكنَـة – ويمكـن أن يفهـم هـذا األسـلوب ،بأوجز وأمجل عبارة ً

 إذا الحظنــا كـون الكتــاب إنـام هــو -املؤلـف يف اللغـة واخلطابــة والفـصاحة
جمموعة حمارضات ألقيت عىل الطلبة عـىل مـدار ثـالث سـنوات وألقيـت يف 

 بـام ،عـة فصياغته كأنام هي الـصياغة التـي ألقيـت يف اإلذا،مسامرات إذاعية
 ولعل هذا يفرس غياب التفقري والرتتيـب املـدريس ،تكتنزه عبارهتا من معان

 أو فصل بعـض العنـاوين املتـصلة ببعـضها إىل عنـاوين مـستقلة ،يف الكتاب
 بحيث يناسب كل عنوان موضوع حمارضة أو لقاء ،رغم ترابطها مع بعضها

 ،ن تفـسريهً فمثال فصل احلديث عن اإلمام الرازي عن احلـديث عـ،مستقل
 ، وكذلك مـا يتعلـق بـاأللويس وتفـسريه،عن احلديث عن نسبة الكتاب إليه

  .وكذلك حركة اإلصالح وتفسري املنار
مل يذكر الفاضل ابن عاشور مصادر حييل عليها :ما يتعلق بمصادر الكتاب-

املعلومات التي سجلها وحيـث حييـل إىل مـصدر اقتـبس منـه يـذكره داخـل 
 ولعـل مـا يـربر ذلـك منهجيـة عـرصه يف ،إىل القائل أو ينسب القول ،النص

ــأليف ــدريس،الت ــاء أو الت ــدة لإللق ــصياغة املع ــة ال ــة ، وطبيع  واألهــم طبيع
املوضوع الذي يقدم فيه مالحظات يسجلها عىل معلومات هي من القضايا 

 وإضافته فيهـا هـي نتيجـة خربتـه العلميـة ومتابعتـه ،املشتهرة بني املختصني
لمــسها بوضــوح مــن خــالل مــا يــسجله مــن مالحظــات  والتــي ن،وقراءاتــه



 

 
 

ً فمـثال يـسجل بعـض املالحظـات حـول ترمجـة ،يستدرك هبا عـىل الـسابقني
 ويبـدو أنـه ،الرازي ال توجد يف كتب الرتاجم استخلصها من قراءة تفـسريه

 كـام كـان لـه اطـالع ،ًقرأه كامال وبنى آراءه حول تفسريه مـن خـالل قراءتـه
 واسـتطاع مـن خـالل ،سـتفاد مـن مكتبـة والـده فا،واسع عىل املخطوطـات

ِّمتكنه من هذه املخطوطات أن يعرف بجوانب من تاريخ علم التفسري فاتت 
 وخمطوطـات ، فمن ذلك اطالعه عىل خمطوطات تفسري ابن سالم،اآلخرين

 عـىل ، وتعريفه بالتفسريين من خالل معرفته بمخطوطاهتام،تفسري ابن عرفة
 لكوهنا مل تطبع يف حياتـه ،تمكن من االطالع عليهاأن بعض املصادر ربام مل ي

 ما أدى إىل إغفاله بعض املحطـات ،أو طبعت يف املرشق ومل تطبع يف املغرب
 . مما سنشري إليه،املهمة يف تاريخ التفسري

 
 : معيار من اختارهم من املفرسين-٤

  وأنـه،   ال خيفى عىل قارئ الكتاب أن مؤلفـه مل يقـصد الـشمول أو التوسـع
 لكنـه مل يفـصح عـن ،حرص عىل اإلجياز والتحقيـب الزمنـي لعلـم التفـسري

 السيام أن ثمة ،معيار ما انتقاه من تفاسري لتعترب منارات يف تاريخ هذا العلم
 لذلك يمكن أن نستخلص بعض ،ًتفاسري ال تقل أمهية أحيانا مل يقف عندها

 :االعتبارات التي اختار عىل أساسها
 املشهور من التفاسري ذات األثر العلمـياره عىل ركز الفاضل فيام اخت -

أو املغمـــور مـــن ) كـــالطربي والزخمـــرشي والـــرازي والبيـــضاوي(
 .)كابن سالم وابن عرفة (التفاسري الذي مل يعط حقه ومكانته



 

 
 

ما يشكل إضافة يف مـسار مركـزي لعلـم  اختار الفاضل من التفاسري  -
 ،من التـأليف فيـهويسجل إضافة تراكمية يف حلقة مستقرة  ،التفسري

 وقـد ،ويمكن حلظ ذلك من خالل الربط بني كل حلقة والتي قبلها
الحـــظ يف مـــسار التـــأليف وجـــود نـــسقني األول يعتمـــد الطريقـــة 

 لكن النسق الثاين مل يكن ، والثاين يعتمد الطريقة املغربية،األعجمية
 رغم تـوفر مـصادر ،واضح السلسلة أو االنتشار كالطريقة األخرى

 .ل النسق من خالهلايمكن إكام

 واملختصة بجوانب مـن علـم أغفل ابن عاشور التفاسري غري الشاملة -
 . وغريها من الفروع، والتفسري اللغوي،التفسري كالتفسري الفقهي

) سـوى الكـشاف( ومل يـذكرها أغفل الفاضل كتب الفرق اإلسالمية -
 .رغم إشارته إىل أثرها يف دفع نسق التفسري السني األشعري

كان ينبغي أن يتطـرق  تفاسري مهمة فإن ،ذا أخذنا باالعتبار هذه املعايري    وإ
ــهإليهــا ــوفرا بــل يكمــل نــسق مــا كتبــه أو تطــرق إلي  ،ً وبعــضها ممــا كــان مت

ــذكرها وكتابــه ) هـــ٦٧١:ت (القرطبــي فأغفــل اإلمــام ،ويــستغرب أنــه مل ي
 كـام أغفـل ، وهـو مـن الكتـب التـي اطلـع عليهـا،"اجلامع ألحكام القـرآن"
ً وهـو أيـضا مـن املحطـات ،)هـ٧٤٥:ت (أليب حيان "البحر املحيط"تاب ك

ــذي حــرص عــىل ،املهمــة يف التفــسري  وكالمهــا ينتمــي إىل النــسق املغــريب ال
 .ً والذي بدا مبتورا يف كتابه،إبرازه

 



 

 
 

  : وأقدم ما وصل إلينا من التفاسري،أقدم من ألف يف التفسري-٥
والده الشيخ حممد الطاهر ابن عاشـور يف ً  أرشنا سابقا إىل أن الفاضل يتابع 

 فيعتـربان أن أول شخـصية ،التأريخ لبدايات عرص التدوين يف علم التفسري
 ،)١()هـــ١٤٩(أدخلــت التفــسري ميــدان التــدوين هــو عبــد امللــك بــن جــريج

أقدم التفاسري املوجودة عىل ") هـ٢٠٠(ويعترب الفاضل أن تفسري ابن سالم 
 ،لبــاحثني أكــدت خــالف هــذين احلكمــني لكــن دراســات ا،)٢("اإلطــالق

 فقـد أثبتـت ،اللذين يبدو أهنام صدرا يف ضـوء معطيـات عـرص ابـن عاشـور
 .الدراسات والوثائق خالف ذلك

وطبــع وأصـــبح ) هـــ١٥٠:ت(    فقــد حقــق تفــسري مقاتــل بــن ســليامن 
 وهـو أقـدم مـن تفـسري حييـى بـن ، فأصـبح أقـدم مـا وصـل إلينـا،)٣ً(متداوال
فقــول الفاضــل عــن تفـسري ابــن ســالم بأنــه أقــدم التفاســري  وبالتــايل ،سـالم

 ولعل ذلك احلكم يف ضوء مـا ،املوجودة عىل اإلطالق فيه يشء من التوسع
 .اطلع عليه من فهارس املخطوطات

 وهـو معـارص ملقاتـل ،َّ   أما أن ابن جريج هو أول مـن دون يف علـم التفـسري

                                                
، وقـد عـرض الـشيخ ٣١-٣٠ص س،.الفاضل ابـن عاشـور، التفـسري ورجالـه، م: انظر)١(

 .لذلك يف املقدمة األوىل من تفسريهحممد الطاهر ابن عاشور 
 ٣٨-٣٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسري ورجاله، م: انظر)٢(
 حقق الكتاب الدكتور عبد اهللا شحاته، وطبـع أكثـر مـن طبعـة، صـدرت آخرهـا عـن دار )٣(

ً، وأصــبح متــوفرا عــىل االنرتنــت مــن خــالل موقــع ٢٠٠٥الكتــب العلميــة ببــريوت
""http://www.altafsir.com.  

http://www.altafsir.com


 

 
 

 والحـظ أن ابــن ،حثنيَّ فقـد تعقـب هـذه الفرضــية بعـض البـا،والدة ووفـاة
 أمـا مقاتـل ،إنه أول من صنف الكتب باحلجـاز: ويقال،جريج نشأ باحلجاز

 ، كام ال حـظ أن ابـن جـريج مل يطلـب العلـم إال يف الكهولـة،فنشأ بخراسان
يـرجح أن تفــسري  وبالتـايل ،َّوأمـا مقاتـل فقـد دون تفـسريه يف رشخ الـشباب

عمـل ابـن ناحيـة أخـرى أن  ويقـارن بيـنهام مـن ،مقاتل هو أسـبق بالتـدوين
يتميـز عمـل مقاتـل بالتـأليف الفنـي  بيـنام ،جريج هـو اجلمـع لألخبـار فقـط

ً فكـل مـن سـبق مقـاتال كـانوا رواة ،والتوفيق بني اآليات ومتحيص األقـوال ً
 أما تفسري مقاتل فهو ، وحتى ما دون منها يغلب عليه النقل واألثر،للتفسري

 كام أنه أول تفسري فني يرشح كـل آيـة ،أول تفسري كامل لكامل آيات القرآن
 .)١(ويوضحهاتفسريه يف 

اعتمدا يف النسبة البن جريج عىل مـا ) الطاهر والفاضل(  فلعل ابن عاشور 
 وأما دعوى أن تفسري ابن ،شاع عنه يف التاريخ أنه أول من صنف يف احلجاز

 .سالم أقدم ما وصل فذلك مقيد بام وصل إليه علمه يف عرصه
 

                                                
 ملقاتل بـن "األشباه والنظائر يف القرآن"عبد اهللا حممود شحاته، تقديم حتقيقه كتاب :  انظر)١(

 .٧٦-٧٥، ص١٩٩٤ اهليئة املرصية للكتاب ٢:سليامن البلخي، ط



 

 
 

 :اخلامتة
 وســجل ،َّ      لـئن أرخ العالمــة الفاضــل ابـن عاشــور لتــاريخ علـم التفــسري

ًاملحطات املهمة ملسرية هذا العلم تارخييا وحضاريا التفـسري " ضـمن كتابـه ،ً
 فإن كتابـه عـىل صـغر حجمـه يعتـرب حمطـة مهمـة يف التـأريخ هلـذا ،"ورجاله
 إذ قـدم ،رسينيمكن اعتباره املؤسس للدرس النقدي ملناهج املفـ بل ،العلم

 ،ًمن خاللـه نموذجـا يف قـراءة تـاريخ العلـوم والعوامـل املـؤثرة يف تطورهـا
فالتفـسري كـام يقدمــه الفاضـل ال ينفـصل يف حركتــه التارخييـة عـن األنــساق 

 بـل والظـروف الـسياسية التـي ،املعرفية التي مرت هبـا احلـضارة اإلسـالمية
ًتركت أثرها يف احلراك العلمـي سـلبا أو إجيابـا  كـام ال ينفـصل عـن األبعـاد ،ً

 النـسياق ،االجتامعية التي تفرض عىل املفرس مراعاة بعـض اجلوانـب  منهـا
 .املفرس فيها أو لصعوبة جتاوزها

ً   وإذ يقرأ الفاضل ابن عاشور مسرية علم التفسري فإنام يسلط بقراءته جمهرا 
فية التي  متتد إىل املنطقة اجلغرا،يكشف مساحة أوسع بكثري من علم التفسري

 كام تكشف ،يتناوهلا يف كل مرحلة وخصائصها العلمية وأدوارها احلضارية
 ،عـن اجلوانــب الــشكلية التــي فرضـت نفــسها يف صــياغة املعرفــة وتعليمهــا

 .وتاريخ تلك املنهجيات
ً تفـتح أفقـا للبـاحثني لرصـد "التفـسري ورجالـه"     هذه اجلوانـب يف كتـاب 

 وقــد كــان ،وفــق هــذه املنهجيــة النقديــةوتــأريخ خمتلــف العلــوم اإلســالمية 
للعالمــة الفاضــل مقاربــات أخــرى يف جمــال علــم أصــول الفقــه ومقاصــد 

 ولعلـه يف هـذا املجـال كـان حيمـل بـذور مـرشوع قـراءة حــضارية ،الـرشيعة



 

 
 

 وال تـستغرب هـذه ،حلركة العلـوم اإلسـالمية مل يـسمح قـرص أجلـه بإمتامـه
 والذي كانـت ،ت الشيخ الطاهرالرؤية لدى الشيخ الفاضل وقد تربى يف بي
 "التفسري ورجاله" فتكون مقاربة ،له رؤية مهمة يف تاريخ العلوم ومساراهتا

ًمن هذه الزاوية إسهاما مهام ولبنة أساسـية تـضاف إىل مـا طرحـه والـده مـن  ً
 .رؤى يف هذا املجال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ثبت املصادر واملراجع
 
 .١٩٨٠ بريوت -العلم للمالينيدار  :ط ،األعالم ،خري الدين الزركيل -
 بحـث منـشور يف ،االجتاه املقاصدي يف تفسري ابن عاشـور ،سامر رشواين -

  .٢٠٠٠ شتاء ،٢٣: العدد،"إسالمية املعرفة"جملة 
منهج اإلمام البخاري يف التفسري مـن خـالل  ،سيد أمحد اإلمام بن خطري -

 .هـ١٤١٥ ، جامعة أم القرى، رسالة ماجستري،"الصحيح"كتابه 
 ،عـرض ومناقـشة:شبهات حول تفسري الرازي ،عبادة بن أيوب الكبييس -

 .١٩٩٨-١٦: العدد، ديب–جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 
االصـطالح واملـشكالت واملـسارات » التفسري املأثور« ،عبد الرمحن حليل -

 .٢٨/٣/٢٠٠٩لندن /  صحيفة احلياة،نحو جماالت العلوم
ــود شــحاته - ــد اهللا حمم ــاب تقــ ،عب ــه كت ــباه والنظــائر يف "ديم حتقيق األش

 .١٩٩٤ اهليئة املرصية للكتاب ٢: ط، ملقاتل بن سليامن البلخي"القرآن
 دار سـحنون للنـرش والتوزيـع : ط،التفسري ورجاله ،الفاضل ابن عاشور -

لشيخ عبـد لً وتتضمن تقديام ،٢٠٠٨بتونس مع دار السالم بالقاهرة عام 
ًاحلليم حممود وتقديام وتذييال  . للشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجةً

 .١٩٥٦ ،جامعة الدول العربية: ط،احلركة األدبية والفكرية يف تونس -
 .١٩٩٢ ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي: ط،روح احلضارة اإلسالمية -
 .١٩٧٤ بغداد -دار احلرية: ط،ًالرازي مفرسا ،حمسن عبد احلميد -
ــن عاشــور - ــر وال ،حممــد الطــاهر اب ــويرتفــسري التحري ــة األوىل،تن  ، املقدم



 

 
 

 .١٩٨٤الدار التونسية للنرش :ط
 ،حتقيق وتعليق الـدكتور حممـد الطـاهر امليـساوي ؟،أليس الصبح بقريب -

 .٢٠٠٩دار امللتقى بحلب 
 .ت. د،ط. د،التفسري واملفرسون ،حممد حسني الذهبي -
 ،َّبحاثــة ذو رســالة:حممــد الفاضــل ابــن عاشــور ،حممــد رجـــب البيـــومي -

 نرش يف طبعة التفسري ورجالـه  التـي صـدرت هديـة مـن ،نوكاتب ذو بيا
 .هـ١٤٢٥جملة األزهر يف شهري مجادى اآلخرة ورجب لسنة 

الشيخ حممد الفاضل ابن عاشور ومسرية التحريـر  ،حممود شامم وآخرون -
 مـن إصـدار ، أعامل ندوة نـرشت ضـمن سلـسلة آفـاق إسـالمية،والتنوير

  .م١٩٩٢ سبتمرب،وزارة الشؤون الدينية بتونس
 دار ، حتقيـق الـدكتور عبـد اهللا شـحاته،التفـسري الكبـري ،مقاتل بن سليامن -

 .٢٠٠٥ بريوت-الكتب العلمية



 

 
 

 


